
Хай живе у віках 
ім’я і справа Володи
мира Ілліча Леніна!

Громадяни Радян
ського Союзу! Вчіться 
жити, працювати і бо
ротись по-ленінсько- 
му, по-комуністично- 
му!

(Із Закликів ЦК КГ1РС до 1 Травня 1980 року).
Виходить 

з 5 грудня 1939 р.

= ■ -------ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

СУБОТНИК!
—

<

Сьогодні молодь Кірс- 
воградщини, як і весь ра
дянський народ бере 
участь у Всесоюзному ле
нінському комуністичному 
суботнику. Близько 180 ти
сяч чоловік комсомольців 
і молоді, піонерів і шко
лярів демонструють свою 
вірність славним тради
ціям великого почину, 
глибоку відданість справі 
комуністичного будівницт
ва. Понад 35 тисяч юнаків 
і дівчат працюють на сво
їх робочих місцях, а по
над 145 тисяч — на благо
устрої міст і сіл області. 
Особливу увагу вони при
діляють озелененню брат
ських могил полеглих вої
нів, партизанів і підпіль
ників, упорядкуванню 
пам ятників, обелісків, ме
моріалів.

Штаб обкому комсомо
лу по підготовці і прове
денню суботника заслухав 
звіти кількох міськкомів і 
райкомів, комітетів ком
сомолу про хід підготовки 
до свята праці. Комсо
мольці і молодь Знам’ян- 
ського району, наприклад, 
вирішили під час «черво
ної суботи» закласти ком
сомольський сквер імені 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна, а мо
лоді залізничники зобо
в’язалися провести важ
коваговий поїзд маршру
том Знам’янка —- П’яти- 
хатки на зекономленій 
електроенергії. Зароблені 
кошти вони перерахують 

до фонду п’ятирічки. У 
переддень суботника пі
шов естафетний поїзд з 
вугіллям маршрутом Дон
бас — Західний кордон 
СРСР. З цією ініціативою 
виступила комсомольська 
організація Знам’янського 
локомотивного депо.

Новими трудовими ус
піхами вирішили відзначи
ти свято праці юнаки і дів
чата орденоносної Ново- 
української комсомольсь
кої організації. Комсо
мольсько-молодіжні ко
лективи другої і третьої 
тракторних бригад колгос
пу «Дружба» та першої і 
другої тракторних бригад 
колгоспу імені Шевченка 
зобов’язалися денні нор
ми на сівбі ранніх зерно
вих виконати на 150—230 
процентів.

Усе нові й нові пові
домлення надходять до 
обласного штабу по про
веденню комуністичного 
суботника. Приклад само
відданої праці зобов’яза
лись показати 19 квітня 
члени комсомольсько-мо
лодіжної бригади форму
вальників ливарного цеху 
сірого чавуну заводу 
«Червона зірка», де бри
гадиром Олександр Гри
ценко. Всі комсомольці 
заводу в день суботника 
працюватимуть на зеко
номленій електроенергії. 
Норму виробітку кожен 
із них виконає на 120—130 
процентів.

Справжнім трудовим 

подарунком ленінському 
ювілею буде робота ком
сомольсько- молодіжного 
колективу механоскла
дального цеху Кірово
градського заводу трак
торних гідроагрегатів, 
яким керує Володимир 
Бадов. Члени його зобо- 
в язалися в день «черво
ної суботи» завершити ви
конання п’ятирічного пла
ну.

Днем підвищеного ви
добутку бурого вугілля 
буде 19 квітня для моло
дих гірників шахт «Вербо- 
лозівська» та «Світлопіль- 
ська». Понад 300 молодих 
робітників ьізьлєуть участь 
у святі праці. Разом зі сво
їми старшими товариша
ми вони видадуть на-гора 
близько 800 тонн надпла
нового палива.

Нову хвилю ентузіазму 
та енергії у юнаків і дів
чат м. Олександрії викли
кало те, що на борту кос
мічного корабля «Союз- 
35» перебуває наш зем
ляк підполковник Леонід 
Іванович Попов, який ве
де його до зоряних висот. 
Десятки комсомольсько- 
молодіжних колективів за
рахували Леоніда Іванови
ча до своїх лав. Члени 
комсомольсько- молодіж
ної бригади слюсарів- 
складальників. бригадира 
Галини Новобранцевої з 
Олександрійського елек
тромеханічного заводу за
писали Л. І. Попова у 
свою бригаду і зобов’яза-

лися працювати ще про
дуктивніше. Нашого зем- 
ляка-космонавта зараху
вали у свій колектив і чле
ни комсомольсько-моло
діжної бригади монтаж
ників Кіровоградського 
заводу радісвиробів,
якою керує Світлана 
Яценко.

День «червоної суботи» 
стане святом високоорга- 
нізованої праці. Основне 
завдання комітетів комсо
молу — разом з партійни
ми організаціями та адмі
ністрацією забезпечити 
виконання всіх необхідних 
заходів для досягнення на 
кожному робочому місці 
рекордної продуктивності 
праці. Треба чітко визна
чити фронт робіт для кож
ного молодого трудівника, 
дати цілковиту можливість 
всім виконати свій патріо
тичний обов’язок. Важли
во, щоб кожен учасник 
суботника відчув святкову 
атмосферу дня, дістав но
вий заряд твоочості, енту
зіазму.

«Червона субота» — бо
йовий огляд лав Ленінсь
кого комсомолу, яскравий 
вияв комуністичної ідей
ності, кращих якостей ра
дянської молоді. Висока 
майстерність, багатий дос
від старших, поєднані з 
ентузіазмом молодості, 
дадуть змогу зробити ще 
один крок на шляху вико
нання завдань, поставле
них XXV з їздом КПРС.

А. ПЕРЕВОЗНИК, 
начальник штабу по 
проведенню Всесоюз
ного ленінського ко
муністичного субот- 
ника при обкомі 
ЛКСМУ, другий сек
ретар обкому комсо
молу.

ПО-КОМУНІСТИЧНОМУ!
Сповнені прагнення ударною працею, тру

довими рекордами відзначити 110-річчя з 
дня народження В. І. Леніна, десятки тисяч 
юнаків і дівчат Кіровоградщини вийшли на 
ленінський комуністичний суботник. Вийшли 
з прекрасною метою — зробити сьогоднішні 
рекордні результати нормою на весь юві
лейний ленінський рік.

Слово — молодим учасникам суботника.

РОБІТНИЦЯ ципліни, ініціаторами яко
го виступили комсомоль
сько-молодіжний колектив 
формувальників ливарно
го цеху сірого чавуну кі
ровоградського заводу 
«Червона зірка» (брига
дир Олександр Гриценко) 
і наша бригада. А обов’я
зок ініціаторів — бути 
завжди попереду. Особ
ливо в такий день, як 
союзний ленінський кому
ністичний суботник.

Сьогодні — «червоно 
субота». Ми чекали її, го
тувалися до неї А ударно 
наша праця буде стартом 
наступних змін. Бо кожен 
день треба трудитися 
тільки по-ударному.

ТІЛЬКИ УДАРНО 
вирішив працювати сьо
годні колектив Кірово
градської взуттєвої фаб
рики.

У цехах і на дільницях 
підприємства трудяться 
понад триста чоловік ком
сомольців і молоді. До 
цієі\ ударної зміни не 
байдужий кожен із них. 
До «червоної суботи» го
тувалися, намічали плани. 
Більше того, чекали її з 
нетерпінням. Адже саме 
цього дня ми перевіряє
мо свої можливості, ут
верджуємо особисту при
четність до спільної спра
ви — постійно працювати 
так, щоб розвивалася і 
квітла Батьківщина.

