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СУБОТ«
ОРІЄНТИР ЕКОНОМІЯ

Передбачили

усе
У ці дні штаб по підго

товці та проведенню Всесо
юзного комуністичного су- 
ботника працює особливо 
напружено. До нього вві
йшли представники адмі
ністрації, партійної та ком
сомольської організацій, 
профкому нашого заводу, 
тож реально сплановано як 
об’єм робіт, так і конкретні 
їх виконавці.

У святі праці візьме участь 
606 спілчан те понад двісті 

іедставників неспілкової 
..._>лоді заводу. Чекають сві
жих оперативних фактів 
стенд з фотогазетою та ре
дактори «блискавок» — під 
час проведення суботника 
газета інформуватиме про 
трудові дарунки молодих 
виробничників святу праці, 
називатимуться 
кращих.

Уже сьогодні 
гідно зустріти день ^квіт
ня наші передовики, закли
кають до наслідування й 
колег. Це, перш за все, 
комсомольсько - молодіж
на бригада фрезерувальни
ків з модельного цеху (ке
рівник П. Онищук, групком- 
сорг О. Андріанов), колек
тив формувальників ливар
ного цеху, яким керує Во
лодимир Борейко (групком- 
сорг К. Зеркаль).

М. БІЛОУС, 
секретар комітету ком- 

^Ьмолу Кіровоградсько
го чавуноливарного за
воду.

У розмові з бригадиром 
відомого на кіровоград
ському заводі «Гідросила* 
комсомольсько - молодіж
ного колективу імені XIX 
з’їзду ВЛКСМ механічно
го обробітку платнків ме
ханоскладального цеху 
№ 2 Володимиром Бадо- 
вим ми зосередили увагу 
саме на таких невиявлених 
резервах, що заваиіають 
рухатись уперед. Своє 
ставлення до проблеми 
висловив також начальник

— Склалося враження, 
що потерпати від цього 
більш ніж запланованого 
браку нам доведеться зав
жди. (Як нам пояснили,у 
ливарному виробництві на
перед передбачено певний 
процент браку у кінцево
му продукті). Таким 
чином, — продовжував Во
лодимир Бадов, — слова 
образи і одночасно надії 
па краще, сказані мною, 
як і очікувалося, ефекту 
не викликали.

єдине питання було адре
соване як С. І. Голодюко- 
ві, так і згаданому вже 
раніш начальнику цеху 
№ 2 Б. О. Семезснку. Кон
кретних планів, однак, не 
почули. У механоскладаль
ному цеху № 2 розрахову
ють на світле майбутнє, 
коли сусіди-постачальни
ки, нарешті, даватимуть 
високоякісні заготовки. А 
з МСЦ № 3 парирують— 
«перспектива тільки в за
міні бронзи латунню: про
цент браку при її обробці 
зведений практично до ну- 
Ля».

— Ми розуміємо, — 
продовжував розмову С. І.
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прізвища

готуються

АНОНС

У розпалі весняно-по
льові роботи. Ними 
минається для 
рік. Від якості 
ня цих робіт 
доля врожаю, 
ли, присвячені 
тиці, читайте 
«Продовольча

по- 
хлібороба 
проведен- 
залежить 
Матеріа- 

цій тема- 
у сторінці 
програма: 

твій внесок, комсомол».
(2 стор.).

верстатах
Другий рік комсомолка 

Лариса Піпчук працює 
свердлувальницею у меха
носкладальному цеху № 4 
виробничого об’єднання 
ио сівалках «Червона зір- 

Прийшла вона сюди, 
яй кажуть, із шкільної ла
ви сором’язливою дівчи
ною і потрапила до Ва
лентини Сергіївни Плюш- 
ио майстра-наставника, 
яка крок за кроком від
кривала їй секрети робіт-

ліцензійдругого цеху Б. О. Семе- 
зенко, член заводського 
комітету комсомолу Ната
лія Ромашова, а також за
ступник начальника цеху 
№ З С. 1. Голодюк.

— Чи можна працювати 
набагато краще? — питан
ня, здалося, торкнуло 
В. Бадова «за живе». — 
Краще — можна.

Ось я виписав результа
ти нашої роботи з почат
ку березня. Навіть побіж
ного погляду досить, щоб 
зрозуміти, що причини 
втрат нами півтора - чи й . 
дводобових темпів вироб
ництва комплектів гілати- 
ків у ливарному бракові з 
МСЦ № 3. За цих непов
них тридцять днів ми від
чутно втратили у створен
ні того запасу, який і до
зволяє перекривати місяч
ні й річні норми — брако
ваних платнків 100-07 
надійшло 3 тисячі 174, а 
50-07 — 6 тисяч 448 штук. 
ІЦо протиставиш цьому? 
Тут не виручить пі дійова 
в інших випадках дисцип
ліна трудова й технологій- дить такою ж, якою ми її 
на, ані власний 
керівника — як 
від суміжників, 
відворотньо.

Як виявилося, 
ці минулого року вироб
ничники третього цеху зі
бралися на загальні збо
ри, щоб вирішити ряд 
проблем. Та питання з бра
ком литва так і не виріши
ли. Був на тих зборах і 
сам Бадов.

Щоб спростувати чи під. 
твердити своє припущення 
про неможливість знайти 
конкретного винуватця бід, 
висловлене напочатку, ми 
попросили прокоментувати 
факти заступника началь
ника по техніці механо
складального цеху № З 
С. І. Голодюка — цеху, 
який стабільно постачає 
браковане литво для 

.бригади фрезерувальників 
В. Балона.

— Факту неякісного 
нашими заливни- 
заперечуватн не 
Не опускаючись

голого критиканства, 
все ж засвідчу, що ми 

.само залежимо від... 
стачальнцків. Бронзу, 

. надходить з Харкова 

. Донецька, ми тільки
рсплавляємо. Тож, зрозу
міло, що до бригади В. Ба
дова вона від нас надхо-

лпття 
ками 
буду, 
до

та к 
по- 
яка 

та 
пе-

приклад 
брак іде 

то цс ле

наприкіп-

приймаємо у свій цех 
якісною або ні.

Який же вихід? Чи 
битимуть щось обидві за
цікавлені дільниці, щоб 
працювати краще, без зри
вів? (У програші залввнп- 
ки також, позаяк визначе
ний працівниками ВТК 
брак обертається для них 
десятками карбованців, 
вирахуваних із зарплати 
ледь не щомісяця). Цс

ро-

ді не йде, а летить — від 
оперативного виправлен
ня становища залежить 
ритмічна інтенсивна робо
та багатьох лапок.

При вході в МСЦ № 2 
висить дошка з показни
ками роботи усіх бригад. 
Фрезерувальники В. Бало
ва за лютий цього року 
мають 123 проценти вико
нання планових завдань. 
Парадокс? Ні, адже «сек
ретами» бригадир ділився 
на початку розмови — 
відставання через водопо
стачання вирівнюють ін- 
теиспвнішою працею. Та 
чому вона має бути спря
мована лиш на покриван
ня чиїхось гріхів? Це но
сить конкретну назву —- 
витрачання сил на вітер. 
Фактично наші сьогодніш
ні співрозмовники, члени

Наша

не дають
Голодюк, — перебудовува
тися на обробку латуні 
непросто, тут завжди ар
гументують про дефіцит 
потужностей, непоправні 
втрати від зупинки меха
нізмів для переходу на но
ву технологію тощо. Але 
ж якщо це єдиний чи, 
принаймні, найреальпішнй 
варіант, — треба бути 
практиками, а не перестра
ховщиками... Тим паче, що 
заділ уже є: фрезеруваль
ники на сьогодні мають 
понад 33 тисячі штук ла
тунних платнків необроб- 
ленпми. Спроби обробляти 
такі заготовки були, але, 
природньо, закінчувалися 

. не завжди вдало — як ре
зультат поганих техноло
гічних розрахунків режи
мів обробки та інших 
рамстрів.

