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Будь гідним послідовником

комсомоли-

хто загинув.
— у назвах 

і скромних

«й

Ровеснику! Всесоюзній Ленінській Комуністичній 
Спілці Молоді — шістдесят п’ять. Наближається 60- 
річчя присвоєння їй імені Леніна. Комсомол вистояв 
у смертельних боях з ворогами революції, проніс че
рез роки непорушну вірність партії, народу, ідеям 
Леніна. Комсомол зміцнів у цій боротьбі. Бо тисячі 
юних звитяжців ставали на місце тих, 
їхні імена живуть у пам’яті народній 
вулиць і площ, у величних монументах 
обелісках...

У Новоукраїнці ти пройдеш по вулиці Івана Дсм- 
ченка, найпершого секретаря міської 
ської організації. Іменем відважної партизанки, ком
сомолки Клави Байраченко, яка загинула в бою- з 
фашистами в останні дні окупації Новоарханґельсь- 
ка, названа центральна площа та одна з вулиць сели
ща. На батьківщині комсомольця Героя Радянською 
Союзу Архипа Маніти, який під Берліном повторив 
подвиг О. Лїатросова, в селі Лозузатій Ульяновсько
го району іменем героя названа школа. В день на
родження комсомолу з Побузького до Красногірки 
стартує республіканський легкоатлетичний пробіг. У 
парку імені героїв «Спартака» учасники пробігу ра
портують про свої здобутки у праці...

Як символ єдності комсомольських поколінь у Кі
ровограді, на площі Ленінського комсомолу на не
високому п’єдесталі завмерла дівоча постать з пала
ючим факелом у високо піднятій руці. То пам’ятний 
знак «Комсомольським поколінням Кіровоградщнни». 
До бронзової скульптури веде широка доріжка, на 
котрій червоніють шість гранітних стел. Висічені на 
них ордени, дати вручення нагород комсомолу нага
дують кожному і про славні діла комсомольців Кіро
воградщнни. Шість орденів комсомолу — то і зв’я
зок часів, і зв’язок поколінь, і символ спадкоємності 
розпочатої Леніним справи.

Тут, біля величного монументу, ти відчуєш і гаря
чий подих полум’яних комсомольських літ, громадян
ської, згадаєш про бойові й трудові подвиги комсо
мольців усіх поколінь, про своїх ровесників, які сто
ять за верстатами або працюють у полі чи на фермі, 
вчаться за шкільними партами або в студентських 
аудиторіях. На їхню долю випала честь гідно про
довжити традиції комсомолу.

І ти, ровеснику, можеш пишатися їхніми справами. 
В ювілейний Ленінський рік комсомольсько-молодіж
на бригада делегата XVI з’їзду ВЛКСМ Василя Мо
торного з колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангель- 
ського району зібрала з гектара по 44,5 центнера 
пшениці і по 45,1 центнера ячменю. Василеві Мотор
ному було присвоєно звання Героя Соціалістичної 
Праці, лауреата премії Ленінського комсомолу.

А хто сьогодні не знає імені землячки Василя Мо
торного Марії Монаші? Воно стало широко відо
мим, коли молоді тваринники нашого краю включи
лися в соціалістичне змагання иа приз «Молодого 
комунара» «Першій тритисячний Кіровоградщнни». 
Змінювалася назва приза. Його виборювали чотири- 
тисячниці, п'ятитисячний!. Росла і майстерність мо
лодої доярки; ім’я її знову й знову з’являлося серел 
імен переможців. Нині Марію Монашу, яка щороку 
долає шеститисячний рібуж, знає вся Кіровоградщи 
на.

Високий урожай зернових — по 52,3 центнера зер
на з гектара виростила в 1971 році комсомольсько- 
молодіжна тракторна бригада Василя Лузанівського 
з колгоспу «Жовтень» Новомиргородського району. 
Протягом двох наступних років цей колектив вибо
рював перехідний приз імені двічі Героя Соціалістич-

ної Праці О. В. Гіталова. За досягнення високих уро
жаїв сільськогосподарських культур делегат XXII 
з’їзду ЛКСМ України Василь Лузанівський нагород
жений орденом Трудового Червоного Прапора.

В травні 1974 року орден Трудового Червоного 
Прапора прикрасив прапор Новоукраїнської районної 
організації. Нагороду вручено за великий вклад 
комсомольців і молоді району в збільшення вироб
ництва сільськогосподарської продукції, активну ро
боту по підготовці механізаторських кадрів, вихован
ню молоді.

«За себе і за того хлопця» — в соціалістичне зма
гання під таким девізом включилися сотні комсо
мольсько-молодіжних колективів області напередодні 
30-річчя Перемоги радянського народу у Великій 
Вітчизняній війні. 123 кращих трудівники підпри
ємств, ланів, ферм області вибороли право сфотогра
фуватися в Москві біля розгорнутого прапора Пере
моги. ~

Ініціатива комсомольсько-молодіжного колективу 
токарів ремонтно-механічного цеху № 9 Кіровоград
ського заводу тракторних гідроагрегатів (нині завод 
«Гідросила») Анатолія Скворцова, комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади колгоспу імені 
В. Ульянова Ульяновського району, яку очолював 
Анатолій Харкавин, комсомольсько-молодіжного ко
лективу плавильників Світловодського заводу чистих 
металів Імені 50-річчя утворення СРСР лауреата 
премії Ленінського комсомолу Миколи Петрова «До 
110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна — шість 
річних норм з початку п’ятирічки» знайшла широку 
підтримку в комсомольських організаціях Кірово- 
градщини.

Трудовий ентузіазм виявили юнаки і давчата об
ласті на комсомольській будові — прокладанні за
лізниці Долинська—Помічна. Йдучи назустріч XXVI 
з 'їзду КПРС, 360 комсомольсько-молодіжних колек
тивів, Г2 тисяч молодих трудівників області достро
ково виконали виробниче завдання десятої п’ятиріч* 
ки. 7 тисяч юнаків і дівчат завоювали почесне право 
підписати Рапорт Ленінського комсомолу форумові 
комуністів.

Більше тисячі комсомольсько-молодіжних колекти
вів, 65 тисяч молодих трудівників Кіровоградщнни, 
ставши на Всесоюзну трудову вахту «60-річчю утво
рення СІ СР 60 ударних тижнів», успішно викона
ли свої завдання.

Включившись в соціалістичне змагання за достроко
ве завершення виробничого завдання третього року 
і а одинадцятої п’ятирічки в цілому, сотні комсо
мольців і сьогодні стоять на ударній трудовій вахті. 
Одним з перших рапортував про виконання п’ятиріч
ки комсомольсько-молодіжний колектив електрозвар
ників механоскладального цеху № 2 виробничого 
об єднання по сівалках «Червона зірка», де бригади
ром Олексій Попов. На трудовому календарі брига- 

‘ІЮ,ГИН '^9 Року. Серед комсомольсько-моло
діжних колективів молочнотоварних ферм визначає- 
™ся колектив колгоспу «Мир» Гайворонського райо- 

у. Комсомолка цього колективу Наталя Рогожина 
до дня Конституції СРСР надої. па від кожної коро- 

5 20 к,лограмів молока. Більшість її ровесниць, 
біж^^1 Г° Р°б°т ’ Вікс подолали чотиритисячний ру-

УдарнІ справи комсомольців 80-х років стали ще 
!!!"«пи?а-ВИМ рядком біографії комсомолу. А под
ії н крилатої юності продовжується. Його звершують 
‘►К-'ЯЧІ ТВОЇХ ровесників, комсомольцю сьогоднішньо- 
го дня.