19 квітня з конвейєрів 
фабрики зійде 9500 пар 
високоякісного взуття. 
Більше, ніж у звичайну 
зміну. I кожну пару буде 
виготовлено із заощадже
них матеріалів. Власне, < 
економія — головний ко- 1 
зир підприємства. Ми, 
наприклад, лише протя
гом нинішнього, ударного 
року випустимо 50 тисяч 
пар із заощаджених ма
теріалів та сировини. Взір
цем у цьому питанні не 
тільки для нашого КМК, 
а й для всієї молоді фаб
рики є досвідчена вируб- 
ниця твердих шкіртоварів 
Неля Федорівна Ковален
ко. Вже той факт, що з 
початку п'ятирічки вона 
33 зміни відпрацювала на 
зекономлених матеріалах, 
говорить багато. У неї ми 
вчимося вдумливого став
лення до роботи, розум
ного використання часу. 
Взагалі, передових мето
дів. I сьогодні комсомоль
сько-молодіжна бригада, 
яку я очолюю, також пра- 

I цює на заощаджених ма
теріалах. Прагнемо знач
но перевиконати змінні 
норми. Впевнена, що так 
трудиться вся молодь на
шої фабрики. Бо маємо 
міцний заділ, хорошу ба
зу. Цьому сприяють удар
на трудова вахта, оголо
шена на підприємстві з 
першого серпня минуло
го року, змагання за зван
ня бригади зразкової дис-

і

Є. СКРИПКА, 
бригадир комсомоли? 
сько - молодіжної 
бригади Кіровоград
ської взуттєвої фаб
рики закрійників імені 
60- річчя ВЛКСМ.

1

}

колгоспник

З ОСОБЛИВИМ
НАСТРОЄМ

Наш трактор — на краю 
поля. Час від часу ми за
пускаємо мотор, слухаємо 
його роботу. Працює чіт
ко. Так і повинно бути. 
Адже разом із напарни
ком Борисом Мельничен- 
ком самі лагодили йогф. 
Тому впевнені, що на ни
ві машина не підведе. 
Але поки що ми не. пра
цюємо. Вночі був замо
розок, він підтягнув де 
поверхні вологу. Та це не 
біда. Весна хоч і примхли
ва пора року, але ласкава.

Візьмемо собі Е ПОМІЧ
НИКИ сонце. Воно вже нЭ 
раз виручало нас цього 
року. Так було, скажімо, 
вчора. Виїхали ми з Бори
сом у поле, а грунт надто 
вологий. Оглянули, зна
йшли окремі 
грунт визрів 
Почекали з 
сонце виглянуло 
хмар, підсушило ріллю. І 
загудів мотор нашого 
трактора.

Сьогодні ми з напарни
ком виїхали на роботу 
з особливим настроєм. 

(Закінчення на 2-й стор.).

ділянки, де 
для сівби, 

півгодини, 
з-за

І

І



2 стор „Молодя* комувярІІ
-------- ЗС1 — НА СУ0ЄТНИК!

ПО-КОНТНІСТІЧИОО!
(Закінчення.

Поч. на 1-й crop.).
Адже сьогодні — день 
Всесоюзною комуністич
ного суботника, присвяче
ного 110-й річниці з дня 
народження 6. І. Леніна. 
Сьогодні і степ, здаєтьст, 
одягся у святкове вбран
ня, Зеленим оксамитом 
відсвічує озимина. Дзвін
кішим стаз спів пташох. 
До сівби асе готове. Ком
сомолець Леонід Тихо
миров привіз зерно. Сі
валки заправлено. Кол
госпною летучкою приї
хав головний інженер Яків 
Іванович Приходько. Спи
тав, як ідуть справи. Спра
ви йдуть добре. Грунт із 
хвилини на хвилину під
сихає. Ось-ось наш аг
регат почне висівати на
сіння. Півтори норми за 
сьогоднішній день — таке 
завдання поставили пе
ред собою. 1 ми його ви
конаємо високоякісно. 
Будь що.

А. КИРИЛЮК, 
тракторист колгоспу 
імені Кірова Компані-

їзе.кого району, на
чальник номсомольсь- 
КО-/ЛОЛОДІЖНОГО по
сівного екіпажу.

КОМСОРГ

и 
НАЙДОРОЖЧОГО

Цей трудовий день поч
неться ще на світанку. 
Ударні молодіжні загони 
вирушать на колгоспні по
ля, де вже почався весня
ний засів. Більше двох ти
сяч юнаків і дівчат пра
цюватимуть біля посівних 
агрегатів. Секретар ком
сомольської організації 
колгоспу імені Фрунзе 
Петро Шатківський так і 
сказав: «Весна спізнилася 
до нас, то треба зробиш 
нам такий розгін, який би 
стаз мірилом усіх наших 
дій».

Так, це буде справжній 
бій 'за кожну втрачену 
хвилину, за кожний недо
сіяний гектар. Тут уже

йде мова не про двозмін
ну. Тут — цілодобова на
пруга. Механізатори ком
сомольсько - молодіжних 
тракторних бригад колгос
пів імені Ульяг.ова, »Ро
сія», імені Фрунзе даі'и 
слово; «В день суботникз 
— дві норми. А взятки 
темп — до кінця сівби >. 
При цьому — курс на ви
соку якість засіву.

На допомогу сільським 
трудівникам прийшли спе
ціальні загони з райсіл-,-
госптехніки, 
підлриєллетв 
Задля того,

робітники з 
Ульяновки, 

щоб не зу-
пинились агрегати, — всі 
їхні старання. І з районно
го штабу суботника го
ловний провід буде про
тягнуто туди, де йде бо
ротьба за врожай.

Сьогодні з районі почи
нається операція «Зелені 
обеліски». 8 ній візьмуть 
участь понад п ять тисяч 
комсомольців, піонерів і 
школярів. У кожному селі 
біля пам’ятників воїнам- 
землякам, воїнам-зиззо-
лителям молодь закладе

парки і сквери, алеї Геро
їв. Наприклад, молоді хлі
бороби Вгликнх Трояніз, 
які працюватимуть сьо- 
годчі а полі, теж заявили: 
«У нас вистачить сил на 
все — і на засіз, і на те, 
щоб залишити своє дере
во, дерезо пам яті, кого 
могили полеглих. Це наш 
святий обоз ЯЗОК не
забути їхнього подвигу і 
продовжити його».

Робота буде нелегкою, 
напруженою. Але буде й 
свято. Свято праці. І гра
тимуть оркестри. Лунати
ме наша комсомольська 
пісня. Про наші сонячні 
весни, ГІро людину, яка з 
нами все житія, — про 
дорогого Ілліча.

В. КРАВЦОВ, 
другий секретар Уль
яновського райкому 
комсомолу.

УЧЕНЬ

ПРОДОВЖИМО 
ТРАДИЦІЮ?

Па всьому безмежжі 
нашої країн» дедалі жар
кішим стає справді всена
родне соціалістичне .’.ми
гания за гідну зустріч те-

19 кзітяя 1980 року

ПІНСЬКОГО ЮШЛСІО. Кожний 
депо приносить НОЗІ по
відомлення про чудові до
сягнення у праці, про нові 
патріотичні починання і а 
ініціативи, народжені
прагненням трудящих міст 
і сіл добитися підвищеній 
ефективності виробництва 
і якості продукції, пере
творити, як-закликав Л. і. 
Брежпє з, рік 1980 й у рік 
ударної праці-

-Учні нашої груші на 
честь свята теж узяли під
вищені зобов'язання: вчи
тися лише па «добре* і 
«відмінно», адже цс паш 
основний груд; снеіема- 
тпчно відвідувані занят
тя;, брати активну участь у 
громадському житті учи
лища, в гуртках і секці
ях; підвищувати свій ідей
но-політичний ріг-спь. Ми 
добре знаємо, яке значен
ня мають комуністичні су- 
ботники для підвищення 
трудової активності мас, 
знаємо, як високо ціпив їх 
Ленін. Ми хочемо, щоб 
продуктивність праці 19 
квітня була найвищою, а 
якість відмінною, щоб 
кожний і.•. нас працював з 
довіюю віддачею. Адже 
на пас дивиться Ілліч.

Наше училище має свої 
добрі традеції у «роведе» -

ні суботпикіп. У деіщсчер- 
воіюї суботи».учні працю
ють у наїРіальномЦіосап^ -'чу 
дарУгві (чи — майбутні 
механізатори, і в училищі 
е своє невеличке поле, де 
ми самі вирощуємо вро
жай. У день суботника як- - 
раз іде сікбаї), розчищає
мо дерева, закладаємо 
клумби та будуємо спор
тивні майданчики.

Нинішній рід — рік За
річчя Великої Перемог;; 
Ми вшануємо' пам’ять за
гиблих скверами навколо 
училища, вшануємо пам’
ять наших ровесників, ге
рої в спа рта к івці в ал ес <• ■ 
Слави в селі Красногірці, 
•яку посадимо 19 квітня.

