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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ПЕРША КОЛОНКА

СТАНЬ 
ЧЕМПІОНОМ 
ГПО! “

ХРОНІКА КОМСОМОЛЬСЬКОГО ЖИТТЯ

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
На цих зборах не говорили 

про досягнення, не вшановува
ли передовиків, не висловлюва- 
ли критичних зауважень. Ці 
збори не вражали й представ
ництвом: чотири комсомольці 
(один, п'ятий, відсутній з по
важних' причин) і запрошені. 
Ллє це були дуже важливі 
збори.

21 березня 1978 року — день 
народження комсомольської 
організації Кіровоградського 
заводу тепловозних дизелів, 
158-ї в Кіровському районі.об

ласного центру. Своїм секрета
рем спілчани -обрали Олексія 
Кузнецова, заступником—Вік
тора Семененка.

Мине' кілька років, і зросте 
завод-велет, зросте комсомоль
ська організація. З п’яти до 
кількох тисяч чоловік. І будуть 
збори, будуть гарячі дискусії 
на них, будуть оплески пере
можцям змагання, будуть іні
ціативи. Буде вируюче, повно
кровне комсомольське життя. 
Бс були ці. перші, збори.

А. РОМАНЮК.

У ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

22 березня відбулося засідання Президії Верховної Ради 
УРСР, иа якому були розглянуті питания про проект Консти
туції Української Радянської Соціалістичної Республіки та про 
Державний гімн Української РСР.

З доповіддю про проект Конституції (Основною Закону) 
Української Радянської Соціалістичної Республіки виступив 
Голова Комісії по підготовці проекту нової Конституції Укра
їнської РСР. член По:іітбюро ЦК КПРС. перший секретар 
ЦК Компартії України товариш В. В. Щербнцький.

В обговоренні цього питання взяли участь члени Президії 
Верховної Ради УРСР — член Політбіоро ЦК Компартії Ук
раїни, голова Укрпрофрадп В. О. Сологуб, голова виконкому- 
Криворізької міської Ради народних депутатів 10 П. Бабич, 
бригадир фрезерувальників київського заводу «Ленінська куз
ня» І. І. Радзієвський, перший секретар Сумського обкому пар
тії І. Г. Грінцов,’ голова виконкому Львівської обласної Ради 
народних депутатів Т. Д. Телішевський, керуюча виробничою 
дільницею колгоспу «Прогрес» Тетіївського району Київської 
області М М: Рнжук, перший секретар ЦК ЛКСАА України 
А. 1. Корнієнко, завідуюча дитячим відділенням Ківерцівської 
центральної районної лікарні Волинської області Т. О. Зайков- 
ська. директор заводу «Запоріжсталь» імені Серго Орджокі- 
кідзе Л. Д. Юпко’.

Президія Верховної Ради УРСР прийняла Указ, яким в ос
новному схвалено проект Конституції (Основного Закону) Ук
раїнської РСР. поданий комісією, і винесено його на всенарод
не обговорення в республіці.
. Прийнято Указ Президії Верховної Ради УРСР про скликан
ня позачергової сьомої сесії Верховної Ради УРСР для розгля
ду проекту Конституції (Основного Закону) Української РСР.

На засіданні заслухано повідомлення члена Політбіоро 
ЦК Компартії України, Голови Президії Верховної Ради рес
публіки О. Ф. Ватченка про Державний гімн Української РСР.

Президія прийняла Указ, яким затверджено текст і музичну 
редакцію Державного гімну Української Радянської Соціаліс
тичної Республіки. Встановлено, що повсюдне виконання Дер
жавного гімну Української РСР запроваджується в республіці 
з 1 серпня 1978 року.

Текст і ноти музики гімну будуть опубліковані.

Вже шостий рік тривають випробу
вання за новим Всесоюзним фізкуль
турним комплексом «Готовий до 
праці та оборони СРСР», що ставить 
почесну мету — сприяти формуван
ню високих моральних і духовних 
якостей радянських людей, їхньому 
гармонійному розвиткові, допомагати 
на довгі роки зберегти міцне здо
ров’я і творчу активність. Новий 
комплекс ГПО — важливий етап роз
витку фізичного виховання, він допо
магає впровадженню фізичної куль
тури в наше життя.

Ти, юний друже, теж виходиш на 
старти. Щодня. Після робочої зміни, 
після уроків, у вихідні дні. Щоб ста
ти значківцем, щоб скласти залік з 
фізичної та військово-технічної під
готовки. І ось у тебе вже є нагоро
да — золотий чи срібний
Аде ти продовжуєш тренуватись, щоб 
удосконалити свою спортивну май
стерність і стати чемпіоном ГПО — 
таким, як кіровоградські школярі Ла
риса Гречко і Олег Миколаєнко, як 
робітники із Світловодська Володи
мир Ковязін і Григорій Яненко. Ці 
значківці тепер найсильніші в облас
ті. І ти рівняєшся на них. Рівнявся на 
них і учень Кіровоградського маши
нобудівного технікуму Володимир 
Твердоступ. Займаючись у групі ГПО, 
цей комсомолець став абсолютним 
чемпіоном області, бронзовим призе
ром республіки, кандидатом у май
стри спорту. Такої висоти добився і 
його товариш по команді Микола 
Лахаузов. З ними були ще понад 500 
учнів технікуму, які стали значківця
ми і довели, що їхній колектив фіз
культури кращий на Кіровоградщині. 
Тут масовість справді межує з май- 
стеоністю. Звідси й успіх.

Досвід чемпіонів переймають по
чатківці. А через певний час дару
ють собі перемогу. І не тільки собі. 
Познайомтеся з кращими значківця
ми Павлиської середньої школи 
Онуфріївського району Ігорем Ба- 
бенком, Олександром Ірклієм та 
Іваном Щербиною. Склавши залік з 
фізичної та військово-технічної підго
товки, вони стали фізоргами. І покли
кали своїх однокласників 
надій». Тут кожен учень 
тренується, бере участь у спортивних 
поєдинках. Отже, будуть 
піони і рекордсмени. А наймолодші 
включились у оеспубліканську піо
нерську гру «Олімпійські сходинки», 
аби теж загартувати себе і мати ха
рактер олімпійців.

Тож не барися, товаришуі Якщо ти 
не визначив для себе висоти, зроби 
Це не гаючись. І не зупиняйся на до
сягнутому. Бо значок ГПО — не са
моціль. Ти, звичайно, гордишся ним 
Hew менше, ніж Валеоій Борзов олім
пійською медаллю. Та роби крок да
лі. Щодня. Тільки тоді фізкультура і 
спорт стануть для тебе підмогою у 
праці і навчанні, тільки тоді ти зай
меш справжній пост бадьорості і си
ли. Тільки тоді тобі підкоряться ще 
вищі висоти. Візьми приклад олімпій- І 
ців та чемпіонів ГПО. Подаруй собі ft 
перемогу — сьогодні, завтра. І ти І 
теж піднімешся на високий поста- І 
мент.

Стань чемпіоном ГПОІ

нові чем

на «Старти 
регулярно

ТЕТЯНА ЧЕРНЕНКО - ШТУКАТУР УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 
КОМБІНАТУ «КІРОВОГРАДВАЖБУД». ДЛЯ НЕЇ, ЯК 1 ДЛЯ її ПОДРУГ ПО КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІЙ БРИГАДІ, НІШІ НАСТАВ ДУЖЕ ВІДЛОВІ ДАЛЬНІ їй ПЕ
РІОД. АДЖЕ ДІВЧИНА ЗОБОВ’ЯЗАЛАСЯ ПЛАН ТРЬОХ РОКІВ П'ЯТИРІЧКИ ВИКОНА
ТИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ XVIII З’ЇЗДУ ВЛКСМ.

