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* ПРОЛЕТАРІ всіх країн; АЙТЕСЯ!

/ д Wt r.tji ____

Вже нільна років молода доярка колгоспу імені Ле
ніна Долинсьного району Валентина ПОКЛАД пере
виконує свої соціалістичні зобов’язання. Торік вона 
надоїла на корову понад 3600 нілограмів молона. Те
пер мета Балі — чотиритисячний руоіж.

Працьовиту дівчину поважають колеги і односель
ці. Вона — член райкому комсомолу, член обкому 
ЛКСМ України. А недавно виборці Вратолюбівськсго 
виборчого округу Нч 28 одностайно назвали її кандида
том у депутати обласної Ради народних депутатів.cwauüкомунар
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Вчора в обкомі 
ЛКСМУ відбула
ся зустріч з лау
реатами премії Ле
нінського комсомо
лу, які обговорили і 
підписали Звернен
ня до всіх комсо
мольців і молоді 
орденоносної Кіро- 
воградщини.

ПРАЦЮВАТИ ПО ЛЕНІНСЬКОМУ, 
ПО КОМУНІСТИЧНОМУ!

ЗВЕРНЕННЯ-

Фото І. КОРЗУНА.

ВЕСЬ наш великий радянський 
$ народ готується гідно відзначи
ти 110-у річницю з дня народження 
В. І. Леніна. З кожним днем шири
ться розмах Ленінської вахти удар
них справ, у яку включилися маши
нобудівники і будівельники, кол
госпники і працівники легкої про
мисловості — молодь Кіровоград
щини.

Трудовим салютом ювілею стане 
^ударна робота на Всесоюзному Ле
нінському комуністичному суботни- 
ку. Заклик передовиків підприємств 
Москви провести його з найбільшою 
ЕІддачею, по-особливому ефектив
но, якісно, взяти випереджуючі тем
пи роботи знайшов найпалкішу під
тримку молоді.

Виконувати заповіти Ілліча — ось 
вищий принцип нашої дії. Будемо 
працювати ударно, по-ленінськи, 
так як закликав Центральний Комі
тет партії на листопадовому (1979 р.) 
Пленумі.

Найважливішим нашим завданням, 
як вказується в постанові ЦК КПРС 
«Про дальше зміцнення трудової 
дисципліни і скорочення плинності 
кадрів у народному господарстві» є 
організаторська і політико-виховна 
робота, спрямована на зміцнення 
трудової дисципліни, усунення втрат 
робочого часу на виробництві, ра
ціональне використання трудових 
ресурсів, формування стабільних 
трудових колективів. Цю роботу ми 
розглядаємо як один з напрямів 
втілення в життя економічної і со
ціальної політики партії, підвищення 
ефективності виробництва, вихован
ня комуністичного ставлення до 
праці.

Свою вірність справі партії мо
лодь області засвідчує ударними ді
лами. Ось тільки останній приклад. 
До 110-ї річниці з дня народження 
В. і. Леніна 177 комсомольсько-мо
лодіжних колективів області і майже

лауреатів премії Ленінського 
комсомолу Кіровоградщини 

до всіх комсомольців і молоді 
області

4,5 тисячі трудівників зобов'язалися 
виконати п’ятирічку.

Ми схвалюємо і підтримуємо іні
ціативу комсомольсько-молодіжних 
колективів Дніпровського заводу 
твердих сплавів, Світловодського 
заводу чистих металів, бригади фор
мувальників ливарного цеху сірого 
чавуну заводу «Червона зірка», 
бригади закрійників імені 60-річчя 
ВЛКСМ Кіровоградської взуттєвої 
фабрики, комсо/лольських організа
цій Олександрійської фабрики діа
грамних паперів, колгоспу імені Ле
ніна Знам’янського району, та ін
ших, які закликали юнаків і дівчат 
орденоносної Кіровоградщини ста
ти на ленінську вахту ударних справ, 
боротися за звання колективів зраз
кової дисципліни, працювати під де
візом «110-й річниці з дня народ
ження В. І. Леніна — 110 ударних 
вахт».

Щоб досягти рівня передовиків, 
стати на вищий щабель своїх мож
ливостей, треба неодмінно сконцен
трувати увагу на ще не використа
них резервах, вузьких місцях. І ус
піх, бажаний результат, до якого 
ведуть нас партія і уряд, прийде 
сбов’язково. Тому кровною нашою

справою повинна стати щоденна 
ударна високопродуктивна праця. 
«Сьогодні працювати краще? ніж 
учора, а завтра краще, ніж сьо
годні». Це гасло партії ми зобов'я
зані зробити життєвою нормою 
кожного. З цією метою ми повинні 
сміливіше впроваджувати у практи
ку передові методи роботи, досяг
нення науково-технічного прогресу.

Є над чим працювати також ви
пускникам шкіл і професійно-техніч
них училищ, технікумів та вузів. Ад
же вони будуть трудитися на важли
вих будовах області, республіки, 
країни, оновлювати землю, випро
бовувати і експлуатувати новітню 
техніку. їм також треба добре на
вчатися, щоб підготувати себе до 
дєрзновенної праці. Бо нема вищо
го щастя, ніж віддавати свій труд, 
молодечий запал на благо Батьків
щини, робити рідну землю красиві
шою і багатшою.

Ми закликаємо всіх юнаків і дів
чат Кіровоградщини: молодих пра
цівників промисловості, будівництва, 
транспорту, сільського господар
ства, сфери обслуговування, учнів 
шкіл, училищ, технікумів, студентів 
вузів новими трудовими перемога
ми, досягненнями в культурі, нз- 
вчанні зустріти 110-у річницю з дня 
народження В. І. Леніна. Достойно, 
як і належить молодим, завершимо 
нинішню п'ятирічку, ще раз впевне
но покажемо вірність, молодого по
коління ленінському заповіту «Учи
тися комунізму».

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ПОЛЕ

В. МОТОРНИЙ — бригадир тракторної бригади колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангельського району, Герой Соціалістичної Праці, 
Ю. ЕВТУШЕНКО — шліфувальниця Кіровоградського заводу трактор
них гідроагрегатів, депутат Верховної Ради УРСР, В. БОРОВИК — 
екскаваторниця Олександрійського заводу залізобетонних виробів, 
Р. СИЧОВА — штукатур управління механізації будівництва комбінату 
«Кіровоградважбуд», В. РИБАЧОК — механізатор колгоспу «Дружба» 
Вільшанського району, М. ПЕТРОВ — бригадир комсомольсько-моло
діжної бригади плавильників Світловодського завоцу чистих металів.

НА КОНТРОЛІ — ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ТЕМП ПРАВИЛЬНИЙ!
1000 тонн — стільки над

плановою бурого вугілля 
видобула з початку року 
комсомольсько - молодіж
не зміна гірничих робітни
ків очисного вибою імені 
60-річчя ВЛКСМ, очолюва
на майстром В. П. Шесто-

палом. КМК, створений 
близько ДЕОХ років тому, 
працює на першій видо
бувній дільниці шахти 
«Світлопільська» виробни
чого об’єднання «Олек- 
сандріявугілля».

Нагадаємо, що соціаліс

тичними зобов’язаннями 
зміни передбачено до 
славного Ленінського юві
лею одержати 3,5 тисячі 
тонн додаткового палива.

Ударний темп роботи, 
який постійно підтримує 
комсомольсько - молодіж

на зміна гірників, свідчить: 
соціалістичні зобов’язання 
на честь 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна будуть успішно вико
нані. Цьому сприяють зро
стання продуктивності пра
ці за рахунок дотримання 
технології експлуатації тех
ніки, раціональне викори
стання робочого часу.

М. СМИРНОВ.

ЧЕКАЄ
НАС
СПРАВА 
НОВА

Якби хлібороб не впро
ваджував передового дос
віду, не експеременту- 
вав, то чи ставала б із року 
в рік родючішою й щедрі
шою земля? ААабуть, чі. 
Адже двадцять—тридцять 
літ тому господарі поля 
могли лише мріяти про 60 
центнерів пшениці, 100 
центнерів кукурудзи на 
круг. Сьогодні це реаль
ність.

