
-ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН К1РОВОХ#&ДСЫ бго ОБКОМУ ЛКСМУ

Виходить
э 5 грудня 1939 р.

Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу

З березня 1981 р. відбувсь Пленум Центрального Ко
мітету КПРС, обраного XXVI з’їздом Комуністичної 
гартії^адянського Союзу.

Пленум одностайно обрав товариша Брежксєе Л, ?, 
Генеральним секретарем ЦК КПРС.

Пленум одностайно обрав Політбюро ЦК КПРС у та
кому складі:

Члени Політбюро товариш: Брежнев Л. !., Андропов 
Ю. В., Горбачов М. С., Гришин В. В., Громкно А. А., Ки
риленко А. П., Кунеев Д А.г Пельше А. Я., Романов Г. В., 
Суслов М. А., Тихонов М. С., Устинов Д. Ф., Черненко 
К. У., Щєрбицький Е В.

Кандидати в члени Політбюро товариші Алісв Г. А., 
Демічєв П. Н., Кисельсв ї Я., Кузнецов В. В., Пок©ма- 
рьов Б. М., Рйшидое Ш. Р,, Соломенцев М. С., Шевард
надзе Е. А.

Секретарями ЦК КПРС сбоані товариші Брежнев Л !.
— Генеральний секретар ЦК, Суслов М. А., Кириленко 
А. П., Черненко К. У., Горбачов М. С., Псномарьов 
Б. М., папітонов І. В., Долгих В. І., Зимянін М. Е., Руса
ков К. В.

Пленум затвердив Голоеою Комітету партійного 
контролю при ЦК КПРС тсв. Пельше А. Я.

ЗТАРСЬ .

Заключне засідання
XXVI з’їзду Комуністичної партії

МОСКВА. (ТЛРС). З бе
резня в Кремлівському Па
лаці з’їздів відбулося зак
лючне засідання XXVI з’їз
ду Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

На початку засідання бу
ло оголошено результати ви
борів центральних органів 
партії.

Під час перерви в роботі 
з’їзду відбувся Пленум 
Центрального Комітету 
КПРС.

На засіданні з’їзду, яке 
підновилося, товариш Л. І. 
Брежнєв повідомив про під
сумки першого Пленуму 
ЦК КПРС.

Генеральним секретарем 
ЦК КПРС на Пленумі од
ноголосно обрано товариша 
Л. !. БРЕЖНЄВА. Цс по
відомлення зустрічається 
бурхливими, тривалими оп-

Радянського Союзу
лесками, овацією всього за
лу. Всі встають.

Товариш Л. І. Брежнєв 
під оплески оголосив склад 
Політбюро ЦК КПРС і Сек
ретаріату- ЦК, обраних на 
Пленумі ЦК КПРС.

За дорученням новообра
них членів Центральною 
Комітету КПРС, кандидатів 
у члени ЦК, членів Цент
ральної Ревізійної комісії 
товариш Л. І. Брежнєв вис
ловив делегатам з’їзду сер
дечну вдячність за виявле
не велике довір’я і запевнив, 
що керівні органи партії 
зроблять усе від них залеж
не, щоб історичні завдання, 

поставлені з’їздом, були ус
пішно розв’язані.

Підбплінп підсумки робо
ти з’їзду, товариш Л. І!. 
Брежнєв сказав:

Усі свої сили ми маємо 
намір сконцентрувати па 
двох взаємозв’язаних нап
рямах. Один з них — кому
ністичне творення, другий 
— зміцнення миру. Власне 
кажучі:, саме таким був 
наказ комуністів, усього на
роду делегатам партійних 
конференцій. Цей наказ пе
рекладено тепер на мову 
партійних рішень.

Принципові і разом з тим 
конкретні настанови па маи-

у ВСЛ!І- 
втіленню 

практичні

Сутнє затверджені з’їздом. 
Тепер у центр усіх зусиль 
ставиться їх виконання. ІІо- 
вернувиївсь у свої партійні 
організації, делегати з'їзду 
мають включитись 
чешу роботу по 
рішень з’їзду в 
діла. І насамперед ідеться 
про тс, щоб забезпечити 
безумовне виконання оди
надцятої п’ятирічки.

Шо для цього потрібно? 
Насамперед — високе по
чуття відповідальності і 
тверда, справді комуністич
на свідома дисципліна. Ллє 
не менш необхідним, зви
чайно, <

. ньии.мднни., ...... —---------..

е політ думки, без-1 ие справді незламний стри-

жень нашого суспільства, 
його жива душа. Це — 
справді революційний аван
гард народу.

Б єдності з народом — 
сила партії! В єдності з пар- 

устаїїннй пошук нового, під- тією, в її керівництві—сила
гримка цього нового. По
трібна постійна ініціатива
— ініціатива скрізь і в 
усьому. Ми впевнені, іцо 
творчий заряд, даний з’їз
дом, збагатить роботу кож
ною колективу, кожного ра
йону, області, республіки, 
всієї країни.

Двадцять шостий з’їзд, 
підкреслив далі товариш 
Л. І. Брежнєв, ще раз по
казав, що Комуністична 
партія Радянського Союзу
— могутній, здоровий, зрі
лий колектив. Комуністи — 

народу!
З і ого часу, коли вели

кий Ленін заснував нашу 
партію, вона впевнено йде 
но накресленому ним шля
ху будівництва соціалізму і 
комунізму.

Промова товариша Л. І. 
Брежнєва не раз перерива
лась бурхливими, тривалими 
оплесками.

Товарній Л. 8. Брежнєв 
оголошує XXVI з’їзд Кому
ністичної партії Радянсько
го Союзу закритим. Делега
ти і гості з віднесенням ви
конують партійний гімн <Ін
тернаціонал».

ЗАВЕРШИВ СВОЮ РОБОТУ XXVI 
З’ЇЗД КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯН
СЬКОГО СОЮЗУ. КОЖЕН ДЕНЬ ЙОГО 
РОБОТИ, УСІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИСНОВКИ 
МАТЕРІАЛІВ ФОРУМУ КОМУНІСТІВ 
КРАЇНИ ЗНАХОДИЛИ І ЗНАХОДЯТЬ 
ОДНОСТАЙНУ ПІДТРИМКУ І ПАЛКЕ 
СХВАЛЕННЯ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ КІРОЕО- 

*ГРАДЩИНИ. НА МІТИНГАХ І ЗБОРАХ, У 
ІРУДОВИХ РАПОРТАХ, ТЕЛЕГРАМАХ І 
ЛИСТАХ, ЯКІ ПОТОКОМ ІДУТЬ У ЦІ 
ДНІ ДО РЕДАКЦІЇ «МОЛОДОГО КОМУ
НАРА», ВОНИ ВИСЛОВЛЮЮТЬ РІДНІЙ 
ПАРТІЇ БЕЗМЕЖНЕ ДОВІР’Я І ГЛИБОКУ 
ВДЯЧНІСТЬ ЗА НЕВТОМНУ ТУРБОТУ

ПРО ПРОЦВІТАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
ВІТЧИЗНИ, ПРО НАРОДНЕ БЛАГО І 
ЩАСТЯ, ДОПОВІДАЮТЬ ПРО ВИКО
НАННЯ ПЛАНОВИХ ЗАВДАНЬ І ЗОБО
В'ЯЗАНЬ. ПИШУТЬ УСІ — РОБІТНИКИ І 
КОЛГОСПНИКИ, ШКОЛЯРІ І СТУДЕНТИ, 
КОМСОМОЛЬСЬКІ ПРАЦІВНИКИ ! МО
ЛОДЬ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ... СЬО- 
ІОДНІ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» ДРУКУЄ 
ЧЕРГОВУ ДОБІРКУ ЛИСТІВ З ПОШТО
ВОЇ СКРИНЬКИ ОСТАННІХ ДНІВ (ДИВ. 
1, 2, 4 СТОР.). ВІДКРИВАЮТЬ ЦЮ ДО
БІРКУ ЛИСТИ З НОВОМИРГОРОДСЬКО- 
ГО РАЙОНУ, ЯКІ ПРИЙШЛИ НА АДРЕСУ 
РЕДАКЦІЇ ВЧОРА.

