
В республіці триває

тиждень найвищої 

продуктивності праці, 

присвячений XIX з'їз

ду ВЛКСМ.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ПОЛЕ
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Щоп'ятниці 
о шостій...

Віктор Степанович Аид- 
ріяіи, Герой Соціалістичної 
Праці, бригадир трак гар
ної бригади колгоспу «Ро
сія*, не- приховував задо
волення:

— Добре попрацювали 
хлопці. Думаю, Таїсіє Ми
колаївно, час кинути до
датково кілька агрегатів 
на догляд за посівами, — 
звернувся до секретаря 
парткому господарстьа 
Т. М. Рудої.

Трактори поверталися з 
ноля у вечірніх сутінках 
після напруженого ч рудо
вого дня. Дехто вже й фа
ри увімкнув. Зіскочив з 
підніжки свого К-700 Вік
тор Лацкан. Глянув, я Ва-

ТЕТЯНА ХО
ЛОДЕНКО ПРА
ЦЮЄ МАЛЯРОМ 
У БУДІВЕЛЬНО
МУ УІІРА’ЗЛІ.І- 
111 № 1 ТРЕСТУ 
аїііРОВОГР \ Д- 
МІСЬ К Б У Д». 
ЗМІННІ ЗАВ
ДАННЯ МГЛ5КЕ 
ЗАВЖДИ ПЕРЕ
ВИКОНУЄ. ПІД 
ЧАС. УДАРНОГО 
ТИЖНЯ КОМ
СОМОЛКА ЗО
БОВ’ЯЗАЛА С Я 
ДОСЯГТИ НАЙ
ВИЩОЇ З ПО
ЧАТКУ РОКУ 
11 РОДУ к т и в- 
ПОСТІ ПРАЦІ. 
П ПІДТРИМА
ЛИ ВСІ МОЛОДІ 
БУДІВЕЛЬ II И- 
Щ БРИГАДИ. 
ОЧОЛЮ ВАНІ 
НАДІЄЮ ПАВ
ЛІВНОЮ КРА
ВЕЦЬ.

Фото В. РЕ
ШЕТНИКОВА.

У РАХУНОК ЛИСТОПАДА
Вагомий трудовий дарунок XIX з’їздо

ві ВЛКСМ, приготувала комсомольсько- 
молодіжна‘бригада плавильників Світло- 
і’.пдського заводу чистих металів, очолю
вана Миколою Петровим. Нині на її тру
довому календарі — листопад. JJo кін
ця року молоді плавильники планують 
заверінпг.і виробничу програму двох з 
половиною років п’ятирічки.

Включивліі'св у тиждень найвищої 
продуктивності прані, керівник колекти
ву Микола Петров, ірупкомсорг делегат 
XIX з’їзду ВЛКСМ Віктор ІІрохопець 
та ударник комунісіичної прані Василь 
Гияпенко щодня виконують змінні зав
дання на 152—JGO процентів.

С. ПРЕ ДОЛЯМ.

УДАРНІ РЕЙСИ '
Комсомольсько-МОЛОДІЖНИЙ колектив 

шоферів Головачінсьної райсіпьгссптех- 
ніки у другому півріччі минулого росу 
був визнаний переможцем республікам ь- 
иого змагання серед КМК транспортників. 
Успішно працюють молоді водії й нині* 
У першому кварталі колектив відтранс
портував понад план більше деох тисяч 
тої н народногосподарських вантажів А 
на початку травня хлопці рапортували 
про виконання соціалістичних зобов'я
зань, ззятих на честь XIX з’їзду ВЛКСМ 
Кращі молоді події бригади Анатолій Бу- 
гаи, Серпи Цеберманівський, Анагзлій 
Митюк, Віталій Ковальський та Анато
лій Виг.тиканло трудяться нині в рахунок 
червня. Кожен з них виконує змінні за
рання на 140-150 процентів.

М. МАРТИНЮК, 
завідуючий відділом комсомольсь
ких організацій Гопованівсьного 
райкому комсомолу.

Орган кірово го обкому аксму

Кіровоград-» пбласна
'<Ібх: г'. . <
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силь Чуприпчик, теж меха
нізатор, уже тут, на трак
торнім стані. Підійшов до 
нього, розговорилися.

