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Нагородження товариша Л. І. Брежнєва 
орденом Жовтневої Революції

18 грудня в Кремлі Гене
ральному секретареві ЦК 
КПРС, Голові Президії Вер
ховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнєву в урочистій об
становці вручено високу на
городу Батьківщини — ор
ден Жовтневої Революції. 
Товариш Л. 1. Брежнєв — 
видатний продовжувач
справи Леніна і Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції і нагороджений за 
великі заслуги перед Кому
ністичною партією і Радян
ською державою.

За дорученням Президії 
Верховної Ради СРСР на
городу вручив член Політ- 
бюро ЦК КПРС, секретар 
ЦК КПРС М. С. Суслов, 

який виступив з провомою.
З промовою - відповіддю 

виступив товариш Л. І, 
Брежнєв.

Леоніда Ілліча Брежнєва 
сердечно поздоровили з на« 
городженням другим ордс-г 
ном Жовтневої Революції і 
днем народження члени П9- 
літбюро ЦК КПРС. кандич 
дати в члени Політбюро ЦК 
КПРС, секретарі ЦК КПРС, 
інші партійні і державні 
діячі. Вони побажали йому 
доброго здоров’я, нових ус
піхів у багатогранній діяль
ності на благо радянського 
народу, в ім’я торжества 
комунізму, зміцнення миру в 
¥сьому-світі.

(ТАРС|.

У ЗАЛІ ЗАСІДАНЬ. Фото В. ГРИВА,

ПЛЕНУМ ОБКОМ г ЖСМ УКРАЇНИ
Вчора, 19 грудня, відбувся пленум обкому 

комсомолу, який розглянув питання «Про зав
дання комсомольських організацій області, що 
випливають із рішень жовтневого (1980 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, промови на ньому товари
ша Л. І. Брежнева і проекту КПРС до XXVI 
з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу 
«Основні напрями економічного і соціального 
розвитку СРСР на 1981—1985 роки і на період 
до 1990 року».

З доповіддю виступив перший секретар Кі
ровоградського обкому комсомолу О. Скічко.

В обговоренні доповіді взяли участь: М. Сі- 

рик — перший секретар Кіровоградського 
міськкому комсомолу, В. Григораш — достав
щик-такелажник шахти «Світлопільська» ви
робничого об'єднання «Олександріявугілля», 
В. Тищенко — трактористка колгоспу «Друж
ба» Олександрівського району, Л. Солтик — 
перший секретар Ульяновського райкому ком
сомолу, В. Антоненко — головний економіст 
колгоспу імені XX з'їзду КПРС Новоукраїн- 
ського району, В. Гніденко — секретар коміте
ту комсомолу Кіровоградського технікуму ме
ханізації сільського господарства, В. Ванжа — 
бригадир тракторної бригади колгоспу імені 

Урицького Компаніївського району, В. Сини- 
постіл — учень десятого класу Онуфріївської 
середньої школи, В. Кулик — секретар коміте
ту комсомолу заводу «Червона зірка».

В обговореному питанні пленум прийняв 
відповідну постанову,

У роботі пленуму взяв участь перший сек
ретар обкому Компартії України М. М. Ко- 
бильчак.

У роботі пленуллу взяв участь і виступив на 
ньому з промовою перший секретар ЦК 
ЛКСМ України А. і. Корніснко.

РЯДОК
У РАПОРТ

Особистий приклад
Боротьба за високу якість продукції 

зростання ефективності виробництва на
брала на Кіровоградському заводі радіо- 
яиробів особливого напруження в дні 
ударної псредз’їздівської вахти. В цьо
му немала заслуга народних контролерів 
підприємства.

Комсомольсько-молодіжна бригада 
слюсарів-складальників цеху № 3, що її 
очолює ударниця комуністичної праці, 
член цехової групи народного контролю 
Раїса ОСАДИЛ, яку ви бачите на знім
ку, випускає тільки доброякісну продук-

Фото В. СЕПЕРКА.

ГАЛИНИНА ЧАСТКА МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

На початку п’ятирічки 
комсомолка Галина Рад
ченко з колгоспу імені 
Свердлова Добровелнчків- 
ського району зобов’язала
ся завдання н’яїн років 
по надоях молока внкона- 

• ти за чотири з половиною. 
Рішення це мало під со
бою реальну основу. При
йшовшії на ферму після 
восьмирічки, дівчина швид
ко оволоділа секретами 
професії, добилася певних 
успіхів. Та досягнуте то
рік переважило очікуване: 
Галина мала на своєму 
рахунку 2015 центнерів 

валового надою — па п’ять 
більше, ніж планувалося 
на п’ятирічку. Тоді від 
кожної з 16 корів дівчина 
одержала по 4212 кілогра
мів молока. її нагородили 
золотим знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодий гварді
єць п’ятирічки».

Наш кореспондент зв’я
зався з Галиною по теле
фону і попросив її розпо
вісти, як працюеться їй і а 
її подругам у иередз’їздіз- 
ські дні. Ось що вона пові
домила:

— Дружно трудяться 
всі дівчата з нашої ком
сомольсько - молодіжної

КОМСОМОЛЬСЬКИМ ТЕЛЕТАЙП

АТЕЇСТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
групком- 
Ніжинсь- 
одержала 

кілогра-

виховаїпію 
ескре- 

комсомолу 
фабрики 

заступник

ВИХОВУВАТИ МОЛОДУ ЗМІНУ

НІ В учнів 
ленінського 
творчому

_

групи другої молочното
варної ферми. ГІо 3500 кі
лограмів молока від кож
ної корови ми мали ще на 
початку грудня. Особисто 
я вже наблизилась до чо
тиритисячного рубежу. •

Приємно, що ми може
мо говорити про свої успі
хи, а особливо в ці дні, 
коли весь наш народ ви
вчає та обговорює проект 
ЦК КПРС до XXVI з’їзду 
партії. Величні перспек
тиви розпитку, накреслені 
у проекті, окриляють пас.

Ідучи назустріч партій
ному з’їздові, всі ми дбає
мо також і про якість мо

лока. Все здане нашими 
дівчатами молоко лише 
першого класу. Допомагає 
в роботі н по-діловому ор
ганізоване трудове супер
ництво. Я, наприклад, зма
гаюся з нашим 
сортом Аллою 
кою, котра вже 
понад 3,5 тисячі 
мів молока від кожної ко
рови. До речі, Аллу цього 
року нагородили Грамо
тою ЦК ВЛКСМ за ак
тивну участь в організації 
зимівлі громадської худо
би.

Дівчата наші зобов’яза
лися плани двох місяців по 
надоях молока виконати 
до дня відкриття XXVI 
з’їзду партії. Якість про
дукції буде тільки відмін
ною.

16 грудня відбувся пле
нум Ленінського райкому 
комсомолу м. Кіровогра
де. Він розглянув питання 
«Про стан організаційної 
і політмасової роботи 
комсомольських організа
цій середніх спеціальних 
навчальних закладів по 
підготовці молодих спеціа
лістів у світлі рішень 
XVIII з’їзду ВЛКСМ».

З доповіддю виступила 
перший секретар райкому 
ЛКСМУ Т. Лебедева.

Пленум зобов’язав ком
сомольські організації 
технікумів зосередити ос
новну увагу на формувач- 

“ .......  марксистсько-
світогляду, 

ставленні до 

17 грудня в залі цент
рального лекторію облас
ної організації товариства 
.Знання» відбулася науко- 
во.практпчна конференція 
комсомольського активу, 
працівників осеітн і куль
тури м. Кіровограда на те
му /Актуальні проблеми 
атеїстичного виховання 
молоді у світлі постанови 
Ш£ КПРС «Про дальше по
ліпшення ідеологічної, по- 
літико-ЬиховпОЇ роботи».