ЛИСТИ
З НОЕОМИРГОРОД- 
СЬКОГО РАЙОНУ

ПРИЦІЛ— 
НА МАСОВІСТЬ

ВІД СТАРШОКЛАСНИКІВ

БУДЕМО ЗМІНОЮ -
В ці дні погляди всіх рвдянських 

людей були звернені до Кремлів
ського Палацу з’їздів, де прохо
див XXVI з’їзд Комуністичної пар
тії. В тій великій програмі даль
шого розвитку нашої Батьківщини, 
що набрала докінченої форми і 
змісту на партійному форумі, ко
жен громадянин країни може зна
йти близьке йому і найдорожче.

Нас, учнів-комсомольців серед
ньої школи № 2, глибоко схвилю
вали слова похвали на адресу мо
лодих передовиків виробництва, 
свідомих і переконаних, активних 
у громадському житті. «...Комсо
мол — це наша зміна, це поміч
ник партії», — сказав Генераль 
ний секретар ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєв у своїй доповіді.

Мине час, і ми станемо за вер
стати, поведемо полем степові ко
раблі, будемо творцями матері
альних благ. Ми розуміємо, що 
майстерність, уміння працювати 
до нас не прийдуть самі собою. 
До цього ми вже тепер готуємось 
— на уроках трудового навчання, 
фізики, хімії, біології.. Щоб б/ГИ 
гідною зміною- батькам, старшим 
братам.

За дорученням комсомольців 
Новомиргородської СШ № 2

В. ХМЕЛЬНИЦЬКА, 
секретер комітету комсомолу.

ВІД МОЛОДОЇ МАТЕРІ

ТАКІ БЛИЗЬКІ СЛОВА
Перечитую рядки з доповіді то

вариша Л. І. Брежнєва на XXVI 
з’їзді партії: «Відстояти мир — 
немає тепер більш важливого 
завдання в міжнародному плані 
для нашої партії, нашого народу, 
та й для всіх народів планети.

Відстоюючи мир, ми працюймо 
не тільки для людей, ЯКІ живуть 
нині, не тільки для наших дітей і 
внуків, ми поацюємо для щастя 
десятків майбутніх поколінь».

Мені, матері двох дітей, ці сло
ва особливо близькі й зрозулА'лі. 
Буде мир — буде й щастя на на
шій землі. Так хочеться, щоб наші 
діти жили під мирним небом, щоб 
їм усміхалося сонце.

Пишу я з власної ініціативи, але 
певна, що висловлюю думки ба
гатьох матерів. Адже всі ми не
втомно працюємо задля того, щоб 
міцніша була наша миролюбна 
країна. Так думають і дівчата з 
комсомольсько-молодіжного ко
лективу нашої ферми де я груп- 
комсоргом.

Порівняно недавно я стала ко
муністкою. Відчуваю себе невели
кою часткою могутньої сили, що 
бореться за мир у всьому світі. І 
якій усе ПІД силу.

О. ШЕВЧЕНКО, 
доярка молочнотоварної фер
ми М2 2 колі сіпу «Прогрес».

ВІД тгудсвого КОЛЕКТИВУ

: ДО НОВИХ ВЕРШИН
І Наш колектив — ровесник ми

нулої п’ятирічки. Роки цієї п ятн- 
річпи були роками і нашого 
змужніння. На мить оглянувшись 
назад, ми бачимо, що естигіМ 
зробити немало. Але на цьому не 
заспокоюємось, прагнемо долати 
ноеі вершини майстерності. В ма
теріалах з’їзду вимальовуються 
Для нас цілком реальні і світлі 
перспективі- дальшого зростання

Ми достроково виконали сної 
передз’їздІЕські зобов’язання. 
1 ^О-процснтне виконання змінних 
завдань стало для нас нормою у 
ДНЇ' рсботи форуму комуністів. 
Хлопці нашого колективу йдуть 
п авангарді боротьби робітників 
підприємства за високу якість іа 
ефективність роботи Вже нині 

Ё ВіДрем’.)нтовану продукцію здає
мо з першого пред'явлення і, з 
Основному, з оцінкою «відмінно». 
Усі свої сили і знання, увесь свій 
молодечий запал спрямовуємо на 
те, щоб працювати лише на «в:Д- 

, мінно». Загееняємо, що завдання, 
; які поставив перед нами з їзд ви

конаємо.

За Дорученням КМК цеху кон
трольно вимірювальних приладів 
^•шїтпнівсьнсгс цукрозєЕоду

В СЕРДЮК, 
ірупкомссрг мопемткву-

Як розв’язати проблеми 
масовості й майстерності, 
якими шляхами треба йти, 
щоб краще розвивались 
о іімнінські види спорту? 
Необхідно передусім подба
ти про створення умов для 
заняття фізкультурою і 
спортом у колективах фіз
культури, для дітей і під
літків за місцем проживан
ня. В тому, що спортсмени 
Кіровоградщини займають 
останні місця на республі
канських спартакіадних 
змаганнях, чимала вина й 
тренерів, котрі безвідпові
дально ставляться до сгзо- 
їх обов’язків. Ось лише 
однії факт: із 318 фахівців, 
яким доручено підготовку 
спортсменів високого класу, 
тільки 35 «відрядили» своїх 
вихованців кандидатами до 
складу збірних команд об
ласті. Ми маємо програш, 
бо нас підводять колективи, 
на які ми давно надіємось, 
—колективи факультету фіз- 
шіховапня педінституту, ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування. 
Рік у рік не можуть подола
ні відставання в розвитку 
фізкультури і спорту голо- 
ваиішіі, Онуфріївні. Бо тут 
і досі не визначились у бу- 
діцііпіііві нових та експлуа
тації наявних спортивних 
споруд, у роботі по добору 
і розстановці кадрів. З цих 
причин помітне відставан
ня і в інших районах облас
ті. Прикро й те, що питан
иями фізичного виховання 
кололі безпредметно займа
лись комітети комсомолу. 
Комеом ол ьс ькі актив іст і1
байдуже ставляться до 
впровадження комплексу 
Г11О, не підтримують тісних 
кон тактів зі спортивними

організаціями, рідко бува
ють на спортивних змаган
нях.

Ці та інші проблеми по
рушувались па обласній на
раді, яка -розглянула лич 
ташія «Про розвиток фіз
культури і спорту в області 
у світлі постанови ЦІ< КПРС 
«Про дальше поліпшсішй 
ідеологічної, політико-ви- 
ховної роботи». З доповід
дю виступила заступник го
лови облвиконкому €. М. 
Чабаненко. В обговоренні 
доповіді взяли участь пар
тійні, господарські, проф
спілкові та комсомольські 
працівники, фізкультурні 
активісти.

На параді виступив секре
тар обкому Компартії Ук
раїни А. І. Погребняи.