— Сьогодні Сергій Ми- 
колановнч підрахував, що 
досходове боронування 
буряків закінчимо ми до 
суботи, — розповідав Ва
силь. — 'Годі й за свою 
кукурудзу візьмемося.

Сергій Войпан — агро
технік господарства, керів
ник механізованого загону 
по вирощуванню кукуруд
зи за індустріальною тех
нологією. Вії. юр Лацкан і 
Василь Чуприпчик — чле
ни нього і.о.ііч-.тиву.

Кукурудзоводи Войпана 
першими в колгоспі посія
ли начанисту на зерно. 

За три дні, як і зобов’язу
валися. Тоді по-ударному 
попрацювали комсомольці 
Віктор Лацкан, Валерій За- 
лужний, Віктор Михайлов, 
Василь Чупринчик. Серед
ній виробіток кожного чле
на колективу становив на 
сівбі 137 процентів.

А минулої п’ятниці на 
засіда^і комітету комсо
молу запропонував ланко
вий комсомольсько-мо
лодіжної ланки по вирощу
ванню цукрових буряній 
Василь Жорновий добитися 
в ударний передз’їздівсн- 
кии тиждень найвищої 
продуктивності праці з по
чатку весняної кампанії, 
зробити півтори денні нор
ми комсомольською нор
мою. Першими його підтри
мали нунурудзоводи, очо
лювані молодим комуніс
том Сергієм Войпаном.

... Щоп’ятниці о шостій 
секретар комітету комсо
молу господарства Піна 
Ожога відкриває засідання 
комітету комсомолу. До 
завтрашнього ж вона го
тується особливо ретельно: 
па ньому комсомольці зві- 
туватимутт. про зроблене 
під час ударного ти ж гі, 
присвяченого XIX з'їзду 
влксм

М. ПОЛІЩУК.
Нсвсукраїнський район.

Відтоді як на XVIII з’їз
ді ВЛКСМ прозвучали сло
ва Л. І. Брежнєва: «Комсо
молу треба взяти гід свою 
постійну й неослабну опіку 
сферу торгівлі і обслуго
вування», багато хороших 
змін відбулося в житті 
працівників торгівлі. По
ліпшилися інтер’єри мага
зинів, викладка товарів, 
різноманітнішим став 
асортимент, впроваджені 
нові прогресивні форми 
обслуговування. Усе це 
тісно пов’язано з великою 
програмою соціального й 
економічного розвитку 
нашої країни, яку накоес- 
лив XXVI з’їзд КПРС. '

Безпосереднє відношен
ня до цих зрушень у сфе
рі торгівлі має молодь, у 
багатьох добрих справах є 
їі відчутний вклад.

Наприклад, у нашому 
обласному оптовз-розд- 
рібному об'єднанні фірми 
«Одяг» працює багато мо
лоді. Комсомольці об єд
нання не раз виходили пе
реможцями соціалістично
го змагання серед торго
вельників міста і району.

Однак вважати, що зав
дання, поставлені перед 
нами на XVIII з їзді 
ВЛКСМ, виконані повніс
тю. не можна. «Молодіж
них» проблем у сфері тоо- 
гівді лишилося чимало. 
Однією з них, на мою 
думку, є плинність кадрів, 
котра за останні роки зро
сла.

Скажімо, у нашому 
об'єднанні працює більше 
200 комсомольців і неспіл- 
кової молоді Торік колек
тив поповнили 64 випуск 
ники торговельних училищ 
та технікумів. А звільнило
ся 67 молодих працівни
ків, тобто, кожен третій. 
Така висока плинність кад
рів безперечно, позначи
лася не тільки на комсо
мольській роботі, а й на 
якості всієї торіівлі.

Чому ж не затримуються 
молоді продавці, чому ма
ло не щодня несуть заяви 
на звільнення?