Ми розуміємо, то кош
ти, зароблені на суботіь:- 
ку, підуть на благо нашої 
Батьківщини, і це додає 
нам сил. Продовжувачі 
перших комуністичних су- 
ботп.чкіз, ми своєю висо
кою свідомістю, ударного 
працею 19 квітня проде
монструємо вірність ленін
ським заповітам. .

В. ЧИЧУК, І Р*
учень групи № 7 ма
шиністів -трактористі» 
широкого профілю 
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ДЕРЕВО
пам’яті

£ в Петріаському районі село Зелене. Вишневі і 
яблуневі садки дарують йому красу. А тоді, в жовт
ні 1943-го, тут палала земля.. Фашисти вирубали де
реза. ] село, чекаючи рятунку, стояло осиротіле, за
смучене. Першим увірвався з Зелене танк лейтенан
та Дунаева. Він трощив гітлерівські автомашини, мчав 
ла ворожі гармати і кулеметні гнізда. Стрілець-ра- 
днет Олександр Безсонов не припиняв вогню навіть 
тоді, коля «тридцятьчетвірка» зупинилася і езяласа 
полум’ям. 146 гітлерівських солдатів і офіцерів, 15 
транспортних машин та один танк знищив у тому 
бою екіпаж сміливців. Усім їм, .командирові танка 
0. В. Дунаеву, командирові башти М. О. Леояозу, 
механікові-водієві М. І. Сисолєтіну, стрільцезі-ради- 
стозі О. А. Безсонову, посмертно присвоїли звання 
Героя Радянського Союзу.

1 коли по війні йшли додому воїни-визволмтелі,-то 
першою їхньою турботою було те, щоб повернути 
Зеленому його красу. І фронтовики на чолі з пов
ним кавалером орденів Слави О. П. Ковпаком, кава
лером трьох орденів Червоної Зірки М. П. Крншнем 
'шли садити колгоспний сад.

А нині готуються посадити дерева пам'яті комсс. 
мольці і піонери Зеленого. Кожен із них залишить у

землі після суботника молодий саджанець — за се
бе і за кожного з 209 своїх односелзЦЇа, їцо не по
вернулися з рідне село з далеких фронтових доріг. 
У комсомольському сквері будуть алеї !. В. Дунае
ва, М. О. Леонова, М. І. Снсолєтінз, О. А. Безсонз- 
ва, зеленітимуть алеї Героїв.

У селі Красногірці Голозанізсьхого району не
подалік музею підпільної комсомольської організа
ції «Спартак» цієї весни появиться сквер, де юнаки 
і дівчата теж посадять алеї Героїв — алеї Михайла 
Громового, Люби Римар, Михайла Самчишина, ін
ших спартакізціа, що загинули ау зух фашистських 
катів.

Гак у кожному селі, в кожному місті нашої орде
ноносної Кірозоградщини. Заклик ЦК ВЛКСМ озна
менувати 35-річчя Перемоги створенням Всесоюзно
го комсомольського парку знайшов палку підтримку 
молоді, ветеранів війни і праці.

Наш видатний земляк В. О. Сухомлинський у своїй 
книзі «Серце віддаю дітяміг писав:

«Від того, ян ставиться людина в роки дити-,<_гаа 
до героїчного подвигу своїх батьків і дідів, залежить 
її моральне обличчя, ставлення до гроглздсьних ін
тересів, до праці на благо Батьківщини. Я добивався 
того, щоб серце дитини прискорено забилось при 
думці, що на цьому ось сигірку, де ми сьогодні тр> 
димось, пролив свою кров герой. Почуття ствердж> 
ють переконання: труд на рідній землі для благ . 
Батьківщини — це велике щастя, за яке люди йшг.х 

ч на смертельний бій. У потаємних нуточках дитячогб 
серця пробуджується ГОЛОС совісті: ти йдеш ПІД яс
ним сонцем, дивишся на голубе -*ебо тільки тому, що 
під тополями і березами, під дубами і яблунями ле
жать ті, хто зберіг для тебе світло і життям.

1 він, колишній фронтовик, він, учитель, люди.+о- 
люб, теж ішов з дітьми садити дубок у «Саду Геро
їв».

У ці дні зчитепі та учні Павлиської середньої шко
ли імені В. О. Сухомлинського знову прийдуть у езі» 
шкільний садок. I посадять дерева з пам ять про 137 
загиблих радянських воїнів, що визволяли селище 
зід окупантів, у пам’ять про 257 своїх земляків, що 
полягли смертю героїз у боях за Батьківщину.

Ти, юний друже, теж не байдужий до того, якою 
буде земля, котрою ти йдеш у своє щасливе життя. 
Візьми приклад з павлиських школярів: зступаєш у 
піонери, прий/лають тебе в комсомол — посади свій 
дубок у «Саду Героїв». Посади за себе, за свого 
батька, діда, які вже не прийдуть у твій Дім. То не
хай буде дерево Пам’яті про них.

І тобі, тазаришу комсорг, є почесне завдання; з 
дань суботника, після робочої зміни на заводі чи 
на колгоспному полі поклич за собою своїх ровес
ників, згуртуй ударні бригади. Хай посизілий зетеран 
згадає їм про свої вогненні верстви, згадає свою 
буремну юність. Прийдіть до такої людини додому, 
посадіть убіля її хати молоду березу чи явір. Хай 
ростуть ваші ялини і дуби коло обелісків, обабіч 
степових доріг, якими йшли прославлені у віках 
солдати і генерали, залишаючи нам, живим, щасли
ві весни.

Так, кожне дерево, що росте з твоєму селі чи міс
ті, — це наше загальне майно, це наша спільна ре
ліквія. Вирости його збережи для своїх дітей.

То нехай же по всій нашій землі стоять зелені 
обеліски — дерева пам’яті. Для краси, для життя.

Чита чам про вождя
Плідну роботу .напередо

дні 110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна про
вели культурні заклади Кі
ровоградського району;

В районному. Будинку 
культури відбувся огляд 
сільських а гі га цін по- х у до ж - 
пік бригад, присвячений юві
лею вождя. Він відкрився 
виступом агітбригади РБК, 
і'кіій проходив за сценарі
єм на тему «Починаємось з 
Леніна ми». В сільських бу
динках культури було влаш
товано вечори вшанування 
переможців соціалістично
го змагання, зустрічі з пра
цівниками народного гос
подарства, нагородженими 
орденом Леніна. Псрнозва- 
иінці вшанували тваринни
ків, які достроково викона
ли соціалістичні -зобов’язан
ня. їм вручили значки «Пе
реможець соціалістичного 
пмагапия 1979 року», а три- 
тисячницям О. І. Хаджнно- 
вій, Є. К. Білоусовій, Г. II. 
Чернявській, (О. Л. Колоді, 
В. А. Самошкіній — путівки 
до будинків відпочинку і 
туристські путівки.

Головним напрямом у ро
боті бібліотек району ста
ла пропаганда ленінської 
теоретичної гпадщшін. літе
ратури про житія і діяль
ність Ілліча. Книжкові ви
ставки, плакати, списки ре
комендованої літера тури, 
картотеки па теми: «Ленін 
завжди живий», «Сторінки 
великого життя», «Вічно 
живе вчення», «Ленін і мо-

лодь», «Над розкритим то
мом Леніна», сГІо-лсіїінсь- 
кому жити, працювати і 
вчитись» та інші широко 
розкривають книжкові фон
ди бібліотек району. Зміс
товно пройшли тут Ленінсь
кі уроки. Так, Миколаїв
ська сільська бібліотека 
провела його в комсомоль
ській організації колгоспу 
імені /Кдапопа. Тема уро
ку: «Но-.тсніпському вчимо
ся комунізму, будуємо ко
мунізм». Тут підбили під
сумки змагання комсомоль
ців колгоспу на честь юві
лею вождя. Бібліотекар ви
ступила з повідомленням «З 
ім’ям Леніна, під керівницт
вом Комуністичної партії — 
на труд і на подвиг».

Великого значення нада
ється пропаганді праць В. І. 
Леніна. Інаїїівська, Олексі- 
ївська, Гаїшіпіська, Високо- 
банрацька сільські бібліо
теки провели цикли комен
тованих читань праць Лені
на «Великий почни», «Зав
дання спілок молоді», «Лист 
до американських робітни
ків», «Що робити?» тощо.