1-*.

РАПОРТУЄМО!

тонн

За нинішній рік проведе
но 3629 великовагових по
їздів, на яких понад норму 
перевезено 2147655 
народногосподарських ван
тажів і зекономлено при 
цьому 51173 кіловат-години 
електроенергії.

З такими показниками зу
стрічає День народження 
комсомолу наша комсо
мольсько-молодіжна ван
тажна електровозна колона 
імені 60-річчя ЛКСАЛ Украї
ни Знам’янського локомо
тивного депо. Тон у роботі 
задають молоді комуністи 
машиністи делегат XIX з’їз
ду ВЛКСМ Володимир Васи
ленко та Олександр Литви
нов.

З нами змагається К/ЛК 
вантажної електрозозної 
колони імені XXV з’їзду 
КПРС Бориса Федоровича 
Безая (групкомсорг Євген 
Костів).

Обидва КМК взяли під
вищені соціалістичні зобо
в'язання — за три дні, що 
передували святу, провести 
по 40 великовагових поїздів, 
і перевезти додатково 2360 
тонн вантажів, зекономити 
1026 кіловат-годин електро
енергії. Сьогодні рапортує
мо: 5 поставленим завдан
ням успішно справилися!

М. УМАНЕЦЬ, 
керівник комсомольсь
ко-молодіжної вантаж
ної електровозної коло
ни імені 60-річчя комсо
молу України.

♦ * ♦
День народження комсо

молу КМК прохідників діль-

ниці № 3. Олександрійсько
го шахтобудівного управ
ління № 2 (керівник В. Ді- 
денко, групкомсорг Г. Пав
лов) зустрічає новими тру-« 
довими успіхами. За третій 
квартал поточного року бу
дівельно-монтажних робіт 
виконано на суму 173,5 ти
сячі карбованців при плані 
117,7 тисячі.

А. КОЛІСНИЧЕНКО. 
секретар комітету ком
сомолу пускового
об’снта шахти «Ведме- 
жоярська».

Більшість працюючих на 
нашій молочнотоварній 
фермі — комсомольці. То
му саме вони, підтримують 
високі темпи трудового су
перництва, постійно переви
конують доведені завдання. 
Одні з кращих молодих 
майстрів молочного цеху— 
Людмила Рєзва і Тетяна 
Павлик.

Середній надій по фермі 
за дев’ять місяців становить 
3515 кілограмів молока на 
фуражну корову.

Я особисто планувала ма
ти річний надій молока від 
корови по 3050 кілограмів, 
На сьогодні вже маю 3826 
кілограмів, що дало можли
вість вийти в число лідерів. 
Свій трудовий успіх я також 
присвячую славному юві
лею ВЛКСМ.

доярка МТФ
Імені Калініна 
хангельського

С. ГЕРА, 
колгоспу 
Новоар- 

району.
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РАТНИЙ ПОДВИГ 
НА БЕРЕГАХ священні

МІРА
Чотири десятиріччя мину

ло з тих пам’ятних днів, ко
ли завершилась одна з най
більших битв Великої Віт
чизняної війни — битва за 
Дніпро і було визволено від 
німецько-фашистських за
гарбників Київ — столицю 
Радянської України. Битви 
на берегах сивого Славути
ча стали важливим кроком 
до остаточної перемоги над 
фашизмом. Цю перемогу 
забезпечили воля Комуніс
тичної партії, мужність і 
відвага радянських воїнів 
— вірних синів багатонаці
ональної Країни Рад, само
віддані трудівники тилу.

Трудящі України і її сто
лиці свято шанують па
м’ять воїнів-визволптелів. 
Непідвладне часу світло ве
ликого подвигу, який є на- 
днхаючим прикладом для 
нинішнього і прийдешніх 
поколінь. Він живе і при
множується в ударній пра
ці на славу Батьківщини, в 
ім’я комунізму.

Вчора, 28 жовтня, в Киє
ві відбулись урочисті збори, 
присвячені 40-річчю битви 
за Дніпро і визволення міс
та від німецько-фашистсь
ких загарбників.

17-а година. Під оплески 
присутніх місця в президії 
займають члени і кандидати 
в члени Політбюро ЦК Ком
партії України В. В. Щср- 
бицький, О. Ф. Ватченко, 
І. О. Гераснмов, 10 Н. Єль- 
ченко, Є. В. Качаловськиії, 
Б. В. Качура, О. П. Лдшко. 
1. О. Мозговий, •

О. С. Капто, 10. П. 
Коломієць, С. Н. Муха, на
чальник Головного Полі
тичного управлінця Радян
ської . Армії і Військово- 
Морського Флоту генерал 
армії О О. Єпішев, керівни
ки делегацій, що прибули 
на торжества, члени і кан
дидати в члени бюро Київ
ських міськкому і обкому 
партії, виконкомів міської і 
обласної Рад народних де- 
пу газів, ветерани партії, 
війни і праці, знатні люди 
міста і області, воєначаль
ники.

Урочисті збори відкрив 
голова Київського міськви
конкому В. А. Згурськшї.

Учасники зборів з-підне- 
. сенням обрали почесну пре

зидію з складі Політбюро 
ЦК КДЛРС на чолі з Гене
ральним секретарем ЦК 
КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР това
ришем 10. В. Аидроповим.

Перед учасниками уро
чистих зборів виступив теп
ло зустрінутий присутніми 
член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Ком
партії України товариш 
В. В. Щербнцький.

Від імені Центрального 
Комітету Компартії Украї
ни, Президії Верховної Ра
ди і уряду республіки В. В. 
Щербнцький сердечно по
здоровив киян, трудящих 
Київської області і всієї Ра
дянської України з 40-річ- 
чям історичної перемоги на 
Дніпрі і визволення столи

ДОСТОЙНІ 
СПАДКОЄМЦІ

Піднесено і урочисто 
Пройшов у Кіровоградсь
кій СШ № 32 конкурс ін
сценізованої комсомольсь
кої пісні, присвячений 65-й 
річниці Ленінського ком
сомолу. Перед присутніми 
пройшли героїчні сторін-

ці нашої республіки. Він 
поздоровив також з цією 
знаменною датою всіх учас
ників битви за Дніпро, за
хисників і визволителів Ки
єва, ветеранів війни, парти
занів і підпільників, трудів
ників тилу, всіх, чиїм рат
ним і трудовим подвигом 
було завойовано перемогу.

З першого дня війни, ска
зав далі товариш В. В. 
Щербнцький, вступивши в 
смертельний бій з найпо- 
творнішим породженням ім
періалізму — гітлерівським 
фашизмом, наш народ був 
упевнений в перемозі над 
ворогом. Він вірив у могут
ню, нездоланну силу соціа
лістичного ладу, в мудрість 
і волю партії Леніна, в єд
ність і непохитну дружбу 
народів Радянської країни. 
Історія підтвердила право
ту нашої справи

У виступі підкреслювало
ся, що визволення Києва 
вінчало одну з найважливі
ших операцій Радянської 
Армії — битву за Дніпро, 
яка розгорнулась на вели
чезній території протяжніс
тю 750 кілометрів. П’ять 
фронтів під командуванням 
визначних радянських пол
ководців брали участь у цій 
битві. 6' листопада 1943 ро
ку було очищено від фа
шистської нечисті древній 
Київ — столицю Радянсь
кої України.

