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ПРОЛЕТАЙ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Плани партії
парт-іимого активу
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Виходить
з 5 грудня 1939 р.
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Тісні зв’язки
єднають
колектив
механізаторів
тракторної бригади № 2
колгоспу «Дружба», грункомсоргом якого Володи
мир Дубчснко, з молодими
кукурудзоводами
Толбухіпського округу Народної
Республіки Болгарії. Повоукраїнці часто зустріча
ються з болгарськими ко
легами, обговорюють важ
ливі питання
технології
вирощування сільськогос
подарських культур, обмі
нюються
ДОСВІДОМ. Як і
належить друзям, живуть
спільними турботами.
Дізнавшись про трудову
вахту наших земляків на
честь XXVI з’їзду КПРС,
болгари й собі взяли під
вищені зобов’язання. При
ємно було новоукраїїщям
повідомити друзів, що до
дня відкриття форуму ко
муністів
Радянського
Союзу вони поставили на
лінійку
готовності
всю
грунтообробну
й ■посівну
техніку,
відремонтували
більше половини збираль
них комбайнів, зекономили
чимало пальною і мастил.
Болгари теж достроково
справилися
з
ремонтом
техніки і тепер уже пов
ністю готові
до веснянопольових робіт.
Дружно
відгукнулися
вони й на
■ заклик наших мсханізаіорів ударною працею озна
менувати Всесоюзний ко
муністичний суботпик.
Новоукраїнні планують
у день «'іервоііої субот»
сіяти цукрові буряки й со
няшник. Кожен член ком
сомольсько - молодіжної
дав слово перекрити змін
ні завдання
па двадцять
п’ять процентів. Усі робо
ти буде викопано на зеко
номленому пальному.
Вже створено комісію з
числа членів комітету ком
сомолу господарства, яка
контролюватиме
якість
роботи на сівбі.

І знову болгарські кукурудзоводи заявили про
своє бажання не відстава
ти від друзів, оголосили 18
квітня днем ударної робо
ти. Вовн теж, як і вовоукраїнці
псрсчислять за
роблені ГрОШІ у ФОНД МИ
РУВ. МИЗІН,
завідуючий
ЕІДДЕПО/А
комсомольських орга
нізацій Новсукраїнсьного райкому ЛКСМУ.

У колгоспі імені Мічуріпа- Новгородківського ра
йону справи тваринників
ис з кращих. Слабка кор
мова база, недоліки в ор
ганізації змагання позна
чились
на надоях, і в ці
гссняні дні вони
сягають
трохи більше 5 кілограмів
від корови.
Ллє не здають своїх по
зицій молоді доярки. Ви
боровши ще
восени пер
шість у колгоспному зма
ганні, комсомолка ' ферми
№ 4 Поліна Ножка міцно
вдержує її й тепер. Вона
вишукує і приводить у дію
резерви підвищення про
дуктивності корів, дотри
мується
рекомендованої
технології годівлі, а голон-

не — сЗ любов’ю .доглядає
свою групу. • Тому її......
що"
добові надої
молока від
кожної корови у неї най
вищі по колгоспу — 10 —
12 кілограмів.
Такі ж відрадні резуль
тати праці й у доярки-ком
сомолки Ярослави Зінчснко.
М. ЧЕРНЕНКО.
(ileneCpCHCMj.

БУДМАЙДАНЧИК
За 4,5 року
зобов’яза
лися справитись із завдан
нями одинадцятої
п’яти
річки хлопці З КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНОГО колек
тиву
НОЕГОрОДКІБСЬКОЇ
міжгосподарської
буді
вельної
організації, очо
люваного Басилем
Кобилсвилл. На 19 тисяч карбо
ванців упорали бони буді
вельно-монтажних
робіт

цього
,„ року до дня печатку з“ їзду,• Завдання двох
місяців колектив виконав
на 120 процентів.
М. ЇРИКУЛА. /

ДОЛИНСЬКА

вжяив«

ФЕР/АА
Молода комуністка Тетяна Турбало з колгоспу
«Україна» нинішнього ро
ку зобов язалась одержа
ти від кожної із закріпле
них за нею корів по 3509
кілограмів молока. За дзз
місяці Бона
надоїла по
/02 кілограми. Завдання
лютого виконала майже
на 150 процентів. У берез
ні надої по її групі зрос
тають день у день.
C. ПОЛНО

Удгрною праьідзначають
ножен
день
першого
року одинадцяп.’ятирічки
тої
доярка Катери
на ЛИТВИНОВА
(на знімку лі
воруч) і телчтГалина
ниця
ШОЛОХ з нолімені
госпу
Маркса
Карла
Петріеськ ого
району.
Фото С. АНДРУСЕНКА.

Матеріали
XXV!
з’їзду
КП₽С дають чітке уявлен
ня про новий етап у ство
ренні
матеріально-техніч
ної бази комунізму —-оди
надцяту п’ятирічку. Бона
характеризується
різким
зростанням виробничого й
науково-технічного потен
ціалу нашого суспільства.
Бурхливий науково-техніч
ний прогрес ставить перед
молоддю,
як і перед усім
великі завдання
народом,
раціональнішого
в справі
людських
використання
знань і здібностей.
Сьогодні у свою
працю
треба
вносити щось від
творчості. А для того, щоб
молода
людина
змогла
швидше
знайти
«точку
прикладання» своїх здіб
ностей, щоб вона повніше
розкрилася як особа твор
ча, шукаюча, їй треба до
помогти. і це ежє турбота
комітетів
комсомолу, рад
Всесоюзного
товариства
винахідників і раціоналіза
торів, керівництва підпри
ємств.
Більше
молодих
умільців залучати до руху
новаторів, постійно дбати
про зростання їхніх знань
та вміння — саме це мас
лежати е основі організа
ційної
роботи в даному
напрямі.
Сьогодні наша розповідь
про те, як це
практично
здійснюється на Олександ
рійському електромеханіч
ному заводі.

