, ЄДНАЙТЕСЯ!

««Де знайте

прихований
ч

ІВДВЩТВУ -

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ
Соціалістичні зобов'язан
ня комсомольсьнс-моподіжрсї бригади
мулярів між
господарської будівельної
організації Новгородківськего
району
(керівник
Е. Кобклеа,
групномсорг
Й. Нуліп&нІ на t!98f рік
Працюючи над втіленням
у життя рішень
партії та
уряду, номсомольсьно-молодіжний колектив мулярів
НовгороднІБСької міжгоспо
дарської будівельної opt анізації вирішив:
-- ЕИНОНбТИ
в першому
році' ’РДинадцятої п’ятиріч
ки будіеельйо-г/онтажних
робіт на • суму 135 тисяч
карбованців,
планові зав
дання— до 25 грудня 1981
року/ .
— зекономити за рік 0,6
ТОННИ ЦЄЛАбНТу,
2 кубічних
метри! деревини , 5 тисяч
штук цегли;
— добитися
підвищення
професійного рсзряду двом
членам бригади;
— підвищити продуктив
ність праці порівняно з ми
нулим роком на 5 процен
тів.
;
Колектив зобов'язався та
кож постійно
боротися за
еиссну нультуру будівницт
ва, впровадження
hofhx,
більш передових
методів
праці, всі роботи виконува
ти за бригадним підрядом.
З плановими
завданнями
Одинадцятої
п'ятирічки
вправитися за три роки, до
*1 січня 1984 рсну.

Соціалістичні ~~зобсв’язаккя обговорено І
прийнято на загальних
зборах бригади.

Найвищої напруги деся
теє р ці дні
соціалістичне
змагання молоді за право
вписати свій рядок у Рапорт
Ленінського
ксл'ломолу
XXVI з їзду партії. Десятки
КОМСОМОЛЬСЬКО

- МОЛОДІЖ-

них колективів, тисячі вироб
ничників, успішно завершив
ши п’ятирічну, працюють за
зустрічними планами, що
зміни, добиваються • найви
щих показників у роботі.
У ці персдз’їздівські дні
передові
комсомольськомолодіжні колективи міста
Кіровограда виступили з іні
ціативою провести 7 лютого
’3581 року иомсомольськомоподіжний суботник, при
свячений XXVI з’їзду КПРС
та XXVI з'їзду
Компартії
України. Зароблені
нсш:и
юнаки та дівчата., планують
перерахувати у Фонд миру
І на будівництво обласного
музею комсомольської сла
ви. Бюро обкому комсомо
лу схвалило
цю ініціативу
даолоді обласного центру і
зебов язало міськкоми, рай
коми комсомолу ПрОЕЄСТИ
необхідну
організаторську
роботу -по
забезпеченню
йктивнеї
участі
кожного
Юнака та
дівчини Кіроєсградщини б комсомольськомолодіжному суботнику.
Отже, 7 лютого 1981 року
■— обласний нсмссмсльсьмо-молодіжний суботник —
день найЕищої продуктив
ності праці!
Комсомольці,
юнаки та
дівчата! Готуйтесь де нсмСС/АОЛЬСЬИО » молодіжного
субот нина!

резерв?»

кок?циар
ОРГАН КІРОВО
Виходить
в 5 грудня 1939 р.

КОГО ОБКОМІ/ ЛКСМУ

• Субота, 24 січня 1981 року «

Кожен день
трудової
вахти —
ударний!
НАРОДЖЕННЯ
КОЛЕКТИВУ

Зовсім недавно створено
цей
КОМСОМОЛ ЬС»: ко.молоДІЇКИИЙ колектив у цеху по
ремонту коробок
зміни
швидкостей
трактора
Т-Ї50К в
майстерні райсільгосптехніки. а хлопці
вже встигли
заявити Про
себе.
Очолює бригаду ремонт
ників
молодий комуніст
Петро Косгриков. ЛИШ! з
особистим завданням ми
нулої п’ятирічки справив
ся до 110-ї річниці
з дня
народження
В І. Леніна.
11а фініші ударної
вахти
всі. хлопці йдуть з виперед
женням виробничого гра
фіка. їхнє зобов'язання —
за рік доброякісно відре
монтувати 380
коробок
зміни швидкостей

Р. ЛИТВИНОЙ.
СМТ ДобрОЕеЛИЧНІЕНб.

КОА/іСОАЛОЛЬСЬКЕ ПОЛЕ

Позиція
правофпанговйх
Славно потрудився мину
лого року комсомол ьськомолодіжввй колектив пер
шої тракторної
бригади
колгоспу
«Перемога», де
групкомаоргом
Леонід
Скриппичсчіко. Хлопці пос
тійно стежили
за техніч
ним станом сільськогоспо
дарських машин.
вчасно
їх оглядали, лагодили. То
му й результати гіали хо'роті. Молоді механізатори
за дванадцять місяшп зе
кономили понад три тисячі
кілограмів пального- та
мастил, виробіток на ета
лонний трактор довели до
1300
гектарів
умовної
орапкн. на лагодженні за
ощадили
близько тисячі
карбованців.
Нинішнього року исмсоМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖПИЙ вирі
шив не здавати
позицій,
працювати
ще краще. А
для цього
погрібно мати
надійні
машини. Молоді
хлібороби дали слово до
дня відкриття XXVI з’їзду
КПРС привести
в повну
готовність усю грунтооб
робну та посівну техніку.

Е. ТРОЯНСЬКИЙ,
завідуючий відділом
комсомольських орга' нізацій більш енського
' • ’ райкому номссМслу.

HS 11 (2895).

ф З^оп.

Під такою
назвою про
йшов учора рейд на мопоч
иете вар нмх фермах і в ід го
дівельних комплексах рес
публіки.
У ньому
взяли
участь і райкоми ЛКСМУ. комітетн комсомолу колгоспів
і радгоспів, комсомольські
«прожектористи»
Кіровоградщини.
У ході рейду було вияв
лено ще не
вгжоркстанї
резерви
підвищення' про
дуктивності худоби, поліп
шення умов праці тезринників.
Матеріали
рейду буде
опубліковано в «Молодому _
комунарі».

^с-ударнеку трудиться, ставши нз трудову Еахту, присвячену XXVI з'їзду
swFC, слюсар-снладальниця цеху Jfc 3 Нірсесградськоіо зєесду радіовирсСпв wto.noда комуністка Еіра ПАБЛОВСВКА.
Фоте В. ГРИБА.