Робота на честь 110-ї річ
ниці з дня народження В. І. 
Леніна триває. Заклади 
культури району використо
вують усі її форми, щоб як
найповніше донести до лю
дей обра •. вождя.

3. ШУШКЕТ, 
заступник директора 
обласної бібліотеки для 
юнацтва імені О. М. 
Бомченка.

ЗАПОВІТАМ
ЛЕНІНА
ВІРНІ

Справжнім ленінським 
університетом, аудиторію 
якого становлять мільйо-

ни юнаків і дівчат, стали 
Всесоюзні читання для 
молоді «Справа Леніна 
живе і перемагає». Вони 
пройшли в кожному місті, 
селищі й селі.

Про це говорилося 16 
квітня в Москві на закрит
ті читань, організованих 
ЦК 8ЛКСМ і правлінням 
Всесоюзного товариства 
«Знання».

Перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Б. М. Пастухов, 
який виступив з доповід
дю, відзначив, що, готую
чись до зустрічі 110-ї річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна, юність країни 
демонструє беззавітну від
даність заповітам вождя, 
вчиться у нього револю
ційної мудрості і стійкості. 
Проведені читання пока

зали невичерпний інтерес 
молоді до життя і діяль
ності Ілліча, до вивчення 
його ідейної спадщини.

У ході ■ читань перед 
юнаками і дівчатами ви
ступили партійні, радян
ські та комсомольські 
працівники, ветерани, ре
волюції, війни і праці.

(Кор. ТАРС).

Чотири роки працює пропагандистом на Кірово
градському заводі друкарських машин комуністка 
Л. М. РОМ А НОВА. Під її керівництвом молодь вив
чає курс «Основи управління якістю». Нещодавно з 
гуртку відбулося підсумкове заняття, йа ньому ви
хованці Людмили Миколаївни не тільну виявили гли
бокі теоретичні знання, а й відзвітуяалЯ, як вони за
стосовують їх на виробництві.



квітня 1980 року .. __ .

ЄКСї іЕДИЦІЯ «мк» «подвиг»
„Молодці комуялр* 1*

І {Закінчення. Початої- V
■ столоном'/ комунарі» ла
І 17 КВІТНЯ).

З стор,

•-•ІИїЗ. Великий інтерес проявляють кияни і гості столиці до експозиції Ук
раїнського держасного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 ро
ків, Тут представлено понад шість тисяч реліквій немеркнучого народного 
подвигу. В музеї часто проводяться зустрічі з ветеранами війни.

На знімку; ветеран Великої Вітчизняної війни полковник у відставці, ко
лишній командир полку «Катюш» Ф. Я. СЕРЕДНЯК розмовляє з відвідувачами 
музею.

Фото В. Самокоцького, (Фотохроніка РАТАУ),

ШАНОВНИЙ 
Івановичу!

Якове 
Спові

щаю, що Указом Прези
дії Верховної Ради СРС? 
від 15 травня 1946 року 
Вас нагороджено орде
ном Слави І ступеня...» 
Цього листа Чупін одер
жав 1962 року, коли жив 
уже в Кіровограді. Він ро
зумів, чому повідомлення 
йшло 16 років. Під час 
представлення до нагоро
ди був сержантом. За 
цим званням і шукали йо
го особову справу праців
ники архівів. Погрібно бу
ло переглянути тисячі до
кументе розіслати чима
ло листів, щоб знайти йо
го особову справу серед

намагалися 
повернути 
довелося

Наш конкурс «Вітчизни вірнії сини»

І 7,

І ///

7.

— Придивляйтесь пиль
ніше, — попередив Чупін 
бійців. — слід чекати 
«гостей». І ми їх зустрі
немо фейєрверком.

Він розвернув кулемет, 
старанно взяв на приціл 
розбиту машину, котру 
білоше вгадував у темря
ві, аніж бачив на «німець
кій» стороні метрів за 70 
від кулемета.

Ніч розірвала кулемет
на чечітка. Ще одна чер
га. Машина спалахнула.

— Ось тепер нехай лі
зуть, — мовив спокійно. 
— Почастуємо.

Гітлерівці 
за псяку ціну 
площу. Чекати

стіні, після другого О при- 
гліщенні форту один за 
одним пролунали кілька 
вибухів — снаряди влучи
ли у вибухівку. З форту 
повалили хмари цементно
го пилу — ян потім з псу
валося. стіни зсередини 
було обнладено в шість 
рядів міиіиа’.-.и з цементом.

Ось тут і довелося зно
ву попрацювати кулемет
никам.

Пам’ять зберегла под
робиці боїв за Познань. 
Під час форсування Зарти, 
наприклад, ворог виявив 
обслугу кулемета. Бійці 
залягли. На льоду —май
же двадцятисантим.етро- 
вий шар води. Так і лежа
ли більше шести годин у 
воді, аж поки не стемні
ла.

7.

7.

У КОСМОСІ — НАШ ЗЕМЛЯК!

ВІД ЩИРОГО
СЕРЦЯ

і рішає гагаріїїська ес
тафета, започаткована -19 
років тому. Так, і небез
підставно, вважають ке
рівники польотом комп
лексу «Салют-С» — «Со- 
юз-35» — «Прогресс^», 
космонавти, що лишилася 
на Землі і спостерігають 
за роботою Попова і Рю- 
міпа з телеекранів, з до
помогою радіозв’язку. Хо
ча й вони (а цс точно) ко
жен політ сприймають як 
новину. Повнії екіпаж. 
Нові, цікаві роботи иа 
орбіті. Позі результати 
досліді в, експерн мені і в.

Чекаємо й ми. Адже 
космонавти — то вихован
ці радянського народу. 
Тому всі причетні до кож
ного польоту. А до НИНІШ
НЬОГО ми причетні подвій
но. Бо па орбіті наш зем
ляк — Леонід Іванович 
Попов. Особливо урочис
ті, щасливі Олександр ійці. 
На них більшою мірою 
лягає тягар (приємний) 
слави. 1 нехай мене пра
вильно зрозуміє читач: 
важке це щастя — бути 
земляком космонавта. 
Кожен політ — візит
на картка і своєї кра
їни і свого краю, др 
ріс, виховувався, пра
цював. А яка цс нелегка 
робота — бути космонав
том! Треба успішно вико
пати програму. Цим са
мим не підвести товари
шів, колег, з якими готу
вався до випробувань у 
Центрі підготовки космо
навтів, учених різних га
лузей, конструкторів лі
тальних апаратів і... зем
ляків.

Ці думки навіяв вечір 
«Естафета над планетою», 
який відбувся в Олек
сандрії в День космо
навтики. Місто зовні в 
ці дні змінилося мало. Ще 
не встигли забрунькувати 
дерева. Але сама обста
новка відбиває факт по
льоту. По-перше, у вітри

нах магазинів, па фасадах 
будинків, культосвітніх 
закладів — великі порт
рети Л. І. Попова і напис: 
«У космосі — наш земляк, 
командир корабля «Союз- 
35» Леонід Іванович По
пов». По-друге, характер
на деталь: якщо раніше 
приїжджаючі до міста у 
справах, чули здебільшого 
розповіді про буре вугіл
ля, про успіхи колективів 
електромеханічного заво
ду і заводу підномно-тран- 
сиортного устаткування, 
фабрики діаграмних папе
рів, то тепер на устах у 
всіх: «Космос. Попов».

З підслуханої розмови:
«Ви знаєте, прибігає мій 

хлопчик-школяр додому і 
каже: «Мамо, в космос 
полетів Олекса пдрієць!» 
Прізвища він від хвилю
вання, мабуть, не розі
брав. Я вже.потім з пові
домлень преси, радіо, те
лебачення дізналася про 
все докладно. 1 гордість за 
земляка з'явилася, така 
радість огорнула. Отож і 
нам треба жити й працю
вати так, щоб не підвести 
підполковника Леоніда 
Івановича Попова».

