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Дівчата зібралися в ленін
ській кімнаті. Зі стін диви
лися на них Ілліч, його соратнини. А біля вікна стояв
Чорнявий в окулярах чоло
вік. Він назав дівчатам:
— Ось і прийшли ви, вчо
рашні
восьмикласниці, до
нас. Тож будемо знайомими.
Я — Анатолій Герасимович
Шевченко, заступник дирек
тора ПТУ по політичному
навчанню і вихованню. У нас
у Напітанівці цукровий за
вод. А поруч
училище, що
готує для нього та для інших
заводів майбутніх
робітни
ків. Ви, певно,
маєте уяв
лення, як появляється на бі
лий світ цунор.

Мовчали... Він скинув оку
ляри і з усмішкою зупиняв
ся перед невисокою дівчин
кою. Тендітна,
брови, як
ластів’ячі крила, коса, мов
смола, а очі сипі-слііі, нена
че два шматочки весняного
травневого неба.
• — Як зваги тебе, синьо
ока
— Ліда.
— Дуже
приємно.
Як
батька звуть?
— Павло.
— Дуже добре. Це ж зву
чить, як музика. Лідія Пав
лівна — майбутній праців
ник харчової промисловості!
То може, ти даси відповідь
ііа моє запитання. У мене є
друг, а у друга
— синок,
п’ятирічний Юрко.
Юрко
серйозно,
впевнено вірить,
переконує й мене,
що пи
ріжки
і паляниці ростуть
прямо в полі, комбайни їх
косять, перевантажують у
машини, а машини перево
зять їх у магазини-..
Дівчата — всі ж із села —
тушо сміялися, розсміялась
і Ліда, але
відповіді
і-е
змогла дати
—Я так і знав! — жар
тома промовив Шевченко. —
Тоді зробимо ось що. Зараз
же вирушимо па завод, на
екскурсію. Він уже працює.
І ми почнемо наше знайом
ство .з того місця, куди при
бувають буряки.
• - Як цікаво ж було! Ходили
три години, а не втомилися.
Скільки побачили, скільки
вражень! Та найбільше за
пам'яталася зустріч із вете
раном- Він зупинив у меха
нічному на хвилю свій вер
стат:
— Майбутні цукровички?..
А я — колишній
солдат...
Ми воювали, а думали про
життя після війни. Як дожи
вемо — будемо орати, пла
вити метал, добувати вугіл
ля- Питають і мене: а ти,
Степане? Відповідав: обов’я
зково піду на цукровий за
вод. Сміялися: химера, мов
ляв. А воло не химера. Пись
менник
Юрій Збапацький
розповідає, як партизанові
врятувала житія дика яблу
ня. Нас із другом послали п
розвідку біля Москви, цс в
сорок першому. Щоб МИ ВІ1яі-.нл:і, скільки і якої техніки
ворог кидав па столицю. За
маскувалися. Сидимо, добу,
другу. А па шляху хоч би
одна машина. Запаси харчів
вийшли. Залишились дві
грудочки цукру... А тут і за
гриміло — пішли танки, до
бу, другу... Ми робимо свою
справу. 1 ділимо грудочки
цукру пополам. Ні, не химе
рна була моя мрія.
Після
екскурсії оточили
Шевченка.
Вій говорив:
— Сподобалось? Радий за
пас. Вірю,
що будете всі
цукровиками. Чи не так, спйьоока? — звернувся до Лі
дії.
р В
ІЮВОУКРАЇІІСЬкому районі село Иовопавлівка. Село як село- А
в
ньому —
восьмирічна
школа. Кінчала навчання в
ній Ліда і мала одне бажан
ня: стані робітницею. Отож
і подала заяву в Капітанів*
ське
професійно-технічне
училище, то готує, робітни
ків для цукрових заводів.
Правда, коли
вибирала
майбутню професію, трохи

вагалася. Токар. Яке відно
шення має він до виробниц
тва цукру?
Анатолій Герасимович пе
реконував:
— Це ж найпростіша
арифметика, що токар —
одна з головних
фігур на
заводі. Навіть від'ножа рі
зального,
від найменшої
гайки залежить робота тих
машин, де появляється сік,
де перетворюється він у бі
лосніжні кристали-

Вчилася
Ліда добре. Па
практику її послали на цук
ровий завод у селище Моло
діжне Долннського району.
Там усе вразило її. Завод-велетень. Чудове, зелене ро
бітниче містечко. А найбіль
ше люди — добрі, привітні.
Помилялася, робила щось не
так — ніхто не докоряв, м’я
ко виправляли, поспішали
па допомогу. Робила щось
вдало — раділи:
— Ог бачиш. Лідіє Павлів
но. стаєш майстром
А до майстра було ще да
леко.
Однак тоді, коли закінчи
ла училище, коли їх розпо
діляли. давали призначення,
вона попросила;
— Пошліть мене, товари
ші. в Молодійте!
— Степовичку кличе степ!
Хай буде по-твоєму.
У Молодіжному перед нею
теж був вибір:
іти в цех
дифузії чи токарем у меха
нічний Звичайно в механіч
ний! Тут вона проходила
практику. Тут її у всьому
підтримував колектив.
Віїстор Леонідович Мосто
вий, начальник цеху, моло
дий. а із знаннями інженер.
І своїх знань не ховає, щед
ро ділиться з усіма, і перш
за все з юними, що прихо
дять у цех.
Ніби
непомітно,
але
впевнено Ліда входила в ко
лектив цеху, заводу, зажи
ла його великим
життям,
ного грандіозними планами.
А воші справді великі, за
хоплюючі. Ось і цього року
взяли зобов'язання вироби
ти 65300 тонн цукру, 20700
топи сухого жому. Готуючи
гідний
подарунок
XXVI
з’їздові
КПРС, цукрови
ки Молодіжного дали сло
во за сезон виробити понад
план ЗІО тонн цукру.
ОРОГИ життя-.. А на до
рогах — зустрічі... Кіро
воград. У квітах,
у сопці
площа С. М. Кірова. Б'ють
фоіпзіш. До одного з них
поволі йде висока людина.
Він! їхній батько, до нього
псі йшли зі своїми радоща
ми й болями. Комуніст. Учи
тель. Заступник директора
училища. Топ, хто вчив їх
любити груд. Вітчизну.
— Добридень,
Анатолію
Герасимовичу!
— Вибачте, — скидає оку
ляри- — А-а... Ліда. Тепер
уже з повним правом Лідія
.Павлівна! Де ж ти тепер?
— Там, у Молодіжному!
Завод росте, технічно пере
озброюється. Тільки протя
гом десятої п'ятирічки в це
хах підприємства встановле
но нового устаткування на
сотні тисяч карбованців— У комсомолі ти й досі?
— У комсомолі. Доручень
чимало. Обрали секрета
рем комсомольської органі
зації цеху.
— А як особисте життя?
— Вийшла заміж. Чоло
вік поруч, працює, зі мною
на заводі. Маємо квартиру.
Малятко бігає в дні садок— Учишся? Чи лишилась
па півдорозі?
— Закінчила в селищі се
редню школу. А'тепер заоч
но вчуся.па п’ятому курсі
технікуму харчової промис
ловості.
Вів дивився в її очі, такі
сині, як колись, як два шма
точки весняного неба.
— Я радий, дуже радий
за тебе, цукровичко!
Усміхнулося сонце. Виру
вала площа С- М. Кірова. І
Ліда пригадувала свій пер
ший крок у життя з ленін
ської кімнати..
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М. СТОЯН,
учитель.
Селище /Аолодіжне,
Дслинський райсн.
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Семінар