 Фото 1. КОРЗУНА.

» КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

ТІ, ЩО МОЖУТЬ УСЕ РОБИТИ
Колектив Олександрій

ської швейної фабрики 
нині спеціалізується на 
шитті спецодягу для учнів 
професійно-технічних учи
лищ і працівників цивіль
ної авіації. Отже, потрібно 
опанувати нову техноло
гію.

Та для швачок-резер- 
вісток Ніни Рубан (до ре
чі, делегатки XXIII з’їзду

комсомолу України) і На
дії Горовецької це не пе
решкода на шляху до ме
ти — успішного виконан
ня соціалістичних зобов’я
зань, узятих на честь 
60-річчя ВЛКСМ. Дівчата 
виконують буквально всі 
операції на потоці, вироб
ляють 115—120 процентів 
змінної норми.

У цеху № 1, де працю
ють Ніна та Надія, багато 
дівчат опанували кілька 
технологічних операцій. 
Кращі з молодих швачок— 
Валентина Богута, Тетяна 
Гажала та інші — зобов я- 
залися завдання 1978 ро
ку виконати до 7 жовт
ня—першорічниці прий
няття ново“'! Конституції 
СРСР.

с. ясько, 
секретар комітету 
комсомолу Олек
сандрійської швей
ної фабрики.

ДОРОГОЮ жиш
ПІДЕМО З МНИ...

Наставник... Він стає поруч, коли нам 
буває важко, коли нас гризуть сумніви, 
коли ми через труднощі можемо зійти 
зі шляху до омріяної професії. Він зав
жди з нами, добрий і вимогливий, суво
рий і чесний.

Ось такі люди приїхали о Кіровоград 
на Всесоюзну зустріч наставників сіль
ської молоді, щоб поділитися досвідом 
виховання молодої хліборобської зміни. 
Приїхали з усіх куточків Радянського 
Союзу: з Алтайського краю. Підмос
ков’я. Казахстану, Молдавії, України... 
Люди, імена яких знає вся країна. Герої 
Соціалістичної Праці, лауреати Держав
ної премії СРСР. Кращі з краших настав
ників.

Про Кір.овоградгцнну, про її людей 
розповів гостям секретар обкому Ком
партії України А. І. Погрсбняк. З допо
віддю «Розвиток наставництва на селі і 
завдання трудового виховання молоді» 
виступив секретар ІІК профспілки пра
цівників сільського господарства М. І. 
Дежинсв. Секретар ЦК . 1КСМ України 
С. П. Бабич висловив велике комсомоль
ське спасибі наставникам віл імені моло
ді села, всіх гопаків і дівчат республіки. 
І була щира розмова ппо те. як зробити 
прашо наставника ефективнішою, як 
розв’язувати завдання закріплення мо
лодих у Пінському господарстві

Бригадир тракторної бригади колгоспу 
імені XX з'їзду КПРС Новоукраїнською 
району Кіровоградської області двічі 
Герой Соціалістичної Праці О В Гіга- 
лов. бригадир тракторно-рільничої брига
ди радгоспу «Сорокинскин» Алтайського 
краю. Герой Соціалістичної Прані М. І. 
Гусельннков. доярка радгоспу «Комму- 
нарка» Ленінського району Московської 
області лауреат Державної премії 
СРСР. Герой Соціалістичної Прані М. С. 
Громова, оператор об'єднання «Колгосп- 
живпром» Сорокського району Молдав
ської РСР член ЦК Компартії Молдавії, 
депутат Верховної Ради Молдавської 
РСР. лауреат премії комсомолу Молда
вії І В. Тонна, директор Богданівської 
середньої школи імені В. І Леніна Зпа- 
м’япського району. Герой Соціалістичної 
Праці І. Г Ткачепко. механізатор плем- 
радго'пу «Запорізький» Токмацького ра
йону Запорізької області Герой Соціа
лістичної Праці, лауреат Державної пре
мії СРСР В М Вороній, секретар ЦК 
ЛКСМУ С. П Бабич, — всі, чиє слово 
лунало з трибуни, внесли конкретні про
позиції, висловили свої думки щодо по
ліпшення виховання молодих хліборобів.

(Див. 2 стор.).
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ДОРОГОЮ ЖИТТЯ ПІДЕМО З ВАМИ...
НЕ ЕКСКУРСАНТИ, А ГОСПОДАРІ

(З виступу двічі Героя Соціалістичної 
Праці Олександра Васильовича 

ГІТАЛОВА).
Нині неможливо переоцінити значення 

високоякісної підготовки молодих меха
нізаторських кадрів. Підготовки профе
сійної і моральної. Вжй сьогодні в нашій 
тракторній бригаді більше половини пра
цюючих становлять молоді механізатори. 
Щороку в колектив приходять випускни
ки середньої школи.

Те, що необхідно поєднувати професійне й 
моральне виховання підростаючої зміни, — ні 
для кого не секрет. Так і роблять краиіі на
ставники. Головне — прищепити юнакам і дів
чатам любов до землі, до хліборобської праці. 
Саме з цього починається шлях до професії 
механізатора.

Проілюструю це на прикладі своєї бригади, 
в якій кожен досвідчений землероб — настав
ник. Ми добре розуміємо, що хліборобська 
стежка поминається зі шкільної парти. А тому 
особлива увага — школярам. Ми створили ма
лий польовий табір. У навчальному класі ме
ханізатори проводять з учнями заняття, є у 
нас і стенди, присвячені профорієнтації. 1 ви
пускники школи, прийшовши працювати, почу
вають себе не екскурсантами, а господарями 
складної сільськогосподарської техніки, своїми 
людьми у тракторній бригаді.

Це, так би мовити, офіційні, заплановані за
ходи. А хіба заплануєш оті щирі, невимушені 
розмови з молодими просто так, коли зустрі
чаються ветеран праці і школяр на сільській 
вулиці чи в клубі? Розмови про те. який 
особливо смачний хліб після напруженого 
трудового дня, про ціпу цього хліба? Ніякими 
інструкціями такі розмови не передбачені. 1 не

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 
внпадкого протягом останніх років із 121 ви
пускників школи у тракторну бригаду при
йшов 61 чоловік.

Ветеранл йдуть на пенсію. Ллє не си
литься їм удома. Тягне їх до техніки. 
І знову копаються старі діди у двигунах, 
не просто відводять душу, а допомага
ють виховувати в молодих прив’язаність 
до професії. Знаєте, яке враження у 
хлопців від того святого патріотизму 
спвочолпх ветеранів! Не тільки словом 
можна внхозувати.-

ЧОМУ «ІНТЕЛІГЕНТНІ» РУКИ»
(З виступу оператора об’єднання 

«Колгоспживпром» Сорокського району 
Молдавської РСР лауреата премії 

комсомолу Молдавії
Івана Володимировича ГОНЦИ).

Мій батько працюваз на свинофермі. 
Пам’ятаю, руки у нього були такі мозо
лясті, то ввечері вій не міг тримати 
ложку. А оце недавно приходили до нас 
на комплекс по відгодівлі свиней учні. 
Старший групи, викладач, тоді здивував
ся: «Що ж ви робите?» — «Як це — 
що? — не зрозумів я. — Свиней годую, 
корми підсипаю». — «Ллє ж у вас руки 
інтелігента!»