/ЛОВОЮ ЦИФР

Підприємство це — мо
лодіжне. Більше половини

17 березня, у Києві в Па КПРС,
перший секретар
лаці . культури «Україна» ЦК Компартії України то
відбулися збори республі вариш В. В. Щербиш к ий.
канського партійного акти
уся робота
XXVI з'їзду
ву з участю активу київсь КПРС, підкреслив товариш
ких міської і обласної пар В. В. Щербицький, проходи
тійних організацій.
У них ла під величезним впливом
віяли участь члени і канди Звітної доповіді
Централь
дати в члени Центрального ного
Комітету
КПРС, з
Комітету, члени Ревізійної якою внступиЕ Генеральний
Комісії Компартії України, секретар ЦК нашої партії
секретарі
обкомів партії, товариш
Л. І. Брежнєв. У
які відають питаннями іде доповіді, яка органічно по
ологічної роботи, перші сек єднує
передову
наукову
ретарі міськкомів партії об думку і історичний
досвід
ласних центрів, голови обл КПРС, з винятковою глиби
виконкомів, голови респуб ною охарактеризовано баліканських комітетів і об іаюгранну діяльність Цент
ласних рад профспілок, сек рального Комітету, титаніч
ретарі обкомів комсомолу, ну роботу
партії і народу
керівники і секретарі парг- по зміцненню економічної
комів
міністерств
і ві- могутності
країни та її
ДОМСГВ, нередовіїки вироб- безпеки, неухильному поліп
иицгва, працівники иауко- шенню життя
радянських
вих установ,
творчих спі- людей.
лок, преси, радіо
і телебаЗ'їзд озброїв партію і на
чення, військовослужбовиі, род науково обгрунтованою
партійний актив міста Киє програмою розвитку наьчова і Київської області, пра ю суспільства — суспільст
цівники ЦК Компартії Украї ва розвинутого соціалізму,
ни, Президії Верховної Ра виробив стратегію і тактику
ди і Ради Міністрів УРСР, комуністичного
будівницт
Укрпрофради, ЦК.ЛКСМУ. ва на одинадцяту п’ятиріч
Учасники зборів з вели ку і на період до Ї990 року.
ким піднесенням обрали по ' XXVI з’їзд
одностайно
чесну президію у складі ііо- прийняв Резолюцію на долітбюро ЦК КПРС на чолі повідь товариша
л.
а.
з Генеральним секретарем Брежнєва, б якій
цілком і
ЦК КПРС, Головою Прези повністю схвалив
ленінсьдії Верховної
Ради СРСР ний курс
і практичну дітоваришем Л. І. Брежнєвим. яльність Центрального К.оУ роботі
зборів взяли мітету партії. З’їзд схвалив
участь члени і кандидати в Звітну доповідь Централь
члени Політ бюро ЦК Ком ного Комітету КПРС і за
партії
України товариші пропонував усім партійним
В. В. Щербицький, О. Ф. організаціям
керуватись
Ватченко,
Г. І. Ващенко, у своїй роботі
іположенняі. О. Герасимов, Б. В. Качу ми і завданнямиі
в галузі
ра, О. П. Ляшко, 1 О. Моз- внутрішньої і
зовнішньої
говий, І. 3. Соколов, В. О. політики, висунутими в до
Сологуб,
О. Л. Титаренко. повіді
товаришем
Л. 5.
В. В. Федорчук, В. Ф. Доб Брежнєвим.
ріш, 10. Н. Єльченко, О. С.
Одноголосно затверджено
Капю, Є. В. Качаловськнй, також
«Основні напрями
10. П. Коломієць, Я. П. По економічного і соціальною
гребняк.
розвитку СРСР
на 1981 —
На зборах обговорено під І985 роки і на період
до
сумки XXVI з’їзду Комуні 1990 року» .
стичної вартії Радянського
На пропозицію товариша
Союзу і завдання
партій Л. І. Брежнєва
прийнято
них організацій республіки постанову «Про підготовку
по виконанню його рішень, нової- редакції
Програми
настанов і положень, вису КПРС».
І
нутих
товаришем
Л. І.
З'їзд обрав керівні орга
Брежнєвим у Звітній допо ни партії
— Центральний
віді ЦК КПРС.
Комітет і Центральну Реві
Тепло
зустрінутий при зійну комісію КПРС.
сутніми,
з доповіддю ви
ступив член Політ бюро ЦК (Закінчення на 2-й стор.}«

ПРОДОВЖУЄЛАО РОЗМОВУ
Становлення молодого винахідника, раціоналі
затора — процес складний, багатогранний. У исрєспснденції «Початок від крапки», вміщеній у
нашій газеті 7 лютого цього року, ми повели мо
ву єа/ле про це. На публікацію до редакції продовжують надходити відгуки читачів.

працюючих на Заводі —
молодь до ЗО років. Ма
буть, саме тому орієнтація
ради В і ВР
підприємства
на молодих — виправдана
й правильна.
г08 новаторів електро
механічного заводу стали
торік авторами 321 раціо
налізаторської пропозиції
130 чоловік із них — мо
лоді люди. Взагалі остан
нім часом ряди новаторів
тут
помітно
зростаюто
завдяки припливу
нових
свіжих сил. Досить сказа
ти, що 1979 року на під
приємстві було 259 раціо
налізаторів, а торік — на
49 чоловік більше. Про те,
як зросла їхня майтерність, розширилось коло
ролв язуваних виробничих
завдань, можна
судити з
таких цифр:
285,7 тисячі
карбованців економічного
ефекту принесли підпри-

емегву
нововведення,
впроваджені позаторік, і
1349,6 тисячі — торік.
Третину
всіх нововве
день запропонували моло
ді. І — що особливо важлизо — майже
всі було
впроваджено. І хоча су
марний
економічний
ефект БІД тих пропозицій
поки що порівняно скром
ний — усього кілька де.сятків тисяч карбованців,
та важливе інше — почат
ківці змогли відчути, що
їм пішли назустріч, що їх
ня робота потрібна. • оловне — початок покладе
но.
ЩОБ БУЛО ЦІКАВО

Зацікавленість, захопле
ність — без цього
твор
чий процес просто не від
будеться.
Як
віднайти,
роздмухати ту творчу іс-

корку, ЩО жевріє десь у
глибині душі майбутньо
го винахідника? Новатора
ми не народжуються, ни
ми стають.
Як же створюється тс й
благодатний грунт, на яко
му виростаюіь молоді та
ланти? Про це розповідає
секретаре комітету комсо
молу підприємства С'меон
Кожа:
—
Голозне
правило,
яким ми керуємося спіль
но з радою B1DP у роботі
з молодими раціоналіза
торами, — щоб було ціка
во. Для цього влаштовує
мо виставки, огляди-конкурси на кращу комсо
мольську рацпропозицію.
A one нині
створюємо у
себе клуб за інтересами.
Однією з його провідних
секцій буде секція техніч
ної творчості, --- до речі,
це
нова
перспективна

форма навчання молодих
умільців, яку ми впровад
жуємо замість школи ра
ціоналізаторів. Ідею» орга
нізації клубу
палко під
тримали комсомольці під
приємства. 1 ми все робити/лемо, щоб тут усім було
цікаво...
Багато форм
роботи з
молоддю використовують
на підприємстві. Так, про
роботу бригад
творчого
співробітництва вам чима
ло розповіли б Валентин
Пастушенко та Олексій Руспівдружденко. Вони у
ності недавно винайшли і
принципово
впровадили
конструкцією принове
стосування для заправки шліфувальних свердел
по товщині.
дерзання,
Простір для
творчих пошуків розширяє
перед молоддю горизон
ти можливого. Виробниц
тво в одинадцятій
п’яти
річці чекає від юнаків ноьих відкриттів, винаходів,
сміливих конструкторських
розробок.
М. КУПИКОВ,
заступник голови об
ласної секції по роз
витку науково-техніч
ної творчості молоді.

іЗВ
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КОМСОМОЛЬСЬКИЙ
ТЕЛЕТАЙП
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НАДІЙНИЙ,
ПОМІЧНИК
На зустріч із делегатом
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни першим секретарем
Долинського райкому пар
тії П. Л. Гідулянозим у ра
йонний Будинок культури
зібрався комсомольський
актив міста і сіл
району.
Петро Леонгійозич розпо
вів молодій зміні про те,
які враження
справна на
нього
республіканський
форум комуністів, які зав
дання стазить партія перед
комсомольцями.
Промо
вець зупинився також ьа
тик завданнях, які мають

виконати трудящі району
а одинадцятій п’ятирічці.
— Комсомол — надійний
помічник партії, її резерв.
Цз істина безперечна, —
сказав П. Л Гідулянов. —
Тому комуністи району у
своїх починаннях, у своїй
повсякденній роботі зав
жди спиратимуться на іні
ціативу й ентузіазм моло
дик, І ми знаємо: комсо
мол не підведе!

с. попко.
Долинський район.

КЛУБ
ЦІКАВИХ
ЗУСТРІЧЕЙ
У нейтральному лекторії
обласної організації. това
риства «Знання» почав ро
боту клуб цікавих зустрі
чей. На перше його засі
дання було запрошено де
легата XXVI з’їзду
Ком
партії України, робітницю
Кіровоградського виробни
чого швейного об'єднання
Раїсу Федорівну Кам’янсцьку.
і із
прохання
членів
клубу вона розповіла про
свій трудовий шлях, поді
лилася враженнями
від
партійного форуму кому
ністів республіки, відпові
ла на численні запитання
присутніх.
Оргкомітет
клубу планує провести на
ступну зустріч із визволи
телями
Кракова —- на
шими земляками.
Н.ПРОДИУС,
інструктор
Кірово
градського міськкому
ЛКСМУ.

