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МОСКВА. (ТАРС). 29 листопада в Кремлі другий день 
працювала сесія Верховної Ради СРСР. Було продовже
но почате напередодні обговорення доповідей про Дер
жавний плай економічного і соціального розвитку СРСР 
па 1980 рік і про хід виконання Державного плану в 
1979 році, про Державний бюджет СРСР па 1980 рік і 
про виконання бюджету за 1978 рік.

* с< *
МОСКВА. (ТАРС). ЗО листопада закінчила роботу 

друга сесія Верховної Ради СРСР десятого скликання. 
Напередодні па роздільних засіданнях палат заверши
лись дебати в питаннях про Державний план економіч
ного і соціального розвитку СРСР на 1980 рік і про хід 
виконання Державного плану економічного і соціально
го розвитку СРСР у 1979 роді, про Державний бюджет 

. СРСР ка 1980 рік і про виконання Державного бюджету 
СРСР за 1978 рік.

О 10 годині ранку ЗО листопада у Великому Кремлів
ському Палаці відкрилося спільне засідання Радв Союзу 
’ Ради Національностей.

Бурхливими, тривалими оплесками депутати і госіі 
улусіріли товаришів Л. І. Брежнєва. Ю. В. Андропова, 
,5В. В. Гришина, А. А. Громнко, А. П. Кириленка, Д. А.

Кунаева, Л. Я. Пельше, Г. В. Романова, М. А. Суслова, 
М. О. Тихонова, Д, Ф. Устинова, К. У. Черненка. В. В. 
Щербицького, Г. А. Алієва, М. С. Горбачова, П. Н. Демі- 
чева, В. В. Кузнецова, П. М. Машерова, Б. М. Поиома- 
рьова, Ш. Р. Рашидова, М. С. Соломевцева, Е. А. Ше- 
парднадзе, 1. В. Капітонова, В. І. Долгих, К. В. Русакова.

Із заключним слсесм виступив заступник Голови Ради 
Міністрів СРСР, Голова Дсржплану СРСР депутат 
М. К. Байбаков.

Верховна Рада прийняла Закон СРСР про Державний 
план економічного і соціального розвитку СРСР па 1980 
рік і постанову про хід виконання Державного плану 
економічного і соціального розвитку СРСР ва 1979 рік.

Після заключного слова Міністра фінансів СРСР депу
тата В. Ф. Гарбузова депутати прийняли Закон СРСР 
про Державний бюджет СРСР на 1980 рік. Державний 
бюджет затверджено в сумі 284 76S.4 мільйона карбован
ців по доходах і 284 511,9 мільйона карбованців по ви
датках. Прийнято також постанову про затвердження 
звіту про виконання Державного бюджету СРСР за 
1978 рік.

З доповіддю про проект Закону СРСР про народний 
контроль в СРСР виступив перший заступник Голови Ра
ди Міністрів СРСР депутат М. О. Тихонов. Депутати 
прийняли Закон СРСР про народний контроль в СРСР.

Потім було заслухано доповідь про проекти 'законів 
СРСР про’Верховний суд СРСР, про прокуратуру СРСР, 
про державний арбітраж в СРСР, про адвокатуру в 
СРСР, з якою виступив голова комісії законодавчих пе
редбачень Ради Союзу М. С. Горбачов. Депутати прийня
ли закони СРСР про Верховний суд СРСР, про прокура
туру СРСР, про державшій арбітраж в СРСР і про адво
катуру в СРСР.

На доповідь секретаря Президії Верховної Ради СРСР 
М. І!. Георгадзе сесія затвердила Укази Президії Верхов

ної Ради СРСР і прийняла відповідні закони і постанови.

У Великому Кремлівському Палаці закінчила роботу 
друга сесія Верховної Ради СРСР десятого скликання. 
Сесії передував Пленум ЦК КПРС, який розглянув пи
тання, винесені на обговорення депутатів Верховної 
Ради.

Матеріали сесії та Пленуму ЦК КПРС, промова на 
ньому товариша Л. І. Брежнєва — в центрі уваги ра
дянського народу.

Затвердження Державного плану економічного І со
ціального розвитку СРСР на 1980 рік, прийняття но
вих законів СРСР пално схвалюють юнани та дівчата 
області.

СЛУХАЧІ -
П'ЯТИРІЧЦІ

У своєму виступі на Пле
нумі ЦК КПРС 27 листопа
да цього року Леонід Іл
ліч Брежнєв приділив ува
гу характеру організацій
ної, масово-політичної ро
боти СТОСОЕНО де поточних 
народногосподарських зав
дань, визначив головні на
прями цієї роботи.

Для нас, пропагандистів 
і слухачів системи комсо
мольського політнавчання, 
це — програ/ла діяльності

на наступний рік, який пе
редує XXVI з’їздові КПРС, 
завершує нинішню п’яти
річку.

Фактично у промові то
вариша Л. І. Брежнєва ви
значені конкретні завдан
ня кожного ідеологічного 
працівника в боротьбі за 
всемірне розгортання со
ціалістичного змагання, 
його орієнтацію на якісні 
показники. Йдеться про 
те, що ми називаємо від
дачею, ефективністю ідео
логічної роботи.

Вже наступного понеділ
ка на заняттях гуртка ми

зі слухачами детально ви
вчатимемо документи 
Пленуму ЦК КПРС, другої 
сесії Верховної Ради СРСР 
десятого скликання, ви
значимо, який вклад може 
внести кожний із нас у 
виконання накреслень 
партії 
1980-й 
боти.

та уряду, зробимо 
роком ударної рг-

Е. КУЧУГУРА, 
пропагандист комсо
мольського лолітгурт- 
ка колгоспу Імені Ча
паева.

Бобринєцьний район.

СВІТЛИЙ СТИМУЛ
Доповідь товариша Л. І. 

Брежнєва на Пленумі ЦІС 
КПРС, який відбувся 27 
листопада ц. р. в Москві, 
викликала широке схва
лення у мільйонів радян
ських людей. Цей виступ—

світлий стимул до нашого 
стрімкого руху вперед.

Леонід Ілліч Брежнєв 
сказав, що понад 410 млрд 
карбованців становитимуть 
суспільні фонди споживан
ня. Тобто, величезна сума 
буде виділена для повні
шого задозолення соціаль
них і культурних потреб 
населення, дальшого роз
витку народної освіти, по
ліпшення медичної допо
моги...

Ці слова надихають на 
творчу, завзяту працю. І 
мені, молодому хірургові, 
хочеться відповісти на тур
боту партії і уряду невтом
ним трудом і активною 
громадською діяльністю.

М. ШЕВЧУК, 
секретар комсомоль
ської організацї Світ- 
ловодської районної 
лікарні.

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ГАЗЕТИ 
«КОМСОМОЛЬСКОЕ ЗНАМЯ» 
ОРДЕНОМ ДРУЖБИ НАРОДІВ

За плодотрорну роботу по ко//уністичному вихо
ванню молоді, мобілізації її на успішне виконання 
завдань господарського і культурного будівництва 
нагородити Українську республіканську, газету «Ком
сомольское знамя» орденом Дружби народів.