Слово, таким чином, 
заводським відділом 
повного технолога та
міністрацією другого цеху. 
У відповідь на зауважен
ня та висловлені мірку
вання газета, як і самі ви
робничники, чекає конкрет
ної реакції з боку назва
них служб. Час тут справ-

па-

за 
го- 
ад-

бригади фрезерувальни
ків, працюють з подвійним 
завантаженням... лиш для 
того, щоб виконувати пла
нові завдання.

Славні традиції мають 
жити, це факт незапереч
ний. Бажання у виробнич
ників з бригади В. Бадова 
працювати добре і відмін
но є. Продуктивність пра
ці в колективі зросла в 
порівнянні з плановою на 
16,5 процента, значно пе
рекривається показник ви
робництва понадпланової 
продукції, триває ріст об
сягів виробництва. Та... як
би не згадані палиці в ко
леса.

У відповідь на можливі 
зауваження про нстипо- 
вість описаної похмурої 
ситуації я відповім слова
ми самого ж бригадира: 
«Хто дає право виправдо
вувати брак? Ніхто, бо на 
брак з будь-якими ви- 
виправдапнямп самого 
права не дано. Коли він 
все ж трапляється, треба 
шукати не переконливих 
аргументів для полеміки, а 
нових форм господарю
вання».

І. КУЦЕНКО.

иичої майстерності, діли
лася трудовим досвідом.

Ці уроки не пройшли 
марно. Лариса Пінчук ста
ла висококваліфікованою 
робітницею. За останній 
пас вона освоїла чотири 
тиші верстатів: 2 агрегат
них, нарізний та накатний, 
її місячна норма виробіт
ку завжди перевиконує
ться. Змінні завдання Ла
риса викопує в середньому 

на 120 процентів, цс 1700— 
1800 деталей.

Але не тільки за високі 
виробничі показники пова
жають Ларису у цеху. її 
вирізняють скромність, чуй
ність, вихованість. Вален
тина Сергіївна і досі не 
може нахвалитися своєю 
колишньою ученицею: 
«Лариса — людина обо
в’язкова, дисциплінована, 
працелюбна. Наші шана і 
дяка матері, що виховала 
таку трудівницю...».

Р. ЛИХВАРСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

Добре знають Віру Павлівну Трут в Добровеличківському районі. Скільком лю-
дям врятувала життл молодий хірург. За три рони в Добровеличнівській централь
ній районній лікарні Віра Павлівна зробила більше 100 операцій. Віра Павлівна 
очолює комсомольський нолентив райлікарні.

На знімну: молодий хірург В. П. ТРУТ.
емт Добровеличківка. Фото С. ФЕН ЕННА.

вулиця 
буде найкращою ,

Яблуневі і вишневі сад
ки з’явилися біля НОВИХ 
будинків, в яких поселили? 
ся двадцять механізаторів, 
десять тваринників, двад
цять чотири спеціалісти 
сільського господарства, 
двадцять колгоспників, 
зайнятих на різних робо
тах у колгоспі імені Кіро
ва Онуфріївського району. 
Новосели назвали свою 
вулицю Молодіжною і те
пер прагнуть того, щоб 
вона була кращою в 
Мар’ївці. Тож впорядкову
ють присадибні ділянки, 
садять квіти, фруктові і 
декоративні дерева. і

У нинішній п’ятирічці но
восілля справлять ще 55 
жителів сіл Мар’ївки та 
Червоної Федорівни, де 
живуть хлібороби колгоспу 
імені Кірова. В Цьому ро
ці планують 15 ноеосіль. 
Святкуватимуть їх, зокре
ма, молода доярка Альбі- 
на Данюк, шофер Іван 
Клименко, обліковець 
тракторної бригади Віра 
Ткаченко, сім’ї ветеранів 
господарства.

«Парнас»— 
театр 
дотепників

Багато цікавих форм 
проведення дозвілля юна-' 
ків та дівчат практикують 
в Копанській десятирічці 
Маловисківського району. 
А комітет комсомолу, ак
тивісти - старшокласники 
разом зі своїми наставни
ками повсякчас вишуку
ють нові. Відкрито тут 
театр «Парнас», програма 
якого ведеться на зразок 
телевізійних передач.
Старша піонервожата Люд
мила Авксетісва та вчи
телька української мови і 
літератури В. Ф- Заїка до
помогли старшокласни
кам відтворити фрагменти 
з популярних телепередач 
«Ранкова пошта», «Товариш 
пісня», «Сільська година», 
«Що? Де? Коли?», «Служу 
Радянському Союзу». Са
модіяльні актори намагаю
ться наслідувати профе
сіоналів, котрі беруть 
участь в передачах ЦТ, 
вносять у програми фанти 
з життя свого села, шко
ли.

Кожен вечір відпочинку 
школярів відкриває дик
тор Віктор Шевченко:

— Добрий вечір, ша
новні глядачі! Сьогодні в 
нашому залі свою програ
му вам пропонує театр 
«Парнас». Триває розмова 
про активну життєву пози
цію молодої людини, зву
чать пісні радянських і за
рубіжних композиторів, 
народні мелодії, виконую
ться гуморески, циркові 
номери. Дотепники ■> з 
«Парнасу» веселять всіх.

Наш кор.
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ВЕСНЯНИЙ ТЕЛЕТАЙП «ВЕСНА КРАСНА

добився найвищої 
продуктивності праці і ви
сокої якості сівби. На йо
го честь піднято Прапор 
трудової слави. На друго-

S
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«Шановна редакціє!
Нам часто доводиться 

чути по радіо, читати в 
газетах про нове поко
ління машин — комбай
ни «Дон-1600» і «Док- 
1200». Знаємо, що ці ма
шини запущено в серій
не виробництво І вже 
цього року окремі госпо
дарства області отрима
ють їх. Може й нам до
ведеться найближчим ча
сом працювати на цих 
машинах? Тож просимо 
розповісти про «Дони».

З повагою 
група молодих меха
нізаторів Олександр 
МОСІНЗОВ, Олек
сандр СВИРІПА, Юрій 
БАБ5Й, Валерій РЕУС, 
Віктор МОИСЕЕВ.

Колгосп імені Леніна, 
Вільшанський район».

НОВЕ ПОКОЛІННЯ
МАШИН

У пресі, по радіо і теле
баченню багато говорять 
про нові зернозбиральні 
комбайни «Дон-1500» і 
«"Дон-1200». Але чим вони 
різняться своїх попередни
ків «Ііивц» та «Колоса», 
поки що мало хто знає. 
Думаю, що молодим меха
нізаторам і майбутнім ком
байнерам цікаво буде взна
ти, на яких комбайнах їм 
доведеться працювати най
ближчим часом.

Комбайни «Дон-1500» і 
«Дон -1200» конструктивно 
схожі між собою і відріз
няються шириною моло
тарки — у першого вона 
дорівнює 1500 міліметрів, 
а в другого — 1200, а та
кож деякими параметрами 
молбтарнпх апаратів, со
ломотряс}' її очищення.

Комбайни мають фрон
тальну копіюючу жатку з 
пружинною рівновагою і 
і ідранлічним механізмом 
підйому. Жатки змінні, з 
різною шириною захвату— 
5, б, 7 і 8,6 метра — в «До
на-1500» і 5, 6, 7 — у «До
на-1200». Жатки обладна
ні безнальцевпм різальним 
апаратом і п’ятилопастпим 
універсальним мотовилом 
із двостороннім ексцентри
ковим механізмом. Шнек 
жатки діаметром 590 мілі
метрів має реверс.

Молотарний пристрій 
обох комбайнів обладнано 
10-білшіим барабаном, діа
метром 800 міліметрів (в 
комбайнах «Нива» і «Ко
лос» діаметр молотариого 
барабана 600 міліметрів), 
який охоплюється одно- 
секційнпм решітчастим під- 
барабанпям з кутом охоп
лення 130 градусів. Кіль
кість обертів барабана 
можна змінювати в ме
жах -160—990 обертів за 
хвилину клиноремінннм ва
ріатором.