(Закінчення.
Поч. на 1-й сюр.).
З ентузіазмом
зустріли
делегат и повідомлення про
те, шо на своєму першому
Пленумі, який
пройшов з
атмосфері виняткової єд
ності і згуртованості, Цент
ральний ’ Комітет
партії
знов одноголосно обрав Ге
неральним секретарем ЦК
КГІРС
товариша
Л. І.
Брежнєва. Одностайно обра
но Політбюрз ЦК КПРС і
Секретаріат ЦК.
XXVI з’їзд КПРС на ос
нові класового, марксист
сько - ленінського аналізу
світового революцій!! ого
процесу дав вичерпну від
повідь на найбільш пеку
чі, животрепетні питання су
часності, з новою силою під
твердив непохитну вірність
нашої партії всеперемаїаючому
марксистсько-ленін
ському вченню, принципам
пролетарського інтернаціо
налізму, непохитну ріши
мість КПРС відстояти мир
та безпеку народів.
Нині
все багатогранне
життя нашої республіки, як
і всієї країни, цілком визна
чається рішеннями XXVI
з’їзду партії. Одностайне
схвалення, широкий розмах
соціалістичного змагання пе
реконливо свідчать про те,
що комуністи, трудящі Ра
дянської України всім сер
цем
сприйняли
рішення
з’їзду і сповнені рішимості
втілити плани партії в ре
альні діла.
У Звітній доповіді
ЦК
КПРС глибоко і всебічно
проаналізовано підсумки не
тільки минулої п’ятирічки,
а й 70-х років у цілому.
Вихідним пунктом пар
тійного, політичного підхо
ду до економіки було і ли
шається здійснення
про
грамної вимоги — все в
ім’я людини, все для блага
людини.
Віддаючи належне зроб
леному, відзначив далі това
риш В. В. Щербицький,
XXVI з’їзд разом з тим
звернув увагу па труднощі,
недоліки в роботі, нерозв’я
зані проблеми, ще наявні в
народному
господарстві
вузькі місця і диспропорції,
недоробки в плануванні і
управлінні, порушення дис
ципліни і прояви безгоспо
дарності. І одна з головних
причин цього полягає в то
му, що не ПОВНІСТЮ ще 110-

долаїїі сила інерції, тради
ції і звички, які склалися в
той період, коли па перший
план виступав не стільки
якісний, скільки кількісний
бік справи.
Ці критичні зауваження
повної» мірою стосуються і
роботи ряду партійних орга
нізацій і комітетів, радян
ських і господарських орга
нів нашої республіки. Тому
ми повинні глибоко, в дета
лях розглянути
причини
допущених недоліків по кож
ній галузі, дільниці, колек
тиву і, не зволікаючи, намі
тити конкретні заходи, які б
забезпечували
виконання
планових завдань, підвищен
ня продуктивності праці та
інших завдань, чітко визна
чити, хто, що і коли повинен
для цього зробити.
Говорячи про передумови
розв’язання всіх народно
господарських завдань — і
виробничих, і соціальних, —
товариш Л. І. Брежнєв на
перший план висунув розви
ток важкої індустрії, і на
самперед її базових галузей
— паливно-енергетичної, ме
талургійної, хімічної.
Узагальнивши нагромад
жений досвід
господар
ського будівництва, особли
вості економічного розвити}'
країни на нинішньому ста-,
пі, XXVI з’їзд КПРС вису
нув як стрижневе завдання
на наступний період — за
вершення переведення еко
номіки на переважно інтен
сивний шлях розвитку.
Найважливішими складо
вими ефективності XXVI
з’їзд КПРС визначив при
скорення
науково-техніч
ного прогресу, підвищення
якості продукції. Відповід
но до стратегічної о курсу
партії XXVI з’їзд висунув
широку програму дальшою
підвищення народного до
бробуту, яка охоплює бук
вально всі сторони життя
радянських людей.
Серед усіх завдань, зв’я
заних з підвищенням рівня
життя наших людей, з’їзд
на перший план поставив
поліпшення постачання на
селенню продовольства, а
також промислових товарів
широкого вжитку. В цьому
зв’язку надзвичайно важ
ливого значення набуває
розробка і здійснення про
довольчої програми,- основу
якої становить дальше під
несення сільського госпо
дарства.

З ПОЗИЦІЙ
8И.10Г
XXVI
міжнародній
Серед найважливіших со борства на
ціальних
завдань
XXVI арені XXVI з’їзд КПРС з’їзду КПРС учасники збостан рів глибоко проаналізували
з’їзд партії особливо виді всебічно розглянув
досягнуті результати в роз
ідеологічної,
політико-вилив забезпечення трудящих
витку народного господар,
ховної
роботи.
З
’
їзд
вису

впорядкованим житлом з
ства республіки. Було особ
нув
завдання
—
здійснити
таким розрахунком,
щоб
ливо підкреслено, що ля
кожна сім’я мала окрему перебудову багатьох її ді гання, зв’язані з сталою ро
лянок і сфер.
квартиру.
ботою важкої індустрії на
Тепер найважливіше зав самперед її базових галу
Висунувши нові велико
масштабні завдання еконо дання всієї усної і друко зей, розробкою
і реаліза
ваної пропаганди, всіх онмічного і соціального роз l.тнів масової
інформації цією продовольчої програ
витку країни, XXVI зізд
ми, основу якої становить
полягає в тому, щоб донес дальше _ піднесення сільєі КПРС підкреслив, іцо їх ви
ти до комуністів,
до всіх кого господарства,
задоконання
прямо залежить трудящих смисл і значення
від підвищення якості керів рішень XXVI з’їзду КПРС, воленням матеріальних і ду
ховних потреб
трудящих,
ництва народним господар всі положення
і висновки, повинні
бути
постійно в
ством, удосконалення пла що їх містить доповідь то центрі
уваги
партійних,
нування і управління.
вариша JI. 1. Брежнєва.
профспілкових
і
комсоЗ’їзд поставив вимогу ут
Наприкінці товариш В. В. мольських організацій, ра
верди і я такий стиль роботи, Щербицький сказав: XXV! дянських і господарських
в якому, за висловом това з’їзд КПРС озброїв партію органік. Головне тут, під
риша Л. І. Брежнєва, орга і народ чіткою і ясною про креслювалося на зборах,—
нічно поєднувалися б ре грамою. Бойове
завдання поліпшення роботи з людь
зміцнення
трудової
тельність, дисциплінованість партійних організацій поля ми,
якнайбільше
з сміливою ініціативою і ви гає в гаму, щоб забезпечи дисципліни,
нахідливістю, практичність ти успішне виконання на поширення цінних ініціатив
і починів передових колек
і діловитість — з прагнен креслених партією
планів, тивів та новаторів.
ням великої мети, критич зосередивши на
цьом} зу
Важливе місце зайняли
ним ставленням до недолі силля
колективів в ім’я питання
вдосконалення
дальшого піднесення еконо форм і методів
ків.
керівниці*-’
мічної
та
оборонної
могут

Тепер усю нашу органі
ва економікою, іншими сфе»
заторську і політичну робо ності нашої Батьківщини, рамп суспільного життя, ут
ту треба спрямувати на те, підвищення
добробуту і вердження ленінського сти
щоб повсюдно зберегти ритм культури нашого народу.
лю, підвищення ролі обко
Тверда
впевненість
у мів, міськкомів,
райкомів
ударної
передз’їздівської
вахти, закріпити досягнуте, творчих
можливостях на партії, первинних партійних
посилення їх
підтягнути відстаючих, ще шого соціалістичного ладу, організацій,
на всіх ділянках
наміченого впливу
ширше розгорнути соціаліс в правильності
виробничої і
громадської
тичне
змагання, активно партією курсу — запорука діяльності.
Велику увагу
того,
що
комуністи,
всі
тру