Так, праця наша механізована, професія — 
оператлр. Труд приносить задоволення. Але, 
скажу відверто, роль наставництва саме в та

ких умовах набував особливого значення. Ля
же руки інтелігентів у нас від того, що маємо 
справу із сучасною складною технікою, яла 
вимагає роботи більше голови, аніж рук. Ви
соких знань вимін ас. відповілаіьнссті. Ось 
яке завдання стоїть перед памп, наставника
ми: не тільки навчити управляти техпо.іоіічн.г- 
ми процесами, а и любити свою справу, свою 
професію. Адже й кнопки можна натискати 
по-різному: байдуже і з натхненням (якщо 
любиш свою справу).

Я — наставник молодий, але найстар
ший у нашому колективі. І горджусь тим, 
що передав досвід чотирьом своїм уч
ням. До речі, нині одного з них нагород
жено орденом Трудового Червоного 
Прапора.

Та чи все залежить від наставників? 
Громадянин починає формуватися в сім’ї. 
І часто невдача при вступі до інституту 
розцінюється батьками як велика траге
дія. Отже, чи не зппустили ми у проф
орієнтаційній роботі з поля зору такий 
фактор, як виховання в сім'ї? Чи не за
були ми про контакт із нею?

ПЕРЕМОГЛА БАТЬКІВСЬКА МРІЯ
(З виступу бригадира тракторно- 

рільничої бригади радгоспу 
«Сорокинский» Алтайського краю 

Героя Соціалістичної Праці 
Михайла Івановича ГУСЕЛЬНИКОВА).

У голодні воєнні роки ми орали землю 
і сіяли кіньми. Як мріяли тоді про трак

тори! А нині молодим хлопцям доруча
ють нову техніку, Довіряють Мрію мою і 
мого батька, одного з перши:, тракторис
тів Алтаю.

Хочу сказати про спадкоємність мрії. 
Ми живемо в час, коли звичайними ста
ли слова «трудова династія». В нашому 
радгоспі, наприклад, багато таких ди
настій. Мін брат працює на тракторі, 
син — теж. Спочатку Володя мав при
страсть до радіотехніки і, здається, до
сить міцну. Все ж перемогла любов до 
землі, батьківська мрія перемогла. За
кінчив Алтайськіїй сільськогос іюдар’ 
ськіїй інститут і працює в радгоспі.

На прикладі кращих трудових динас
тій треба виховувати у молоді любов до. _ 
професії своїх батьків. Це — найкраща * 
агітація.

* * *
Па закінчення перед кращими иасіав- 

никамн країни виступив начальник уп
равління кадрів Міністерства сільського 
господарства СРСР Дмитро Андрійович 
Єсппсико. Учасники зустрічі прийняли 
листа до всіх наставників, ветеранів пра
ці, передовиків сільськогосподарського 
виробництва, до всієї сільської молоді.

Другого дня кращі наставники країни 
відвідали орденоносне підприємство — 
кіровоградський завод «Червона зірка», 
побували у тракторнііі бригаді двічі Ге
роя Соціалістичної Праці О. В. Гіта.іоза, 
де прославлений хлібороб ознайомив 
гостей з умовами праці і побуту механі
затори’., поділився досвідом.

ГЕРОЇ ЗАВЖДИ ПОРУЧ
У середній школі № 19 м. Кіровограда велику увагу приді

ляють військово-латріотичнсму вихованню піонерів. «Герої 
завжди поруч» — ця операція в зоні піонер-ької дії, в яку 
включилися всі загони, допомогла зібрати багато цікавих 
матеріалів про людій. котрі живуть поруч, і з допомогою 
їхніх розповідей іще раз заглянути в історію нашої бать
ківщини. 84 біографії знайшли своє відображення на сторін
ках літопису. Незабаром піп поповниться матеріалами з істо
рії комсомолу — піонери дружини стали учасниками міської 
операції «Естафета поколінь», присвяченої 60-річчю комсо
молу.

Нотуються школярі і до зустрічі XVIII з’їзду ВЛКСМ. На 
«їсть відкриття його в школі відбудуться фінальні ігри 
«Зірініці-78». Уже змагалися між собою юні стрільці, санітар
ні пости, відбувся конкурс строю і пісні, що закінчився па
радом юиармійських загонів і жовтенятських груп, присвя
ченим закриттю місячника військово-патріотичної роботи.

С. МАРГИНОВА, 
старша піонервожата.

На фото: а строю — переможці параду жовтенятських 
«військ».

Фото В. ГРИБА.
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| © Спосіб життя — радянський

З ТУРБОТОЮ И иов
«Гордість нашого народу — радян

ська молодь, для виховання і освіти якої 
ми не шкодуємо сил і коштів. Вона бере 
активну участь у будівництві комунізму».

Л. І. БРЕЖНЄВ, 
«Ленінським курсом».

Законодавча діяльність, контроль за 
виконанням законів, які забезпечують 
права і обов’язки радянської молоді, 
підвищення ролі молодого покоління в 
державному і громадському житті — 
основні завдання комісій у справах мо
лоді Ради Союзу і Ради Національнос
тей Верховної Ради СРСР. У нинішньо
му році цим постійно діючим комісіям 
палат минає десять років.

За минулі роки, повідомили кореспон
дента ТАРС у Президії Верховної Ради 
СРСР, комісії нагромадили великий дос
від у вирішенні багатьох проблем, зв'я
заних з вихованням і формуванням но
вої людини — активного будівника ко
муністичного суспільства. Більшість пи
тань, розглянутих комісіями, стосувалась 
ідейно-морального і трудового виховання 
молоді, підвищення її загальїГоосвітпьо- 
го, культурного і професійного рівня.

ПІЛ. постійним контролем депутатів і такі 
питання, ях правильне використання в народ
ному господарстві молодих спеціалістів вищої 
і середньої кваліфікації, випускників проф
техучилищ, своєчасне асигнування коштів на 
будівництво молодіжних гуртожитків та ін
ших соціально-культурних об’єктів, особливо 
в районах ударних комсомольських будов. 
Рекомендації комісій у цих питаннях знахо
дять відображення у висновках по державних 
плану і бюджету, в самих планах.

* Велике місце в роботі комісій займають пи
тання законодавчої діяльності Верховної Ра
ди СРСР. Помітний вклад комісії внесли, на
приклад, у розробку основ законодавств про 
народну освіту, про працю та інших законів, 
які зачіпають інтереси молоді.

Одним з найважливіших питань, що стояли 
в центрі уваги комісій в останні роки, було 
питання про практику організації вільного 
часу працюючої молоді. Вільний час за обся
гом майже дорівнює робочому. Тему питання 
прямо і безпосередньо зв’язане з роллю тд 
місцем молоді в розвинутому соціалістичному 
суспільстві, з завданнями морального вихо
вання молодого покоління.

Для підготовки цього питання було 
утворено підготовчу комісію. Депутати

з участю вчених і спеціалістів докладно 
вивчали цю проблему. Було узагальнено 
матеріали з 13 республік, країв і облас
тей, багатьох міністерств і відомств, гро
мадських організацій.