І ось ще новинка — ін
дустріальний метод виро
щування кукурудзи. Не 
тільки для мене особисто, 
а й для моїх товаришів по 
ланці це зовсім незнайома 
справа. Звикли ми готува
ти грунт, сіяти, спушувати 
міжряддя, підживлюваїи 
чи й підгортати кукурудзу. 
Навчилися плекати цю ви
могливу культуру без за
трат ручної праці. Суть же 
нового методу в тому, щоб 
правильно підготувати 
грунт і висіяти на погонно
му метрі насінин саме 
стільки, скільки повинно 
бути рослин після остан
нього міжрядного обро
бітку.

Практикою інших колек
тивів механізаторів дове
дено, що індустріальний 
метод добре зарекомен
дував себе. Спробуємо й 
ми. Знаю, нелегко буде. 
Хоч у нашому колгоспі й 
висока культура землероб
ства, все ж знайдеться ще 
й забур’янене поле, що аж 
просить гербіцидів, не всі 
навчилися належним чи
ном готувати грунт під сів
бу. А при індустріальному 
методі вирощування саме 
передпосівний обробіток 
грунту має першочергове 
значення.

Будемо вчитися всі ра
зом. Нас у ланці шестеро 
Микола Галета, Микола Га
лаган, Віктор Попенко — 
вправні, досвідчені механі
затори. Групкомсорг Пав
ло Довгаль і його дружина 
Люба — молодші, та теж 
уже вміють вирощувати 
високі Ерожаї.

Зобов язалися ми ви
ростити 55-иентнерний 
урожай качанистої на кож
ному зі 155 гектарів.

У нашому колгоспі ство
рено ще дві механізовані 
ланки кукурудзівників. 
Очолюють їх комуніст Ми
кола Крюк та комсомолець 
Вячеслав Скляренко. У 
складі ланок — в основно
му молодь. Значить, буде з 
ким змагатися, радитися, 
ділитися досвідом.

Л. КОМАРОВ, 
ланковий механізова
ної ланки по вирощу
ванню кукурудзи кол
госпу «Жовтень» Ново- 
миргородського ра
йону.

У колгоспі «Україна» за 
підсумками минулорічної 
праці доярок комсомолка 
Ніна Бугар завоювала тре
тє місце. Вона одержала 
від кожної корови 3409 кі
лограмів молока. І це ні
кого не здивувало, адже 
всі знають її працьовитою, 
непосидючою.

Ніні можуть позаздрити 
й значно досвідченіші тва
ринниці: за чотири роки 
п'ятирічки при зобов’язан-

НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

ЗІ ЙРИШД0И ЛІДЕРА
ні 11815 кілограмів молока 
вона одержала від корови 
по 14 113,

Незабаром Ніна рапор
туватиме про виконання 
особистого п’ятирічного 
плану. Мріє вона в майбут
ньому наздогнати кращу

доярку району Ольгу Сер
гіївну Маринич із колгоспу 
«Октябрь», яка за минулий 
рік одержала по 4835 кіло
грамів молока на корову.

...Взимку важче догляда
ти стадо, ніж улітку. Біль
ше роботи, менша віддача.

Га Ніна Бугар і нині щодня 
одержує від кожної твари
ни по 12—13 кілограмів мо
лока базисної жирності. 
Любить Ніна свою справу, 
душу вкладає в роботу. 
Отож і трудові показники 
в неї високі.

О. РЯБОШАПКА, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара»,

Знам’янський район.

АГ1ТВИЇЗД
Недавно лекційно-агіта

ційна група обкому комсо
молу організувала агіт- 
виїзд, присвячений вибо
рам до Верховної Ради 
УРСР і місцевих Рад на
родних депутатів. Члени 
групи: лектори та агіта
ційно-художня бригада
Знам’янського Будинку 
культури залізничників (ке
рівник М. П. Новиков му
зичний керівник В. М. 
Шмуратов) — побували в 
м. Олександрії, Олександ
рійському районі.

З інтересом зустріли уч
ні індустріального техніку-

му, педагогічного училища 
виступ позаштатного лек
тора обкому ЛКСМУ П. М. 
Дмитренка, концерт агіт
бригади.

Члени лекторсько-агіта 
ційноі групи О. Л. Корепа
нов, В. /А. Карпенко побу
вали в Олександрійському 
радгоспі-технікумі, ТУ-7, 
СПТУ-3. З молодими ви
борцями вони вели розмо
ву про радянську виборчу 
систему, на конкретних 
прикладах показували її 
демократизм, місце ком
сомолу в політичній систе
мі Радянської держави.

В. КАСЯНЕНКО, 
керівник лекторської 
групи обкому ЛКСМУ.
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ДЕСЯТКИ анкет на письмовому столі.
Стоси аркушів з учнівського зоши

та — твори учнів шкіл Кіровограда, Ма
лої Виски, Голованівська. Листи з Добро- 
величківського, Онуфріівського, Гайво- 
ронського, Вільшанського районів... Пи
шуть не тільки школярі, а й робітники, 
колгоспники, ветерани комсомолу, і ор- 
таємо сторінки цих невеликих творів... 
Так, саме творів... Бо, започаткований у 
цьогорічному першому номері газети 
«Діалог з товаришем Леніним», який ми 
спершу планували повести у формі анке
ти, вилився в роздуми читачів про наше 
сьогодення, став своєрідним звітом кож
ного перед засновником нашої Комуніс
тичної партії і Радянської держави.

Ленін... Коли вперше це ім я увійшло 
в твоє життя? Не так просто відповісти... 
Та ще оце «якби...» З одного боку ніби й 
необмежений простір для мрії, з іншо
го — високе почуггя відповідальності пе
ред собою, товаришами за щирість, 
правдивість відповіді.

Сьогодні діалог із вождем ведуть учні 
молодших класів шкіл Онуфріївського, 
Голованіаського, Добровеличківського 
районів.

1 1
І

„МОЛОДИЙ кояїуияр(і —----------—————

У нас щасливе дитинство, усі діти на
вчаються. Держана белила і но забезпечує 
їх підручниками, приладдям, посібни
ками.

Мої батьки мають право на працю і 
цідночиііок. Минулого літа, від час кані
кул, ми всією сім’єю відпочивали на бе
резі моря. У нашій країні безплатне ліку
вання. Старість забезпечена: держава ви
плачує пенсію. За все це ми безмежно 
вдячні Комуністичній партії...»

Григорій БОГАЧУК. учень (5-А класу.
«Якби сталося чудо і я зміг зуСірітися 

з Володимиром Іллічем, то розповів би 
нему про чудові міни в нашій країні, які 
сталися після революції. Про красу і ба
гатство моєї Вітчизни, про освоєння
ЛІПШИХ' земел 
дізнатися, як 
иоїці, любити 
лей».

Сергій

ТЕ, ПРО ЩО
МРІЯВ
ІЛЛЯ...

Ось витяжки з творів учнів Онуфріїв- 
ської середньої школи № 1.

«Ленін... Я пам’ятаю себе з тієї хвили
ни, коли вперше промовила ці ім'я. 1 чим 
дорослішою стаю, тим дорожче воно для 
мене.

Ленін... Він дивиться на нас з портре
та над класною дошкою, зі сторінок книг. 
Він учить мене любити працю, бути смі
ливою, доброю, чесною. По Леніну я зві
ряю життя...

Коли б я зустріла вождя, я б розповіла 
йому про своє дитинство, про Комуніс
тичну партію і Радянський уряд, які по
стійно піклуються про пас, дітей...

і напередодні 110-ї річниці з дня на
родження В. 1. Леніна ми звіряємо свої 
діла і помисли з Вами, Володимире Іллі
чу. Ми не звернемо з шляху, вказаного 
Вами, товаришу Ленін!»