підгримувати і якнайбільше
дящі Радянської
України було приділено виконанню-,
поширювати патріотичні по під випробуваним
керів поставленого з’їздом зав
чинання новаторів, дати ще ництвом ленінського Цент дання дальшого вдоскона
ширший простір народній рального
Комітету КПРС лення ідеологічної, ПОЛІГІ'ініціативі.
зроблять усе для успішного ко-виховиої роботи, необхід
— Вся наша . дійсність, втілення в життя
історич ності перебудови багатьох
говорить товариш
В. В. них рішень XXVI з’їзду Ко її сфер і ділянок.
Щербицький, є переконли муністичної
В одноголосно прийня.ій
пар і її Радян
постанові
учасники зборів
вим підтвердженням того,
ського Союзу.
партійного
активу, вира
що роль партії в житті сус
Найвищий форум ленін
жаючи
волю
комуністів,
пільства в період
зрілого ської
партії,
відзначали
усіх трудящих
Радянської
соціалізму постійно зростає. промовці, які виступали на
України, гаряче і одностай
XXVI з’їзд КПРС зробив зборах, викликав нове під
но схвалили
історичні рі
акцент на необхідності по несення політичної і трудо шення XXVI з’їзду КПРС,
Успіш Звітну доповідь ЦК КПРС,
всюдного суворого додер вої активності мас.
жання принципів партійної но виконано передз’їздів- промову
товариша Л. І.
при
закритті
роботи, дальшого посилення ські соціалістичні зобов’я Брежнєва
партійного впливу на всіх зання. За два місяці нього з їзду і прийняли їх до ке
і виконання як
республіки рівництва
ділянках
господарської, року трудящі
понад
план бойову програму роботи.
культурної і громадської реалізували
З великим
піднесенням
продукції на
діяльності, всебічного зміц промислової
учасники зборів
прийняла
340
мільйонів
карбованців.
нення зв’язку партії з ма
лист Центральному Коміте
Трудівники
сільського
гос

сами.
Генеральному
подарства
викопали Зав ту КПРС,
На основі глибокого ана дання двох місяців по заго секретарю
ЦК КПРС, Го
лізу нових умов, з яких те
Верховної
тівлях м’яса і яєць, органі лові Президії
пер живуть радянські люди, зовано
СРСР товаришеві
завершують підго Ради
діє партія, а також сучас товку до весняних польових Л. І. Брежнєву.
(РАТАУІ.
ного ідеологічного
прогн- робіт.

дійти-до кожного,
НА ДОПОМОГУ ПРОПАГАНДИСТАМ
ТА ЕКОНОМІЧНОГО НАВЧАННЯ
ИЙЧЕННЯ рішень і матеріалів XXVI з'їзду КПРС —

гочозне завдання системи партійного й комсомольського політичного насчаїиія, економічної освіт її трудя

щих. «Ми хочемо, щоб париііна політика зливалася з ніяльнісїіо

мас, — підкреслюється в доповіді

Генеральпо*

ю секретаря ЦХ КПРС Л. І. Брежнєва на XXVI з’їзді
КПРС, — шоб партійна освіта вчила

людей,

словами В. І. Леніна, адіяти так, як того

говорячи

дійсно кому-

иілм вимагає». В цю роботу треба вкласти всі свої знання, пропаїандистський досвід, організаторські здібності.
Глибоке оволодіння ідейною

форуму

скарбницею

парт і й 11 ого

завдання не одного дня і навіть не одного мі-

с»!ця. Воно розраховане на тривалий період і передбачає
активну участь на заняттях не тільки пропагандистів, а
іі кошти о слухача Важливим кроком у розв’язанні цьо-

го завдання
му році.

є організація

вивчення

п<>с Уже с нинішньому,
"

матеріалів

XXV!

поточному навчально
'
~
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З СЛУХАЧАМ

додаткові лекторії,
політгурткн, семінари, забезпечи
,9 БЕРЕЗНЯ в системі ти належні умови для їхньої
партійного
й комсо ефективної роботи.
мольського
політпавчаїшя
Як на перших
заняттях,
почалися перші заняття по так і надалі
пропагандист
шівчешио матеріалів фору нпвннеп^
використовувати
му комуністів країни. Вони для своїх виступів
лекиії,
засвідчили великий інтерес розповіді,
консультації, а
широких мас трудящих до для обговорення нзвчальворішень і’їзду, їх палке ба :о матеріалу і перевірки до
жання глибоко ознайомити машніх завдань — бесіди,
ся з положеннямII доповіді теоретичні співбесіди, діалоГенерального секретаря ЦК ' к, заслухування рефератів
КПРС Л. І. Брежнєва на < доповідей. Ефективна й
XXVI з’їзді партії, «Основ така форма роботи, як ор
них напрямів економічного і ганізація семінарів та кон
соціального розвитку країни ференцій.
А.че основним методом за
с l‘j0i—1985 роках і на пе
ріод до 1990 року», інших своєння змісту документів
документів. Ураховуючи це, 3 ’3ДУ повинна бути самосробота
слухачів. Кетреба на підприємствах, у
Ріпникгі занять мають чітко
колгоспах і радгоспах, там,
визначити, які саме розділи
де необхідно, створити нозі Звітної
і доповіді Централь
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МЕРЕЖІ КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО
ного Комітету КПРС, інших
матеріалів слухачі зобов’я
зані самостійно прочитати *
законспектувати,
передба
чити ? кожної теми навчаль
ні іі практичні завдання.
Особливого значення на
буває обговорення на полігзаняттях
ходу виконання
індивідуальних і колектив
них соціалістичних зобов’я
зань. Аналізуючи здобуте і
накреслення
на майбутнє,
пропагандист повинен зосе
реджувати
увагу слухачів
на завданнях їхнього колек
тиву, котрі
випливають з
історичних
рішень
XXVI
з’їзду КПРС. Як переконує
досвід, вивчення партійних
документів лише тоді дійо
ве й ефективне, коли
воно
проходить
одночасно
з
практичною роботою по вті
ленню
їх у життя. Отже,

пропаганда і вивчення мате
ріалів з’їзду повинні СГірНЧти дальшому
розгортанню
соціалістичного
змагання,
підвищенню трудової і полі
тичної активності мас у бо
ротьбі за успішне виконання
народногосподарських зав
дань першого року одинад
цятої п’ятирічки.
Доцільно на заняття за
прошувати делегатів з’їзду,
партійних, радянських і гос
подарських працівників, пе
реможців передз’їздівськего
змагання. Живі їхні розпо
віді
допоможуть
людям
глибіне зрозуміти ПОЛІТИКУ
партії.
нанбтнжчі й пер
спективні завдання.
Рекомендується
також
використовувати щукові за
писи,
окремі
фрагменти
Звітної доповіді ЦК КГІРС
XXVI з’їздові партії. Пар
тійпі організації, кабінети
політичної п економічної ос-

і 9 береззя І&81
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ня найманців проги нових
режимів в Анголі, Нінаозгра га Ірані.
Особливо зловісний по
тужний список американ

нийте
ВОЖАТИЙ
Нещодавно на базі Новомиргородської
середньої
школи № 2 проведено ьущошін конкурс вожатськоі
майстерності, в якому взяли
участь старші піонерські во
жаті п’яти
шкіл району:
Світлана Подик,
Людмила
Гриценко,
Надія Сердюк,
Олена
Скляренко, Ірина
Запсснко та Надія* Гладир.
У яри рамі
конкурсу —
питання з історії піонерської
їа комсомольської організа
цій, завдання на уважність,
кмітливість, танцювальний
конкурс і конкурс сурмачів
та барабанщиць. Дуже ціка
во пройшли два конкурси—
переклички піонерських та
комсомольських
пісень
і
«Смішинка».
Підбивши підсумки, жюрі
Назвало переможців. Ними
стали Надія Сердюк (Мартоніська середня школа),
Надія Гладир’ (Новомнргоподська восьмирічна школа
№ 2), Ірина Запсенко (Новомиргородська восьмиріч
на школа № і).