Комбайни обладнані до
датковим обмолочуючим 
пристроєм для повторного 
обмолоту невймолочених 
колосків. Цей молотарний 
пристрій має ротор діамет
ром 330 міліметрів, який 
обертається з частотою 
1350 обертів за хвилину.

Для збирання соломи і 
полови комбайни обладна
ні коннувачами і соломо- 
набивачами.

Комбайни обладнані гід
росистемою для підніман
ня, опускання і відключеп 
ня жатки, підйому і опус
кания мотовила, перемі
щення його в горизонталь
ній площині і зміни кіль
кості обертів, реверсу шне
ка жаток, включення мо
лотарки і управління ін
шими робочими, допоміж
ними органами і задніми 
колссами комбайна.

ПРОДОВОЛЬЧА
ПРОГРАМА:

Комбайни також облад
нані автоматичними систе
мами контролю, призначе
них для вимірювання кіль
кості обертів основних ро
бочих органів, швидкості 
його руху та для подання 
звукових і світлових сиг- 
палів при порушенні ре
жиму роботи найбільш 
важливих агрегатів. Си
стема контролює також рі- 

. нень зерна в бункері (25 і
75 процентів). На комбай
нах є і покажчики втрат 
зерна електронного тішу. 
Поліпшена конструкція ка
біни комбайнера: вона об-

ладнана шумоізоляцією і 
кондиціонуванням повіт
ря. На кабіні встановлено 
моргаючий ліхтар жовтого 
кольору, який сигналізує

Текст і фото 
М. САВЕНКА.

Онуфріївський район.

про заповнення бункера 
зерном. Ємність бункера 
для зерна в нових ком
байнів складає 6 кубічних 
метрів, тобто в два рази 
більше, ніж в «Ниви» і 
«Колоса».

Технологічний процес ро
боти нових комбайнів по
дібний процесу роботі) 
комбайна СК-5А «Нива» 
за деякими винятками. На 
нових комбайнах встанов
лені більш потужні двигу
ни: на «Доні-1500» двигун 
СМД-31А (220 кінських 
сил), а на комбайні «Дон- 
1200» - СМД-23 (160 кін

ських сил). Швидкість руху 
комбайнів може бути від 
0,8 до 21 кілометрів за годи
ну. Пропускна здатність в 
комбайна «Дон-1500» скла
дає 8 кілограмів за секун
ду; «Дон-1200» - 6,7. Тоб
то вища, ніж у «Ниви» (5 
кілограмів за секунду) і 
«Колоса» (6).

Уже розпочався серій
ний випуск «Донів».

Розроблений і проходить 
випробування новий зерно
збиральний комбайн СК-10 
роторного типу, пропуск
ною здатністю 10 кілогра
мів за секунду. На відміну 
від комбайнів «Нива», 
«Колос», «Дон-1200» і 
«Дон-1500» замість біль
шого молотариого апара
ту і клавішного соломо
трясу в комбайні СК-10 
застосовано роторний мо
лотильно - сепаративний 
пристрій. Соломотряса в 
цьому комбайні немає. 
СК-10 обладнаний гідро- 
об'ємною трансмісією хо
дової частини. Виробни
цтво роторних комбайнів 
планується почати па Та
ганрозькому комбайново
му заводі через рік—дру
гий.

В. КОМАРИСТОВ, 
професор.

м. Кіровоград.

ПОКЛИКАЛО ПОЛЕ
|~В ЕРШИМИ вивели сі- 
“ вальний агрегат у поле 

механізатори третього від
ділка колгоспу «Дружба» 
М. Т. Лазаренко і В. О. 
Лосєв. Узявши відразу на
пружений темп, вони за 
півдня засіяли ячменем 
25-гектарну площу, довів
ши продуктивність праці 
до 125 процентів.

Ударно трудиться на 
підготовці грунту для сів
би і молодий тракторист 
комсомолець Олександр 
Маляр. Він не допускає 
розриву між культивацією 
і сівбою, добиваючись від
мінної якості культивації. 
На кожен гектар ріллі вно
ситься по 2 центнери міне
ральних добрив.

На кормовому полі гос
подарюють досвідчені ме

Гваринниці на Шсвчен- К1
ківській фермі працюють в: 
вже по 15—25 років, се
ред них лише одна доярка 
молодша ЗО років. Чому? 
Ветфельдшер Таїсія Мико
лаївна Гришина, яка не
змінно працює на фермі 
вже понад 20 років, сказа
ла: «У мене дві дочки. І 
хоч все життя віддала тва
ринництву, не хочу, щоб 
вони пішли на ферму. В 
усякому разі, па нашу 
ферму».

І дійсно, ферма в Шев
ченковому справляє сумне 
враження. Три ч корівни
ки старі. Трудомісткі про
цеси практично не механі
зовані.
О ОБОЧИН день доярок 
* починається рано. Ба
гато сил і часу марнується 
на те, щоб пішки добрати
ся на роботу. Доярки вже 
порушували це питания 
перед правлінням колгос
пу, але в господарстві так 
і не знайшлося транспорту 
для трудівниць. А не тре
ба забувати і того, що 
дояркам доводиться вруч
ну вноси ги в приміщення 
силос, який трактор підво
зить до ферми. Своїми си
лами доярки доставляють 
від сільського кормоцеху 
на ферму бідони з кормо
вою сумішшю, вручну від
гортають гній від корів.

Нині стан молочного 
тваринництва в Шевченко- 
йому залишає бажали на
багато кращого. Справед
ливості заради треба ска
зати, що розвитку м’ясо- 
товарного комплексу и 
центральному селі Мико
лаївці колгосп імені Жда
нова приділяє значно біль
ше уваги. Тут є і повна 
механізація, і молоді кад
ри. До речі, молодь — цс 
як барометр в господар
стві, який безпомилково 
вказує, де справи йдуть 
добре, а де — ні.

ханізатори А. Ф. Аитонов
1 М. І. ІІосмашний. Вони 
підсівають багаторічні тра
ви. Протягом світлового 
дня ця робота викопана на 
70 гектарах при нормі 56.

Приступили до сівби 
овочевих культур і кол
госпні городники. Вже за
сіяно редискою гектарну 
ділянку, на черзі — інші 
ранні культури.

Соціалістичне змагання 
механізаторів на весняно
му полі набирає все біль
шого розмаху. Станом на
2 квітня в господарстві за
сіяно ранніми зерновими 
і зернобобовими культу
рами близько 200 гекта
рів.

Переможцем у перші дні 
сівби став А. Ф. Аитонов, 

кілограмів на 
первістку — такий тепер 
щодобовий надій на коро
ву в КМК доярів колгоспу 
імені Леніна. Зовсім непо
гано! До того ж стаж ро
боти хлопців визначається 
чотирма місяцями.

На знімку: (зліва 
направо) члени КМК доя
рів групкомсорг Віталій 
ФИЛИМОНОВ, Олександр 
СВЕРЧКОВ та Юрій 
КРЕМСА.

1 перспективи 
витку тваринництва в 

Шевченковому? Це питан
ня намагалась з’ясувати 
разом з доярками і ке
руючим другого відділка 
колгоспу А. І. Карманиим.

А ось що він сказав:
— У нас в Шевченково

му вже протягом трьох ро 
ків силами райміжколгосп- 
буду будується новий мо
лочнотоварний комплекс. 
Зараз роботи припинені з 
вини цієї організації. Тан * 
існуючі старі корівники в С 
незадовільному стані. Вже алЛПАП 8* ~ 
кілька років керівники ;

Барометр
показує «хмарно»

господарства обіцяють ре
конструювати одне і при
вести в належний стан ін
ше приміщення нашої фер
ми. А віз, як кажуть, і ни
ні там...

— Жінки наші трудяться 
сумлінно, але надої ферми 
могли б бути значно біль
шими, — приєднується до 
розмови ветфельдшер Т. М. 
Гришина. — Не все зале
жить віл доярок. Тут вже 
говорилося про погані 
умови утримання тварин. 
Навіть влітку корови біль
шість часу знаходились в 
приміщенні: наші керівни
ки не подбали про літній 
тваринницький табір. Та 
н зараз не дуже поспіша
ють з його приготуванням. 
Погано ведеться на фермі 
і -племінна робота.