Насамперед, комітет 
комсомолу не зміг побу
дувати свою роботу так, 
щоб у його полі зору були 
всі новачки. Більшість із 
них протягом року не має 
комсомольських доручено. 
Вечори, диспути, «вогни
ки», дискотеки — культ
масові заходи, що сприя
ють ближчому знейзмстзу 
людей, швидкій адаптації 
новачків — і не пам ятаю 
коли проводилися в об'єд
нанні. Річ в тому, що б нас 
нема свого клубу, а мага
зини, складські приміщен
ня, бази, де працює мо
лодь, розташовані в різ
них кінцях міста.

Додам, що житлом тор
говельники забезпечують
ся погано, у нас немає 
жодного гуртожитна. Сло
вом, новачку доводиться

СЛОВО ДЕЛЕГАТА

Стань наставником
жити лише роботою. А 
‘‘Гам теж не все ладиться. 
Бути продавцем — це не 
тільки стояти за прилав
ком, обслуговувати покуп
ців. Треба й підготувати 
товар до викладки, слідку
вати за чистотою, еести 
документацію... Досвіду в 
новачків не вистачає, час
то вони розгублюютьсі. 
Майже всі нестачі, які 
трапляються в об’єднанні, 
допущені молодими про
давцями.

Як не дивно, наставниц
тво (не тільки в нашому 
об’єднанні, а й узагалі в 
торгівлі) не набрало те 
належного розмаху. Дос
відчені продавці рідко ви
являють бажання допо
могти новачку. Дасться 
взнаки приватницьке «Сам 
за себе», поз'язане з ма
теріальною відповідаль
ністю. От і залишається 
кожен другий ногачок без 
підтримки.

В об'єднанні є наставни
ки. Діляться досвідом з 
молодими ветеран праці, 
кавалер ордена «Знак По
шани» І. А Реава, кому
ніст завідуюча магазином 
№ З Л. Ф. Бараноеа, стар
ший продавець відділу 
кредиту В. А. Дубовик, ка
сир магазину «Білизна> 
В. 3. Соколова, завідую ча 
магазином № 8 О. О. Да
нилова та багато інших. В 
їхніх колективах прижива
ються новачки, підвищу
ють професійну майстер
ність.

На практиці ми переко
налися, що навіть комсо- 
мольсько-мо л о д і ж н а 
бригада без участі в ній 
наставника існувати не 
може.

Ось приклад. Три роки 
тому, в магазині № 1 в сек
ції «Брюки» був створений 
КМК. Бригадиром у новач
ків стала Олена Пасту- 
шенко, молоде, але вже зі 
стажем практичної роботи 
продавець. Тепер це — 
один із кращих колективів 
б об'єднанні. Жоден член 
комсомольсько - молодіж.- 
ного не звільнився за весь 
цей час, а колишні но і зи
ки продавці Валя Самелюк 
і Алла Чуйко стали право
фланговими змагання.

Охоче беруть до себе в 
КМК новачків і продавці 
секції «Чоловічий трико
таж» магазину № 10, бри
гадиром у яких Н. І. Со
ловйова. З упевненістю 
можна сказати, що хоро
шими продавцями стали 
всі члени КМК секції «Три
котаж» магазину № 2 
(бригадир Л М. Маслова, 
групксмсорг Н. Пилипен
ко). Словом, КМК — на
дійна школа виховання мо
лодих.

Т МАСЛОВА, 
старший продавець 
відділу кредиту.
м. Кіровоград

обкому 
Компартії 
України

12 травня відбувся пле
нум обкому Компартії Ук
раїни. Розглянуто питання 
«Про завдання партійних 
організацій, радянських І 
господарських органіс об
ласті по здійсненню комп
лексно! програми соціаль
но-економічного розвитку 
сіл на одинадцяту п'яти
річку і до 1990 ронуп.

З доповіддю в цьому пи
танні виступив перший 
секретар обкому Компар
тії України М. Г. САМТ- 
ЛИК.