Підсумки обговорювались на засіданні 
Президії Верховної Ради СРСР. АІате- 
ріали комісій були надіслані в Раду Мі
ністрів СРСР, яка доручила розробити 
і здійснити конкретні заходи щодо по
ліпшення цієї роботи. 73 міністерства і 
відомства повідомили комісії про вжиті 
заходи. Держп.іаи СРСР врахував реко
мендації комісій при розробці основних 
показників плану економічного і соці
ального розвитку країни па 1978 рік, в 
якому передбачено, зокрема, збільшення 
капіталовкладень на розвиток і зміцнен
ня матеріальної бази закладів культури 
та освіті!.

Кожна комісія палат Верховної Ради 
нинішнього скликання складається з 35 
депутатів. Третина їх — молоді депута
ти. У складі комісій, наприклад, — шлі
фувальник з Тули Олександр Чеку.іаєв, 
ткаля з Узбекистану Халі.ма Акрамова, 
балерина з Ленінгарда Ірина Колпакова 
та інші. Всі вони добре знають життя 
молоді, її турботи її інтереси.

Поєднання в комісіях молодих кадрів і 
досвідчених партійних і державних працівни
ків забезпечує високий професійний рівень 
принципового і вимогливого підходу до обго
ворюваних проблем.

Постійні контакти підтримують комісії з 
ЦК ВЛКСМ. широко використовуючи мате
ріали і пропозиції ЦК з молодіжних проблем. 
Велику роботу проводять також 12 тисяч ко
місій у справах молоді місцевих Рад. які 
об’єднують у своєму складі понад 80 тисяч 
депутатів.

На постійпемтіклування Комуністичної 
партії і Радянської держави молодь від
повідає високою трудовою і політичною 
активністю в боротьбі за успішне вико
нання історичних рішень XXV з'їзду 
КПРС. Мільйони юнаків і дівчат при
свячують свої трудові успіхи 60-річчю 
ВЛКСМ, наступному XVIII “з’їздові 
комсомолу. Вони прагнуть ознаменувати 
Ці події новими чудовими звершеннями, 
спрямованими па зміцнення могутності 
любимої Батьківщини.

Стихають останні звуки 
прощального балу, настає 
хвилина прощання. Вчо
рашні студенти, люди, кот
рі чотири роки жили од
нією дружною сім’єю, 
роз’їжджаються в різні 
кінці області, навіть рес
публіки. Через деякий час 
кожен із них прийде в 
одну з шкіл, визначених 
суворим розподілом мо
лодих спеціалістів. Там, у 
тих школах, чекають на 
них нозі колективи, нові 
люди. Та будуть це люди, 
звичайно, старші, поваж
ніші. То чи не втратять мо
лоді спеціалісти своїх дру- 
зів-однолітків, чи знати
муть, чим живе кожен із 
них, чи матимуть змогу 
зустрічатися, ділитися вра
женнями, обмінюватись 
досвідом, нарешті, вчити
ся одне в одного?

Ті, хто приїхав на робо
ту в школи Знам’янського 
району, на всі ці запитан
ня можуть відповісти 
ствердно. Заслуга в цьому 
передусім районної ради 
молодих учителів.

Головний напрям робо
ти ради — підвищення 
професійної майстерності 
вчителів, їх ідейно-полі
тичне виховання, організа
ція культурно-масових і 
спортивних заходів. І до 
всього цього головна ви-

мога—неформальний під
хід. Скажімо, в районі 
регулярно влаштовують 
взаємовідвідини уроків. 
Кожен молодий учитель 
має змогу відвідати урок 
свого молодого колеги з 
іншої школи, а потім, на 
засіданнях ради, погово
рити про нього.

Учителям - комсомоль
цям часто доводиться до
помагати учням-консуль-

Гііждень 
молодого вчителя

РАЗОМ — 
ЦІНАВІШЕ 
тантам, тим, хто виконує 
піонерські й комсомоль
ські доручення, організо
вувати предметні декади і 
тижні, інші заходи. На за
сіданнях ради вчителі зав
жди можуть дістати цінні 
поради з незрозумілих пи
тань. Рада молодих учите
лів координує роботу вчи
тельських комсомольських 
організацій і груп, пов’я
зану з участю піонерів у 
Всесоюзному піонерсько
му марші «Ми вірна зміна 
твоя, комсомолі», учнів-

комсомольців — у місько
му огляді комсомольських 
організацій шкіл, присвя
ченому виконанню рішень 
XXV з’їзду КПРС.

Та члени ради, буваючи 
в школах, не обмежую
ться тільки контролем на
вчально-виховного проце
су. Вони завжди цікавля
ться побутовими умовами 
молодих учителів, їхнім 
відпочинком. Багато зроб
лено в районі для того, 
щоб учителі могли зустрі
чатися і у вільний від ро
боти час. Нерідко влашто- 
вувалися змагання серед 
молодих педагогів з во
лейболу, баскетболу, лиж
ного спорту, шахмат. 116 
молодих учителів мають 
золотий значок ГПО. В 
лютому було проведено 
конкурс читців, пЬремог- 
ли Т. Афанасьєва та Н. Ан
тонів. А «вогникии-зустрічі 
молодих учителів стали 
вже в районі традиційни
ми. Ось і цього місяця 
відбувся такий «вогник». 
На ньому розповідали про 
свою роботу досвідчені 
педагоги, розповідали йті, 
кого звуть учителем пер
ший рік.

Я, ГУДЗЕНКО, 
секретар — завідуюча 
відділом учнівської 
молоді Знам’янського 
міськкому ЛКСМУ.

«МСЛМФШ ./нг т
1И.и. П. імяіи'.г „и.....—Л.! ИЛ

«КОНТРАСТИ
ПО СУСІДСТВУ»

У критичній кореспонденції 
під таким заголовком («Моло
дий комунар» за 9 лютого 
цього року) мова йшла про 
незадовільну організацію со
ціалістичного змагання серед

молодих робітників Олск- 
заводуЙСЬКОГ° авт°Рсмо,'тного 

АТ?» комітету КОМСОМО

ЛІ. підприємства Микола Ко- 
сян відповів редакції 
“яступ газети обговорено ні 
засіданні комітету, ковти'І 
визнано правильною На меха^ 
•"ЧНІП дільниці, про ику в 
основному говорилося В корес
понденції, справді не бую 
•мі?“10 33 ходом змагання 
Дехто з комсомольців не вико
нував норм виробітку, пору
шував трудову дисципліну

комітет комсомолу заслухав 
групкомсорга механічної пін ниці Ларису Губенко і ЙІь

тнв заходи щодо поліпшення 
організації змагання. На діл*" 
ниці створили виробничий 
сектор, до складу якого вві
йшли Олександр Котяк, Вік- 
тор Цсбрієїіко і Валентина 
Чернявська. Всі молоді вироб
ничники знають своїх супер
ників по змаганню, мають 
змогу порівнювати результа
ти. Гласність трудового супер
ництва здійснюється через 
водську її цехові стінгазети. - 
стіннівку «Комсомольського 
прожектора». Виробничий 
сектор комітету KONCOMO 
допомагає в роботі виробни
чому секторові комсомоль
ського бюро дільниці.
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2& березня: 1978

І колосся

віршів «Магіст- 
комсомольських 

Олександра 
Орла,

ДЕСЯТЬ років тому в ре- І 
дакції «Молодого ко- | 

мунара» відбулося перше 
заняття /аіської молодіж
ної літературної студії 
«Сівач». Пригадую берез- | 
неве небо у високих вік
нах редакції, зсунуті до
купи столи, за якими лед
ве розмістилося понад 
тридцять початкуючих по
етів, критиків і навіть... 
композиторів. Саме на 
цьому занятті поряд з вір
шами лунали пісні само
діяльних авторів.