Голова Президії Вооховної Ради СРСР 
Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 
28 листопада 1979 р.
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ТАРС

ВЧАТЬСЯ 
МЕХАНІЗАТОРИ

У ПОШУКУ — 
МОЛОДІ 
НОВАТОРИ

Перші заняття відбулися 
на курсах трактористів- 
машиністів, які 
при 

госптехніці і в 
імені Чкалова. За 
тут буде підготовлено біль
ше ста механізаторів, кот
рі працюватимуть у кол
госпах імені Леніна, 
«Дружба», радгоспі «Пет- 
рівський» та ін. Перед по
чатком занять майбутні 
трактористи зустрілися з 
ударниками комуністичної 
праці, новаторами вироб
ництва, наставниками мо
лоді.

До послуг слухачів кур
сів — просторі навчальні 
кабінети, лабораторія, май
стерня.

створено
Петрівській райсіль- 

колгоспі
зиму

І. ЛЕВЧЕНКО.

ЗАСІДАННЯ 

МЕТОДИЧНОЇ

«Резерви виробництва є 
на кожному робочому міс
ці» — під таким девізом 
трудяться комсомольці 

об'єднання «Естремриб- 
флот». Із зекономлених з 
початку року раціоналіза
торами підприємства 100 
тисяч карбованців — по
ловина на оахунку молоді, 
відзначає кореспондені 
ТАРС А. Мезенцева.

З метою активізації 
творчого пошуку комітет 
комсомолу об'єднання ви
ділив головні напрямки 
роботи ради молодих спе
ціалістів. У ній створено 
секції з усіх профілів ро
боти підприємства, які ви
являють «вузькі місця» на 
виробництві, складають 
плани роботи новаторів.

Таллін.

ОХОРОНЦІ
РІКИ

РАДИ
Відбулося чергове 

давня обласної методич
ної радв з питань комсо
мольського політнавчання, 
на якому обговорювались: 
хід огляду «Пропагандист 
і агітатор — п’ятирічці 
ефективності і якості» в 
Добровелнчківському ра
йоні; робота Ленінського і 
Кіровського 
ЛКСМУ міста Кіровогра
да по паданню 
комсомольцям, які навчаю
ться за індивідуальними 
планами; питання органі
зації методичного поїзда 
для допомоги пропаган
дистам області у прове
денні занять; стан підго
товки комсомольських 
пропагандистів у вузах 
міста Кіровограда.

засЬ

райкомів

допомоги

Помітно допомогло зро
бити чистішою річку Суру 
шефство молодих вчених 
Пензенського інженерно- 
будівельного інституту над 
тваринницькими комплек
сами області.

Не забруднює більше 
еоди Панкратовське госпо
дарство, де щороку відго
довують до двохсот тисяч 
свиней. Стоки проходять 
тут глибоке очищення в 
агрегаті, проект якого роз
робили молоді конструк
тори. Подібні установки 
почнуть працювати в бага
тьох тваринницьких комп
лексах: Пензенський завод 
хімічного машинобудуван
ня приступив до їх серій
ного виготовлення.

І. БОДРОЕ, 
кор. ТАРС.

Пенза,

Вітаємо!
ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ ТРУДОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ’ СТАР

ШОКЛАСНИКІВ І БІЙЦІВ СТУДЕНТСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
НИХ ЗАГОНІВ НАЗВАВ ПЕРЕМОЖЦІВ СОЦІАЛІСТИЧ
НОГО ЗМАГАННЯ У ТРЕТЬОМУ СЕМЕСТРІ І П’ЯТІЙ 
ТРУДОВІЙ -ЧВЕРТІ: НИМИ СТАЛИ:

СЕРЕД БУДІВЕЛЬНИХ ЗАГОНІВ — СБЗ «ЮНІСІЬ» 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ СІЛЬГОСПМАШИН 
ПОБУДУВАННЯ;

СЕРЕД ЗАГОНІВ НЕБУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 
«МРІЙНИК» КІРОВОГРАДСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕ
ДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА;

СЕРЕД УЧНІВСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ БРИГАД — 
БРИГАДА СТАРШОКЛАСНИКІВ КОМИШУВАТСЬКОЇ 
СШ НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ! ЛВДЛ?О?”'пОГО ЗАГ0ПУ- <МРІИННК> КІРОВОГРАДСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
Фото В. ГРИБА.
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ЛИШЕ чверть століття 
місту на Дніпрі — за

тишному Світловодську. 
Більшість його жителів <•— 
молодь. До своєї десятої 
комсомольської конфе
ренції спілчани міста й 
району прийшли загарто
ваними ідейно, з вагомими 
успіхами 8 праці. 139 ком
сомольсько - молодіжних 
колективів, понад 10 тисяч 
юнаків та дівчат активно 
включилися в соціалістич
не змагання на честь 110-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна. 5 колективі» 
уже виконали план деся-

над 26 тисяч карбованців.
Відомі в районі імен? 

слюсаря автотранспортно
го підприємства 10063 Ми
коли Котлярова, тракто
ристки колгоспу імені Ко- 
ювського Марії Кулик, ва
тажка комсомольсько-мо
лодіжної бригади шоферів 
автотранспортного госпо
дарства виробничого об’
єднання «Дніпроенерго- 
будіндустрія» Миколи Со
ловйова (очолюваний ним 
колектив виконав план чо
тирьох років до 60-річчя 
комсомолу України, а до 
22 квітня 1980 року планує

видів виробів випускаю
ться з почесним п’ятикут
ником. Штаби і пости якос
ті у ході рейдів, масових 
перевірок аналізують при
чини браку, виявляють ви
нуватців, на робочих міс
цях стежать за дотриман
ням вимог стандартів, тех
нологічної дисципліни, ста
ном устаткування й вимі
рювальної апаратури. Ре
зультати контролю у вигля
ді «Комсомольської рекла
мації» доводяться до відо
ма керівників виробничих 
підрозділів. Однак цей 
цінний досвід не стаз на-

■иха&жг,-, игзаакд

ЛЯ УСПІХУ
МАЙБУТНЬОГО

Минулої суботи відбулася X Світловодська міська комсомоль
ська конференція. З доповіддю виступив перший секретар міськ
кому комсомолу Сергій Якименко.

тої п’ятирічки, 16 — план 
чотирьох з половиною ро
ків, 25 спілчан працюють у 
рахунок особистого оди
надцятого п’ятирічного 
плану.

Серед лідерів трудово
го суперництва—Дніпров
ський завод твердих спла
вів, який ще 29 липня ра
портував про виконання 
плану чотирьох років, за
вод чистих металів, що 
виконав чотирирічну про
граму 3 серпня, трудові 
колективи виробничого 
об’єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія» та ряд ін
ших. За підсумками 1978 
року за високі показники 
у виробництві й продажу 
державі сільськогосподар
ської продукції район був 
нагороджений перехідним 
Червоним прапором Ці( 
НГІНС, Ради Міністрів СРСР, 
вцрпс і ц;< влксм.

Словом, у місті та райо
ні трудяться десятки мо
лодих будівників комуніз
му, якими по праву пишає
ться комсомольська орга
нізація. Так, бригадир пла
вильників заводу чистих 
металів Микола Петров за 
старанну працю удостоє
ний ордена «Знак Поша
ни», знаків ЦК ВЛКСМ 
«Трудоз.і доблесть» і «Мо
лодий гвардієць п'ятиріч
ки». На чость 110-ї річниці 
з дня народження 3. І. Ле
ніна колектив бригад-, 
очолюваної молодим ко
муністом, зобов’язався 
виконати два п'ятирічних 
плани.