ПРИКЛАД

їм усяка справа під силу
—
Сьогодні
ЯКІСТЬ
знань — завтра ефек
тивність праці. Про це
ми поеинні зкати і зав
жди пам’ятати, — сказа
ла у своїй доповіді сек
ретар
первинної Катя
Доналюн. — А щоб доб
ре працювати, треба ба
гато вміти І знати. Ма
буть, кожен із нас, Еступаючи до училища, ви
рішне: буду робітникам.
І ке таким, собі, посеред
нім, а спраежнім, висскскваліфіксганим, гра
мотним...
У тому, що групо тока
рів- центрифугуєальниііІБ
з усією серйозністю ста
виться ДО СЕСГС головно
го сбсЕ ЯЗНу --- Добре
вчитися, — неважко пе
реконатися навіть з кіль
кох прикладів. Дванад
цять хлопців і дівчат уча
ться на «4» і «5»; Олена
Онуфрійчун, Ніна Андру
щенко, Любе Плахот ня
— відмінниці навч'ання;
кілька
учнів мають по
одній—дві трійки. А за
підсумками соціалістич
ного змагання між ака
демічними групами за
перше пІЕрІччя (всього
їх і 8) група зайняла дру
ге місце , поступившись
лише перед своїми ро
весниками — слюсарями
по ремонту контрольновимірювальних приладів
— спаратниками.
— Я так розумію: копи
ВСІ мк в будь-яку хвили
ну зможемо
прими на
ДСПСМСґу одне СДНОМу,
коли успіхи ОДНОГО- — то
успіхи
ВСІХ, в кеЕДачу
друга
переживає вся
група, тоді ми мажемо
сппг.еєдпкво
називатися
НОЛЕКГИЕОМ, — під
креслювала
на збооах
Олена Онуфрійчук.

Усього кілька місяців
минуле ЕІДТСДІ як хлоп-

Репертаж із респуб
ліканських комсомоль
ських зборів «Ім'я твоє
— НСМЄСМОГіЄЦЬ, місце
твоє — попереду», присЕячених XXVI з’їздові
КПРС, яні недавно від
булися с
комсомоль
ськім організації пер
шої академічної груг.и
КгиітанІЕСького місько
го професійно-техніч
ного училища Н9 10-

ці і дівчата зустрілися і
познайомилися в учили
щі. Для інших цей строк
(півроку) дуже незнач
ний, щеб устигнути піз
нати одне
одного, по
дружити, міцно об єдна
тися в єдине
ціле. А в
першій академічній час
адаптації минув значно
швидше. І певну роль у
становленні
колективу
відіграли майстри вироб
ничого навчання Василь
/Аикслайович Сояоміснко та Іван
Петрович
Стсрчак. Обоє молодь
завзяті, сили та енергії
їм не позичати.
Комсомольці
Сашко
Булах і Віктор Крейтер
пропускали без поваж
них причин заняття, не
виї'.снуеали сесїх комсо
мольських
доручень,
грубіянили. Та б групі не
змогли бути байдужими
до їхньої поведінки. Не

раз серйозно розмовля
ли з ними, але нічого не
допомогло. І як же со
ромно було - Сашкові та
Еіиторсві ДИБИТИСЯ Е очі
товаришів тут нв зборах!
Перед усіма хлопці дали
слсео більше не підво
дити колектив.
... — Нам усяка справа
п?д силу, — снезале на
зборах Ніна Кравченко.
Як тут не згадати тру
дових десантів по заго
тівлі зелених кормів для
громадської худоби, до
помоги восени колгос
пам
імені
Чкалова,
«Прогрес», імені Ілліча у
збиранні овочів! Десять
тонн
помідорів, вісім
тонн цибулі,
п’ять тонн
моркви зібране робот ящими руками
учнів. А
яка вдячна дирекція Капіїанівськсго цегельного
заводу зя учесть комсо
мольців
групи у капі
тальному
ремонті під
приємства! А скільки за
пасних деталей до авто
машин та ксмбайнІЕ міс
цевого
радгоспу «КапіТйНІЧСЬКИЙ»
виготовили
хлопці і дівчата!
Майбутні токарі-центрифугувельники
з пеошеї академічної вважа
ють, що початок навчан
ня у
профтехучилищі
став і початком їхньої
трудової біографії. Де
які факти з неї вже відо
мі, і вони досить значні.
А скільки їх іще
буде
попереду! Одним з най
цікавіших,
на
думку
комсомольців, буде здо
буття звання «Групи-резерву бригади
комуніс
тичної праці». І еже нинґз-упевненістю кажуть:
«Сеого доб’ємося».
т. СТОРОЖУЙ.

Нсромиргорсдсьним
район.

Є така мето
У цеху
технічного ре
монта
еЛ€КтрСЕОЭ;н Знам’янськсго ЛОКОМОТИВНОГО
депо працює
переважно
молодь. Готуючи
вагомі
трудсЕі дарунни XXVI з’їз
дові НПРС. молоді ремонт
ники змагаються за енєонеефективне
Еинсристан«
ня устаткування, економію
електроенергії. Еони .розу
міють. ЩО БІД янссті їхньої
роЄсти залежить ефектив
ність праці машиністів.
НоленткБ
бореться за
присвоєння
йому
Імені
XXVI з'їзду НПРС. Приклад
У труді поназус своїм ро
весникам сенрєтар номсомольсьної організації, слю
сар Михайло Осадчий. Бік
виконує
змінні завдання
на 124 — 126 процентів.

О. ЙТЧИНКіН,
завідуючий відділом
номсемсльсьник орга
нізацій Зн&м'ямьмєго
міськкому нем«. смолу«
ІНІЦІАТИВА

Час—уперед
Майстрів по
ремонту,
електронішх
годинним ій,
що перебувають на завод
ській гарантії, молодих
комуністок Раїсу Шевчен
ко і Наталю Дудко на кі
ровоградському
заводі
«Ремпобуттсхніхаг1 знають
усі. Місячні виробничі зав
дання вони систематично
перевиконують яри високій
якості ремонту. .
Кращі
виробничниці,
подруги Р. Шевченко і
Н. Дудко нещодавно пода
ли заяву начальникові це
ху С. Тарасснку.. в якій го
вориться. що вони напере
додні XXVI з'їзду КПРС
переглянули свої можли
вості і вирішили прохати
адміністрацію знизити їм
розцінки
на 2 проценти.
Тхне прохання задоволено.
Г. ДАШЕВСЬНИН.
м. Кіровоград.

------ 1981 року
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доведено, що
Наукою
де",
метонайефективнішим
грунту в
дом обробітку
безвідземлеробстві €
вальний. ?ін
дає можли
вість з меншими затрата
ми обробляти землю, під
вищувати родючість грун
ту, ефективніше вести бо
ротьбу з вітровою ерозі
єю. Практичне застосуван
ня цього методу в усіх
господарствах
країни є
справою
завтрашнього
дня. Втілення його в життя
значною мірою залежати
ме
від машинобудівної
промисловості.

іхд ЕВЕЛИКА, але знана в
™ усьому світі степова
річечка дала назву виро
бам Кіровоградського
за
воду друкарських машин,
і ці, певно, не просто сло
ва, що згадана , обставина
зобов'язує робітничий ко
лектив до особливої відпо
відальності за справу сво
їх рун. «Ятрань»
—, це
фірма. Мабуть, ми не по
милимось, якщо скажемо,
-------------підприємщо продунція
ства
не менш
відома в
країні, аніж червонозорізські сівалки чи вироби за
воду тракторних гідроагре
теж предгатів; що вона
нашого
ставляє обличчя
міста-трудівника.
Друкарська
удостоєна дер«йтрань»
жавного
Знака якості. З
_ рік
зростає її ви
року в
пуск: у 1979-му було виго
товлено 45 тисяч
штук, у
1980-му 61 тисячу,
в ни
нішньому заплановано до
вести цей показник до 80
тисяч, а на кінець
п’яти
річки випуск друнарських
машин елгне 140 тисяч на
рік. Отож є над чим пра
цювати колективові, є мо
лодим широке
поре для
пошуків і дерзання.