Звичайно, не всі тендіт
ні вруна тих творів витри
мали випробування ча
сом, еони поступились 
місцем на ниві «Сівача» 
новому поетичному засі
ву, ужинок якого за де
сять років задзвенів ко
лоссям поезії журналістів 
Євгена Железнякова, авто
ра поетичної збірки «Хо
дить весело вітрець», Во
лодимира Бондаренка, 
який підготував до друку 
книжку 
раль», 
працівників 
Івакіна і Віктора 
методиста обласного Бу
динку народної творчості 
Лариси Калюжної і вчи
тельки Світлани Ярошев- 
ської та багатьох інших.

Визначальним напрямом 
наших занять завжди бу
ло і лишається громадян
ське звучання творів сту
дійців.

І тому поряд ветеранів- 
«сівачів» я з приємністю 
можу назвати сьогодніш
ніх студійців, які своїми 
творами оспівують рідну 
Комуністичну партію і Ле
нінський комсомол, возве
личують людину праці і 
таврують окремі негатив
ні явища нашого життя. 
Висока напруга поетичних 
рядків пульсує у віршах 
Анатолія Кримського (ав
тора збірки «Перша крап
лина»), Павла Бєляєва, Во
лодимира Бубиря, Ганни 
Брагінської, Сергія Колес
никова, Людмили Нікола- 
євської і Віталія Старжин- 
ського.

Є у наших студійців де
віз: «Сім раз відвій, а раз 
посій». І тому на своїх за
няттях ми прагнемо яко
мога старанніше «просіва
ти» свої вірші, вилучаючи 
з них словесну полову. 
Звісно, ми ще не можемо 
похвалитися вагомими по
етичними здобутками і 
перші збірки «сівачів» не в 
силі конкурувати з «тов
стими» книгами маститих 
поетів, але ми пишаємось 
тим, що на зеленому кли
ні врун «Сівача», хай ще 
рідко, повнозвучно ви
дзвонюють мусянжові ко
лоски 
поетів.

Наш 
припав на знаменний рік— 
рік 60-річчя Ленінського 
комсомолу. Ця світла дата 
входить у нашу творчість 
незабутніми роками гро
мадянської і вогненними 
дорогами Великої Вітчиз
няної воєн, відбудовними 
роботами повоєнних п’я
тирічок і крильними буд
нями БАМу. Комсомоль
ська тема в творах студій
ців — це чільна тема сьо
годнішнього дня. Готуючи 
гідний подарунок~60-річчю 
ВЛКСМ, ми присвячуємо 
йому свої поетичні вруна 
і колоски.

У них — наша наснага і 
наша творча праця.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
керівник міської літ 
студії «Сівач».

кіровоградських

скромний ювілей

і
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життям 
цікави- 
земля-

ловинен 
перед-

МОНОЛОГ ПОКОЛІННЯ 
диптих

/ 1.

Історіє, це ж ми, більшовики, 
Здіймаємось в натхненнім творчім злеті, 
І радісно вітають нас зірки,
Бо мир ми бережемо на планеті. 
Історіє, сини більшовиків, 
Ми вірні Іллічевим Заповітам.
Ім’я його крізь маєво років, 
Як прапор, підіймаємо над світом.
Нас мудрість Іллічева окриля,
Нас партія веде у світлу днину.
І радість наші лиця звеселя — 
Еже зримо видно майбуття країни.

2.
Де б не були 
І що б ми не робили, 
Його ім’я нам додавало сили. 
Куди б не йшли 
І як би не жили, 
Його ім'я забути не могли. 
Найбільше щастя знаю у житті: 
Звірять по Леніну свої путі.

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ.

Он до сих пор еще идет с войны, 
И новый май его совсем не старит. 
Лишь только стало меньше в ранах стали, 
Да больше холмиков, оправленных

в гранит.
Он до сих пор еще идет с войны... 
И сколько раз он за друзьями следом 
Спускался с фотографий со стены 
С живыми, с ними выпить за Победу! 
Он до сих пор еще идет с войны. 
Все так же поле дарит миру всходы, 
И только он порой себя винит, 
Что не разлучен с сорок пятым годом.

Лариса КАЛЮЖНАЯ.

Снігами вкритої землі.
Уже в селі
Готують люди
Пшеничні зерна наливні, — 
Іду до них...
Пробач мені.

Анатолій КРИМСЬКИЙ.

БЕРЕЗНЕВЕ
У березні запахло глеєм
І став теплішим вітровій.
У березні понад землею 
Поповз туман, мов білий змій. 
Заворушилися пташки.
Крокую полем навпрошки 
І дихаю на повні груди 
П’янкими хвилями вітрів. 
Добридень, березню! Зустрів 
Тебе я першим. Жду пробуди

Зів яли ранки охололі, 
Скидає клен останній лист... 
На мить схрестились наші долі 
І розійшлись, і розійшлись. 
І розбрелись, і розгубились 
Між тисячі стежок, доріг... 
У тебе скроні побіліли, 
/Лов перший сніг, мов перший сніг. 
І очі лагідні і чисті.
Такі не зрадять, не здадуть. 
В багрянім осені намисті 
Сніги метуть, сніги метуть. 
Метуть, ніхто їх не неволить. 
Метуть, на те у них і злість. 
На мить схрестились наші долі 
І розійшлись, і розійшлись...

Людмила НІКОЛАЄВСЬКА.

ДИВНА БАБУСЯ
1 бабуся запитує. 
Чому я патлатий?

В. Бондаренко.

Я у джинсах та бутсах
У село завітав. 
Подивилась бабуся, 
В руки сплеснула та:
— Чий такий ти патлатий? 
{ до кого ідеш?
— Ваш онук, бабо Нато.
— Мій Володька?
— Еге ж.
Подивилася. Гроші
Із кишені виймає:
— Пострижися, хороший, 
Бо ще й дід не пізнає.

КРУЖЕЛИЦЯ
Тополину вроду в полі 
Хуги весело гойдають... 
Досить в теплій хаті 

скніти...
О. Швець.

СОЛНЦЕ В ФЕВРАЛЕ
С каждым солнечным днем прибавляются шансы . 

на счастье.
Каждый солнечный день придает нашим душам тепла. 
Словно мартовский лед, разобьет все сомненья^ 

Каждый солнечный день. Каждый солнечный день 
февраля.

По земле не прольется бесследно растаявшим 
снегом ---

Он запомнится людям, уставшим от зимних ночей. 
Он запомнится звоном хрустальным, струящимся^ 

Этот звон повторит самый первый февральский^ ~ 

Валерий СИДИ ИН.

і

Годі скніти в шубах, 
пальтах, 

У шарфах і у шапках. 
І навіщо тепла хата?
Це ж, признатись, 

просто жах! 
Вітер свище. Морозище 
До кісток аж лробира. 
Саме зараз, мій дружище, 
Погуляти нам пора.
У дурну оцю погоду 
Вийдем радо у поля,
Хай прекрасну нашу вроду 
Хуга весело кружля!

В. ВАСИЛЕНКО.