Міццю Радянської Армії, 
героїзмом і мужністю воїнів 
був розбитий гітлерівський 
міф про неприступний «схід
ний вал» по Дніпру. Роз
громивши на берегах Сла
вутича ненависного ворога, 
захопивши найважливіші 
плацдарми, наша армія зно
ву овіяла свої бойові пра
пори нев’янучою славою. 
2438 воїнам, які виявили 
безприкладний героїзм і від
вагу в битві за Дніпро, при
своєно звання Героя Радян
ського Союзу. Серед них — 
представники майже 40 на
цій і народностей нашої 
країни. Пліч-о-пліч з ра
дянськими воїнами визволя
ли Київ бійці Чехословаць
кої окремо? бригади під 
командуванням полковника 
Людвіка Свободи.

Трудящі Радянської Ук
раїни, відзначаючи 40-річчя 
битви за Дніпро і визволен
ня Києва, продовжував 
В. В. Щербнцький, знову 
висловлюють свої щирі по
чуття вдячності великому 
російському народові, всім 
народам нашої країни, чия 
братерська дружба і допо
мога завжди були і є на
дійною опорою ратних і тру
дових звершень народу Ук
раїни.
' У дні героїчної оборони 

Києва, в чорну годину оку
пації, в битві за Дніпро і 
визволення столиці Радян
ської України, в кровопро
литних битвах Великої Віт
чизняної війни мільйони 
славних синів і дочок нашої 
Вітчизни свято виконали 
свій обов’язок перед Бать
ківщиною, віддавши своє

МИ — ЗА МИР!

ки історичного минулого 
нашої країни, Комуністич
ної Спілки Молоді. При
страсний Корчагін, неско
рені молодогвардійці, бу
дівельники Байкало-Амур- 
ської магістралі... Перек
лик часів, естафета поко- 

життя за її свободу і неза
лежність.

(Присутні в залі вшану
вали світлу пам’ять полег
лих хвилиною мовчання).

Відзначаючи знаменні да
ти, сказав товариш В. В. 
Щербнцький, пов’язані з пе
ремогами радянського наро
ду У Великій Вітчизняній 
війні, ми не забуваємо й 
уроків цієї війни. Бо не 
зникли з лиця землі сили, 
які породили і штовхнули 
гітлерівський фашизм на 
найжахлнвіші злочини пе
ред нашим народом, усім 
людством.

Спинившись на міжнарод
ному становищі, промовець 
відзначив, що . воно давно 
не було таким гострим і на
пруженим. Це — результат 
курсу, взятого найбільш 
реакційними колами США 
та їхніх союзників.

Незважаючи на всі під
ступи паліїв війни, підкрес
лювалось у виступі, зусилля 
нашої держави, як і рані
ше, націлені на збереження 
і зміцнення миру. Про це 
переконливо і твердо сказа
но в Заяві Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голо
ви Президії Верховної Ра
ди СРСР 10. В. Андропова. 
Як свідчать відгуки світо
вої преси, з величезною 
увагою зустрінуто на всій 
планеті також відповіді 
ІО. В. Андропова на запи
тання газети «Правда».

Трудящі нашої республі
ки, як і всі радянські люди, 
одностайно схвалюють внут
рішню і зовнішню політику 
Комуністичної партії і Ра
дянської держави, ціле
спрямовану діяльність ЦК 
КПРС, його Політбюро на 
чолі з товаришем 10. В. 
Аидроповим. Ясна і благо
родна мета цієї політики — 
процвітання нашої соціаліс
тичної Батьківщини, зміц
нення її економічної та обо
ронної могутності, підви
щення добробуту радянсь
ких людей, зміцнення за
гального миру, відносин 
дружби між народами на
шої планети. ,

Далі товариш В. В. Щер- 
бицький підкреслив, що в 
могутнє русло всенародної 
праці вливається і праця 
киян. Трудящі столиці Ра
дянської України, спираю
чись на братерську допомо
гу народів усієї країни, не 
тільки відродили Київ з ру
їн, а й зробили його одним 
з найкрасивіших міст. Гор
дість Києва — його чудовий 
робітничий клас, який гідно 
примножує національне ба
гатство країни і славу рід
ного міста. Багато виробни
чих колективів столиці 
республіки успішно викопу
ють плани і соціалістичні 
зобов’язання третього року 
п’ятирічки. В усій країні і 
за її рубежами добре відомі 
досягнення вчених столиці 
Радянської України, які 
вносять відчутний вклад у 
розвиток фундаментальних і 
прикладних наук, у приско
рення науково-технічного 
прогресу. Плодотворно тру
диться в місті великий загін 
творчої інтелігенції, праців
ників вищої школи, охоро- 

лінь. Звучали «Товариш 
Пісня», «Комсомольська 
прощальна», «Цс було у 
Краснодоні», «Комсомоль- 
ці-добровольці», «Комсо
мольська путівка» та інші 
улюблені пісні комсомоль
ців різних часів.

Композиція учнів 9-Б 
класу представила дітей 
різних народів, що живуть 
мрією про мир. Дітям Япо
нії, Куби, африканських 
країн потрібен мир — га
ка основна суть цієї ком
позиції, Школярі сканду-

ни здоров'я і народної осві
ти, сфери обслуговування.

Боновим авангардом тру
дящих місі а є дружна, згур
тована, майже 220-тксячна 
партійна організація столи
ці республіки. Вона з чесно 
виконує свій високий обо
в’язок і покликання — мо- 
білізовувагп і спрямовувати 
киян на здійснення завдань, 
поставлених XXVI з’їздом 
нашої ленінської партії.

Знаменну дату добрими 
ділами зустрічають і трудів
ники столичної області.

Промовець висловйв упев
неність, що трудящі Києва 
і області, як і всієї нашої 
республіки, під випробува
ним керівництвом ленінсь
кого Центрального Комітету 
КПРС докладуть усіх зу
силь, щоб бути гідними 
славних подвигів героїв Ве
ликої Вітчизняної війни. 
гаряче поздоровив присут
ніх, усіх трудящих Києва і 
столичної області, воїнів 
Чсрвонипрапорного Київсь
кого військового округу з 
наступаючою 66-ю річни
цею Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

ІІа урочистих зборах ви
ступили начальник Голов
ного Політичного управлін
ня Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту, 
генерал армії О. О. Єпішев, 
член Політбюро ЦК, Ком
партії України, перший сек
ретар Київського міськкому 
партії 10. Н. Єльченко, ко
лишній командир 240-ї стрі
лецької дивізії, яка визво
ляла Київ, нині генерал-ма
йор у відставці, Герой Ра
дянського Союзу Т. X. 
Уманський, перший секре
тар Київського обкому пар
тії В. М. Цибулько, фрезе
рувальник заводу «Арсе
нал» імені В. 1. Леніна, лау
реат Державної премії 
УРСР, делегат XXVI з'їзду 
КПРС ГІ. І. Іванов, опера
тор машинного доїння рад
госпу «Шпитьківськіпі» Ки- 
єво-Святоиіннського району 
Герой Соціалістичної Праці, 
лауреат Державної премії 
СРСР А. Г1. Сологуб, коман
дир відмінної батареї, кава
лер -ордена Червоної Зірки 
капітан В. А. Салахов.

