З правдою Жовтня, з правдою Леніна
ми йдемо до нових перемог!

ОБКОМУ АІ
Виходить
з 5 грудня 1939 р.

святкового

УДАРНІ БУДНІ
Достроково
річну виробничу
КОМСОМОЛЬСЬКО

завершив
програму
-

МОЛОДІЖ

НИЙ колектив швейної май
стерні № 2 Знам’янського

міськпобуткомбі.чату (керів
ник Т. Перши.ча,
групкомсорг Л. Цифер). Дівчата ши
ють одяг не тільки швидко

і якісно, а й модно. Замов
ники щиро вдячні трудівни
цям за їхню працю.
Як правило, виготовлений
одяг тут здають з першого
пред’явлення, на швейні ви
роби ще не було
жодної
рекламації.
м. Знам’янка.

Жителі
Ульяновкн зав
жди мають широкий вибір
хлібо-булочних і кондитер
ських виробів.
Велика за
слуга в цьому і комсомоль
сько-молодіжного колекти
ву
кондитерського
цеху
госпрозрахункового
об’єд
нання громадського харчу
вання (керівник О. Жпгул,

СТОЛУ

групкомсорг 0. Кашерпа).
Адже дівчата за дев’ять мі
сяців виконали річний план.
Ставши на ударну трудо
ву вахту.
присвячену 64-й
річниці Великого Жовтня,
трудівниці успішно справи
лися із взятими соціалістич
ними зобов’язаннями.
м. Ульяновка.

ДОСТРОКОВО

ОЧОЛЮЄ ЗМАГАННЯ
Серед кращих
шоферів
колгоспу імені Дзержинського Устинівського району
постійно значиться молодий
комуніст Микола Шевченко.
Хлопець з року в рік доби
вається значних
успіхів у
праці; щоденне перевико
нання змінних завдань ста-

ло для
нього
нормою.
Дбайливий догляд за дору
ченою технікою,
сумлінне
ставлення до роботи в поєд
нанні з постійним зростан
ням професійної майстер
ності
сприяло тому, що
М. Шевченко уже виконав
річний план,
зробивши 98

Комсомольсько - молодіж
ний колектив Михайла ПідгорпоТо
(групкомсорг
М. Пащенко)
з Олександ
рійської фабрики діаграм
них паперів
постійно веде
Перед
у соціалістичному
змаганні серед КМК цього
підприємства.
Достроково
завершивши план першого
року п’ятирічки, цей колек
тив (у ньому чотири чолові
ки) вирішив зустріти свято

Жовтня виконанням завдань
першого кварталу 1982 ро
ку.
Мобілізувавши всі внут
рішні резерви, поставизши
на облік кожну робочу хви
лину, молоді виробничники
добилися заповітної мети:
напередодні
64-х роковин
Великого Жовтня вони ра-

Зустріч керівників
Компартії України
і уряду республіки
з представниками
художньої
інтелігенції
Про вклад майстрів літе
ратури і мистецтва у вико
нання рішень XXVI з’їзду
КПРС, підготовку до 60-річвввмвмиияа

тисяч тонно-кілометрів при
соціалістичному зобов’язан
ні 73 тисячі. На його рахун
ку чимало
зекономленого
пального, мастила і запчас
тин...

Трудові здобутки моло
дого комуніста — чудовий

дарунок 64-й річниці Вели
кого Жовтня.

емт Устинівна.

Є РЕЗЕРВ У БРИГАДІ

чя утворення СРСР, 40-річчя перемоги над гітлерів
ським фашизмом, а також
до 1500-річчя Києва говори
лося на зустрічі керівників
Комуністичної партії Украї
ни і уряду республіки з
представниками художньої
інтелігенції, що відбулась
4 листопада в Києві.
Перед учасниками зустрічі
виступив член Політбюро
ЦК КПРС, перший секретар
НК Компартії України В. В.
Щербицький.
Учасники зустрічі ознайо
милися з республіканською
художньою виставкою «Мис
тецтво, осяяне Жовтнем*, а
також книжковою вистав
кою.

портували
про виконання
програми першого кварталу
наступного року.
Трудові досягнення І\МК
стали прикладом
комуніс
тичного ставлення до праці
для молоді
фабрики, яка
нині перекриває доведені
графіки робіт.

Чимало турбот у КМК
монтажників Бобринсцької міжгосподарської буді
вельної організації, яку
очолює Олексій Єсипелко
(групкомсорг Єзгеп Сатюков). Особливо їх багато у
вєсняііо-літній період, ко
ли хлопці, зайняті на бу
дівництві
силососховищ.
Саме від їхньої роботи за
лежить якість закладеного
силосу. Добре потрудили
ся монтажник,; у колгос
пах імені Кірова. XX з’їз
ду КПРС, імені Котовськсго.
За рік ІІМК зобов’язав
ся освоїти 70 тисяч кар
бованців. нині ж .на його
рахунку 71 тисяча. Сума
не дуже велика, але ж у
комсомольсько - молодіж
ному всього чотири чоло
віки.
Ударно закінчивши тру*
довий
рік, монтажники
дали слово достроково ви
копати і план другого ро
ку п’ятирічки.
Молоді
будівельники
постійно підвищують свій
професійний рівень, вишу
кують додаткові резерви
підвищення продуктивнос
ті праці. Це й дає їм змо
гу працювати високоефек
тивно.

м. Олександрія.

Мистецтво - не тільки
величезна моральна сила
Воно є могутнім засобом
мобілізації людей. Це під
креслювалось на зустрічі
керівників
Компартії Ук
раїни і уряду республіки
з представниками худож
ньої інтелігенції, яка від.
булася 4 листопада в Киє
ві- В діловій, товариській

розмові йшлося про вклад
Діячів
літератури і мис
тецтва у виконання рішень
XXVI З’ї3ду
ИПрСі
підготовку до 60-річчя ут
ворення
Союзу РСР 40річчю перемоги над’фа
шизмом, а також до 1500гріччя Києве.

м. Бобринець.

ЖОВТНЕВИЙ АКОРД

І

«Аврори» постріл! І зоря нова
Червоним сяйвом летала над світами;
Розхрилились над площами слова:
«Не будемо ніколи вже рабами!»
Не будемо! Минуло скільки літ
В неспокої, у подвигах, у славі —
Великий не кінчається політ
Великої, могутньої Держави.
Ростуть нащадки в батьківській красі,
У материнсьній ласці і достатку;
І долями своїми всі ми, всі
Повернуті до славно 'о Початку;
Звідтіль наш-корінь, понесли звідтіль
До всіх народів правду ми єдину:
Для друга є і хліб у нас, і сіль,
Для ворога — ненависть наша спільна...
Ми всі — одна незборена сім’я.
Безсмертя наше в дружбі і свободі,
А поряд з нами Леніна ім’я
Живе, звучить в Жовтневому акорді.