У
'ДлТОІ’ІК*

На мою думку, доціль
но було б інколи заняття 
«Сівача» переносити в 
ширшу аудиторію, залу
чаючи до цього творчу мо
лодь міста, що могло б 
започаткувати діяльність 
клубу молодих митців, 
про який давно вже йде 
мова. В цьому і 
стати заспівачем 
усім комсомол.

Бажано, щоб 
студійців частіше 
лись і наші відомі 
ки, члени Спілки письмен
ників України.л. смол як, 

старший методист об
ласного Буднику на
родної творчості.

СТУДІЯ ІНІІ8ТІ»
У міську літературну 

студію «Сівач» я прийшов 
минулого року. Саме тут 
уперше зрозумів, яка це 
копітка, важка і водночас 
радісна праця — робота 
над поетичним словом.

Кожне заняття «Сівача» 
для мене — стимул у 
власному творчому про
цесі. Я щиро радію ус
піхам своїх товаришів по 
студії і вчуся у них бе- 

на ці дерева, обсипані іііеєм. Які воші 
казково красиві!

Подивилась на молоді стрункі топол’ь- 
ЕТЮД ки, що росли обіч алейки, і вони, в біло-

~ му вбранні, мов наречені, засоромились,
Кінчилася робоча зміна. О.іекка ви- р01ІЯІІ„ 3 себе срібні сніжинки, неначе то 

йшла з душової весела, розпашіла. Не- були аЖурн,- коштовні зірочки, 
наче Гі не було гою напруженого грудо- j раптом, не змовляючись, підійшли 
вого дня. Зиркнула в бік прохідної. По- С01І1І до ТОПОЛЬКи й торкнулися руками 
гляд вихопив із-за дерев знайому по- гнучкого етану. Деревце щиро обсипа- 
стать. . . . ло обох дзвінким іпеем.

— Він сьогодні, мабуть, чекає мене, Бін падав їм на обличчя, руки, губи...
застукало в грудях. Очі юнака і юнки на мить зустрілися.

їй зразу ж стало жарко, хоч надворі ] навколишня тиша перетворилася враз 
вже стояв грудневий вечір. ІІа ніжну, нескінченну мелодію, що по-

— А може, він жде зовсім не мене, а линула, заповнюючи все довкола. І мо 
когось іншого^ — ворухнувся сумнів. лоді топольки зачаровано слухали її.

Пройшла, опустивши очі долу.
— Оленко, — це до неї. — ти поглянь Віктор ПОЛЯНЕЦЬКИЙ.

ІНІЙ

ПРОЩАННЯ
Я прийду до тебе на світанку, 
Коли стихнуть солов’ї.
Крізь вікно в рожевому серпанку 
Ляжуть МОЇ Р/КИ у твої.
І серця в безодню синю кануть. 
Хай на мить, не назавжди, 
Твої очі лиш моїми стануть. 
Серце шепотітиме: «Зажди...»» 
Я зажду, мені з тобою любо,

Я хвилину в вік перетворю, 
Коли стріну довгождані губи. 
І в руках закоханих згорю. 
Згасне ніч казкова, і віднині 
Станеш зовсім ти чужий мені. 
Ну а я, твоя кохана і єдина, 
Залишусь росою на вікні. 
Зійде сонце... Променем жагучим 
Я торкнуся теплого чола, 
Щоб в тобі не спомином болючим — 
Казкою весняною жила.

Валентина ЛИТВИНЕНКО.
---------------------------------------------------

Корона в прахі 
Червоний птах 
Прорізав темряву 

крилом.
«Аврори» постріл 

по світах
Столунним громом 

віддало.
Застиг в очах палаців 

жах, 
над тираном 

сполотнілим
Розкинув блискавками 

' крила
Багряний стяг, 
Як вічний птах!

Володимир БУБИР.

ЗАСІДАННЯ ЛІТ
СТУДІЇ «СІВАЧ».

Фото В. КОВПАКА.

режного ставлення 
кожного рядка поезії.

«Сівач» учить, критикує, 
окриляє і спрямовує нас 
на крутосходи справжньо
го мистецтва. А їх подола
ти можна лише при умові, 
якщо робота над кожним 
словом стане повсякден
ною потребою.

Отже, студія першочер
гово вчить розуміти цю 
прекрасну працю.

В. НИКИФОРОВ, 
робітник.

Ц1КЛНА <М»а»І»Л1Л
Мені подобається у «сі

вачів» невимушена, творча 
атмосфера. Щирі поради, 
дружня критика роблять 
свою добру справу.

Я завжди із задоволен
ням слухаю нові вірші літ
студійців Л. Калюжної, 
П. Бєляєва, В. Гончаренка, 
Г. Брагінської та інших.

Цікава форма «сівачів»— 
ведення щоденника за
нять. До речі, це вже ста
ло традицією. Завдяки 
цьому щоденнику всі за
няття студійці почергово 
фіксують з гумором, кри
тичним аналізом, порада
ми тощо.

С. МІРОШНИЧЕНКО, 
студентка.
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СЦЕНА,
ВІДКРИТА
ДЛЯ ЗРОСТУ

Щойно в нашому театрі 
закінчився огляд актор
ської молоді. І хоча пре 
його остаточні наслідки 
ще не можна сказати, але 
перші підсумки і висновки 
радують. У чотирьох ви
ставах — «Римська баня», 
«Титарівна», «Тил», «Про
щання у червні» — спо
чатку звітували десять мо
лодих артистів. Потім ви
стави «Срібна павутина» 
О. Коломійця і «Прощан
ня у червні» О. Вампіло- 
ва було представлено на 
другий тур, їх перегляда
ла зональна комісія Оде
ського міжобласного від
ділення Українського те
атрального товариства. На 
республіканський огляд 
вона рекомендувала ви
ставу «Прощання у черв
ні».

Звичайно, у комісії свої 
критерії оцінок, свої суво
рі вимоги, будуть і свої 
висновки. Та безперечним 
є те, що в показаних ви
ставах наші гості з Києва 
зустрілися зі справжньою 
творчою роботою молоді, 
що у акторів є здобутки, 
які радують глядача. Як 
сьогодні не згадати Ва
лентину Дронову в ролі 
Галинки із «Срібної паву
тини» чи Валентину 
вик у ролі Марти з 
ської бані» і Тані з 
щання у червні»!

З тонким гумором від
творили своїх героїв з

Дубо- 
«Рим- 
«Про-

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕАТРУ ЩОБ

Востаннє вилазь!кажу:

У ногу з часом.

4 серія.

По

рі-

«І це все про нього».
21.00 — «Час». 21.30 — «Між
народний день театру», 
закінченні — новини.

КОСЯЧЕНКО. Марта 
ДУБОВИК і Гечсва 

МАКАРЕНКО.
Фото А. ДУБОВИКА.

ЗНАТИ
МУЗЕЙ 
КОСМОНАВТИКИ 
в школі

ПРО ВСЕ
ЧЕРЕЗ КІЛЬКА МІСЯЦІВ ВИЙДЕ З ДРУ

КУ ОСТАННІЙ ТОМ ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ 
ДИТЯЧОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ. З ВИХОДОМ У 
СВІТ ЦЬОГО ТОМУ ПІД НАЗВОЮ «НАША 
РАДЯНСЬКА БАТЬКІВЩИНА» ЗАВЕРШУЄ
ТЬСЯ БАГАТОРІЧНА ПРАЦЯ АВТОРІВ І 
РЕДАКТОРІВ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ. КОТРА ПО
КЛИКАНА ЗНАЧНО РОЗШИРИТИ ВАШ 
КРУГОЗІР, ПОГЛИБИТИ ЗНАННЯ З ПРЕД
МЕТІВ ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ, ДОПОМОГ
ТИ У ВИБОРІ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ.