В обговоренні доповіді 
виступили В. Я. КРУЦЕН- 
КО — перший сеирєтчр 
Новоукраїнського райкому 
партії, П. Л. ГіДУЛЯНОВ
— перший секретар .До- 
лннського райкому партії 
М. І. КАТАНА — топоча 
колгоспу імені Х.Х з’їзду 
КПРС Бобривецьксгс ра
йону, М. К ПА ШОЛС К — 
перший секретар Компд- 
ніївського райкому партії, 
Г. І. БАНДУРОВИЧ — сек
ретар парткому колгоспу 
імені Чапаева Світпозод- 
ського району. Б І. ЖЕЛІ- 
БА — голова ьимонному 
обласної Ради народних 
депутатів, І. О. ОКО8ИЇЙЙ
— перший секретар Усти- 
ніеського райкому партії, 
А. Д. АНТОНЮК — дирек
тор радгоспу «П’ятихатсь- 
кий» Петрівського району, 
О. К. ТУПЧІЄНКО — пер
ший секретар Кіровеького 
рамному партії м. Нірозс- 
града, В. П. ІВЛЄВ — голо
ва обласної ради проф
спілок О. Г. ЛАДЯЄЕА — 
голова виконкому Ново- 
миргородської районної 
Ради народних депутатів, 
Б. П ХИЖНЯК — завіду
ючий обласним відділом 
народної освіти.

13 заключним словом ви
ступив М. Г. САМІЛИК.

Б обговореному питанні 
пленум прийняв постано
ву-

Пленум заслухав інфор
мацію про хід виконання 
організаційно - політичних 
заходів по здійсненню рі
шень XXVI з’їзду КПРС і 
XXVI з'їзду Компартії Ук
раїни, з якою виступив 
другий секретар обкому 
партії Л. Ф. КІБЕЦЬ. В об
говоренні інформації ви
ступили В. О. СОКУРЕНКО
— перший секретар Кіро
воградського міськкому 
партії, Р. П. ЦИМБАРО- 
ВИЧ — доярка колгоспу 
імені Жовтневої револю
ції Добровепичківського 
району, С. X. ТАРАНЕН
КО — перший секретар 
Олександрівського райисж 
му партії.

На інформацію пленум 
прийняв постанову.

В роботі пленуму взяв 
участь інструктор сільсь
когосподарського відділу 
ЦК КПРС С. О. ВОЛОХОВ.

(Звіт про буде
опубліковано).
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Статистична 
довідка

За два театральних се
зони колектив обласного 
музично - драма пічної о 
театру імені М. Л. Кро- 
ппвницького зіграв 1209 
вистав, на яких побувало 
більше 409 тисяч гляда
чів. За цей час відбулося 
ІЗ прем’єр. Тепер на афі
шах театру назви .23 
спектлк пів.

Л. ФЕДЧЕНКО: Театр на 
може існувати без глядачів. 
Вистава не відбудеться, як
що її нема кому дивитися. 
Чим більше глядачів у залі, 
тим більшу відповідальність 
за свою гру відчуває актор, 
тим з більшим натхненням 
творить він на сцені образ.

І лидач же, я свою чергу, 
йде з театр, коли вистава, 
тема, порушена в ній, близь
ка й зрозуміла йому.

Взаємозв'язок сцени і за-

ру, як/ він проводить, го
туючись до славного юві
лею. Всі сили ми вкладаємо 
у вистави «Талан» за п єсою - 
Сгарицького і «Дума про 
вчителя» за п’єсою Драча, 
які у дні ювілею представ
лятимуть український театр 
у Москві. Готуємося до 
гастрольної поїздки у місто 
Есронеж. Ще належить під- 
тотуватися до прийому гос
тей з багатьох міст і рес
публік, закінчити роботу 
над ювілейним концертом... 
Глядачам обіцяємо най
ближчим часом перегляну
ти репертуар, врахувати їх
ні пропозиції й побажання.

Т. КУДРЯ, журналіст: По- 
моєму, глядач саме тому й 
не йде в театр, що його не 
задовольняє репертуар. Го
туючись до зустрічі,'я про
аналізувала вистави, які 
йдуть на сцені театру. Біль-

Як уже повідомлялося, редакція газети організувала 
зустріч колективу обласного музично-драматичного те- 
єтру імені М. Л. Кроливницького з глядачами міста. У 
ній взяли участь В. 3. Савченко — головний режисяо, 
О. С. Натяжний — режисер, Л. І. Федченко — помічник 
головного режисера з літературної частини, молоді ак
тори театру В. Дроноеа, Р. тй і. Приступи, А. Косяченко, 
В. Литвиненко, Л. Гіриходько, А. Марченчо, робітники 
заводу тракторних гідроагрегатів, студенти педінституту 
Імені О. С. Пушкіна, КІСМу, журналісти.