З доповіддю виступив 
секретар Кіровського рай 
кому комсомолу Сергій 
Зятін, Досвідом роботи по

навчання, виробленні у 
кожного майбутнього спе
ціаліста навиків виховате
ля і організатора вироб
ництва, забезпеченні най
більш активної участі в об
говоренні проекту ЦК 
КПРС «Основні напрями 
економічного і соціально
го розвитку СРСР на 1981 
—1985 роки і на період до 
1990 року».

У роботі пленуму взяли 
участь завідуючий відді
лом пропаганди Ленінсь
кого райкому партії В. Н. 
Калина і секретар — заві
дуюча відділом учнівської 
та студентської молоді 
міськкому комсомолу 
Н. Гарба.

А. КОРОТНОВ.

атеїстичному 
молоді поділилися 
тар комітету 
взуттєвої 
Т. Хвальчева. 
секретаря завкому комсо 
молу заводу «Червона зір
ка» О Сіома. секретар Кі
ровського райкому комсо
молу II. Малихіпа. старша 
піонервои.ата середньої 
школи № 14 О Четвертак.

Учасники конференції 
виробили рекомендації на 
допомогу секретарям пер
винних иріанізацій з пи
тань атеїстичного вихован
ня молоді.
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П’ЯТИРІЧЦІ-УДАРНИЙ ФІНІШ! XXV ї
ДОПОВІДЬ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ КОМСОМОЛУ

Найвища мета— 
благо народу

Радянський народ упевнено йде на
зустріч XXVI з’їзду КПРС. Підготоз’ку 
до цієї великої події ознаменовано на
пруженим ритмом трудових буднів 
КОМСОМОЛЬЦІВ і молоді орденоносної 
Кіровоградщини. Патріотизм, прагнен
ня молодого покоління зустріти кожен 
яередз’їздівський день новими досяг
неннями в праці, назчанні одухотворе
ні рішеннями жозтнезого (19811 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, глибокою промовою на 
ньому Леоніда Ілліча Брежнєва, що ста
ла передз’їздізською платформою пар
тії. Сьогодні ми з гордістю відзначає- 
мо, що програма наших ударних ком
сомольських справ по гідній зустрічі 
партійного форуму ще більш розшири
лася, змагзння вступило з нову фазу. 
Юнаки і дівчата області, як і зесь ра
дянський народ, з небузали/л підне- 
Сенням сприйняли проект ЦК КПРС 
до XXVI з'їзду партії «Основні напря
ми економічного і соціального роз
витку СРСР на 198!—1985 роки і на 
період до 1990 року». З цьому важли
вому партійному документі узагальне
но практику комуністичного будівницт
ва з нашій країні, враховано досзід 
іораїн соціалізму, втілено стратегію і 
тактику КПРС із найзажлизіших пи
тань економічного, соціального і духов
ного розвитку радянського суспільства 
стосовно до конкретних умов 80-х ро
ків. У проекті реалізовано тзорчу дум
ку п^згії, яка завжди ставила і стазить 
в основ/ своєї діяльності служіння на
родові, турботу про його благо, ду- 
хо&н-ий розквіт. Ми гордимося тим, що., 
наступне десятиріччя буде новим ве
ликим етапом у створенні матеріаль
но-технічної бази комунізму, з розвит
ку суспільних відносин, формуванні но
вої людини. Разом з тим молодь об
ласті глибоко усвідомлює, що нозі ру
бежі — нелегкі, досягнення їх зимагає 
від кожного юнака і дівчини праці 
ударної, високопродуктивної, праці на 
совість, красивої. Так трудитися =■— наш 
патріотичний обов’язок. Для цього є 
необхідна основа — великі досягнення 
країни у сфері економіки, соціального 
життя, духовної культури. І рішення 
жовтневого Пленуму, і проект ЦК 
КПРС до XXV! з їзду партії ще раз 
переконливо підтверджують постійне 
дбання ленінської партії про підви
щення добробуту радянських Людей, 
культурного рівня їхнього життя. Це — 
найвища мета соціально-економічної 
стратегії КПРС.

Одностайно схваливши положення і 
висновки жовтневого Пленуму, обгово
рюючи проект «Основні напрями», 
комсомольці і молодь області з ході 
Всесоюзної естафети комсомольських 
справ «Десятій п'ятирічці — ударний 
фініш! XXVI з’їздові КПРС — гідну зу
стріч!» по-ударному працюють над ви- 
конангяям напружених соціалістичних 
зобов’язань. Найважливішим завдан
ням кожної комсомольської організа
ції, кожного комсомольсько-молодіж
ного колективу, всієї молоді нині є бо
ротьба зі піднесення ефективності 
економіки, зз інтенсифікацію виробни
цтва, за дальше підвищення трудової і 
політичної активності юнаків і дівчат, 
зміцнення трудової дисципліни, усу
нення недоліків у роботі. Яскраве свід
чення цього — гой факт, що сьогодні 
тисячі молодих виробничників, десятки 
комсомольсько-молодіжних колективів 
працюють у рахунок одинадцятої п’я- 
тирічкм.

13 авангарді соціалістичного змагання 
йдуть комсомольсько-молодіжні колек
тиви мулярів міжколгоспної будівель
ної організації Новгородкізського ра
йону, їхні колеги з будівельного управ
ління N2 2 тресту «Кірозоградмашзаж- 
буд», колектив ПМК-133 міста Знам’ян
ки. З 59 коїмсомольсько-молодіжних 
колективів будівельників 23 достроково 
виконують планові завдання, 12 ісолек- 
гизії!» вибороли високе звання колек
тивів комуністичної праці, ЗО —• бо
рються за нього.

Успішно справилися Із зобов’язання- 
/лч на честь XXVI з'їзду КПРС студент
ські будівельні загони області. Влітку 
цього року вони виконали робіт на су
му понад дна мільйони карбованців І 
зайняли друге місце з республікансь
кому змаганні СБЗ. На 1 мільйон 400 
тисяч карбованців виконали робіт шко- 
**&>! під час п’ятої, трудової чверті.

Недавно бюро обкому комсомолу 
схвалило ініціативу комсомольців Боб- 

ринвцького СПТУ № 2, які, прагнучи 
гідно зустріти партійний форум, на сво
їх зборах вирішили подати дійову до
помогу базозим колгоспах у ремонті 
сільськогосподарської техніки, з підго
товці її до весняних польових робіт 
1981 року. Почин бобринчан підтрима
ли у всіх сільських профтехучилищах 
області. Такі патріотичні ініціативи мо
лоді обком, райкоми, міськкоми ком
сомолу завжди підтримують, прагнучи 
забезпечити масову участь юнаків і 
дівчат у змаганні за право вписати свій 
рядок у колективний рапорт Ленінсь
кого комсомолу «Заповітам Леніна вір
ні!»

Поле—ТВОЯ 
лабораторія

Особливу увагу на жовтнево?/./ Плену
мі, у проекті ЦК КПРС до XXVI з їзду 
партії звернуто на поліпшення постачан
ня населенню продовольчих товарів. 
Партія та уряд роблять усе можливе 
для дальшого піднесення і розвитку 
сільського господарства. Тільки за де
сяту п’ятирічку капітальні вкладення з 
цю галузь по всьо/лу комплексу робіт 
становили 170 мільярдів карбованців, або 
понад 27 процентів загальною обсягу 
капітальних вкладень у народне госпо
дарство. Країна за це п'ятиріччя впершз 
вийшла на середньорічний збір зерна з 
кількості 200 мільйонів тонн.

Сьогодні діяльність комсомолу харак
теризується великою багатогранністю та 
активним залученням молоді до розв'я
зання важливих проблем сільського гос- 

I ледарства, таких, як зростання валового 
збору і підвищення якості продукції 
землеробства і тваринництва, збільшен
ня продуктивності поліз і ферм, здійс
нення комплексної механізації вироб
ництва, хімізації і меліорації земель, 
зміцнення основних галузей технічко 
грамотними, кваліфікованими кадрами. 
Значно збагатилася, дістала дальшого 
розвитку робота по вихованню гідного 
поповнення трудівників аграрного секто
ра країни.