Тому я вважаю, що до
четвертого розділу про
екту Основних
напрямів,
де мова йде про впровад
ження нової технології в
землеробство, слід додати
такі слова:

«Більше
випускати сільськогосподарських
знарядь для бсзвідаального
обробітку грунту».
В. ГАУШКІН,
студент третього курсу Кіровоградського
технікуму підготовки
керівних кадрів кол- ’
госпів і радгоспів.

Кілька років наш кол
госп по надоях молока по
сідав серед господарств
району
о«не з останніх
місць. А відставали ми те
му. нір мало уваги приді
ляли
кормовиробництву.
Толе торік виділили його в
окрему галузь. Розширили
площу під багаторічні тра- ,
ви, під горох, ячмінь. овесч
удвоє більший клин відве
ли під
повторні посіли.
Пенсіонери
вирощували
для колгоспу моркву. Ви
користали ми й Інші ре
зерви зростання кормови
робництва. Нинішньої ЗИ
МИ є що покласти в годів
ниці. Зросли надої. Завдя
ки пошукам, ініціативі.

криЖАН|ВСЬКИЯ,
секретар комітету комсомолу КОЛГОСПУ імені
Ульянова Голованівського району.

колгоспу А- М. Зеленяк та інші.&

ф
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Нам, працівникам зв’язну, інколи А°в0^’оГЬ^”респонхувати скарги людей з приводу то. з, Запізненнямденція надходить до адресатів з ве”и“_аиівники, яні
У цьому винні не тільки ми, а й працівник,
здійснюють перевезення.
.
КПРС до XXVI з’їз.
Дуже приємно, що в проекті ЦН! кп
д ро13ИТКові
ду парти надається великого значення г системи
послуг зв’язку. Та янби кожен
Ппп>/чену
зв’язку почував високу відповідальність
пп^пл.нпти
справу, тоді ми змогли б якнайповніше з Д
Ч
потреби населення.
н ЖдБуРНЯК.

Гайзороисьхий район.

делегат

України

Перспективи прискорення
науково-технічного
прогре
су нерозривно
пов’язані з
вирішенням таної важливої
проблеми, як розвиток масо
вої творчості трудящих, за
лучення до неї молоді. Напе
редодні
XXVI з’їзду КПРС
багато молодих рашоналізаторіїз, винахідників, новато
рів виробництва, не без гор
дості доповідають, що взяті
зобов’язання
виконано до
строково.
Участь у винахідництві і
раціоналізації
розширяє
кругозір
молодої людини,
допомагає
.становленню
справжнього
господаря ви
робництва. Не випадково ті,
хто активно займається тех
нічною
творчістю, мають
глибші знання, відзначають
ся й більшою
різносторонністю особистих інтересів.

І

ТАЖ

НАСТАВНИКОВІ

МІЛЬЙОНИ!

Компартії

РЕПОР

3. волозик,
зоотехнік
колгоспу
імені Лзніна Новомиргородського району.

«Всемірно сприяти дальшому розвиткові масової нау
ково-технічної творчості винахідників і раціоналізато-.
рів». (З проекту ЦК КПРС до XXVI з’їзду партії).

XXVI з'їзду

ФОТО

«Звернути особливу увагу
на забезпеченість госпо
дарств власними нормами,
на пошуки
невикориста
них резервів
зростання
кормовиробництва, втілен
ня в життя цінних ініціа
тив».

НОВАТОРІВ-

Литвиненко

Саме на ньому, довір'ї будує свою цілеспрямовану, багатогранну роботу
по вихованню молоді, підвищенню ефективності і якості роботи колективу де
легат XXVI з’їзду Компартії України В М. Литвиненко.

напрямах,
варто скаПропонуй
останнє печення
. .
______
першого
абзац'у (п’ятий розділ), де
йдеться про кормовиробиицтво. сформулювати
_------- ------------ так:

ДО БЛОКНОТА

Валентина

ДОБІ Р’Я

В Основних
неуі здається,
бати
про це

За рядком проекту ЦК КПРС

Знайомтесь:

Складальний цех № 22.
Середній
вік працюючих
роки. Заспівач
тут — 22
усіх справ молодіжного
колективу — партійна ор
ганізація, яку очолює де
легат
наступного XXVI
з’їзду Компартії ’ України
Балеитина
Литвиненко
(фото вгорі). Що вважає
молода комуністка для се
бе в роботі
найважливі
шим?
—- Головне — розуміти
людей, бути одним цілим
з колективом, — каже Ва
лентина. — Цс так важли
во, коли молодим довіря
ють...

• Авторитет керівника —
він теж тримається на до
вір’ї, а воно завойовуєть
ся не за один день.
о
Багато мовиться
інші
про роботу з молоддю, про
форми та методи її. Але
хіба кожним своїм словом,
кожним вчинком не впли
ває старший товариш па
молодь, не
виховує? Ва
лентину Михайлівну, пар
тійного секретаря, завжди
бачиш в оточенні
комсо
мольців. Ось і цього разу
об'єктив нашого
фотоко
респондента застав її за
розмовою з передовими
робітницями
— комсор
гом цеху
кандидатом

ПОШУКАМ, ІНІЦІАТИВІ-ДОРОГУ!

Поставити всю техніку, Що Р^.ТГлн’я ’відкриття XXVI
ній сівбі, на лінійну готоьнссті до д
механізатори
з’їзду КПРС - так грішили молоді
н( зобоа,я.
колгоспу імені Ульянова.
до XXVI з’їзду
зання їх надихнув проект цп
,Х1оеит« на ком
партії. Активну участь в обговоренні
Р
о Бересомольсьннх зборах узяли електроз • ОГОрГ:1ні3ації
зюк, свинарка Г. Дячен.чо, секретар
паргорганіз