А потім у Палаці куль
тури шахти сСвітлопілі.- 
ська» була зустріч із ма
тір’ю, рідними космонав
та. Мені ще не доводилось 
чути такого шквалу оплес
ків, яким зустріли прп- 
су гиі в залі Тетяну Овсі- 
ївну Попову, Леонідові' 
матір. Скромна, працьови
та жінка ще не звикла до 
таких почестей. Вона нія
ковіла від світла «юпіте
рів», об’єктивів численних 
кіно- і фотокамер. Праг
нула не хвилюватись. Та 
видавали сльози. Сльози 
вдячності людям і гордос
ті за свого сина. Сива її, 
їхнього, Землі. Я певен, 
що це там, па орбіті, від
чуває, Леонід Іванович По
нов. Адже недаремно в 
народі кажуть; «У землі 
паші корені». Не тільки 
стосовно планети, з якої 
ти. А більше — корені в 

колисці, з якої ти. В бать
ках, що ростили і вчили 
тебе. В колективі, де пра-’ 
цював.

Зробимо невеликий від
ступ. До вечора ми ще 
повернемось. Добре за
пам’ятався перший теле
репортаж Л, Попова і 
В. Рюміна з орбітального 
комплексу, Він був жар
тівливим, що свідчило про 
добрий настрій космонав
тів. Рюмін показ}'вав гля
дачам звичайний огірок. 
Твердив, що він вистиг па 
станції і дуже смачний 
(один уже з’їли). Попов 
лише усміхався. Розв’язка 
ж репортажу була неспо
діваною. Огірок виявився : 
муляжем. 1 взяли його 
космонавти з собою як су
венір, Жарт. Але я ного 
сприйняв цілком сер йол- , 
по. Цей сувенір наїадує ' 
Леонідові про ііого маму, . 
Тетяну Овсіївиу, про лю
дей, які працюють уазом з ; 
нею в сільському гоєно-1 
дарстві (впевнений, іцо 
після повернення з орбі- ‘ 
талі.ного польоту Л. І. ; 
Попов неодмінно підтвер
дить це припущення).

...Знову вечір «Естафета 
над планетою». Перед очи
ма присутніх — сімейні 
фотографії Попових. Зву- 
мать теплі слова подяки ' 
матері, рідшім Леоніда 
Івановича, побажання 
космонавтам успіхів на 
орбіті і м’якої посадки. 
Слова не декларативні. 
Від щирого серця.

У залі — ветерани вій
ни і праці, робітники, учні, 
студенти. Люди різних 
спеціальностей, у кожного 
свій ЖИТТЄВИЙ шлях. Але 
один,"спільний, вираз об
лич, який легко прочита
ти: «Спасибі, (Теопіде Іва
новичу, за політ! Кожна 
твоя хвилина в космосі ■ - 
то и наша хвилина — в 
труді, в навчанні, у мрії*.

11а закінчення розповіді 
згадалися слова з розмо
ви з першим секретарем 
Олександрійського міськ
кому комсомолу Григо
рієм Штстсю про тс, що 
віднині Олександрія не 
тільки місто гірників, а й 
місто космонавта.

Цим сказано все.

А. ШИЛОШИЙ.

політпраціаникіа 
після закінчення 

направили нл

ЩЭ

справ 
(відразу 
?ійни його

азчання •/ військово-полі
тичне училище).

Невдовзі отримав 
одного листа — від ко
респондента газети «Крас
ная звезда» О.М. Золото
ва; «Щойно повернувся з 
Познані. Польські друзі 
показали мені фотогра
фію ГАРС, на якій зафік
совано момент вручення 
Вам нагороди. Позначці 
просять розповісти, як 
Ви воювали, як здійснили 
подвиг, визволяючи міс
то».

... Тоді, під час штурму 
Познані, його викликаз 
командир батальйону Фро
лов і пояснив, що на око
лиці міста треба захопити 
площу, зайняту ворогом. 
Нільма разів вона перехо
дила з рук у руни. Площа 
має стратегічне значення. 
Вона — плацдарм длл 
завтрашнього ранкового 
наступу. Не менш важли
ве психологічне значення 
того, хто володітиме клю
човою позицією зранку.

— Зараз бійці підуть з 
обслуги 

вдер- 
якому

1
атаку. Завдання 
.аого кулемета 
жати площу. Ні 
разі не відступати! — на
казав Фролов, 
пришлемо допомогу.

Вуличні бої, особливо 
нічні. швидкоплинні. Ту 
усе відбувається за лічені 
хвилини. Такою була атака 
радянських бійців. їхнім 
союзником стала темрява. 
Солдат.-, непомітно обі
йшли фашистів зліва і, на
павши раптово, знищили 
їх.

в

Скора

недовго.
— Рус, здавайся! 
Чупін натиснув на 

шс-тну. Пролунали

«чу-
Назва 
руни 

Г ерся 
Лихо- 

одного з 
«Коли

а потім 
Згодом, не 
із втратами,

га-
,. ___  ______ корот

кі черги. У полку їх доб
ре знали і називали 
пінська чечітка», 
прижилася з легкої 
командира полку 
Радянського Союзу 
творика. Після 
боїв він сказав: 
стріляє Чупін. він вибиває 
своє прізвище. Чечітка, та 
й годі».

Німці залягли, 
відступили, 
рахуючись 
атакували знову й знову. 
Починалася четверта ата
ка, коли підійшло підкріп
лення. Вогневу позицію 
вчасно зайняла 45-мілі- 
мвтрова гармата. Чупін 
представився командиро
ві гармашів. Назвався й 
той:

— Князев...
Але імені його з гуркоті 

бою Якіз ке почув. Потім 
розмовляти було ніколи, 
бій тривав усю ніч і закін
чився на світанку.

У кулеметників зостава
лась лише одна стрічка. І 
саме в цей час ящик з 
патронами приніс старши
на роти Степаненко. Поці
кавився:

— Ну як тут у зас?
— Нічого.
— Добре «нічого». Та 

в-и ціле кладовище вла
штували. Із сотню фриціа 
поклали.

Площа відіграла свою 
роль. Звідси ранком почав
ся наступ. Атака захлину
лася в центрі містд, біля 
сильно укріпленого 
лої форми форту, 
його можна було 
великих жертв.

Підійшла артилерія. 
Гармати встановили на 
пряму наводку. Першим 
залпом зробили пролом у

круг- 
Взяти 
ціною

— А інша згадка при
ємна, — каже Яків Івано
вич. — У Познані бійці 
моєї обслуги вперше за 
всю війну спали в примі
щенні, а не в окопах. То 
було вже після визволен
ня міста. Назавжди за
лам ятапося привітне став
лення познанціз до визво-- 
лителів.

Тепло тих зустрічей 
Яків Чупін проніс через 
усе ЖИТТЯ. ч

Про ті дні Якову Івано
вичу нагадує знімок — 
єдиний військовий знімок, 
що зберігся. Сфотографу
вався відразу після визво
лення Познані, надіслав 
у село Мизоново. що в Тю
менській області, сестрам 
Євдокії і Зої. А потім, но- 
ли у нього не зосталося 
жодної фотографії з себе, 
випросив її у дівчат. А 
ось фото бойових побра
тимів, з якими міряв сол
датські кілометри від Ко
веля до Берліна. З пожов
клого знімна усміхається 
старшина Степаненно. Це 
еін приніс бійцям патрони 
з Познані. А Іван Кури- 
лець фотографувався в 
Берліні. Таки поставив 
радянський воїн свій ав.о- 
граф на рейхстазі! Василь 
Гончар Василь Климов, 
Павло Крюнов... Де ви, 
бойові побратими?

Солдат Якіа Чупін часта 
замислювався: хіо він — 
хлібороб, робітник? Відпо
відь дало життя. З 1947 
року служив у Кіровогра
ді. Після демобілізації ли
шився в місті. На «Черво- 
ній зірці» пройшов шлях 
від учня слюсаря-лекапь- 
ника до інженера. За пле
чима — вечірня десяти
річка, вечірній факультет 
інституту. Нині працює 
начальником дільниці.

Ю. ЛІВАШНИКОВ^Л

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

«Весілля 
в Малинівці »

Боротьба між людьми, 
які прагнуть до влади над 
народом, і людьми, які бо
рються за владу для наро
ду, — ось головний конф
лікт нової вистави — «Ве
сілля в Малинівці» — на
родного театру музичної 
комедії Будинку культури 
імені Налініна, прем'єра 
якої -відбулася нещодавно.