Промовці відзначали, що 
битва за Дніпро і визволен
ня Києва — історична пере
мога радянського народу і 
його славних Збройних Сил, 
одна з героїчних віх Вели
кої Вітчизняної війни, го
ворили про те, що трудящі 
республіки, як і всієї країни, 
сповнені рішимості ще на
полегливіше втілювати в 
життя накреслення партії, 
пильно стояти на варті за
воювань Жовтня, давані 
рішучу відсіч мілітаристсь
ким замірам імперіалістів. 
Промовці заявляли про пов
ну і безроздільну підтрим
ку внутрішньої і зовнішньої 
політики КПРС і Радян
ської держави, твердої і 
послідовної позиції нашої 
країни, викладеної в Заяві 
товариша 10. В. Андропова, 
у його відповідях на запи
тання газети «Правда».

З великим піднесенням 
учасники урочистих зборів 
прийняли вітальний лист 
Центральному Комітетові 
КПРС, Генеральному сек
ретареві ЦК КПРС, Голові 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришеві 10. "В 
Андропову.

ІІа закінчення відбувся 
святковий концерт.

(РАТАУ).

вали на іспанській мові 
заклики мужнього сальва
дорського народу. А потім 
увесь зал підхопив пісню 
«За мир», бо справа бо
ротьби за мир для всіх 
поколінь комсомольців — 
найперша і найважливіша. 
Комсомольці Кіровоград
ської СШ № 32 продемон
стрували свою готовність 
продовжувати цю славну 
справу Ленінського ком
сомолу.

Л. КУЖЕЛЬНИК.
м. Кіровоград,

8 області проходять 
республіканські комсо
мольські збори «Гімн, 
Герб, Прапор моєї Віт
чизни». Наш кореспондент 
побував у Федорівській 
десятирічці Кіровоградсь
кого району.

...Того дня шкільний ак
товий зал виглядав по- 
особлизому святковим. 
На видному місці виставка 
— «Символи Батьківщи
ни». На сцені — закличні 
транспаранти, квіти. ііід 
звуки урочистого маршу 
вноситься прапор шкіль
ної комсомольської орга
нізації. У президії — кра
щі учні десятирічки, вете
ран Великої Вітчизняної 
війни і партії, колишній 
вчитель, наставник і друг 
юних федорівців Григорій 
Григорович Бандурко. 
Секретар комітету комсо
молу Віктор Сорока ого
лошує про початок цих 
незвичайних зборів.

«Символи нашої країни 
священні для кожної ра
дянської людини. Гімн, 
Герб, Прапор Союзу РСР 
мають свою історію...» 
Такими словами почав 
свій виступ на зборах де
сятикласник Володимир 
Селіверстов. І всі присутні 
з цікавістю слухали схви
льовану розповідь свого 
товариша про історію 
символів нашої Батьків
щини.

Вперше червоний пра
пор появився 1834 року 
під час повстання ткачів у 
Ліоні. Потім червоний 
стяг, як символ революції, 
було піднято на барика
дах Паризької комуни. 
Російський пролетаріат 
взяв полум’яні знамена, 
як знак пролитої крові 
робітників, що боролися 
проти гноблення капіталіс
тів. Відомо, що в Петер
бурзі у грудні 1876 року 
група студентів разом з 
робітниками зібралися на 
свою першу демонстра
цію, щоб висловити солі
дарність з'великим рево
люціонером - демократом 
М. Г. Чернишевським та 
іншими борцями за на
родну справу. Під час де-

Днями у кіровоградсько
му Палаці культури імені 
Компанійця почала свою 
роботу обласна виставка 
науково-технічної творчос
ті молоді, присвячена 65- 
річчю з дня народження- 
влкем.

Ця виставка — один з 
етапів участі молоді об
ласті у всесоюзному ОГЛЯ
ДІ науково-технічної твор
чості. За час проведення 
подібних оглядів число 
молодих раціоналізаторів 
і новаторів виробництва 
виросло до 17 тисяч чоло
вік. Ними впроваджено 
180 винаходів, більше 14 
тисяч раціоналізаторських 
пропозицій з економічним 
ефектом 15,2 мільйона 
карбованців.

У виставці беруть участь

монстрації її учасник, мо
лодий фабричний підмай
стер Яків Потапов, вихо
пив з-під сорочки багряне 
полотнище. Сильні робочі 
ру.чи підняли юнака над 
юрбою, і прапор замайо
рів над головами демон
странтів. Вибухнуло голос
не «ура». Попереду всіх 
ішоз прапороносець пер
шої робітничої демонстра
ції Яків Потапов.

У грізні дні Великої 
Вітчизняної, коли вся кра- 
їна, весь народ самовід- 
дано боровся за свободу, 
мир, щастя, радянські вої
ни йшли □ найзапекліший
бій із простреленим куля
ми, побитим осколками, 
политим кров'ю знаме
ном і перемагали. Як тут 
не згадати слова із непе- 
ревершеного роману Оле
ся Гончара «Прапоронос
ці», які зачитала учасни
кам зборів організатор 
позакласної і позашкіль
ної роботи Віра Іванівна 
Бондаренко. «... Ти ж чув, 
Самієв, солдатське при
слів’я: де прапор проне- 
семо, там уже ми в зем
лю вросли. Коли прапор
буде на плацдармі, 
впевненість кожного 

сила,
бій- >

ця виросте в сто крат».
Не менш цікавими і піз

навальними були доповіді 
«Прапор Країни Рад — 
прапор свободи, мир/,. 
прогресу», «Герб СРСР — 
символ єдності, братерст-, 
ва і щастя», «Гімн СРСР —■ 
хвала Вітчизні, партії, на-і 
роду», з якими виступили^ 
Олег Закузній, Валерій 
Шевченко, Сергій Понома- 
ренко.

І, звичайно ж, комсо
мольці не могли не заче
пити тих злободенних, на
сущних проблем, котрими 
вони жиауть сьогодні. Гли
бокий аналіз стану справ 
у навчанні, поведінці, сус
пільно корисній робо^ 
прозвучали у виступах ВііЬ* 
тора Сороки, Анатолія 
Маковія, Олександра Зу- 
бенка, Олега Закузнього, 
які намагалися пов’язати 
питання, винесені у поря
док денний з тими зав
даннями, що хвилюють 
всіх спілчан школи.

Т. КОЛІЙ.

ГІЇ І’М
7 -------

35 підприємств і організа
цій області, які предста
вили 250 діючих моделей, 
експонатів, дослідних зраз
ків. Серед них — робот 
кращих молодих раціона
лізаторів — інжснера-тсХ- 
нолога Кіровоградського 
виробничого об’єднання 
по сівалках «Червона зір
ка» Петра Петрука, інжр- 
нера-технолога Кіцв^ 
градського заводу радТо- 
виробів Ігоря Помазана, 
викладача Кіровоградсько
го інституту сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня Юрія Лебедєва та ін
ших.

Виставка продовжує 
свою роботу.

О. ТКАЧЕНКО.
м. Кіровоград.
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Галина 
тренується 
фізкультури
Вона теж принесла »алі-
кеві очки збірній Світло- 
водська на X обласному 
фіналі з багатоборства 
ГПО і стала чемпіонкою.

казати який
знак на якому 
знаходиться. Так уже ви
ходить, що до ~

2500 юних 
сільсь- 

і міських 
ЯКІ ПОСТІЙНО ПІДВИ-

8. БОНДАР.
Колгосп «Правда» 
Добровеличківський 
район.

Коли в Кіровограді за
кінчився останній матч 
46-го чемпіонату України з 
футбола, в яному господа- 
— ’------ — черні-

клуб 
футболу при 

' «Зір-

Дорога бігла назустріч, 
неквапливо і боязко: з но
чі упав густий, хоч ножем 
ріж, туман. «Щось заран
ня цієї осені», — подумав 
Віктор, зупинивши моно
тонне заколисуюче попис
кування двірників; вітро
ве скло почало густо вкри
ватися дрібними крапли
нами туману.