Де турбуються про зруч
ності і благо для тварин
ників, там немає дефіциту 
в кадрах. Причому витра-

>•

оклад

му місці комсомолець 
Олександр Маляр.

— Завершити сівбу ран
ніх зернових і зернобобо
вих культур за три—чоти
ри робочих лоби і на висо
кому рівні агротехніки — 
таке зобов’язання трудів
ників нашого колгоспу
говорить секретар партко- 
му О. С. Черкес. — Запо
рукою успіху є висока тру
дова активність, прагнення 
кожного внести якнайва- 
гомішнй особистий 
у справу.

...Високе трудове 
ження панує па 
колгоспів «Дружба 
Леніна, 
радгоспу цукрокомбінату.

В. ОСТРОВЕРХОВА. 
Знам’янський район.

напру- 
полях 

», імені 
«Союз», буряко-

ти на створення належних 
умов праці і побуту людей 
виявляються не такими 
вже й великими і окупля- 
ються в багато разів. Де
які господарники погано 
розуміють, де придбають, 
а де безповоротно втра
тять. Добрі результати да
ють лише віддані роботі 
люди, а про них треба дба
ти. Чи часто до шевченків
ських доярок навідуються 
автокрамниця, закрійник, 
перукар, фотограф, лікарі- 
консультантн? Дуже рідко. 

ПІДУТЬ ва відпочинок 
ветерани ферми: ким 

їх замінити? Про це треба 
подумати сьогодні. Вже 
протягом багатьох років 
шевченківські дівчата 
лишають рідне село, 
винні вони в своєму 
жанпі жити в місті, 
цюватп па сучасному 
робнпцтві, коли, тим біль
ше, не відчувають, що в

за-
Чи 
ба- 

пра-
ви-

НЕ ЗА ГОРАМИ,
ХЛІБОРОБЕ»

РАДКЕВИЧ. 
що критич- 
спеціалістів 
були ціп- 

ке-

На критичний матеріал 
під таким заголовком на
діслав відповідь голова 
Компаніївського районно
го агропромислового об’
єднання А. П. 
Він повідомив, 
кі зауваження 
облагропрому 
ком заслуженими. З 
рівнинами та інженерно- 
технічними працівниками 
господарств, які не забез
печили якісного проведен-’ 
ня навчання на курсах ме
ханізаторів, проведена від
повідна робота по поліп
шенню дисципліни та ус
пішності слухачів. Що сто
сується готовності енерго- 
насичсних тракторів К-ЛЗТ 
і Т-150К, то протягом бе
резня процент відремон
тованої техніки виріс май
же до ста.

Одержано також відпо- „ 
віді від першого секретаря зР 
Новомиргородського рай
кому комсомолу В. БУРЯ
КА і голови Новомирго
родського РАПО М. А. 
ПОЕТИКИ. Вони повідо
мили, що після публікації 
матеріалу в газеті в ком
сомольській організації 
дільниці зрошуваних си
стем по підготовці насос
но-силового обладнання 
відбулися комсомольські 
збори. На зборах виріше
но докласти максимум зу
силь, аби до 15 березня 
повністю завершити ре
монт насосно-силового об
ладнання.

Слова свого комсомоль
ці дотримали.

рідному селі, на фермі 
зміниться щось на краще? 
Зараз в селі залишилося 
лише 12 молодих колл 
гоешшків. Навіть комсо
мольська організація тут 
відсутня: всього два(!)
комсомольці проживає в 
Шевченковому.

Проблема розвитку тва
ринництва в селі пов’яза
на і з багатьма іншими не- 
вирішенимн питаннями. В 
Шевченковому немає ди
тячого садка, близько 
тридцяти дітей в пожеж
ній машині (іншого тран
спорту не знайшлося) во
зять щоранку в Миколаїв
ський дитсадок. З частими 
і довгими збоями працює 
сільський магазин. В сіль
ському клубі не працює 
жоден гурток художньої 
самодіяльності. Скажемо 
більше: протягом року піс
ля того, як звільнився КІ-» 
номехаиік, тут не демоні 
струвалися художні філь
ми.

Очікуючу і пасивну пр- 
зицію зайняло керівництво 
другого відділка.

А що голова правління 
колгоспу І. Ф. Гладкий? 
Безумовно. Іван Федото
вич в курсі всіх справ на 
шевченківській фермі. На 
питання, як колгосп зби
рається поліпшувати спра
ви тваринництва, вирішу
вати кадрову проблему, 

Федотович нічого 
не сказав, 

голова відзначив 
позитивний ' т^. 

недавно в Шевчев- 
колгосй

Іван
конкретного
І хоч 
як факт 
що
ковому в нових 
них будиночках поселили 
ся п’ять молодих сіме 
усе ж цього недостатньо 
для вирішення проблеми 
закріплення молоді па селі.

Л. БУДНИЦЬКА.
Колгосп імені Жданова, 
Кіровоградський район.
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СЛУЖБА ДНІ І НОЧІ

ІНІЦІАТОРИ - 
ПЕРЕМОЖЦІ

Оруфріївсько- Олексаидров і Олег Оше-
> районного вїдДілу внут- ка, які брали участь в ро

боті товариського суду. 
Тоді ще раз підкреслюва
лось: тільки індивідуаль
ний підхід, використання 
змістовних форм ідейно- 
політичного впливу повин
ні стати основою в роботі 
з молодими. Комсомольці 
підтримали спільну поста
нову ЦК ВЛКСМ і Ііоліт- 
управліипя Міністерства 
внутрішніх справ СРСР 
«Охороні громадського по
рядку — комсомольську 
турботу» і активно вклю
чились у 
змагання за 
переможцем.

Щороку 
молоді міліціонери 
госпникам збирати хліб. 
Торік вони перевіряли го
товність транспорту пере
возити зерно. Разом з чле
нами райкому комсомолу, 
молодими дозорцями і на
родними контролерами хо
дили в нічні рейди, висту
пали з бесідами перед 
хліборобами.

Однією . з нангіам’ятиі- 
шнх подій в житті комсо
мольської організації бу
ло святкування 40-річчя 
Перемоги у Великій Віт
чизняній війні. Колектив 
Онуфріївськогр РВВС за
кликав усіх співробітників 
Кіровоградіцинп провести 
«Вахту пам'яті», присвя
чену землякам, які заги
нули в боях за звільнен
ня нашої Батьківщини. 
Комсомольці провели су
ботні«, зароблені гроші 
переказали на споруджен
ня в селі Омельнпк пам’ят
ника землякові, Героєві 
Радянського Союзу А. С. 
Пасічнику.

Комсомольська органі
зація Онуфріївського РВВС 
стала переможцем перед- 
з'їздівського соціалістич
ного змагання «Охороні 
громадського порядку —• 
комсомольську турботу» і 
занесена на районну Дош
ку пошани. А весь колек
тив райвідділу внутрішніх 
справ за підсумками опе- 
ративио-службової діяль
ності минулого року зай
няв друге місце серед мі
ліцейських колективів об
ласті.

го районного відділу внут
рішніх справ молодий. І 
авторитетний. Цс можна 
визначити її по тому, як 
захоплено, на конкретних 
прикладах секретар ко
мітету комсомолу Сергій 
Грабовий і його заступник 
Віктор Бойко розповіда
ють про комсомольські 
справи молоді, міліцейську 
роботу. Успіхи, вважають 
в комітеті комсомолу, 
значною мірою залежать 
від позиції кожного ком
сомольця, зусиль комітету 
комсомолу в мобілізації 
молоді не зупинятись на 
досягнутому, використо
вувати резерви для постій
ного ноліпшейия кінцевих 
результатів службової ді
яльності.