Чітко виражає свою по
зицію, своє ставлення до 
подій, що відбуваються на 
сцені, режисер-постанов- 
ник М, Барсьний, голос
ний режисер обласного те
лебачення. Громадянська 
позиція режисера вгаду
ється ще до того, як поіи- 
нається дія на сцені. Ма
льована завіса відразу ж 
узодить нас в атмосферу 
вистави, сама є художнім 
образом полум’яних піт 
революції, настроює наше 
сприйняття на стрімкий 
розвиток дій.

І ми не помиляймося. 
Самодіяльним митцям уда
лося знайти необхідні тем- 
по-ритми розвитку сюже
ту, багатого на несподіва
ні повороти. Завдяки цьо
му вистава сприймається 
легко, йде, якщо монада 
так сказати, на одному по
диху. Цікаво побудований 
пролог — як текстово, так 
і хореографічно. Режисер 
не загубив у побугоьих 
дрібницях романтичного 
змісту драматургічного 
матеріалу. Цьому великою 
мірою допомагає художнє 
оформлення про яке хо
четься сказати онремо. 
Оформив виставу худож
ник театру імені М. л. 
Кропивницького В. Іванов. 
Мальований задник, на 
яному палає велике сонце, 
що прориває промінням 
хмари, символізує людсь
ке щастя. Вона — антиа-

ний учасник усік подій; то 
багрово-тривожне, то без
турботно радісне, то уро- 
чисто-зраділе, відповідно 
до того, на якому боці пе
ревага в запеклій боротьбі 
з ворогами революції. Те
леграфні стовпи, що губ
ляться вдалині, дають від
чуття простору, перспек
тиви. Дерев’яний місток 
служить своєрідним мате
ріалізованим зв'язком Ма
линівки із Всесвітом. По 
ньому приходять у село 
погані й радісні вісті, ним 
ідуть дійові особи і на зра
ду, і на подвиг, і на гань
бу, і в безсмертя. Завер
шений художній образ, 
створений сценограсром, 
допомагає емоційному
сприйняттю вистави.

У виставі діють глибоко 
народні характери, люди 
мужні, хоробрі, відважні, 
сповнені невичерпної віри 
у справедливість своєї бо
ротьби. Режисер уміло ді
брав виконавців на рилі, 
враховуючи їхні вональні, 
акторські й фактурні дані. 
1 як наслідок цього — чіт
кий виконавський ан
самбль. Є тут кілька сце
нічних дуетів, за якими 
стежиш із задоеоленням і 
насолодою. Це передусім 
Яринка (Л. Бялог павська) і 
Андрійко {В. Сухом’яс). 
котрі наповнюють образи 
життєвою силою, роман
тичною спрямованістю; 
Нечипір {І. Буданцев) і 
Гануся (1. Морозова), котрі 
приваблюють вдало знай
деними віковими харак
терними рисами образів. 
Підкоряють трактуванням 
своїх образів А. Бондарен
ко (Назар), Н. Берненко 
(Софія), Цікаво будуються 
взаємини Яшка-артиле- 
Гиста (М. Левандовсьний)

Комарики (І. Бондарен

ко). Сильні, чисті голоси 
виконавців арій і дуетів 
свідчать про велику робо
ту як самодіяльних митців, 
так і музичного керівника 
і диригента В. Бровченца. 
Акторська вдача і образ 
«громадянина Балясного» 
(А. Варфоломєєв). Він з 
епізодичної постаті вирос
тає у виконанні артиста 
до узагальнення. Артист 
Є. Бобровсьний (Пстря) ор
ганічно й цілеспрямовано 
грає червоноармійця.

Своєрідно вирішив ре
жисер образ Гриціана. Йо
го досить вдало відтворює 
В. Бондаренко. Сам «ота
ман» — постать колорит
на, постановник розкриває 
її суть через оточення 
Гриціана. Вміло грає роль 
Ііопандопуло А. Чигирин
ський. Виконавець наді
ляє його характерними ко
медійними рисами, ство
рює пластично виразну 
постать «ад’ютанта». Вда
лі інтимні й масові сцени. 
Так, зокрема, друга дія ви
стави починається масо
вим народним танцем, 
який бере в полон увагу 
глядачів і водночас диктує 
необхідний ритм розвитку 
наступних подій.

Слід зауважити виконав
цям, прозовий текст діало
гів вимагає не менше ро
боти, ніж музичні номери. 
Навіть більше, бо коли 
стихає мелодія і почина
ється звичайна розмова, 
актор зостається сам на 
сам із глядачами і його 
вже не підтримує музика. 
І емоційне наповнення і 
темпо-ритмічне вирішення 
образу лишається в руках 
самих акторів. Поки що, 
на жаль, у деяких вико
навців музичний образ ро
лі превілює над драма
тичним.

Прем’єра відбулася, але 
робота над виставою три
ває. Хочеться побажати са
модіяльним митцям нових 
творчих досягнень, а ви- 
сона виконавська май
стерність, яку вони проде
монстрували, показує що 
колективові під силу 
складні, психологічно на
повнені драматичні твори.

В. РЕШЕТНИКОВ,
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КОНКУРС ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
«ЕРУДИТ» ДИСК-ЖОКЕЯ

Тур СЬОМИЙ

участі 
турах

103; 
(Світло-

гіганти. Перший .„
- збірник різноманіт . 

пісень, на другому за- 
пісні О. Зацепіна і]

Між небом І

П. ОНИЩЕНКО (Кірово
град) — 234; В. ДОЦЕНКО 
(с. Моритно-Забузьке Віль- 
шанського району) — 210; 
Б. ІІРИШКІН (Кіровоград) 
190; І. КУЛІШ (Долинська)
— 157; О. ГОНЧАРЕНКО
(Кіровоград) — 156:
Г. БЄЛЬСЬКА (Кіровоград)
— 151; О. ФАБЕЛЬ (Кірово
град) — 137; О. РОМАНОВ 
(Кіровоград) — 
М. ТКАЧЕНКО 
водсьн) — 102.

Решта учасників 
в кількох останніх 
не брала.

Правильні відповіді на 
кросворд Л. Кизюн:

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Осо- 
на. 5. Ват. 7. Абака. 11. Тік
сі. 12. Унсет. 13. Єрато. 15. 
Сан. 17. Еклер. 19. Шов. 20. 
Лопухін. 21. Асо. 22. Ага
ва. 24. Ада. 25. Ібсен. 27. 
Тракт. ЗО. Нарин. 33. Пар. 
34. Ауе. 35. Ненці. 37. Ун
гер. 39. Сар’ян. 42. Оса. 45. 
Ітака. 48. Ану. 49 Арнштам. 
50. Дез. 51. Адепт. 53. Мат. 
54. Агара. 56. Дахау. 57. 
Арган. 58. Іт$ка. 59. Ная. 
60. Отаре.

ПО ВЕРТИКАЛЬ 1. Оле- 
ша. 2. Отава. 3. Кит. 4. 
Акола. 5. Віспа. 6. Тунха. 
7. Асені. 8. Бек. 9. Атлас. 
10. Акром. 14. Ротор. 16. 
Ауд. 18. Есери. 23. Вакації. 
26. Брауніт. 27. Тун. 28. 
АПН. 29. Трі. ЗО. Нау. 31. 
Рег. 32. Нар. 36. Еланд. 38. 
Еркер. 39. Сааді. 40. Руеда. 
41. Натха. 42. Онмун. 43. 
США. 44. Аттая. 45. Імаго. 
46. Адана. 47. Азаді. 
Пак. 55. Гат.

«Магічний» квадрат: 
«Дафна». 2. Адлер. 
Флокс. 4. Нексе. 5. Арсен.

Переможці шостого ту
ру: В. Геращенко. 1. Соло- 
нар, П. Онищенно. Л. Пу
гачева. Жюрі підбило під
сумки трьох останніх ту
рів. Заохочувальним при
зом конкурсу «Ерудит» на
городжується І. Солонар 
(Новоархангельськ), з чим 
її й вітаємо.

До наступного 
схвалено нросворд С. 
нецької (Кіровоград), 
торці нараховується 
очка (39 1-25). Друге 
це жюрі присудило крос
ворду В. Саеельєвої (15 
очок), третє — П. Онищ&н- 
ка (10 очок). Зазначимо, 
що на нонкурс надійшло 
мало цінавих і оригіналь
них кросвордів.