Дорога лежала недале
ка, до станції Помічної. 
11 він за рік вивчив так, 
що міг би по пам'яті пере- 

дорожній 
кілометрі

Помічної 
доводиться часто їздити у 
різних справах колгоспних, 
а восени — по п’ять— 
шість ходок щодня. І ось 
що дивно — цей шлях йо
му не набрид, більше го- 
го — в нього навіть якесь 
приємне відчуття виникає 
завжди, коли вибирається 
в дорогу до Помічної — 
через Добровеличківку, 
повз цибатого гігантсько
го лелеку з мізерним ві
деречком у дзьобі, через 
Піщаний Брід із* високим 
мостом над Чорним Таш- 
ликом, ще проз одного 
лелеку у плакучих довго- 
вітих вербах. Дорога ця 
від самої Липняжки рівна, 
пряма.

і в шоферство Вікторові 
Устименку також лягла 
пряма дорога. Як закін
чив десятирічку, то спо
чатку попрацював у кол
госпі на гусеничному Т-74. 
Півроку орав, культивував, 
а думав про машину. І як 
тільки з військкомату за
їкнулись про курси при

в нього 
доручали 
повноліт- 
праза. А 

еід- 
непо-

ДТСААФ, у хлопця ані дух 
перехопило.

І вже не було 
іншої втіхи, бо 
на руки у день 
тя шоферські
там за щоденними 
криттями спливли 
мітно шість передармійсь- 
ких місяців.

В газетах доводиться 
часто читати: армія — ве
лика школа. Він відчув це 
на власному, хоч і неве
ликому досвіді. Але шко-

ла — не тільки армія. 
Прагнення пізнавати нове, 
вчитись у Віктора ні на 
крихту не зникає й досі. І 
здавалось би й пізнав уже 
чимало, не на одній маши
ні крутив руля, та завжди 
переконує себе в проти
лежному: я ще так мало 
знаю.

А про те, куди піти пра
цювати, Віктор не задуму
вався. Знав напевно: в 
рідний колгосп. У перший 
же день на вулиці здибав 
свого однокласника Павла 
Сеннікова. Привіталися, 
про армійські будні пере
кинулись словом—другим 
(Павло на півроку раніше 
звільнився в запас, вес
ною), а далі Сенніков по
хвалився: «У нас зараз
знаєш скільки молодих? 
Комсомольсько- молодіж
ний весною затвердили. 
Приходь».

Хотів відпочити місяць 
після служби, але після

ДО 40-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВОГРАДА

Жовтневих свят зрозумів: колективі не терплять пе
не всидіти і 
вдома...

За Добровеличківкою 
дорогу обступили крисла
ті осокори. Ще кілька 
днів тому вони тріпотіли 
своїм сухим підпаленим 
листям, а зараз погляд ле
тів поміж гіллям вільно і 
губився тільки в молочно
му тумані. Туман потроху 
розсівався, лише по до- 
ЗА ВТР А — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

йому більше дачих, хитрих. І мова про 
це рідко коли заходить. 
Саме тому господарство 
ніколи не просить допо
моги (як це можна часто 
спостерігати в інших кол
госпах) в районних органі
зацій — сільгосптехніки, 
сільгоспхімії. З усіма по
льовими роботами вправ- 
ляється колгосп власними 
силами. І не просто впраа-

не бігатиме, як заведе
ний», — думав, хоч і знав, 
що «як заведений» ЗІЛ 
дазно відбігав. Але до 
весни ще було далеко, і 
Устименку хотілось дума
ти-тільки так, а не інакше. 
Все залежить від людей. 
Он у Миколи Білоусе ЗіЛ 
на ходу 19(1) років.

При згадці про Білоусе 
не душі стало легко, прос
торо. Він—один із найдо-

линах клубочився, припа
дав до землі.

Сьогодні Вікторові було 
особливо приємно 
дити в рейс, 
відмінний од 
позавчорашніх.

вихо- 
Бо він був 
вчорашніх, 

____ Останню 
ходку з буряками до По
мічної Устименко зробив 
два тижні тому, сьогодні 
його ЗІЛ мчав за ком6і- 
кормом. А вчора колгосп 
повністю впорався з усіма 
польовими роботами і те
пер на душі було святкове 
відчуття. І, звичайно ж, 
не тільки у нього.

Якби треба було одним 
словом дати характеристи
ку шоферському колекти
вові, в якому трудиться 
Віктор, то таке слово не
можливо було б вибрати: 
дружний, одностайний, за
взятий (і в праці, і на ви
думки всякі), стабільний... 
Перелік достоїнств можна 
продовжувати.

А ще — сумлінний. В

ляється, а достроково. Як 
ось і цього року — ще 
тільки-но екватор осені 
переступили, а в полі жод
ного буряка, жодного ка
чана кукурудзи чи соняш
никової шапки. Ну, хай по
года сприяла (у вересні, 
справді, дні стояли соняч
ні, тихі), але ж — середи
на жовтня!

Вранці, як заводив ма
шину, подумав: після обі
ду закачаю рукава. На
решті можна буде взятися 
за ремонт серйозно. Ма
шину Віктор свою любить 
і береже. Торік перші два 
місяці робиз підмінним у 
гаражі. І чекав на свою 
машину. Не знав ще як 
скоро йому її доручать, 
але що колись же це має 
бути. Звістку про те, що 
Володимир Рубан отримує 
нового автомобіля, а йо
му передає свого ЗіЛа, 
сприйняв зовні стримано, 
а в душі радів. «Він у ме-

свідченіших, шофер пер
шого класу 
переносному
Треба, певно, так любиіи 
техніку, як Білоус, щоб во
на в тебе працювала без
відмовно. Любити і знати.

Пригадалось, як навесні 
перебирав двигуна, а ко
ли запустив — тихенько, 
ледь чутно застукало. А 
тут і Микола, приклав 
пальця до губів, прислу
хався; а далі: «Ти що ж 
це другий клапан не пе
реставив?» — «Як це не 
переставив...» — звіз бро
ви угору Віктор. — «А це 
вже я тебе хочу спита
ти...» Розібрали — справді, 
у другому блоці клапан...

Віктор ввімкнув підфар
ники, бо густий туман роз
сіювався. Тепер уже зда
леку можна було завважи
ти дрібненькі вогні зуст
річних автомобілів, деякі 
й досі яскраво світили фа
рами. Так, здається, сліпу-

чо світили машини у жни
ва серед ночі.

Цьогорічні почалися яи 
ніколи рано, в червні, і 
промайнули швидко. У га
рячих бездощових буднях, 
у теплих літніх ночах, у 
безсонні промайнули. А 
втому відчув ТІЛЬКИ ТОДІ, 
як обмолотили останній 
сніп. Іван Прокопович Цо- 
ток (з тих, кого в гаражі 
називають ветераном) за
спокійливо тоді посміхнув
ся: «Тримайся, козаче!
Гарне у тебе хрещення...» 
А хлопці ще щось докида
ли дотепне — Віктор тіль
ки місяць тому одружив
ся... їм лиш дай привід...

Дорога все стрімкіше 
просилась під колеса і во
дій давав їм волю. Доро
гу він знав і ставив її собі 
на службу — за дев'ять 
місяців Віктор досяг най
кращої економії пально
го серед молодих. А до
битись цього було нелег
ко — так і чекай, що хтось 
обійде тебе: в першу чер
гу Віктор Яблонський, Во
лодимир Рубан, Володи
мир Мосінс, Іван’* Вовнен
ко.