У роботі паради взяли 
участь голова облпрофрадй 
В. П. Іилєв, завідуючий від
ділом пропаганди і агітації 
обкому партії І. П. Оліфі? 
ренко, голова обласного 
снорткомітсту О. П. Бсре- 
зан.

Підбито підсумки соціа
лістичного змагання фіз
культурних організацій об
ласті. Відзначено плодо
творну роботу по розвитку 
фізкультури і спорту облас
ної ради юварвства «Дина
мо.’.. Кіровоградського місь
кого спорткомітету, Гайво- 
(’онського районного спорт- 
комітсту.

Учасники наради прийня
ли соціалістичні зобов’язан
ня обласної спортивної ор
ганізації на 1981 рік. Вони 
націлені на дальше поліп
шення спортивно-масової 
роботи серед нлселевпя об
ласті у світлі вимог XXVI 
з’їзду КПРС.
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З пошти
цих

Партії рідної дороговказ
У «Молодий комунар» продовжують надходити л^ти, телеграми, трудові рапорти Д /• 
юнаків і дізчат Кіровоградщини на роботу XXVI з ізду КііРС. _______________ ____________

днів

Професійна 
гордість

У доповіді Голови Ради 
Міністрів СРСР товариша 
М. О. Тихоноза на XXVI 
з'їзді Комуністичної партії 
Радянського Союзу є чудо
ві споза, які наче адресова
ні нам, побутозикам: «Дт 
збільшення виробництва то
варів народного споживан
ня треба краще використо
вувати і місцеві ресурси. 
Випуск добротних і краси-

во зроблених товарів, з яки
ми в дім людини приходить 
радість і добрий настрій, — 
спраза честі і професійної 
гордості всіх, хто виробляє 
товари для населення».

Так, бути майстром ра
дості і доброго настрою не 
просто. І ми, молоді праців
ники Маловискізського рай- 
побуткомбінату, це чудово 
розуміємо. Скромна у нас 
професія, та вельми відпо
відальна. І саме про це 
йшлося з доповіді М. О. Ти
хоноза.

Працювати чесно, з лов
кою піддачею сил та енер
гії — це теж наша профе
сійна гордість. Вона стиму
лює наші будні. Вона не дає 
нам праза на самозаспоко
єння.

С. ТАРАСЕВИЧ,
секретар комсомольсь
кої організації.

Чекай нас, і
поле

Усі комсомольці нашого 
технікуму уважно стежили 
за роботою XXVI з'їзду 
КІ1РС. Зокрема, пас заці
кавив виступ першого сек
ретаря 11К ВЛКСМ Б. М. 
І Іастухова, Запам'яталися 
такі слава: «Життєву пози
цію радянської молоді виз
начає палке прагнення внес
ти свій вклад у виконання 
грандіозних планів соціаль
ного н економічного роз
витку країни...

З усією, впевненістю ска
жу, що для учнів нашою 
навчального закладу теж 
характерне прагнення стати 
гідним будівником комуніс
тичного суспільства. Скажі-

мо, академічна група 4 «В». 
Зовсім недавно хлопці і дів
чата захистили свої диплом
ні роботи зі спеціальності 
«Агрономія». З двадцяти се
ми комсомольців ■ одинад
цять одержали дин.іомн з 
відзнакою.

Скоро молоді агрономи 
віллються в трудові колек
тиви колгоспів і радгоспів 
області. Більшість із ник 
добре зарекомендує себе іі 
там, на робочих місцях, ад
же воші ще зі студентських 
парт навчилися і вміють 
трудитися.

За розподілом працювати
ме в колгоспі імені Дзср- 
жинського Бобринецькою 
району староста групи, бід- 
мішкік навчання Віктор Ні- 
зоза, у радгоспі «Червоний 
землероб» — його однокурс
ник, теж відмінник, Микола 
Коломієць.

Мине час, і всі ми станемо

свідками того, який щедрий 
ьнссок у будівництво зав
трашнього дня зробить ко
жен учень нашого навчаль
ною закладу.

Г. РУДЬ, 
секретар комітету ком
сомолу Бобринецького 
сільськогосподарсь к о- 
го технікуму.

Намічене 
виконаємо!

Нині голозна тема розмов 
у нашому селі, як і по всій 
країні, — обговорення ма
теріалів XXVI з’їзду КПРС. 
Нас, сільських трудівників, 
радує те, що і в доповіді 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва, і в 
доповіді Голови Ради Міні
стрів СРСР М. О. Тихонова 
з новою силою прозвучала

турбота про дальше піди®, 
сення сільського господар, 
ства. На з’їзді було сказано: 
тваринництву — ударний 
грронт. Це багато до чо^ц 
зобов’язує мене т моїх под- 
рут по роботі.

Минулий рік був для ме
не роком трудових здобут
ків. Я виборола першість у 
соціалістичному змаганні се- 
ред доярок району, надоїв
ши від кожної корови Г’О 
4265 кілограмів молока. У 
першому році одинадцятої 
п’ятирічки працюватиму ще 
краще. Вже є перший ре
зультат: передз'їздівськ'З
зобов’язання виконала ус- Л 
пішно, одержавши за лютий 
по 333 кілограми молока від 
кожної корови, а зобов я- 
зувалась надоїти по 239.

Т. ТУРБАЛО, 
доярка колгоспу «Ук
раїна» Долинського ра
йону.

11 ■ - виаяНА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАР!

СМАЧНЕ МОЛОКО
Надворі навіснів лютий 

— рятував, ні: міг, зиму: 
злився, ошкірявся, зухва
лим вітриськом шастав у 
тепле нутро корівішкі, 
шарпав вхідну браму...
• — Давненько такого не 
було, — дихала на кінчи
ки пальців комсомольсь
кий ватажок Галя Цнбси- 
ко, — а сце під кінець 
зими паче з прив’язі зір
вався.
Снігу — пригорща, то він 
уже крутить цим, як тіль
ки сам коте: гляньте, які 
опо хвилі позализував на 
ріллі, — кпззла - па степ 
широкий по той бік річки. 
*— І весна не весна, а по
ле рябе, як весною...

Тут, у Березівці, майже 
иайшвденчішому селі об
ласті, зимі зосталось не
довго хазяйнувати. 11г, 
кай іще .в березні дспь-дза 
повередує — тільки і її.

Га й не страшна вона 
гварі'пипкам колгоспу іме
ні Нстровського. І не при
кидають сьогодні господн- 

ДОТЯІги 
зеленої, 
худоби 
запасли

І рі —- як би 
І першої трави 
І загодовують 
З багато кормів 

рік.
я — Кроти торішньої 
І ми результаті; и » надоях \ 
І нас куди вищі. Кипі серед- 
І ш-отобов’їй надій — по- 
з над 8 кілограмів від кож

ної корови, — каже з 
я гордістю завідуючий фі?р- 
I мою Ф. Р. Обо ;. — Бі-
I ЖИТЬ МОЛОЧКО І не тільки 
І тому, що з кормами га- 
I разд. Минулого року ми 
І вибракували багато па

рах низької 'іійшіх корі;’..
«ошмояили стадо. Он-

ви

то

«Найза ж л я- 
зішимя завдан
нями є... доко
рінне поліп
шення кормо
виробництва і 
розвиток на цій 
основі тварин
ництва, здій
снення заходів 
по скороченню 
втрат сільсько- 
гослодарськ з ї 
продукції, під
вищенню її 
якості».