Готуючись до 100-річногс ювілею українського про- 
дтесійного театру, заснованого М. Кропианицькмм, акто
ри докладають багато зусиль, щоб виправдати звання 
продовжувачів традицій корифеїв українського театру. 
Думки глядачів з цього приводу,- їхня оцінка режисер
ської й акторської роботи має для колективу театру 
особливо важливе знамення.

Глядачам же, в свою чергу, не байдуже, яким твор
чим доробком, з яким потенціалом зустрічав славну 
дату обласний музично-драматичний театр, їх цікавлять 
плани і задуми колективу. Саме тому для розмозч за 
круглим столом учасники обрали тему «Театр І глядач».

Тоді ми були ща школярами 
і, звісно, запам'ятати виста
ву не могли.

В. АФАНАСІЄНКО, жур
наліст: Мабуть, доцільно 

було б час від часу поверта
тися до «старих» вистав, 
враховуючи, що покоління, 
яке підросло, їх не бачило. 
А щодо популяризації теат
рального мистецтва, то ак
тори самі можуть у зна чній 
мірі виправити становище. 
Треба частіше бувати з тру
дових колективах, виступати, 
звітувати.

В. ДРОНОВА. Це справді 
так. Такі зустрічі допомага
ють нам. Готуючись до юві
лею, ми всі ба-аго часу і 
сил віддаємо репетиціям. І 
все ж багато молодих акто
рів залишається незайняти
ми або мало зайнятими. 
Стає реальною загроза 
творчого застою. Лише зу-

лу — необхідна умова твор
чого процесу, я б сказала,
вирішальна в театральному 
мистецтві.

Н. ЧЕРНЕНКО, журналіст:
Однак, як свідчить практи
ка, останнім часом у цьому 
процесі намітилася деяка 
дисгармонія. Глядачів у за
лі стало значно менше. Ось 
візьмемо такий приклад. На 
березневу вистазу «Титарів
на» у новому режисерсько
му вирішенні квитки були 
розповсюджені ВСІ --- ЇХ
закупили колективи підпри
ємств міста. А зал був на-
півпорожній. Чим пояснити 
це? Згасає інтерес до теат-
ру? Чи, можливо, самі кро- 
пианичани щось упустили у 
питанні взаємозв'язку з гля
дачами?

В. 3. САВЧЕНКО: Ця проб
лема хвилює сьогодні не 
тільки нас. Відвідування, ак
тивність глядачів — це бо
лючі питання для всіх об
ласних театріз. Чого гріха 
таїти, сьогодні театр дещо 
витіснили кіно, телебачення, 
які можуть тиражувати свої 
передачі а незліченній кіль
кості. Особливості театраль
ного мистецтва якраз в об
меженні тиражування, в не
стабільності готових вистав.
Сдин і той же спектаклз 
кожного разу твориться по-
новому...

Глядачі мають право 
пред являти нам претензії, 
і ми їх всі приймаємо. Але 
я хочу розповісти про ту ве
лику роботу колективу теат-

КРУГЛИЙ СТІЛ «мк,>

ЯКУ РОЛЬ ї в якій 
ВИСТАВІ ХОТІЛИ Б 
ВИ ЗІГРАТИ?

Зіілова у спектаклі за 
п’єсою О. Вампілова «Ка
чине полювання».

(Р. Приступа).

Мавку в «Лісовій піс
ні» Л. Українки.

(В. Литвиненко).

Катаріну у виставі за 
п’єсою В. Шсксгііра 
«Приборкання непокір
ної».

(В. Дронова).

ВАНН ПОБАЖАННЯ 
ГЛЯДАЧАМ.

Частіше збиратися для 
такої відвертої розмови, 
як нинішня.

(А. Косяченко).
Давати оцінку нашій 

роботі через газету, ра
діо, телебачення.

(А. Марченко).
Активніше прилучатне я 

до театрального мистец
тва.

(О. Натяжний).