Засідання

Ювілей

Перше в нинішньому
навчаль
ному році
заняття політінформаторів Ленінського району м. Кіро
вограда відбулося в обласному Бу
динку політосвіти обкому Компар
тії
України.
його
відкрила
секретар
райкому партії Т. І.
Валькова.
Йшла
мова про зав
дання, які стоять нині перед усіма
працівниками ідеологічного фрон
ту, по поліпшенню
політичнсго
інформування трудящих, їх мобілі
зації на успішне винонання народ
ногосподарських планів і соціатістичних зобов'язань.

Сьогодні в Павлиській середній
школі імені В. О. Сухомлинсьного
відбудеться виїзне засідання вче
них нафедри педагогіки
Кірогоградського державного педагогіч
ного інституту імені О. С. Пушкіна
спільно з учителями місцевої де
сятирічки. На засіданні йтиме моЕа про творче використання і роз
виток
науково-педагогічних ідей
В. О. Сухомлинсьного, який працю
вав тут, чиє ім’я носить навчаль
ний заклад, у системі комуністич
ного виховання підростаючого по
коління,

Виповнилось десять
років
Кіровоградському театру ля
льок. Учора перед юними гляда
чами обласного центру він під
няв завісу нового театрального
сезону, почавши ного виставою
«Украдена п’ятірка» за п’єсою
В. Орлова.
Протягом десяти ровів ко
лектнв театру здійснив 36 пос
тановок вистав, побувавши па
гастролях у союзних рсспублі
ках нашої країни, містах і селах
Кіровоградської області. Дипло
ми, Почесні грамоти, дружні оп
лески і радісні усмішки знаме
нуют ь
десятирічний творчі;:!
шлях молодих митців.
Нині б акторів театру ляльок
напружена і відповідальна пора.
Готуючись до
XXVI з'їзду
ІІПРС, вони працюють над вис
тавою «Оповідь про слоео силь
не, зірку червону
1 барабани
гучні» за п’єсою ІО. Антокопьвідбудеться
ського. Прем'єра
напередодні партійного форуму.

Завідуюча
відділом обласної
наукової бібліотеки
імені Н. К.

Крупської Т. О. Недашківська оз
найомила
учасників семінару з
новинками методичної літератури,
цінними навчальними
посібника
ми, які побачили світ нещодавно.

Перед політінформаторами ви
ступив також завідуючий промис
лово-транспортним відділом рай
кому партії В. О. Калашников. Він

розповів про виробничі досягнен
ня трудящих області за останні де

в’ять місяців завершального року
п’ятирічки.

Потім учасники
семінару про
довжили роботу в секціях.

З доповіддями виступлять заві
дуючий кафедрою
педагогіки ін
ституту Д. 10. Стельмухов, дирек
тор місцевої школи, заслужений
учитель республіки Г. К- Настасьсб і директор педагогічно-меморі
ального музею
імені В. О. Сухомлнпського П. Д. Зс.тснгур. Відтак
буде обговорено основні моменти,
думки, пропозиції на яких наго
лосять доповідачіВиїзне спільне
засідання буде
проведено те 1І з іншою
мстою.
Вчителі Павлиської школи ведуть
наукові дослідження окремих проб
лем комуністичного
виховання
школярів.”Тому індивідуальні кон
сультації, які дадуть
їм учені ін
ституту, стануть істотною допомо
гою в їхній подальшій роботі.

Активну учисть у комп
лексі осінньо-польових ро
біт бере водій
колгоспу
імені К. Маркса Петрівського району комсомолец«»
Віктор Рябець. У ці дні,
транспортуючи
силос і
цукрові буряки, він постій
но перевиконує змінні зав
дання.
На знімку: В. РЯ
БЕЦЬ.

Ь. ЕАСИЛЕНКС.

ВОНИ ВИКОНАЛИ П'ЯТИРІЧКУ

космонавт

Фото С. АНДРУСЕНКА.

ОСІННЄ ПОЛЕ:
честь з’їзду партії
зобо
ХРОНІКА УДАГНИХ БУДНІВ в’язався викопати солодкі
корені з плоті 140 гекта
і
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК. рів, па сьогодні впорав 120
І
Триває ударна
перед- Він увіходить до п’ятірки
з’їздівська вахта молодих кращих механізаторів ра
■ трудівників району. Тепер, йону, які працюють на
І коли па полях іде иапру- збиранні цукристих.
I жена боротьба за врожайСеред тих,
хто вписує
I 80, спілчан)) району з гор- свою сторінку
в літопис
| дістю називають імена тих. ударної вахти, — і пред
■ піо ведуть перед у соціа ставники трудової династії
лістичному
змаганні. Се- Данильченків з тракторної
рсд них — молодий кому бригади № 2 колгоспу іме
ніст з колгоспу «Ленінсь ні Литвинова — комсо
кий шлях» Володимир Гяй- мольці
Микола та Ігор
дукоп. Лише кілька років, Перший із них — член екіяк він повернувся з армій пажу, очолюваного О. М
ської служби, а вже встиг Горпславцем,
який удер■ завоювати авторитет се- жує першість
на копанні
I ред
механізаторів.
Па буряків по господарству.