три 
них 
них 
писано 
до кінофільму 
і землею», на третьому — І 
рок-сюїта «Російські кар
тинки». Незабаром шану
вальники цієї групи змо
жуть придбати й четвер
тий диск, па якому заии- | 
сапо обробки російських 
народних пісень. .

У концертному репер
туар' ансамблю є й твори 
великої форми. Наприк
лад, рок-опера «Сказання 
про Омеляна Пугачоваї» 
(музика В. Ярушина, ліб- | 
ретто па основі поеми 
С. Єсеніиа «ГІугачово ство- . 
рив В. Яшкіп).

А. КРУПСЬКИЙ.

рпгп ами. Па основі росій
ських народних пісень 
учасники ансамблю ство
рюють композиції склад
ної форми («Лебідка» 
■ Віддавали молоду»). В йо
го репертуарі, який, до 
речі, часто оновляється, є 
також композиції відомих 
радянських і зарубіжних 
авторів, самих учасників 
групи.

Ансамбль «Ариель» ба
гато років існує в незмін
ному складі: художній ке
рівник В. Яруїиин — бае- 
гітара. Л. Гурон — риім- 
гітаря, Б. Каплун — удар
ні інструменти. Р. Гени -■ 
клавішні інструмент. 
С. Шарнков — орган. 
С. Антонов — соло гітара. 
Співають усі.

У дискографії ансамблю

ВИПУСК 3
«АРИЕЛЬ». Рік народ

ження ансамблю — 1970. 
місце народження — Челя
бінськ. Вдумливо 
ючи свого шляху 
лярвій музиці, 
групи звернулися 
веред до 
фольклору, 
ніякому з 
вдавалося 
ставитись 
пісні, так 
гамувати 
сучасними

Цього разу, на жаль, по 
чинаги доводиться з роз
мови про помилни. Перш 
за все — чому вони трап
ляються? Про це запиту
ють багато учасників. 
Давайте згадаємо умо
ви конкурсу. Буду
ється він виключно на лис
тах читачів. Вони самі да
ють завдання, вони й від
повідають. Тому до сьо
мого туру жюрі відводило 
собі досить скромну роль: 
справедливо вести облік 
очок і частково перевіряти 
кросворди, цілком довіря
ючи їх авторам. Але така 
практика себе не виправ
дала.

Ми не знімаємо Із себе 
відповідальності за деякі 
неточності (у П. Блящуна 
слід читати: «227 очок», а 
не «277»), що сталися з 
вини редаиції, і просимо 
вибачення у вас, ерудити і 
болільники. Але більшість 
із них допустила сама ав- 
ториа кросворда: в Н» 60 
по горизонталі. № З і зга
даних уже 2, 46 і 47 
по вертиналі. Як бачите, 
немало. Тому жюрі знімає 
з Л. Кизюн 50 очок і до 
кінця коннурсу не розгля
датиме її нросвордів.

Тепер про загальний 
стан справ- П. БЛЯЩУК 
(с. Добрянка Вільшансько- 
го району) — 299 очок;
В. ГЕРАЩЕНКО (Кірово
град) — 287: В. САВЕЛЬЕ
ВА (Кіровоград) — 283;
B. ТУПЧІЙ (Кіровоград) —
276: Т. ЛОГВИНОВА (Кіро
воград) — 272; О. ГОЛУБ 
(Кіровоград) — 267;
C. і Н. ОСАДЧУКИ (Гайво
рон) — 264: С. ЄЛИНЕЦЬ- 
КА (Кіровоград) — 263;
В. МАСЛОВ (Кіровоград) — 
261: І. МЕЛЬНИК (Олек
сандрія)— 260; Л. ПУГАЧО- 
ВА (Новоархангельськ) — 
255; В. ЛИЩУК (Знам’янка) 
— 254; 1. СОЛОНАР (Ново- 
архангельсьн) — 247;
Г. КУЦОВСЬКА (с. Кальни- 
болота Новоархангельсьно- 
го району) — 243; Я. КИ
ЗЮН (Мала Виска) — 239;

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ 
ПІСНЮ
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Більше сотні листів от
римав «Диск-зал» із за
мовленням надрукувати 
слова пісні «Просто», яку 
виконує популярна ест
радна співачка А. Пугаче
ва. Про це просять деся
тикласники Куцеволівсь- 
кої середньої інколи Онуф- 
ріївського району (всього 
35 підписів), учні 8 «Б» 
класу восьмирічної школи 
№ 1 м. Кіровограда (вони 
просять привітати піснею 
свого класного керівника 
II. м. Єфімцеву). Ольга 
Кузьменко. Є. Голубева з 
Олександрії. Людмила Са
венко з м. Помічної, уче
ниці 8 класу Н. Куліш та 
Г. Загороднюк з Олексіїв- 
ської восьмирічної інколи. 
Валя Гордієнко із с. Гаївки 

......... ---------- -е райо- 
із 

Віль
га ля 
Оле-

Добровеличківського 
ну. семикласниця 
с. Плоско-Забузького 
шанського району. 
Борецькії. Люба Р., ___
па Ш.. Сергій К. із с. Пу
тівки Знам’янського райо
ну. .Лариса Макаренко. 
С. Дяченко з Новоукраїн- 
ки. Валентина П. з Ново
го Стародуба Петрів.сько- 
го району, учні 41-ї групи 
Кіровоградського техніку
му радянської торгівлі...

Викопуємо ваше про
хання. друзі.

Але ще раз 
читачам; адрес 
фій співаків, 
фірм <Диск-зал> не виси
лає.

І просимо. вказуйте, 
будь ласка, у ваших лис
тах свою адресу і хоч дея
кі дані про себе, пишіть 
чітко назву пісні і, якщо 
знаєте. її авторів.

нагадуємо 
і фотогра- 
ансамблів.

ПРОСТО
Музыка А. ПУГАЧОБОЙ

Слова И. РЕЗНИКА

Просто, — вы говорите, 
в жизни все просто.

Просто считать уже 
открытые звезды.

Но одну свою звезду 
Тан найти не просто,

просто, просто, просто, 
просто, просто, просто! 

Просто в’ тени всегда 
и всюду держаться. 

Просто сесть в самолет 
и в небо подняться. 

Но взлететь над суетой 
Тан порой не просто, 

просто, просто, просто, 
просто, просто, просто!

ПРИПЕВ:
Над дорожной пылью — 

звездный путь.
Надо только нрылья 

распахнуть.
И затем над прежним, 

над собой, 
Загореться новой 

звездой.
Жить, гореть и

не угасать, 
Жить, а не существовать! 
Но. однако, уж светает 
Звёзды

шука- 
н попу- 

учасники 
пасам- 

російського 
До «Ариеля» 

ансамблів не 
так бережно 
до російської 

талановито зба- 
першоджерело 
гармоніями І

1| А вечірньому параді 
ляльок побачили і 

полюбили одне одного оло
в'яний солдатик і танців
ниця... В царстві ляльок 
не розуміють і не визна
ють живих почуттів. Ко
роль наказує вигнати сол
датика в підземелля, до 
пацюків. Але і їм не пот
рібен одноногий солдат, 
який лишається вірним 
своєму ноханню, і він по
трапляє до володарки озе
ра — старої щуки. Рибал-

ЗНАЙОМТЕСЬ

та і лауреата обласних, 
республіканських та все
союзних конкурсів.

А починалося все 
травні 1978 року, коли ни
нішній художній керівник 
Олександр Агура вирішив 
створити в училищі жіно
чий ансамбль. Звичайних 
ВІА багато, а от жіночого 
в місті не було. Оригіналь
но? Безперечно. Тим біль
ше, що в училищі навча
ються переважно дівчата 
— майбутні перукарі

в

чила музичну школу. Лю- Я 
да Верховська (бас-гітара) ® 
— студію, Таня Сонолова 
(саксофон) — музично-пе- « 
дагогічний інститут. Му- | 
зичний керівник Лариса I 
Довгаль (гітара-ритм) — Я 
студентка другого курсу I 
музично-педагогічного фа- И 
культету педінституту. [] 
Люда Шевченко (ударні I , 
ведуча солістка), Таня Пля- 
ченно (скрипка) і вокальна | 
група: Надя Свідерська, Еі
Люда Ковальчук, Люба Я 
Пасека, Таня Нікуліна ази^Л 
І тонкощі музики та вока-^и 
лу освоювали теж в ан- В 
самблі.