члени
партії Світланою
Бейєрбах та комсомолкою
Грезою Мірошниченко.
Всього
комсомольська
організація
цеху налічує
180 чоловік. І для кожної о
у Валентини
Литвиненко
знайдеться потрібне слово,
кожей може розраховува
ти на її розуміння, допо
могу.
А втім, у такому вели
кому цеху партійному сек
ретареві важко було б ус
тигнути
скрізь, якби не
численні помічники — ком
сомольські активісти, що
їх зуміла вона згуртувати
навколо себе.
Комсомолець Сергій Сугак — старший
майстер
складальної дільниці (див.
фото). 1 ще — справжній
майстер своєї справи. Не
дарма ж колектив, очолю
ваний ним, кілька раз то
рік виходив
переможцям
У соціалістичному змаган
ні по цеху.
З гарним настроєм поча
ли нинішній рік. І для цьо
го у цехового колективу є
Ще
ніс одна г"вагома причина
—
їхньому
партійному
секретареві
Валентині
Лнтвппеико комуністи об
ласті виявили
високе дообравши делегатом
•^^3 І ,?'ДУ Компартії Ук
раїни. На фото
внизу —
жваво йде обговбрешія ос
танніх новин. У центрі __
начальник цеху № 22 Вік
тор Кисеяьов. ’
Фоторепортаж
Р. ЄПЕИКІНА.
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Певно, багато хто, дивля
чись н^товарпшів по робо
ті, критично оцінюючи свого
причетність до
творчості,
задавали
собі запитання:
чому далеко не
кожний
спроможний ЩОСЬ поліпши
ти, вдосконалити, запропо
нувати? Може, немає здіб
ностей? Ось що каже про не
заслужений раціоналізат ?р
УРСР, Герой Соціаліст іншої
Праці, слюсар М. Губепко:
«Не вірю: «іскра божа» є у
кожного — треба тільки допомогти їй розгорітись».
Багато що
залежить від
уважного, чуйного ставлення до новачків.
Одна річ,
коли людині кажуть:
<Давай придумай що-пебудь!»
Зовсім інша — коли творче
ставлення до праці виникає
у молодих робітників через
виховання
господарського
ставлення до виробництва.
Чп варто прилучати до
раціоналізації всіх? Як бути
з тими, хто
нерішучий, соремливпй? Зрозуміло, якщо
у
молодого
•робітника є
схильність
до
технічч >ї
творчості,
він сам її впявить, сам прийде з пропозііцією, але й допомогти тре
ба. І тут перше слово — паставникові.
«Навчання і добрий прпклад — ось головні складові
успіху», — каже
майстер
дільниці Липсцького верстатобудівиого заводу, .заслужений
раціоналізатор
РРФСР М. Кли.мко. Наведу
такий випадок з його практики. Якось на завод падійшло замовлення па виго
товлення
металообробних
верстатів
.. ........країн
(----- „ з тродля
нічним кліматом.
-------- Верста ги
пі
потрібно було випустити з
поенлепим захистом деталей
ыд корозії. Але для цього

на гальванічній -ділі пиці не
обхідно було
встановиш
ще дев’ять ванн, а потрібних
площ не було. Як умінніга?
Виручили
раціоналізато
ри, вони обговорили пробле
му з молодими робітниками.
Багато було суперечок, різ
них пропозиція, сумнівів. І
все ж знайшли вихід —лив
ша рове захиспо-декораткшій
хромування.
Там, де молодь зв’язана з
колективом не тільки пра
цею, а й творчістю, народ
жується справжнє захоп.іль
ня справою. Заслужений ра
ціоналізатор УРСР М. Гу
бенко згадував, як зі шкіль
ної лави прийшов дЬ нього
у вагонне депо учнем слю
саря Ігор Ионов. Досвідче
ний робітник став доручати
йому завдання, що вимага
ють пошуку, кмітливості. І
невдовзі хлопець виявив се
бе справжнім новатором.
Тепер вій закінчує армій
ську службу, шле наставни
кові листи... «І про що, ви
думаєте, він питає в них? —
з гордістю каже знатний ро
бітник. — Про те, як діють
наші машини. Видно, зали
шив у них частку своєї ду
ші. 1 я впевнений: закінчив*
Ш11 службу, Ігор повернеть
ся в наш колектив — та
кий уже закон творчого тя
жіння».
Коли в депо «Ясинівськз»,
де трудиться М. Губенко,
приходить
молодий робіт
ник, майстер спочатку реко
мендує ного па загальних
зборах, а потім знайомить
із традиціями колективу, і
насамперед з головною —
працювати ‘ творчо. Випуск
ників шкіл приваблює в де
по можливість
управляти
новою сучасною технікою,
займатися раціоналізаторст
вом.
Говорячи про риси, влас
тиві новаторові,
ми часто
вишиковуємо в один рил
такі: жадоба пошуку, та
лант, знания, досвід. Але є
ше одна -неодмінна якість!
справжній майстер повинен
бути щедрим. До ЛЮДИНИяка, не скнаруючи, ділиться
своїми думками, ідеями, дос
відом, охоче ТЯГНУТЬСЯ ’•'■Олоді, початкуючі новаториКоли
людина
працю«
творчо, з натхненням, И{
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ В її ДОСЯГНСЧ'
нях.
Якщо так трудяться
мільйони, успіх п’ятирічки
забезпечений.

А. СЄДЛОВ.

24: січгитяг i&Bi

ШОКЕРСЬКІ МОСТИ І
:Па^ятзєДться шестикласчи;цові

середньої

„Молодий комуя&р**

3 стар.

ТЕПЛОВОЗИ ї

Ринувши з пробито7яьот-

гинувши з пробитої льот
ки, вогнедишний метал ос
вітив
радісні
обличчя
школярів. На десятки та
ких плавок, з яких можна
збудувати
не один міст,
зюрали лом кращі піонер
ські дружини Комунарська, Ворошиловграда,
Сє-И
веродонецька, а
також ■
Перевальського і
Старо- І
Нільського районів, їх і
визнано
переможця/.\и І
змагання.
■
Тут же, біля
мартена,^
дано старт новій операції
«Ворошил'овград с ь к и м
тепловозам
— піонерський метал».
(РАТАУ).

ШКОЛИ

І

3 м. Стаханова Сашкозі
ІЛиренку та його ровесни
кам з Ворошиловградської області.
Переможці
рперації «БАМу — піонер,'ські мости» стали учасни
ками незвичайної плавки:
зібраний їх руками мета
лолом перетворився
у
маотенівській печі в пер■' шосортну сталь.
Кращій бригаді,- очолю
ваній лауреатом Держьві'ної премії СРСР О. М. Ка
наловим з Комунарського
“металургійного
заводу,
було доручено провести
цю плавку. Сталевари ви-

9
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ПРОТЕСТИ СТУДЕНТІВ
ТОКІО. 22 січня. (Кор.
■-ГАРС). Вулиці стародавньої
Столиці Японії — Кіото за
повнили сьогодні гомінкі
ііірби молоді. Студенти ви^іх навчальних закладів
“міста вийшли на демонстра
цію, щоб вимагати від уряду відмовитись
від планів
цідвіпцити плату за навчан
ня з новому
навчальному
році, який
починається 1
квітня.
На заклик Всеяпопської
федерації органів студент
ського самоврядування мо
лодь країни активізує висту
пі за ппаво на здобуття пе
ні ш, проти постійно зроста
ючої
вартості
навчання.
Сьогодні в багатьох містах
Японії відбулись мітинги і

демонстрації
студентської
молоді, на яких було прий
нято
резолюції протесту
Проти курсу уряду на пере
творення університетів і ко
леджів у заклади для об
раних, насадження в них
шовіністичних ідей,
Дедалі більше дітей япон
ських робітників,
селян і
дрібних службовців втрача
ють можливість здобути ви
шу освіту, оскільки щороку
підвищується плата за нав
чання. За
даними газети
«Мінсю сейнсн сімбуп», за
останнє
десятиріччя вартість'навчания в державних
вузах збільшилась у 17 ра
зів.
Г. ГАВРИЛЕНКО.

Юні музиканти
району.