ського
«розвідувального
товариства»: нескінченний
клубок змоз, переворотів
ПОЛІТИЧНИХ убивств, ' який
так і не розплутала
до
кінця сенатська комісія з
^и«СЛІД/3ан.ня Дальності
Цг/, що засідала з середи
ні 70-х років. Придушення
демократичного
руху в
Гватемалі 1956 року, пова
лення уряду Мсссадика □
Ірані у 1953-му з насгуп-

УГОРЩИНА

Л. ЧЕРМАК.
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

ЦК
,1 В СУСІДІВ
ВІСШ БУЛО
. Певний досвід в орга
нізації та проведенні дис
котек мають "комсомольці
і молодь Петрового. Тема
тичні, танцювальні й му
зичні вечори вже давно
перестали
бути надзви
чайною подією в селищі.
Петрівці допомагають
комсомол ь ця м Ков городки, які теж
узялися за
створом пя
дис ко -клубу.
Бонн побували у сусідів,
провели показову диско
теку. Прадачічні
поради
щодо підготовки диск-жо
кея, його активу, створен
ня
селищної фонотеки,
звичайно, стануть у при
годі новгородіїівцям. До
^того не петрівці пообіцяли
найближчим часом улаш
тувати іце кілька спільних
дискотек, що допоможуть
становлению новоствореного диск-клубу.
Н. МИКОЛАЄНКО.

„МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ1*:

Де лісу—
по-господарському

І

і

сліди тт де нижнім

За 1976—1980 роки пло
ща лісонасаджень в Угор
щині збільшилась на 45 ти
сяч гектарів. А за рахунок
спорудження нових заво
дів-та реконструкції
ста
рих потужність деревооб
робних підприємств зросла
удвічі і досягла 900 тисяч
кубометрів
деревині: на
рік. Розширилося
вироб
ництво
деревшіноструд;кових плит, з 70 до 100 ти
сяч кубометрів збільшився
випуск деревинне ВОЛОКНИС
ТИХ плит, споруджений за
вод
по
виготовленню
стружкових
плит на це
ментній основі.
який ви
робляє їх 23 тисячі кубо
метрів на рік.
Таким чи
пом, деревообробна про
мисловість У1ЇР стає галуз
зю практично без відходів.
Нинішнього
року заго
товка деревини в Угорщи
ні збільшиться па 2.4 від
сотка ПОРІВНЯНО з мииулкм
роком і складе 7.7 мільйо
на кубометрів. Л до 1985
иоку цей показник наміче
но довести до 8.3 мільйона
кубометрів. Дальша меха
нізація
робіт у лісовому
господарстві дасть можли
вість
значно скоротити
втрати
при заготовках.
Здійснюються різноманітні
заходи з економії деревн
ий хвойних порід, оскіль
ки основну її частину до
водиться імпортувати. Ми
нулого року, приміром, бу
ло заборонено використо
вувати хвойну деревину в
десяти галузях народного
господарства
країни, що
дозволило зменшити її спв"жи ванна на 50 тисяч кубо
метрів. Цьогорік плануєть
ся збільшити економію пи
ломатеріалів із
хвойних
дерев ще на 90 тисяч ку
бометрів, для цього вона
не буде використовуватись
при виготовленні складсь
ких піддонів і в будівниц
тві дерев'яних будинків.

Коли новий державний ною
кривавою
смугою рз під
пильний нагляд
секретар США Олександр іранської
історії,
коли ПІ8ДЗННО-СхІДНу
Азію:
Хейг на
своїй
першій жертвами таємної поліції вбивство Нго Дінь Дьєма
прес-конференції спробу САВАН — улюбленого ви в Південному
В’єтнамі у
вав перекласти на Радян хованця ЦРУ — стали сот. 1963 році стало
увертю
ський Союз вину за «по ні тисяч вбитих і скаліче- рою до справжньої вини
турання
міжнародному них кдтувзннями
людом. щувальної війни
проти
тероризму», то він, оче
’ ---------------- ЛИСТ У НОМЕР----------------видно, мало зважував далекойдучі наслідки влас
них висловлювань. Справа
не лише у повній неспро
можності намагань ВашінгЯ немало прожив па світі. З першого дни війни
тона приписати Радянськоаж до останнього пострілу — буз на фронті, ко
кому Союзу справи, якими
мандиром мінометного взводу. Визволяв Польщу,
він ніколи не займався, і
Чехослопаччииу, Угорщину... А потім піднімав з
віру, яку останній ніколи
руїн народне господарство, нрацюзаз
не поклане сповідував. Терор, зама
даючн рук... Словом, бачив чимало і горя народ
хи на життя та майно, та
ного, і радості.
ємні змови були назавжди
І хто ще так, ик ми, ветерани Великої Вітчизня
вилучені із арсеналу ра
ної, знає справжню ціпу миру, може оцінній полі
дянської зовнішньої полі
тику миру і співробітництва, яку неухильно веде
тики
ще її засновником
наїла партія?! Ось чому мене так глибоко зачепи
8. І. Леніним.
ла та обурила розгорнута новим американськії'!
Та коли вже Вашінгтан
керівництвом криклива
кампанія «боротьби з
заговорив про «міжнарод
міжнародним тероризмом», який нібито несе в со
ний тероризм» як неприй
бі політика КПРС.
нятний,
ганебний метод
XXVI з’їзд КПРС висунув ряд
нових мирних
державної політики — ме
ініціатив, які співзвучні прагненням
усіх країн і
тод збройного насильства
народів, знаходять у них підтримку
і схвалення.
і таємних змов, то ініціа
А в Америці кричать про
«радянську загрозу».
тори цього необережного
Грубни, примітивний наклепі
«нового початку» повинні
Я впевиепий, люди здорового
глузду на всіх
знати, що вони вступили
континентах не сприймають усерйоз цього півня
на тонкий лід.
Він зразу
чого крику, і все ж мене, ветерана війни, зачіпає
ж проламається під лави
за живе гака брехня.
ною свіжих
спогадів у
Жодного разу в історії людства наш народ не
мільйонів людей на всіх
починав грабіжницьких воєн, ніколи
і нічим не
континентах
про нескін
скомпрометувала себе
міжнародна політика
ченний ланцюг державних
КПРС. На совісті
ж імперіалістів Сполучених
переворотів,
політичних
Штатів — кровопролитна війна у В'єтнамі, жерт
убивств, а також диктатор
ви Хіросіми й Нагасакі, трагедія Чілі. Почитайте
ських режимів, насампе
газету, послухайте радіо — терористичні дії на
ред Сполученими Штата
Філіппінах, події в Камлучії, та всі чорні справи
ми.
на міжнародній арені — це діло рух тих, хто
Як підрахував
Інститут
видумав «радянську загрозу».
Брукінгса, у 19-15—1975 ра
Восьмий рік несе надстроково службу на кор
ках США 215 разів засто
доні нашої Вітчизни мій онук Володимир. І нема
совували військову силу
у мене бажання палкішого від того, щоб мирним
або погрозу силою у спро
було його небо, щасливими — світанки...
бах нав'язати свою волю
К. ГЕ5»АСИМЧУК.
іншим народам. До цього
є. Йосипівна,
числа не входять
найосЗільшанський район.
танніші випадки застосу
вання сили чи викорисган-