«Римської бані» Анатолій 
Косяченко та Анатолій 
Литвиненко. З кожною ви
ставою розкриває нові 
грані сеого обдаровання 
Степан Мерцало.

Відзначаючи здобутки 
нашої молоді, слід указа
ти й на якісь неточності, 
недоробки чи недоверше
ності. Так, вони є. Але не 
можна забувати, що моло
ді артисти перебувають у 
процесі зростання, що в 
ряді вистав вони зустріли-

з досить складними 
матеріалами і що у них 
усе ще попереду.

в. ярош, 
завідуючий літератур
ною частиною україн
ського музично-драма
тичного театру імені 
М. Л. Кропивницького.
П а ф от о: снопа з виста

ви С. Сгратієва «Римська ба
ня». В ролях: І. Антонова —
A. -------------------
B. 
В.

З 1958 року, з початку виходу першого тому 
першого видання Дитячої енциклопедії, тоб
то протягом двадцяти років, учні середнього 
й старшого шкільного віку отримали півтора 
мільйона комплектів енциклопедії, що стано
вить 18 мільйонів томів. У них видатні вчені, 
письменники, художники, композитори, артис
ти, відомі спеціалісти різних галузей науки і 
техніки розповідали нам, дорогі друзі, про 
Землю і Всесвіт, про походження життя па 
нашій планеті, про історію розвитку науки і 
техніки, літератури і мистецтва, про Велику 
Жовтневу соціалістичну революцію і славний 
переможний шлях нашої Радянської Батьків
щини.

Дитяча енциклопедія дістала широке визнан
ня. її видано багатьма мовами народів нашої 
Батьківщини, в соціалістичних країнах. її ви
дають прогресивні видавництва деяких капі
талістичних країн, наприклад Японії, Індії, 
Греції, Італії. Іспанії, Португалії. Серед авто
рів .Дитячої енциклопедії — академіки Мико
ла Миколайович Сємсиов, ігор Васильович 
Петряпов, Олександр Миколайович Нссмєяпов, 
письменники Сергій Мнхалков, Анатолій Алек
син, композитор Дмитро Кабалсвськнн та ба
гато інших видатних учених. винахідників, 
діячів літератури.і мистецтва. А всього колек
тив авторів, художників і редакторів Дитячої 
енциклопедії перевищує тисячу чоловік.

Незважаючи па тс. що Дитяча енциклопедія 
виходить тиражем у 500 тисяч примірників, 
попит на неї, як і раніше, дуже великий. Про 
це свідчать листи як юних читачів, так і їхніх 
батьків.

У зв’язку із завершенням третього видання 
Дитячої енциклопедії редакційна колегія і 
видавництво «Педагогіка» вирішили організу
вати широке обговорення всіх дванадцяти то
мів останнього видання. Цс обговорення до
поможе авторам і редакторам краще зрозумі
ти всі достоїнства і недоліки енциклопедії 
для шкелярів. урахувати зауваження і поба
жання її читачів. Тому редколегія просить 
вас, юні друзі, ознайомитись із запитаннями 
анкети і прислати па них відповіді на адресу: 
109028, МОСКВА. ХОХЛ ОВС.ЬКІІ II ПРОВУ
ЛОК. 10. РЕДАКЦІЇ СЛОВНИКОВО-ЕНЦИ
КЛОПЕДИЧНИХ ВИДАНЬ. Свої відзиви ви 
можете присилати також і на адресу редакції 
«Молодого комунара».

Про життєвий шлях зоряних братів 
ІО. В. Романсика та Г. М. Гречка роз
повідають нові матеріали музею історії 
та розвитку космонавтики імені С. П. 
Корольова, який створено кілька років 
тому в середній школі № 120 м. Дні
пропетровська. Триста ного скспонптів 
представлені в розділах «Ранок кос
мічної ер'Н», «Перший космонавт Зем 
лі», «Супутники служать людині» 
«Довгочасні орбітальні станції». Особ 
липни Інтерес являють надіслані в по 
дарунок дітям спогади Г. С. Титова, 
Б. Б. Єгорова, Є. В. Хрунова. Тут же— 
пам’ятні медалі. Багато документів 
присвячено видатному російському вче
ному К. Е. Ціолковському.

Учні 120-ї були учасниками Всесоюз
ною зльоту активу шкільних музеїв 
космонавтики.

Кор. РЛТЛУ

Малює Володимир
постоєнко.

«Пробуджувати високі почуття н світ
лі думки, запалювати людину енергією, 
любов’ю до життя і праці». Ці слова 
незабутнього Максима Рильського пра
вомірно віднести до мистецьких наста
нов і завдань, які розв’язує театральний 
колектив Кіровоградського педінституту 
імені О. С. Пушкіна.

Пригадую, як уміло запалювала студентів 
творчим горінням ентузіастка театральної 
справи, викладач інституту Т. М. Левченко. 

' Вони виготовляли реквізит, костюми само
тужки шили, а тому грауіи па сцені з підне
сенням, бо до всього звикли, навіть до гляда
ча, хоч і хвилювалися часом. З успіхом про
йшли «апробацію» на самодіяльній сцені ву
зу такі вистави, як «Каширська старовина» 
(за п’єсою Д. Аверкієва), «Місто на зорі» і 
«Тапя» за О. Аобузсвим. У «Такі» роль го
ловної ісроїні блискуче виконала режисер 
вистави Т. М. Левченко.

А потім — участь у традиційній об
ласній театральній весні п’єсою В. Єжо- 
ва «Солов’їна ніч».

І тут постаповчо-сцспографічне 
шення аматорів з педінституту досягло 
головної мети: про подвиг народу у Ве
ликій Вітчизняній війні було розказано 
пристрасно, яскраво, патетично.

Щороку, за традицією, театр починає 
свій сезон виставою «Кришталевий чере
вичок» Є. Шварца.

Не так давно відбувся п’ятдесятий її пока», 
і зпову, як і вперше, серця глядачів полони
ла хвилююча музика Жака Оффенбаха, май
стерна гра перших виконавців головних ролей 
О. Попова та II. Єгорової. й. Дрітера та 
і. Фсдотової...

На афіші театру — вистава за п’єсою поль
ського драматурга Т. Кожушинка «Цвіркун, 
або Бюро добрих послуг», відзначена дипло
мом першого ступеня на минулорічній облас
нім театральній весні. її постановка — то під- 
твердження тези нинішнього режисера Вале
рія Дейискіна про те. що репертуар кожного 
мистецького колективу повинен відбивати ін
терес глядача до важливих питань дійсності.

Створити на сцені людський характер, яко
му б глядач повністю довірився. — це театро
ві вдається. Самодіяльні артисти відмовилися 
від ходульного трактування негативних псрсо-

*

гажів — жалюгідних, які з самою початку 
переконують у своїй власній загибелі. З цьо
го погляду характерна вистава «Три обморо- 
кд», складена з водевілів А. Чехова «Трагик 
поневоле», «Юбилей» і «Предложение», пре
м’єра якої щойно відбулася. .