Е

Із секретарем комітету та СРСР, двічі
Герся Ра
комсомолу заводу друкар дянського Союзу
Владиських машин
Віктором слава Миколайовича ВслКоноваленком ми зустрі нова, який загинув під час
державного
лися в його робочому ка виконання
бінеті. Він
готувався до завдання».
звітно-виборної партійної
Завком комсомолу схва
конференції підприємства, лив ініціативу молодих роКосмонавт став
де мав звітувати про ро бітників.
боту молоді по виконанню членом бригади. Заробітрішень ХХУ з’їзду КПРС ну плату космонавта нсддо Радянською
і про підготовку до XXVI хиляють
З березня
з'їзду партії. Віктор роз фонду миру.
повів:
1977 року вклад космонав
— З тих, хто виконав та В. М. Волкоеа становить
п’ятирічку, хотілося б від майже 3 тисячі карбованців Цьогорічне завдання
значити
комсомольців
слюсзря -інструментальни бригада виконає до 63-ї
річниці Великого Жовтня
ка Василя Попругу і фре
У бригаді вісім чоловік.
зерувальника Василя Садовенка. Обоє вони справи З них шестеро — Наталка
Франчук, Раїса Ухар, Серлися з п'ятирічним планом
гій Новохатьчо,
Микола
до 110-“ річниці з дня на
Павловський, Ігор Гаврчродження В, І. Леніна, їх
лов та Олександр Піть —
нагородили
почесними
комсомольці.
Кожного
грамотами.
ранку йдуть вони на свої
Завод новий.
Комсо
робочі місця і на них з
мольсько-молодіжні
ко портрета дивляїься
очі
лективи у нас почали скла космонавта
Владислава
датись уже в ході десятої Волкова, немов запитують:
п’ятирічки.
Першою ла
«Як сьогодні потрудитесь
стівкою стала бригада мо
ви?»
лодого комуніста Сергія
Здобутки бригади славХоренка. Всі в цьому ко ні: за рік свого існування
лективі — токарі-автомат- колектив еиборов високе
ники. Середній вік членів звання
— бсигада імені
бригади — 26 років. І ось 60-рі°чя 8ЛКСМ.
коли в березні 197? року
С КОЛЕСНИКОВ,
склалось ядро бригади, її
громадський
корес
члени запропонували: «Да
пондент
«Молодого
вайте включимо до свого
комунара».
«"кладу пьогчика-носмонае-
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ТВОРЧОГО ПОШУКУ

КОМСОМОЛЬСЬКА

ПРИЇЗДІТЬ
У ЛИПНЯЖКУ!

попе

нл
ПІДРЯДІ

ПОРУДЖУ ВАПНИ
"i-J цукровий завод у селі
Липняжці Добровеличкії;ського району — обласна
ударна комсомольська бу
дова. Підприємство буде
найпотужнішим в областіВже через два роки воно
дасть країні перший цу
кор, а щороку виготовля
тиме ного понад 82 тисячі
тонн. Про важливість бу
дови красномовно свідчить
той факт, що будівництво
одинадцятого цукрового в
нашій області передбачено
рішеннями
XXV з їзду
КПРС. Держава падає
майбутньому нідириємстну
неабиякого значення не
тільки тому, що вартість
.цукру
на міжнародному
ринку останнім часом зро
сла в кілька
разів. Ми
знаємо, що під час трива
лого зберігання
буряків
завжди
допускаються
значні втрати цінної енровнінї. Та й для того, щоб
перевозити корені, скажі
мо, з Добровеличківсько: о
в інший район, потрібно
багато транспорту, пально
го, мастила тощо. Цукро
завод, коли стане до ла
ду, не тільки
допоможе
уникнути зайвих втрат,

дасть
прибуток.
І Іідприемство
відшкодує
кошти, що будуть затраче
ні на його
будівництво,
через 17 років. А буде цу
кор, будуть і жом та меля
са — цінні корми для ху
добиЕ З О В СІМ 11 ед а в по і у і
вишумовував вітер, не
було на чому зуішпіітііі:і
оку: степ. Тепер тут, під
Лппііяжкою, зводиться бу
дова. Швидкими темпами
будівельники ставлять пер
ший корпус
(основний),
що дозволить незабаром
ирис і упити до монтажу ус
таткування. Ростуть, тяг
нуться вгору другий кор
пус, адміністративно-побу
тове приміщення, споруд
ження якого намічено за
кінчити до 63-ї річниці Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції. Тут бу
дуть медпункт, зубопротез
ний кабінет, перукарня, бу
фет, їдальня, побутові кім
нати.
Лппнизькі будівельники
особливо пишаються сво
єю професією, адже вози
— перінопрохідці. Саме цю
особливість підкреслююГ1.
у розмові монтажники бу
управління
дівельного

А» 125 тресту «Кіровоградмашважбуд» Вячеслав Чпкун та Микола Ипатьев.
1 ще одне:
— Монтажникові далеко
видно, — каже Вячеслав.
— Видно перспективу, і не
тільки навколишню. Жит
ті ::у перспективу.
Минс час. І колись Вяче
слав з гордістю скаже: <51
споруджував цей завод».
Так скажуть і всі інші —
понад
двісті вісімдесят
завзятих господарів удар
ної комсомольської будо
ви. Серед НИХ — колишні
робітниці Кіровоградсько
го заводу
радіовиробів
комсомолки Надія Чорнова
та Галина ііазметдіиова,
які за путівками комсомо
лу прибули сюди.
Першої!рохідцям завжди
найважче. Надія ж Чорно
ва і Галина ІІазметдіпова
не злякалися цих трудно
щів: «Ми приїхали працю
вати, будувати завод. При
їхали не в будинок відпо
чинку, а на
будівельний
майданчик, па свою ком
сомольську будову».
Дівчата разом зі своїми
подругами інші опоряджу
ють приміщення котельноїНастала осінь, людям по-

трібне тепло поки що у ва
гончиках, а потім і в гур
тожитку. 1 воно ось-ось на
дійде.
У ці дні па будові особли
ву увагу приділяють задо
воленню побутових потреб
робітників.
Споруджено
їдальню па 150 місць, є
овочесховище. В ленінській
кімнаті — телевізор, газети
журнали.
Обладнують
спортивний майданчикС ьо годі і і майбу типом у
підприємству потрібні ро
бочі руки. Його господарі
застерігають
бажаючих
приїхати в Липпяжку про
виняткову особливість бу
дови. Лшніязькип цукр.)завод — ударна
комс-омольсіжа будова,
УЯВІ Г!>
собі, що, образно кажучії,
на голому місці зводиться
велике підприємство. Все
треба тут починати з нуля.
1 найголовніше в тому,
щоб сформувати па будові
міцний, дружний колектив
робітників, добитися по
чуття колективізму, доб
розичливості,
глибокої
відповідальності кожного
за доручену справуБудемо відвертим!!: ком
сомольська будова на те її
ударна, що дає найбільше

На знімка х: іде будівництво виробничого кор
пусу; для Галини гІДЗМЕТДІНОВОЇ (зліза), Наталії

можлпвостси для трудово
го подвигу, ініціативи, для
перевірки
свого «я» на
громадянську зрілість, ви
тривалість. Вона дає моло- ]
дій людині найбільше мож
ливостей для загартуван
ня сили волі, вчить кож
ного вміння переборювати
труднощі, ділити радощі і
прикрощі з другом попо
лам.
... Синьоока юна Натал
ка Кашпуренко, хвацько
носить
робочий шолом:
трохи набік. Жар і ома во
на називає себе
дочкою
Адама і ЄвпБатьків її,
колгоспників села Глодос
1 Іовоукраїнського району,
справді звати Лдам (Пав
лович) і Єва (Микитівна).
Ще в школі Наталка ді
зналася, що
в Липняжці
будується великий цукро
вий завод. А коли закінчи
ла
десятирічку, твердо
сказала батькам:
— Поїду на будову. Че
кайте листів.
Листи вже йдуть. І з
кожному З І1НХ — про но
вини.
1, нарешті, лист остан
ній: «... Стаю і я майстром,
незабаром присвоять дру
гий розряд.-.»
Асфальтовий шлях веде
до будівельних майданчи
ків, де виростають житло
ві будники з усіма вигода
ми. Дванадцять мільйонів
карбованців виділила дер
жава на будівництво се
лища. Тут буде все:- цент
ральне парове опалення',
газ, поліклініка, дитячий
садок, торговельний центрСловом, місто!
А поки що на місці жит
лових будинків — котло
вани і фундаменти. Вже
наступного року перші но
восели ввійдуть у нові
квартири, посели іься в них
людська радість.
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3. ГРИБ,
в. ШАРІЙ,
М. УСПАЛЄНКО,
спецкори «Молодого
комунара».