Внутріспілковій 
комітет комсомолу приді
ляє серйозну увагу не ви
падково. Вона створює в 
колективі здоровий мікро
клімат, розвиває твор
чість, ініціативу. А щоб ще 
більше згуртувати моло
дих співробітників, комі
тет комсомолу виступив з 
ініціативою: створити два 
комсомольсько - молодіж
них колективи. Звідтоді 
не минуло'ії року, та вже. 
зараз можна говорити про 
віддачу ініціативи: на ви-, 
щий рівень піднялось со
ціалістичне змагання, в 
КМК більше людей поча
ли проявляти зацікавлен
ня й ініціативу.

Вагомий внесок комсо
мольців у справу зміцнен
ня дисципліни й соціаліс
тичної законності. Висока 
вимогливість насамперед 
до самих себе. Такий ось 
приклад. Старший сержант 
міліції комсомолець Ва
лерій Пузь па навчанні у 
школі початкової підго
товки порушив дисциплі
ну. Коли повернувся — 
комсомольці обговорили 
його поведінку. Розмова 

ЇЖ1 вийшла принциповою. Тре
ба сказати, що жоден ви
падок порушення службо
вої дисципліни пе зали
шається без обговорення 
на засіданні комітету 
комсомолу.

Кожен молодий співро
бітник має конкретне ком
сомольське доручення. Це 
суттєво активізувало їхню 
роботу. На одне із засі
дань комітету комсомолу 
були запрошені і заслуха
ні комсомольці Борис

ЩО ХАРАКТЕРНО дли 
мистецтва пантомі

ми? — розпочав Марсель 
Марсо. — Наведу приклад. 
Погляньте, як ходить зви
чайна людина... I як — 
мім... В чому різниця? Ру
хи близькі до гротеску. 
Ви помічали, що карика
тура іноді більше схожа 
на оригінал, ніж старанно 
виконаний портрет?

Він проілюстрував свій 
урок наочними приклада
ми. І ми побачили... Спо
чатку, припіднявши над 
головою уявний циліндр, 
по сцені пройшов Марлі 
Чаплін... Його змінив ша
хіст з замашками Напо-

Марсель МАРСО

роботі

В гостях у
Своєрідним оглядом літе

ратури для юних читачів 
•4Е*-тав проведений в нашій 

республіці Всесоюзний тиж. 
день дитячої і юнацької 
книги. Крім Києва, центрами 
його проведення були три
надцять областей. У Тижні 
взяли участь письменники з 
Москви, Ленінграда, союз
них республік, а також з 
Болгарії, Угорщини, Чехо- 
словаччини. Поети і про
заїки, критики, художники- 
ілюстратори, працівники ви
давництв побували в гостях 
у МІСЬКИХ і сільських шко 
лах, бібліотеках, будинках 
піонерів, палацах 
республіки. На
конференціях, зустрічах, лі
тературно-музичних вечо- 
яах, вечорах інтернаціональ
ної дружби, диспутах, бесі- 

«за круглим столом» 
йшлося про шляхи розвит
ку літератури для дітей і 
юнацтва, завдання майстрів 
слова в естетичному 
ванні підростаючого 
ління в світлі рішень 
з’їзду КПРС, про роль 
в справі боротьби за

культури 
читацьких

вихо- 
поко- 
XXVII 
книги 
мир.

соціалістичне 
право бути

допомагають
кол-

В. ЯКУРїіН, 
майор міліції, співро
бітник управління внут
рішніх справ Кірово
градського облвикон
кому.

книжки
і

що 
слово 

їм 
на бага- 
запитан- 
приклад 
книжки 
читають

Великий інтерес і в дітей, 
в дорослих викликала рес

публіканська виставка, ор
ганізована за програмою 
Тижня. На її стендах пред
ставлено понад шістсот ви
дань з марками «Молоді», 
«Мистецтва», «Дніпра», «Му
зичної України», «Радян
ської школи», інших респуб
ліканських видавництв, 
адресують художнє
молодим, допомагають 
знаходити відповіді 
то питань і одвічне 
ня юності: «Взяти 
з кого?». Тут же 
«Веселки», що їх
більш як у ста країнах світу.

Улюблені дитячі книжки з 
дарчими написами майстрів 
слова вручено також пере
можцям літературних кон
курсів, турнірів ерудитів, 
вікторин. У числі таких на
город — твори Анатолія 
Алексіна, Всеволода Нестай- 
ка, Богдана Чалого, які за 
рішенням Міжнародної ра
ди з питань дитячої і юнаць
кої літератури включені до 
почесного списку Ханса 
Крістіана Андерсена.

(РАТАУ).

Чому б 
нам 
не бути 
друзями?

НЬЮ-ЙОРК. Кор. ТАРС 
В. КИКИЛО передає: «Я 
дуже хотіла б поїхати до 
Радянського Союзу. Я ка
талася б там па лижах і 
на ковзанах. А ще я йідвь 
дала б сім’ю Катерини у 
неї вдома. І, мабуть, мені 
б у них сподобалось. Та 
оскільки вони говорять ін
шою мовою, я повніша 
спочатку вивчити росій
ську». Це — рядки з лис
та Ніколь, учениці другого 
класу початкової школи 
номер 276 у Иью-Иорк- 
ському районі Брукліп. Ні- 
коль написала його до 
сьогоднішнього дня, коли 
в гості до учнів Брукліиа 
приїхала московська шко
лярка 1<атя Личова.

Почуття семирічної ГІі- 
коль у цей день, судячи з 
усього, поділяли сотні уч
нів школи, які зібрались у 
просторому актовому за
лі, прикрашеному плаката
ми «Ласкаво просимо, Ка
терино!». Для маленької 
радянської гості грав 
шкільний духовий ор
кестр, співав дитячий хор, 
потім усі діти виконали 
спеціально розучену до 
цього дня пісню «ГІолечко- 
поле». Директор школи 
Алей Гроссбер під оплески 
присутніх вручив Каті по
дарунок — малюнок рай
дуги — символ миру. Піс
ля цього у Каті були зу
стрічі в шкільній бібліоте
ці, навчальних класах, 
розмови з її американ
ськими ровесниками, об
мін листами миру, обід у 
шкільній їдальні.

«Мені дуже приємно, що 
мене так тепло тут прий
мають, — сказала Катя 
кореспондентові ТАРС. — 
Мені дуже подобаються 
американські діти. І мені 
здається, що вони дуже 
хочуть дружити з радян
ськими дітьми, хочуть ми
ру і дружби з нашою краї
ною, хочуть якомога біль
ше про неї знати».

Слова Каті підтверджує 
прогулянка шкільними ко
ридорами, на стінах яких 
— яскраві стенди, що їх 
підготували учні до при
їзду радянської гості. Один 
з них називається «Союз 
Радянських Соціалістич
них Республік». Під ко
льоровими фотографіями 
Москви, ЛенінграДа, Киє
ва, інших міст нашої краї
ни дитячим почерком ви
ведено основні географіч
ні відомості про СРСР, 
його історію, досягнення 
науки і техніки. А ось — 
виставка дитячих малюн
ків. На одному з них два 
прапори — радянський і 
американський. Під ними 
напис: «Давайте жити в 
мирі і дружбі».

Рудий 11-річний хлопчи
на, який супроводить’ра
дянську гостю разом з ін
шими учнями школи, від
рекомендувався: Джсйсон 
Купер. «Я вчуся в шосто
му класі і дуже радий при
їздові Каті. Я хочу, щоб 
діти наших двох країн 
зробили власні кроки для 
досягнення миру, — гово
рить він ■ переконано.—Ка
тя чудово справляється з 
цим завданням. Я хочу, 
щоб між памп було яко
мога більше таких обмінів 
дружби».

...На одному з стендів у 
школі — вірші, приуроче
ні до приїзду Каті. Автор 
одного з них, шестиклас
ник Дон Бабено, написав: 
«Коли йде війна, вмирають 
діти і плачуть матері. Ка
терино, чому б нам не бу
ти друзями? Адже тоді ми 
зможемо зробити так, щоб 
па землі був мир».