ди
І не

(13 основ
них НАПРЯ
МІВ ЕКОНОМІЧ
НОГО І СОЦІ 
АЛЬНОГО РОЗ
ВИТКУ СРСР 
11Л 1981 — 1985
РОКИ І НА ПЕ
РІОД ДО 1999 
РОКУ).

легко тепер нашим дояр
ках! — воші, мабуть, біль
ше за всіх переживають, 
щоб корови були ситі га 
здорові.

Доярок на фермі трид
цять. Молодих — шестеро. 
Небагато, 
ІІІХ доярок 
литься. Бо
ЮІЬ список 
Варвар/ 
Бабіжецьку, приміром, ко
жен скаже — найкращі.

— Працьовиті дівчата, 
сумлінні, — додає • В. Ф 
Груша. — Я, вже двадцять 
три роки працюю тут, уся
кі були, а ці — люблять 
свою роботу. Бо ж хіба 
можна без цього? Улняі 
Рудій ще іі двадцяти п’я
ти немає, а стаж у неї со
лідний — дев'ять років. 
Школяркою ще бігала ма
мі , допомагати, а після 
восьмирічки й сама на 
ферму попросилась. Тож 
правду кажу: не трима
лась би вона тут, якби не 
подобались їй нрапя, лю
ди, серед яких трудиться.

— Певно, саме тому й 
люблять дівчата роботу 
свою, що є кому на фермі 
прищепити цго любов, — 
міркує секретар комсо
мольської організації кол
госпу Г. Цибсико. — Ва
лентина Федорівна — од
на з тих, до кого йдуть 
молоді за порадою. Теп
лим словом завжди під
тримують комсомольців 
Людмила Федорівна Глад
ка, Олександра Захарівна 
Кулик, надихають особис
тим прикладом: понад 
двадцять років сумлінно 
трудяться в колгоспі вете
рани.

... Молоком пас частува
ли прямо з дійниці. Пеиро- 
ціджеяим молоком (самі 
такого захотіли!). Пахло 
боно літньою спекою, по
линовими вітрами і сте
пом... Смачне молоко Бе
резівки!

але серед літ- 
всни tie губ

часто відкриьа- 
передовнх. Про 
Балл о і Марію

В. БОНДАР, І 
В. ГРИБ (фото). і

Устинівський район.
зура знімка* (згори дони- І

Слово — молодим дояр- « 
нам колгоспу імені Лет- " 
ровського.

Людмила ВАСИЛЬЧЕН- « но:
— 3 Валентиною Федо- І 

рівною Грушею пліч-о-пліч І 
кожен працює залюбки. І 
вена не тільки майстер І 
СВОЄ! справи, а й чудова І 
наставниця, порадниця. ®

Уляна РУДА:
ПЬ1~ Сьогодні г.-олоко йте 4 
ІЇХНО пеРшим сортом. І

Є^РеНнЄіяГУВСЄТТЄР0ПВА?^НИ' I 

нГ’нН^В^°вно^°3"^ться’ I 

кормів ненаситна - с?р£ч ■ 
ЖоваГухнаЧ”іше молоко у І 
товгухн, і, мами. у 1

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

«...Будувати вивчення марксистсько-ленінської тео
рії так, щоб воно органічно зливалося з практич
ними ділами комсомольців, з їх власним життям».

(З ДОПОВІДІ Л. 1. БРЕЖНЄВА НА XXVI З'ЇЗДІ 
КІІРС).

ТЕОРІЯ
ПЛЮС
ПРАКТИКА
У своїй пропагандистсь

кій практиці я прагну пла
нувати роботу так, щоб 
заняття приносили комсо
мольцям максимум корис
ті, вихозували з них сві
домих, високоінтелекту- 
альних членів суспільства.

Аби заняття проходили 
цікаво, аби люди активно 
працювали, я даю завдан
ня наперед: прочитати та
ку чи таку літературу, а 
що й законспектувати, по
дивитися телепередачу чи 
кінофільм. Нещодавно ми 
обговорювали фільм
«Особливо важливе зав
дання». Зрозуміло: якщо 
людина його не бачила, 
попа не зможе висловити 
своєї думки. Тому-то ми 
влаштували культпохід. А 
нині, вивчаючи матеріали 
XXVI з’їзду КПРС, слухачі 
жзазо обговорюють їх. 
Часто підходять до мене і 
питають: «Ви читали, що 
говориться з цьому питан
ні? А ви знаєте7.,» Справді 
велику хвилю енергії і на
тхнення викликають у мо
їх слухачів матеріє, іи 
з’їзду?

Найбільш об’єктивно 
ідейне зростання молодих 
нродавціз відбиває став
лення до людей. Близько 
12 тисяч відвідувачів бу
вають у магазині «Дитя
чий світ» щоденно. І як 
важливо, щоб ці люди ли
шалися задоволеними, 
щоб своєю працею ми 
сприяли їхній роботі!

Пояснюючи якусь тезу, 
я звертаюсь до прикладів 
нашого повсякденного 
життя. Світлана Петрунен- 
ко вчиться в університеті 
марксизму-ленінізму, тож 
БІД занять у гуртку політ
освіти її звільнили. Та це 
не заважає їй щоразу бу
ти присутньою на них. 
Вона каже, що найкраща 
засвоює матеріал, коли

він ілюструється приклада
ми з життя нашого мага
зину, нашої роботи, бо це 
їй найбільш доступне, 
близьке.

1977 року, коли відкри
ли «Дитячий світ», була 
дуже велика плиннісг» 
кадрів. Тепер же ми не 
маємо вільних місць. 
Скарги на наших продав
ців надходять нині дуже 
рідко. Мені приємно від
значити ідейно-політичне 
зростання нашої молоді. 
Під час атестації учасни
ків Ленінського заліку ба- 
і ато з них показали доб
ре знання праць класиків 
марксизму-лечінізму, ма
теріалів проекту Основних 
напрямів. Найкращих — 
Світлану Петруненко, Оль
гу Ящанко, Аллу Концебу 
— ми рекомендуємо в 
кандидати і члени партії.

Дівчата, які відвідують 
гурток «Наш радянський 
спосіб життя», посіли при
зові місця в соціалістич
ному змаганні. А праців
ники секції № 25 зараху
вали до свого колективу 
піонера-героя Яшу Матві- 
єнка. Його зарплату пере
раховують до Фонду ми
ру. Загальна сума внесків 
на сьогодні становить 1800 
карбованців.

Вивчення марксистсько- 
ленінської теорії дає по
зитивні наслідки, впливає 
на виробничі показники, 
формує справжніх людей- 
У цьому ми ще раз пере

конуємося на власному 
досвіді, основний зміст 
якого — органічна єдність 
теорії з практикою.

В. БУЯА11ІО8А, 
пропагандист гуртка 
«Наш радянський спо
сіб життя» магазину 
«Дитячий світ».
м. Кіровоград.
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СЦЕНІЧНЕ життя музично-драматичного театру іме
ні М. Л. Кролизницьхого тісно переплітається з 

іменами тапанозитих майстрів слозз, засновни.кіз ук
раїнського професіонального театру І. Карленка-Кл- 
зото, М. Кропизницького, М. Старицького. У перед
день сторіччя театру корифеїв, 135-річчя з дня на
родження і. Карпенка-Карого на сцені театру від
роджується один із найяскравіших творів «золотого 
фонду» української класи іної драматургії — п’єса 
«Мартин ооругя» (постановка народного артиста 
УРСР, лауреата Державної премії УРСР імені Т. Шев
ченка К. Параконьєва, режисер по відновленню __
народний артист УРСР Г. Семенов), яка зберегла 
свою життєву силу й естетичну цінність і в наші дні 
і б надбвнням вітчизняної культури.