КАШПУРЕННО та Надії ЧЕРВОВОЇ будівельний май
данчик став рідною домівкою; монтажник — основ
на фігура на будівництві.

І

Підрядна система органі
зації праці гарантує високі
врожаї, прирости ваги і на
дої брестському колгоспові
імені Леніна
Столінського
району. Вирощуванням усіх
культур зайняті госпрозра
хункові виробничі ділянки,
у розпорядженні яких --- певна посівна площа, необ
хідна техніка. Діставши на
початку року завдання і ук
лавши з правлінням колгос
пу договір, кожний з цих
підрозділів прагне при най
менших затратах виробити
більше
продукції доброї
якості, саме від цього зале
жить оплата праці землеро
бів.
Підрядна система стиму
лює
ініціативу,
хазяйська
ставлення до землі. Ось чо
му колгоспні поля ретельно
очищені від каміння і чагар
ників, вирівняні,
що дало
змогу комбайнерам вести
збирання
на найнижчому
зрізі, виключити втрати зер
усіх
на. З додержанням
агротехніки іут веправил
підготовка
грунту
деться
.
... і
сівба, вносяться добрива.
Ефективність підряду по
силює спеціалізація. Механі
затори самі, своїми машина
ми виконують весь певний
комплекс робіт.
Із зростанням багатства
колгоспу зростає і оплата
праці. Цього року вона сіановить 5 карбованців 40 ко
пійок на день. Але це лише
частина реального доходу.
До нього слід додати
до
плату за якість продукції і
ефективність роботи, кошти,
які правління
витрачає на
соціальні потреби,
премії,
надбавку за стані, класність.
Іорік, наприклад, у серед
ньому на кожен
карбова
нець основної оплати праці
доплачено
ще по 25 копі
йок.
І
— Підрядна система, що
ірунтується
на госпрозрлі хунку, іншими
словами —'
І варіант злобінського методу
9 в сільському господарстві,
ч виховує у людей свідоме,
І хазяйське
ставлення
до
’ землі,
відповідальність за
спільну спразу. її широкому
(поширенню з
республіці
сприяють прогресивні фооІми організації
праці,
—
сказала головний спеціаліст
Міністерства сільського гос
подарства БРСР М. Іванова.
— Вона зміцнює
трудову
дисципліну, підвищує про
дуктивність праці, поліпшує
якість продукції. Не дивно,
що ця система набуває де
далі більшого поширення а
господарствах Білорусії.

(ТАРС).
ИМИ днями з колгоспі імені
Шевченка Гайворонського
району відбулися звітно-вибор
ні комсомольські збори. При
сутні підбили підсумки за ми
нулий рік, намітили
плани на
майбутнє. А коли порядок ден
ним зборів було
вичерпано,
слова попросив Володимир Народовий, молодий комбайнер,
переможець
соціалістичною
змагання.
Він
прочитав
товаришам
звернення молоді с. Чомишуватого Новоукраїнського райо
ну до комсомольців області —
розгорнути соціалістичне зма
гання за оволодіння сільсько
господарськими професіями і
подав пропозицію підтримати
ініціативу. Адже робочих рук
на селі не вистачає, з техніка
надходить дедалі
складніше.
То кому ж її освоювати, як не

в

.

Ц

ініціативу
молоді,
пов'язала
своє
жиггя з працею хлібороба, яка
заступає на зміну батьком! Хо
ча серед комсомольців колгос
пу більшість має професії ме
ханізатора, шофера, та необ
хідність вимагає
від людей
оволодіння кількома спеціаль
ностями. Якось у розмові сек
ретар комітету комсомолу Бронісгіав Бойко
пригадав випа
док: він разом з головою прав-

ління В. М. Лісничуком приїха
ли на бурякове поле, дивлять
ся — агрегати стоять. У чому
річ? Працювати нікому. І вирі
шили вони, поки знайдуть замі
ну, сісти на машини. Бронісчаз
показав Володимиру Михайло
вичу, як треба
працювати на
комбайні, а сам сів за кермо
трактора. Отак протягом трьох
годин і копали буряки.
Випадок поодинокий,
апа

повчальний. Крім того, при те
перішньому
розвитку техніки
не завжди досить показати —
треба вивчати її досконало.
Думка Володимира сподоба
лася всім. 1 вирішили
ниніш
ньої зими охопити мехвсеобучем усіх членіз
організації, у
кого немає суміжної спеціаль
ності. Таких виявилось п'ятнад
цять чоловік. Для них у колгос
пі організують курси комбайн^-

різ, бо саме людей з такою
спеціальністю не вистачає тут.
Навчання проводитимуть спе
ціалісти колгоспу та районного
управління
сільського госпо
дарства.
Дуже
важлизого
питання
торкнулася
у своєму виступі
бібліотекар середньої школи
А.нтояіна Бойко. Вона наголо
сила на тому, що треба частіша
приходити до школи, зустріча
тися з учнями, розповідати їм
про хліборобську працю, при
щеплювати їм любов до рід
ної землі.
Правильність пропозицій Во
лодимира та Антоніни ні у кого
не викликала сумнівів, і всі од
ностайно
погодилися
слова
«Живеш на селі — знай техні
ку!» зробити девізом своєї ро
боти.

В. АФАНАСІЄННО.
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ВИСТАВКА
Більше двох місяців в Онуфріївському
районному Будинку культури діє художня
виставка. Вона представляє роботу групи
київських художників, котрі, готуючись до
республіканської виставки,
присвяченої
XXVI з’їздові КПРС, перебували у творчо
му відрядженні в Онуфріївському районі.
Виставка — це красномовна
розповіді
(засобами живопису, графіки тощо) про буд
ні 1 свята району, про його людей праці.
Особливу увагу шанувальників образо
творчого мистецтва
привертають роботи
Г. Чернявського, О. Фіщенка, П. Басанця
Г. Козакова та інших.

На знімках: портрет передової до
ярки колгоспу «Дружба» Єлизавети Козир
(робота Г. Козакова, графіка); у виставоч
ному залі.
Фото В. ГРИБА.