Михайло РОДИНЧЕНКО
село Олександрівна
Долинського оайону.
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Почесна місія радянського митця
У зустрічі взяли участь
товариші В. В. Щербиць
кий, О. Ф Ватченко, І. и.
Герасимов,' О. П,. Ляшко,

І. О. Мозговий, І. З Соко
лов, В. О. Сологуб, О. А.
Титаренко, В. В.. Федорчук,
Ю. Н. Єльчемко, о. С. калто, Ю. П. Коломієць, Я. П.

Погребняк.
Завдяки турботі партії і
держави, відзначалось на
зустрічі,
українська ра
дянська культура, соціалістичч- -»містом,
головним

напрямом свого розвитку,
національна формою й ін
тернаціоналістська
своїм

мірників.
.Щороку вихо
дить понад 900 назв khmf
художньої
літератури, з

духом
і характером, не
впинно розвивається, зба
гачується новими гранями.

них до 400 назв — пись
менників України. У різним
містах республіки почало
працювати
десять нових
театрів, відкрито концерт
ні зали, музеї,
стало до
ладу багато клубів, бібліо
тек, споруджено
величні
меморіали і пам’ятники і
серед них
меморіальний
комплекс
'Український

Підкреслювалося, що
в
республіці,
як і в усій
країні,
відбувається зримий
і активний процес
розвитку всіх видів худож
ньої культури. За п'ять ос
танніх років
тираж книг,
виданих у республіці, ста
новить 778 мільйонів при-

(Закінчення на 2-й crop.)j_
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Олександр
став буді
вельником
за покликом
серця. Вибрав цю про

і

(Закінчення.
ІІоч. на 1-й crop.),

фесію ще в школі: після
восьми
класів пішов в
училище, звідти — в буді

вельне
управління № 2
тресту
«Кіровоградмашважбуд». Коли йшов слу
жити в армію, твердо обі
цяв товаришам повернути
ся. Слова свого дотримав.

АВТОГРАФИ

— Бригада
Анатолія
Івановича бабича, зокрема
сам бригадир, мені багато
дала, — гопорить Олек

сандр. —Передусім навчи
ли майстерності. Це допо

свого

могло
йому
разом із
напарником Володимиром
Плотниковим
вибороти
першість
у республікан

Ранок починається з п ятихвилинки.
Начальник
дільниці
П. П. Мірошни
ченко дає останні вказів
ки бригадирам.
Незаба
ром пусковий об'єкт заво
ду тракторних гідроагре
гатів
оживає спалахами

електрозварок,
безпе
рервним
рухом машин,
будівельні
які підвозять
Бригадиру
матеріали.
комсомольсько - молодіжного колективу О. Є. Семидітному треба встигнути
скрізь: ланки М. І. Чорно

го, О. В. Плотяикова кла
дуть перегородки, всі інші
обладнують тамбур. Пра
цюють
розрізнено, але
Олександр впевнений, що
марнувати
час ніхто не
буде. Дванадцять років—
такий стаж роботи у нього
в другому
будівельному
управлінні тресту «Кіровоградмашважбуд». Починав
трудозу біографію у про
славленій
Бабича.

бригаді

ському
конкурсі. Хлопці
за день звели
14 кубо
метрів кладки. Працювали

якісно.

’

— Напередодні визнач
них подій завжди подумки
озираєшся на пройдений
шлях, оцінюєш особистий
вклад в загальну спразу,—

розмірковує бригадир. —
Ми маємо багато. Держа
ва дала нам усе. Конститу

цією гарантовано право на
вибір професії, право на

освіту, житло. Але разом
з тим нам, молодим ро
бітникам, слід постійно па

м’ятати про

свої високі

обов'язки перед Батьків
щиною. — Ми будівельни
ки, і будуємо

не тільки

об'єкти — ми будуємо ко

мунізм. І на кожній будо-

а

Історії
державний музей
Великої Вітчизняної війни
1941—1945 років», в уро___ _відкритті
якого
чистому
взяв участь товариш Л. І.
Брежнєв.
Новими поміт
ними творами збагатилось
українське музичне мистецгво. Багато з того, що
вже здійснено, зроблено
за пропозиціями, внесени
ми на з’їздах письменни
ків, композиторів, худож
кінеників, архітекторів,
І,
:ЛЛЄН'/магографістів, на
мах творчих спілок, їхніх
партійних зборах.
У ході зустрічі говори
лося, що громадянська і
іворча зрілість художника
аизначається його вмінням
яскраво
розповісти про
радянську людину, грома
дянина, комуніста — бор
ця за велику справу партії'
Леніна. Виняткове значен
ня має позитивний герой
як приклад для підростаю
чого покоління. Особлива
відповідальність лягає на
діячів культури, організато
рів творчого
процесу у
втіленні історико-революційної, партійної і військо
во-патріотичної теми, те
ми дружби народів СРСР і
соціалістичного
інтерна
ціоналізму.
Багато уваги на зустрічі
було приділено місцю ху
дожника в сучасній ідео
логічній боротьбі. Відзна
чалося, що як представник
народу,
помічник партії
він зобов’язаний
добре
орієнтуватись у складній

міжнародній
обстановці,
глибоко осмислювати і ві
дображати проблеми бо
ротьби за мир, протибор
ства двох соціальних сис
тем.
Значне місце
зайняли
питання активної участі ді
ячів культури у громадсь
ко-політичному
житті, в
роботі по вдосконаленню
ідейного виховання тру
дящих.
8 обговоренні
творчих
питань взяли участь пер
ший секретар правління
спілки письменників Укра
їни, лауреат
держаачої
премії СРСВ t-.fl. А. Заігребельньй, секретар правлін
ня спілки художників Ук
раїни, народний художник
УРСР
О. П. Скобликоз,
перший секретар правлін
ня спілки кінематографіс
тів України, народний ар
тист СРСР Т. В. Левчук, со
лістка державного акаде
мічного театру
опери та
балету УРСР
імені Т. Г.
Шевченка, народна артист
ка УРСР
М. Ю. Сіеф'юк,
заступник голови правлін
ня
спілки композиторів
України, заслужений діяч
мистецтв УРСР Є. Ф. Стан
ковий, секретар правління
спілки письменників Укра
їни,
головний редактор
журналу «Всесвіт» В. О.
Коротим, голова правління
спілки архітекторів Украї
ни, заслужений архітектор
УРСР І. М. Седак, худож
ній керівник держазного
заслуженого академічного
українського
народного
хору імені Г. Г. Верьовки,