Сценічне втілення світової класики, 
зокрема творів А. Чехова, на самодіяль
ній сцені... Погодьтеся, що не кожний 
відважиться ва цей крок. Не секрет, іцо 
водевільний жанр не «прижився» в ба
гатьох театрах країни саме тому, що 
режисери розглядають ного здебільшого 
як бездумну комедію-жарт. і не більше. 
Тому вони воліють за краще ставити 
драму, аніж водевіль.

Валерій Дейнекіп — палкий прихиль
ник творчості письменника — вбачає в 
чеховських одноактівках комедію харак
терів, коли стираються грані між коме- 
дією-жартом і драматичною сценкою — 
основними різновидамн водсвіля вісім
десятих років.

У водевілі «Предложение» стикаються між 
собою різні характерами поміщики Чубуков І 
Ломов, образи яких індивідуалізують. уни
каючи статичності. В. Дейнекіп та 
Ю. Кліппо.

Під час вистави в залі не раз лунали оплес
ки й сміх — і недарма. Яскравий і насичений 
діалог, дотепні репліки, ефект контрасту і 
сценічної вражальності багатьох ситуацій не 
лишають глядачів байдужими.

Не забувають студенти і про виступи в се
лах і містах області. Лише за останній час 
вистави колективу переглянули жиіслі Зна- 
м’янського. Світловодського, Компаніївського 
та Онуфріївського районів.

Попереду — нові маршрути, прилу
чення людей до світу мистецтва. А поки 
що студенти готуються до відзначення 
Міжнародного дня театру виставою 
«Одруження Бєлугіна» О. Островського, 
яка принесла їм найбільшу радість — 
Почесний диплом Всесоюзного фестива
лю художньої самодіяльності.

А. САРЖЕВСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

АНКЕТА ДИТЯЧОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
1. Де ви живете (республіка, область, місто, 

селище, село)?
2. Скільки вам років? Де ви вчитесь?
3. Чим захоплюєтесь, що особливо цікавить 

вас (галузь науки, техніки, мистецтва, літера
тури. спорту і т. д.)?

4. Які томи і статті Дитячої енциклопедії 
найбільш сподобались вам (чим?), які здали
ся менш вдалими (чому?)?

5. Як використовуєте ви Дитячу енциклопе
дію (для довідок, чигання, при підютовці до
машнього завдання, доповідей у гуртку і 
т. д.)? В яких випадках вона допомогла вам 
у навчанні та позакласній роботі, у яких ви
падках не змогла допомогти? .

0. Чи легко знаходити в енциклопедії відпо
віді на запитання, які вас цікавлять?

7. Чи доводилось вам користуватися енци
клопедією. при конструюванні, моделюванні, 
громадсько-корисній праці?

в. Що можете ви побажати і запропонувати 
авторам і редакторам Дитячої енциклопедії?

АВТОРИ І РЕДАКТОРИ 
ДИТЯЧОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ.

-Понеділок-
27 БЕРЕЗНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
— Телефільм для дітей. «Фліп- 
пср». 1 і 2 серії. 9.45 — Спі
ває заслужена артистка 
РРФСР II. Фоміна. 10.00 — 
Телефільм «1 це псе про ньо
го». З серія. 11.05 — «У світі 
тварин». 15.00 — Док. фільм 
«Покличте мене, лікарю». 
15.20 — Фільм для дітей. «До
ля барабанщика». 16.45 —
«Шахова школа». 17,15 — На 
приз клубу «Золота шайба». 
18.00 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.15 — «На
родна творчість». Телеогляд. 
19.05 — «Рік третій — рік 
ударний». 19.50 — Телефільм

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Концерт Запорізького дитячо
го хору «Іскра». 10.3.0 — Док. 
фільм «Там, де Волг.а зустрі
чається з Окою». 11.00 — К. т. 
Повніш. 11.15 — Телефільм 

. «Стара фортеця». З серія. 12.20 
— «Піонерський ліхтарик». 
14.45 — «Суворі едельвейси». 
Вистава. 16.15 — «На ланах 
республіки». 16.30 —«Партій
не життя». 17.00 — К. т. «Па
літра». Республіканська ху
дожня виставка «БО героїчних 
літ». 17.30 — К. т. Мелодії 
єдиної родини. 18.00 — Для 
юнацтва. «Орієнтир». 18.30 — 
К. т. «Вісті». 19.00 — К. т. 
Чемпіонат СРСР з хокею. «Со. 
кіл» (Київ) — «Кристал» (Са
ратов). 1 і 2 періоди. 20.30 — 
Обговорюємо проект Конститу
ції УРСР. 20.45 — «На добра
ніч, діти!». 21.00 — «Час». 
21.30 — К. г. Чемпіонат СРСР 
з хокею. «Сокіл» (Київ) — 
«Кристал» (Саратов). З період. 
22.10 — К. т. Нові мелодії ро
ку. Гіо закінченні — новини.

фільми. 15.35 — «Винахідник». 
16.05 — Телефільм для дітей, а 
«Друг Тималчі». 17.15 — На- '* 
зустріч XVIII з’їзду В.’ІКСМ. 
18.00 — Новини. 18.15 — «Лю
дина і закон». 18.45 — Роман
си ‘М. Римського-Корсакова 
виконує І. Петров. 19.00—К. т. 
Для молоді. «Бути сучасним». 
В передачі бере участь деле
гат XVIII з’їзду ВЛКСМ На
таля Німчук. (К-д). 19.50
— Телефільм «І це все про 
нього». 5 серія. 21.00 — «Час». 
21.30 — «Максим Горький. 
Спогади і зустрічі». 22.35 — 
П. Чайковський. Варіації на 
тему рококо для віолончелі з 
оркестром. По закінченні — 
новини.

Наша адреса і телефо
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316050. ГСП Кіровоград 50, вул. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
Е-дділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово патріотичного виховання та спорту — 2-46 87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі,
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2. ц

28 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
— Телефільм для дітей. «Фліп- 
нср». З і 4 серії. 9.45 —
Мультфільм «Хлопчик у під
водному царстві». 10.00 — Те
лефільм «І це все про нього». 
4 серія. 11.05 — «Клуб кінопо- 
допожей». 12.05 — Тслефільщ. 
(Кіровоград). 15.00—Док. теле-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Для дітей. «Сонечко». (Кіро
воград на Республіканське 
телебачення). 10.30 — К. т. 
«Паука — виробництву». ІІ.ОД.
— К т. Новини, 11.15 -кЭК. 
Телсфільм «Стара фортеця».
•1 серія. 12.20 — «Доброго вам 
здоров’я». 15.10 — «Казка про 
чотирьох сміливців». Вистава. 
16.25 — Рубежі 10-ї п’ятиріч
ки. Нові двигуни харківського 
заводу «Серп І Молот». 16.40
— Ліричні мелодії. 17.00 — 
«Палітра». 17.30 — Телевізійна 
школа механізатора. 18.00 —« 
Для школярів. «Сонячне ко
ло». 18.30 — К. т. «Вісті». 
19.00 — Чемпіонат СРСР з хо
кею. «Сокіл» (Київ) — «Кри
стал» (Саратов). 1 і 2 періоди- 
20.30 — Обговорюємо проект 
Конституції УРСР. 20.45 — 
К. т. «На добраніч, діти!»- 
21.00 — «Час». 21.30 — Чемпіо
нат СРСР з хокею. «Сокіл» 
(Київ) — «Кристал». (Спраги 
той). З період. 22.10 — К. 
Музична програма «Веселка». 
По закінченні — новини.
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