ПРЕМ’ЄРА

КОМЕДІЯ
серйозний
ДІАЛО г

На сцені — комеділ з 
великим і цікавим заду
мом, і в цьому її суспіль
не значення, про яке го
ворив ще Ф. Енгельс: 
«Людина, сміючись, роз
лучається зі своїм мину
лим». Як і кожна комедія, 
зона не тільки веселить, а 
й змушує задуматись. Ав
тор висміює честолюбство 
і наголошує: цінність лю- 

. дини не в належност: її 
77? до привілейозаного кла

су, а в трудовій діяльнос
ті, в простоті і щедрості 
людських взаємин. Ця 
проблема приваблює й су
часного глядача, оскільки 
дає змогу оглянутись у 
минуле, щоб краще зрозу
міти сьогоднішній день, 
відчути потребу пізнати 
себе через досвід про
житих років.

Постановці властиві ху- 
дожньо-стильоза цільність, 
еІДПОВІДНІСіЬ вибраному 
жанру, гострота художньої 

І правди конфлікту, дина
мічність діалогу, випукло 
окреслені характери. Ідей
на концепція знаходить 
втілення в художніх обра
зах, насамперед в образі 
Мартина Борулі.

Мартин Боруля в трак
туванні народного артис
та УРСР " " 
складний 
критий 
проблемно. Актор створив 
світ героя, вибудував гус
ту тканину психологічного 
стану в кожний момент. У 
його роботі поєднуються 
внутрішня деталізація, по
бутова й соціальна 
справжність характеру, фі
лософське 
зроблене 
дожником.
повного 
любні 
актор показує його пере
родження: «Чую, як мені
летко робиться, наче нога 
д^чда сюди взійш’т.а, а ста
ра, дворянська, — попе- 

, лом стала».
Реальними життєвими 

рисами наділив артист 
Б. Ткаченко наймита 
Омелька. Він грає харак
терну роль, що тяжіє до 
гостроти сценічного ма
люнка. Уявленню про дру
жину Мартина Бсрулі Га- 
пажцу 
нішньо 
тистки 
Віримо 
А. Литринєнко), 
відповідно до 
ну і характеру, 
єгься, порушують 
жений ансамбль 
кої гри образи

Ґ. Семенова — 
характер, роз- 

розумно, тонко,

узагальнення, 
вдумливим ху- 

Довівши до 
провалу често- 

прагнення героя,

внутрішньо Й 303- 
відповідає гра ар- 

О. Кобі- лянської
Миколі (артист 

який діє 
свого ста- 
Але, зда- 

узгод- 
акторсь- 

__і__ і наймичок
(артистки Т. Нікольська та 
О. Королеико): подані ка- 

Ірикатурно, вони почасти 
переходять у план розва
жальний.

Можна повністю прий
няти художнє оформлен
ня спектаклю (художник-

оформлісвач М. Сакезич, 
художник пс ВІДНОЗЛЄНН1О 
1. Олексієнко) — лаконіч
не й деталізозане, з вит
риманою мірою відобра
ження місцевого колори
ту. Та знижує темпоритм і 
загальний 
(комедія, 
терпить 
важливу 
ритм) технічна подача де
корації.

Режисер конкретно не 
вказує на різновид коме
дійного жанру. Просто ко
медія, хоча звинувачувало- 
на тенденція виступає на 
перший план. Взагалі, вст- 
к'й комедії властиві різно
манітні емоційні забарв
лення: добрий гумор, різ
ка сатира, іронія і, обо- 
в’язково, — СМІХ. ВІДОМИЙ 
радянський 
Е. Рязанов підкреслював: 
«У комедії 
повинна викликати регіт». 
Це, очевидно, стосується 
й театральної практики.

Комедія — демократич
ний жанр. Умови кожної 
епохи, часу народжують 
свої приводи для сміху і 
поняття про комізм, які їм 
відповідають. «Мар'ин 
Боруля» — породження 
своєї епохи, але ця п'єса 
зачіпає такі сторони життя, 
які й сьогодні викликаюга 
інтерес, виводить типи, які 
й сьогодні дають справед
ливий привід до сміху і 
чим більше глядачів від
гукнеться на виставу смі
хом, ВДЯЧНІСТЮ, хорошим 
настроєм, тим краще.

Режисер моментами по
мітно старається 
цей хороший 
«простою сміхотливістю», 
«зумисними» кліше-ситу- 
аціями, не враховуючи, що 
сміхова реакція від натис
ну вмирає Буквально 
сприймаючи афоризм ав
тора (показовими в цьому 
відношенні є сцени діало
гу Миколи і Степана), ар
тисти намагаються за вся
ку ціну розсмішити гляда
ча, А глядач цього не лкь 
бить. Тож )------------  -
режисер, 
втрачали 
такту, бо 
самоціль, 
ження особи.

У мистецтві важко 
ти прогноз, важко

настрій комедії 
як відомо, не 
в’ялості, в ній 
роль відіграє

кінорежисер

В ІМ’Я МИРУ І
У відгуках на роботу XXVI з'їзду КПРС, які надхо

дять з усіх кінців планети, відзначається, що з’їзд 
цілком і повністю схвалив ленінський курс і прак
тичну діяльність Центрального Комітету партії і що 
КПРС керуватиметься в своїй роботі положеннями і 
завданнями, висунутими товаришем Л. І. Брєжнєвим 
у Звітній доповіді ЦК КПРС.

Всебічний аналіз про
йденого шляху, глибокі 
висновки, сформульовані 
на основі досвіду минулих 
років, нові вражаючі зав
дання а галузі внутрішньої 
і зовнішньої політики, що 
їх містить доповідь Л. I. 
Брежнєва, надали роботі 
з їзду справді історичний 
характер, лише польське 
«Трибуна люду».

Реалізація нових радян
ських мионих ініціатив, ви
сунутих у доповіді Л. І. 
Брежнєва, пише газета, 
безсумнівно, сприятиме 
стабілізації міжнародного 
життя, зростанню довір'я 
між країнами з різним 
суспільним ладом. Ці про
позиції характеризують 
конкретність і реалізм, що 
надає їм величезного зна
чення.
камська 
могла б 
чення

Радянсьхо-амери- 
зустріч у верхах 
мати велике зна- 
для справи

зброєння, обмеження і 
скорочення озброєнь. На 
Заході відзначається, що 
радянські пропозиції ідуть 
назустріч багатьом поба
жанням США. Це свідчить 
про волю СРСР до угоди і 
сідкриває можг.ивосіі ши
рокого діалогу. Супереч
ності, які нагромадились, 
роблять цей діалог нелег
ким, однак він тим більше 
назрів. Запропонована 
нормалізація радянсько- 
американських відносин на 
принципах рівності і різ
ної безпеки сторін термі
ново необхідна. (ї чекає 
весь світ.

Альфою і омегою еко
номічної політики КПРС, 
пише чехословацька «Ру- ’ 
де право», є турбота про 
благо людини. Йдеться 
про те, щоб радянські лю
ди розглядали своє жит
тя, свою працю як служін
ня спразі, прогресу, миру,

ПРОГРЕСУ
своїй соціалістичній Бать
ківщині. Усе ца має пер
шорядне значення для на
шої країни, для інших дер
жав, соціалістичної спів
дружності, бо шлях СРСР 
— це і наш шлях, а сила 
Радянського Союзу — це і 
каша сила.