народний
артист
УРСР
А. Т. Авдієвський, головний
режисер Запорізького об
ласного українського му
зично-драматичного теат
ру імені М. О. Щорса, на
родний артист СРСР В. Г.
І'рипич.
На
зустрічі
виступив
члеН Політбюро ЦК КПРС,
перший секретар ЦК Ком
партії України В. В. Щербицький.
Від імені всіх учасників
зустрічі солістка держаз
ного академічного театру
опери та балету УРСР іме
ні Т. Г. Шевченка, народна
артистка
СРСР Є. С. Мі
рошниченко
висловила
сердечну
вдячність ЦК
КПРС, ЦК Компартії Украї
ни за турботу про худож
ню інтелігенцію,
розквіт
культури радянського на
роду.
Вся атмосфера зустрічі,
всі виступи
переконливо
показали, що художня ін
телігенція
України, як і
весь
радянський народ,
одностайно підтримує ле
нінську
внутрішню І зов
нішню політику нашої пар
тії, діяльність Політбюро
ЦК КПРС ьз чолі з товари
шем Л.
I. Брежнєвим,
сповнена
рішимості примножувати свій
вклад у
скарбницю ргдуховну
дянського народу.
Перед початком зустрічі
її учасники ознайомилися
з
республіканською ху
дожньою виставкою «Мис
тецтво, осяяне Жовтнем»,
а також з книжковою вис
тавкою.
(РАТАУ).

жди ми вміємо користува
тись цим багатством. Ад
же не секрет, що в окре
мих господарствах на хо
роших чорноземах одеижують прямо-таки неви

сокі урожаї. Трапляється
й інше: виростили,
та не

вміють зібрати. Нам до
водилось бачити,
примі
ром, скільки на скошено
му кукурудзяному полі у

безгосподарників залиша
ється початкіе. А це втра
чені центнери, тонни зер
на, яке можна було б ви
збирати. Проте на стерню
одразу лускають лущиль

приорюють

ники або ж

кукурудзу, яка наступного
року проростає серед ін

ших культур непотребом,
бур яком.
Землю треба

берегти.

Одним із перших декретів
Великий Жовтень проголо
сив «Декрет про

землю»,

і ми мусимо сьогодні ще

і ще раз

повертатись до

цього важливого докумен
та.

Нині

особливо

багато

говориться про збережен
Мені

поиємчо

було дізнатися,

що учні

ня хліба.

А. І.

середньої

№ 16

школи

— Найкращі
спогади
юності залишилися
про
неї, — розповідає Олек

м. Кіровограда звернулися

сандр. —
Там навчився
цінувати дружбу, мислити
масштабно.

із закликом

до всіх школярів

членами навчався в учили
щі, жив у одному гурто
житку. Тому
і тепер зав
жди готові його підтрима
ти
В. Ф. Пшеничников,
О. П. Коцюруба, А. В. Бережецький.
Щозміни
бригада виконує
норми
виробітку на 120 процен
тів.

бе

— наш святий обов'язок.

|"ІИНІШНоОГО
реку
ми
вдвох збирали хліб у сво
єму та сусідньому

кол

госпах.
Зібрати його до
колоска, до
зернини —
про це думал-і весь час. І

Це селище з’явилося недавно. його молодому вікові цілком відповідає назва — селище Нове Сьогодні V них
багатоповерхових будинках живуть молоді робітники Кіровоградського ч;'ву но ливарного заводу
У 4

Фото Б. БАНДУРКА.

ві
— Кожан
у колективі
розуміє зажливість швид
кого введення в дію об'єк
ту, — каже Олександр. —
Тому і стараємося скорі
ше завершити роботи.
Певно; не
випадково
бригада Семидітпого по
трапила на цей пусковий
об єкт.
У колективі
всі
дванадцять чоловік освої
ли г:о
кілька
суміжнмх
професій,
Це передусім
зумовлює високу віддачу
кожного. В
бригаді не
ЗВИКЛИ
імарнувати часу,
організація праці тут зав
жди на висоті..

області

«Будьте

режливими!» Берегти хліб

Такий же
згуртований
колектив створив і Олек
сандр
3 багатьма його

І

земля, ро
ще не зав

Багата наша
дюча. Однак

залишаємо

часточку

своєї душі.

В. ВАКУЛИЧ,
студент
факультету
журналістики Львівсь
кого держуніверсите
ту.

На знімку:
МИДІТНИЙ.

О. СЕ-

Фото автора.

ПОДОРОЖ
Напередодні свяга Вели
кою Жовтня обласне бю
ро подорожей і екскурсій
організувало для
кіровоі радців поїздку по місцях
бойової
слави братньої
Білорусії.
Учасники туристичного
поїзда
відвідали містофортеЦю Брест, побували
в Брестському краєзнавчо
му музеї. Великий інтерес
у нас викликала розповіді
про членів підпільної орга
нізації, яка діяла па тери
торії області у роки Вели
кої Вітчизняної, ми озна
йомилися з документами
підпільників,
хвилиною
мовчання
вшанували їх
нам’ять. Привернув увагу
і розділ музею, експозиція
якого розповідає про до
сягнення науки і техніки

Білорусії. Тут знаходить
ся багато особистих речей
космонавта з білоруської
землі Петра Клнмука.
Ознайомилися .ми і з но
вобудовами Бреста, побу
вали на першому кіломет
рі нашої Батьківщини.
Далі маршрут проліг до
столиці Білорусії — Мінсь
ка, який вразив сучасною
архітектурою. КіровоградЦІ побували в будинку, де
проходив перший з'їзд Ро
сійської
ейціал-демокраі іншої робітничої партії,
Курган Слави, Хатині»—•
священні місця,
символи
не їламносгі
духу радянських людей, У скорботному мовчанні
СТОЯЛ.И ми
там, де було колись село,
услухаючись у тривождиіі
передзвін. 1 кожен
— — »»-З
З І!^1С
давав клятву:
.......•
«Трагедія
алині не повніша иовюригнсяїь
А. СОЛОНІНКІНА.

ПОДАРУНОК
НАЙМОЛОДШИМ
Колектив
Кіровоград.
11,1401 о обласного теато\’
«^ ПІДГО'ува» "* «о-

ванн ? Ші'О',ЯрІ8 та вих°д- п .г Д,пячих садків ноп-е'ою км-«“та"'> ла
ка»
Суионіна «Бужовтки перші г.тяда-

чі дали добру оцінку вис
таві. Це дебютна робота у
нашому театрі випускника
Харківського
інституту
мистецтв головного режи
сера театру Олександра
Тіктінера. Яскраве худож
нє оформлення за ескізами
заслуженого
працівника
культури
УРСР Василя
Остапенка вводить малій
у звичну для них атмосфе
ру^ гри. Діти відчувають
себе учасниками вистави,
включаються у гру, яку їм
пропонують актори-клоунн
(Віталій Долгопевський та
Іамара Осаулеико) і ті
тонька Заграй (Валентина
Дьякова).
Юні глядачі з радістю
.цопомогаіоть
Зайчикові,
врятовуючи його від злого
Вовка, який із вовняного
Заичика хоче зв’язати для
себе рукавички.
Успіхові вистави спріїялн і хороше
музичне
оформлення, і танцювальні
номери в постановці Вале
рія
Тер.іенка, а також
майстерно
виготовлені
ляльки та декорації» над
якими працювали Раїса
Блажієвська,
Катерина
Оснтянська, Федір’Бутазін,
1 алнна Радчонко, Андрій
Надсждіп, Георгій Тоцнцков.
3. ТАТАРОВА,
педагог • організатор
виховної роботи обласного театру ляльок.