Вікторія РІЗНИК, учениця 5-А класу.
«От коли б я насправді зустрів Леніна! 

Був би найщасливішим у світі. Я б йому' 
сказав: тс, про що він мріяв, здійснилося.

ні
би

Я

БУРГАЗ, учень І-В класу.

«...Я б розповіла про наше щасливе ди
тинство. про яке так мріяв Ленін...»

Лариса ГРІНЧЕНКО, учениця 4-Б кла- 
су Доброае.іичківської СШ.

«Я б розповіла В. І. Леніну яро те, як 
навчаюся, яка велика у пас школа,

світлі класп, про нашу першу вчительку, 
яка навчила пас писати і читати, а також 
про своїх найкращих друзів».

Тетяна ЛИСА, учениця 3-В класу 
Голова пінської СШ № 1.

«Я б сказала Володимиру' Іллічу спа
сибі за наше щасливе жіп гя, за те, що мі' 
живемо в достатку. Спасибі за його тур
боту. про пас». ,

Ліна ЯНЮК, учениця ЗА класу 
Голованівської СІ И № 1.

2 лютого року
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«Я б подякувала Іллічу за .наше гщсД 
лнве дитинство і поклялася б дорогому 
вождю з чес но виконувати його заповіти; 
я б пообіцяла вчитися пб-ленінськн, тру. 
днгрея по-ленінськи, любити Батьківщи
ну так, як любив її він. наш дорогий Іл
ліч».

Вікторія ШКУРИНСЬКА, учениця
5-Д класу Іоровсі радської СШ if.».

«Я б сказала йому: «Погляньте, Воло
димире Іллічу, ЯК щасливо і радісно жи
вуть наші радянські люди! Міг знаємо, як 
тяжко. д< водилося жити дорослим і дітям 
ДО революції. А ЯК ЗМІНИЛОСЯ І |>о ...ііі [До 
життя навкруги за час Радянської влади. 
Всі Ваші мрії збулися. У нас нсм.іс 
безробітних. Ді ї її мають змогу навчання 
в світтих.’просторих школах.

Ми, радянські діти, щиро вдячні Вам і 
Комуністичній партії за те, що нам таї; 
весело і радісно жити!»

Ірина ДОРОГАМЬ, учениця З-A к ла
су Новгородківської СШ № 1.

Скільки тепла, людяності у цих щирих 
рядках про Леніна! Про здійснення те
кінських заповітів і мрій Ілліча говори
ться практично в кожній із семисот ан
кет, одержаних редакцією в січні. Але 
діалог з Іллічем триває. І редакція спо
дівається, що в ньому візьмуть активнішу 
участь молоді виробничники, учні проф
техучилищ, студенти.

В. БОНДАР,

| .р ЕЛО ІІАДЛАК загуби- 
V лося .у степу аж на 
п'ятдесятому від райцент
ру кілометрі. Музичної 
школи тут немає. Тільки 
філіал. Три кімнатки у 
сільському Будинку куль
тури, два відділення —- 
баяна і бандури, два ви
кладачі. Один із ІНІХ — 
завідуючий філіалом Пет
ро Михаилович Литвинен
ко показує своє госгю- 
даоство. Загальна кімна
та — фотографії внпускіш- 

і ків філіалу, що навчаються 
нині у музичних закладах 
членів колгоспної агіт
бригади («місцеві артисти 
в основному у нас готую
ться до виступів»), неве
личка бібліотека, піаніно 

і («на ньому ніхто не грає»), 
бандура. Клас теоретичних 
занять. У наступному — 
іде урок. Викладач Тетяна 
Василівна Ганська — у 
пальті, третьокласник Юра 
Ткаченко .хукає па пальці.

— Холодно!
Комплект інструментів 

для духового оркестру 
схований за сімома замка
ми...

— Нікому грати?
— Навпаки, На початку 

навчального року заявок у 
школу надійшло більше, 
ніж треба, і не тільки від 
бажаючих грати у духово
му. Адже наш філіал об- 

п слуговує і ІІадлак, і павко- 
| ліпшії села — Тимофіївку, 

’ Іванівну, Низове, 
н 3 анкет восьмикласників
І місцевої десятирічки: 
: «Музична школа — це ду-

же добре. Якби ще й ство
рити інструментальний ан
самбль, який складався б 
лише з дівчат...»

«Дуже б хотіла навчити
ся грати на піаніно, але в 
нашому селі немає форте
піанного відділення. їздити 
у Новоархангельсьн — да- 
леко...»

«У мене с гітара, але во
на лежить без толку, я не 
вмно на ній грати...»

«Я дуже хочу, щоб у на
шому селі була музична 
школа. Багато моїх ровес
ників цікавляться музи- 
ною. От якби в нашому се
лі було так: нуди не повер
нешся - скрізь грають, 
співають...»

Дещо наївні, але щирі 
відповіді школярів, 3 27
восьмикласників двадця • 
теро хотіли б грати на

Сільська музична школа. її роль у естетичному 
вихованні сільської молоді. Процес її становлен
ня. Які проблеми виникають при ньому — про це 
ми починаемо розмову на сторінках газети. Сьо
годні — розповідь перша.

1. Де взяти 
спеціаліста?
піаніно, гітарі, скрипці, 
трубі, ударнику. Звичай
но, практично учнів му
зичної виявилося б менше 
(не останнє слово тут за 
батьками), але і тих, хто 
сьогодні готовий пересту
пити поріг філіалу, хочемо 
(доводиться!) розчарувати

— У нас немає керівника 
відділення духових інстру
ментів. 1 не передбачає
ться. Дуже потрібен спе
ціаліст па відділення на
родних інструментів, не ка
жучи вже про скрипку, 
піаніно, гітару. Якби ще 
хоч однії викладач, тоді б 
філіал став самостійною 
музичною школою зі СВОЄ! ) 
адміністрацією, і тоді б я 
не їздив щотижня за 50 кі
лометрів у район на нара
ди і засідання, а займав
ся б ділом. (Петро Михай
лович веде заразом соль
феджіо, класи баяна, акор
деона та бандурні). А де 
його взяти, викладача?
и ОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА 
■■ музична готується до 
свого 15-річиого ювілею. З 
невеличкої студії при ра
йонному Будинку культури 
у 1965 році виросла школа 
з десятком відділень. 165 
випускників вийшло з її 
стін. Багато з них поверну
лося сюди викладачами, 
багато вчаться ший в ін
ститутах культури Харко
ва, Миколаєва, музичних 
училищах Умані і Кірово
града.

З року в рік стає есе по
мітнішою роль школи в ес
тетичному вихованні дітей, 
сільських зокрема. У 1969 
році відкрилися філіали у 
Кам’янечому і Надлаку. 
їздити на заняття у Ново- 
архангельськ стали діти з 
Торговиці, Нерубайки, Ган- 
нівни, навіть із Вільшаний. 
Деякі батьки з віддалених 
сіл взялися доставляли сво
їх «вундеркіндів» на влас

ному транспорті — аби ли
шень дитина вчилася. Два 
автобуси (від районного 
Будинку культури) возили 
шнолярів — учасників му
зичного і вокального ан
самблів по селах району,де 
вони давали концерти на 
фермах, на полях, найбіль
ше — у иінолзх. Одна спра
ва, що учень десь колись 
щось чув про «Лебедине 
озеро», інша — коли почув 
музику у шнільному акто
вому залі у виконанні своїх 
однолітків. Зрозуміло, на
скільки популярними були 
ті концерти.

Потреба у музичній осві
ті зростає з Кожним ро
ком, а школа... перестала її 
задовольняти. Чому таг.? 
Мовлячи про автобуси, я 
недарма написав «возили», 
бо вже три роки воші не 
возять, з тієї простої при
чини, що поламалися, при
чому обидва зразу. Але і 
проблема «Де взяти тран
спорт?» стоїть не так гост
ро, як «Де взяти кадри?»