Два роки підряд вихо
дить переможцем у соціа
лістичному змаганні жни
варів району секретар 
комсомольської організа
ції колгоспу «Дніпро» Ана
толій Колотигін. Його ім'я 
добре відоме молоді Кі- 
ропоградщини.

Комсомольсько - моло
діжна бригада формуваль
ників заводу «Спецзалізо- 
бегон», яку очолює Костян
тин Бакута, виробила по
над план 430 кубометрів 
залізобетону на суму по-

справитись із п ятирічним 
завданням), електрика кол
госпу імені В. Ульянова, 
секретаря комсомольської 
організації господарства 
Григорія Грибенка, лицю 
вальниці будівельного уп
равління «Світловодськ- 
цивільбуд» Наталії Ви- 
соцької та багатьох інших 
молодих трудівників ра
йону.

Однак у звітній доповіді, 
з якою виступив перший 
секретар міськкому ком
сомолу Сергій Якименкс, 
далеко не всі ці імена про 
звучали. Не було сказано 
про пропаганду досвіду 
кращих виробничників 
комсомольсько - молодіж
них колективів. Про трудо
вий бік діяльності район
ної організації спілчан го
ворилося загальними фра
зами, неконкретно. Тому й 
не дивно, що виступи де
легатів конференції були 
сповнені ділової критики і 
самокритики.

У будівельному управ
лінні № 1 60 процентів 
працівників —. комсомоль
ці та молодь. Але, як від
значив тесляр бетонник 
Анатолій Байдім, тут немає 
жодного комсомольсько- 
молодіжного колективу. 
Спробували, було, органі
зувати його з випускників 
грофесійно - технічного 
училища, але ні адміністра
ція, ні комсомольська ор
ганізація не прийшли на 
допомогу. І працюють мо
лоді будівельники в різ
них бригадах, не об'єднані 
спільними турботами й ме
тою комсомольсько-моло
діжного колективу.

Не завжди тут по-діло
вому підходять і до на
ставництва, до створення 
належних побутових умов 
у гуртожитку. Чимало й 
інших проблем у будівель
ному управлінні № 1 ви
явились поза увагою мі
ськкому комсомолу.

Багатий досвід роботи 
по підвищенню якості про
дукції нагромадили на за
воді чистих металів, де 17

дбанням комсомольських 
організацій інших підпри
ємств Світловодська.

Не сказав свого слова у 
боротьбі за якість продук
ції міський штаб «Комсо
мольського прожектора». 
Із ЗО виробів, яким при
своєно державний Знак 
якості, над 24 узяли шеф
ство комсомольці. Понад 
300 спілчан беруть участи 
у їх виготовленні, 320 пра
цюють з особистим клей 
/лом.. а майже 200 борю
ться за це почесне право. 
Це зовсім мало для деся- 
титисячної комсомоль
ської організації. Так само, 
як і те, що лише 37 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів мають рахунки 
економії. А інші? На жаль, 
«Комсомольський прожек
тор > дуже рідко звертає
ться до цієї теми, вітрина 
його часто порожня...

Як уже згадувалося, то
рік район був нагородже
ний перехідним Червоним 
прапооом ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРГІС і 
ЦК ВЛКСМ за успіхи в сіль
ськогосподарському ви
робництві. Це висока від
знака праці трудівників се
ла. Та комсомольцям ра
йону треба самокритично 
визнати — невелика їхня 
заслуга в цьому. Адже се
ред загальної кількості 
працівників сільського гос
подарства комсомольців 
лише 3,7 процента. Чому?

Мотивують це тим, що 
молодь в основному пра
цює на підприємствах міс
та. Але ж дужі руки по
трібні й у землеробстві, 
тваринництві. Міськком 
комсомолу, по суті, само
усунувся від керівництва 
соціалістичним змаганням 
молодих трудівників села. 
Хіба що в жнива дещо ро
биться у цьому плані... Ось 
конкретний факт. Уже чет
вертий рік «Молодий ко
мунар» висвітлює соціаліс
тичне змагання молодих 
доярок області за п’ятити
сячні надої молока на «□- 
розу. Зі Саітловодського

міськкому комсомолу що
разу повідомляють: нема 
у нас молодих доярок. А 
на конференції виявилося, 
є! У колгоспах імені 
В. Ульяноза, імені Котов- 
ського, наприклад.

— Колись, було, створи
ли у нашому господарстві 
дза комсомольсько-моло
діжні колективи — на мо
лочнотоварній фермі і в 
тракторній бригаді, — роз
повідає трактористка кол
госпу імені Котовського 
Марія Кулик. — Спочатку і 
правління колгоспу, і ком
сомольська організація 
приділяли їм увагу, осіля- 
ко заохочували молодь. Та 
минув час, минула й та ува
га. Не стало комсомоль
сько-молодіжних.

Тим часом 8 членів 
ВЛКСМ працюють у тва
ринництві, 14 — у рослин
ництві. У збиранні врожаю 
взяли участь 34 комсо
мольці (залучили й школя
рів). Марія переконана; 
якби і а господарстві, і в 
міськкомі комсомолу кра
ще дбали про організацію 
трудового суперництва, за
безпечення духовних за
питів сільської молоді, то 
не шукала б вона кращих 
умов для творчої праці у 
місті, а приглножувала б 
трудову славу рідних кол
госпів, як той же Анатолій 
Колотигін та інші його ро
весники.

У районі дуже мало ро
биться для прищеплення 
шкільній юні любові до 
землі, до сільськогоспо
дарських професій. Юна
ків і дівчат, по суті, не 
вчать хліборобству. Так, у 
середніх школах створені 
виробничі бригади. їх при
значення відоме. Та ці 
бригади не стали ще шко
лами сільськогосподар
ської праці, бо в них не
має ні землі, ні техніки. А 
хіба ж не вирощування 
врожаю своїми руками є 
надійною формою проф
орієнтаційної роботи?

На конференції відбула
ся ділова розмова. Було 
визначено цілий ряд сер
йозних завдань для міської 
комсомольської організа
ції, без виконання яких 
важко чекати успіхів у 
майбутньому. Головне з 
них — докорінно поліпши
ти трудове виховання мо
лоді, створити їй умови 
для тзорчої праці на всіх 
ділянках народного госпо
дарства.

4»

У роботі міської комсо
мольської конференції 
взяли участь і виступили 
на ній перший секретар 
Сзітловодського міськко
му партії В. М. Сідун та 
другий секретар Кірово
градського обкому ЛКСМ 
України А. В. Паровозник.

Першим секретарем 
Саітловодського райкому 
комсомолу обрано Яки- 
менка Сергія Семеновича, 
другим — Пашагор’єва Во
лодимира Миколайовича, 
секретарем — завідуючою 
відділом учнівської моло
ді — Юрчук Наталію Іва
нівну.

Р. МАРЧЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ТИЖДЕНЬ ДРУЖБИ МОЛОДІ
МЕХІКО. Тут завершпвея 5-й Тиждень дружби мексі- 

каиської і радянської молоді. Зустріч представників мо
лодого покоління внесла новий вклад у справу зміц
нення дружби і плодотворного співробітництва між па
родами двох країн.