Головна наша увага — хлібу. Він у нас 
в особливій повазі. Хліб — це головне, 
без чого не можна уявити могутність 
Батьківщини. Слід би всім комсомоль
ським організаціям, активістам поверну
тися до статті «Дума про хліб» нашою 
земляка О. 8. Гіталова. Мабуть, буде 
правильно, якщо цю статтю постійно об
говорюватимуть усі комітети комсомолу. 
Хлібороб — добра, благородна профе
сія. Його труд — це щоденний подай.-. 
Понад 25 тисяч землеробів Кіровоград- 
щини брали участь у збиранні врожаю 
ранніх зернових цього року. 121430 гек
тарів зернових культур упорали комсо
мольці і молодь, намолотили близько 
340 тисяч тонн зерна. Шістнадцять мо
лодих комбайнерів видали з бункерів 
своїх машин по 10 тисяч і більше цент
нерів хліба, 37 комсомольсько-молодіж
них збирально-транспортних ззгоніз, 
близько 290 жаткових, 571 комбайновий, 
1739 автомобільних молодіжних екіпа
жів внесли свій вагомий вклад у кір >- 
яс градський урожай. Це стало можли
вим тому, що лозунг «Живеш на селі — 
зьай техніку!» дедалі міцніше входять у 
життя трудівників села, які активно 
включилися у Всесоюзний огляд техніч
ної підготовки сільської молоді.

Загальна технічна грамотність сільсь
кої молоді є одним з найважливіших 
завдань сьогоднішнього дня. Це — не
обхідність, продиктована часом. Річ у 
тому, що забезпечення планомірного й 
динамічного розвитку сільською госпо
дарства, підвищення його ефективності 
нерозривно зв’язані з широкою інду
стріалізацією землеробства і тваринниц
тва, комплексною механізацією виробни
чих процесів.

Організовуючи огляд технічної підго
товки молоді села, ми повинні врахову
вати, що в багатьох господарствах тех
ніку використовують не з повним наван
таженням. Бувають випадки, коли трак
тори, комбайни, інші машини взагалі не 
працюють через нестачу кадрів. Тим ча
сом у селах є чимало молодих людей, 
кстрі, якби були технічно грамотними, в 
напружену пору могли б допомогти гос
подарству не тільки використати всі ма
шини, а й налагодити їх двозмінну робо
ту-

Хороший урожай —- це й достаток 
кормів для громадської худоби. Врахо
вуючи складні погодні умови цього ро
ку, юнаки і дівчата області вирішили до
помогти господарстза/л у нагромадженні 

• кормі». Так, молоді кормозаготієепьники 

колгоспів «Україна» та імені XX з їзду 
КПРС Голоаанівського району дали сло
во заготовити по 2 тисячі кілограмів різ
нотрав’я та по сто кілограмів ііллячко- 
зого корм/. Молоді робітники заваду 
«Червона зірка» влаштували п'ять не
дільників по заготівлі корміз у підшеф
них колгоспах.

Усього з області взяли участь у нагро
мадженні кормів для громадської худо
би 77 тисяч юнаків і дівчат. Особливою 
турботою комітетів комсомолу було 
створення комсомольсько-молсдіжних 
кормодобувних загонів, ланок, екіпа
жів. У тоимісячнику по заготівлі корміз 
узяли участь 371 комсомольсько-моло
діжних збирально-транспортних загони, 
263 ланки, 606 екіпажів. Протягом тримі- 
сячника комсомольці і молодь запасли 
33 проценти всього обсягу кормів, за
готовлених цього року трудівника/ли об
ласті.

Та самі по собі корми — це ще не ?/.о- 
локо і не м’ясо. Треба їх використати 
гю-господарському, щоб одержати як
найбільшу віддачу. Найперший обов'язок 
усіх молодих тваринників — подбати про 
правильне витрачання кожного кілогра
ма корму. Результати праці тваринникіа 
у зимово-стійловий період прямо зале
жать від того, наскільки продумано 
складено раціони годівлі тварин, чи асі 
можливості використано для збагачення 
їх, як налагоджено кормоприготування. 
Важливо, щоб на кожній фермі були 
кормоцехи та кормокухні.

На розвиток сільського господарства 
т-еша держава виділяє величезні кошти. 
Буде збудовано нозі тваринницькі комп
лекси, ще більше механізовано виробни
чі процеси у тваринництві. Але тут вини
кає інша проблема: виявляється, що не 
скрізь освоюють механізми і техніку. У 
нас в області кожна шоста доїльна ус
тановка, наприклад, не використовуєть
ся. Звичайно, на заваді об’єктивні при
чини (скажімо, неправильний фізіологіч
ний добір корів), але часто доїльних 
апаратів не використовують самі дояр
ки, які не навчилися правильно з ними 
працювати.

Разом з тим є чимало позитивних 
прикладів раціонального використання 
/леханізміз. Так, у колгоспі «Маяк» З’їз- 
м янського району кілька років тому 
почали освоювати машинне доїння ко
рів. З допомогою молодих спеціалісгіз 
члени комсомольсько-молодіжного ко
лективу вивчили конструкцію доїльних 
апаратів, оволоділи технікою доїння, і 
недої постійно підвищуються.

важливим завданням комсомольських 
організацій, активістів повинен бути до
бір кращих тзаринникіз і направлення 
їх на невчення. Технічне і професійне 
навчання нам слід пов'язувати з підви
щенням загальноосвітнього рівня моло
дих тааринників. Це завдання ставить 
перед молоддю саме життя. Скажу, що 
більшість хлопців і дівчат правильно це 
розуміють і успішно поєднують роботу 
з навчанням у вечірніх і заочних школах, 
технікумах.

Центром організаторської роботи ко
мітетів комсомолу на селі повинна сьо- 
юдні стати ферма. Діяльність, бойови- 
тість комсомольського комітету визна
чаються з ці дні передусілл успіхами зи- 
міьлі тварин. Не телефонне збирання по
казників роботи молодих операторіз, 
доярок, а постійне живе спілкування з 
комсомольцями і молоддю має стати го
ловним. Погано, коли прихід секретаря 
до тваринників стає свого роду подією, 
парадним візитом ввічливості. З ферми 
повинен починатися на селі кожен робо
чий ранок комсомольського ватажка. 
Обов’язок сільських комсомольських 
організацій — зробити все, щоб кож
ний молодий учасник трудового супер
ництва зміг успішно виконати свої соціа
лістичні зобов'язання.

Девіз; 
ефективність 
і якість

У проекті ЦК КПРС до XXVI з'їзду 
партії особливо підкреслено, що вико
нати головне завдання одинадцятої 
п ятирічки —• забезпечити дальше зрос
тання добробуту радянських людей —- 
можна тільки на основі сталого, посту
пального розвитку народного господар
ства прискорення науково-технічного 
прогресу та переведення економіки на 
інтенсивний шлях розвитку, більш раціо
нального використання виробничого по- 

• і^нціапу країни, економії всіх видів ре

сурсів і поліпшення якості роботи. Комі
тети комсомолу промислових підпои- 
ємств області за роки десятої п’ятиріч
ки нагромадили чималий досзід бороть
би за підвищення ефективності еконо
міки, поліпшення якості роботи, за еко
номію матеріалів, сировини, паливу 
електроенергії. Та викликає стурбоза- 
ність той факт, що в роботі багатьох 
комсомольських організацій до залучен
ню молоді до боротьби за ефективність 
і якість спостерігається позврхозісгГ»" 
безініціативність, Н88МІННЯ ПрдВИЛЬНС>Ша 
використати форми і методи трудового 
виховання юнаків і дівчат. З хорошою 
ініціативою, наприклад, виступили на 
печатку року молоді робітники заводу 
«Червона зірка»: боротися за звання ко
лективу високопродуктивної праці, зраз
кового порядку, високої трудової дис
ципліни. Але чомусь це цінне починання 
не знайшло широкої підтримки в бага
тьох районах області.