Зараз у школі шістнад
цять викладачів. Для нор
мальної роботи її і філіа
лів треба принаймні трид
цять. Минулого року Кіро
воградське музичне учили
ще направило у район 
6 молодих спеціалістів, 
приїхало троє. Одного з 
них через місяць призвали 
па службу в армію. Хоч-не- 
хоч, а довелося директо
рові школи Миколі Сидо
ровичу Сватку вишукувати 
«місцеві резерви». Цс мало 
приблизно такни вигляд: 
десь у сусідньому районі 
випадково знаходився «зай
вий» скрипаль. Через кіль
ка інстанцій його вдава
лося нарешті випросити. 
Але на цьому справа не 
закінчувалась. Треба було 
просидіти ще не один день 
у військкоматі, щоб доби
тися для хлопця хоч неве
ликої відстрочки, поки

пришлють іншого спеціа
ліста.

Зачекай ге, може запере
чні и чи гач, але ж школа 
працює, чи не згустив тро
хи (Карб автор? Так, пра
цює. і, скажемо відверто, 
неабияк. (До речі, оркестр 
народних інструментів 
школі! рекомендований на 
присвоєння йому звання 
народного. Про цс — окре
мо). Працює з подвійним 
павшігажеііпям на кожно
го викладача («цс нічого, 
до цього ми вже звикли — 
треба»), лихоманкою у 
розкладі або гарячковим 
підшукуванням «тимчасо
вого» — коли хтось захво
ріє («і до цього готові — 
крутимося»). Але ж мова 
йде і про село.

— Пас просять відкрити 
хоча б філіали у Підвисо- 
кому, Перу байді, Вільшан
ці. Та посилати викладача 
в село — значить закрива
ні один клас у Новоархан- 
гельську. Могла б бути 
своя музична школа у Ка
м’янечому, а там нині ли
ше однії викладач, у ІІад- 
лаку...
V ПАДЛАЦЬКОМУ фі- 
■* ліалі — три десятки 

учнів. Бажаючих набагато 
білі.ще, як ви помітили з 
результатів анкети. І, звер
ніть увагу, провели ми її 
лише в одному класі. Праг
нення ді ї ей до прекрасного 
знаходить підтримку у лю
дей дорослих —- навчання 
юних музикантів оплачує 
колгосп. Більше того, кол
госп за свої гроші послав 
учитися двох випускників 
філіалу. Через три роки во
ші зможуть весні клас ду
хових інструментів. Але 
ТІЛЬКИ через три роки... 1 
тільки духових інструмен
тів...

Будемо відверті, не ко
жен колгосп у районі мо
же спромогтися па подіб
не. І не його вина в тому. 
Врешті-решт в області є 
своє музичне училище...

— Знаєте, — зізнаєшся 
Микола Сидорович Сват
ко, — я цікавився долею 
тих трьох, що не приїхали. 
У кожного на те виявилась 
своя причина. Пе буду ж я 
силою тягнути їх до себе.

Пого можна зрозуміти. 
Район, що не кажіть, да
лекий. Та як же все-таки 
бути зі спеціалістами?

Д. БОНДАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».

позаштатний кореспондент «Моло
дого комунара».

КОМСОМОЛЕЦЬ ВАСИЛЬ ЯНИМОВИМ _  МАЙБУТНІЙ
БО&ОрЖ НАВЧАЄТЬСЯ В
ШПиІтОР В АГ АТрпу ппЛ\м\-ВІП ~ ГРУПКОМСОРГ. 
і IX 110 Річчіл'чЬ?п«ЧІ.л^ЧХ злх0ДЇВ. Т1РИСВЯЧЕ- 
НИХ 110-Р1 І по з дня НАРОДЖЕННЯ В. І ЛЕНІН \

Фото Ф. СТДНІСЛАВЧУКА.
«з——■—»——————--------- --- ■

НАПУТТЯ 
ДАЛИ 
ЗВИТЯЖЦІ
До пам ятника засновни

ку Комуністичної партії і 
Радянської держави, вож
деві світового пролетаріа
ту В. І. Леніну лягли квіти. 
Так почалася вчора зустріч 
представників комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів Ленінського району 
м. Кіровограда з кавалера
ми ордена Леніна, Героя
ми Радянського Союзу і 
Соціалістичної Праці. На 
зустрічі йшлося про те, як 
юнаки і дівчата району го
туються зустріти Ленін
ський ювілей, чим відпові
дають на постанову «Про 
дальше зміцнення трудо
вої дисципліни і скорочен
ня плинності кадрів у на
родному господарстві».

Перед учасниками зу
стрічі виступили перший

секретар Ленінського рай
кому партії С. С. Лінови- 
чекчо, бригадир слюсарів- 
складальників кіровоград
ського заводу «Червона 
зірка», Герой Соціалістич
ної Праці О. О. Кошуркз, 
бригадир комсомольсько- 

молодіжного колективу 
універсального торговою 
об єднання «Кіровоград” 
Надія Бугайова, інші това
риші.

Комсомольсько - моло-і 
діжним колективам — пе

реможцям минулорічного 
районного соціалістичного^ 

змагання було вручено 
призи від червонозорів- 
Ц,в—кавалерів ордена Ле
ніна і від Ленінського рай- 
харчоторгу.

Бригадири комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів закликали всіх юнаків і 
дівчат району ознаменува
ти ювілейну дату новими 
успіхами а праці.
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ТРИБУНА ВОЖАТОГО

Вщ чого залежить якість роботи піонерської дру< 
мини? Звичайно, перш За все від того, наскільки 
активним кожен піонер наскільки він захопленн 
загальною справою. 1 тут вирішальне слово за "о- 
Хн? ЖЄ УВаЄ * ШК0ЛІ aGo а^ор^етнім,

Про цю та деякі інші проблеми піонерської робо
ти наш кореспондент веде бесіду зі сіао» 
шнми піонервожатими Людмилою Авраменко 

Новоукрагнська СШ № 6). Наталією Бубновою 
(Новоукраінська восьмирічка № І). Наталією ІПа- 
мановою (Новоміїколаївська восьмирічка Ночоук- 
раїнського району). ««»ук

^ДІВЧИНКА
НА ПОБІГЕНЬКАХ“?

У ЦІЙ публікації ми розповідаємо 
ПРО сьогодення наших болгарських 
РОВЕСНИКІВ З ІО. ІБ.ї ХІНСЬКОГО округу.

ПУБЛІКАЦІЮ підготував в. гапоцькнн.

' Кор.: Почнемо з активу, 
і Не секрет, що підібрати 
І ного, згуртувати — справа 
І непроста. 1 не. тільки тому, 

що піонери значно легше ■
І засвоюють зовнішні при

кмети активіста, що ае 
і підкріплюються особливим 
І внутрішнім станом — ду-
8 шёвиим піднесенням, жва

вою зацікавленістю в усьо
му, що відбувається на
вколо. А н тому, що актив 
у більшості шкіл іце зали
шається однорідним. Це

9 мала на увазі Людмила
Авраменко, говорячи на 
районній звітно-ви борній
ко м со м о. 1 ьс ькі й кої і фереї; - 
ції про справних дівчат і 
пасивних хлопців...

Н. БУБНОВА: В тому, що 
хлопці справді пасивні, 
переконалася на своєму 
гіркому досвіді. Скажімо, є 
у нашій школі танцюваль
ний гурток. Бажаючих на
вчитися красиво танцюва
ти дуже багато, але — дів
чат. А партнерів — шести-, 
семикласників — туди не 
затягнеш. Зрозуміло. що 
працює гурток упівсили. І 
так у будь-якій справі.

Л. АВРАМЕНКО: 3 дівча
тами нам легше і простіше. 
Ми висуваємо їх до активу, 
завантажуємо роботою і 
спокійні — знаємо. що 
виконають. А до хлопців 
звертаєшся вже тоді, коли 
чогось не можуть зробити 

І дівчата. Підсвідомо, але 
вже наперед чомусь упев
нена: хлопець — значить
неорганізований...