Радянська молодіжна делегація па чолі з членом ЦК 
Компартії України, першим секретарем Щ< ЛКСМ Ук
раїни Анатолієм Корпіє иком, яка прибула в Мсксіку для 
участі в Тижні дружби, побувала в кількох штатах краї
ни. Радянські гості ознайомилися з житіям мексікан- 
ської молоді, виступали на масових мітингах о універси
тетах, на промислових підприємствах і сільськогосподар
ських фермах. Представники комсомолу зустрічалися з 
керівництвом найбільших молодіжних організацій Мок- 
сіки. Під «іас цих зустрічей проходив корисний обмін 
думками щодо проблем, які цікавлять молодь обох країн.

Представники Ленінського комсомолу і п’яти мексикан
ських молодіжних організації!, які входять у комітет

дружби молоді «Мексіка — СРС.Р», підписали сні іьне 
комюніке про результати 5-го Тижня дружби. В доку
мент] підкреслюється успішніш розвиток плодотворного 
співробітництва молодіжних організацій двох країн.

Обидві сторони виступили за зміцнення міжнародної 
розрядки, проти гонки озброєнь, за загальне і повне 
роззброєння. Вони підкреслили в цьому зв’язку винятко
ву важливість нових мирних ініціатив Радянського Сою
зу, висунутих у промові Л. І. Брежнєва в Берліні.

і часники зустрічі висловили солідарність з боротьбою 
народів Азії, Африки і Латинської Америки проти імпе
ріалізму і колоніалізму, за національну незалежність і 
соціальний прогрес. Вони виступили па підтримку пере
гляду міжнародних економічних відносин на основі рів
ності з мстою покінчити з пануванням транснаціональних 
МОНОПОЛІЇ!.

р. КНЯЗЄ8. 
кор. ТАРС.

Ми працюй
що в

Як ми вже повідомляли, 27 листопада відбувся об
ласний зліт бійців студентських загонів і членів трудо
вих об’єднань старшокласників.

Сьогодні — наша розповідь про нього.

СЛ0В0-НШЗ ..и
ГЕРОЇВ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ Ї1РАЦ] — 
ЧЛЕНАМ СТУДЕНТСЬКИХ ЗАГОНІВ
І ТРУДОВИХ ОБ'ЄДНАНЬ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ

Дорогі друзі!
Прийдешній світ багато в чому залежатиме . і »- 

го, якими будете ви. господарі цього світу. Тому, ра
діючи сьогоденню, треба югуватися відповідати зі 
нього. Відповідати повного мірою. Ми бачимо, що до 
цього ви готуєте себе вже сьогодні. Приклад тою — 
ваші успіхи в трудовій діяльності будівельних зані
мів, учнівських виробничих бригад, таборів праці і 
відпочинку, шкільних лісництв.

Радянський уряд, Комуністична партія роблять усе 
можливе, щоб ви росли гідною зміною нинішньому 
поколінню робітників і колгоспників. Вам надано в 
розпорядження прекрасно обладнані вузи, школи,тех
нікуми, навчально-виробничі комбінати. Ваш обов'ж , 
зок — відповісти на це відмінним навчанням.

А ми починали практично з нуля. Доводилося пра-. 
цюваїи ио 12—15 годин на добу, і в дощ, і в снії; тех
ніки було мало. Працювали, як кажуть, на одному сів 
ту зі.гичі. Та обов’язок свій перед Батьківщиною виш»-« 
пали...

Примножувати могутність держави — це не тільки 
створювати нове, а й берегти вже створене. БережіїЬ 
народне багатство — будинок, в якому ви живете, 
школу, в якій ви навчаєтесь. Пам’ятайте, що все не 
створене руками ваших батьків, розумом, працею 
старших поколінь, братів і сестер.

Вам ще багато чого треба навчитися, багато знаїи. 
Ми впевнені, що найближчим часом ви прославите 
Батьківщину новими успіхами. Любіть землю! Любіть 
труд на землі, тому що бет цього не буде щастя нам 
і дітям нашим ні на якій планеті.

На з н і м »: у: «Будзагін — цо наш друг і брат*. — 
кажуть бійці СБЗ «Мрійник» Кіровоградського педаго
гічного інституту імені О. С. Пушкіна. Під час третьо
го трудового семестру вони працювали в колгоспі «Ро
сія» Новоукраїнського району і стали переможцями 
серед загонів небудівельного профілю.

Фото В. ГРИБА.

Оптимальний варіант
Наш комсомольський н 

будівельний загін Кірово- і 
градеького машнпобудів- < 
ного технікуму «Кристал- : 
79» працював на ударній 
обласнііі комсомольській 
будові — споруджував 
шахту № 1 у місті Ново- 
мирюроді.

Формування загону по
чалося ще задовго до по
чатку робіт. Брали в ос
новному тих, хто успішно 
склав екзаменаційну сесію 
і мав хоч деякі наїшкн 
робити тіа будівніппві 
Але ось яка річ: 20 хлоп
ці» і 12 дівчат — чи опти
мальний це варіант підбо
ру особового складу? Ла
мали голови над цим і в 
комітеті комсомолу, і в 

* штабі загону. Бо жне все

на будові, відверто кажу
чи, дівчатам під силу, хоч 
€■ у нас багато жіночих 
загонів...

Так от. Практика пока
зала, що в такому складі 
загін йось’датинн і може 
розв’язувати нансі.'ладт- 
ші трудові завдання, го
ловне, щоб настрій був 
бойовий. Саме дівчаі з 
створювали його і ііідірії- 

1 мували. Тому, замість 60 
1 ми освоїли у пугле.іобув- 
1 йому ' управлінні «Олок- 
• сандріявугіл.тя 96 тися*- 

карбованців, причому всі 
роботи здавались тільки з 
оцінками «добро і «від* 
МІЦНО».

з
в Олексій ТАРКОВСЬКИЙ. 
г боєць СБЗ аКряставч



* Грудня t9l9 року ------------,----—----- „МОЛОДИЙ КОМУНАР1*

любимо, _____
творчість перейшла

З стор. —

ТІЛЬКИ
ФАКТИ

се 
с ту-

[її ІД ЧАС трудового 
»» местрі 79 бійці 
дептськіїл будівельних за
гонів виконали робіт на 
суму 2 мільйони 245 ти
сяч карбованців. Півтори 
тисячі юнаків і дівчат 
трудилися на будовах І в 
медичних закладах. заго
товляли корми і споруД- 
я.ува.іп шахти, брали ак
тивну участь 
ремонтували 
школи.
V СКЛАДІ
* СЬКИХ

у жнивах і 
сільські

1В9 учнів- 
___ виробними:; 

бригад працювали 25 ти 
< яч старшокласників. 
Юн хлібороби внроіцуг.іі 
.чи озиму пшеницю, куку
рудзу. соняшник, цукрові 
буряки, картоплю.
й АИВНЩЙВ урожай
“ пшениці виростили 

члени вирооипчих бригад 
І Новоукрапіського, Уяья- 
І новського. Нет-рівськоіо, 
І Маловиекінського райе- 
яміів 39 ІЗ центнери з 
| і.пісного гектара, 
і у ПОРЯДКУ 
| * шефської
1 селу 7 тисяч

надання 
допомоги 
студентів

І під час -малого трудово- 
I го семестру» взяли актив- 
1 ну участь у збиранні, го

родини і фруктів.