... День тільки почина
ється. Ще один трудовий 
день в біографії комсо
мольця Віктора Устименча. 
І починається він прямою 
дорогою.

СПОРТ
— ЧЕМПІОНИ ГПО'— ЗА ДРУГЕ КОЛО «П’ЯТІРКА»

Тривають обласний огляд роботи комсомольських 
і фізкультурних організацій по впровадженню в дію 
комплексу ГПО і обласні заочні змагання з багато
борства ГПО на приз «Молодого комунара». З міст 
1 районів області надходять рапорти про хід скла
дання нормативів фізкультурного комплексу та по
єдинки в колективах фізкультури з багатоборства 
ГПО. .

5": 4: *

Гайворонський 
спорткомітет представляє 
кращий колектив фізкуль
тури, який домігся непога
них результатів у спортив
но-масовій роботі в тре
тьому кварталі року*

«На Заваллівському гра
фітовому комбінаті загін 
фізкультурників 
щує 950 чоловік, 
третини з них комсомоль
ці. Завдяки плідній роботі 
голови ради колективу 
фізкультури Л. Нехая, ін
структора по спорту 
В. Мурованого, їх громад
ських помічників 270 юна
ків і дівчат виконали нор
мативи комплексу ГПО 
(70 — на золотий значок), 
36 чоловік стали розряд
никами.

Нині на всіх виробничих 
дільницях комбінату пос
тійно працюють 17 груп 
ГПО. Після тривалих тре
нувань і складання заліку 
з фізичної та військово- 
технічної підготовки з по
чатку року проведено -12 
турнірів за програмою 
фізкультурного комплексу. 
На старти вийшло 817 ро
бітників та інженерно-тех
нічних працівників.

122 кращих значківці 
поповнили збірні колекти
ви фізкультури, 27 з них 
увійшли до складу збірних 
команд району.

На районному 
чемпіонату країни з бага
тоборства ГПО па 
«Комсомол ьской правдьі» 
заваллівці стали перемож
цями.

Повсякчас поновлюєть
ся спортивна база комбі
нату. До послуг фізкуль
турників — стадіон, 7 
спортивних майданчиків. 
Будується комплексне міс
течко ГПО, обладнується 
плавальний басейн. В цій 
роботі під час суботнйків 
і недільників беруть участь 
усі комсомольці підприєм
ства.

Графітники розгорнули 
підготовку до 40-річчя виз
волення району від німець
ко-фашистських загарбни
ків. Комплектуються
команди, що візьмуть 
участь у змаганнях на 
призи гсроїв-земляків, вої- 
нів-визволнтслів. У ході 
експедиції «Літопис Вели
кої Вітчизняної», буде зіб
рано матеріали майже про 
600 уродженців селища, 
які брали участь у мину
лій війні (553 з них відзна
чені урядовими нагорода
ми)». * * *

Нещодавно кращий 
спортивний клас Созоиів- 
ської середньої школи Кі
ровоградського району 
повернувся із Всесоюзно
го зльоту учасників дитя
чої спортивної гри «Стар
ти надій». Вчитель фізви- 
ховання цієї десятирічки 
В. А. Нечипуренко, який 
побував разом зі своїми 
вихованцями в піонерсько
му таборі «Орлятко», де 
відбувався зліт перемож
ців спортивних класів 
країни, в листі до редак
ції пише:

«На старти в Туапсе ви-

йшло більше 
спортсменів з 125 
ких, селищних 
ШКІЛ, 1...І ----
щують свою спортивну 
майстерність за програмою 
комплексу ГПО. В команд
ному заліку мої вихован
ці зайняли 18—19 місця. 
А дівчата нашого шостого 
спортивного класу уві
йшли до десятки найснль- 
ніших.

Неабиякий успіх чекав 
Володимира Демешка — 
лідера команди. В стрільбі 
з пневматичної гвинтівки 
на 60-мстрівці 
срібним призером, 
гані результати - 
Інші Прусак, яка 
вальному басейні і на вог
невому рубежі була шос
тою. Залікові очки при
несли команді Марина 
Шимацька, Світлана Рябо- 
шапка, Юрій Якубовський, 
Валентина Вербнцька, 
Жанна Радіна, Марина 
Ссргієпко, Тетяна Савельє- 
ва, Світлана Кузнецова. 
11 шестикласників викона
ли нормативи першого, 12
— другого, 4 — третього 
юнацького розрядів.

З Туапсе ми привезли 
кілька пам’ятних реліквій
— чотири грамоти і дип
лом за зайняте друге місце 
в особистому заліку.

Нині спортивний ' клас 
знову вийшов на старій 
ГПО. Всі учасники зма
гань в Туапсе стали пер
шими помічниками учнів 
молодших класів, які скла
дають нормативи фізкуль
турного комплексу. Ми го
туємось до спортивного 
свята, яке буде приуроче
не 40-річчю визволення 
села і міста Кіровограда 
від німецько-фашистських 
загарбників. Учні виступ
лять з показовими спор
тивними вправами, кращі 
значківці ГПО складуть 
рапорт ветеранам війни».

Робітник світловодсь- 
кого заводу чистих мета
лів Григорій Яненно де
сять літ підряд бере 
участь в обласних фіна
лах чемпіонату країни з 
багатоборства ГПО на 
призи «Комсомольской 
правды». Він завжди по
трапляє в число призе
рів. У цьому році канди
дат у майстри спорту 
Григорій Яненко знову 
не поступився нікому у 
групі багатоборців 
пеню 
ров’я».

«Бадьорість

рі поля приймали 
вецьку «Буковину», 
любителів .
стадіоні спортклубу 
ка» влаштував тут же, на 
стадіоні, прес-конферен
цію. На запитання боліль
ників відповідав старший 
тренер команди, майстер 
спорту Ю. І. Горожанкін.

Запитань було багато, 
але ми хочемо виділити 
лише одне:

— На якому місці була 
б «Зірка», якби провела 
л£рше коло чемпіонату на 
рівні другого?

— На п’ятому —шосто
му, — не вагаючись відпо
вів старший тренер.

Так, ніколи ще наша 
команда не грала настіль
ки погано, як у першому 
колі нинішнього сезону. 
Гравці, яких ще рік тому 
вважали за провідних, бу
ли невпізнаними. Не було 
й колективу однодумців, де 
всі прагнуть до перемоги, 
в ім’я неї віддають все, 
що можуть.

Починаючи з 16-го туру, 
кіровоградська команда 
міцно «закріпилася» на 
останньому місці турнір
ної таблиці і начебто нав
мисно ніному не 
поступатися ним. 
між нею й 
аутсайдером 
але методично 
ся.

Становище 
грозливим.

Попереду була неприваб
лива перспектива виходу з 
другої ліги.

Це навіть важно уявити. 
Адже «Зірка» 18 років гра
ла в другій лізі, дала ра
дянському футболу таких 
майстрів шкіряного м’яча, 
як Валерій Порнуян, Воло
димир Веремєєв, Вадим 
Євтушенно і ще чимало ви
сококласних футболістів. І 
раптом — прощавай дру
га ліга! 4

А ця перспектива явно 
маячила на обрії. Перше 
коло «Зірка» закінчила на 
останньому місці, маючи 
після 25 ігор лише три пе
ремоги, 6 нічиїх і 16 пора
зок. Кіровограду! забили 
у ворота супернинів на 19 
м'ячів менше, ніж пропус
тили у свої ворота і на три 
очка відставали від «Дес
ни», яка посідала 25-те. 
передостаннє місце.