не тільки
під час жнив.
Чимало довелось потруди
тись і напередодні, коли
готували техніку, ефектив
но
працював і «Комсо
мольський
прожектор».

Комбайни у нашому кол
госпі, особливо у трактор
ній бригаді № 1, далеко не
нові, у
деяких
навіть
строк експлуатації вийшов,
але ремонтники
намаїз-

лись усе зробити, аби весь
хліб, який виріс на пол їх
колгоспу, потрапив у засі
ки
держави. А врожай
цього року у нас видався
непоганий:
близько
ЗО
центнерів зернових зібра
ли на круг. Це результат

старань
агротехнічної
служби, комбайнерів, шо

ферів, усіх, хто безпосе
редньо
мав відношення
до збирання хліба.
Тепер у колгоспах уже
викопано цукрові буряки

(ми, як і під час жнив, на
збиранні буряків стали лі
дерами обласного соціа
лістичного змагання), за
вершується
підготовка
грунту під новий урожай.

Стараємось зберегти ро
дючість землі, її здоров я,
щоб через рік вона відд-і*
чила нам добірним коло
сом.

8. ВАКУЛЕНКО.

М. ВАКУЛЕНКО,
комбайнери колгоспу
«Дружба».
Олександрійський
район..

1 л слаолАда 1981 року
ЧПГ АРТІЯ і уряд постійно
>■- приділяють увагу роз
виткові тваринництва. На
XXVI з’їзді КПРС тварич‘ йицтво проголошено удар. ^им фронтом.
У продо
вольчій програмі першо
чергове завдання ставить
ся перед
тваринниками:
різко збільшити виробниц
тво м'яса і молока.
Комсомольсько - моло• діжний колектив молочно
товарної ферми № 6 кол
госпу «Маяк»,
до складу
*кого входжу і я, наполегі ітиво
виконує
рішення
- і'їзду. Цифри красномов
но свідчать про наші до
сягнення: у третьому кзарталі від
кожної корови
ми надоїли
по 936 кіло
грамів молока. Дбаємо не
' тільки про його кількість,
а й про якість. Нині 99 відротків молока здаємо дер
жаві першим сортом, жир
ність його
становить 3,85
процента.
' До свого
успіху ми
йшли довго. Тваринництзо
— це не та галузь, де

'—“

можна добитись
відразу
значних результатів. Наші
досягнення
залежать не
тільки від нас
самих, а й

УСПІХ
ЗРОБИМО
ІВ111111111 III || .1____

■

и

НОРМОЮ
від того, наскільки худоба
буде забезпечена корма
ми, адже в народі недар
ма кажуть, що молоко в
корови на язиці. Залежать
і від добре
поставленої
племінної роботи. Все ін
ше — справа наших рук.
Виростити, приміром;
з

З сшор

»>

нетелі високоудійну ко
рову — нелегко. Взірцем
сумлінної праці для нас є
керівник КМК Н. К. Чер
кас. На неї рівняємось.
Влітку нинішнього року
в обласному центрі прохо
див ЗЛІТ випускників шкіл,
які виявили бажання пра
цювати в
тваринництві.
Більшість з них знали про
ті труднощі, які є в нашій
роботі, але
це не пере
шкодило їм піти за велін
ням серця.
І це радує.
Тваринництво
потребує
молодих рук. І чим більше
буде з’являтися молодіж
них колективів, тим надій
ніше
почуватимусь себе
ветерани.
До 64-ї річниці Велико
го Жовтня наш »колектив
прийшов з вагомими по
казниками. Дівчата праг
нуть
сьогоднішній успіх
зробити нормою.
Л. СИМОНЕНКО,
комсорг КМК ферми
М? 6 колгоспу «Маж».

Знам'янськйй район.

і і дуть .мотори автоми- І
шик. комбайнів. Над сте
ном иигоидуються
гарячі
НЕВЕЛИКОМУ залі бригадна™
к
заплутуючись
у
На всіх вікнах, на сцен
сцені'
а” червоно, вітри.
ліхтарі^
на сгінах
полотнища із жовтневими занлика^.
аР г А Иа
--------клуби пилюки. А він, Анд
рів. Один, найбільший — у пуЛї’м*' * баг^то> праполрапо- рій Трухан. подумкн мірно
їли. им ,
у рунах Миколи Русавсько- кілометри,- Стривай. Це я:
скільки треба проїхати по
- Згадаймо тих, хто був першим.
рівній дорозі, щоб накри
Згадайжо біль- ти хедером майже півтк'гя- 1
ШОВИКІВ І КОМСОМОЛЬЦІВ, ЯКІ
встановлювали Радлнсь- чі гектарів. Тисячі кіломет
НУ владу В наших селах і
загинули від злої руки оо- рів за два тижні напруги. |
рогів революції.
Тут треба все
----- —
робити
до
пуття. Туг
— завдання
Тиша одразу в залі.
номер один. 1 віні ііого никонає.
Першим вцконає. і
А за мить із сцени зно
своїх Діях, коли після ПІЙ- Бо він комуніст.
ву:
ни
працював
дільничним
— Перший комсомолець
Справляли
обжинки.
Вони його Вшановували його ланку,
Пантелеймон Рлбицькай у міліціонером.
двадцятому році вів зи со- знали як вимогливу і прин яка впоралася із обмолозагони, щоб ципову людину, котра не том хліба па £266 гектарах.
бсло бойові
розгромити
__ ___ _____ торпитї. пустодзвонів 1 ле Почесті
дру
йому, його ......
куркульемгі
віддача: зям
'■ Овдио,
“
.......
банди, щоб у кожній сел-ш- дарів. Тож були
С.
В. Тишиській хаті був хліб. Дпа по. на тисячі гектарах по 45— ку, МОЛОДИМ водіям авгопшениці на машин
кя піп приходив
до нас, ои Центнерів
10. Равенському.
щоб сказати нам
слово круї збирали. А ой яку ву О. Тонті, помічникам ком
лицю
збудували
в Луполо- байнерів
правди
про РепрлоцЦо. кому
ком уністам
— заасфальтована. в, НСпху. А. Бойку,
А. Чумаку.
А потім молодих хлібо
робів вшановували з рай
центрі — в Петровому. Гам
відзначили, . що першими
гвардійцями
жнив стали
комуністи.
і серед них
ЖОВТНЕВІ наймолодший
— Андрій
,7'ТСЗ
Ірюхан з радгоспу «П’ятнхатський».
Одна із сторінок вечора
ДОЛІ
Слави була про комуністів.
Ведучий декламував фрон
товий вірш Миколи оажана:
— Ты слышишь, мать,
мотора войї
То сын — то волн твой
Платой Ткаченко
молодой
Ведет Машину в бой...
Ведучий згадав
Героя
Радянського Союзу, урод
женця села Новий СгароВдень ми збирали хліб для обабіч апорії і черешні, і дуб
Платона
Ткачемка,
дітей Поволжя, а ввечері іпереиги котеджів — для який загинув смертю хо
сідали за книжки. В Данії
молодих сімей, для молодо робрих
у червні 1944-го
ловім Балці, Шевченкоік»- го агронома, для механіза при прориві
першої обо
му. Лугюловому.
Грушці, тора, ще недавно прийшов ронної лінії фашистів на
Новоселиці
пам'ятають з армії і одружується. Да барельському4 перешийку.
Пантелеймона Рибицького. лі — школа. Палац культу Найвищу
нагороду йому
І хоч бандитська куля зупи ри, дитячий комплекс. Сто вручали ще в грудні 1941над Південним го. Про командира танна
нила його серце. Пантелей їть село
мон живий.
Ми підем на Бугом. Стоїть і зоріє серед десятого танкового полку
степу. Все це ВІН, Микола десято; танкової бригади
його вулицю, до його моги
ли і дамо, клятву бути схо Олександрович, з їхніми молодшого сержанта П. н.
батьками з ними, комсо- Тначенка тоді були написа
жим на нього...
Луполовэго, ні такі рядки: «..під час боїв
Схилялися знамена в ру мольцямп
зробив — щоб було
село
німецько-фашистськими
ках комсомольців тридця багатим, молодим і соняч ззагарбниками
виявив ви
тих років.
ним.
нятковий героїзм.
Як ко
і ос» уже навесні 45-го .на
мандир
машини,
він чудо
Ось
він виходить з-за
полі бою командир взводу
во
знає
свій
екіпаж
і
вміло
автоматників Микола Ру- ст.олу. Стомлений, чимось керує ним у бою. Товариш
савський
раптом
поба стурбований. Але зовсім не Ткаченко
завжди
знахо