Щороку в лззи робітничого класу кра
їни зливається не менше чотирьох міль
йонів юнаків і дівчат. Тільки в нашій об. 
ласті приходить на заводи і фабрики, 
колгоспні поля і тваринницькі ферми по
над 11 тисяч чоловік /холоді. Заховання 
гідної зміни партія розглядає як од ча 
з найважливіших завдань

/АОЛЭДИК 
у і верди-

Ефективних форм впливу на 
виробничників багато. Швидше 
тися в колективі, перебороти труднощі 
стгнозлення допомагають їм урочисті п(ь.^ 
святи в робітники, конкурси майстер- 
кості і школи технічної творчості., участь 
у соціалістичному змаганні вручення 
трудових паспортів, записи в яких роб
лять наставники. Ці заходи треба під
кріплювати поліпшенням умов праці і 
побуту молодих людей, надавати робіт- 
никам можливість для дальшого навчан
ня і зростання культурного різня, для 
розкриття здібностей і талантів. Там, де
цього немає, де порушується принцип 
єдності господарських і виховних захо
дів, там молоді робітники дозго не за
тримуються. Мабуть, сама тому йде м*з- 
годь із «Кіровоградміськбуду» й «Опек- 
сандріязажбуду». Одними заклика/ли 
спразі не зарадиш. Тут потрібно забез
печити чітке планування, постачання ма
теріалів, впровадження нової техніки. На 
подумали в цих тоестах і про організа
цію навчання будівельників.

Провідна роль у підготовці молодого 
трудового поповнення належить занпа- 
Дс/А системи профтехосвіти. Сьогодні у 
профтехучилищах області яавчдьтьсй .ю- -« 
над 15 тисяч юнаків і дівчат. Комітети ® 
комсомолу дбають про комуністичне 
виховання учнів, активно формують у 
них класову св'домісїь, загартовують їх. 
у праці. Одначе деякі з них іще не гнит, 
боко вникають у проблеми профтахосві-» 
ти. Це стосується насамперед Маловис- 
ківського, Голованівського, Устиніасько* 
г о райкомів комсомолу. Треба докорін
но поліпшити виховання робітничої і 
колгоспної зміни, підготовку її до жит
тя. Згідно з рішенням ЦК ЛКСМУ з 
грудні 1980 року — січні 1981 року в усіх 
комсомольських організаціях навчаліших 
груп профтехучилищ пройдуть республі
канські комсомольські збори «Ім'я ТВОЄ 
— комсомолець! Місце-твоє — попе
реду!» До зборіь необхідно добре під
готуватись, принципово й по-діловому 
обговорити питання ідейно-політмчнеіюг 
трудового й морального зиходанйя уніів.

Ближче за всіх до молодого’робітни
ка стоїть наставник. Від нього великою 
мірою залежить, якими будуть перші 
кроки юнаків і дівчат. ячЩіЦко полків- 
лягь вони свою справу. Наставник — 
честь і гордість будь-якого колективу, 
він — захисник інтересів молоді. Славна 
людина, котра досягла вершин ман
сі ерності, але тричі славна та, яка до
помагає вийти на ці вершини своїм уч
ням. Продумані й цілеспрямовані дії 
представників робітничої гвардії спри
яють вихованню високих моральних 
якостей у юнаків і дівчат. Ось чому не
можливо переоцінити ту величезну роль, 
яку у вихованні молодої зміни' відігра
ють наставники. .

Обов’язок комсомольських комі геї» 
— разом з партійними, профспілковими 
організаціями розвивати і вдосконалю
вати рух робітничих педагогів. Теп&р 
тільки у молодих механізаторів бли||- 
ко 2,5 тисячі наставників. Серед них і-т- 
27 Героїв Соціалістичної Праці, 491 ігіь 
валер орденіз Батьківщини, до тисячі 
ветеранів війни і праці. Значення цього 
руху величезне. Так, кількість порушень^ 
трудової дисципліни і громадського 
рядку, допущених підшефною молоддю, 
в 3—4 рази менша порівняно з кількістю 
порушень, допущених тими, хто не МЗе. 
наставників. Систематично аналізуючи і 
поширюючи цінний досвід виховання
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З’ЇЗДОВІ КПРС-ПДНУ ЗУСТРІЧ!
ОЛЕКСІЯ СКІЧКА НА ПЛЕНУМІ ОБКОМУ ДКСМ УКРАЇНИ
молоді, треба активніше залучати до 
цього педагогів, соціоло- ів.
; Вугілля — це справжній хліб промис

ловості. Щороку зростає його значення 
в паливно-енергетичному балансі країни. 
РсЗОМ з тим зоно — необхідний компо
нент металургійного виробництва, сиро
вина для хімії. Радянські люди пиша
ються тим, що вже понад дза десятиріч
чя наша країна впевнено здержує пер
ше місце у світі по його видобутку.

1 Дати більше вугілля, вищої якості, з 
меншими затратами — під таким деві
зе м працюють молоді гірники. В аван
гарді обласного трудового суперництва 
Йдуть КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ колек
тиви прохідників дільниці гірничо-капі
тельних робіт шахти «Сзітлопільська». 
Рланові заздачня вони-виконують на 110 
~1І5 процентів, понад плач пройшли 
близько ста погонних метріз виробки. 
Не відстає й комсомольсько-молодіжний 
колектив гірничих робітників * очисної 
дільниці N2 5 шахти ««Верболозізська», 
яким керує В. В. Коваленко.

1 Віддаючи належне передовикам, ска- 
тру, що не всі гірничі колективи працю
ють на позну силу. Як свідчить аналіз, 
мй маємо ще чимало комсомольсько- 
молодіжних колективів, які не викону
ють виробничих завдань. Тільки за тре
тій квартал цього року дез ять КМК, зай
нятих у вугільній промислозості, не 
^правилися зі своїми соціалістичними 
Зобов'язаннями.

Звичайно, певною мірою на роботу 
молодих вугільників впливають, об'єктив
ні причини: погіршення гірничогаологіч- 
них умов, коли глибина розробок стає 
Йедалі більшбю, недостача деяких ви
дів гірничих машин, труднощі в поста
чанні запасних частин. Надолужити про
гнане, гідно завершити рік і п'ятирічку з 
цілому — справа честі молодих шахта
рів.

Достроково 
збудувати— 

достроково 
освоїти

Багато славних сторінок історії Ленін
ського комсомолу пов'язано з його учас- 
т& в капітальному будівництві. З перших 
•$к?кі» Радянської влади шефство над 
Найважливішими новобудовами країни 
р^ііпо особливою турботою комсомолу, 
пажлизим дорученням партії. Без пере
більшення можна сказати, що будівниц
тво сьогодні — споава молодіжна. Тіль
ки з нашій області в цій галузі зайнято 
майже 5 тисяч молодих робітників, 59

• Комсомольсьчо-мОлодіжних колективіз. 
Більшість із них добиваються високих 
показників у роботі, прагнуть працюва
ти бет відстаючих. Це передусім брига
да мупяоіа тресту «Кіровоградмашваж- 
буд», яку очолює Анатолій Іларіонов-.ч 
Бабич, КМК штукатурів комбінату «Кіро- 
еОградва/кбуд» Євгенії Нескорожньої та 
інші.