Довелося піти на нрайні 
міри. Був усунутий від ке
рівництва номандою стар
ший тренер В. Б. Самохін,

а незабаром — і тренер 
в. І. Полєвой. Старшим 
тренером призначили ко
лишнього гравця і тренера 
«Зірки» майстра спорту 
Ю. І. Горожанкіна. Роль 
тренера виконував геж 
колишній гравець «Зірки», 
слухач вищої школи трене
рів В. Г. Ступак, який в 
той час знаходився в Кі
ровограді на переддиплом
ній практиці. До цього 
обидва вони працювали 
тренерами Кіровоградсь
кої ДЮСШ № 2 футбольно
го профілю.

На чаші терезів лягли, з 
одного бону, честь коман
ди та її нових керівників, 
які дали слово не допус
тити провалу, з другого — 
вантаж першого кола. Бу
ло немало песимістів, які 
не сподівалися на перелом. 
І вони мали рацію, бо ча
су залишилося мало, щоб 
зробити команду зовсім 
іншою.

І все ж перелом насту
пив. Глядачі побачили на 
полі нових гравців Ю. Ко
вальова, С. Улицького, 
В. Петрика, А. Іванова.

В 32 турі «Зірка» підня
лась на щабель вище. У 
подальшому вона незмінно 
поліпшувала свої позиції і 
до фіналу чемпіонату під
нялася на 17-те місце. Вза- 
галі-то, тане місце не 
прикраса, але для «Зірки» 
воно почесне, враховуючи 
критичну ситуацію, в яній 
вона була і яку ----- 1...... ~
подолала.

Хай ні у кого 
не складається

з читачів 
________„_____ думна, що 
піднесення команди відбу
лося за рахунок поповнен
ня. яке прийшло до неї в 
другому колі. Так, воно 
внесло свіжий струмінь у 
гру. Але ж і решта футбо
лістів, які в першому колі 
нічим не відзначалися, по
казали змістовну, цікаву і 
результативну гру. Не раз 
над стадіоном лунали 
схвальні оплески на адре
су М. Калити, В. Димова, 
С. Ралюченка. І. Черненка 
та інших гравців «Зірки». 

Вирішальну роль у до
сягнутому переломі зігра
ло те, що всі футболісти 
правильно розуміли і здій
снювали заходи керівницт
ва команди по згуртуван
ню нолективу. його техніч
ному і тантичному озбро
єнню. в результаті чого.за 
короткий строк був створе
ний осередок з єдиною ме
тою, з високим морально- 
вольовим настроєм.

М. ВІВИЧ.
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РЕЗОНАНС

ЛЯЛЬКИ БУНТУЮТЬ
«Квитки купуйте завчасно, 

на сьогоднішню прем’єру ос
таннім продали тиждень то
му» —• такою була відповідь 
касирки багатьом бажаю
чим потрапити минулої неді
лі до лялькового театру на 
спектакль «Пригоди Чіполі- 
но» за мотивами казки іта
лійського автора Джапі Ро- 
дарі. Можна зрозуміти, іцо 
вал був переповнений.

Режисер - постановник 
Олександр Тіктінер взяв 
для роботи не всю казку, а 
лише частину, яка найкра
ще розкриває суть твору. 
Перед глядачем постають 
картини, коли старий Чіпо- 
лоие вже сидить у тюрмі. 
Тепер боротьбу за справед
ливість очолює його син. 
Чіполіно сміливо вступаєть
ся за старого Гарбуза, але 
потім і сам потрапляє в 
темницю. За «рішучі бойові 
дії» його високій томатній 
світлості сеньйорові Помі
дору даровано чин фрукта 
(хоча й третього сорту). 
Вся фруктова братія збира
ється святкувати перемогу. 
Предводитель місцевого 
дворянства принц Лимон ба
жає поласувати телятиною з 
цибулею, барон Апельсин 
взагалі вважає, що спати — 
це тільки час втрачати. Ко
ли він спить, то іге може од
ночасно їсти. Має одягнутії 
на свято нового костюм і 
герцог Мацдарпи.

Але у Чіполіно знаходять
ся вірні друзі. Суничка з 
молодим принцом Вишень
кою викрадають у сеньйора 
Помідора ключ і випуска
ють невільників з темниці. 
Святкові розваги не вдали
ся. Владу Лимона скинуто.

Здається, наш ляльковий 
театр вперше має справу з 
такою гостросюжетпою тка
ниною. Звичайно, у кожній 
казці триває певна боротьба 
за справедливість. Але (в 
переважній більшості) то 
боротьба одинаків. Там, ча
стіше всього, долю вирішує 
щасливий випадок. І рап
том — організоваїшй бунт.

В цьому творі досить чіт
ко проглядається класова 
боротьба. Фрукти пригноб
люють овочів у всьому. 
Сеньйор Помідор заради 
дворянського чину ладен 
своїх родичів зі світу зжи
ти (приклад класового роз
шарування).

Том факт, що обрано са
ме цей твір, говорить сам 
за себе: зроблено ще одни 
крок до професійного зрос
тання.

Якщо говорити про ху
дожнє (художник-постаиов- 
ник Л. Спектор) та музи
кальне оформлення (А.Ді- 
ордієв), то їх треба розгля
дати тільки в нерозривній 
єдності з акторським вико

нанням. Декорації самі зви
чайні. Зате ляльки (їх виго
товили — Г. Радченко, 
В. Ірха, Р. Куліш, Н. Кор- 
нілова, А. Малий, М. Бо- 
гуцький) викликають за
гальне захоплення. Викона
ні вони бездоганно. Паркет
на лялька зроблена па пов- 
шпі зріст актора, що дає 
можливість з самого остан
нього ряду без напруження 
спостерігати за подіями. 
Особливо виразні з них 
(включаючи і гру акторів) 
Чіполіно (II. Бойко), принц 
Лимон (Т. Самойленко), 
сеньйор Помідор (В. Давлє- 
іов). барон Апельсин 
(Є. Потькалов). У багатьох 
глядачів навіть обличчя пе
рекошувалося, коли па сце
ні був Лимон. Здавалося, 
що воші щойно з’їли доль
ку цього надто кислого 
фрукта. На «обличчі» Лимо
на деякі заглибини та бу
горки, що відповідають бро
вам, очам, носові. Замість 
рота — рукавичка. Коли 
Лимон розмовляє, то зда
ється (завдяки рухові цієї 
рукавички), що робить ве
лику послугу оточуючим. А 
замовкає, то, ніби, вся гри
маса застигає в позіхові.

Поважний Апельсин та
кож виглядає досить ефект
но. Створюється враження, 
що в залі витає запах цит
русових.

Товсті губи сеньйора По
мідора підкреслюють пиха
ту натуру цього добродія. 
Хтось із дійових осіб гово
рить, що може з нього по
текти томатний сік. І справ
ді. Притисни і...

Було б несправедливо не 
згадати інших персоналів 
— майстра Виноградинку 
(Є. Потькалов), Грушу 
(В. Дьякова). Редиску 
(А. Чіпілева). графинь Ви
шень (Т. Осауленко). Ви
шеньку (Л. Патлата), Сунич
ку (А. Чіпілева), Горошинку 
(Т. Осауленко), Лнмонпсу 
(Л. Патлата), кума Гарбуза 
(П. Самойленко). Вони дуже 
добре доповнюють загальну 
картину. Майстри по виго
товленню ляльок, скажімо, 
над соковитою Грушею на
віть бджілок приладнали на, 
іоненькпх шпицях. Здаєть
ся вони ось-ось г.сядуться 
па грушеву скрипочку.