Хай будуть щасливі світами

патріотів трьох країн Індо
китаю.
«Напалмовий те
рор» — цей вклад в істо
рію каральної війни на ра
хунку Пентагону. А на ра
хунку американської дип
ломатії — не менш ганеб
ний акт сприяння масово
му терору:
підтримка в
ООН режиму
ката Поп
Пота, який винищив у Кам
боджі три мільйони своїх
співвітчизників.
Тим часом на інших кон
тинентах
організатори
справжнього, а не вигада
ного міжнародного теро
ризму зі штабквартирою в
Ленглі
(штаї Вірджінія,
США) продовжували зав
давати ударів у спину за
конним урядам в ім'я так
званих
американської«
«життєвих інтересів»: 1967
року з Греції, де почалась
десятилітня смуга похму
рої
диктатури «чорних
полковників», в 1^73-му —
в Чілі, що стала царством
терору.
Під
дулом
подібних
операцій «дестабілізації»,
організованих ЦРУ, може
спинитися будь-коли ко
жен народ. Коли провалю
ються
агенти і підставні
особи, куплені за долари,
то в дію вводяться загони
терористів,
замасковані
під «групи опору», як це
має місце в Афганістані.
Хіба можна перелічити
б стислому
коментарі все
ге, що не змогло вмісти
тися а багато томів комі
сій по розслідуванню і ме
муарних відвертостей ко
лишніх ^розвідників?
Але повернемося
ще
раз до
наслідків необе
режного
дебюту новик
людей у Вашінгтоні. Вреш
ті-решт їх стріли спрямо
вані не тільки проти Ра
дянського Союзу.
Наша
країна
зможе постояти
за себе. Однак
у спробі
ідеологів
нової адміні
страції утвердитись у са
мозваному
«праві» ви
словлювати високомірні і
образливі міркування про
інші уряди
та політичні
рухи помітне дещо біль
ше, ніж
зневага до гро
мадських
норм міждер
жавних взаємин.
Якщо так
зване «нове
начало»
у вашінгтоні не
віщує нічого
іншого, як
повернення
до недоброї
пам’яті
часів «холодної
війни», то міжнародне то
вариство
матиме право
нагадати американському
істеблішменту, як різко
це суперечить сучасному
духові світової
політики
і співвідношенню
сил та
пріоритетів 80-х років.

С. 5ЄГЛО8.
(ДПН|.
ES

ЗРОСТАТИ-ВСІМ!
віти повинні подбати, щоб
пропагандисти
мали такі
запис».
Членам
методичних та
економічних рад треба підготувати місцеві матеріали
про основні
підсумки еко
номічного й соціального роз
витку в минулій п'ятирічці,
рубежі і завдання першого
року й одинадцятої п'яти
річки в цілому. Готуючії ці
матеріали, а також під час
оформлення.виставок мате
ріалів з'їзду в кабінетах із
бібліотеках обов’язково слід
ураховувати галузі народно
го господарства, форми павчапня і категорії слухачів.
Вивчення матеріалів з їзЛу має відзначатися глибо
ким політичним змістом, пі*
лсен ря м ова и іст ю, д іловитісТ'О, проводитись
у тісному
■^Кязку з
перспективами
розвитку відповідної галу
зі. коикретинмп завданнями
ЯОХН’ОГО колективу.

З сшор.~--------Потім у центрі уваги ЦРУ
— знову Гватемала, а за
нею Аргенгна, а пізніше
Домініканська Республіка.
З 1950 року
механізм
змоз спрямований на Ку
бу: невдале
вторгнення
загонів ЦРУ а затоці Кочінос, а потім багатосерій
ний сценарій підготовки
замаху на Фіделя Кастро.
Паралельно з цим пере
творюється
в арену опе
рацій ЦРУ й Африка: зло
чинне
вбивство Патріса
Лумумби, змови в Гані та
ряді інших держав Гвіней
ської затоки. Тут же «роз
відувальне товариство» бе-

2.
БЕРЕЗНЯ в школах
323політичного
навчання,

основ маркспз.му-лснШі зму,
комсомольських політгуртках почнеться вивчення те
ми
«Економічна політика
КПРС у період розвинутого
соціалізму». Для лекції-розповіді
пропагандиста про
основні підсумки економіч
ного розвитку СРСР у /"0-х
роках
і десятій п’ятирічці
рекомендується
відвести
першу годину занять, а на
співбесіду зі слухачами
другу. Наступне заняття, па
якому
слід
обговорім (і
особливості 80-х років, зав
дання одинадцятої п’ятиріч
ки і використання виробни
чого потенціалу, необхідно,
побудувати таким же чином,
але збільшившії час співбе
сіди на годину.
У своїх лекція х-розног.і
дях пропагандист обов язково повинен наголосити, що

в
доповіді
Генерального
секретаря ЦК КГ1РС Л. 1.
Брежнєва «Звіт Централь
ного Комітету КПРС XXVI
з’їздові Комуністичної пар
тії
Радянського Союзу і
чергові завдання
партії в
і алузі внутрішньої і зовніш
ньої
політики» зроблено
глибокий науковий і всебіч
ний аналіз підсумків, твор
чої діяльності партії і наро
ду
за минуле п’ятиріччя.
Головне досягнення дссяіої
п’ятирічки о тому, що на
прями
І характер нашого
економічного розвитку пов
ністю відповідають накрес
ленням
і принциповим на
становам
XXVI
з’їзду
КПРС.
Партійний форум
відзначив, що пайвшцок» і
довгостроковою мстою на
шої партії було і лишається
неухильне підвищення мате
ріального н
культурного
рівня життя народу. Роз
робляючи економічну Сірі*
тегію НИПІШІП.ОГО п'ятпріч-

чя, партія чітко визначила
конкретні
шляхи,
якими
можна досягти мети. Це —
.динамічний і пропорційний
розвиток виробництва, під
вищення його сфективиос’і,
зростання
продуктивное гі
прані, якості роботи, вдоско
налення методів управлін
ня.
Обов’язково треба навесні
конкретні дані, взяті з допо
віді Генерального секретаря
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва
на XXVI з'їзді КПРС, які
характеризують
намічені
партією рубежі
соціальнзскопомічпого розвитку на
шої країни. При цьому ке
рівник заняття повинен заюстрнтп увагу слухачів, що
успішне виконання широкої
соціально-економічної про
грами партії може бути за
безпечене тільки зростанням
економічного
потенціалу
країни. Тут
доречно буде
кавсстп слова Л. І. Брежші-на про ге, що інтенсифікацій

економіки,
підвищення її
ефективності полягає насам
перед у тому, щоб результа
ти виробництва
зростали
швидше, ніж
затрати ка
нього, щоб, залучаючи в про
мисловість значно менше ре
сурсів, можна було добити
ся більшого. А без приско
рення
науково-технічного
прогресу, найповнішого ви
користання ресурсів — ма
теріальних і трудових, під
сшнсшія
ефективності
і
якості всієї
роботи цього
не досягти.
Характеризуючи вузлову
проблему сучасної економі
ки —розвиток
сільського
господарства, пропагандист
повинен донести
до свідо
мості слухачів мету партії—
добитися надійного поста
чання країні сільськогоспо
дарської продукції і спровгін!, завжди мати для цього
достатні резерви, планомір
но, па промисловій
основі
розвивати
землеробство і
тварпшшцтво.
Вій
має
спрямувати заняття на кон
кретну, ділову розмову слу
хачів про дбайливе став
лення до землі як головної о
засобу виробництва,
про
і рате використання техніки
і добрив, розвиток племіп-

ної справи. Приклади, взяті
з життя колективу,
допо
можуть зробити лекцію ЧИ
співбесіду цікавою, дохідлн(ЗОЮ.