У КОЖНОМУ загоні бу
ли організовані лек

торські групи. 173 студен
ти за час трудовою - <.•-•- 
•мветру прочитали 365 
лекцій, а члени агітбригад 
дали 98 концертів. Доб 
ре зарекоменду вали се
бе лекторські групи заго
нів --Мрійник»-. «Старі». 
.- Гехпояоі •» і «Товариш*. 
Більше двох тисяч уч 

нів взяли активну 
участь у русі «Тваринни
цтву - комсомольську 
турботу піонерів 1 школи 
рів». У кожному районі 
нрцціоють загоїш гоїшх 
тг.арннників. котрі доглл 
дають громадську худо 
бу. итнціо. вирощують 
кролів і гусениць тутово- 
16 шовкопряда. Скажімо 
члени виробничої брию- 
ди Йоеипівської восьми
річки Вільшане ького ра
йону Валерій Вишин 
ешсий. Віктор Швець. Ми
кола Мальований і Боно 
димпр Кочуровськин сіно 
рили лайну по догляду 
за молодняком великої 
рогатої худоби. Катерина 
Афанасьева. Зінаїда

! Бланкова га Зінаїда Ми
тям — лапку доярок. 
Юнаки і дівчата успішно 
нраціосали у місцевому 
ігелгоі-ні імені Леніна про 
ином літніх канікул.

В УСІХ <тудентеьких 
колективах влі гку 

відбулися читання і обго- 
горекня книг Л. I. Бріхіг 
асаа - Мала земля», «Від
родження «Ціляй.-»,
Пройшли комсомольські 
зоорк «Ти на подвиг кли
чеш -■ комсомольськії ■ і 
ІНИТОК». зустрічі з пер- 
гдоціл тінниками, передо- 
инками виробництва.

Студенти 
орали участь 
раціях «Дороги і 
піїти». «Природа 
гіїнцннп». Вони 
ли. і 
лепили 3’< 
ріг області.

СТАРПІОКЛАСНИ 
КИ області у 

комбан- 
екіпажів вели бо--

успіхом 
в one- 
Батьків- 

Баї ь- 
______ ироісіа-

вїдремоитувалн і озе- 
(.«їл 37 кілометрів до-
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складі сімейних 
нових екіпажів —_ 
ротьбу за врожай-79. На 
хлібних ланах Доляпсько 
то району поруч зі свої
ми батьками ударно тру
дились учні Василь Диз
ни ч і Сергій Шаповал.
]С ОЄЦЬ загону • Мсхані- 
39 затор» Кіровоград

ського технікуму мехап! 
зації сільського госпоДар- 
<тва А. Котляренко, пра- 
г.іоіочи комбайнером У 
іюдгбспі імені Свердлова 
Комлаїііївеш.'ого району, 
з площі 250 гектарів на 
МГ.ЛОТІШ 4 тисячі центне
рів зерна. За підсумками 
соціалістичного змагання 
яці посік перше місце по 
колгоспу і третє в районі.

Нэ честь 60-річчя ком
сомолу України 70 стар
шокласників Кіровської 
передньої школи Долин- 
ського району під час п’я-

МІЦНІЮТЬ 
РУКИ ТРУДОВІ

«До нас, юних помічни
ків, уже звикли в госпо
дарстві. 8 галасливій, 
швидкій і завзятій «дітво
рі» (так ласкаво ' назива
ють нас доярки) дорослі 
бачать свою майбутню 
зміну. Люда Миголь, Те
тяна Сердюк, Люба Ку
ценко, Тамара Бугайоза 
та інші повністю освоїли 
професію доярки і пра
цюють нарівні зі старши
ми.

А спонукав їх до цього 

І Ми, учасники обласного зльоту сту- 
| дентських загонів і членів трудових 

об’єднань старшокласників, від імені всіх І студентів, учнів області говоримо сьогод
ні слова вдячності рідній Комуністичнім 
партії, її ленінському Центральному Ко
мітетові, особисто Генеральному секре
тареві ЦК КПРС, Голові Президії Верхов
ної Ради СРСР дорогому Леоніду Іллічу 
Брежнєву за невтомне піклування про

1 підростаюче покоління, за можливість 
! навчатися, працювати, жити під мирним 

небом, впевнено дивитися в майбутнє.
Ми добре усвідомлюємо, що найкраща 

відповідь на цю турботу й увагу до нас— 
добре і відмінне навчання, наполегливе 
оволодіння знаннями. Та ми вчимося не 
тільки за партою, у студентській аудито
рії. Кожен із нас прагне зробити свій по
сильний внесок у всенародну боротьбу 
за втілення в життя історичних рішень 
XXV з'їзду КПРС, грандіозних планів де
сятої п’ятирічки. «Тільки в труді разом із 
робітниками і селянами можна стати 
справжніми комуністами»—цей безсмерт
ний ленінський заповіт ми свято береже
мо у своїх серцях, по ньому звіряємо 
кожен свій крок, мрії, плани.

Мине небагато часу, і кожен з нас уві
йде в самостійне трудове життя, займе 
своє місце в лазах будівників комунізму.

Ми закликаємо всіх студентів вузів, 
учнів шкіл, технікумів готуватися до 
творчої праці у всіх галузях народного 
господарства. «Щодня розв'язувати 
практично те чи інше завдання спільної І праці, нехай найменше, нехай найлрості- 
г

Дорослішаємо
біля землі

Мені і моїм друзям пощастило жити а 
селі, де працює знатний механізатор, дві- 
4і Герой Соціалістичної Праці Олександр 
Васильович Гіталов. Сюди, в Комишуватг, 
їдуть з усіх иуточків Радянського Союзу, 
щоб повчитися у видатного хліборооз, і 
ми пишаємося цим.

Гордимося і колишніми вихованцями 
нашої школи, нині передовиками колгосп
ного виробництва, механізаторами Мико
лою Моргуненком. Аркадієм З
Мянолою Говором, делегатом XVIII з їзду 
ВЛКСМ Олександром Возкотрубенком, ши
фером Анатолієм Смирновим. .

Ми. старшокласники, не хочемо в’Дста
вати від дорослих у праці. Яскравим с Д 
ченням цього стала наша вироон 
бригада, котру я очолюю.

Колгосп виділив нам 56 гектарів землі, 
крім цього, ми ще обробляємо 194-гок Р - 
ну ділянку. Вирощуємо основні сільсьі - 
господарські культури. У ш“°л' .
гусеничний і два нолісних трактори, о 
оремо, сісмо, вносимо добрива °ст'‘’ 
но. А ще вивчаємо породи грунтів. І зав 
»ви поруч з нами наставники — механі
затори Петро Павлович Бігун, Володимиї 
Михайлович Фролов, Євг®” молдо*ванон 
Пеіеос Микола Васильович Молдованоь, ?ні Передають нам свою хліборобську 
майстерність.

Дві групи учнів опановують професію 
тваринника. Наша навчальна база - среР; 
^ехиТСл'госп? в -Йосипович 
Кобець ВлГтку одинадцять с^РШОК«ас. І 
ніз працювали доярками, фуражирами 
скотарями.

тої трудової чверті пра
цювали на тваринницькій 
фермі місцевого колгоспу 
імені Леніна.