з духового

оркестру Будинку культури села

нмумна

«ВЕСЕЛКА» ЛІТГУРТКІВЦІВ
стіннізБагато в нашому селі лю останньому номері
і .. _ _
вірдей, закоханих
у чаруюче ни, привертають увагу
ші
Михайла
Отупора.
Олек
красне слово. Вони пишуть
гірші, байки,
оповідання. сія Нінчука та інших.
Почуттям бадьорості, оп
Окремі початківці виступали
зі своїми творами на сторін тимізму, внутрішнього під
ках районної газети. Крім несення віє ‘ аїд поезії «На
Його
того, літгуртнівці нашої біб світанку» 0. Нінчука.
ліотеки щомісяця випуска ж невелична новела «Прав
свідчить, що молодий
ють стінну газету «Веселка», да»
вона викликає у молоді ве автор уміє стисло, але ви
складні
ликий інтерес і жваве обго разно передавати
почуття людини.
ворення.
Комсомольцям
ентузіасСеред творів, уміщених в

Слово
пр© мродну
артистку

СВІТ 9-ти МУЗ

->

І голос позністга відпо
перші цеглини, і в добу,
коли
народжувалась ра відав суті героїні: то м’я
кий, улесливий, то вереск
дянська сцена.
З численних спогадів, ливий, лайливий, хрипкий,
що їх написали про Г. П. свистячий...
Затиркевич-Карлинську її
А як Риндичка — Затирзачаровані
сучасники — кевич-Карпинська співала
глядачі, вдячні
партнери «Ой там наші родигелі, ой
по сцені, учні і послідов там наші приятелі...»! Вона
ники, — постає перед на слухала і чула тільки себе.
ми величний образ народ Співала натхненно. Відкри
ної артистки.
тий альтовий звук — так
... Красива, статна, з ве співали (і тепер так співа
селими
великими сірими ють) баби на селі — переочима, привабливою доб кризав
загальний спів.
рою усмішкою жінка го Риндиччина пісня виклика
тується до виходу на сце ла в залі гомеричний сміх.
ну.
Незвично мовчазна.
Риндичка, як і образи
Зосереджена в собі, 33- бабів, сварливих ссекрух,
глиблена.
моторних молодиць в ін
мить — і на ших виставах, прийшла на
Невловна
' " >
Рин- сцену з реального життя.
сцені «клята баба»
водсвіль М. Кродичка,
«... У нас колись у Сріб
пивницького «По ревізії’. ному була баба-п’яниця,
Артистка грала роль майже яка за горілку
продала
без гриму. 1 все ж важко свою дочку. Це буз зра
було впізнати в цій Рин- зок до Лимерихи, — при
дичці жінку, яка готували гадувала Ганна Петрівна.
ся до виходу за гаштунка- — Прообраз Риндички в
«По ревізії» я
знайшла
/ли.
На сцені
панувала хит теж у Срібному. Там жи
рюща
пащекувата баба- ла сліпа на одне ско ба
пройда з
перев’язаним ба, яка підглядала за мо
хусткою обличчям. Заплю лодицями...»
щене ліве око
нерухо
Лимериха в «Лимерівні»
ме, праве — то добрень- П. Мирного, Фена Степа
то злюче-всевидюще. нівна в комедії Г. КвїткиХода — швидкі
куцен3чі Основяненка «Шельмечкроки, вухо завжди насто ко-денщик», Ганна з «Без
таланній» І. Карпенка-Кзрожі.
Артистка наче зменшу рого, Стаха в «Назарі Сто
валась у зрості. її Риндич долі» Т. Шевченка, Галка
ка маленька, вертка, пот в «Зайдиголові» М. Кроворна — опудало,
а не пивницького, Секлетл в
комедії
М. Старицького
людина.

Добровеличківського
Фото В. ГРИБА.
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70 ОДОМ Ганна Петрівна
—• Затиркевич -Карпинська (Ковтуненко)
з Черні
гівщини.
27 жовтня 1882 року, ко
ли з Єлисаветграді «Натал
кою
Полтавкою» ПОЧ03
творче життя театр корчфеїв, вона
ще не була
знайома з М. Л. Кропианицьким і його побратима
ми по мистецтву. Зустріч
чекала на неї попереду —
неминуча, довгождана, ба
жана.
У
Лохвиці, Прилуках,
Ромнах вона на той час чи
не найактивніша учасниця
аматорських вистав — пал
ка, вдячна шанувальниця
театру, багата
яскравим
артистичним
обдарован
ням. Молоду аматорку ва
бив до себе театр. Почула
про Кропивницькогс. На
писала листа. Без вагань
поїхала (полетіла!) на пер
ший же поклик. 20 гразня
1883 року
дебютувала в
ролі Горпини («Як ковбаса
та чарка, то минеться й
сварка» М. Старицького),
і її зарахували до творчого складу трупи
М. Старицького
та М. Кропивницького.
Ганна Петрівна зіддала
сцені майже чотири деся
тиліття свого життя (1833
’921), протягом яких зі
грала
понад 130 ролей.
Натхненною творчістю ар
тистка залишила глибокий
.рлід з історії українського
театру а роки, коли закла
далися в його фундамент

Піщаний Брід

«За дво/ла зайцями», Хівря о «Сорочинському ярмаоку» тощо. В кожному
з образів, створених тала
новитою українською ар
тисткою, оживала сучасна
їй дійсність з усіма її су
перечностями,
болями,
кривдами. Кожен
образ
був насичений
пафосом
гострої сатири, спрямова
ної проти гніту і сваволі в
родинному побуті селянс
тва за часів
царату. Ко
жен образ — вихоплена з
життя постать.
Так служила своєму на
родові воістину
народна
артистка.
Минули роки, десятил-.ття. Шумлять на хуторі На
дія велетні
дуби. Поміж
ними «Риндиччин дуб», по
саджений на честь видат
ної артистки, що належалз
до славної когорти ко.оифеїр. українського театру.
Живе частка її шедрою
таланту, щирого серця в
численних учнях, нині ві
домих діячах української
радянської сцени
«Вчителько, ненько»,
лагідно називають її Г. Борисоглібська, Я. Мацієвська, Є. Хуторна, В. Чайко,
Н. Копержинська та ба
гато інших уславлених ра
дянських артисток.
На сцені
театру іметі
М. И.ооливницьісого йдуть
вистаг.и
за
творами
Г.
Квігки-Основ яненка,
М. Кропиви и ц ь к о г о,
М. Старицького, І. Карпенка-Карого.
Сьогоднішнє
покоління митців продов
жує справу народної ар
тистки
Г. П. ЗатиркевичКарпинської.

Л. ФЕДЧЕНКО.

епэни

евігйгйкч

там, що першими осооювали
цілину.
будували
шахти,
присвятив
свою
поезію
«Комсомолові» Леонід Клюй
мо. Патріотична тема роз.
кривається у вірші
Василя
Гладкого «Вітчизні».
Цікаві, оригінальні, хоч 'і
не зовсім довершені
пірі-іі
Івана Твардуна. Хороші етю
ди, новели
піонервожагої
Галини Гончар, студента Во
лодимира Клюйна. Трохима
Ютовця.