До ЦИХ двох занять irpoпочується дати
та кі ііракслухачам;
тіічііі завдання
І. Внвчигії хід
виконаний
кляпів і соціалістичних зоПов’язань пОточного року в
колективі. 2. Проаналізува
ти зростання технічної ба
зи, використання
виробни
чих потужностей на підпри
ємстві, в колгоспі чи рад
госпі (враховуючи категорію
слухачів). 3. Доручити, слухачеві-раціоііалізаторові ви
вчити використання матері
альних і трудових ресурсі»,
робочого часу в колективі,
висе пі пропозиції для ііолііїшення справи. 4. Підготува
ти повідомлення
па теми;
«План — закон
виробниц
тва», «Підвищення плановім
дисципліни,
господарське
ставлення
до суспільного
добра — важливі фактори
підвищення
ефективності
виробництва» та ін.
О. ДЕМЧЕНКО,
консультант
Будинку
політосвіти
обласного
комітету пертії.

4

ажання писати, вис
ловити свій внутрішній
Б
стан, свої думки і почуття
поетичним рядком — при
родна
потреба, мабуть,
кожної людини. Звичайно,
якщо вона не позбавлена
відчуття краси всього су
щого, його невмирущого
розмаїття. Ось чому тема
тично вірші
початківців,
що надходять до редакції,
дуже близькі між собою.'
Лихоліття війни, трудові

коли
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спроби С. Шевченка (Новгородківський
район),
A. Некраси
та В. Тимошенка
(Олександрія),
B. ЇІозовалого
(Кірово
градський район), Л. Май
ка (Олександрівський ра
йон), Л. Лаврика )(Світловодськ), Б. Калюжного
(Кіровоград) засвідчують
протилежне.
Та повернемось до початку розмови. Отжс, як
ми вже з’ясували, бажан-

і критики називають вер
сифікацією. Це, як і знан
ня мови
(а вона у бага
тьох покульгує),
— еле
ментарні передумови для
того, .хто береться за иеро.
Щирості почуттів зама
ло. їх іще треба вміти на
лежним ЧИНОМ

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»
.

ЦВІТУТЬ СНІГИ?..
звершення сучасника, до
рогий серцю образ матері,
таємничий і прекрасний
світ природи і, звичайно
ж, вірші про любов — таїц
життєві впднокругн моло
дих авторів.
Для початку годиться *
назвати їхні прізвища: Ва
лентина Возиюк (Маловиеківськпй район),
Галина
Шамрай (Кіровоградський
район), Людмила Козлен
ко (Олександрія),
Алла
Пташник (Новоархангсльеькпй район),
Ірина Дя
ченко (Кіровоград), Люд
мила Москаленко (Новоукраїнський район), Любов Литвиненко (КомпаиіТвськнй район), Лілія
Лук’япець (Світловодськ),
Людмила Губаня (Маловнсківський район), Світ
лана Орел (Новомиргород). Людмила Ткаченко
та Іра Черячукіна (Кірово
град).
Ви, очевидно, звернули
увагу, що в цьому перелі
ку — одні
дівочі імена.
Справді, переважна біль
шість віршів належить дів
чатам. А втім, цс зовсім не
означає, що чоловіки бай
дужі до поезії. Поетичні
7^=2—т—Т-

ия писати властиве бага
тьом. А ось
уміння емо
ційно правдиво передати
побачене й пережите —
випадає поодиноким.
Багато хто з дописува
чів помилково вважає, що
поезія — цс заняття роз
важальне. Ні, вони про це
не пишуть. Навпаки, інко
ли навіть
нарікають па
брак знань і досвіду. Ллє
їхні сяк-так
заримовані
послання промовляють са
мі за себе. Неохайно пере
писані, а то й не переписані
зовсім, з перекреслепням і
слідами численних правок
— вони справляють прик
ре враження. Ці чернетки
позначені печаттю поспіш
ності і неуваги. Здається,
дріб’язок, а насправді від
сутність розуміння голов
ного — самої природи
творчості. А їй категорич
но протироказані
легко
важність і поквапливість.
Впадає у вічі й низька
культура віршування у ба
гатьох з перелічених авто-'
ріп. Маємо па увазі пере
дусім- володіння
псиною
сумою чисто технічних за
собів і прийомів, отим са
мим, що літературознавці

ВМСЛОВ11ЇІІ.

Інколи всі спроби самоут
вердитись приречені на не
вдачу. В цьому плані де
що краще враження справ
ляють
вірші Світлани
Орел, Люби Литвиненко
та Ірини Дяченко. Але її
воші не позбавлені огріхів.
Окремо хочеться сказа
ти про вірш семикласника
Сергія Шевченка. Вже са
ма назва вірша засвідчує
здатність автора мислити
художніми образами. «Цві
туть сніги
вечірнім цві
том», — пише Сергій. А
п справді цвітуть! Є й інші
вдалі рядки; «Всюди ха
тини розбрелися, пала ба
гаттям
небокрай». Що
правда, багаття оте майже
«вигоріло»
від
частого
вживання, але сам
факт
тяжіння юного автора до
метафори — добрий симп
том.
У
вірші А. Ііекрасл
«Хлеб детства» читаємо:
Нет, не забуду,
не забуду.
Оно приходит с дальних
дней —
Родной земли ржаное
чудо
С печалью матери моей.
Строфа занам’ятовується. На жаль, тільки вона
одна. Все інше позначене
несмаком і вторинністю.
Підсумок напрошується
сам собою:
----- " есе
""
вгпоезії
важливе.
Одне вразливе
місце може звести нанівець
усі попередні зусилля. Цс
добре розумів один із найгармонійпіших носіїв світу
О. Пушкін, твори якого, як
і поезію Т. Шевченка, му
сить, очевидно, досконало
звати кожен но іагківець...
В. БАЗИЛЕВСЬКИЙ,
член Спілки письмен
ників СРСР.

41 К ЗАВЖДИ, крім уже
А знайомих ліній, тинів
одягу і поєднання кольо
рів, весняна мода зваблює
своїх шанувальників і де
якими новими пропозиція
ми.
Передусім
.... слів
___
кілька
про одяг для дівчат і юна
ків. У ньому багато спільІіОҐО. Светри,
джемпери,
снортивні брЮ!.И і 11.НІІВкомбінізонн, сорочки, шап
ки і шарфи нічим іш від
різняються' одне від одно
го. Ця єдність позначаєть
ся і в однакових деталях,
прийомах оздоблення, ор
наментах на в'язаних реX чах, нарешті, тканинах.
Нинішнього Сезону від
дається перевага взуттю на
низькому каблуку. Ловеяїсдспні туфлі типу иолуботпикіп з товстими кольо
ровими панчохами,
фамп
чи
шерстяними
шкарпетками істотно змі
нять враження від костюма
а цілому. Зрозуміло, що 'іаке доповнення доречне в
поєднаній зі спідницями чи
зібраними внизу брюками.
наймодніші спідниці —
картаті з кількома склад-'
нами спереду, ззаду, збо
ку, а також загорнуті на
один бік і застебнуті при
близно посередині декора
тивною булавкою. Юшім
пасуватимуть
і сійдпіщібрюкп, які шиють з вель
вету, джинсової ткашіпи,
напівшерстяних вістря по
ткавші. наприклад, твиду
чи матеріалу в дрібну кар
ту.
Брюки для дівчат не ви
ходять з моди. Популярні
брюки, зібрані внизу реЗІШКОЮ чи пріїшивним.'і
манжетами на гудзику (як
лижні шаровари п'ятдеся
тих років); брюки,
вільні
вгорі і дуже вузькі донизу,
застебнуті па кілька доібних гудзиків; брюки, щіль
но посаджені на стегнах,
широкі в колінах, а потім
звужені до
щиколоток;
брюки чоловічого стилю з
двома відкритими виточка
ми з-під пояса. з косими
кишенями, переважно з
тканин у каргу. З ними но
сять довгі биузи-сорочки
(туніки) з поясом чи з ко
ротким жилетом, і, звичай
но, трикотажні светри,
джемпери.
Блузки і сорочки модні в
спортивному СТИЛІ
— з
картатих
і однобарвних
тканин, з кишенями, з ма
ленькими відкладними ко
мірами чи зі стойкою і
зборкою від плечей.
У холодну погоду прак
тичні куртки і півпальт,
короткі жакети зі штучноіо хутра, вільні просторі
пелерини, плащі на утеп
люючій підкладці. Допов-