ЗУСТРІЧ МОЛОДІ
БУДАПЕШТ (ТАРС). 15 дійти згоди
по багатьох
жовтня тут почалася пер важливих аспектах. Закла
ша консультативна зустріч дено солідний фундамент
загапьноєвропе й с ь к о ї співробітництва на багато
структури співробітництва років уперед.
молоді і студентів. У ній
Молодіжні
організації
беруть участь делегації 31 Радянського
Союзу роз
міжнародної і регіональ глядають факт створення
ної європейської організа загальноєвропе й с ь к о ї
ції, які представляють по структури
молодіжного
над 500 національних мо співробітництва, політична
лодіжних об єднань різних платформа якої відповідає
політичних, ідеологічних і духові та букві Заключно
релігійних поглядів.
го акта Хельсінкі, як вели
На засіданні
виступив
перший
секретар
ЦК
ВЛКСМ Б. М. Пастухов.
Він передав
учасникам
зустрічі побажання вели
ких успіхів у діяльності на
благо
миру,
розрядки
міжнародної напруженос
ті, роззброєння і прогресу
від Генерального секрета
ря ЦК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР
Л. І. Брежнєва — полум’я
ного борця за мир і щас
тя людей, який виявляє по
стійний інтерес до зміц
нення співробітництва і до
розвитку обмінів і контак
тів молоді європейського
континенту в ім'я цих бла
городних цілей.
Створення
загальноєв
ропейської структури мо
лодіжного співробітництва,
продовжував він, є реаль
ним плодом політики роз
рядки, істотним
вкладом
молоді у справу втілення
в життя принципів і поло
жень заключного акта на
ради з питань
безпеки і
співробітництва в Європі.
Різні за своїми політични
ми поглядами молодіжні і
сіудентські
організації
змогли в результаті кон
структивного
діалогу
і
спільних пошуків подолати
труднощі, які
існували, і

кий крок уперед по шляху
закріплення тих позитив
них результатів, яких бу
ло досягнуто в 70-і роки.
Ми розглядаємо
це як
свідчення відповідального
підходу молоді континен
ту до долі миру і розряд
ки в. Європі, готовності
об єднати зусилля у зміц
ненні клімату
довір’я і
добросусідства між наро
дами.
Ми щиро
переконані,
продовжив промовець, що
в наших спільних інтересах
слід було б докласти мак
симум зусиль у справі на
повнення співробітництва
позитивним
змістом, бе
режно ставитись до нього
і постійно зміцнювати його
спільно закладені основи.
Це є тим важливіше сьо
годні, коли під загрозу по
ставлено долю миру і роз
рядки, коли над планетою
знову нависла серйозна
воєнна небезпека.

Він висловив надію, що
робота першої консульта
тивної зустрічі загальноєв
ропейської структури спів
робітництва молоді і сту
дентів завершиться успіш
но.

ПРАГА. (ТАРС). Мані
фестацією готовності мо
лоді соціалістичних країн
віддати всі сили боротьбі
за мир і соціальний прог
рес став масовий мітинг, м у 11 і з м у. 11 і дк р есл іо в а лось
який відбувся на празько велике значення інтернаці
му заводі
«ЧКД-слсктро- ональної дружби молоді
техніка». В ньому взяли соціалістичних країн, єд
участь представники моло ності дій усієї прогресив
дого покоління
Праги і ної молоді світу.
делегати 10-ї зустрічі мо
Перший секретар Мос
лоді столиць
соціалістич ковського
міськкому
них країн, що тут прохо ВЛКСМ О. Г. Борцов педитьредав учасникам
мітингу
Промовці, які виступили гарячий привіт від молоді
столиці. Він
на мітингу,
підкреслили радянської
необхідність
в а ж л 11 вість
п р одо вжеі 11; я підкреслив
єдність усіх
процесу розрядки, створен зміцнювати
ня умов для
мирного бу прогресивних СИЛ МІЖІІ.1збередівництва соціалізму і ко- родного руху для

Всі сили—боротьбі

кз ЛАСНИК магазину одягу
° із джинсових тканин у
Шссрсрілді
Пол
Каплан
вмістив
у міській
газеті
оо яву про те, що йому по
трібно восьмеро
молодих
рооітників. Як же він оуз
уражений, коли наступно
го ранку біля дверей нрамниці вишинувалась черга
приблизно з 500
чоловік!
Все це були молоді люди —
випускними
університету,
вчорашні школярі, що ма
ють атестати з хорошими
оцінками, молоді робітники,
які залишилися без місця.

З ТЕЛЕТАЙПНОЇ СТРІЧКИ ТАРС
КОПЕНГАГЕН. «Вимагаємо забезпечити право на
працю!» — під таким лозунгом у Данії проходять ма
сові виступи молоді проти зростання безробіття в
країні. Організатором виступів є Рада
молодіжних
організацій.
* * *
МАДРІД. «Соціалістична молодь Іспанії виступає
проти намірів уряду втягти нраїну в НАТО. Це зав
дасть серйозної шкоди національному суверенітетові
Іспанії. Поставить її у ще більшу залежність гід агре
сивного курсу США», — заявив в інтерв’ю кореспон
дентові ТАРС член виконавчого комітету федерації
соціалістичної молоді Іспанії Томас Гарсіа.
* * *
АДДІС-АБЕБА. Е Ефіопії
прийнято рішення
про
створення чотирьох нових університетів у різних
районах країни на доповненню до двох діючих в Ад
діс-Абебі і Асмарі. Про це повідомив тут комісар у
питаннях вищої освіти Текло-Мікаель Ассефа.

БАГАТЬОХ
В іспанській
пресі все
частіше
зустрічаєшся з
терміном «забуте поколін
ня», що з'явився недавно.
Він стаз
обов’язковим у
статтях, нотатнах,
репор
тажах, де мова
йде про
молодих істанців, про тих.
кому ще не
виповнилося
25 років.
Ті труднощі
й
проблеми, з якими зустрі
чається «забуте
поколін
ня», мені хотілося б пока
зати на конкретному
ви
падну, свідком якого я був.

Нещодавно я познайо
мився з молодим подруж
жям — Хосефіною та ЛуїСОМ, кожному з яких щой
но виповнилось
24 роки.
Вони одружилися 1978 ро
ку, живуть в Альгобепдосі,
передмісті Мадріда, Луїс
працював па одному з під
приємств столиці, непогано
заробляв. І цілком природ
но, що молоді люди буду
вали різні плани. Але ста
лося те, що в умовах сьо
годнішньої
Іспанії є зви
чайним явищем.
Невели
кий завод,
де працював
•Луїс. не витримавши кон
куренції,
був змушений
припинити своє існування,

і глава щойно сформова
ної сім’ї зі своїми товари
шами просто-напросто бу
ли викинуті на вулицюЛуїсу хотілось вірніII,
що без роботи
він зали
шився ненадовго, що нев
довзі все знову
буде га
разд. Однак дні минали за
днями, перетворювались у
місяці, а роботи не було.
Надія змінилась відчаєм,
тим більше, то Хоссфіпа,
котра також не працювала,
чекала дитшш, а Луїс був
позбавлений допомоги по
безробіттю.