приклад Ірини Кулішенко, 
Світлани Савенко, Люби 
Халемінець, Наталі Пере
пади та Лілі Сніжицької. 
Ці дівчата минулого року 
прийшли до голови прав
ління колгоспу М. В. Мир- 
каленка і сказали: «Хоче
мо допомагати Дояркам. 
Дайте нам роботу».

Відтоді й працюємо на 
фермі. Цього літа ми да
ли змогу багатьом дояр
кам піти у відпустку, за 
що вони були дуже вдяч
ні нам...»

(Із виступу команди
ра загону тваринни
ків «Корчагінець» 
Кіровської десяти
річки Долинського 
району Юрія Кубря
кова].

Невід’ємною частиною нашого життя 
став третій трудовий семестр, п’ята тру
дова чверть.

Створимо у кожній школі трудове 
об’єднання старшокласників, у кожному 
вузі, технікумі — студентський загін. 
Бізьмемо активну . участь у будівництві 
промислових і тваринницьких комплексів, 
у збиранні сільськогосподарських куль
тур, перетворимо наші пришкільні ділян
ки у дослідні поля рідних КОЛГОСПІВ і 
радгоспів, продовжимо роботу по виро
щуванню насіння високоврожайних куль-і 
ТУР

Турбота про врожай 1980 року — наша1 
турбота. Створимо у всіх навчальних за
кладах сільськогосподарські загони, ви
ставимо на полях пости комсомольсько
го дозору, у серпні проведемо місячник 
по заготівлі кормів, візьмемо участь у 
русі «Тваринництву — комсомольську 
турботу».

Відмінним навчанням, ударною пра
цею зустрінемо 110-ту річницю з дня на
родження В. І. Леніна. Глибоко вивчати
мемо життя і дальність В. І. Леніна, його 
соратників, проведемо походи по місцях 
революційної, бойової і трудової слави 
радянського народу, зустрічі з ветерана
ми війни і передовиками виробництва, 
поповнимо Ленінські музеї, кімнати но
вими експонатами.

Студентські загони, трудові об’єднання 
допоможуть нам на ділі застосувати 
знання і вміння, одержані з процесі на
вчання, набути практичного досвіду ро
боти з тієї чи іншої спеціальності, еизна- я г“л:______________ І

■І
І

Бригада стала длл кожного з нас новою 
сходинкою в трудовому зростанні, а зна
чить. і в громадянському.

Після роботи в учнівській виробничій 
вирішили працювати у рідному селі деся
тикласники Толя Шатненко, Віталій 
Юр’єв, Сашко Банник, Валерій Бодюл, Вік
тор Стеценно. Хочуть стати доярками 
Ольга Чернопська, Наталка тульська, Та-, 
ня Білоус... Саме там вони відчули себе 
самостійними (бо кожен відповідав за 
певну ділянку роботи), вчилися цінувати 
свій труд. І як би не складалися наші до; 
лі в майбутньому, кожен збереже в собі 
головне — повагу до праці.

Лариса БУБНОВА, 
бригадир виробничої бригади стар
шокласників Комишуватської деся
тирічки Нояоуираїнсьного району.

На знімну: оце так паляниця! Пухна, білосніжна смачна. А випечена з пшени
ці. вирощеної членами виробничої бригади Комишуватської десятирічки Но- 
воунраінського району. Фото В. ГРИБА.

ФОТООКО ЗЛЬОТУ
На знімну: командир 

С&З «Колос-79.» Кіровоград
ського технікуму механізації 
сільського господарства 
В. ХОХЛЕНКО.

Фото В. ГРИБА.

HSS5

ЇІТИА-ТЕЖ ДІЛО -з я а

Коли бійці студентсько
го будівельного загону 
сіоністі.» Кіровоградсько
го інституту сільськогос
подарської о машинобуду
вання приїхали в колгосп 
Імені Тсльмана Комкапі- 
їнського району, зустріли 
їх. відверто кажучи, не 
дуже привітно. МІСЦСЙІ 
скептики подейкували: «А, 
цс приїхали ті, ідо по селу 
ходитимуть з гітарами».

Минув тиждень. Сту- 
-дситії працювали на бу
дівництві відтоді вольною 
комплексу. Звичайно, СПО; 
чатку було всього: про
стоювали, довго чекали, 
поки доставлять’ матеріа
ли. А коли унійніліГв ко
лію, в селі переконалися, 
що грають студенти тіа гі
тарах непогано, а працю
ють іцс краще. Помітило 
цс й керівництво будівель
ної організації, і на уро
чистій лінійці, присвяченій 
Дню СБЗ, вручило май
бутнім інженерам премію.

Загін з ентузіазмом під
тримав почин колег з «Ал
мазу* — «110-й річниці з

ВАС УЖЕ
ЧЕКАЮТЬ, 
БУДЗАГОНИ!

Павло Стеценко приїхав 
на зліт із Пегрівського 
району. 0Ін — секретар 
комсомольської організа
ції колгоспу імені Карпа 
Маркса. Ось що сказав він 
із трибуни:

— Сьогодні я знову зу
стрівся з шефами — бій
цями будзагону «Альтаїр» 
Кіровоградського педін
ституту, які споруджували 
в нашому колгоспі тва
ринницький' комплекс, 

дня народженая В. І. Ле
ніна — денну норму па 
110 процентів!:!». І викопу
вав її тіа 120, а в дні 
ударної праці — на 150— 
180 процентів! У результа
ті освоєно 86,5 і псячі кар
бованці» капіталовкладень 
замість СІ.

Та не тільки цифрами 
вимірюється робота
«Юності». Студенти тур
ботливо доглядали (цс 
вже стало традицією) за 
пам’ятниками полеглим 
воїнам у селах Зеленому, 
Мар’ївці, Колмаківці, Тер
новій Балці. І надовго за
пам’ятаються піонерам 
місцевого табору гарячі 
дискусії, організовані сту
дентами. Відремонтована 
школа та два нових спор
тивних майданчики — теж 
справа їхніх невтомних 
рук.

Ну а гітара? Теж пішла 
в діло. Колгоспна агіт
бригада, виступаючи пе
ред хліборобами і тварин
никами, не обійшлася і 
без неї...

Студенти працювали на 
славу, а після роботи пе- 
рообладнуиали колишню 
школу у селі Маловоди- 
ному під клуб. Читали 
лекції, виступали з кон
цертами, організували ра
зом з сільською молоддю 
вечори відпочинку — сло
вом, надовго розворуши
ли село.

Ми сподіваємось, що 
після закінчення навчаль
ного року еони знову 
приїдуть у нашу славно
звісну Малинівку і ще до
поможуть нам. Будувати с 
що. Приїздіть! ?Ли чекає
мо на вас!

Що ж, приміряй будза- 
гоиівську штормівку,
олімпійське літо!
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Закінчився третій, за
ключний тур обласного 
огляду творчих досяг
нень сільської художньої 
самодіяльності, присвя
чений 325-річчю возз'єд
нання України з Росією.

Близько 200 вокально- 
хорових, 40 музичних, 31 
танцювальний колектив, 
кращі солісти-вокалісти і 
читці-дєкламатори висту
пили в обласних оглядах- 
конкурсах за жанрами, 
що проходили за зональ
ним принципом.