шість із них — українська 
класика. Жодного спектак
лю по Шекспіру, Ьрехту, по 
Осгроаському чи Чехову. 
Сучасність представлена 
лише у чотирьох виставах: 
«Шрами», «Московські ка
нікули», «Восени, коли за
цвіла яблуня» і «Берег». 
Вражає жанрова одноманіт
ність. Крім того, при підбо
рі репертуару зовсім не 
враховуються зікові відмін
ності глядачіз...

О. НАТЯЖНИЙ: А я хотів 
би поставити питання так: а 
як громадськість міста ста
виться до театру? Чи допо
магає артистам, цікавиться 
їхніми проблемами? Якщо 
відверто, то в Кіровограді 
по-справжньому не сприя- 
юіь популяризації театраль
но1 о мистецтва, навіть у 
святкові програми, моло
діжні вечори організатори 
забувають включити зисту- 
пи акторів.

У нашому колективі нема
ло проблем. Обком комсо
молу, громадськість могли б 
допомогти нам вирішити їх, 
якби, наприклад ми змог
ли винести їх на обговорен
ня, скажімо в клубі творчої 
ллолоді, який існував раніше 
в місті. До речі, такий клуб 
міг би розв’язати у якійсь 
мірі питання дозвілля твор
чої молоді.

Слушні зауваження гляда- 
І'ів і щодо інтер’єру театру. 
Зовнішній вигляд, оформ
лення залу, фойє, сцени не

АНКЕТА
ГЛЯДАЧА

ЯКБИ Я БУВ ГОЛОВ
НИМ РЕЖИСЕРОМ 

ТЕАТРУ ІМЕНІ №. КРО
ПИ ВН И ЦЬКОГО, ТО 
ПЕРШОЮ (МОЄЮ РО
БОТОЮ БУЛА Б ВИС
ТАВА...

«Аморальна історія» за 
п’єсою Е. Брагіїїського 
та Е. Рязанова.

(А. Середа, 
робітниця).

«Приборкання непокір
ної» за п’єсою В. Шек- 
спіра.

(О. Бевз, 
студентка КІСМу).

ВАШІ ПОБАЖАННЯ 
КОЛЕКТИВУ ТЕАТРУ

Ставити більше соці
ально значимих вистав — 
про бороіьбу за мир, 
дружбу народів, а також 
адресованих 
гро шкільне 
бір професії.
хання.

молоді — 
життя, ви
перте кв

(Т. Кудря, 
журналіст).

Бути сучасним. Не об
минати виробничої теми, 
показувати життя моло
дих робітників.

(В. Бевзенко, 
токар).\ ■

відповідають зрослим ви
могам відвідувачів.. Але й 
так небагату обстановку те
атру, буває, псують самі гля
дачі: рвуть крісла, смітять, 
шумлять. Ми, актори, най
більше не любимо «випад
кового» глядача який шу
кає в театрі лише розваги.

Драматургія, особливо 
сучасна складна, тяжіє до 
філософського' осмислення 
явищ і подій як 
так І глядачами, 
вистава хороша, 
грають чудово, 
ньої зацікавленості 
нема. Глядач нетідготозле- 
ний до сприйняття складної 
речі. Часом же це пояснює

ться просто невибагливіс
тю смаків.

В. НАВРОЦЬКА, фрезеру
вальниця: Кожен театр має 
у своєму репертуарі одну 
ии кілька вистав, які вважа
ються, так би мовити, візит
ними картками Наприклад, 
мені подобається, що у те
атрах Донеччини такими 
спектаклями стали «Стале
вари», «Всім смертям не
зло». де розкризасться жит
тя робітничого колективу. 
Хотілося б побачити на сце
ні свого ровесника, молодо
го робітника, почути в теат
рі про проблеми комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів...

в. ДРОНОВА: «Всім смер
тям назво» ми ставили рокіз 
вісім тому.

В. БЕВЗЕНКО, робітник*.

анторами,
Буває, й 

й артисти 
а справж- 

а залі

стрічі, «малі» концерти мо
жуть уберегти актора від 
цього.

Ось Інна та Ростислав 
Приступи, шукаючи вихід зі 
становища, підготували му
зично-поетичну композицію 
«Рядок, обірваний кулею» і 
показали її студентам пед-

ЬЛПЖ ■хашяшшяв «м

інституту. Відгуки — захоп
лені...