О. КОВАЛЕНКО.
с. Берестяги
Гайворонського району.

РЕЗОНАНС

НЕ НА ТУ,
НОГУ...
Чи чорт плаче, що моди
ке настачить,
чи ні, нам
не відомо. Ллє те, що нині
вельми в моді жіночі чо
бітки, свідчать
численні
скарги, які надходять до
редакції.
Торік до нашої газети з
Онуфріївського району на
дійшов колективний лпег’
від покупців павлиського
магазину «Взуття». В ньо
му писалося,
ще жіцочі
чобітки варі іє но в 76 крб.
УО коп , які завезли в ма
газин, у продажі не появи
лись. Точніше, їх продали
не з прилавка, а з-під при
лавка.
Щоб з'ясувати цю ситуа
цію. ми направили копію
листа скаржників
голові
правління , Опуфріївської
" ©'
райспоживспілки
.... і В.
1 Л. ївку. Иа нього він
відгукнурся хоч і не зовсім зро
зумілою, зате досип, лако
нічною відповіддю.
Василь Павлович катего
рично відписав, що факти,
наведені в .чисті скарзі, не
підтвердились.
І тут же
додай. <-У магазині « в про
дажі одна пара чобіт роз
міром 24,5. які попитом у
покупців не користуються.
Тобто чобітки не на ту но
гу./
Щоправда, в згаданому
листі йшлося
не про цю
пару, а про тс взуття, яке
не появилося на прилавку.
Втім, якщо фїктн не під
твердились, то що ж тут
коментувати?Але г. наступному абзаці
В. 11. Івко раптом заявляє,
що «працівників прилавка
еі. Лук’янснко і Л. Хорунгу попереджено, щоб иада- лі товар нрпіімався в під
собному приміщенні і пос
тійно -контролювався роз
порядок роботи магази
ну». Так за то ж їх попе
реджено,
коли факт не
нідтвердиліїсі.?
1 тут же, ніби спохвзтіівйііісь, Василь Павлович
пояснює: «Скаржппкп не
нрожпваїоіі, на території
селища 1 Іавлніііа». А якби
проживали. то годі... чобіт
ки для них знайшлися б?
Дивний аргументі Тим
більше, що він звучіїті. а
уст і плоїш правління райСІЮЖИВСІІІЛКИ. А можливії»,

справа веб-таки в іншому?
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СЕРЕД КНИГ

Нова
видання
ДО КНИГАРІ 1! № Ю
0БЛК1ШГ0Т01ТУ на
дійшли ТАК! ВИДАН
НЯ:

В. БЛИЗНЕЦЬ. Люди
на в снігах. Повісті, опові
дання.
К.,
«Молодь»,
1980.312 с.
До книги входять повіс
ті «Вибух», «У ту холод
ну зиму; або Птиця помс
ти Сімург» та оповідання.
Тематичний діапазон тво
рів широкий: від револю
ційних подій ,на Україні в
1918 році до животрепет
них проблем життя сучас
ної молоді в місті й на се
лі.

М. В1НГРАН О В С ЬВ.
ДРОЗД.
У
КИИ,
глибині дощів, Земля під
попитами. К., «Дніпро»,
1980, 155 с.
Повість Миколи Вінграновського «У глибині дощів» розповідає
про нелегкі трудові будні кіне
матографістів,
про їхню
цікаву, сповіісну мистець
ких пошуків
роботу над
створенням нового філь
му. В романі «Земля під
копитам 11»
Володимир
Дрозд звертається до те
ми Великої
Вітчизняної
війни.
« Київ». JІ ітературпо -ху
дожній та громадсько і.о.чітпчилй .збірник. Випуск
четвертий. К.» «Радянсь
кий
письменник», 1980.
192 с.
Збірник «Київ» його ав
тори присвячують знамен
ним датам — 110-річч-о з
дня народження В. І. Ле
ніна і 35 річчю Перемоги
радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні. ,
Друку ються матері а л и
до
1500річчя
Києва,
спогади про видатних дія
чів літератури,
гуморис
тичні й сатиричні твори.
В. О. КОРОТИМ. Поба
чити зблизька. ІЦс
раз
спостереження 1 роздуми,
її., «Молодь». 1930. 184 с.
Книжку цю йаписаио на
сенові вражень письмен
ника від поїздок пЬ ЧекоУгоріцииі,
словаччппі,
економічних:
вивчення
зв’язків цик країн з Радянським Союзом, а тащфобуванид в
коїр ВІД
Лондоні. :; ■
Л. БЄЛЯЄВА,
ззфд/юча магазинам.
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Взимку — підтягування на
перекладині і стрільба Е
таному ж тирі. Отже, літнє
багатоборство
включає в
себе п’ять видів, а зимове
— чотири...
Вчитель був задоволеним
відповідями своїх вихован
ців. Далі
він повів мову
про підвищення майстер
ності тих, хто отримає зна
чок. В. А. Нсчипуренно
підкреслив, ще той,
хто
хоче стати майстром спор
ту з багатоборства
ГПО,
має посісти 1—6 місця на
чемпіонаті країни і набра
ти не менше 155 очон. Для
кандидата в майстри до
сить 120 очон, для першорозряднкна
— не менше
100.
— Отож хто прагне взя
ти тану Еисоту. приходьте
завтра
вранці на перше
тренування в ноЕОму році.
Заняття — шість разів на
тиждень.
йому вірили.
на нього
надіялись. Учні
Сезонів-