— Ви не можете собі уя
вити що таке не маги ро
боти. не знати, коли ти її
одержиш. — казав мені
Луїс тоном людини, яка
втратила надію. — Безро
біття здатне довести до
відчаю. Воно принингує лю
дину позбавлює
її во.чі.
Це жахливо Мені 24 роки,
у мене є спеціальність, я
мож-у І хочу працювати,
але роботи немає.

жешія" миру в Європі її в
усьому світі.
Учасники мітингу прий
няли відозву, в якій ви
словлюють повну підтрим
ку миролюбній зовнішній
полі піці Радянського Сою
зу та піших братніх країн.
5 ній рішуче засуджують
ся спроби імперіалістичних
кіл па чолі із США під
хльоснути гонку озброєнь,
повернути
світ до часів
«холодної війни».
Цим
спробам протистоїть мо
гутній рух
прогресивних

залишитися
без роботі,
що не вона ного, а він її
шукає місяць, другий, рік.
і все дарма. Я не першим
рік працюю за кордоном.
Зустрічався з
багатьма
проявами
соціальної не
справедливості- Проте досі
не можу звикнути до то-'
го, що молода,
здорова
людина
змушена сидіти
де-небудь иа площі або бі
ля входу до
крамниці і
просити МІІЛОСТІПІІО тільки
тому, що у неї просто не
має іншого виходу. Таких
«змушених.» старців я ба
чив у Мадріді, Барселоні.
Більбао та інших містах
Іспанії. 1 що мене врази
ло: всі воші
соромилися
дивитися
перехожому у
вічі і здригалися від звуку
падаючої монети.

Луїс та Хоссфіпа поки
іцо мають деякі
заощад
ження, їм поки що допома
гають батьки, і вони все
таки не втрачають надії
Слухаючи його, я думав: знайти роботу. Але стано
вище
інших молодих іспан
мені, радянській людині,
ців значно гірше, якщо не
дійсно важко уявити, що сказати, що воно нестерп
молодий спеціаліст може не. За офіційними даними.

у країні налічується 1.300
тисяч безробітних. 639.700
з них — юнаки і дівчача
віком до 24 років. Молоді
люди, навіть ті. хто закін
чив професійні училища,
інститути. ГОТОВІ взятися
за будь-яку роботу. Проте
власники підприємств 1-е
хочуть і чути про них: ад
же за ворітьми будь-якого
заводу чи фабрики у черзі
за місцем стоять спеціаиіс
ти, які мають великий про
фесійний досвід.
Для багатьох іспанських
юнаків та дівчат, які всту
пають в самостійне жігггя,
перша зустріч з реальністю
капіталістичного світу за
кінчується
катастрофою.
Зустрічаючись
з повиою
байдужістю суспільства до
своєї долі, своїх проблем,
іспанська молодь вдається
ло наркотиків. Опублікова
ні
нещодавно
газетою
«Па»
дослідження свід
чать про ге, ию
тисячі
юнаків і дівчат Іспанії ві
ком від 14 до 24
років
вживають різні наркотичні
засоби. За останні роки

збільшилась і
кількість
смертних випадків
серед
молоді иа грунті наркома
нії.

А. МЕД8ЕДЕНКО,
кор. ТАРС.
Мадрід,

Серед тих, кому пощас
тило того ранку, була Не
ролін Маккуотер, котра мі
сяць тому успішно закін
чила школу. Ось що роз
повіла ця дівчина: «Я при
йшла сюди, бо мені дуже

потрібна робота... Я вже
намагалась влаштуватися з
інших місцях, але всі мої
старання були
марними.
Повсюди вам обіцяють, ка
жуть, що викличуть пізні
ше, але ніколи не виклика
ють. Ви просто не уявляєте
собі, як важко у Шеффілді знайти роботу».
Та й сам хазяїн магази
ну, глянувши на молодь,
що зібралась біля дверей,
з сумом мовив: «Що тут
скажеш, це черга розпачу.
Подумати лише, адже в
багатьох із них універси
тетські дипломи». Додамо,
що всього у Шеффілді не
мають зараз роботи 5200
юнаків та дівчаг.
До кінця нинішнього ро
ку, згідно
з стаїистикою,
кожен сьомий молодий ан
глієць залишиться без ро
боти. Мої шановні співвіт
чизники побоюються, що
безробітна молодь стане
на шлях злочинів. Але ж
багатьом із них не залиша
ється нічого іншого. 8 Лі
верпулі молоді безробітні
становлять понад 70 від
сотків всіх правопорушни
ків. В Брістолі майже по
ловина злочинців віком до
21 року, причому біпьшість із них протягом три
валого часу не могла зна
йти роботу.

Уряд консерваторів по
стійно веде солодкі розмози про «єдину англійсь
ку націю», у якій
нібито
немає зідмінності між ба-

сил світу, який спирається
на авторитет і силу соціа
лістичної
співдружності,

зазначається в документі.
Посланці
братніх сто

лиць поклали
вінки до
пам’ятника В. 1. Леніну в
Празі, а також побували в
меморіальному комплексі
у Лідіце, де
вшанували
пам’ять жителів цього че
хословацького
села, які
стали жертвами фашист
ських
окупантів у роки
другої світової війни-

гатими та бідними, сприт
ними ділками і безробіт
ними.
Торі намагаються
створити враження, що у
країні немає
соціальних
протиріч, а отже,
немає
необхідності і в класовій
боротьбі. Однак навіть лі
дер лібералів Девід Стіл,
котрого ніяк не
назвеш
противником капіталістич
ного ладу, змушений буа
визнати після поїздки по
ряду промислових райоьіз
Англії у серпні;
«Нещо
давно я побував у Мерсісайді, Південному Уельсі,
Тайнсайді і всюди зустрічав
зневіру, тривогу й розча
рування. Регіональна ста
тистика,
яку публікують
офіційні установи, прихо
вує справжній стан справ.
Так,
наприклад,
рівень
безробіття
у Шотландії
становить 8,6 відсотка, а в
такому крупному районі
Шотландії, як Стретклайд,
де мешкає половина всьо
го
шотландського насе
лення, рівень безробіття
фактично
досягає
12,3
відсотка, а в деяких цент
рах цього району вже на
ближається до 15 відсот
ків. У центральному Лівер
пулі 25 відсотків праце
здатного населення не має
роботи».
Консерватори
поясню
ють високі темпи інфляції
вимогами
ообітникіз про
підвищення
заробітної
плати. Це явна брехня.
Навіть головний секретер
міністерства фінансів не
давно офіційно заявив, що
підвищення
зарплати не
має нічого
спільного з
ростом темпів
інфляції.
Об’єктивну
відповідь на
питання
про справжню
причину інфляції дає Тре
вор Філіп, який завершує
свій строк на посту голояи
національної
спілки сту
дентів. Виступаючи на не
давній щорічній
конфе
ренції спілки,
він звину
ватив «ненаситних шакалів
пані Тетчер, які зірвалися
з ланцюга», у такому ста
новищі. Я гадаю, що з ним
погодяться тисячі молодих
людей, ЯКИМ ДОВОДИТЬСЯ
стояти у черзі на біржах
праці у марній надії отри
мати роботу.