Пісні для ансамблю пи- 
шуть уже знайомі нам || 
О. Пляченко (відома його 
робота «Н’" 
Л. Майданик 
С. Ніколенко.

ВІЙНІ!»), 
студент

„гарний настрій
АС

порив

кидає
Д. БОНДАР.

По горизонталі: 4. Зрів
нювання й ототожнення 
звуків, що мають однакову 
висоту, але різні назви. 9. 
Гідротехнічна споруда. 10. 
Поема М. Ю. Лєрмонтова. 
13. Довготривалий збудже
ний стан атомних ядер.
16. Норма харчових про
дуктів на певний строк.
17. Виборець у Франції в
період буржуазної револю
ції кінця XVIII ст. 18. Лю
дина, що відступила від 
догм пануючої церкви. 
20. Зразок, мірило. 21. Оп
тична система. 26. Жанр 
камерної музики. 28. Му
зичний інтервал. 29. Га
лузь медицини. ЗО. Місто 
на півдні Анголи. 32. Фо
тонабірна машина, 
давньогрецькій 
одна з ’ 
царства, 
біле або 
Великий 
ставили ___ _ _. _
капіталізму.

По вертикалі: 1. Точний 
календарний час події. 2. 
Річка в Південній Амери
ці. 3. Позитивний полюс 
джерела електричного 
струму. 5. Окрема кімна
та в готелі. 6. Автоматич
ний переривач електрич-

. 33. У
_____ міфології
річок підземного

35. Французьке 
червоне вино. 36. 
капіталіст. прсд- 
монополістнчпого

ного струму. Прилад
для вимірювання пройде
ного судном шляху. 8. 
Збільшена заголовна літе
ра розділу в тексті. 11. За
хоплення. завзяття, гаряч
ковість. 12. Обертова лас
ійка машин. 14. Одна в 
форіл державного правлін
ня. 15. Один о постійних 
образів італійської комедії 
масок XVI — XVII століть. 
19. Грошова одиниця Зам
бії. 20. Прихильник, шану
вальник прекрасного. 22. 
Тіло, утворене від обер
тання прямокутного три
кутника навколо одною з 
катетів. 23. Особа, спритна 
у спорі в доказі сумнів
них чи неправильних по
ложень. 24. Рід багаторіч
них трав'янистих рослин 
родини складноцвітних. 
25. Прицільне пристосу
вання з прорізом. 27. Се
редній навчальний заклад 
у дореволюційній Росії. 31. 
Засохлий па повітрі молоч
ний сік з нестиглих голо
вок снотворного маку. 32. 
Обрис предмета нанесений 
З допомогою ліній. 34. Оди
ниця сили. 35. Стиль 
Французьких меблів XVII 
—XVIII століть.

тоже тают, тают, 
тают.

быть на ного-то 
очень похожим.

____  из года в год нам 
'петь одно и то же.

Но свой голос сохранить 
Так порой не просто, 

просто, просто, просто, 
просто, просто, просто! 

Просто считать весь мир 
простым и обычным.

Просто идти всегда 
маршрутом привычным,

Но найти свои пути 
Так порой не просто.

просто, просто, просто, 
просто, просто, просто!

Просто

Просто

ПРИПЕВ:

Просто. — вы говорите ,- 
в жизни все просто,

Просто считать уже 
отнрытыс звезды,

Но одну сбою звезду 
Так найти не просто, 

престо, просто, просто, 
просто, просто, просто;

Просто в тени Есегда 
и всюду держаться.

Просто сесть в самолет 
и в небо подняться, 

Но взлететь над суетой 
Таи порой не просто, 

просто, просто, просто, 
просто, просто, просто’.

ни зловили щуку і стійко
го олов’яного солдатина. 
У палаці він знову зустрі
чається з ноханою. Ко
роль і гном, налякані си
лою не зрозумілого їм 
кохання, наказують роз
плавити солдатика у вогні, 
і раптом... чи то порив 
вітру, чи то сила роман
тичного кохання нидає 
танцювгльницю у вогонь, 
і вона згоряє разом з оло
в'яним солдатиком...

Трагедія кохання несхо
жих на всіх, а тему незро
зумілих і знехтуваних ге
роїв. відомих уже нам з 
казок Андерсена, по-ново
му прозвучала в... зонг- 
опері. Прозвучала як гімн 
всс-перемагаючому почут
тю. «Любов... Любов...» 
називається твір. Музику 
написав студент другого 
курсу музично-педагогіч
ного факультету Кірово
градського педінституту 
Олександр Пляченко. сло
ва — інженер заводу 
«Червона зірка» Леонід 
Маиданик. Таким чином, 
маємо першу «кіровоград
ську» зонг-оперу. Та оте 
«перша» не означає «така 
собі». Оригінальне пісен
но-сценічне втілення каз
кового сюжету свідчить 
про високий професіона
лізм. Виконує зонг-оперу 
разом з «Ритмом часу» жі
ночий вокально-інструмен
тальний ансамбль «Гар
ний настрій» Кіровоград
ського технічного учили
ща N5 4.

ЛІТ ансамблю буїз 
справді стрімким, ко

ли врахувати, що біль
шість його учасників на
віть не мали уявлення про 
Інструменти, не кажучи 
вже про музичну освіту. 
За два і рони існування
«Гарний 
дюжину

настрій» назбирав 
звань дипломвн-

крійниці, швачки, в’яз.аль- 
ниці. Приймали всіх бажа
ючих. Хочеш грати — 
будь ласка, не вмієш — 
навчимо. Звичайно, врахо
вувались вокальні дані. 
Вже в жовтні п’ятеро дів
чат, об’єднаних у ансамблі 
«Веснянка», вийшли на 
міський нонкурс комсо
мольської пісні й отрима
ли грамоту за виконання. 
Брали тоді пісні відомі. Го
ловне, щоб вони красиво 
прозвучали на голосах (із 
п’яти троє співали).

У січні наступного року 
колектив в основному 
сформувався. Розшири
лась вокальна група. Че
рез два місяці на облас
ному огляді художньої са
модіяльності системи
профтехосвіти ансамбль 
завоював перше місце. З 
того часу й назва: «Гарний 
настрій». Після огляду ос
таточно склався реперту
ар, переважно з пісень на 
комсомольську тематику. 
Пізніше з'явилася й «мід
на» група.

У напруженій щоденній 
роботі вироблявся свій 
стиль, зростала майстер
ність. Складнішими става
ли композиції. В репертуа
рі з’явилися пісні, що на
родилися в ансамблі. Зго
дом узялися за зонг-оперу. 
Прем’єра її пройшла з 
тріумфом.

Жі АРНИЙ настрій» — це 
14 дівчат. Саксафоніс- 

тки.Валя Майборос, Таня 
Кареліна, Валя Татаренко 
і Марина Назарова (в май
бутньому — перукар, за- 
нрійниці і кравець) музич
ну освіту здобули в ан
самблі (Валя Майборос — 
єдина в республіці пред
ставниця прекрасної статі, 
що грає на сансофоні-ба- 
ритоні). Марина .Сдержино- 
ка (електроорган) закін-

у « Гарного наст
рою» напружена пора під
готовки до олімпійського 
літа. До нової концертної 
програми ввійдуть блок 
українських народних пі
сень, пісні на олімпійську 
тематику, всесвітньовідома 
«Ода спорту» Кубертена.

На знімку: на сцені 
»Гарний настрій?.

Фото В. ГРИБА'.

Г
БЮРО МІЖНАРОДНОГО 

МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ 
«СУПУТНИК» ОБКОМУ 
КОМСОМОЛУ

організовує з 28 квітня 
по 11 травня цього року 
подорож по Дніпру 
комфортабельному твій 
доході «Тарас Шевченко'} 
з відвіданням Києва. Чей} 
кас, Дніпропетровська, 
Дубового Гаю. Запоріж
жя. Херсона, Очакова, 
Миколаєва, Нової Кахов
ки, Кременчука. Канева.

Вартість путівки: в ка
юті першого класу 
181 крб., у каюті другого 
класу — 169, у каюті 
третього класу — і«1
крб.

По довідни звертатись 
в міськкоми, райкоми 
комсомолу, у бюро між; 
народного молодіжного 
туризму «Супутник» об- ь 
кому КОМСОМОЛУ (телефо-. . 
ни: 2>-54-24, 2-80-79).

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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