Формула
висот и
визначається за амплітуд«» активпості початківців і чемпіонів
ської середньої школи зна
ють, що
їхній
учитель
нарешті скаже, хто Із стар фізкультури теж непога
ний
спортсмен.
Був
кра
шокласників здобув право
на одержання
золотого и щим гімнастом, легкоатле
срібного значнів. Адже ко том у районі, став чемпіо
жен із тих, хто
енладав ном обласної ради товари
із - зимового
нормативи ступеня -Сипа ства «Колос»
і мужність», стартував у багатоборства ГПО, канди
датом
у
майстри.
І хоча
семи видах обов'язкової
прсграі*и. І лише окремі з на сьогоднішньому занятті
них мають повторно при групи ГПО не було прак
йти після
тренувань у тичної віддачі, але всім бу
єибрае
стрілецький тир, щоб от ло цікаво, нежен
римати залінову оцінку. Та для себе висоту. знаючи,
ян
до
неї
наближатись
—
раптом Василь Андрійович
Так, пропаганда норма
про інше:
— Сьогодні ви розкаже тивів і вимог комплексу Е
те
про успіхи
наших роботі колективу фізкуль
спортсменів на Олімпійсь тури школи —
напрям
ких іграх у Москві і про один із першочергових. Са
значення співробітництва ме з цього й починається
в галузі спорту для змщ- сходження майбутніх чем
нення боротьби
за мир і піонів і рекордсменів.
дружбу.
Згадаєте й про
! вчитель ке обмежмося
ссноені положення радян одним
таким заходом. Ко
ської системи фізичного ли в Кіровоград^
І виховання. Бо про це неод республіканський проходив
фінал
мінно повинні знати май чемпіонату країни з бага
бутні значківці. Такі вимо тоборства ГПО
на
призи
ги комплексу.
Отже, хто
правды»,
знає «Оду спорту» П'сра де- «Комсомольснсй
Василь Андрійович привів
НуСертена?
на спортивні арени облас
ного центру всіх своїх ба_
гатоберціб. Познайомив їх
із чемпіоном коаїни Григо^
рієм
Литовченном.
Той
розповів
школярам Про
своїх вихованців ’ про свої
крони
до завоювання зо
лотої медалі. Потім У шко
лі буе
вечір спертиеної
слави. Кшла розмова про
істопію резеитну спорту в
СРСР.
про
оадянсьч.мх
олімпійців.
З показовими
вправами перед
учнями
виступили провідні спорт
смени області. 1 вчитель,
бачачи, якими вегнинаки
Першим підбіеся багато- захоплення взялися СЧІ Ді
берець Михайло Кринунен- тей. твердив сам собі: на
ио. що пробіг минулого ра завтра у спортивних секці
зу стоглєтрівну
за 12 се ях буде знову більше по
кунд і підтягнуеся на пере чатківців. які захочуть узя
ти приклад з чемпіонів та
кладині 18 разів:
— «О спорт, ти — мир, рекооасменів.
ЯНД ж практична від
зодчий, щастя,
рівність,
дача?
братерство, радість!» — ці
Лише за чотири
місяці
слоеа з оди співали діьчзноєсго
навчального року
та на Олімпіаді-80.
А
Олександр
Нузяса, 78 учнів четвертих —деся
котрий нинув тенісний м'я тих класів склали нормати
чик за 68-метрсву відмітну, ви комплексу ГПО. - це
погСЕИма його
згадав настаноеу тричі Ге — майже
роя
Радянського Союзу ЕихосанцІЕ. Усі еони взяли
О. І. Поиришкіна
воїнам: участь V змаганнях з ба
«Льотчикові потрібне по гатоборства — в кожному
стійне фізичне тренуван класі, за еінсвими група
відбувся заня. Ьложна бути людиною ми. а потім
турнір.
відчайдушної сміливості і гальношкільний
не добитися успіху в по Тут досягнуто
таких ре
вітрі. Треба,
щоб льотні зультатів.
якими -Можна
знання і відвагу допоен'з- пишатись і к»
районних
еали міцні
м’язи, вірно змаганнях. — Сергій Ре
оно, хороші серце І леге шетник. Генкздій Нечипупенно.
Оксана
Колотій,
ні».
А потім ішла
розмова Олександр Кузяєв. Б'итср'я
про прикладні
спеціаль Ярофсєоа. Михайло Кринуності,
що враховуються ненно мали
розрядні по
при складанні нормативів казники. Тдні багатоборці
третього ступеня.
почали тренуватись у сек
— Я хотів би стати і ра ціях за вилами
спешу. •
діооператором і парашуїхнє різностороннс фізич
тистом, — сназає Сергій не
загартування
дало
Яешетняк.
можливість подолати копі
висоти. Володіїмир Кожа
нов невдовзі ШТОЕУНув яд
ро на 10 метрІЕ ео санти
метрів і став
чемпіоном
району. Чемпіонкою райо
ну
на
спринтеосьних
/інстанціях стала Віктсвія
Ярсфєсеа. А Геннадія Нечипуренна
включили до

БУЛИ
переконані:
УС»сьогодні
їхній учитель

А
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«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

Газета
виводить
у еівторем,
четвер
1 суботу.

збірної
волейбольної
номанди
учнів
області.
Баскетболісти школи не
щодавно представляли ра
йон на обласних
змаган
нях. Хлопці вибороли пер
ше призове місце, дівчата
— третє.
— Я за те, щоб улашто
вувати максимум турнірів,
— зауважує В. А. Нєчипуренно. — І не тільки у сво
єму
колєнтиві. Потрібен
сильний суперник. І ТОДІ, я
певен, результати неодмін
но зростуть. Наприклад, у
Цьому навчальному році з
районних змагань ми при
везли п’ять кубків. Це ма
ло чи багато? Раз чи два
на місяць після напруже
них
тренувань вийти на
арени турнірів районного
масштабу — цього, безпе
речно, не досить. Тому-то
ми влаштовуємо товарись
кі матчі. Вже шість разів
зустрічалися з волейболіс
тами тг
баскетболістами
середньої
школи
№ 6
м. Кіровограда. Налагодив
ши з ними дружні контак
ти, організували
спільні
«Веселі старти», «Старти
надій».
Тепер плануємо
помірятися з ними силами
І в багатоборстві
ГПО. Е
інших видах
спорту. Від
таких ноктантів маємо ко
ристь і ми педагоги, і фіз
культурні антивісти. Обмін
досвідом збагачує
обидві
сторони.
Настала зима. Школа за
купила 35 комплектів лиж,
учні принесли до шноли і
власні
лижі та ковзани.
Перші старти — звичайні
прогулянки
на
лижах,
крос. Збиралися
влашту
вати
лижний агітпробіг
місцями боїв за визволен.
ня Кіровограда від німець
ко-фашистських загарбни
ків, та раптом відлига. Але
паузи не було. Василь Анд
рійович покликає своїх ви
хованців у спортивний зал,
у стоілєцький тир.
— Почнемо перепідготов
ку значківців
— сназав
їм. — Бо ті. хто енладав
нормативи лва.три місяці
тому, звичайно, відстали.
За спеціальним графіком
кожен клас проходив пе
ревірну з Фізичної та вій
ськово-технічної підготов
ки. Були
й-тані (їх. що
правда. одиниці), що со
ромилися своїх «рекордів».
Бо нули
їм. скажімо, до
Михайла Крикуненна. який
ка перекладині робить та
кі «Екирутаси». наче
у
нього не руки, а пружини!
■ 8 ось із такими сопомливими Василь
Андрійович
працює Індивідуально. Йо
му тут допомагають фізор
ги Ганна Чорна. Людмила
Камнева. Тан так.
саме
дівчата стали його перши
ми помічниками. • бо зде
більшого
їхні ровесниці
довго не могли
подолати
тс'й бар’єр, який заважав
їм піти вперед. Зт приклад
початківцям учитель ста
рив Олександра
Кузяева.
Буе він теж таким собі не
завидним. сопомлияйм. А
Василь Андрійович узле і
запропонував йому:
— Ти кидай м’ячик десь
у нрччі. на
майдані біля
своєї хати. Ти цей м’яччк
неси завжди з собою.
Хлопчин .кидав не тільки
м’ячик. Брав у руни неве
ликі намікці. тренував ру
ни на пгренладині. на гім
настичній лаві, на драби
нах. Учитель раз по раз
поправляв йог<?
підказу
вав. шо і як. ш.об
не по
рвав м’язів. В сен вам р₽норо на весь район — 68
метрів.
Так і ше з деякими його
ровесниками, шо перебо
роли самі себе і подарува
ли собі перемогу.
Але до
впевненості їх пркеів учи
тель Фізкультури.
V РОМ закінчився.
* — Одну хвилинку уваги!
— сказав Василь Анлр:йович. — Прошу
всіх пере
глянути наш
сигнальний
листок
у «Кутку юного
олімпійця». Там — графік
наших заходів на тиждень.
... Намічалося оповести
марш-нилок
І війсьнопоспартиЕну гг.у. шг присвлчуеалягь
Дню Збройних
Сил СРСР. Старшокласни
ків запрошували на лижні
гонки. Майбутнім зиачківцяи ГПО
пропонувалась
бесіда про
спеціальності
льотчика і планериста на
тему «Ипмсомольцю на л!_
таи!». Вона
присвячува
лась 56.річчю
>“єФстез
комсомолу
над еійсьчовоповї-рянкми силами Краї
ни Рад.
І шодня — заняття спор
тивних секцій.
Першими
печали побсийй тиждень
багатоборці
ГПО.
АС. Е5НЦЕЄИЙ.
Кіровоградський район.