ота

Руку, ровеснику!

«Вірю в свої сили»
. Ці слова Марія Філєча 
говорить просто, але впев
нено. Бо має на це право, 
яке здобула своєю невтом
ною працею. Ось уже чет
верній рік, як дівчина при
йшла працювати на молоч
нотоварну ферму. За цей 
час вона стала врівень з 
досвідченими тваринника
ми і здобула визнання у 
колективі. Випадковість? 
Ні! Саме ота віра у свої 
сили, старанність у роботі 
допомогли їй вийти па ви
сокі трудові рубежі.

Чимало н інших хороших 
рис є в характері молодої 
трудівниці. Поважають її

М«шутого року в облає і і 
проводився конкурс-зма
гання за високу культур? 
видання міськрайошшх і 
районних газет, оголошений 
облипліїрафвпдавом і об
ласною організацією Спіл
ки журналістів УРСР. Ме
та- конкурсу — якнайшир
ше залучення колективів 
редакцій газет і друкарень 
до розгортання соціаліс
тичного змагання за кращу 
газету за змістом, худож
ньо-технічним оформлен
ням і поліграфічним вико
нанням, що мало сприяти

Н. ШАМАНОВА: А воно 
якраз навпаки. Згадаю 
уранці про хокейний тур 
нір — уже під час великої 
перерви принесуть хлопці і 
написане ними положення, 
і розклад ігор. А якщо 
якийсь інший захід —не до
чекаєшся хлопців. Хоча у 
молодших жовтенятських 
класах першими на все 
відгукуються саме вони.

Кор.: Значить, є такий 
момент, коли ота актив
ність дещо знижується, і 
якщо йото вчасно не помі
тити...

Л. АВРАМЕНКО: Для уч
нів молодших класів слово 
вчителя — заной. А ноли 
предмети викладають різні 
педагоги, у вожатої прак
тично вже немає посеред
ника між нею і класом. їй 
треба звертатися безпосе
редньо до піонерів. А кла
сів вже чимало, і якщо ио- 
жата вчасно не познайоми
ться з мікрокліматом кож
ного — втрачається кон
такт і, відповідно, губиться 
актив.

Н. ШАМАНОВА: Мені
здається, багато що тут за
лежить від авторитету во
жатої. У школі (я не кажу 
про всі школи) і вчителі, і 
класні керівники ставля
ться до неї дещо несерйоз
но. Вожата — туди, вожа
та — сюди, дарма, що це 
часто зовсім не те, чим во
на повинна займатися на
справді. І виходить, що во
жата — це ніби дівчинка 
на побігеньках. А візьмемо 
збір загону. «У тебе 3®'Р*думнУ з ПРИВОДУ ІіорУШС'ШХ Проводь». Класний перів-1'•' 7 ° І '*■- » ■'
ник залишається осторонь.ТуТ питань. Все ЦС ЗИапде 
Але ж він знає клас і його ; .
актив краще, ніж вожата,відображення В іазси.

за сумлінність, дисципліно
ваність, за те, що вона по
стійно прагне краще спра
ви інея зі своєю роботою, 
добитися ще значніших ре
зультатів. Завдяки цим 
якостям Марія торік зумі
ла досягти високих показ
ників — серед доярок ок
ругу зайняла друге місце.

Попереду — нові плани. 
Недавно вона підвищила 
свій фаховий рівень, сіала 
оператором машинного до
їння першого класу.

— У моїй професії, — 
говорить Марія, — найго
ловніше — старанність і 
сумлінність. Піші всі вп- 
робпичі процеси у нас па 
комплексі механізовані. 
Тож і знати треба багато,

01 дсїй«и 
КОНКУРСУ 
мобілізації трудящих на 
втілення в життя рішень 
XXV з’їзду КПРС, Плену
мів ЦК КГІРС, успішне 
виконання завдань десятої 
п’ятирічки.

Обласною оглядовою ко
місією підбито підсумки 
конкурсу. В ньому взяли 
участь усі колективи ра
йонних і міськрайопппх га-

коли вперше 
школу вожа- 

в мене плани

■л 

вагу.
У прем’єрі рубрики «Три

буна вожатого» у «Моло
дому комунарі» старша піо- 
нервожата Гайворонськоі 
середньої школи № 1 В. Во
лощук мала рацію, коли 
писала, що ми часто зустрі
чаємося з фантами неком
петентності учителів у пи
таннях піонерської роботи. 
Пам'ятаю, 
прийшла у 
тою — які ______
були! Теоретично, здавало
ся, знала все. А от практич
но — не виходило. Браку
вало досвіду. Звернулася 
за допомогою до одного 
вчителя — не знає, до дру
гого — теж. «Ти вожата — 
тобі видніше». І починаєш 
робити не те, що треба, а 
що можеш.

Кор.: Який же тут може 
бути вихід?

Н. БУБНОВА: На остан
ньому районному семінарі 
вожатих виступав директор 
нашої школи М. В. Яценко. 
Мабуть, те, про що розпо
відав Микола Васильович, 
варю повторити у присут
ності всіх директорів шкіл. 
Справа в тому, що за кож
ну окрему ділянку піонер- 
сьної роботи, скажімо, ін
тернаціональне, трудове 
виховання, художню само
діяльність і т. д. у нас від
повідає хтось із учителів. 
Це не значить, що з вожа
тої автоматично знімаю
ться деякі обов'язки. Навпа-. 
ни. Зате яким насиченим, 
цікавим і повнокровним 
стало життя піонерської 
дружини! А офіційне свід
чення тому— численні гра
моти, призи і дипломи за
гонам, школярам — пере
можцям найрізноманітні
ших республіканських і об 
ласних олімпіад, вікторин, 
турнірів і нонкурсів.

Л. АВРАМЕНКО: Щодо 
дівчинни на побігеньках. 
Знали б ви, скільки часу 
забирає у нас зайва робота!

Кор.: Наприклад?
ВОЖАТІ (разом): Розпо: 

всюдження абонементів і 
квитків!

Л. АБРАМЕНКО: Принес
ли з кінотеатру квитки — 
розповсюдьте. Хто візьме
ться за це у школі? Зви
чайно, вожата. Бо чомусь 
вважають, що це наш обо
в’язок. У нашій школі 27 
класів. Оббігла, роздала, зі
брала гроші. Два дні мину
ло. А там принесли знову — 
в цирк. Я знаю, в інших ра- 
йонах цим займаються самі 
представники культосвіт
ніх установ, здається, і в 
плані роботи в них це пе
редбачено.

Від редакції. Мі! 
сподіваємося, товариші по
жаті, то у листах до 
редакції ви висловите свою 

щоб успішно справлятися з 
технікою.

Керівник молочнотовар
ною філіалу агропромис
лового комплексу м. Шаб- 
ла Б. Янлозов так гово
рить про трудівницю:

— Марія добре оволоді
ла складними механізмами, 
иосїіі'піо вдосконалює свою 
майстерність.

Гака вона, молода дояр
ка Марія Філева, передова 
трудівниця, добрий това
риш, висококваліфікований 
спеціаліст.

Красимір КАСТЕЛОВ.

На роботу славну
З перших днів нового 

року ще вищого розмаху 
набув трудовий ентузіазм 
серед комсомольців і МОЛО
ДІ Толбухінського заводу 
«ОрлОз». Молоді трудівни
ки вирішили внести свій 
вклад у підвищення якості 
продукції, включилися в 
загальнозаводський похід 
за економію і бережливість, 
оволодіння передовим дос-

ЄІЯІДЇ-
ГАЗЕТ

зет та поліграфічних під
приємств.

З об’єктивних причин 
першою місця вирішено не 
присуджувати.

Друге місце присуджено 
редакції вільшанської ра
йонної газети «Ленінська 
зоря» (редактор В. В. Вов
ченко) і колективу рай- 
друкарні (директор Ша-

ЧАРІВНИЦЯ З «ОБРІЮ»
„СВІТЛАНА ЛЕМЕШКО ЖИВЕ І ПРАЦЮЄ В ПЕТРОВОМУ. 