Висловлювання багатьох 
державних і політичних 
діячів, вплизових органів 
преси Заходу свідчать про 
те, що нові радянські 
мирні ініціативи викликали 
величезний інтерес, (х 
розглядають як реальну 
базу для пошуків кон
структивних рішень най
важливіших проблем. Ко
лишній американський 
дипломат, а нині відомий 
громадський діяч і публі
цист Ч. Йост підкреслив, 
що радянські ініціативи 
особливо важливі тепер, 
коли відносини між Ра
дянським Союзом і США, 
небезпечно загострились. 
Вони створюють солідну 
основу для відновлення 
діалогу між СРСР і США 
в питаннях обмеження 
гонки озброєнь і оздороз- 
лення міжнародного клі
мату.

Після зустрічі з 
прем'єр-міністром Велико
британії М. Тетчер прези
дент США Р. Рейган зая
вив, що радянська пропо
зиція про проведення зу
стрічі на найвищому рівні 
заслуговує ретельного ви
вчення. «З свого боку, —• 
відзначив президент, —• 
ми безумовно заінтересо
вані в серйозному кон- 
структизному діалозі з Ра
дянським Союзом щодо 
проблем, які нас розділя
ють».

Коментатор гелекомпанії 
Ен-бі-сі зазначає в цьому 
зв’язку, що президент 
«готовий до діалогу не 
тому, що вважає, що час 
для нього вже настав, а 
тому, що не може собі 
дозволити дратувати сво
їх західних союзників».

Газета «Нью-Йорк
тайме» у свою чергу кон
статує, що, як чекають 
американські службові 
особи, «союзники наполя
гатимуть на тому, щоб 
серйозно поставитись до 
пропозиції Л. І. Брежнєва 
про початок переговорів».

(ТАРС).

ТИРАЖЕМ
СОФІЯ. (ТАРС). Видавницт

во Болгарської комуністич
ної партії «ІІартіздат» ви
пустило окремою брошурою 
болгарською мовою «Звітну 
доповідь Центрального Ко
мітету КПРС XXVI з’їздові 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу і чергові зав
дання партії” в галузі внут
рішньої і зовнішньої полі
тики», з якою виступив Ге
неральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Брежнєв 

І23 лютого. Брошуру видано 
масовим тиражем.

кожна сцена

рядах

вижити 
настрій

хотілося б, щоб 
виконавці не 
почуття міри і 
комедія 

а засіб
— не
вира-

роб-і- 
загля- 

дати в майбутнє, надію
чись побачити там щось 
визначне й конкретне. Та, 
побувавши 
кропивничан, 
можна 
комедія 
місце у їхньому реперту
арі.

на спектаклі 
сміливо 

передбачити, що 
займе належне

Н. РИЖКОЗА, 
методист театрально- 
хореографічного від
ділу- обласного між
спілкового Будинку са
модіяльної творчості, 
м. Кіровоград.
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з УСІХ

ПОДІЇ • ФАКТИ

ЗАКЛИК ДО МОЛОДІ

А Робота XXVI з’їзду 
КПРС була в ці дні у 
центрі уваги преси, полі
тичних діячів світу.

А Видавництво БКП 
опублікувало Звітну допо
відь ЦК КПРС XXVI з’їздо
ві партії

А «Боротися за мирі» 
— з таким закликом звер
нулась до юнаків і дівчат 
країни Спілка молодих р<> 
бітників Нової Зеландії.

д Юність Лаосу готує
ться до з'їзду НРСМЛ.

А Афганські контррево
люціонери одержують під
тримку США.

А Пасквіль на історич
ну правду.

С 01 А

В’ЄНТЬЯН. Ударною 
працею вирішили зустріти 
лаоські юнаки й дівчата 
наступний перший з'їзд 
Народно - революційної 
спілки молоді Лаосу 
(НРСМЛ). Майже 130-ти- 
сячииіі загін ренсомольців 
стоїть у перших рядах 
ініціаторів передових по
чинань на виробництві і в 
навчанні. Члени НРСМЛ 
беруть активну участь у 
виконанні завдань п’яти
річного плану. Трудовий 
фронт широко розгорнуто 
на полях, де завершується 
садіння рису, на новобу
довах промислової зони 
В’єнтьяна.

(ТАРС).

КАНБЕРРА. Спілка мо
лодих робітників Нозої 
Зеландії звернулась де 
молоді країни з закликом 
об'єднати зусилля в бо
ротьбі за роззброєння і 
мир, перетворення Тихого 
океану в зону, вільну від 
ядерної зброї, і вихід Но
вої Зеландії з воєнного 
блоку АІІЗІОС, за права 
молодого покоління.

Молодь повинна бути 
активним учасником руху 
за мир, підкреслює Спілка 
молодих робітників у ві
дозві, опублікованій у га
зеті сііьіо Зіленд трібіоп». 
Розвиток і зміцнення ЦЬО
ГО руху в країні особливо 
необхідні тепер, 
США докладають 
для мілітаризації регіону, 
прагнуть, зокрема, розміс
тити в Австралії стратегіч
ні бомбардувальники «В- 
52», здатні нести ядерну 
зброю.

1981 рік обіцяє молодим

коли 
зусиль

новозеландцям лише зрос
тання безробіття і дальше 
скорочення можливостей 
здобути освіту, підкреслює 
Спілка молодих робітни
ків. Бич безробіття з най
більшою сплою обрушує
ться па молодь, тому юна
ки і дівчата повніші йти в 
авангарді боротьби за га
рантування права на пра
цю. Добитися цього мож
на лише шляхом об'єдна
них дій усієї прогресивної 
молоді країни.

Тепер молоді представ
ники прогресивної громад
ськості Нової Зеландії го
туються до маршу на за
хист прав молодого поко
ління: з півночі й півдня 
країни вони вирушать у 
столицю — Веллінгтон з 
вимогами забезпечити пра
во па працю, освіту, пред
ставництво у виборних ор
ганах.

підтримують

Б. ВАСИЛЬЄВ.
підтримка 

Штатами

АНТИПОЛЬСЬКА 
КАМПАНІЯ

ВАРШАВА, (ТАРС).
Польща, її історія і куль
тура не перший рік є 
об’єктом нападок агресив
них центрів імперіалізму, 
пише газета «Жолнем 
вольності». Особливо ста
раються в цьому реван
шисти з ФРН. Антикому
ністичні центри Заходу на
магаються використати со
ціально-економічну напру
женість у ПНР для здій
снення своїх замірів, що 
не мають нічого спільного 
з мирним співіснуванням 
країн з різним суспільним 
ладом.

Цьому служить широко 
| рекламований у ФРН ба-

східних зе- 
газета. Це 
Історичну 

на польсь-

своїх

гатосерійний телефільм 
«Втеча і вигнання», заду
маний і фінансований ре
ваншистськими колами у 
їх боротьбі за повернення 
«німецьких 
мель», пише 
пасквіль на 
празду, наклеп 
кий народ.

Для здійснення
підривних замірів, говори
ться в статті, західноні
мецькі реваншисти вико
ристовують також шкільні 
підручники і географічні 
атласи, Мова йде про ran 
реваншистські поняття як 
«німецькі східні землі»,

підручниках як 
незастосуван-

народ не мо- 
стазитись до

«пінія Одер—Нейсе», які 
створюють у західноні
мецької молоді хибну 
думку про міцність кор
донів. Договір між ПНР і 
ФРН від 1970 року визна
чається в
«угода про 
ня сили».