15 грудня в Кіровогра-

© ш ® ® © 
після

КОМЕНТАР СПЕЦІАЛІСТА

ді відбудеться заключний 
концерт переможців III | 
туру. А поки що підіб’є
мо попередні підсумки

Найбільш представ
ницьким був огллд-кон- 
курс колективів та соліс
тів вокально-хорового 
жанру. Це зрозуміло: 
пісня — душа народу, 
його друг і порадник. Її 
люблять усі — від мало
го до старого.

Жюрі відзначило висо
ку майстерність самоді
яльних хорових колекти
вів із Гайворонського, 
Олександрійського, Боб- 
ринецького, Олександ- 
рівського районів. Добре 
прозвучали пісні у вико
нанні аматорів села Гїет- 
рокорбівки Новгород- 
ківсьного району. У 
цьому селі і сільська 
Рада (голова виконкому 
А. Г. Баланенко), і прав
ління місцевого колгоспу 
(голова Л. К. Сулима) по- 
справжньому дбають пре 
розвиток народних та
лантів. Анастасія Бала- 
кенко й сама активний 
учасник художньої само
діяльності. Колгосп при
дбав концертних костю
мів та музичних Інстру
ментів на 20 тисяч кар
бованців. Працюють 4 ке
рівники гуртків.

Наполеглива праця над 
удосконаленням вокаль
них здібностей відчува
лася у виступах солістів 
Анатолія Медведсва з 
Кіровоградського, Лари
си Чаусової з Олександ
рійського районів.

У конкурсі взяло 
участь чимало музичних 
колективів: духові ор
кестри та оркестри на
родних інструментів, тро
їсті музики, ансамблі 
баяністів, сопілкарів, 
ложкарів, вокально-ін
струментальні, естрадні 
ансамблі; виступали й со
лісти - інструменталісти. 
Жюрі відзначило зрослу 

мєйстерність тріо баяніс
тів із Вільшанки, духово
го оркестру Заваллів- 
ського сільського клубу 
Гайворонського району, 
ансамблю сопілкарів 
Світловодського РБК, во
кально - інструменталь
них ансамблів із сіл Ха
щуватого Гайворонсько
го та Кетрисанівки Боб- 
ринецького районів.

Танцюристам нашої об
ласті є в кого повчити
ся — ансамблі «Ятрань», 
«Юність», «Степівчанка» 
досягли високої майстер- 

пості. Рівняння на досвід
чених дало свої плоди: 
ряд колективів проде
монстрував віртуозне 
виконання складних тан
ців. Це, зокрема, стосує
ться танцювальної групи 
Компвніівсь'дого район
ного “судинку культури, 
якою керує Леонід Слав
ний. Цього року тут ство
рили оркестр народних 
інструментів для супро
воду танцювальних но
мерів. Вдало виступили і 
студійці бального танцю 
Світловодського РБК, в 
чому велика заслуга Іри
ни і Володимира Шабалі- 
них — ініціаторів ство
рення цієї студії. Глибо
ким ідейним смислом, 
масовістю вразила жюрі 
і глядачів хореографічна 
композиція ««Комсомоль
ці, неспокійні серця», 
яку виконав молодіжний 
танцювальний ансамбль 
Новомиргородського ра
йонного Будинку культу
ри (керівник Анатолій 
Титенко).

Глибоко ліричну, коло
ритну хореографічну 
композицію «Хвала вам, 
хлібороби» підготували 
танцюристи Первозванів- 
ського СБК Кіровоград
ського району. Запам'я
талось оригінальне вико
нання танців різних на
родів: болгарських—ко
лективом «Другарка» 
Добрівського СБК Віль- 
шанського району, мол
давських — танцюриста
ми із села Грузького Кі
ровоградського району, 
народних і сучасних ук
раїнських — аматорами з 
колгоспу «Росія» Ново- 
українського району.

Серед читців-деклама- 
торів варто відзначити 
учасника Великої Вітчиз
няної війни Г. Ф. Філато- 
ва з Нової Праги Олек
сандрійського району, 
І. І. Крааченко — секре
таря партійної організації 

з колгоспу імені Котов- 
ськото Добровеличків- 
ського району, І. А. Да
видову з Созонівки Кіро
воградського району, 
М. П. Кир’яна з Кіров- 
ського СБК Долинського 
району. Кожному з них 
властиві самобутня вико
навська манера, чітка 
дикція. Насиченим був і 
репертуар читців: твори, 
присвячені дружбі наро
дів, радянському спосо
бу життя, а також гумо
ристичні і сатиричні.

Головним здобутком 
третього туру огляду є 
ге, що він значно активі
зував роботу художньої 
самодіяльності в області, 
привернув до проблем її 
розвитку ще пильнішу 
увагу партійних, радян
ських, комсомольських 
органів. Важливо й те, 
що в ході підготовки до 
огляду були створені НО
ВІ художні колективи: 
хори Добровеличківсько- 
го, Вільшанського, Новго- 
родківського РБК, кол
госпу імені Фрунзе Кіро
воградського району, ор
кестр народних інстру
ментів і троїсті музики 
Онуфріївського РБК та 
хор-ланка Пзвлиського 
СБК цього району, ан
самбль сопілкарів Ад- 
»камського СБК Кірово
градського району, во
кально - інструменталь
ний ансамбль Балахів- 
ського СБК Петрівськогс 
району та інші.

Огляди-конкурси спри
яли підвищенню загаль
ного рівня виконавської 
майстерності самодіяль
них колективів, зміцнен
ню їх матеріальної бази, 
оновленню репертуару.

Не обійшлося і без не
доліків. Не було жодно
го хору з Долинського і 
Устиніаського районів, не 
виступили хори села Над- 
лака Новоархангельсько- 
го району, ПетрІвської 
райсільгосптехніки. У де
яких колективах було ма
ло учасників, інші висту
пили із старим репер
туаром, проде/лонструва- 
пи низьку виконавську 
майстерність, що спричи
нено відсутністю квалі
фікованих керівників. Це 
ссідчить про те, що по
декуди розвиткові ху
дожньої самодіяльності 
не приділяють достат
ньої уваги районні відді
ли культури, та й будин 
ки культури теж.

Завісу III туру опуще
но. Та робота в колекти
вах художньої самодіяль
ності не повинна припи
нятись. Зима—традицій
на пора репетицій, ви
ступів сільської худож
ньої самодіяльності. 
Крім того, необхідно го
туватись до другого Все
союзного фестивалю са
модіяльної художньої 
творчості трудящих.

Всім культурно-освіт
нім закладам області 
слід мобілізувати макси
мум зусиль на те, щоб 
колективи художньої са
модіяльності у творчому 
всеозброєнні зустріли 
110-у річницю з дня на
родження В. І. Леніна, 
щоб пісня 1 танець, музи
ка і художнє слово зву
чали на кожній сцені, на 
фермах, у цехах, на по
льових станах, допома
гаючи трудящим викону
вати завдання п'ятирічки

В. СЕЛІН, 
директор обласного 
науково - методично
го центру народної 
творчості і нультур- 
но-ссвітньої роботи.

Є майстерський 
норматив

У листопаді двічі дося
гали успіху вихованки кі
ровоградського тренера з 
художньої гімнастики В. С. 
Викової. На відкритому 
чемпіонаті Молдавії сту
дентка факультету фізви- 
ховання педінституту імені 
О. С. Пушкіна Раїса Ігна- 
това викопала норматив 
майстра спорту СРСР.