Не обійшлося і без деяких 
погрішностей. Але порівня
но з тим хорошим, про що 
йшла мова, вони незначні. 
І, як кажуть театрали, спек
такль обкатається. Однак, 
Хотілося б зауважити, ви
ставу сприймають не всі ді
ти. Для наймолодших, ма
буть, вона зовсім не підхо
дить. Отже, треба орієнту
вати на це і самого глядача.

Загалом же, дружні оп
лески, якими нагороджува
ли неодноразово малята дії 
героїв спектаклю, свідчать 
про те, що робота вдалася.

29 жовтня 1983 року

ПРОТЯГОМ тижня ви* 
ступав у Кіровограді ^ 

ПОПУЛЯРНИЙ ВОКАЛh 

но- інструментальний 

АНСАМБЛЬ «ВЕСЕЛЫЕ 

ребята» під нерібниц- 

ТВОМ ПАВЛА СЛОБОД- 

НІНА. ГЛЯДАЧАМ СПОДО- 

БАЛАСЬ ПРОГРАМА

ЇХ Н ЬОГО КОНЦЕРТУ.

НА ЗНІМКУ: ВІА «ВЕ

СЕЛЫЕ РЕБЯТА» ПІД 

ЧАС ВИСТУПУ.

Фото В. ГРИБА.

«Комсомоле, доле моя»
ААаленька, кишенькового форма

ту книжечка, на обкладинці якої — 
червоні прапори в золотому сяйві 
сонця, ніби зігріває мої долоні... Бо 
вона з тих книг, яким судилось 
довге життя — служіння комсо
мольцям багатьох поколінь: мину
лих і майбутніх. Видана три роки 
тому у «Молоді», вона стала натх
ненним поетичним літописом ге
роїчних звершень комсомолу. її ці
каво і корисно прочитати вступаю
чому в комсомол, наче власну біо
графію візьме її в руки і ветеран:

ЗЙоч паморозь уже у чубі в'ється. 
Та комсомольська зоряність 

близька.
1 юність залишається у серці, 
Як помер комсомольського 

квитка 
(Ю. Стадниченко).

Книгу склали вірші, цикли віршів 
і поеми, прислані на поетичний кон
курс, присвячений 60-річчю ВЛКСАА. 
В ній — твори поетів старшого по
коління і тих, чиї імена стали відо
мими тільки після виходу збірки. 
А відкриває книгу вірш одного з 
перших лауреатів республіканської 
комсомольської премії імені 
М. Островського — Бориса Олійни-

ка «Комсомолу», Це він дав назву 
книзі:

Я навіки юністю засватаний, 
Ми з тобою родичі давно. — 
Комсомоле, доле моя, брате мій, 
Нам па спокій права не дано.
Про перші комсомольські осе

редки, про комсомольців (бійців 
громадянської і Великої Вітчизня
ної, підкорювачів цілини і космосу, 
будівників Боярки і БАМу, — пер
ших помічників партії у втіленні 
ленінських заповітів) твори десяти 
інших лауреатів цієї ж премії, ве
теранів літератури П. Воронька, 
Д. Павличка, а з середнього і мо
лодшого поколінь — М. Сингаївсь- 
кого, П. Осадчука, П. Перебийноса, 
В. Забаштанського, Л. Титаренка, 
Г. Світличної і Н. Гнатюк. Серед 
віршів — портрети Героїв Радянсь
кого Союзу, синів різних респуб
лік і героїв праці, присвяти делега
там комсомольських з'їздів пер
шому співцю комсомолу — поето
ві Павлові Усенку, послання дніп- 
робудівцям, творцям Каховського 
каналу і міста Комсомольська...

Приємно, що в збірці представле
ні і твори громадянського звучання 
наших земляків — лауреатів облас-

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ 

ної комсомольської премії імені 
Ю. Яновського: В. Базилевського 
(«Учителі мої, учителі»), В. Гонча
ренка («Хвилина мовчання»), 
В. Юр’єва («Червоні вітрила»), 
вірш «Братерства сила» В. Терена, 
який минулого року став лауреа
том Київської обласної комсомоль
ської премії імені О. Бойченка. 
Партійна, комсомольсько-молодіж
на тематика представлена і с тво
рах інших кіровоградців: В. Бров- 
ченка, В. Коржа, Л. Скирди, О. Дов
гого, Д. Іванова. З нашим краєм 
пов’язана тема цікавого вірша 
К. Білич «Школа Сухомлинського».

Збірка укладена українською і 
російською мовами, але тематика її 
настільки єдина, що читаються вір
ші, як написані однією мовою — 
серця і дружби — слово про спад
коємність і спільну мету комсо
мольських поколінь. Про це, зо
крема, і патетичний, палкий еінок 
сонетів В. Малишко:

А подвиг поруч був, на всіх 
шляхах,

Звитягою та порохом пропах
Він і сьогодні нам в дорозі 

світить.
Мета висока небо нам хита. 
Хай вічність відраховує літа, 
А комсомолу — тільки молодіти.

А. КОРІНЬ.
м. Кіровоград.

П. Селецький

Із хроніки громадянської
Осідлали тих коней,

що вчора ще звалися «панські». 
Військо рушило досвітком.

Вів його сам Примаков.
Берсжинка горіла.

Кривавились води Аджамські.
Ком п а н іївськп м степ о м 

котились громи од підков.
А над нами вставало 

розбуджене сонце червоне...
Десь далеко па півночі —

Пітер, червона /Москва,
А по фронту у нас вже Махно 

розгортав ескадрони.

З ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

Люто дибились коні.
Чорніла од жаху трава.

Ми ж не відали страху.
Ми смерті і знать не хотіли.

Кулемет похлинався,
та день спалахнув па шаблях! 

Клекотіли орли. Над полями орли клекотіли. 
Тут — постріляло хлопців.

Тут — кулями зорано шлях.
Та й було ж серед степу: червоно—

червоно — червоно,
Та й котилося ж сонце

над нами крізь чорні дими!
Ми зійшлися в стс-пу —

ескадрон супротив ескадрону.
І рубалися страшно.

І їх побороли ми!В. ПОНОМАРЕНКО.

З 26 жовтня у Кіровогра
ді розпочав гастролі Мос
ковський зооцирк. Глядачам 
відкриється різноманітний 
світ диких звірів. Окрім то
го, москвичі покажуть кіль
ка цікавих атракціонів, та
ких як «Коло сміливості» 
(О. Захаров, О. Мсринчук), 
мотогонки по вертикалі 
(майстри спорту О. Рубаха, 
П. Гелінчук).

На знімках: амурська тиг
риця Десна одна з найпопу- 
лярніших чотириногих ар
тистів Московського зооцир- 
ку — вона знялася уже в 
кількох художніх кінофіль
мах; глядачі в захопленні.

ЩАСТЯ
Обласний комітет ЛИСМУ, 

редакція газети «Молодим 
комунар» та Онуфріївський 
райком комсомолу вітагатй 
з одруженням завідуючого 
відділом комсомольських ор
ганізацій Онуфріївсьиого 
PH ЛКСМУ Миколу Кири- 
ленка І завідуючу сектором 
обліку членів ВЛКСМ та фі
нансів Клаодію Стельвагу.

За редактора 
В. АФАНАСІЄНКО.Фото В. ГРИБА.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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