як тоді,
чив молодого більшовика такий суворий,
диться на найвідповідальні
Рибицького. Він лежав на коли починає ділову роз ших місцях, і командуван
бруствері окопа, до тільки- мову. Микола Олександро ня завжди впевнене у ви
но розірвався снаряд, і ше вич оглянуз зал, на його конанні ним завдання...» А
устах з’явилась тепла пос
потів:
потім був нагородний лист,
— Хліба, хлопці хочуть мішка:
підписаний маршалом Ра
хліба. Хліба і води...
— Я вам
дуже заздрю, дянського Союзу С. К. ТиСолдат
мариз. Микола хлопці. — сказав неголос мошенком: «... виявив стій
— Ми з вами — за кість
нараз сахнувся
і одразу но.
і винахідливість у
зрозумів, що це не Панте життя: тут нам хліб треба бою, в якому своїм танком
плекати,
а вам пильнувати, особисто знищив
леймон, а його земляк Іван
більше
зазіхнув на роти противника і кілька
Мимрук. Просто він згадав щоб ніхто не
Рибицького, коли баталь нашу землю.
гармат».
йон ішов о атаку, подумав,
І розповів про отой суха
Скільки ж це вогненних
заради чого воював з бан рик, який поклав у доло
дами перший комсомолець. ню пораненого
товариша кілометрів здолав комуніст
Платон
Ткаченко з червня
Микола біг полем і нама Івана
Мимрука,
і про
гався уявити Пантелеймо Карлсхорсг не забув, ска 41-го по червень 44-го/ Ти-’
сячі,
тисячі,
тисячі...
нове обличчя, яке зін ба- зав слово про свого побра
чив на портреті в бригад тима з Лозуватого Архипа
Ведучий закінчує розпо
ному клубі перед війною. Маніту, котрий повторив у відь про подвиг героя-земОсь він який —
суворим, Берліні подвиг Олександра ляка, і говорить про нього,
злий, міцчо стиснуті уста, Матросова. Про Пантелей Андрія Трюхана:
а очі — одна
доброта — мона Рибицького теж:
— Рекорд жнис-78 вста
— Перший комсомолець,
щирі, лагідні, людяні...
«і
ш-іилоисг
Рк.
більшовик
Ри- новив молодий комуніст із
— Хліба, —
шелотіз МОЛОДИЙ
радгоспу
«П’ятихатсьборовся за то,
бицький
Мимрук.
Микола відніс товариша щоб у нас
було вдосталь кии»...
Йому якось аж незруч
в безпечне місце, вклав у хліба. Свій останній пайок
хлопчикові з но. Про нього такі ж.шанобйого гарячу долоню суха він віддав
як і про ТкаПоволжя, якого привезли в ливі слова
рик і побіг далі.
йому — червона
— В атаку!.. Комсомоль Данилову Балку, аби вря ченна,
тувати від голоду. Він
не стрічка переможця...
ці — за більшовиками!
скорився ворогам револю,І ось уже йде мова ппо
1 дійшов вія до тразліч ції. і його не забули люди. поїздку до Москви.
45-го. Вже там. у
перед Пам'ятайте ж і ви.
Він збирався до столиці,
місті Берліне, Карлсхорсті,
Хлопці йшли до обеліска щоб відвідати ті священні
біля колишнього військово- полеглим героям Великої місця, де піднімались зна
інженерного училища, де Вітчизняної війни. I їхали мена революції. Він неод
підписувався акт про капі- в Данилову Балку, щоб по мінно повинен завітати і в
туляцію німецько-фашист класти вінок на
могилу Центральний музей Зброй
ських військ,
.Микола ще першого комсомольця ра них Сил СРСР, де зберіга
раз
згадав Рибицького. йону Пантелеймона Риби ється
партквиток
Русавськпй стояв з авто цького. А з призовниками № 4790363,
скроплений
матом, бачив, як з машин і він, комуніст А. О. Русав- кров’ю старшого лейтенан
вийшли фельдмаршал Кей ський. Віч
передав зав та Платона Ткаченка," про
тель, адмірал флоту Фрідс- трашньому воїнові прапор і битий оснолком ворожого
бург і генерал-по тковник мовив:
снаряда.
авіації
Дітумпф, . бачив
— Підіймай його вище,
Він неодмінно має поба
маршала Жукова. Коли во Щоб бачили всі...
чити цю реліквію. Щоб до
ші пройшли крізь шеренги
Рука комуніста стискала кінця збагнути, якими бу
охорони, в якій разом з руну комсомольця.
ли кілометри иоїна-героя.
солдатами армій
союзни
Лому урядова нагорода
ків був 1 вій, старшин сер
— орден Трудового Черво
жант Русавськпй,
ного Прапори. йому — ком
нароком’подумав:
сомольські
відзнаки. Ось
априкінці зміни таки уже жнива першого року
кінець. Тепер треба буде
дуже багато
будувати. 1 Нстомився, треба відпо
нової
п’ятирічки!. Знову
треба багато хліба». <1Р<*- чити. 1 Андрій Тріохан зу молодий комуніст Андрій
ба багато хліба — його не пиняє комбайна. Ні, він ще Трюхай серед лідерів змане збирається
йти до ва гапіщ женців Кіровоградзамінять ніякі скарбні»
так сказав колись молодіш гончика, що маячить біля щиіпі. Майже дев’ять тилісосмуги. Він чекає, поки сич центнерів зерна ламобільшовик Рибацький...
спорожніє
бункер. 1 тоді
__
і ось те поле,
АС Вва_а Андрій стрибає в кузов лотив. Зерно, хліб — людам. А він, Андрій Тріохан.
Пантелеймон. Ветеран ...
автомашини,
наповнений
тепер про
ликої Вітчизняної
війні’, дорідним зерном пшениці, 1 чомусь думає
свої кілометри, які він ви
Герой Соціалістичної прата й гукає своєму напар міряв стеном, кладучи там
ці комуніст Микола
золоті валки пшениці. Кі
сандрович Русавськии ст- - никові:
— Ти обійди круг сам, а лометри комуніста Плато
їть на вигірку і в
я з вітерцем — до села.
на Ткаченка — і гекгаоп.
лах вимірює свої вер.сТв
За Ганнівкою — гул ма.- кілометри комуніста Анд
Він, голова колгоспу імені шин. Мчать І мчать, край
рія Трюхана.
Одні — па
Карла Маркса. °ДНО5? в ньої не видно
— везуть полі жорстоких битв. Другі
найміцніших
господарств
хліб.
Андрій
раз
по
раз
по