ДІВЧИНА ПІСНЮ. УСПІХ ПРИЙШОВ ДО НЕЇ. 1.0- 
ї іпРО,штп\!ИСТУІІЛТ{1 8 СКЛАДІ НАРОДНОЇ ХУДОЖ
НЬОЇ АГІІБІ ИІАДИ «обрій» районного будинку ЛЬІ 5 РИ.

Фото С. АНДРУСЄНКА.

< АТЕЇЗМ

3КН нгою 
ПРОТИ 
РЕЛІГІЇ

Місячник пропаганди 
атеїстичної киши закін
чився в Гайвороііськтй 
центральній районній біб
ліотеці і Іапвороиському 
машинобудівному техніку
мі. Під час місячника від
булись бесіди: «В. І. Ле
нін — непримиренний бо
рець проти релігії», «Рі
шення КПРС з питань ате
їзму», «Як ВИНИКЛІ! і чим 
шкідливі релігійні свята», 
«Художники проти релі
гії», обговорення киши 
10, Уснчеііка «Чорний 

відом. Так, молодіжна 
бригада «Донка Христова» 
взяла шефство над про
дукцією, яка випускається 
зі Знаком якості. Комсо
мольці бригади «Стойко 
Георгієв» зобов’язалися 
щоденні заедания викону
вати не менше як на 120 
процентів. 250 молодих ви
робничників дали слово 
достроково справитися з 
річним планом.

Банко ЯНЧЕВ.

Молоді кадри села
Великого .значення ок

ружний комітет ДК.СМ. 
первинні комсомольські ор
ганізації надають роботі 
серед сільської молоді, під
готовці і залученню юнаків 
і дівчат до роботи у сіль
ському господарстві. За 
п і де у м і: а м н рес п у бл і к а і• - 
ського змагання толбухінці 
вийшли на призові місця.
Красиміра АТАНАСОВА.

Людям па радість
Трудова біографія буді

лапко М. Л.).
Трете місце .здобули ре

дакція комп’аіііївської рай- 
газетн «Прапор Леніна» 
(редактор II. Я. Волощук) 
і колектив раіідрукарпі 
(директор В. Г. Ковален
ко).

їх нагороджено почесни
ми грамотами і грошовими 
преміями.

За проведену значну ро
боту по освоению і удоско
наленню випуску газети 
офсетним способом вирі
шено відзначити заохочу
вальною грошовою премією 

хрест», захист читацьких 
рефератів на тему «Люди
на майбутнього. Якою во
на буде? Чи будуть релі
гійні пережитки в свідо
мості людей?», літера і у р- 
иий вечір «1 Іпсьмешшші- 
земляки проти релігії». 
Працівники бібліотеки ви
ступили з оглядами літе
ратури по темах: «Атеїзм 
у творах Т. Шевченка, 
1. Франка, Л. Українки:», 
«Правда про сектантів», 
«Правда про релігію у тво
рах радянських письменни
ків», провели бесіду па те
му «Релігія і суспільство».

М. ЛАХМАНЮК, 
бібліотекар Гайворон- 
ської центральної ра
йонної бібліотеки.

вельника Псячо Димова 
хоч і коротка, та він уже 
встиг у багатьох кінцях ок
ругу залишити свої «ав
тографи». Воші — в нових 
житлових будинках, .завод
ських корпусах. Зводні» 
Велчо житлові комплекси 
«Ігліка» і «Дружба», учи
лище — в окружному цент
рі, готелі «Кардам» і «Тер
пел» — на курорті Ллбепа. 
«Все, що збудував Ди
мов, — говорять люди, — 
навіки!»

Єлка НЯГОЛОЗА.

Запрошує «Пульс»
Всього кілька місяців то

му у селі І Ічсларово орга
нізовано літературно-твор
чий клуб «Пульс», а доб
рих справ на його рахунку 
вже чимало. Тільки остан
нім часом тут проведено 
вечір «Ваицаров —- паша 
гордість, каша честь», ди
скусії, зустрічі з творчими 
працівниками округу.

Тодорка ПАНДЙОТОВА.

колективи кіровоградської 
раіїгазетн «Зоря комуніз
му» (редактор Б. П. Ку- 
манський) і районної дру
карні (директор Я. X. Голь
штейн) .

Конкурсною комісією 
відзначено колективи ре
дакцій і друкарень Зна- 
м’япського, Бобринсцькоїо, 
І Іовоукраїнського, Улья
новського і Повоархаїїгель- 
ськсто районів.

Конкурс-змагашія па кра
щі міськрайоніп і районні 
газети продовжено па 1980 
рік.

сшор.

ПІДСУМКИ
БЛІЦКОНКУРСУ

Розглянувши листи, що 
надійшли до редакції на 
бліцкопкурс «10 фільмів 
року», адміністрація клу
бу любителів кіно оголо
шує переможцями: Лари
су Сорочан із села Род
ії пківкп Олександрійсько
го району (І місце), Оле
ну Міркотан із Олександ
рії (II місце). Третє міс
це розділили Валя Моє- 
і-овчук із села Гирлової 
Балки Усппіівського ра
йону і Тамара Ткаченко з 
Олександрії.

Кращими фільмами 1979 
року визнані: 1.«Смак 
хліба». 2. «Загін особливо
го призначення». 3. «За
будьте слово «смерть». 
4. «Місце зустрічі змінити 
не можна». 5. «Хліб ди
тинства мого», б. «йшов 
собака по роялю». 7. «Весь 
світ в очах твоїх». 8. «Під
пільний обком діє». 9. «До
рослий син». 10. «Камер
тон». ч

Конкурс показав, щ;> 
більшість учасників знає 
і любить кіно.

Лариса Сорочан наго
роджується спеціальним 
призом «Вітрил», інші пе
реможці — заохочуваль
ними призами управлін
ня кінофікації облвикон
кому.

■ Активну участь у кон
курсі взяли також: Віра 
Сгрочаль (с. Тишківка 
Добро вся пч хінського ра
йону), Олександр Кова
ленко (с. Крутеньке Го- 
лошіиівського р-ну), Люд
мила Чаплига (с. Мошо- 
ріше Знам’яііського р-пу), 
Віктор Козаков (с. Кали
нівка К і рово гр а дського
р ну), Люба Бевза (с. Ко
валівна Повоукраїпсько- 
ю р-пу), Люба Макарова 
і Ольга Дзеркало (с. Віль
ні Луки І Іовоукраїнсько- 
го р-ну). Вікторія Зеле
на (с. Глинськ Світло- 

I водського р-ну), Олена 
Лисиця (м. Ульяновка), 
Людмила Шевчук (с. Вер- 
бівка І Іовоархангельсько
го р-ну.), Світлана і Люд
мила Калюжні (с. Бузші- 
кувате Вільшапського 
р-пу), Людмила Роман
чук (с. Ручайки Ііові’о- 
родківського р-пу), Люд
мила Ковальчук (м. Кіро
воград), Олександр 
Шляжко (с. Федорівна 
Кіровоградського р-ну), 
Олександр Вовченко 
(м. Кіровоград), Тамара 
Позик (с. Звснигородка 
Олександрійського р-ну) 
та інші.

Дякуємо всім за участь 
у конкурсі.

Одним із кращих філь
мів 1970 року стала мос- 
фільмівська кінострічка 
«Дорослий син», присвя
чена проблемам моралі. 
...Сучасна столична сім'я 
Батько — лікар-психопе- 
вролог, мати — актриса 
син — учорашній деситп- 
класник. а тепер студент, 
бабуся.