Але аналіз показує, що а області ще 
чимало молодих робітників, які не ви
конують своїх виробничих завдань. На 
багатьох будівельних майданчиках вели
кі втрати від браку. Таке станозище по
яснюється тим, що комітети комсомолу, 
штаби «КП» не приділяють належної 
уваги підвищенню професійного рівня 
робітників, не ставлять питань навчання

молоді перед адміністрацією. Багато 
Молодих виробничників досі не мають 
наставників. Не всі будівельники мають 
середню освіту, тільки кожен шостий ро
бітник підвищує СВОЮ професійну май
стерність у системі технічного навчання.

Ці факти переконливо свідчать про 
Значні резерви, про необхідність постій
ної уваги комсомольських органі заці-і, 
штабів «КП» до цієї категорії молоді. У 
кожній будівельній організації потрібно 
Встановити суворий контроль за моло
дими робітниками, які не виконують 
норм виробітку, допускають брак у^ ро
боті. Необхідно вжити заходів для підви
щення їхньої професійної майстерності, 
Зркріпмти за ними досвідчених наставни
ків, а при потребі — ставити перед ад- 
Аінісграцією питання про те, щоб пере- 
ґ-ілиути завдання для недосвідчених 
робітників.

У вмілій організації праці велику роль 
відіграють бригадири і майстри. Про це 
свідчить досвід колектизіз, де викори
стовують нову форму господарського 
розрахунку — бригадний підряд. На
родження нового методу господарю
вання — не аипадкозе явище. Він зіді- 
грає велику соціальну й зихозну роль. 
У колективах, які працюють за цим ме
тодом, як правило, панують езідома 
дисципліна, почуття товариськості і вза
ємодопомоги, господарське ставлення 
до держазного майна. Кількість госпроз
рахункових бригад зростає з кожним 
роком. Але таких бригад у нас могло б 
бути більше, якби ними на місцях зай
малися предметніше. Скажімо, в Олек
сандрійському, Олександрізському, ГаЙ- 
воронському, Комганіївському, Нозозр- 
хенгельському, Вільшанськсму, Онуфрі- 
ївському, Ульяновському, Устинівському 
та інших районах немає жодної комсо
мольсько-молодіжної бригади, яка 
працювала б за методом злобінціз.

Велику роль у підвищенні майстернос
ті молодих будівельників відіграє їхня 
участь у професійних конкурсах. Сама 
тут найбільш яскраво виявляється дух 
змагання, живого трудового супер
ництва. Помірятися силами з ровесни
ками, випробувати себе у важкому ді
лі, показати, на що ти здатний, — при
родне бажання будь-якої молодої люди
ни. А конкурси професійної майстер
ності мають дня цього найбільші мож- 
лизості.

Трудове змагання — чудоза школа ви
ховання любозі до праці, школа нова
торства і творчості, школа майстерності. 
Тут молоді трудівники ОвОЛОДІВЗЮТа 
досконалими методами роботи, вчаться 
тгорчо ставитись до своїх обоз язкіз, 
віртуозності у праці. Наприклад, муляри 
тресту «Кірозоградзажмашбуд» Олек
сандр Семидітний, Олександр Плотников 
узяли участь у республіканському кон
курсі професійної майстерності. Вони 
набагато перевиконали норми виробітку 
при бездоганній якості і виборели пер
ше місце. Нинішнього року ці будівель
ники ззяпи участь у Всесоюзному кон
курсі.

У здійсненні завдань, поставлених 
жовтневим (1980 р.) Пленумом ЦК КПРС, 
особлива роль належить «Комсомольсь
кому прожектору», який допомагає ви
ховувати у молоді почуття господаря 
своєї країни, свідоме ставлення до пра
ці, соціалістичної власності. Виконуючи 
завдання — підвищувати ефективність і 
якість продукції, комітети комсомолу, 
штаби «КП» зосередили основну уваїу 
на залученні комсомольців і молоді до 
боротьби за економію та бережли
вість, свідому дисципліну, за підзищен- 
ня ефективності всього суспільного ви
робництва.

Останнім часом спостерігається тен
денція де зниження втрат робочого ча
су, хоча вони ще великі. Особливо не
раціонально використовується час у бу
дівництві, де втрати його приблизно 
вдвоє більші, ніж у решті галузей. Тут 
допускають багато прогулів, тут найбіль
ша плинність кадрів. Зараз необхідно 
провести рейди «КП», які сприяли б ши
рокому залученню комсомольців і мо
лоді до виявлення та усунення причин, 
що породжують втрати робочого часу, 
вихованню у кожного будівельника від
повідальності за високопродуктивне йо
го використання, скорсчеьня порушень 
трудової дисципліни.

велика поле діяльності комсомольсь
ких організацій, котрі обслуговують 
сі-злезі магістралі області. Необхідно 
визнати, що з комсомольських організа
ціях транспорту є ще чимало недоліків. 
Так, молоді залізничники Помічної тз 
Гайворона слабо організували соціаліс
тичне змагання серед мопеді, не створи
ли комсомольсько-молодіжних колекти
вів.

Протягом півроку йдуть розмови про 
створення вузлозого комітету комсомо
лу станції Кіровоград, але далі розмов 
справа не посувається, хоч актуальність 
її доведено вже даано. Ні Кіровоградсь
кий міськком, ні Кіровський райком 
комсомолу ніяк не можуть довести 
справу до кінця.

Ідейно-зиховна робота серед трудів
ників сталевих магістралей має свою спе
цифіку. Адже багато з них постійно пе
ребувають у дорозі. Враховуючи це, нзм 
треба підвищувати особисту відповідаль
ність кожного за доручену справу, зз 
суворе дотримання виробничої і трудо
вої дисципліни. Важливо й інше — щоб 

люди пишалися своєю професією, глибо
ко розуміли значущість праці залізнич
ника. Закоіплення кадрів на транспорті 
допоможе поліпшенню організації праці 
з цій галузі. Ми повинні направляти туаи 
більше молоді, примножувати і розви- 
вети кращі традиції героїв сталевих ко
лій.

Активізувати 
шефство

Одним із важливих завдань комсо
молу є шефство над торгівлею і сферою 
побутового вслуговування, які безпосе
редньо впливають на підвищення добро
буту радянських людей. Сьогодні ми 
меємо чимало прикладів такого шеф
ства — справді конкретного, серйозного, 
ділового. Особливу повагу товаришіа 
здобула продавщиця Ольга Полтавець. 
В універсальне торговельне об'єднання 
«.Кіровоград» вона прийшла близько чо
тирьох років тому, після закінчення 
професійного училища. У виборі профе
сії Ольга не помилилася, хоча робота її 
нелегка. Ольга працює з секції чолові
чого трикотажу, справу езою робить 
майстерно, з усмішкою. Привітна, ду
шевна дівчина відразу викликає дозір н 
відвідувачів, на неї рівняються подруги, 
прагнуть працювати так, як вона. І це 
визнання, як і нагорода срібним знаком 
ЦК ВЛКСМ ««Молодий гзардієць п'яти
річки», як обрання до складу штабу 
«(Комсомольського прожектора», стало 
найкращим доказом того, що авторитетні 
люди у нас ті, хто егмозіддано трудиться 
на своєму робочому місці.

Дійти
до кожного

Завдання, поставлені парпєю, вимага
ють безперервного вдосконалення форм 
і методів ідейно-політичного виховання 
молоді. Останнім часом склалася сти
хійна тенденц'я до розширення систе
ми комсомольського політнавчення, по
ліпшення якості пропагандистських кад
рів, зміцнення навчально-методично« ба
зи. Вдосконалюється й лекційна пропа
ганда. З ході підготовки до XXVI з їзду 
КПРС активно використовуються такі 
форми і методи, як лекторій і школи 
лекторів, агітпоходи, проведення єди
них днів політичного інформування мз- 
лоді. Є певні зрушення в організації від
починку молоді. Велика увага приділя
ється розвиткові художньої творчості 
молоді, зихозанню молодої творчої ін
телігенції.