У складі збірної коман
ди республіканської ради 
ДСТ «Буревісник» на все
союзному турнірі виступа
ли її однокурсниці Лариса. 
Горбачова та Валентина 
Самишева. Знову тренеро
ві радість: Горбачова теж 
стала майстром спорту.

Н а з н і м к у: вихо
ванки В. С. Викової Раїса 
Ігнатова, Валентина Самн- 
шева, Ірина Алексапдрова 
та Лариса Горбачова під 
час тренувань.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

В ТЕАТРІ?
Розповідають глядач,

Е. М. ЯНЧУКОВА, заві
дуюча відділом мистецтв 
обласної бібліотеки імені 
Н. К. Крупської:

— Дуже добре, що наш 
театр включив до репер
туару п’єсу 1. І\. Карпенка- 
Карого «Суєта». Це гідний 
внесок у підготовку до 
святкування 100-річчя те
атру, яке ми відзначатиме
мо 1982 року. Мені сподо
балося, зокрема, художнє 
оформлення вистави, здійс
нене художником В. Івано
вим. Воно цілком відпові
дає задумові драматурга.

Театр багато в чому ви
правдує надії глядача. Він 
шукає, шукає щодня, пло
дотворно. Рада, що колек
тивові вдалося зпайтп по
пе сценічне вирішення ві
домої комедії Карпснка- 
Карого.

Анатолій КОСЯЧЕНКО, 
актор:

— Так хотілося зіграти 
Хлестакова в гоголівсько- 
му «Ревізорі»! І ось тепер, 
коли театр імені М. Л. 
Кропивппцького вирішив 
поставити цей твір, здійс
нюється моя мрія... Гоголь 
зазначав, що Хлестаков — 
найскладніший характер у 
його комедії. Він, Хлссга-

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА. Ос
таннім видом програми 
Спартакіадіі-79 обласної 
ради товариства «.Трудові 
резерви» була кульова 
стрільба. Змагання прохо 
дили в тирі Новгородців- 
ського СПТУ № 6. Перемож
цями в своїх групах стали: 
серед команд міських на
вчальних закладів — хлоп
ці і дівчата Ульяновського 
МИТУ № 11, а серед сіль
ських не мали собі рівних 
учні Олександрійського 
СПТУ № 1 І учениці Зна- 
м’янського СПТУ № 9. 
Спортсмени ТУ № 1 І спорт, 
єменки ТУ № 4 з обласного 
центру були иайсильніши- 
г.ш в поєдинках команд тех
нічних училищ.

Під час змагань вісім
надцять трудрезерпівців 
виконали розрядні норма
тиви.

щ о

ектори
ков, нікого не обдурював: 
обман, що стався, влашту
вало його оточення.

Граючи Хлестакова, я 
хочу показати не просто 
певно соціальне явище, а 
людину. В чомусь Хлеста
ков схожий з Голохвосто- 
вим із «За двома зайцями» 
А1. Старпцького, роль яко
го я викопував у минуло
му сезоні. Та в героєві ко
медії М. В. Гоголя я пови
нен відкрити риси, прита
манні тільки йому і цікаві 
моєму сучасникові.

Олександр ДОЛ И Н КЕ- 
ВИЧ, секретар комсомоль
ської організації театру:

— Для пас важливі пс 
тільки вистави, а й зустрі
чі з глядачами. Клуб твор
чої молоді, створений з 
ініціативи комсомольців 
їсаїру в минулому сезоні, 
зміцнив паші зв’язки з 
трудящими міста.

Театр має право па існу
вання тоді, коли він з кож
ною новою виставою ру
хається вперед і веде за 
собою глядача. Сучасний 
актор — людяна всебічно 
розвинута. Він повинен 
знати, чим живе його су
часніш, глядач, і навіть 
більше.

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА. . 
Три дні проходив у Мур- р 
манську традиційний між | 
народний турнір -«Північне І 
сяйво». Сво'с вміння демон- ю 
схрупали понад 240 атлетів 
із багатьох міст країни, а І 
також спортсмени з Порве- | 
гії та Швеції. Серед учас- В 
нпків турніру були і кіро- В 
воградці — вихованці за- І 
служеного тренера УЛСР І 
М. Т. Романсика і майстра 
спорту О. В. Герушти. Доб- # 
ре виступив наш земляк. 1 
майстер спорту Володимію І 
Зубенко. Серед тих. хто мі- 9 
рився .силами у другій се- І 
редвій ваговій категорії, І 
він . став бронзовим призе- • 
ром.

ВОЛЕЙБОЛ. Рогіиграш І 
кубка обласної ради про«!»- І 
спілок з цього виду спорту І 
відбувся в Палаці спорту І 
Світловодського заводу І 
чистих металів. Перемогли"’ 
чоловіча і жіноча команди _ 
товариства «Колос». Вонн І 
здобули право брати участь І 
у республіканських 'проф- І 
спілкових зональних іграх. І

ТЕЛЕБАЧЕННЯ1
ПОНЕДІЛОК, 

З ГРУДНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00 
«Час». 8.40 — Гімнасти

ка. 9.05 — Мультфільми. 
9.35 ~ С. Соловейчик. «Ва
тага «Сім вітрів». Телешг- 
стана. Історія 3. 10.20— У 
світі тварин. По закінченні 
--- новини. 14.30 — Повний’; 
14.50 — До Дня прогелоі 
шення Лаоської Народно- 
Дс.мократи'шої »еспVбл і ки; 
Док. фільм «По Лаосу 
15.10 — Д. Шостакович.- 
«Три нречодії». 15.20 -н 
Доаматургія В. Розов«; 
16.05 — Мамина школа;
16.35 — Дон. телефільм
«Бувальщина і;ро Фауста^ 
(дпректоп Інституту моле
кулярної біології ЛІТ СРСР 
академік Енгельгардт). 17.25 
Концерт ансамблю пісні й 
танцю Будинку культури 
нафтовиків м. Омська. 17.55 
— П’ятлпічка. Рік четвер
тий. 13.45 — «Сьогодні у 
світі*. 19.05 — «Людина і 
закон». 19.35 — П. І. Чоийк 
ковський. «Євгенія Onerinst. 
(21.00 -- «Час»). У Перер« 
ві — «Сьогодні V СВІТІ». '■

ДРУГА ПРСШ-АМА'. 10.00 
Новини. 10.20 — «Свято 

веселих чобітків». Концерт; 
10.50 —■ «Доброго вам здо
ров’я». 11.20 — «Попит і 
дефіцит». Засідання rno,J 
мапської ради якості Ук
раїнського телебачення і 
«Робітничої газети». 12.20

■ «Народна творчість»" 
15.55 — Для малят. «Сріб-» 
ПИЙ ДЗВІНОЧОК». 16.20 -Ч/ 
Спортивна програма. 17.00

«Екран молопях». 17.50
' Кіножурнал. 18.00 — «У, 

пас в гостях». Кои и орт? 
(Кіровоград). 18.30 — «Дсш? 
за днем». (К-д). 48.40 
«Населенню про цивільну 
оборону». (К-д). 19.00
«Актуальна камера». 19.30 
—■ Док. телефільм «Онуки 
Галілея». 19.45 -- «В гості 
до хліборобів». 20.45—«На 
добраніч, піти!» 21.00 
«Час». 21.30 —■ Худ. теле-* 
фільм «Вічний поклик». 10 
серія. Но закінченні — но-
вини.
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