події- 
Факти < 
коментар

«Я ВИСТУПАЮ
ЗА ЗОРЯНИЙ МИР»

леона... Дуже точно, сміш
но, правдиво виникали і 
зникали ці масни.

— А Ваша перша мас
ка!..

У 1947 році я створив 
Біпа, смішного чоловічка з 
набіленим обличчям, в 
чорному циліндрі, при- 
коашеному червоною кзіт- 
кою, — згадує Марсель 
Марсо. — Це був «внук» 
П'єро, але позбавлений 
компанії Коломбіни, П'є- 
ретти і Арлекіно. Ство
рюючи цей образ, я роз
думував приблизно так. 
Артист на сцені оточений 
як наявними персонажа
ми, так і відсутніми в да
ний момент. Причому ос
танні більш реальні і ваго
мі, ніж перші. їх немає, а 
вони визначають вчинки 
героїв. Чому б Біпу не ви
ходити на сцену одному і 
грати не тільки самого се
бе, а і все оточення?

Цей творчий принцип 
було покладено в основу 
вистав трупи «Співдруж
ність мімів». Уже перша 
наша робота — постанов
ка «Я вмер перед світан
ком» — принесла нам ви
знання і премію Гаспара 
Дебюро, видатного міма 
минулого століття,
створив образ лукавого 
простака П’єро. В мімо- 
драмі «Контрасти» я впер
ше ввів в дію еліпсис, тоб
то пропуск епізодів, які 
легко можна зрозуміти. 
Далі цей прийом займав у 
постановках все більше 
місце, підтекст поступово 
витісняв сюжет.

У такому ж експеримен
тальному ключі ми поста

вили гоголівську «Шинель». 
Ця вистава принесла нам 
мабуть, найбільшу попу
лярність у Франції. Го
голь — великий майстер 
кіно. Персонажі його аб
солютно зримі, дія відбу
вається без слів. Ті ж янос- 
ті характерні будь-якій 
справжній літературі — 
Пушкіну, Достоевсьі'ому, 
Чехову. Перебуваючи впер
ше в Ленінграді, л ходив 
по місцях, які описані □ 
російських книгах, І ніби 
побачив живе втілення 
картин, змальованих ваши- 
ми літераторами. Настіль
ки яскраво і жваво Ці кар
тини були змальовані! Піз
ніше ми зняли

який

фільм «Біп □ Ленінграді», 
де я доводив, що засобами 
пантоміми можна втілити 
найдраматичніші літера
турні сюжети.

Книги російських класи
ків міцно ввійшли в мою 
свідомість. Біля мого бу
динку в передмісті Пари
жа є два невеликих бере
зових гаї. Один посадже
ний на пам’ять про Цехо
ва, після того, як я побу
вав у Ялті і відвідав буди
ночок письменника. Дру
гий запропонував посади
ти Костянтин Симонов. Він 
був у мене в гостях, ми 
довго говорили про його 
велику книгу «Живі і 
мертві». Сьогодні дерева 
уже великі, я часто ними 
милуюсь...

— А як складалась 
Вашої трупи!

— «Співдружність 
мів» проіснувала 13 
ків, поки нам не було від
мовлено в субсидіях. В ті 
часи наш уряд вважав 
пантоміму несерйозною 
справою. Ми подорожува
ли з гастролями по всьо
му світу, щоб заробити на 
життя... Побували в Ра
дянському Союзі — це 
було в 1961 році. І зрозу
міли, яких вершин може 
досягти мистецтво, якщо 
суспільство піклується про 
нього. Я бачив театри 
Райкіна і Образцова. Мав 
незабутнє враження від 
Великого і Кіровського 
театрів. А які блискучі ус
піхи у вашої школи клоу- 
ніві Карандаш, Олег По
пов, Леонід Єнгібаров мис
тецьки використовують 
пантоміму у своїх цілях, я 
вважаю їх своїми колега
ми.

— А чим був знаменним 
для Вас, скажімо, мину
лий рік!

— Рік — це ніщо. Да
вайте візьмемо 10 років. 
Це строк, про який можна 
говорити, не боячись вто
питись в дрібницях. Що ж 
було головним? Відпові
даю: робота постійної
школи мімодрами, засно
ваної мною сім років то
му. В ній навчаються сту
денти із двадцяти країн.

доля

мі- 
ро-

Протягом трьох років во- 
ни працюють з ранку і до 
вечора, засвоюють кла
сичний і джазовий танець, 
фехтування, драматичне 
мистецтво і, звичайно, мі- 
модраму. Створюється но
ва театральна трупа, пре
м’єра першої вистави, за 
моїми розрахунками, від
будеться через два роки. 

Приємні спогади мину
лих років пов’язані з твор
чістю і роботою, а ще — з 
миром, любов'ю. Були і 
прикрощі Вони викликані 
жорстокістю, соціальною 
несправедливістю, війна
ми. Мініатюра «Біп згадує» 
навіяна тривогою за май
бутнє нашого суспільства. 
Ось мій герой на квітучо
му полі, в його руках ме
телик — символ незахище
ності, спогадів про дитин
ство, краси життя. Але з 
усіх сторін ЦЮ ІДИЛІЮ О-П- 
чують механізми. Вони 
бездушні і агресивні. Вони 
вимагають від Біпа забути 
про дитинство. Розпочи
нається війна між робота
ми і людьми. На чиєму бо
ці буде Біп?

Ви скажете, що я песи
міст? О ні, це далеко не 
так. Але хай я краще буду 
песимістом на сцені, ніж 
в дійсності. Артист — сві
док не тільки свого часу, 
але і майбутнього. Я слід
кую за телепередачами, 
кінофільмами, літерату
рою нашого суспільства і 
бачу, що в світі, де жах 
стаз банальним, жорсто
кість звичною, люди дійс
но- можуть стати робота
ми...

Під час фашистської 
окупації Франції я був 
зв’язковим в групі руху 
Опору. Мені було шістнад
цять років, коли з метою 
конспірації я одержав ім'я 
одного із генералів епохи 
Великої французької рево
люції Марселя Марсо. Ме
ні доводилось переправля
ти в Швейцарію через Аль
пи дітей борців Опору, ви
готовляти документи для 
тих, кого мали відправити 
до Німеччини, а в останні «--------- 3|роки війни боровся 
зброєю в руках.

Все частіше я чую суд
ження про проекти «зоря
них воєн». «Як ви до них 
ставитесь?» — часто запи
тують мене журналісти. 
«Я виступаю за зоряний 
мир», — відповідаю я. В 
багатьох містах світу, в 
тому числі в Москві, ми 
показали антивоєнну пан
томіму «Марш Біпа за 
мир». Це мій заклик до 
припинення гонки озбро
єнь. Наша уява про май
бутнє складається із зане
покоєння і надії, і молодь 
повинна вибрати надію.

ю. дєдов.
За матеріалами прес- 
бюлетня «Комсомоль
ской правды».

І

_____поліція міста Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) розганяє сту
дентську демонстрацію протесту проти режиму Преторії. фото др _ -|-дрсІ
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«ГРАТИ Б ТАКІ РОЛІ
ВСЕ ЖИТТЯ»

покликаний бути одним із найяскравіших 
культури. Як справи сьогодні з підготовкою

Театр 
вогнищ 
кадрів для нього, як там приймають молодих, якими 
шляхами артисти можуть завоювати серця глядачів? 
У виставі «Вільна тема» обласного українського му
зично-драматичного театру імені Кропіївнвцького 
роль десятикласника Кости, симпатичного юнака із 
цілком сучасними проблемами грає молодий Ігор 
ТУРОВ, до якого наш кореспондент і звернулася з по
дібними запитаннями.

Сприяти підвищенню масовості фізкультури і спор
ту. Розширюючи фізкультурну та спортивну роботу і 
поліпшувати її організацію за місцем проживання, 
трудової діяльності і навчання. Зміцнити матеріаль
ну базу спортивних організацій.