Джеймс ОЛДРЗДЖ

англійським
ник.

письмен

’

Лондон.

(АПН).

ПОЛУДНЕВЕ РОЗДОРІЖЖЯ

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ

*

Друзям
Друзі від'їжджають, відлітають —
Щирий потиск рук їм на прощання.
Ніби частку серця відривають
Проводи оті, ті розставання.
Друзі від їжджають-відлітають,
В кожного із них — свої дороги.
Тільки ж назавжди вони вростають
В долі наші, радощі й тривоги.

Спогади обгорнуть, мов лавина,
Дні їх не розеіють, мов пісок!
Друг ти мій — і, значить, половина
Серця від мого й моїх думок.
Згаснуть мої дні на виднокрузі,
Тільки і в життя останню мить
Щасний буду: є у мене друзі!
Щасний буду: вміли й ми дружить!

•+

*

Не дорікайте ж Ви мені,
Що нам лиш сумніви зостались.
В минулі дні, в ті давні дні
Я іншим був, бо ми не знались.
Не дорікайте ж Ви мені!
На фоні днів моїх канви
Сміявся дзвінко й плакав тихо.
Ще я не знав, що Ви — цс Ви —
Моя любов, моя утіха.
Сміявся дзвінко й плакав тихо —
Не дорікайте ж Ви мені.
Ще я не знав. Але зберіг
Весну у серці — не завію —
І глибину чутгів своїх
Лиш Вам одній, лиш Вам відкрию
Всю глибину чуттів своїх.
Я буду Ваш, а Ви — моя.
Нам буде весело і щасно.
Нехай любов Вас окриля,
Оберігає, повсякчасно.
Я буду Ваш, а Ви — моя...

А що третій, масно-чорний, —
То рілля лежить рахманна
(Будем сіяти озимі,
Пророста хай зерно справно).

Як господар, на вгороді
Мудрий серпень порядкує.
Капусти білоголові
Умива росою зрання.
В коси моркві заплітає
Кісники із падолисту
І цибулю гордовиту
Аж додолу похиляє.
Глянеш далі, глянеш ширше —
Ген поля лежать колгоспні.
Три там кольори панують
В пору цю передосінню:
А що перший, золотавий, —
То солома на осонні
(Еже село віджнивувало,
Повно збіжжя у коморах).
А що другий, то зелений, —
Кукурудза хилить стебла
(Рідна земле, дай їм силу,
Щоб стрімкі були та пружнії).

Щоб земля була багата,
Щоб раділи урожаю
І міста Вітчизни, й села.
Порядкуй же, мудрий серпню,
Ям господар домовитий.
Хліб хай буде і до хліба
Добрим людям у господі.

Романс
Я тільки Вас одну люблю,
Крилате Ваше чорнобрів’я.
Я перекреслив без жалю
Усе, іцо мав. І що любив я,
Я тільки Вас одну люблю.

Ч

РІК БОРОТЬБИ З КУРІННЯМ

МОЗАЇКА

ЧАРКА І ЦИГАРКА

Новий фільм
Жак-Іва Кусто
Дослідне судно «Каліпсо»
відомого французького вче
ного Жак-Іва Кусі о прова
дить І!НІ!і
роботу у водах
найбільшого з Великих аме
риканських озер — Верх
нього.
Него екіпаж у складі 26
чоловік вивчає глибини озе
ра і готується зняті: три ро
динних
документальних
фільми. Один із них буде
присвячено парусному ко
раблю «Гунілда», евявлєиоіиу водолазами
«Каліпєо»
і:а 80-метровій глибині. Віл
зазнав корабельної аварії
69 років тому- Завдяки ни
зькій температурі води щог
ли і снасті корабля -добре
збереглися, розповів журна
лістам Крістіап Гус, один
із членів екіпажу. Якщо не
не иайпрекраснішин кора
бель, який
ми бачили під
водою, то, в усякому разі,
один з найкрасивіших.
(АПН|і.

Народний самодіяльний ансамбль «-Колос» Кіровоградського
Палацу культури імені Жовтня готує подарунок наступному
XXVI з’їздові КПРС. 1981 року він має підтвердити звання на
родного та підготуватись до II Бессоюзного фестивалю самоді
яльної творчості трудящих.
На знімку: ансамбль виконує сучасний російський діво
чий танець «Чобітки російські».
Фото В. ГРИБА.

Коли матрос каравели Христофора
лумб.а закричав: «Земля!», ніхто ще не знав,
що разом з повідомленням про відкриття
нового континенту він гривєзе в Єьропу од
ного з найлютіших ворогів людства, який
поступово пошириться по всіх країнах. Мо
ва йде про тютюн.
Найчастіше куріння шкодить любителям
оковитої. Поведінка п’яної людини стає
безконтрольною. Недарма в народі кажуть,
що осел небезпечний ззаду, баран — спе
реду, а п’яниця — з усіх боків.
Одного разу громадянин Є. Семенюк з
Вільшанського району, будучи нетверезим,
біля скирти соломи пскинув недопалох. I
скирта цінного корму згоріла.
Громадянин села
Іванівни Петрїьського
напідпитку,
району А. Підбурний, також
курив у літній кухні. Від недопалка загорі
лося майно. Підбурний загинув від опіків.
16 травня цього року., і знову ж таки від
цигарки, загинув
тракторист А. Долгих з
села Дар’ївки Кіровоградського району.
Нині, в рік боротьби з курінням, усім лю
бителям тютюну потрібно глибоко замисли
тись над цими фактами. Чарка і цигарка —
небезпечні сусіди. Пам’ятайте про це!

Г. ІВАНОВ,
інженер відділу пожежної схорони УЕС
сблвинонксму.
м. Кіровоград.