Та треба бути самокритичним і визна
ти, що в організації комсомольського 
тюлітназчанмя, проведенні Ленінського 
зеліку у нас іще є ряд суттєвих недоліків. 
Доводиться констатувати наявність фор
малізму з складанні і виконанні особис
тих комплексних планів «Учимося кому
нізму, будуємо комунізм». Це стосується 
багатьох комсомольських організацій 
Г олозанівського, Доброзеличкізського 
районів, міста Олександрії. Не поодино- 
к: випадки зривів занять у містах Олек
сандрії, Світловодсьху, Нозоархангель- 
ському та Нозгородківському районах.

Дуже важливою і конкретною ділян
кою роботи комітетів комсомолу повин
не стати зміцнення назчально-матері- 
алєної бази системи комсомольської по
літосвіти. Одначе досі но приступили до 
створення кабінетів комсомольської по
літосвіти з місті Олександрії, Голова- 
нівському, Бобрикецькому й інших ра
йонах. А заняття в частині гуртків і семі
нарів Зільшанського та Устинізського 
районів взагалі ніде проводити.

Все ще повільно вдосконалюється лек
ційна пропаганда серед комсомольців і 
молоді області, недостатньо впровад
жуються її активні форми. Нинішнього 
року в Новомиргородському, Доброзе- 
личкізському, Компаніїзському районах 
громадсько-політичні читання , «Ленінсь- 
жа Комуністична партія — розум, честь 
і совість нашої епохи» зовсім не прово
дились.

Багато комітетів комсомолу ослабляй 
вимогливість до комсомольців, які 
справляють релігійні обряди. 8 Олек
сандрійському, Бобринецькому, Гайвб- 
ронському районах жодного комсо- 

мог.ьця, котрий хрестив своїх дітей, на 
виключили з членів ЗПКСМ. Про те, щ<і 
немало комсомольських працівників нф 
знають методики атеїстичного виховання^ 
свідчить такий факт: комсомольські пра» 
цізники та активісти технічного училищ« 
обласного побугулразління віруючу уча? 
ницю для з'ясування світогляду запро- 
сили у... відділ внутрішніх справ. І це за
мість того, щоб приділити більше уваги 
вихованню її а антирелігійному дусі.

Вдосконалювати 
стиль роботи

Втілення а життя складних і відповіч 
дальних завдань, зисунутих жовтневий 
(19811 р.) Пленумом ЦК КПРС, вимагай 
від комітетів комсомолу поліпшення ор
ганізаторської і масозо-політичної ро- 
боти, вдосконалення її стилю, форм і; 
методів. Від уміння вибрати найбільш 
ефективні шляхи здійснення наміченої 
мети залежить успіх справи.

Обком комсомолу останнім часом на- 
пслеглизо працює над поліпшенням 
стилю роботи як апарату обкому, 
ЛКСМУ, гак і міськкомів та райкомі« 
комсомолу. В результаті дещо зменшив
ся потік непотрібних постанов і заходів,. 
У цілому поліпшилась діяльність Знач 
м ямського, Олександрійського міськко? 
мів, Нозомиргородського, Олександрів- 
ського, Ноагородківського, Нозоукраїн- 
еєкого і деяких інших райкомів. Тим ча- 
сом у діяльності окремих міськкомі«,, 
райкомів комсомолу є пезні недоліки, во, 
ни не еміють визначити головні ланки 
практичної роботи по вихованню /холоді, 
Добровеличкізський, Долинський, Гай- 
□орочський райкоми ЛКСМУ ще інколи 
неоперативно керують первинними ком
сомольськими орі анізаціями, погано 
поставили контроль і перевірку еиконан- 
ня рішень партійних і комсомольський 
органів, інколи некритично підходять до

■ оцінки результатів своєї роботи.
Міськкоми, райкоми позинні вжити на- 

відкладних заходів для поліпшення брга- 
Я нізагорської робоїи всіх структурних ла

нок ксмсол’ольсьіих організацій. Треба 
З привести до активної дії нашу головну

■ силу — первинні комсомольські органі
зації промисловості, транспорту, будо:їр 
зз язку, сфери обслуговування, колгос
пів, радгоспів, закладів науки і культури., 
Через них необхідно мобілізувати всю 
масу комсомольців, молоді області на 
виконання рішень жовтневого (1980 р.| 
Пленуму ЦК КПРС.

Протягом багатьох років не спроаля- 
ється з державними планами комбінат, 
««Кірозоградважбуд», але комітет ком
сомолу погано контролює хід соціаліс
тичного змагання, виконання ззятих ком
сомольцями і молодими робітниками 
зобоа язань. Підсумки змагання тут під
бивають нерегулярно. На комбінаті ко
жен друїии комсомолець не має осо
бистих комплексних планів, пущено на 
СсМОПЛИВ зихозну роботу з молоддю,, 
комсомольські збори а організаціях з 
правами первинної приходять дуже рід
ко, на підприємстві багато порушників 
гр/дової дисципліни. Все це — резуль
тат низького рівня керівництва первин
ними організаціями Кіровоградським 
міськкомом і Кірозським райкомом. ' 
комсомолу.

Сьогодні ще раз зажлизо підкресли
ти, що 8 діяльності міських, районних 

І комсомольських організацій первинна 
Я організація позмнна зайняти справді 
І центральне місце. Від цього вирішень- 

1 ного мірою залежатиме успіх виконання 
1 завдань, пославлених Пленумом ЦК 
I КПРС.

Нині в комсомольських організаціях—• 
відповідальний період. Завершуєтеся 
десята п’ятирічка. Комсомол, як і десь 
радянських народ, іде назустріч XXVI 
з'їздові КПРС. Це зобов’язує комітети 
ЛКСМУ, всі комсомольські організації, 
кожного комсомольського Тірацівника та 
активіста області підвищити рівень ідей
но-політичної роботи, великими й кон
кретними справами довести, що помел- 

Імольці є бойовим помічником сторшиїс 
товаришів — комуністів. Ми впевнені, 
що молодь Кірозоградщини не пошко
дує сил і енергії, вміння і майстерносгС 
для успішного завершення п'ятирічки,, 
гідно зустріне наступний форум партії,, 
виправдає високе довір’я комуністів, 
внесе вагомий вклад у здійснення рі
шень жовтнево-о (1980 р.) Пленуму ЦіС 
КПРС. ___________ _

(Доповідь друкується 
у скороченому вигляді).



4 cmop „Молодії комунар“

РОЗМАЇТТЯ «ДОБРУДЖАНСЬКИХ ЗВУКІВ»
... Це — могутня, рай

дужна хвиля, піднята лег
ким змахом диригентської 
палички Димитрини Хине- 
вої, накотилась на пере
повнений зал Палацу куль
тури імені Жовтня і взяла 
всіх случахів у свій чарів
ний, неповторний брак,-

З перших хвилин кон
церту толбухінський змі* 
шаний хор «Добруджаись- 
кі звуки», який започатку
вав свої гастролі на Кіро- 
воградщині в обласному 
центрі, наче приголомшив 
усіх своєю майстерністю,

Репертуар наших бол
гарських побратимів 
справді вражає своїм роз
маїттях!. У ньому строго 
класичні твори світових 
класиків чергуються з на
родними піснями (не тіль
ки з болгарського фольк
лору), з творами сучасних 
композиторів. Цей колек
тив уже має свою історію, 
багаторічні традиції.

ДИМИТРИНА ХИНЕВА, 
диригент «Добруджансьних 
звуків»: «Нашому хору ви
повнилося 75 років. За цей 
час він здобув визнання 
не тільки у нас, у Болга
рії, а й далеко за її межа
ми. Толбухінські співаки — 
неодноразові переможці 
республіканських і міжна
родних фестивалів хорово
го співу. Хоровий колектив 
нагороджено п’ятьма золо
тими медалями.