Але ось розмірений 
ритм їхнього сімейного 
життя, на перший погляд 
благополучного, порушив
ся несподіваною подією: 
Андрій закохався і зби
рається одружитися. І ця 
ситуація раптом пропе
тое. що далеко не «се 

І так добре у цій родині...
Сьогодні, коли фільм 

«Дорослий СІНІ» вийшов 
п і суд глядацької аудито
рії. .у -авторів — сцена
риста Гани Оганнисяи і 
режисера Олександра 
Панкратова — проблеми 
серйозні: як сприйметься 
конфлікт у сім'ї Шульїі- 
них. чи повірять глядачі 
ШульгІ ну-молодіпому?

Отже, шановні любите
лі кіно, сподіваємося по
чути вашу думку. На 
чергове засідання клубу 
виноситься обговорений 
фільму «Дорослий син».

Чекаємо ваших листів.
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• ЕКСПЕДИЦІЯ «МИ» «ПОДВИГ»

Щодня приносить пошта 
на адресу пошукового за
гону «Патріот» Краснояр
ської восьмирічної школи 
нові й нові листи з різних 
куточків країни. Пишуть 
червоні слідопити Така- 
нишської середньої школи 
Татарії, просять детальні
ше розповісти про героїв 
підпільної комсомольської 
організації «Спартак», пи
шуть ветерани війни, які 
захищали село від фашис
тів у сорок , першому. Пи
шуть рідні і близькі спар- 
таківців. І школярам від
криваються нові, досі неві
домі сторінки подвигу 
юних героїв.

♦ ♦ ♦
На останньому засіданні 

загону юні слідопити чита
ли листа з далекого Ішима 
від сестри одного з органі
заторів «Спартака» Петра 
Граматчикова Наталії
Олександрівни Смирнової. 
Ось що вона повідала:

«У 1936 році наш Петро 
закінчив сім класів. Вчив
ся добре, і колгосп послав 
його в медичне училище. 
Там довелося побути не
довго, бо прийшла повіст
ка з військкомату. Потра-

Г’ЕННАДІЙ Фоменко доповів військовому 
* керівникові школи В. І. Ковшову про го

товність 10-Б до занять з початкової вій
ськової підготовки. І почався урок. Спочат
ку був огляд строю. А потім десятикласни
ки у спеціальному кабінеті демонстрували 
своє вміння в розбиранні і складанні авто
мата. Відзначились Олександр Конюк, Ген- 
надій Фоменко, Марина Силіна, Вікторія 
Іванченко.

На уроці тривала розмова про ленінські 
заповіти про захист соціалістичної Вітчизни. 
Тут добрі знання виявили Жанна Зеніна та 
Клара Хмельницька. Більшість учнів отрима
ла «четвірки» і «п’ятірки».

На цьому уроці в Кіровоградській серед
ній школі № 24 були присутні ветерани вій
ни. І вони теж оцінювали знання та вміння

старшокласників. Особливі бимоги еони ста
вили перед юнаками, які незабаром будуть 
призвані на дійсну військову службу...

Багато цікавих заходів заплановано в шко
лі на період місячника оборонно-масової 
роботи. Учні змагатимуться на вогневому 
рубежі, зустрінуться з молодими Еоїнами, 
офіцерами Радянської Армії. В кожному 
класі пройдуть уроки мужності. А напере
додні 62-ї річниці Збройних Сил СРСР від
будеться вечір бойової слави.

!. СКРИННИК, 
громадський кореспондент «Моло
дого комунара».

Листи 
з Ішима *
пив Петро у Кемеровську 
школу лейтенантів. Пам'я
таю, звідти батько одер
жував листи з подяками від 
командування. А на почат
ку червня сорок першого 
брат писав нам з дороги, 
що направили його на ро
боту в Київ, дали молодих 
солдатів (він і сам тоді був 
майже хлопчиком). Це був 
останній лист. До Києва 
вони не доїхали — почала
ся війна. Потім молодий 
лейтенант Граматчиков і 
опинився у вашому селі. 
Можливо, не зразу, може, 
хтось був із ним — це ще 
нам невідомо. Ми чекали 
вісточки, та даремно. А 
після визволення вашою 
села від фашистів нам 
прийшов перший лист від 
мами Панчєнка Василя 
Трохимовича. Скільки ра
дості було!»

•У——— ■ ------ —-------

Наталія Олександрівна 
розповіла про дитячі роки 
брата, прислала старі фо
тографії, пообіцяла про
довжити листування.

Музей поповнився нови
ми експонатами.

Зараз члени «Патріота» 
готуються до усного жур
налу «Сторінки подвигу», 
де розкажуть учням шко
ли про безсмертний по
двиг молодогвардійців, 
підпільників «Партизан
ської іскри» із села Кри- 
мок на МиколаЇЕЩині, 
юних месників Харкова, 
Полтави, Ніжина.

Т. БАЛКОВА, 
молодший науковий 
співробітник музею ПІД
ПІЛЬНОЇ комсомольської 
організації «Спартак». 
Село Красногірка ' 
Голованівського району.

Йде
Всесоюзний 
місячник 
оборонно- 
масової 
роботи

^і.. іі.л ■■■■■■аЕзвиииеаииааЕСжмивясЕ;

На знімках: угорі — викладач військової 
підготовки В. В. КУЛАКОВ зі своїми вихованцями; 
внизу — старшокласниці Лариса КОТЛЯР і Лариса 
ПІТЕЛЬ після змагань із нульової стрільби.

Фото С. ФЕНЕНКА.

УРОКИ МУЖНОСТІ, ВЕЧО
РИ БОЙОВОЇ СЛАВИ, ВОЄНІ
ЗОВАНІ ІГРИ, ЗМАГАННЯ З 
ВІЙСЬКОВО - ПРИКЛАДНИХ 
ВИДІВ СПОРТУ—ЦЕ НЕ ПОВ
НИЙ ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ. ЩО 
ПРОВОДЯТЬСЯ НИНІ в нов- 
ГОРОДКІВСЬКІИ СЕРЕДНІЙ 
ШКОЛІ № 1. ПЕДАГОГІЧНИЙ 
КОЛЕКТИВ. ДТСААФІВСЬКІ 
АКТИВІСТИ СПРЯМОВУЮТЬ 
СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕ, 
ЩОБ ЩЕ ПА ВИЩИИ РІВЕНЬ 
ПІДНЯТИ ПОЧАТКОВУ ВІЙ
СЬКОВУ ПІДГОТОВКУ УЧНІВ
СЬКОЇ МОЛОДІ.

ІЇУМЦМ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ПРЕМ'ЄРА
РУБРИКИ «ВІТРИЛ»:

„ПІСНЯ 
МІСЯЦЯ“

Дорогі друзі! Після пуб
лікації анкети «Найпопу- 
лярніші в 1979 році» у 
січневому випуску «Диск- 
залу» «Вітрил» реданція 
одержала багато листів. 
Дякуємо вам. Результати 
анкети будуть вміщені у 
г.іетневому випуску «Диск- 
залу».

Сьогодні ж на прохання 
Людмили Бургас з Олек
сандрії, десятикласника 
Олександра Коваленка з 
села Крутенького Голова- 
нівсьного району, учнів 
8-А класу Кіровоградської 
СШ № ЗО (всього ЗО під
писів), першокурсника 
Олександрійського інду
стріального технікуму Ва
лерія Пастуха та бага
тьох інших ми відкриває
мо рубрику «Пісня міся
ця». 8 ній будуть назива
тися найпепулярніші, на 
ваш погляд, пісні минуло 
го місяця і вміщуватиму
ться короткі розповіді 
про них.

Заповнену анкету ви
ріжте і відправте на адре
су редакції. Па конверті 
зробіть позначку: «Диск- 
зал» - Вітрил». Листи про
сим.; надсилати до 12 лю
того-
«ПІСНЯ МІСЯЦЯ». 
СІЧЕНЬ.

1.

Найактивніші учасники 
рубрики в кінці року бу
дуть відзначені «.Вітрила
ми».

«Диск-зал» у своїх ви
пусках познайомить вас 
із текстами і нотами на 
званих вами найпопуляр- 
ніших пісень.