І. ПРИСТУПА: На 
думку, молодим 
рам ’ ___
вияв дозір я. У час же бу
ває так: потрапив ти з дру
гий склад акторів, зайнятих 

у якійсь виставі, то {ОДИ у 
решті спектаклів будеш ї 
другому складі. Буває, щз 
по півроку не виходиш на 
сцену. Згадають про тебе 
лише тоді, як хтось з основ
ного складу захворіє... Про 
яке творче зростання мож
на говорити? У нас с актори, 
які по дза роки грають ли
ше в масових сценах.

І. КРИКУНЕНКО, лектор 
обкому комсомолу: А якби 
л-олоді актори взялися за 
постановку позапланових 
спектаклів, могло б це вирі
шити проблему зайнятості, 
творчого зростання?

А. КОСЯЧЕНКО: Безпе
речно. Два роки тому ми 
взялися за цю спразу, але 
не одержали підтримки з 
боку адміністрації театру, і 
справа, як то кажуть, зали
шилася на нулі. За цей час 
творчі можливості колекти
ву зросли. Ми вже думали 
й над п’єсою, яку могли о 
поставити, однак знову все 
упирається в матеріальне 

забезпечення вистави, за
охочення, підтримку акто
рів.

Т. МУЗИЧЕНКО, заступник 
завідуючого відділом про
паганди і культур но-масозої 
роботи обкому комсомолу: 
Ми обіцяємо якнайглибше 
вникнути в цю проблему і 
посприяти молоді театру у 
здійсненні її намірів.

Р. ПРИСТУПА: Користую
чись нагодою, хочу зверну
тися до журналістів моло
діжної газети. Не пишіть 
загальних.статтей, не зжи
вайте нічого не значущих 
фраз. Ми чекаємо об’єктив
ної принципової оцінки сво
єї гри, рецензії на виставу. 
А критичні зауваження нам 
тільки підуть на користь, 
допоможу Го налагодити тіс
ний взаємозв’язок з наши
ми глядачами і вашими чи
тачами. У «Молодому ко
мунарі» мало уваги приді
ляється роботі молодих ар
тисті». Не пригадаю, коли 
на його сторінках вміщува
лися творчі портрети акто
рів, інтерв'ю з новачками, 
рецензувався дебют. Сама 
газета може добре нам по
слугувати, виявляючи теат
ральні інтереси й запити 
різних вікових груп гляда
чів, допомогти у формуван
ні репертуарної політики.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, журналіст:
Але й акторам треба часті
ше звертатися до газети зі 
своїми пропозиціями, від
вертіше ділитися думками, 
зрештою, розповідати пр$ 
свої проблеми. Ми, глядачі, 
любимо свій театр і хотіли 
б, щоб він завжди виправ
довував наші надії, будив 
думку, добрі почуття, кли
кав уперед.

мою 
акто- 

потрібна підтримка,

•а 
и
З

-к

ЩАСЛИВИХ ГАСТРОЛЕЙ!

переглядом 
театральний

1 червня на 
містом тісно

II травня в обласному українському музично-цоамд 
тйчіюму театрі імені ЛІ. Кроливницького 
чистяки «Берег» 10. Бондарева закрився 
сезон.

Колектив театру у повному складі виїде 
гастролі до Воронежа 3 цим російським
лов'язфіа історія українського професійного театру. У 
кінці минулого століття трупа М. Кроливницького часто 
іастролювала у Воронежі, не раз жителі міста були пер» 
тими глядачами нових її вистав. Особливим успіхом у 
г.оронежців користувалися спектаклі «Циганка Аза» 
М. Сгаріїцького «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого, 
«Шельменко-денщг.к» Г. Квіткн-Основ’яненка.

Продовжуючи с.іагну традицію корифеїв українського 
професійного театру, кіровоградці і нині покажуть воро
незьким глядачам ці вистави. Крім ник, на російській 
сцені йтимуть спектаклі «Титарівна», «Талан». «Соне- 
чннськмй ярмарок». «Дума про Британку», «Диким Ан
гел», «Шрами», «Московські канікули». ¥
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