Звичайно, цими успіхами 
ми завдячені передусім на
шому чудовому художньо
му керівникові Захарію 
Медникарову. На жаль, че
рез обставини на цей раз 
він не зміг приїхати разом 
з нами на орденоносну. Ні 
ровоградщину».

Я чув багато записів ві
домого твору радянського 
композитора О. Александ
рова «Поема про Україну» 
у виконанні прославлених 
колективів. І все ж... Коли 
над стишеним залом про
лупав соковитий баритон 
соліст а заслуженої хоро

вої капели заводу.«Черво
на зірка» Володіімира ІІа- 
расснка (вій виступив ра
зом з толбухінцям.и), КОЛІЇ 
«Добруджапські звуки», 
мовби розсовуючи товсті 
стіни актового залу, на
гально, емоційно й не
стримно винесли на за
ключних акордах останні 
слова пісні, па мить г.о 
всіх рядах запанувала гли
бока тиша. Вона була, ні
би відлуння еуворих і 
світлих рядків:

Ты вновь свободна, 
Украина,

Свободный вновь Днипро 
родной.

Шквал овацій. Паленію
чі квіти. Радісні її схви
льовані усмішки виконав
ців і слухачів.

В. ПАРАСЕККО: <Я мав
нагоду бути в Толбухіні на 
репетиції «Добруджансьних 
звуків». Хор Захарів Мед- 
никароеа відшліфовує не 
тільки ножне слово, а й 
кожен звук. У роботі над 
піснею ДЛЯ них 
дрібниць.

Цього вечора 
ських аматорів 

не існує

толбухіи- 
хорового

співу кіровоградці довго 
не хотіли відпускати, 
дружними й щирими оп
лесками заставляючи їх 
повторювати улюблені піс
ні. І, мабуть, не в одного 
Пісня сонячної Болгарії, 
мов квітучий міст, переки
нулась між нашими рес
публіками. Між нашими 
серцями.

В. ГОНЧАРЕНКО.
На знімку: виступ?« 

хор « Добру джанські зву
ки».

Фото В. ГРИБА.

20 грудня 1&SO року

РЕй’ЄРЙ І итоги
. Як МИ вже повідомля

ли, в кінотеатрі сКомсо
молець». міста Кірово
града відбулася прем’єра 
кінофільму студії імені 
О. Довженка «Дачна по
їздка сержанта Цибулі».

Вечір почався зустріч
чю глядачів в виконавця
ми головних ролей у кар
тині —- акторами Сергієм 
Івановим, Ніною Реус та 
постановником фільму 
нашим земляком (він на
родився в селі Цибулево
му Зиам’янеького райо
ну) Миколою Гнатовичем 
ЛЇтусом. '

’Уже з виступу С. Іва
нова глядачі відчули йо
го природний потяг до 
комедійних релей. Він 
розповів, що нібито хотів 
грати не головну роль— 
роль Цибулі, а роль по
раненого льотчика, тому, 
мовляв." що той із самого 
початку і до кінця філь
му нічого не робить, 
тільки лежить.’‘ Це,’зви
чайно. був гумор. Хто ж 
не хотів би виконувати 
головну роль!

Сергій закінчив Київ
ський інститут театраль
ного мистецтва імені 
І. Карпенка-Карого, і и- 
конав понад ЗО цікавих, 
своєрідних ролей. Широ
ку дорогу в" кїнсмато- 
грйф йому проклала 
участь у картині Леоніда 
Викова «В бій ідуть тіль
ки «старики». Роль лей
тенанта "Ллександрова ви 
значила- ту ■ акторську 
специфіку, сповнену гар
монії і людської приваб
ливості, З ЯКОЮ' він- уві
йшов у кінематограф.

Актор знімався на 
багатьох кіностудіях кра
їни і створив цілу га
лерею по-справжньому 
цікавих персонажів. Сві
жість виконання ролей 
надає життєвої - вірогід
ності його героям. Добра, 
щира усмішка появля
ється на обличчі глядачів 
при знайомстві з ними. 
Він розповів про участь 
у зйомках фільму «Особ
ливе завдання», створе
ного відомим реясисером 
Є. Матвєєвпм на «Мос- 
фільмі». Розказав, зно
ву з гумором, ІДО 
М. Кріочков нібито радив 
йому, Іванову, триматися 
ближче до нього. «Я — 
брила, мене не виріжуть 
при монтажі фільму, і 
таким чином ти теж зо
станешся в кадрі».

Сергій Іванов упевне
но вийшов на .дорогу 
справжньої творчості. 
П рисуджс и пя Рос пу бл 1 - 
папської комсомольської 
премії імені №. Островсі - 
кого визначає йоголзиесок 
у радянське мистецтво.

Дуже сподобалась гля
дачам Ніна Реус. Учасни
ки прем’єри з її- виступу 
ніднулп, що вона не 
тільки грає наших сучас
ниць — вона сама су
часна. Ніна читала гляда
чам вірші, і видно було, 
що премія на конкурсі 
.читців, яку вона одеряіа- 
ло, не випадкова.

Вона живе справжнім 
життям своїх сучасників і 
займається великою гро
мадською роботою, за що 
нагороджена багатьма 
Почесними грамотами 
ЦК’ВЛКСМ та ЦІГ’ЛКСМ 
України.

У фільмі «Дачна поїзд
ка сержанка Цибулі» Ці
на Реус виконує роль 
перекладачки- розвідниці.

• її професіоналізм, по
стійна творча актив
ність і почуття відпоні- 

'ї'ьності найбільше ім
понують нам, режисе
рам >.. Це — слова Миколи 
Літус.а, який і сам грає 
у фільмі. Його полковник 
Радянської . Армії — на
чальник розвідки фронуу 

теж справжня удача. 
Учасники Великої Вітчиз
няної війни, котрі, пере
глянули фільм, одностай
но відзначають, що '"пол
ковник із життя --- «Такі 
люди справді буди.-.-, і

Постановників фільму 
«Дачна поїздка сержа’нта 
Цибулі»- підстерігала не
безпека: комедія про вій
ну? Та завулки наполег
ливій творчій- праці "всьо
го колективу- авторів, ак
торів. операторів (їхня 
робота ' прекрасна!) кар
тина мас великий успіх. 
Вонацікава й корисна, 
її юні герої полюбилися 
глядачеві. Висновок усіх, 
хто дивився фільм, од
ностайний: «Сержант Ци
буля — цс справжній 
брат Василя Тьоркіна. 
безжурний винахідливий, 
безстрашний. патріот 
своєї великої Вітчизни».

І. ГЕЛЬМАН, 
редектор обласного 
управління кінофіка
ції.

В АЖКО писати про детек
тив.

Боязко: не зіпсувати б усе 
задоволення сьогоднішньому 
читачеві, а завтрашньому 
глядачеві. А то ще уподіб
нишся героєві анекдоту, кот
рий перед початком сеансу 
мстива шепоче на вухо су
сідові: «А вбивця — во
дій...»

І все ж — про детектив. 
Про детектив «Вісім любля
чих жінок», якому дав пу- 
тівну п життя Кіровоградсь
кий обласний музично-дра
матичний театр імені‘М. Л. 
Кропивницького.

«Бурхливі оплески, квіти»
— такими словами, як пра- 
пиле, закінчують рецензію 
про прєм’єрну виставу. Та 
цього разу це не буденна 
фраза. Звичайно, все було
— і оплесни, і квіти, і збен
тежений у світлі прожекто
рів режисер Микола Горохов, 
що оийшов уклонитися гля
дачам. Та в якусь мить оп
лески переступили ту грань, 
якої вимагає просте поняття 
про хороший тон театру, і 
актори на сцені відчули, що 
зал не хоче, не може відпус
тити їх так швидко.