нениям до них с в'язаііі
в’язаііі
шапочки зЗ кольоровим
КОЛЬОРОВИМ орОрвамевтом
чи фактурною
орнамеитальною в'язкою з
однокольорових НИТОК. Яекравий шарф, кольорові
панчохи чи шкарпетки і ці .
шапочки зроблять костюм
нарядним..
Юнакам радимо викори
стати в одязі більше світ
лих і яскравих кольорів —
голубого, яскравого синьо
го, оранжевого, світло-сіро
го, охристо-жовтого, білого.
В’язані шарфи поряд з ке
пі і шитими м'якими капе
люхами тину
панами бу-

прикріпити до шнура чи
кольорової
стрічки
і пов’я........
v —
—
затії навколо шиї чи на зібраному-волосі, вільно від-пустивши кінці? Як краси
во вони розвіватимуться в
танці! Прикрасить сукіно
вінок з квіточок, закріпле
них топким
шнуром, по
в'язаним навколо талії. З
кольорових стрічок можна
сплести косичку-пояе, а лезаплетєні кінці зав’язати '
великим бантом збоку чн
ззаду на талії.
Нарядною
прикрасою
стане бахрома паподоажніх

ВЕСНЯНА
МОДА

БАДИЛАО

дуть доречним доповнен
ням курток,
півпальт і
плащів. Замість піджаків
можна носити картаті віль
ні сорочки (з фланелі "її
шерстяних тканин) нави
пуск, поверх тонкого свет
ра. Знадобляться трико
тажні джемпери' довжиною
до талії, в'язані жилети із
сорочками — одноколірні
чи з орнаментом (картою і
в стилі норвезьких). Со
рочки вільні, непрпталсіи.
д у варіантах «під старо
винні» — з коміром-стойкою і зборками від плечей,
з-під кокетки
і короткої
планкп-застібки.
Брюки. як 1 раніше,
вузькі (22—24 см), зверху
вільніші (крім джинсів), з
двома відкритими складка
ми- виточками, з косими
кишенями, без накладних.
Різноманітні куртки, лег
кі й теплі, шкіряні і з різ
них тканин та матеріалів,
лишаються
фаворитами
юнацької моди.
З весною пов'язані тур
боти про одяг для випуск
ного вечора в школі, техні
кумі. училищі. Справді, ко
му не хочеться цього дня
бути красивим, нарядним.
Перша порада .така — сук
ня чи костюм ніякою мі
рою не повинні бути схожі
на урочистий одяг дорос
лих. Конкретні моделі зна
йдуться
в журналах. Ми
ж спробуємо порадити
кілька деталей. Наприклад,
штучні квіти. Що, коли їх

ПЕРЕД СТАРТАМИ

швах рукавів і спідниці чи
по шву кокетки. Красиво
дивиться оборка з оздоОтовальної тканини, прошв,
мережив, прошита зі споду
спідниці чи від краєм кіль-,
них рукавів, якщо її край
буде видно зовні. Кольоро
ві дрібні оборочки (1,5 —
2,5 см. шириною) приши
вають зверху одноколірної
злегка розкльошеної спід
ниці. Взагалі виявте видум
ку, мобілізуйте свою фан
тазію.
А що ж порадити юна
кам? Крім традиційного
офіційного строгого кос
тюма, підійдуть брюки з
красивою вільною сороч
кою і невеликим коротким
жилетом. Світла куртка з
літньої тканини теж цілком
доречна. І шкарпетки мо
жуть бути світлими (білн' ми, голубими) чи яскрави
ми (червовими, оранжеиими), тільки не з блискучою
виткою. Темні шкарпетки
відповідають темному кос
тюму.
Зовсім
не обов'язково
мати в і ардеробі багато
речей. Уміло, зі смаком, ді
брані спідниця. брюки,
джемпер., сорочка зроблять
ного різноманітним і Прак
тичним. •
І. АНДРЄЄВА,
головний
мистецтво
знавець
Загальносо
юзного Будкину моде
лей одягу.

ФУТБОЛ

БУДУТЬНОВІ РЕКОРДИ

НаЕодимо календар
градської «Зірки»:

Майже 6000 фізкультур
ників об’єднують колекти
ви фізкультури ОлександріБсьиої районної
ради
ДСТ «Колос». Незважаючи
на
відсутність
платних
тренерів, тут останнім ча
сом підготовлено
чимало
розрадників,
значківців
ГПО, класних спортсменів.

А, До змагань готу
ються юні спортсмени.

Кожен із цих фотознім
ків знайомить із життям
громадських тренерів Ми
коли Павловича Іванова
(фото вгорі) та Володи
мира Івановича Черкаса.

А Хто суперник «Зір
ки»!

Торік
волейбольна
команда районної ради
стала чемпіоном, області,
на республіканських зма
ганнях виборола
друге
місце Велика
заслуга в
цьому громадського тре
нера Івана Юрійовича Березепка.
Активно почали трену
вання спортсмени Олек
сандрійського району з
приходом весни. З ними па
громадських засадах пра
цюють понад сто тренерів.
Л цс значить — будуть но
ві імена, нові рекорди, но
ві перемоги.
Текст і фото
Ю. ЛІВАШНИКОВА.

Ігор

першого кола кірояо-,

5 квітня, неділя — «Колос» (Полтава) — «Зірка»
8 квітня, середа — «Колос» (Павлоград) — «Зірка»
12 квітня, неділя —
«Зірка» — «Металург» (Дні
про дзержинськ)
15 квітня, середа — «Зірка» — «Дніпро» (Черкаси)
22 квітня, середа — «Говерла» (Ужгород) — «Зірка»
25 квітня, субота — СНА (Львів) — «Зірка»
29 квітня, середа — «Зірка» — «Кривбас» (Кривий
Ріг)
4 травня, понеділок — «Зірка»—«Поділля» (Хмель
ницький)
7 травня, четвер — «Зірка» — «Буковина» (Чернів
ці)
11 травня, понеділок— «Кристал» (Херсон) —
«Зірка»
15 травня, п’ятниця — «Суднобудівник» (Миколаїв)
— «Зірка»
21 травня, четвер — «Зірка»
* —___ — «Океан» (Керч)
24 травня, неділя — «ЇЗірка») — «Атлантика» (Севастополь)
1 червня, понеділок — «Стахановець» (Стаханов)
— «Зірка»
7 чеовня, неділя — «Зірка» — «Вуглик» (Гсрлівна)
10 череня, середа — «Зірка» — «Новатор» (Жданов)
16 червня, вівторок — «Торпедо» (Луцьк) — «Зірка»
19 червня, п’ятниця — «Авангард» (Роено) — «Зірка»
25 червня, четвер — «Зірка» —• «Нива» (Вінниця)
28 червня, неділя — «Зірка» — «Спартач» (Житомир)
п’ятниця —• «Фру нзенець» (Суми) —
З липня,
«Зірка»
6 липня, понеділок —
1ДицУ!ЫВВа38
(Чернігів) —
«Десна»
«Зірка».
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