БЕЗ ШАНСОНЬЄ...
Біди острова Маріон в Ан
тарктиці почалися невдовзі
після другої евітової війни,
коли тут висадилась півден
но-африканська експедиція,
щоб обладнати метеос гаинію. Разом з кораблем па
острів потрапили
пацюки,
котрі почали
плодитися з
надприродною
швидкістю.
Щоб позбутися напасті. 1948
року
на Маріон завезли
п'ять кішок.
«Кішки повелися дивно. —
розповідає Джон
Скіннер.
професор зоології універси
тету Преторії. — Не .звернув
ши уваги на пацюків, воші
накинулись на птахів. Сьо
годні на малюсінькому ост
рові площею 290 квадратних
кілометрів
понад 2500 кі
шок. Через два-три роки це
число подвоїться. Щороку
РОШІ знищують близько 600
тисяч пернатих
Питання
стоїть дуже серйозно:
дея
ким видам птахів.
що жи
вуть на острові,
загрожує
цілковите зникнення...»
Досі всі спроби людей від
новити природну рівновагу
зазнавали невдачі. Не допо
могли ні звичайні засоби —
пастки та отруйні речовини.
Три роки
пі найсучасніші,
тому, наприклад. сотню кішок заразили спеціальним
Ярусом. котрий убиває но
сія Протягом 24 годин, і ви
пустили їх на волю. Одначе
через два роки працівники
метеостанції виявили кіль
кох мічених кішок, що вмер
ли... від старості. Поки еко
логи стараються розв'язати
проблему, кішки і пацюки
лишаються
неподільним 11
господарями острова.
(АПН).

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

ПЕРШИЙ успіх прийшов до Джо Дасссна 1966 року, коли йому
було 28 років. 1968 ро
ку впконаня пісні «Єли
сейські Поля» приносить
йому популярність пс
тільки у Франції, а й за
рубежем.
Потім були
«Індіан саммер» («Баби
не літо»), «Салю»... Дасссн почав писати музику
до своїх пісень. Одна з
небагатьох зірок естради,
вій одсрікаЕ одночасно
шість золотих дисків,
що присуджуються за
пластинку, яка розійшла
ся тиражем
понад 100
тисяч примірників.
У французькій мові є
два слова, що означають
«співак»: шантс-р і шан
соньє. Шантср співає пі
сень, написаних іншими,
шансоньє ж в основному
виконує свої твори. Для
шансоньє не обов’язко
вий сильний чи красивий
голос. Для нього важли
ві своє бачення життя,
свій образ. Якщо шантср
— це підспівуючий хор,
світові ефекти, хорео
графічний супровід, то
шансоньє — цс частогусто всього лише сті
лець па-пустій сцені і гі
тара в руках.
Газета
виходить
у вівторок,
четвер
і суботу.

ДО ПОРТРЕТА
ДЖО ДАССЕНД

У пошті «Диск залу» багато листів, у яких чніачі просять розповісти про творчий шлях відо
мого французького співака Джо Дассена.
«МИ ВЧИМОСЯ В 9«Б» КЛАСІ УСТИНІБСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ, ЗАХОПЛЮЄМОСЬ
ЕСТРАДНОЮ МУЗИКОЮ. НАШ УЛЮБЛЕ
НКИ СПІВАК — ДЖО ДАССЕН. МИ ХОТІЛИ
Б ЯКОМОГА БІЛЬШЕ ВЗНАТИ ПРО НЬОГО.
З ПОВАГОЮ ОЛЬГА ВАРЕНЮК І ЛЮБОВ
УСЕНКО».
Подібні листи ми одержали й від Ольги Комайгородської, Івана та Марії Минюків, Олега
Куценка.
Задовольняємо прохання читачів.
г
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Серед своїх улюбле
них співаків Дассеп на
зивав
Піаф,
Брєлл,
Брассенса — знаменитих
французьких шансоньє.
Завдяки своїм даним він
увійшов у їхнє
число:
власна музика до бага
тьох викопуваних ним пі
сень, неповторна манера
виконання,
приваблива
зовнішність. І все ж сво
їх улюблених співаків
він цінував не за артис
тизм, а за професіона
лізм. Такого ж високого
1 всіма визнаного профе
сіоналізму він безжально
добивався й від себе.
«Мені потрібно було
три роки упертої роботи,
— розповідав він, —
щоб почати подобатись
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публіці». До професіона
лізму він прагвув тому,
що не сприймав сцену як
збуджуючий
наркотик,
який примушує артиста
старатися в кожному ви
ступі перевершити себе
вчорашнього.
Дассеп
скоріше вважав, що тре
ба лишатися в межах то
го. чого від нього чекає
публіка. Тому він репе
тирував невтомно і сер
дився. якщо розпис гаст
ролей по зоставляв часу
на поліровку і доведення
номерів.
Спортивна фігура, го
лубі очі, усмішка... Джозеф Дассеп був відданий
образові
якогось Дшо
Дасеена, створеному ім
пресаріо, пресою, теле-

316050, МСП
м. Кіровоград,
вуп. Лумачарєького, 36.

баченням. Ного, смерть
у 42 роки укладається в
образ цільної людніш,
що вирвала успіх у жит
тя і померла від перена
пруження біля порога за
повітної мсти.
Дассеп казав, що хотів
припинити виступи в 40
років, переїхати на Таїті
і зайнятися етнографією,
диплом з якої одержав у
Мічманському універси
теті. Бій казав, що ест
радний світ живе по за
конах джунглів. Жертва
ми напруженого графіка
виступів стають багато
французьких
артистів.
Сіл вві ю Вартам під руки
виводять після виступів,
Джонпі Холідея букваль
но виносять з!
сцени.
Сам Джо Дассен рік то
му переніс
перший ін
фаркт. Другий * спостиг
його вже на відпочинку
па Таїті поруч матері і
двох дітей — двох років
і двох місяців.
Тіло Дассена ще не
встигли доставити у
Францію, як його плас
тинки стали рідкістю.
Правда,
обіцяно новий
тираж...
Н. ХОРУНЖИЙ,
ЕЛоСНСр АПН.

Обсяг 0,5 друк. ари.
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«Суднобудівник»
2:1
У першому колі «Суд
нобудівник»
переміг
«Зірку» з мінімальним'
рахунком —1:0. На цей
господарі стадіораз
ну намагалися будьреванш за
що взятп
поразку. І
впродовж
усього
поєдинку
кіровоградці мали значну
територіальну перевагу.
Вони весь час атакували
великими силами. Ціка
во, що вже перший влуч
ний удар по воротах гос
тей на одинадцятій хви
лині завершився голом.
Це зробив Валерій Самофалов, який головою
спрямував .м’яч у ворота.
Другий
тайм також
почався натиском наших
земляків. Реальні мож
ливості збільшити ре
зультат мали Сергій Ралюченко, Андрій Карп'юк. Та їхні удари були
невлучними. Аж на п’ят
десятій хвилині микола
ївцям вдалося зробити
рівновагу. Після цього
Кіровограді почали ще
активніше
наступати
весь
час, загрожуючи
воротам < Суднобудівни
ка». Коли до фінальної
сирени арбітра (Анато
лій Маяцький — Черка
си) залишалося менше
двадцяти хвилин, Вале
рію Гошкодсрі вдалося
забити переможний м’яч.
«Зірка» знову перемісти
лася на сьому сходинку.
До фінішу зональної
першості країни зали
шилося два кроки. «Зір
ка» їх проведе на виїзді.
21 жовтня вона поміря
ється силами в Кривому
Розі з «Кривбасом», а
25 жовтня в Дніпродзсржинську з «Металіс
том».

І
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В. ТВЕРДОСТУП,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».
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