(Основні напрями економічного та соціального 
розвитку СРСР на 1986—1990 роки і на період 
до 2000 ролу). '

ТЕНІСИСТИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ВАЛЬС...

л

во відпочивати. Для при
кладу наведу один з ос
танніх вечорів відпочинку 
хліборобів села.

Працювала дискотека,

дівпицтві нових спортмай
данчиків в бригадах, від
ділках, безпосередньо та«* 
де працює молодь.

Запросили комишуватці

ФІЗКУЛЬТУРУ TOBt І ВСІМ^

— Роль Кости — ваш де
бют взагалі, Ігоре!

— Так, на професійній 
сцені це моя перша роль.

— А що було раніше!
— Навчання у театраль

ній, студії при театрі імені 
І. Я. Франка. Два роки в 
студії.

Навчання у студії, я 
особисто' вважаю, дало 
мені багато. У студії ми 
вже з самого початку бу
ли близькі до сцени. Ми 
виховувались безпосеред
ньо в театрі. Вже з пер
шого курсу грали в ма
совці. Наш педагог Юлія 
Семенівна Ткаченко вима

і

гала, щоб кожний працю
вав, (а не просто брав 
участь) у масовці, а потім 
обов’язково аналізував 
свій стан у той чи інший 
момент. Отже, те, що ми 
вже з самого початку бу
ли втягнуті у театральний 
процес, дуже багато зна
чить. Тепер, ви запитува
ли, чи все гаразд із під
готовкою акторів. Зі своєї 
точки зору можу сказати, 
що все гаразд бути не мо
же у розумінні — щоб 
актор прийшов у театр 
зовсім «готовеньким». Йо
му багато доводиться до
учуватися на місці. І ще 
один нюанс. У театраль
них вузах педагоги, за
хоплюючись системою 
Станіславського, не всі її 
розуміють правильно і 
кожний по-своєму трактує 
ті чи інші принципи. А 
майбутні актори засвою
ють все це «на віру», так 
би мовити, а потім прихо
дять у театр і починаю
ться творчі непорозумін
ня, один — у ліс, інший— 
по дрова. Я сам це спосте
рігаю. Ось чому у нас так 
«приживаються» студії.

— Ігоре, таке питання: 
вам допомагають у робо

■и

аб-

по-

ті! Я знаю, це дуже важ
ливо на перших порах від
чувати підтримку. Важли
во у будь-якому ділі.

— Ви про наставника? 
Наставником я з перших 
кроків обрав для себе 
Світлану Андріївну Мар
тинову. У неї є чого повчи
тися. Насамперед відпові
дальності за справу, яку 
виконуєш. Постійної твор
чої мобілізованості.
— Повернемось до «Віль

ної теми», де ви граєте ду
же сучасну роль. Як ви 
ставитесь до своєї ролі!

— Коли б такі ролі гра
ти все життяі Маю на ува
зі не сюжетну схожість си
туацій, а значимість ролі!

— Про яку роль 
мрієте!

— Мається на увазі 
страктна відповідь?

— З задоволенням 
чую конкретну.

— Тоді мрію про роль 
Сірано де Бержерака у 
виставі, яку здійснить ре
жисер, що зуміє все за
кладене в п’єсі пов’язати 
з сучасністю. Для мене 
Сірано — герой на всі ча
си, тобто у всі епохи були 
такі люди, але розуміли 
це пізно! Я б зіграв цю 
роль у пам’ять про таких 
артистів як Володимир 
Висоцький і Олег Даль.

— А що в найближчих 
планах!

— В театрі йдуть репети
ції п’єси «Березова гіл
ка» Ю. Візбора (до речі, 
теж людини з «класу» Сі
рано), де мені доручено 
цікаву роль сучасника.

— Що приваблює вас у 
драматургії!

— Глибокий психологізм, 
незвичайна напруга, внут
рішня глибина. Серед су
часних драматургів всі ці 
якості є у О. Гельмана і 
О. Дударєва.

— А глядач! Що ви 
касте від нього!

— Співпереживання, 
самперед. Мрію про 
спокійного глядача різно
го віку.

В. ЛЕВОЧКО.

І

І

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС
ГІро здобутки комлшу- 

ватськнх культармійців і 
фізкультурних активістів 
знають в кожному селі на
шого району, до них ідуть 
переймати досвід, на них 
рівняються. Успіх комишу- 
ватців передусім в тому, 
що вони зуміли організу
вати дозвілля жителів се
ла, запропонувавши кож
ному щось цікаве, захоп
лююче. Кожному — до ду
ші.

Недільний вечір. В бу- 
. днину культури линуть 

вальси. Юнаки та дівчата 
збираються на танці. Ін
ші — до тенісного столу, 
біля шахівниць. А на спор
тивних майданчиках три
вають поєдинки волейбо
лістів, баскетболістів, тре
нуються майбутні значків
ці ГПО.

Люблять у Комищувато- 
му спорт. Майже всі ком
сомольці колгоспу імені 
XX з'їзду КІІРС записали- 
ся у спортивні секції, гру-

ни «Здоров’я». Кращі ви
робничники — країні фіз
культурники. Серед них — 
механізатори Олександр 
Сірих, Віктор Печкур, Ва
лерій Осипснко, водії ав
томашин Анатолій Михаль- 
ськин, Іван Щербина, Гри
горій Омсльнпцькпй, слю
сарі Віктор Гроза» та Ми
кола Гриценко, багатора
зовий переможець змаган
ня молодих комбайнерів 
району Сергій Цьома. Всі 
вони мали успіх під час 
поєдинків, що проводя
ться під девізом «Всією 
бригадою — на старт!».

Про зрослу майстерність 
компшуватськнх спорт
сменів говорять тільки та
кі дві цифри: торік 146 
юнаків та дівчат виконали 
розрядні нормативи, 122 
стали значківцями ГПО.

Па обліку в первинній 
комсомольській організа
ції колгоспу 150 спілчан. 
Всі вони вміють не лише 
добре працювати, а її ціка-

У ДІЇ
змагалися шахісти і тені
систи. В село приїхав го
лова райради «Колоса» 
П. П. Заворотній і урочис
то вручив колективу фіз
культури, окремим коман
дам і спортсменам кубки, 
грамоти — за зайняті при
зові місця в соціалістично
му змаганні по розвитку 
фізкультури і спорту, в 
спартакіадних змаганнях. 
Заступник голови колгоспу 
по роботі з молоддю Світ
лана Брюховецька назва
ла імена кращих спорт
сменів, які мають успіхи в 
праці і па змаганнях кол
госпної спартакіади, вхо
дять до складу збірних 
команд. А вчитель фіз
культури Комишуватської 
десятирічки А. М. Мазаев, 
вітаючи учасників спор
тивного вечора, говорив 
про доцільність організації 
спільних тренувань і зма
гань — колгоспних і шкіль
них спортсменів, їх участь 
в поновленні старих і бу- 

на цей вечір багаторазово 
го переможця всесоюзних 
і республіканських зма
гань з гирьового спорту 
майстра спорту В. М. Юти« 
ша, який виступив з пока
зовими силовими вправа
ми. То одна із складових 
у пропаганді спорту. Ба 
вже після закінчення ви
ступу цього силача чина« 
ло юнаків теж виявили 
бажання тренуватися з ги
рями.

В палаці культури лу
нали вальси. Разом з мо
лоддю тут були керівни
ки колгоспу, які повсяк
час дбають, щоб юнаки та 
дівчата проводили свій 
вільний час змістовно, ве
село, щоб була від цього 
певна віддача.

Культурно - спортивний 
комплекс села діє.

в. котов, 
голої« Новоу країн-* 
ського райспорткомї- 

тету.

П'ять днів у Кіровограда 
тривала відкрита першість 
області з хокею на трав». 
В змаганнях взяли участь 
хокеїсти Моснви, Запоріж
жя, Шяуляя і Шириінтоса, 
Борисполя, ПерсяспаЕг 
Хмельницького, інших міст.