Остання фраза — не зара
ди прикрашення рецензії. На 
жаль, часто на спектаклях 
нашого театру бачиш іншого 
глядача — такого, яннй. 
ледве спаде завіса, негайно 
нидається в роздягальню... 
Л ТЖЕ, детектив — з усіма 

властивими йому атри-г 
бутами. Але режисер-пос'а- 
новник М. Горохов визначає 
жанр вистави не просто як 
детективний. «Сатирична ко
медія» — такий підзаголо
вок стоїть в афіші спектак
лю.

Комедія? Гак, безперечно. 
П’єса сучасного французь
кого Драматурга Робера 
Тома — справжня комедія
з французьким гуморо/л, 
гострими ситуаціями і не
жданими поворотами. «Вісім 
люблячих жінок» посідають

серед тсо-
3 цією п’с- 

його най-

особливе місце 
рів драматурга, 
сою пов’язаний
більший успіх.

Відзначилло, що театр від
мінно опанував комедійний 
заряд, закладений у п'єсі, 
посилиє його свої/ии, чиєю 
театральними засобами: від 
іронії до гротеску й екс
центризму. А скільки чудо
вих трюкових моментів ор-

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

НА СЦЕНІ-ДЕТЕКТИВ
----------------і   .їй-. -■

генічно вплелось у тканину 
Еистееи: зненацька падає 
піднос, таємниче гасне світ
ло, трюки з використанням 
інвалідської коляски, що 
відмінно «грає» в багатьох 
мізансценах.

Один із кращих трюків 
побудований на знищенні 
важливого доказу — листа. 
Сила цього трюку — у пси
хологічно достовірній грі 
аотистки Людмили Феден- 
кової (Огюстина), яка то 
веде діалог, то починає пла
кати, при цьому ніби ненав
мисно, але насправді надто 
методично, клапоть за клап
тем ковтає злополучного 
листа. Слід сказати, що мо
лода актриса добре побуду
вала всю свою роль, роль 
старої діви, хворобливої і 
помисливої, таємно закоха
ної в сестриного чоловіка, і 
швидше помисливої, ніж 
хворобливої. Гра Л. Феден- 

кової гостра й гротескна.
У комедійному плані ви

рішено й роль бабусі (на
родна артистка УРСР Л. Тк- 
мош). По-справжньому ви
разні й пластичні вищезга
дані мізансцени з коляскою 
саме завдяки їй. А в бага
тьох сценах Л. Тимош дося
гає вражаючого пародійно- 
ексцентричного ефекту. І 
есє ж перед нами не прос

то комедія, а комедія сати
рична. Творці спектаклю — і 
в режисурі, і б акторській 
грі — ставлять на чільне 
місце сатиричне зображен
ня героїв п’єси.
ПОЧАТОК вистави не ві

щує, здавалося б, ніяких 
конфліктів. Тихий ранок пе
ред різдвом, затишна віталь
ня заміського будинку (де
корації художника О. Дави
дова), респектабельна бур
жуазна сім’я, що чекає при
їзду Сюзан (Н. Григоренно), 
старшої дочки, яка навчаєть
ся за кордоном, в Англії, 
світло, музика _— всс 4е
створює настрій спокою, 
умиротворення. Та все це — 
чисто зовнішнє. Ян ТІЛЬКИ 
стає відомо, що в будинку 
вчинено злочин, усе зміню
ється. Ущипливі слова в реп
ліках героїнь, що здавалися 
лише дрібними тріщинами, 
виявляються глибокими роз
ломами внутрішніх супереч
ностей,*які давно зруйнува
ли зовнішньо міцний фунда
мент.

Хвацько занручена інтрига 
наче під яскраве світло про

жектора ставить то одну, то 
Другу з «люблячих жінок», 
і тут розкривається звину
вачувальний пафос спек
таклю — кожна з них потен
ціально може бути вбив
цею...

Ось Габі (артистка Е. Са- 
довська) — мати, дама з го
лови до п’ят, приваблива, 
навіть світська. Коли вона 
взнає про вбивство чоловіка, 
насамперед говорить про 

свої права на спадщину 
(можливий привід для 
вбивства), більше за всіх 
стурбована, аби наступні 
хвилювання не відбилися на 
її зовнішності, а то ще, чо
го доброго, їй «почнуть да- 
еоти її роки». Гра актриси 
психологічне, без зовнішніх 
комічних ефектів. Комедій
ний і сатиричний заряд ці
єї ролі побудований на над
то серйозному ставленні 
до своєї особи і на невідпо
відності зовнішньої світсь
кості внутрішньому змісту.

Спадають маски й з інших 
героїнь. Повний набір со
ціальних пороків сучасного 
буржуазного суспільства по
стає перед глядачем. Це і 
гризня за спадщину, і 
адюльтер, і гонитва за чоло
віками і втіхами Гі'єретти 
(артистка Т. Нікогьська), і 
боротьба за акції, і поза
шлюбні зв’язки неодруже- 

кої дівчини, б результаті 
яких мес появитися на світ 
дитя, і неувага до виховання 
дітей, і обман, обман і свя
тенництво...

І, не забувайте, дія про
тягом усієї вистави зберігає 
детективну напруженість.
|І РО НЕЗНАЧНІ недоліки 
** спектаклю краще у/лов- 
чати. Вони стосуються в ос
новному гри дебютантів, уч
нів студії. Але перші кроки 
зроблено. І хай іще. НЄВПС5- 
нено, але щиро.

Постановка вдалась. Удач 
куди більше, ніж прорахун- 
ків, а участь у спектаклі де
бютантів робить його ще 
привабливішим.

Вистава є дебютом і режи
сера, хоча М. Горохов, дип
ломант державного інститу
ту театрального мистецтва 
УРСР імені 1. К. Карпенка- 
Карого, не нова людина в 
театрі. За його плечима 
досвід гри в народному теат
рі Палацу культури імені 
Жовтня, робота помічником 
режисера в театрі імені 
М. Л. Кропивницького. А ви
става «Вісім люблячих жі
нок» — дипломна робота мо
лодого режисера.

І, звичайно, не випадково 
цю виставу представлено на 
театральний огляд творчості 
молоді. Зостається побажа
ти щасливої дороги молодим 
акторам і режисерові Мико
лі Горохову.

Ось, мабуть, і все про но
вий детектив на сцені нашо
го театру. «

Важко писати про детек
тив. І не найкраще — чита
ти про детектив: його треба 
бачити. Тож з чистою совіс
тю раджу: купуйте квитки. 
Вбивця — не водій.

А. ЮРЧЕНКО, 
випускник відділення 
журналістики Кірово
градського університету 
марксизму-ленінізму.

На турнірі 
«Приз «Известий»

Відбулося ще два мат
чі XIV Міжнародного 
турніру «Приз «Извес
тий». Команда Фінляндії 
впевнено перемогла хоке
їстів Швеції, які замкну
ли турнірну таблицю, не
маючи жодного очка.
Наша збірна 
спортсменами 
паччини. З 

грала зі 
Чсхосло- 

великими
труднощами їй удалося 
вирівняти малюнок гри. 
Гості вперто наступали і 
вміло захищалися, велу
ми в рахунку. До кінця 
зустрічі лишається кіль
ка хвилин — 4:4. Здава
лося б, змін уже ніяких 
не станеться. Та рапто
віш прорив чехословаць
ких спортсменів пере
креслив усі сподівання 
уболівальників — 5:4.

Сьогодні на турнірі 
вирішальні матчі —і 
команда ЧССР зустріча
ється з хокеїстами Фін
ляндії, а.наші спортсме
ни викликають на поєди
нок збірну Швеції. Торік 
зустріч між двома остан
німи суперниками закін
чилася з рахунком 5:1 на 
користь збірної СРСР.
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