— на мирній пиві. І всі во
Ульяновського
сьогодні має виступати пе глядав на дорогу, намагаю ни пройдені чесно, правед
ред улопцями-призовниш - чись побачити золоті зер но. Під розкоиллям одного
на
пшениці. Комбайнер прапора. Прапора, який
ми. Одразу після Жовт”®
підрахував: якщо хоч одін підняли у жовтні 1917-го
оик свят вони йдуть в ар
кілограм
висиплеться з наші діди. А тепер вій у
мію. I секретар парткому
Р. Ю. Корчак просив ио. о. грузовика, (а їх аж вісім наших руках. І йдемо ми
зерно від гордо з ним у революцію
— Ви, Миколо Олександ сот відвозили
його агрегату), то які ж це далі. Ощасливлені однією
ровичу, першим лови
втрати!
І
ще
арифметика:
долею. І коріння
наших
сказати їм
слово.
Як
вже впорався з обмолотом устремлінь у нас одне, —
фронтовик. Як комуніст.
на
400
гектарах,
сьогодні
і) революції, з Жовтня.
І він ПРИЙШОВ
до май
бутніх воїнів. Вони зна ні, почали іще один нлин. Це
М. ШЕВЧУК.
яким він був несхитним у ж скільки кілометрів?

У

І

ЗАВ’ЯЗЬ

Трудове життя Алли ВОРОБ.ЧОВОЇ тільки-но почалося. Випускниця Нікополь
ського педагогічного училища знайомиться в дитячому садну села Коасногірми Голованівського району зі своїми вихованцями.
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

лем, охоронцем здоров'я.
У нашій
країні турбота
про здоров я людей стала
загальнодержавною
спра
вою. Одним із перших дек
ретів Радянської влади був
Декрет про охорону здоро
в'я. Основні його положен
ня, подальші рішення й за
ходи нашоі партії про охо
рону
здоров'я трудящих

перший днів життя дитина
оточена турботою лікарів.
Консультації, лікарні, сана
торії, профілакторії і полік
лініки — все для неї, щоб
росла
вона
здороззю,
життєрадісною. Людина ж
народжена для щастя.
Кожен радянський лікар
бачить в ідеалі
наше сус
пільство абсолютно здоро
вим, мріє, щоб
люди не

ЛЮДИНА НАРОДЖЕНА
ДЛЯ ЩАСТЯ

ЗАВОЮВАННЯ
ЖОВТНЯ
■ХВВаЯКЕЗЕЯБВІ

Деомядович Гетьма

52 роки працював Феодосія

нець дільничним лікарем у с. Добрянці Вільшано,ко

го району. Він — всіма шанована людина.
покоління сільських медиків

завдячує йому своїми

успіхами.
***

Не одне

_______________

Наставник молоді, працелюб,

людина великої ду*

иіі, невтомний борець за мир — так говорять про сво
го лікаря вільшанці.

Зробивши перший внесок у Фонд миру ще під час
Великої Вітчизняної війни,

Феодосії* Деомидович і

року в рік поповнює свій рахунок. Тепер він сягну*
уже 23 тисяч 800 карбованців.
Ф. Д. Гетьманця часто можна

бачити серед ко.і-

госпннків, молоді, де він виступає з лекціями,

дона-

відя.мн. За активну участь у справі

миру

захисту

Ф. Д. Гетьманець удостоєний золотої медалі «Бор
цеві за мир».

З

Немає
професії більш успішно втілені 8 життя.
Під пильним медичним
благородної й гуманної, як
перебуває у нас
лікар. Недарма ж його на наглядом
зивають в народі зцілите* жінка — майбутня мати. З

знали хвороб, травм і болю.
Таке суспільство
зовсім
не приваблює медиків капі
талістичних країн. Вони, на
впаки, зацікавлені у зро
станні числа захворювань,
епідемій, бо від цього ма
ють лише зиск. Адже ліку
вання
у країнах капіталу
платне.
Байдуже їм і до того, що
в світі нависла загроза над
миром. Не про жертви, не
про хвороби, рани й нещас
тя, які можуть звалитися на
людство, думають вони, в,
насамперед, про особисту
вигоду.
Ми, радянські лікарі, _
істинні гуманісти,
і ніколи
не заплямуємо високої чес
ті зцілителя. Тому МИ_ В
перших
рядах борців за
мир.
Протягом багатьох років
я, дільничний лікар, обира
юся членом Республікансь
кого комітету захисту миру.
Мені випала
честь брати
участь у Всесвітньому кон
гресі прихильників миру. І
я не шкодую сил, Щоб що
денною
роботою, діями
вчинкми боротися за мир.'
Ф. ГЕТЬМАНЕЦЬ,
заслужений лікар УРС₽.
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СВЯТО БАРВ ВЕСЕЛКОВИХ
Так можна назвати виставку дитячих робіт учнів Кірової радської художньої школи, яка недавно відкрила
ся у кінотеатрі «Мир», Вона присвячена 60-річчю з дня
народження Всесоюзної
піонерської організації імені
В. І. Леніна.