Польський 
же байдуже 
підступів ревгншистських 
кіл на Заході, пам’ятаючи 
про ге, що Польща стала 
першою жертвою гітлерів
ських замірів завоювати 
весь світ. Про це повинні 
пам’ятати також всі учас
ники колишньої антигітле
рівської коаліції, всі про
гресивні сили, які борють
ся за мир і міжнародне 
співробітництво, підкрес
лює газета «Жолнеж воль- 
носіі».

терористів
ВАШИНГТОН. (ТАРС).

Двоє афганських басмачів 
з’явилися в американській 
столиці. Якісь С. Гілані та 
М. Арубі, верховоди гак 
званого «національного 
фронту ісламської резо
люції Афганістану», пові
домили західних корес
пондентів, що вони прове
ли в Сполучених Штатах 
«дуже корисні» перегово
ри про поставки амери
канської зброї афганській 
контрреволюції. Як заявив 
Гілані на прес-конферен
ції, проведеній у Капітолії, 
крім стрілецької зброї та 
боєприпасів, контррево
люційні банди сподівають
ся одержати від США ра
кети класу «земля-позіг-; 
ря».

Ці питання, зв’язані з за
безпеченням 
Сполученими
афганських терористів, об
говорювалися, за його 
словами, з високопостав
леними співробітниками 
держдепартаменту — «на 
рівні помічників держав
ного секретаря».

Хоч якихось офіційних 
повідомлень про підсумки 
зустрічей не публікувало
ся, проса відзначає, що, 
за визнанням Гілані, віч 
«зустрів розуміння» у Ва- 
шінгтоні.

У зв’язку з візитом емі
сарів афганських басмачів 
псеса нагадує, що США 
давно вже ведуть неого- 
лошену війну проти Афга
ністану. Як свідчать наяв
ні дані, в Сполучених Шта
тах діє розгалужена ме
режа спеціальних пункгіз- 
по вербуванню голово
різів для засилки їх в Аф
ганістан, а ЦРУ постачає 
зброю бандам іерористів, 
що переховуються на те
риторії Пакистану.
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КРИМСЬКИЙ 

к> ДГ «ДМЯИИЕї

земш
лікар села

На
конкурс
«Молодість

І Анатолій КРИМСЬКИЙ
И Володимирівни Кіровоградського рейс-| 

ну. Він — член обласного літературного І 
Екання, аЕтор поетичної збірки 

та краплина».

КРАСА ЛЮДСЬКА
Заспів

Про тебе з ранку й до
смеркання

Своїх пісень співав би я, 
Село моє, моє кохання, 
Бентежна молодість молі 
Ген мріє лап... Іду додому, 
Здолавши не одну версту, 
Несу в ногах прозору втому, 
Несу у серні доброту
До тих, що па колгоспнім полі'-* 
Неначе на передовій.
З'єднали нас єдині долі, 
Єдиний лет єдиних мрій.
І дві мої тому щасливі, 
Що ділять радощі й жалі

Зі мною добрі, неквапливі, 
То мовчазні, то гомінливі 
Трудящі люди на селі.

Дояркам
Від цих думок ночами не засну, — 
З усіх емоцій, чим душа багата, 
Хотів би скласти пісню чарієну, 
Найкращу пісню вам, сільські дівчата. 
За те, що Еранці-рано на зорі, 
Дівочий сон з лиця водою змивши, 
Пірнувши в чоботи, йдете доїть корів, 
Життя е селі раптово пробудивши. • 
За молодий рум’янець ваших лиць, 
За руки, що не вміють спочивати... 
Видзвонюють будильники дійниць:

Всім-есім, всім-есім, всім-есім пора 
ЕставатнІ

І лунко ОЗИЕбЮТЬСЯ гаї, 
Тремтить роса на голубому вітті.
І пісню вам співають солов’ї
Оту, наймеледійнішу на світі.

* * *

Торкнувся пензель білого паперу, 
І в світлих барвах розлилась весна. 
Гри/лить оркестр, вітаючи прем’єру. 
Літак злетів — відкрилась далина.
У тракториста бронзовіють плечі, 
Від поцілунків сонця — гаряче!
А ген, до школи, радісна малеча 
Співучими струмочками тече.
Напруга й піт. Псрив і творчі муки. 
Поліг. Далека мрія і близька. — 
Усе, що .творить розум, роблять чесні 

руки,
Озветься в деох словах: КРАСА 

ЛЮДСЬКА.

З ПОШТИ ВІДДІЛУ ШКІЛЬНОЇ
8 СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У ці березневі дні до редакції надходять листи, 
автори яких повідомляють про цінаві заходи, робо
ту, виконані на честь XXVI з'їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

Ось два з них.

ЗУСТРІЧ

нетлі иоиічнікхииі
БАТЬКІВ

Нещодавно в районному 
Будинку піонерів відбувся 
зліт комсомольського ак
тиву. На нього запросили 
секретарів шкільних ком
сомольських організацій і 
класних бюро, комсо
мольських активістів,
старших піонервожатих. 
На зльоті були також ве
теран комсомолу Л. Я. 
Барсуков, перший секре
тар райкому партії, де
легат XXVI з’їзду Кому
ністичної партії України 
П. Л. Гідулянов, перший 
секретар райкому ЛКСМУ 
Т. Нелень.

Свято відкрили «Піснею 
про тривожну МОЛОДІСТЬ». 

Після внесення, прапора 
районної комсомольської 
організації секретарі ко
мітетів комсомолу здали 
рапорти про всі добрі 
комсомольські справи, 
виконані на честь XXVI 
з’їзду КПРС.

Про бойову молодість і 
про своїх товаришів роз
повів присутнім ветеран 
комсомолу Леонід Леон- 
тійович Барсуков. З ве
ликою увагою слухали

ВЕРНІСАЖ 

ВИТВОРИ дитячих нк
У дні роботи партійного 

з'їзду в одному із залів 
Кіровоградського обласно
го Палану піонерів га 
школярів відкрилася вис
тавка дитячої художньої і 
технічної творчості.

І чого тут тільки немає: 
карбівки і в’язані вироби, 
малюнки і скульптури, 
складні радіофізичні при
лади і фотографії...

Оригінальні ляльки ви
готовили своїми рукам» 
члени лялькового гуртка. 
Справжніми Мар’ями-ру- 
кодільпинямн називають 
п’ятикласницю Олю Кнрі- 
єнко, семикласницю На
талку Поліщук, ученицю 
восьмого класу Світлану 
Юрак, які представили в 
експозиції свої вироби від 
гуртка крою та шиття.

присуїні розповідь деле
гата XXVI з'їзду Компар
тії України, першого сек
ретаря райкому партії 
Петра Леонтійовича Гіду- 
ляноеа.

На зльоті виступали та
кож учні Молсдіжненської 
середньої школи, першої 
Долинськсї десятирічки, 
СлександрІЕСької серед
ньої школи, Еарварівської 
восьмирічки.

Розглянуто питання про 
участь піонерів і комсо
мольців у трудових спра
вах батьків, про те, як 
піклуються спілчани про 
своїх молодших товаришів 
— піонерів.

Усі учасники зльоту 
звернулися до комсо
мольців шкіл району із 
зверненням, у якому за
кликали їх добре вчитися, 
поглиблювати свої знання, 
бути активними помічни
ками дорослих, рости гід
ною зміною батьків.