АБАР і підкуп, обман і 
інтрига, неправда та 

наговір — ось засоби, яки 
ми забезпечують своє ма
теріальне благополуччя ге
рої нової вистави «Реві
зор» театру ім, №. Кропив- 
ницького за відомою коме
дією М. В. Гоголя. Поставив 
її заслужений артист УРСБ 
0. Бондар.

Боротьба за вигідне ви
користання свого соціаль
ного (дійсного або уявного) 
становища з метою збага
чення — ось той стержень, 
на який нанизано вчинки 
всіх дійових осіб. І лише 
несподівана загроза в особі 
«ревізора» зближує героїв, 
приглушує на янийсь час 
їх непримиренні розбіжнос
ті. Але, як тільки ця загро
за зникає, ворожнеча по
між персонажами спалахує 
з новою силою, демонст
руючи відсутність люд
ських душевних якостей в 
людях, охоплених спрагою 
до наживи.

Творці вистави донесли 
до глядача думку про те, 
що людина, яка обманює ін
ших для особистої вигоди, 
сама рано чи пізно буде по
карана. 1 не випадково герої 
вистави зазнають нраху. 
Городничий (народний ар
тист УРСР Г. Семенов) пе
редчасно святкує перемо
гу, яка занономірно обер
тається його поразкою. 
Ганна Андріївна, його дру
жина (заслужена артистка 
УЬ'СР А. Любенко), замість 
багатого зятя і загальної 
пошани стримує ганьбу та 
насмішки. На Бобчинського 
і Добчинського звалюється 
гнів оточуючих. Купці, які 
намагалися підкупом чи
новника позбутися хабар- 
нина-городничого, потрап
ляють до нього в ще біль
шу кабалу. Наглядач учи
лищ Лука Лукич Хлопов 
(С. Недзвецький), суддя Ллп- 
кін-Тяпкін (І. Касьян), попе
читель богаділень Земляні- 
на (В. Смичок) та інші герої, 
які вважали, що загроза 
викриття їх злочинів уме 
минула, розуміють, іцо ста
ли жертвами обману.

Як морально розтліває 

глибоко чужа нам психоло
гія людей, взаємини яких 
будуються за принципом — 
<-Я — тобі, ти — мені», 
яскраво показують зміни в 
поведінці Хлестакова. З 
несміливого й нерішучого 
чиновника (цей образ до
сить вдало створює А. Ко- 
сяченно), затягнутого у еир 
хабарів та шахрайства, 
Хлестаков перетворюєтеся

« МІРИ
„Р Е В ІЗ 0 Р“, 
або класика
завжди сучасна
& РОЗДУМИ ПІСЛЯ ВИСТАВИ

в нахабного вимагача, ха
барника.

Слова городничого «Над 
ким смієтесь? Над собою 
смієтесь!» спонукають нас 
до ревізії наших вчинків і 
дій, наштовхують на дум; 
ку: «А чи завжди ми вірні 
своїм принципам, а чи не 
трапляється у нас чогось 
спільного з героями номе- 
дії?» Вирок прагненню жи
ти обманом, заклик до люд
ської совісті — цього внут
рішнього ревізора наших 
душ —виразно і недвознач
но звучить у виставі. І в 
цьому — безперечна заслу
га її творців.

Режисер не помилився, 
коли довірився авторові 
п’єси, стсорюючи виставу в 
жанрі сатиричної комедії. 

'Яскраві соціальні й мо
ральні характеристики г. 
роїв, взаємини персонажів, 
а також ставлення до них 
М. В. Гоголя, дали змогу ви
крити негативний бік тієї 
соціальної проблеми, яка 
лежить в основі п’єси і ви
стави. Це н сформувало на 
шу негативну оцінну дано
му суспільному явищу.

Хоча вистава загалом за
слуговує позитивної оцін
ки, все ж є в ній і певні не
доліки, що знижують емо
ційний вплив твору на гля
дача.

Перше зауваження сто
сується режисури. Добре 
відомо, що ке тільки нож
на вистава, а й кожна сце
на еимагають свого оригі
нального вирішення. Проте 
постановник «Ревізора» по
декуди використовує ко
лись уже знайдені прийо
ми, експлуатує найбільш 
виграшні з них. Зокрема, 
світлове вирішення печат
ну «Ревізора» дуже схоже 
з початком вистави «Сує
та», майже всі герої «Реві
зора» стають на коліна. 
Планування деяних сцен 
грішить надуманістю, від
сутністю чіткості. Скажі
мо, сцена в кімнаті Хлеста- 
нова, коли городничий дає 
йому хабара, або епізод у 
городничого, де Хлестаков 

розповідає про своє життя 
в Петербурзі. Метушливість 
героїв тут заважає розвит
ку дії вистави.

Подекуди акторська гра 
не органічна, тому мізан
сцени мають формальний 
вигляд. Особливо ясно це 
видно при звинуваченні 
Бобчинського та Добчин- 
ського, коли вони, всупе
реч життєвій та сценічній 
логіці, виходять на перший 
план, замість того, щоб 
ховатись від покарання. До 
того ж цс не обумовлено 
діями інших персонажів.

Звертаючись до худож
нього оформлення вистави, 
ми завжди намагаємось 
зрозуміти, чому воно саме 
так запропоноване сцено
графом, чи працює воно на 
виставу? Художнє оформ
лення «Ревізора» (сцено
граф В. Іванов) у багатьох 
випадках не зовсім зрозу
міле, Сірий одяг сцени в 
дірках різної форми — це 
свідчення сірості буття ге
роїв? Велике око на задни
ку, яне байдуже дивиться 
на те, що відбувається на 
сцені, і час від часу спа
лахує зеленим вогнем — 
що це? Символ совісті люд
ської? Чим пояснити наяв
ність на сцені вуличних 
ліхтарів? На жаль, еідповіді 
на всі ці запитання худож
ник не дає.

П’сса «Ревізор» має ба
гату сценічну історію, до 
неї звертались у свій час 
відомі радянські режисери. 
І як заслугу театру слід 
відзначити те, що вистава 
не стала ілюстрацією до 
шкільної хрестоматії. Во
на — сьогоденна, актуаль
на. Це — розмова про люд
ські недоліки, яні заважа
ють нам жити, будувати 
нове суспільство. Незва
жаючи на окремі прорахун- 
ки, вистава цікава, має 
безсумнівну сатиричну та 
виховну спрямованість. І 
глядач дістане насолоду 
від зустрічі з безсмертним 
твором Миноли Васильови
ча Гоголя,

В. МУРАВИЦЬКИЙ, 
кореспондент поза
штатного відділу есте
тичного виховання «Мо
лодого комунара».

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА. 
Всесоюзний юнацький тур
нір із цього виду спорту 
три дні проходив у МІСТІ 
Орлі, В ньому езяли участь 
близько трьохсот аТЛЄТІЕ із 
багатьох республік країни. 
Серед них були і учні Кі
ровоградського МПТУ-2 
імені Героя Радянського 
Союзу О. С. Єгорове. 
Срібні нагороди у своїх са
гових категоріях здобули 
Юрій Кожанов І Володи
мир Кононов; Сергій Вол- 
ков заеоював бронзову 
медаль. ;

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС. У 
спортивних залах Кірово
градського техучилища 
№ 1 і Олександріосокого 
МПТУ-7 проходила пер; 
шість обласної ради ДСТ 
«Трудові резерви» з на
стільного тенісу. У Кірово
граді серед юнаків пере
могли господарі змагань, 
у дівчат не мали собі рів
них учениці Кіровоград
ського ТУ-4. Напружено 
проходили ПОЄДИНКИ В 
Олександрії. Першість тут 
здобули учениці Олександ
рійського ТУ-1 і хлопці Кі
ровоградського ТУ-4.

ШАШКИ РОСІЙСЬКІ. У 
Будинку фізкультури заво
ду «Червона зірка» закін
чилися змагання за про
грамою спартакіади цього 
підприємства серед колек'; 
тивів фізкультури другої 
групи.

В. ШАБАЛ1Н.

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.

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