1 наш К

МОТОКРОС — СПОРТ МУЖНІХ.
Фото В. ГРИБА.

ТРУПІ цього театру.—
морсьний лев і єнот,
кіт і ведмідь, А'.авпи та по
ні... Єдиний у світі театр,
де грають звірі, що недав
но відкрився
у Москві,
прийшов на зміну «Куточ
ку Дурова», який відомий
москвичам
вже близько
сімдесяти років.

СВОЇХ

Його друзі додали— Цінаео бути
шофером.-дизелістом. водієм ску
тера. човна, глісера.
— Оператором УНВ пе

Перший
спектакль на
новій сцені «І ми — олім-

ЕНХОЕ6НЦІЕ

На'
сцені

рІЗЦМХ

трюків, які
еони демон
стрували численним відві
дувачам.
Юні москвичі були пос
тійними гостями «будинку
дідуся Дурова», де скрізь
Тх чекали сюрпризи.
У
двері роз/г.іщуЕався неве-.
линий
звіринець, кожен
мешнанець якого де/лонстрував номер: слон сур
мив у трубу і бив у бара
бан, ставив собі під руку
метровий тер/ло/летр, мав
па розкачувалась на гой
далках і подавала руку, ві
таючись.
На першому
поверсі
«Куточка» був даєлєнький
театр. Один за одним ви
ходили на сцену чотирино
гі актори.
Ось із цього театру й
народився нині новий Те
атр звірів. Він розташова
ний у будинку
сучасної
-архітектури з зелом на 500
місць, затишним фсйс, чу
довим інтер’єром.

Художній керівник тсатеу — заслужена артистка
FFCCP
Наталія Юріївна
Дурове, Енучка Володими

ра Дурова.
Echo відома
не лише як популярна в
минулому
циркова ар
тистка,
але й як дитяча
письменниця, автор бага-

ЧОТИРИ

НОГЕ
актори
лійці» — присвячений ми
нулій московській Олімпі
аді.
Звірі «змагаються»,
хто краще
виконає свій

рі і танці, і художня гім
настика, І стрибки.
Між іншим,, звірі не лише беруть
участь у зма- .
ганнях, але й сбслугое^М
ють
«олімпіаду».
Єнот
Тишко, наприклад, працює
у пральні
«олімпійського
селища». Еін не тільки пе
ре білизну лапами, дістав
воду з колодязя, але й
старанно веде облік, гор
таючи прибуткову книгу.
Веде програА'.у Наталія
Дурова, поєднуючи артистизаі, талант дресирували- Я
ника з чарівністю гарного
сповідача, імпровізатора, І
котрий творить
казку на
сцені.

'Зараз Наталія
Дурова
готує нового
актора — і
шимпанзе
Боні, котрий,
вже багато дечого навчив
ся: їсть ложксіс>, вітається
і прощається, подаючи ру
ну, виконує
найпростіші
но/ланди. Еоні спеціальна |
привезений з Африки. Але .'
серед 300 акторів є й такі. ,
ш.о потрапили сюди випад
ково. Наприклад, Плут. Це ї
звичайний кіт, він забр'В І
до театру
з вулиці.
І
показав неабиякі здібні»:- І
ті і одержав свій нсмКрихітний лемур Лорічл п
був знайдений у ящике* З і
бананами — очевидно, в:і> І
там заснув, так
і ьідпра- І
вився у далеку мандрівн»/ |
Кілька еедмедів привезені ■
СЮДИ ПІСЛЯ
СЛІ/АПІЙСЬКИХ І
вистае.
У староА<іу будиночку від
криється музей знамени
того артиста Володимира
Дурова.
Передбачається^
СТВСрЄННЯ НаукоВОГО М.ЄНТ- у
ру, який вивчатиме нове- І
дівку тварин і а^єтоди др’е- І
сирудання. У дворі буде І ■

який лазить по вертикаль
ній драбині, а потім зае/лираєна верхньому лдай-

невеличкий зоосад з відиритими
вольерами, де
діти зможуть
пс-гладіги
ручне Еедмежа чи ллавпо іну, погратись з ними. Безпосереднє
спілкування 3
«меншими
братами» не
кликане вчити дітей доб-

денчику в урочистій ПОЗІ
переможця з п'днятою ла

рого ставлення
живого.

номер: наприклад., мавпа,
що підншвє штангу, гбо
кози на дистанції бар’сізнсго бігу, або ж ведмідь,

пою. Загальне захоплення
викликає
«команда» ли
сиць: у їхньому репертуа-

Дванадцять команд узяли
участь у першості обласної
ради товариства «Колос» із
шахів. Упевнено
провела
турнір представниця Світлоесдського району Єлизаве
та Шатохіна. Есна набрала
вісім ечок з еосьм.и можли
вих і завоювала перше при
зове місце. Таке
ж місце
посів
першорозрядник з
Устинієки Віктор Шевченко.
У нього сім з
половиною

МСП

-

очок із дев’яти.
Другими
призерами стали кандидат
у майстри спорту світлобсдець Олександр
Еендюк і
Еіра Юскіна із Зна/л'янни.
У них по сім очок.

У командному заліку пер
ше місце
посіли шахісти
Світлсводськсго
району.

Вони
набрали
двадцять
очок. На двє очка менше у
спортсменів Нсвомиргсро-
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бути цирнсм. У нас театр
з єдиною
дрематичнею
дією».

1911 року одне з місь
ких
газет
сповістила:
«/Лоскєа одержала цікавий
новорічний подарунок —
«звіриний нуточок», влаш
тований талановитим клоу
ном Володимиром
Дуровим».
Найвидатніший російсь
кий цирковий артист ВоьодилАир Дуров купиЕ будинечек химерної архітекту
ри, грунтовно його пере
робив і населив всілякими
звірами.
Дуров
навчив

На украинском языке.

БК 05020.

тьох книг про тварин. Ду
рова каже: «Ми не хочемо

У

І

ШАХИ
’Зі—

да. Третє
місце дісталося
організаторам
ЗА<агань —:
малсвисківцям (п'ятнадцять
з половиною очей) Призе

рів нагороджено диплома
ми президії обласної ради
«Колоса».
₽. ШАБАЛІН.
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