Особливе тепло і радість
на душі пробуджується у
нас, дорослих, коли ми зу
стрічаємося з художньою
творчістю дітей. .Ми приєм
но дивуємося, робимо для
себе відкриття, захоплює
мося, згадуємо власне ди
тинство. І що, мабуть, най
важливіше, з
особливою
симпатією ставимося
до
перших поривів
дитячих
душ. А ще в той момент,
коли ми щиро радіємо з ус
піхів юні, завжди думаємо:
«Які ж щасливі, наші діти!
Як багато їм дав Великий
Жовтень. Як по-батьківсь
кому піклуються про них

Комуністична партія,
ра
дянська держава».
Невелика
пишнобарвна
експозиція, у фойє кіноте
атру, де представлені ма
люнки, гравюри, графічні
роботи, викликає на розду
ми всіх, хто завітав озна
йомитися з иею. Не можна
не помітити, як заняття
мистецтвом розвиває і зба
гачує почуття дітей, вихо
вує естетичну сприйнятли
вість, відводить від байду
жості, робить їхнє життя
насиченішим,
радіснішим.
Вони знаходять красу в бу
денному і героїчному, в дій
сності і фантастичному. Ось
мчить у бій на ненависних

буржуї» ів хоробрий Хлопчиіц-1\нбальчиш (автор ма
люнка Люда Ржсва), рву
ться у далечінь поїзди («За
лізниця» Олега Шнмчеика),
розцвітають казкові сади,
співають на гілках дерев чудо-птахи («Казка» Вікторії
Русол), під прикриттям но
чі гордо ступає по землі золотогрнвий кінь («Коник-:
Горбоконик» Вікторії Черевчсііко), демонструє на арені
цирку свою кмітливість ве
личезний слон, якого оточу
ють добродушні тигри і ле
ви («Цирк» Марини Кушнірової)...
** ' •** >
Тематика робіт ювих мнт-

■■йкявяжніакзіяаамі

ців різноманітна. Це — ілю
страції до казок і билин,
творів видатних письменни
ків, відображення історич
них подій минулого, життя
рідного міста, теми космосу,
спорту, героїзму, мистецтва,
праці. Тут закладено для
дітей немалу
можливість
використовувати
власний
життєвий досвід, кругозір,
запас індивідуальних жит
тєвих вражень. Приміром,
на тему «Моє місто» пред
ставлено три
композиції:
«Вулиця»
Євгена Опрі,
«Моє місто» Юлі Кочипої,
«Літо у місті» Олега Мунтяиа. Образ рідного міста
проходить через усі малюн
ки, по-різному: строгим і
діловим в Олега, ліричним,
сонячним, світлим у Євгена,
тихим, по-домашньому за
тишним, спокійним і жит
тєрадісним,
як весняний
амввамамгяванква». ■ег

сад, у Юлі. Кожен передав
у своїй роботі те, що йому
найдорожче і найближче,
зумів підібрати для цього
характерний міський пей
заж, організувати його в
композицію,
узагальнити,
тобто виділити і загострити
одне, друге пом’якшити, зна
йти таку кольорову гаму, яка
зазвучала б як настрій і
почуття автора?? б
Вік юних художників —
від 11 до 15 років. Це по
значається і на їхніх робо
тах. Для молодших харак
терні дитяча наївність, без
межна фантазія, безпосе
редність, іще не погаслі від
голоски дошкільного віку,
коли неможливе здається
таким простим і реальним.
Як, наприклад, бажання по
кататися в космосі на хвос
татій кометі, а казкові бо
гатирі у них мають вигляд

зграйки
костіомонаних
.хлопчаків. Зовсім інше вр|Й
женпя справляють роботі!
учнів старшого віку. Це -І
«Натюрморт» і «1905 рік»
Сергія Андреева, «Збір ме
талолому» Наталки Шпекп,
«Гімнастика» Ірини Дубну!
ської, «В балетній студії!
Людмили Лобус. Одні з них
експресивніші і романтично
піднесені («В балетній сґуі

дії», «Залізниця»), Інші
аналітичні
(«Натюрморту,
«1905 рік»).
Юні .художники вміють
по-особливому бачити теі
що відбувається навкруги’,
згадувати минуле і мріяти
про майбутнє. Хай же та-х
ке ставлення до навколшц*
нього світу, в якому діти
вміють цінувати все світле,
справедливе, гуманне, ні
коли пс стане для них ін
шим.

О. РЕВА,

На вищу
сходинку

А. ЛЮБЕННО,

В. САВЧЕНКО,

М. СТРІХА,

ЖОВТЕНЬ В НАШИХ ДОЛЯХ

ІНТЕРВ’Ю НАПЕРЕДОДНІ
З АРТИСТАМИ КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБЛАСНОГО МУЗИЧНОДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМЕНІ М. Л. КРОЛІВНИЦЬКОГО
Володимир САВЧЕНКО,
головний режисер теат
ру,
заслужений
артист
УРСР:
Для сучасних людей
наш театр такий, яким він
є сьогодні. Оновлені зали,
народні й заслужені акто
ри, актуальний репертуар.
Та ми знаємо, який важ
кий і славний
шлях ста
новлення п розвитку про
йшов паш театр.
Знаємо,
що в 60-х роках минулого
століття в
Єлисаветграді
працював
перший гурток любителів
сценічного
українського
мистецтва,
заснований
І. К. Тобілевичем. Ні при
міщення, ні декорацій, пі
костюмів не мали актори
— мали лише велику силу
таланту, яка захоплювала
глядачів.
Знаємо,
як народився
1882 року у місті справж
ній,
національний театр
завдяки
самовідданості
корифея сцени — Марка
Кропивпіщького. Знаємо,
що наш театр завжди тіс
но був зв’язаний з націопально-визвольним рухом
на Україні.
Для театру Іван Тобілевич написав свою першу
п’єсу «Бурлака»,
яка, за
визначенням Івана Франка, була найбільш революцінним твором ?з усього,
написаного Карпеиком-Карим. Більше 14 років цар
ська цензура не дозволяла
публікувати і показувати

на сцені цю п’єсу. А яких
переслідувань, поневірянь
і нужди зазнавали актори
до 1917 року!
Епоха резолюції накла
ла особливий відбиток на
діяльність нашого театру.
Вона визначила його по
шуки в стилі романтич
но-героїчному. Ці традиції
ми свято бережемо, вірні
На сцені
їм і сьогодні,
вже два
нашого театру
за п’єроки йде вистава
сою лауреата Державної
премії СРСР нашого зем
ляка
Юрія Яновського
«Дума про Британку».
Почавши сотий, ювілей
ний сезон, колектив театру
прагне продовжувати реа
лістичні традиції
своїх
земляків — корифеїв ново
го
українського теагру.
Не. сходять зі сцени твори
М. Старицького,
І. Карпеика-Карого, М. Кропнзнвцького «Талан», «Тита
рівна», «Мартин Боруля»,
«За двома зайцями», «Гріх
і покаяння». Однак голов
на репертуарна лінія на
шого колективу позначена
пошуками
героя сучас
ності, інтересом до важли
вих суспільних проблем.
Антоніна ЛЮБЕНКО,
заслужена
артистка
УРСР:
— Докорінно змінився
характер праці актора, бо
теагр
пережив по суті,
друге своє народження у
роки Радянської
влади.
Лише призначення театру,

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского

областного комитета
ЛКСМ Украины,
На украинском языке.