У турнірі спортсменом 
старшої вікової групи пе
ремогу здобули хонеїстки 
Переяслав - Хмельницького, 
другі — киянки, треті — 
наші гості з Ширвінтоса 
Литовської РСР, а кірово- 
градки лише четверті.

Серед спортсменок мо
лодшої вікової групи 
мали собі рівних дівчата з 
Борисполя, другі — киян
ин, треті — хоиеїстни із 
Запоріжжя. Кіровоград«»« 
тут виступали двома енла^^р- 
дами команд і посіли в»^-^ 
повідно 7 і 8 місця.

На знімку: атакують 
хонеїстки Шяуляя.

Фото М. ХОРЕНЖЕННА.

ФУТБОЛ
З рахунком 1:2 кірово

градська «Зірка» 1 квітня 
програла в Ірпені місцево
му «Динамо». 6 квітня во-: 
на зустрічає на своєму полі 
ужгородське «Закарпаття»,

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

5 КВІТНЯ 
д ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Грає 
ансамбль віолончелістів Дер
жавного симфонічного ор
кестру СРСР. 9.00 — «Прос
ті складні істини». Тележур
нал для батьків. 9.80 — «Чо
го! чому». Передача для ді
тей. 10.00 — «Здоров'я». До 
Всесвітнього дня здоров’я: 
10.45 — Каунаський худож
ній музей ім. М. Чюрльоніса. 
11.30 — «Переможці». Зу
стріч ветеранів Карельсько
го фронту. 12.45 — «Ефіопія 
сьогодні». Кіноварне. 13.05— 
Джерела. 13.40 — Квіти у ва
шому домі. 14.00 — Для всіх 
і для кожного. 14.30 — Но
вини. 14.45 — Фільм «Спад
коємиця по прямій». 16.15 — 
Новини. 16.20 — Очевидне— 
неймовірне. 17.20 — Фільм 

«Тихий Доп». 1 і 2 серії. 21.00 
«Час». 21.40 — «В суботу 

ввечері». Вас запрошує Ра- 
фаель де Кордова. 22.45 — 
Новини. 22.50 — Фільм-кои- 
церт «З різних точок зору».

д УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика, 10.50 
— Концертний зал «Друж
ба». 11.20 — Для дітей. Ху
дожній фільм «Не болить го
лова у дятла». 12.35 — Наука 
і час. 13.05 — Позивні сер
дець бойових. Під час пе
рерви — 14.05 — Новини. 
15.15 — Літературна субота. 
16.00 — Пісня скликає дру
зів. 17.00 — Міжнародна сту
дія УТ. 17.30 — Скарби му
зеїв України. 17.45 — В. Ве
ретенников. «Ключові пози
ції». Те.іевистава. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.35 — 
Продовження телевпстави 
«Ключові позиції». 20.40 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Художній те
лефільм «Картина». 2 серія. 
23.05 — Новини. 23.15 —
Чемпіонат СРСР з худож
ньої гімнастики.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
«Хочу все звати». 8.30 — 
Ритмічна гімнастика. 9.00— 
Ранкова пошта, 9.30 — На
родний артист СРСР О. Бо
рисов читає оповідання 
А. Чехова. 10,00 — Теле
фільм «Капітан С.». 11.25 — 
Чемпіонат СРСР з буєрного 
спорту. 11.55 — «Як ми від-

почиваємо». Два дні хору 
«Даугавіня». 12.20 — До Дня 
геолога. Науково-популярний 
фільм «Що ти є, земна 
твердь?». 12.40 — Телефільм 
«Вигідний контракт». 1 се- 
рія — «Нейлоновії куртка». 
13.-15 — Мультфільми. 14.20
— Зустрічі на ваше прохан
ня. «Інтерв'ю у музики». 
М. Богословський. 15.30 —
Клуб мандрівників. 16.30 — 
Концерт■ Державного ансамб
лю танцю Сибіру. 17.10 —
«Дзеркало сцени». Театраль
ний огляд. 18.30 — Поезія. 
Є. Винокуров. З нових вір
шів. 18.50 — Документаль
ний телефільм. 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу: « Ди
намо» (Москва) — «Кайрат». 
2-й тайм. 19.45 — «Загадки 
атмосферних вихорів». На
уково-популярний фільм. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— VII з'їзд композиторів 
СРСР, Концерт. 21.00 —«Час». 
21.40 — Телефільм «Репута
ція». 23.00 — Новини.

мічна гімнастика. 9.10 — До
кументальний фільм. 9.20— 
14-й тираж «Спортлото». 9.30
— «Будильник». 10.00 —
Служу Радянському Союзу. 
11.00 — Ранкова пошта.
11.30 — Клуб мандрівників.
12.30 — Музичний кіоск.
13.00 — Сільськії година.
14.00 — Зустріч з групою 
«Ферскотті». (Фінляндія).
14.30 — Коло читання. 15.15
— Зустрічі на .радянській
землі. 1-5.30 — Світ рослин. 
16.15 — Новини. 16.20 — «В 
гостях у казки». Фільм «Ча
рівник». 18.00 — Міжнарод
на панорама. 18.15 —Мульт
фільм. 19.00 — Фільм «Ти
хий Дон». З серія. 21.00 — 
«Час». 21.45 — Фільм-кон- 
церт. «Мечтой любви мечтой 
прекрасной...». Романси у 
виконанні народної артистки 
СРСР Л. Зикіпої. 22.10 —
Футбольний огляд. 22.45 — 
Новини

На украинском языке

«Молодой коммунар» • 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

▲
8.00

6 квітня 
ЦТ (І програма)

«Час». 8.40 — Рит-

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.
бк 01169- Обсяг 0,5 друк, ари,

А У'1'
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.50
— Іптерклуб, 11.50 — Ху
дожній телефільм «ПІДПІЛЬ
НИЙ обком діє». 2 серія. 13.00
— «Доброго вам здоров'я». 
До Всесвітнього дня здо
ров'я. 13.30 — Новини. 13.40

— Музичний телефільм «Сер. 
гій Якович Лемешев». 14.45
— Село і люди. 15.25—Цир
кова програма. 16.00 — Сла
ва солдатська. 17.00 — Фут
бол: «Дніпро» — «Динамо» 
(Київ). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — Сонячні
кларнети. 20.50 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.45 — Художній телефільм 
,< Картина». З серія. 23.05 — 
Новини. 23.15 — Чемпіонат 
СРСР з художньої гімнасти
ки. . _
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставав! 
8.20 — Телефільм «Репута
ція». 9.25 — Співає народ
ний артист РРФСР Е. Хіль. 
9.55 — Мамина школа. 10.25
— Іірнцерт .художніх колек
тивів Українського телеба
чення і радіо. 10.55 — Про
грама Естовського_ 
чення.
мова. 12.20 — Чемпіонат Єв
ропи з настільного тенісу. 
12.50 — Телефільм «Вигід
ний - контракт». 2 серія. 
■«Зв’язковий». 13.55 — У сві
ті тварин;. 14.55 — Народний 
художник СРСР В. Фавор- 
ський. ' 15.35 — Розповіда-

телеба-
11.50 — Російська
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ють наші кореспондент®* 
16.05 — Із скарбниці світ® 
вої музичної культури« 
Г. Гендель, Концерт для оры 
гана з оркестром. 16.40 —і 
Документальний телефільм,- 
17.00 — Чемпіонат СРСР З 
футболу: «Дніпро» — «Дина
мо» (Київ). 18.45 — Творчість 
народів світу. 19.15 — Спор
тивна програма. В перерві—ЦІк- 
20.00 — Вечірня казка. ЗІ.ОСг^ 
— «Час». 21.45 — Фільм
«Два квитки на денний се-- 
авс» 23.20 — Чемпіонат Єв
ропи з настільного тенісу.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Редакції газети «Моло
дий комунар» на постійну 
роботу терміново потріб
на друкарка, яка володів 
українською мовою.

Газета виходить v вівторок 
четвер, суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правдея 
Кіровоградського обному 

Компартії України 
м. Кіровоград, вуп. Гпінки, 2.
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