А. ТАРАНЕННО, 
секретар — завідуюча 
відділом учнівської 
молоді Долинсьмсго 
райкому комсомолу.

Чи не найскладніший і 
найцікавіший експопа г 
вернісажу електронний ос
цилограф, автор якого — 
старшокласник Володі 
Рябцев.

Заміщуєшся білосніж
ними хустками, косинками, 
серветками з витіюватим 
візерунком. їх представи
ла співробітниця Палацу 
піонерів та школярів М. Г. 
Бойко.

Кожен, хіо відвідав вис
тавку, лишився задоволе
ний. І в книзі подяк га 
пропозицій записано бага
то теплих, щирих слів. А 
це для гуртківців — най
вища нагорода.

!. ЧЕРЯЧУКІКА, 
юнкор.

СВІТ НАШИХ ЗАХОПЛЕНЬ

ДИСКОТЕКА: і
ВІД НАРОДЖЕННЯ І 
ДО ВИЗНАННЯ І

— Хто в «Теремі» живе?
— Я — Інженер, — го

ворінь Микола Подрезал. 
— Ірина Бородіна — архі
тектор, Вікторія Арсеньє- 
ва навчається в Київсько
му інженерно-будівельно
му інституті, Валерій Чя- 
рупа — інженер, Едуард 
Ос.монов — вчепий-ме- 
дик... А приходили в дис
котеку «Терем», стаємо 
днск-жоксямп, слаіідоолс- 
раторамп, художниками, 
звукорсжиссрамн...

Щовечора засвічуються 
вогники «Терема». І кож
ного разу, неначе на пре
м’єрі, готується група до 
свята музики, танцю, світ
ла. І коли є зайвий час 
до його початку, перегля
дає слайди, прослуховує 
фонограму, підбирає оп
тимальну кольорову гаму. 
Нерідко тут можна почути 
кінематографічне:

— Стоп! Повтор! Звуко
вий ряд чіткіше...

І ось перед аудиторією 
розігрується музичний 
днскослек гакль. Жовте по
лум'я свічки освітлює чіт
кий профіль великого ху
дожника епохи Відрод
ження Мікелапджело Буо- 
нарроті. Плавна музика 
середньовіччя змінюється 
драматичними імпровіза
ціями французького ком
позитора Жана Мішеля 
Жарра. Хвилинні похвали і 
роки принизливого замов
чування. І робота, робота, 
робота... Давид, Сікстнн- 
ська капела, мармурові па
лаци, бронзові пам’ятник». 
Муки і радощі генія Ре
нессансу. «Коли творю я 
па віки, тримаючи в руці 
камисдробпльний молот, 
мій молот про одне лиш 
щастя мовить — щоб не 
здригнулася моя рука...» 
Лірико-драматичною п’є
сою можна було б на
звані програму про Мікел- 
апджсло, яка стала лауре
атом огляду дискотек 
«Кнїв-80». У ньому взяли 
участь близько 60 колек
тивів з Києва, Баку, До
нецька, Миколаєва, Сімфе
рополя. інших міст країни

Па заключному диск-па- 
раді лауреати конкурсу — 
київські групи — «Ім
пульс», «Гармонія», «Те
рем» і сімферопольська 
«Нон стоп!» показали різ

номанітні за жанром і те
матикою програми.

І хоч тут побутував на- 
півжарт—напівправда «69 
програм — 60 допрів», ос
новні напрями розвитку 
дпскотскоиого руху були 
відображені в дисковистл- 
вах четвірки переможців. 
Під час творчих семінарів 
учасники обговорили шля
хи дальшого розвитку 
дискотек. Найпопуляриі- 
шою їх формою визнано 
музичну розповідь про 
якийсь ансамбль чи співа
ка. При цьому текст, ба
лет, пантоміма — лише ор
ганічне доповнення до ці
єї вистави. Від існуючих 
ніші її відрізняє так зва
ний наскрізний сюжет: 
публіцистика змінюється 
театром, танцювальні но
мери іграми і конкурсами. 
Завдяки гнучкості сцена
рію в такій програмі бе
руть участь усі відвідува
чі дискотеки.

На огляді можна було 
подути приємну для киян 
думку: «Дискотеку Києва 
відразу відрізниш від ін
ших. Програми чіткі, веду
чі біля пульта добре орієн
туються при будь-якій 
аудиторії». І цс закономір
но, бо дискотека стала в 
місті одним з наннопуляр- 
іііших видів відпочинку. За 
останні два роки кількість 
їх у столиці республіки 
збільшилась у чотири ра
зи. Зроблено перші кроки 
а розв’язанні проблеми 
навчання ведучих: відбув
ся випуск студії диск-жо- 
кеїв, почала роботу єдина 
поки що в нашій країні 
творча майстерня ведучих 
дискотек.

Про важливість дискоте
ки, цієї популярної форми 
повноцінного дозвілля мо
лоді, свідчить і такий 
факт. У столиці України 
прийнято спільну постано
ву міськкому партії, міськ
ради, міськпрофради і 
міськкому комсомолу про 
вдосконалення організа
ційного та ідейно-худож
нього рівня роботи диско
тек. Проведений огляд — 
перший звіт про' виконан
ня цього рішення. Попере
ду — конкурс, присвяче
ний 1500-річчю Києва.

В. ЧЕРНИШУК, 
кор. РАТАУ.

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

УПЕВНЕНІСТЬ*

Відбулася матчова зустріч зі спортивної гімнастики 
команд дитячо-юнацької спортивної школи обласного 

* спорткомітету, ДЮСШ № 1 міськвно і «Динамо» 4 
м. Харкова. З самого початку лідерство захопили кіро- 
воградці. У групі майстрів спорту непёревершеною була 
вихованка тренера Т. М. Долженко Людмила Бутенко. 
Призерами в цій групі стали представниці ДІОСШ міськ
вно Ірина Халіпа та Ірина Вящснко.

Серед тих, хто виконував вправи кандидатів у майст
ри спорту, всі три призи дісталися юним гімнасткам 
ДЮС1ІІ обласного спорткоміїсту — Світлані Перевід
ник, Валентині Шевченко та Олені Калайді.

А серед наймолодших (тих, хто викопував вправи за 
програмою другого розряду) найкраще виступила юна 
гімнастка з ДІОСШ обласного спорткомітету Ольга Да
ниленко.

М ЕЕВИЧ
Н а з н і м к у: О. ДАНИЛЕННО. ’ І

Фото В. ГРИБА.

І

«Золото»— 
з Полтави
У Полтаві проведено 

юнацький чемпіонат рес
публіканської ради «Буре
вісника» зі спортивної гім
настики. Кіровоградська 
команда в складі Наталі 
Азимової, Людмили Бутен
ко, Оксани Граждан і Світ
лани Осадчої стала чемпі
онкою товариства. Нікому 
не поступилася першістю 
Н. Азимова в особистому 
заліку. А Л. Бутенко була 
другою.

Серед тих, хто виступав 
за програмою кандидатів у 
майстри спорту, до остан
нього виду змагань лідиру
вала С. Осадча. Та у впра-'~>*' 
ках на колоді вона допусти
ла помилку і в підсумку 
зайняла четверте місце.

Тут же, в Полтаві, розР 
гр’/Еався кубок найсильчі- 
ших гімнасток «Буревісни
ка». Кіровоградка Світлано 
Шевченко стала другою 
призеркою в багатоборстві.

М. ОРЛЮК.
ааямвмямннпнявввЕгосазю
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