як ного н колись розуміли
. __
прогресивні кола Росії, не
в маси
змінилося: пестії
правду, високі ідеали, все
ляти віру в людей, допо
магати їм, жити для них.
У роки Великої Вітчиз
няної війни наш театр не
зник, як того хотіли воро
ги. Колектив кіровоградсь
ких акторів продовжував
виступати
в східних об
ластях Російської Федера
ції та Середній Азії. При
страсне слово акторів, яс
краві сцени з вистав додавали сил людям. Отже,
Перемозі
у великій
Г Г
’ над
фашистом є і наша частка.
гастролей
Після
і
" -в Алколектчв
ганському краї
театру був нагонашого
роджений медалями «За
..... ....... цілинних і за
освоєння
лежних земель». Я, проста
радянська
жінка, вихо
дець
з робітничої сім’ї,
удостоєна звання заслуже
ної артистки республіки.
Щаслива доля.
А якщо замислитися над
долею
жінки-артистки в
дореволюційній Росії? Зга
даймо Марію Заньковецьку, яка дебютувала на сце
ні нашого театру. Яким не
легким було її
життя,
яким складним шлях до
визнання...
Порівнюю і
бачу, як змінилася доля
жінки за 64 роки Радянсь
кої влади.
Микола СТРІХА,
актор:
— Час модифікує гради

ції. Ліризм, пристрасність,
пафос були притаманні ви
ставам основоположників
театру, набирають форми
більш багатогранного відо
браження дійсності у сучас
них спектаклях.
Мені близький і дорогий
образ письменника Вадима
Нікітіна у виставі лауре
ата Ленінської та Держав
ної премій СРСР Юрія
Бондарєва «Берег». Зіграв
його, як кажуть, на одно
му подиху. Адже пробле
ми, які порушені у творі,
— питання безпеки і війни,
мирного
співіснування в
Європі,
відповідальності
людини за кожен свій вчи
нок перед суспільством і
перед власного совістю —
дуже хвилюють
мене. А
значить, хвилюють і гляда
ча.
Актор і глядач
нероз
дільні. Мова йде не тільки
про духовне
зближення
сцени і залу, (цього мис
тецтво прагнуло завжди),
а й про
естетичні смаки
публіки. Сьогодні вони ін
ші, ніж були вчора, і про
Це не можна забувати. Ми
маємо
всі можливості,
враховуючи смаки гляда
чів, бути
вихователями
мас, пропагандистами ви
соких ідей партії.
Петро ОНИЩЕНКО,
актор:
— Так, радянським ак
тор має
всі можливості
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для розкриття
свого та
ланту. Для нього відкриті
двері в театральні учили
ща і вузи, йому створені
найкращі умови для твор.чого зростання в театрі.
Це — великі надбання Ра
дянської влади.
У якій ще країні
люди
мистецтва оточені
такою
увагою
і турботою дер
жави, любов’ю народу?
Ми добре усвідомлюємо,
що це покладає на нас ве
лику відповідальність. Ми
повинні віддячувати за це
невтомним пошуком, са
мовідданим
служінням
сцені. Щоб приносити лю
дям радість.

Олександр ПОРОЛО,
актор:
— Для мене ювілейний
сезон театру лише другий
у житті. Закінчивши Київ
ський інститут
театраль
ного
мистецтва
імені
І.
Карпенка-Карого,
я
приїхав в Кіровоградський
обласний музично-драма
тичний театр. Тут знайшов
підтримку колективу, вір
них і хороших друзів. Мої
перші удачі
— це і їхні
удачі. А дебютував
я на
сцені • у ролі психологічно
складній
— німецькою
хлопця Курта
у виставі
Ю. Бондарєва «Берег». Те
пер сміливо взявся за но
ву, чимось схожу з попе
редньою,
роль у виставі
Едвіса
«Де брат • твій,
Авель?»
Вважаю, що для сучас
ного молодого актора ма
ло лише жити
сценою.
Громадська діяльність —
необхідна
умова
його
творчого зростання.
У нас у театрі
працює
молодіжна студія. Планую
взяти участь у її роботі,
допомс-гатн
початківцям.
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Учні
Кіровоградського
технікуму механізації сіль
ського господарства Пае<А.
ло Гудим та Віктор Жор
новий, їхні
ровесники з
ТУ № 1 Олександр Гаваза
і Валентин
Стаховський
стали переможцями між
відомчої першості облас
ті з класичної
боротьби,
де майстерністю мірялись
атлети
1960—1963 років
народження. На найвищу
сходинку п’єдесталу по
шани піднялися також сту
денти факультету фізвихованн я педінституту Олек?
сандр Дробинка
і Олек
сандр Алтухов,
курсант
вищого льотного училища
цивільної
авіації Віктор
Чмихун та
представник
КІСМу Анатолій Ясинський.
У командному заліку пе
ремогли спортсмени «Ко
лоса», другими були вихо
ванці «Буревісника», треті
ми — авангардівці.

Додому
Із ССЗОЛОТОМ»
З перемогою поверну
лася з Чернігова
наша
збірна із стендової стріль
би, яка виступала на чем
піонаті центральної ради
ДСТ «Колос». Майстер
спорту
Маргарита Заєць
стала срібною призеркою
змагань, а першорозряд
ник Володимир Мостовий
привіз додому бронзову
нагороду.
В
особистих
змаганнях призові
місця
тут зайняли вихованки тре
нера І. К. Вільного Олена
Чернявська і Маргарита
Заєць.
• •

ЛИСТОПАД
СПОРТИВНИЙ
12—16 — поєдинки 3 Н^.у
стільного
тенісу за прот
грамою республікансько»
спартакіади «Юність». 14—
15 — Кубок області з фех
тування;
14—15 — пеР"
шість області з класичної
боротьби на приз Данила
Посунька.
Усі ці змагання відбу
дуться в Кіровограді.
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