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Закінчилися звіти і вибори
в. первинних комсомольських
організаціях.
Ленінський
райком ЛКСМУ міста Кіро
вограда провів на кожному
підприємстві семінар ком
сомольського активу цехо
вих організацій, а третього
грудня — семінар секрета
рів первинних організацій.
Мета цих семінарів — до
помогти комсомольським ва
тажкам в організації соціа
лістичного змагання, навчи
ти їх правильно оформляти
документацію, працювати з
-людьми. Перед секретарями
первинних виступив інструк
тор міськкому комсомолу
Олексій Кононепко. Він під
креслив, яку важливу місію
покладено на радянську моледь.
— Будувати нове житія,
— сказав він, — покликання
комсомолу. Партія
покла
дає па пас великі надії і за
кликає згуртувати і спряму
вати дії всіх комсомольців,
усієї молоді.
Він показав зразок пере
хідного мандата учасника
естафети трудових справ
^П'ятирічці — ударний фі
ніш, XXVI з'їздові — гідну
зустріч», який
заснувало
бюро міськкому ЛКСМУ
для переможців змагання.
Заворг райкому Анатолій
Коротков ознайомив акти
вістів із комсомольською до
кументацією.
Такі семінари проводити
муться періодично.

«Зслото»
з ФАЄНЦЕ
КІРОВОГРАДЕЦЬ
САНДР УШАКОВ ДАР
ВЕЛИКОГО
ІТАЛІЇ.
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СЛЕКВОЛОПРИЗУ

В італійському місті Фл
ейце відбувся міжнародний
турнір з класичної бороть
би, па якому розіграно Ве
ликі призи Італії. У складі
молодіжної збірної Радян
ського Союзу був кірово
градський
важковаговик,
вихованець тренера М. М.
Бондаря
(ДСТ «Колос»)
майстер спорту міжнарод
ного класу Олександр Уша
ков.
Олександр одержав чисті
перемоги над важковагови
ками Болгарії,
Угорщини,
АРЄ. А зустріч з італійським борцем
закішиїлася
внічию. Судді
призначили
додаткову тестііхвилпнку, в
якій Ушаков добився чистої
перемоги.
Сталося так, що Болгарія
1 Єгипет відправили на зма
гання не молодіжні, а чоло
вічі команди. Отже, взявши
верх над
представниками
цих країн, Олександр Уша
ков удостоївся двох наго
род: він привіз па Батьків
щину дві золоті медалі (як
переможець серед молоді і
дорослих) і Кубок — Вели
кий приз Італії для борців
абсолютної вагової категоіії.

ДІЛОВИТІСТЬ АНАЛІЗУ,
ПОГЛЯД У ПЕРСПЕКТИВУ
— У ТАКІЙ
АТМОСФЕРІ
ОБГОВОРЮЮТЬ ЮНАКИ І
ДІВЧАТА
КІРОБОГРДДЩИНИ ПРОЕКТ ЦК КПРС
ДО XXVI З’ЇЗДУ ПАРТІЇ
«ОСНОВНІ
НАПРЯМИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІ
АЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
СРСР НА 1931—1985 РО
КИ І НА ПЕРІОД ДО 1990
РОКУ».

Височать над МІСТОМ нові, світлі цехи нашого 3öсоду. Тисячі
робітників
працюють тут біля склад
них
сучасних верстатів.
Немало ударних
справ,
патріотичних
починань,
ініціатив на
рахунку ко
лективу.
А започаткувалось під
приємство в
далекому
1930 році.
Тоді на місці
теперішнього заводу було
створено слюсарнс-механічну майстерню. У про
цесі індустріалізації краї
ни вона
переросла в ли
варно-механічний
завод
імені 15-річчя Жобтня. Туг
працювало всього 80 чо
ловік, вони Еипускали ле
бідки, ковдла, горна, на
соси, чавунне литво тощо.
Напередодні
Великої
Вітчизняної війни на під
приємстві трудилося вже
понад 270 чоловік. Фа
шистська навала завдала
йому великої шкоди. При
міщення
було повністю
зруйновано, устаткування
знищено. Радянські люди
відбудували завод. Це бу
ли справді героїчні дні.
Вже за кілька місяців піс
ля визволення
міста за
вод почав давати продук
цію:
запасні частини до
тракторів,
ремонтне об
ладнання для
машиннотракторних
станцій, ре
монтних майстерень.
З 1955 року
підприєм
ство підпорядковане Міні
стерству
тракторного й
сільськогосподарськ ого
машинобудування
СРСР.
Кіровоградськи й
агрегатний завод !і
(так він тоді на
зивався) спеціа і
лізується на ви
пуску водяних і
лєасляних насосів
та їх приводів.
1964 рік. Уве
дено в дію но
вий виробничий
корпус площею в
один гектар. Ко
лектив
відділу
головного
кон
структора розро
бив і впровадив
у
виробництво
гідр о н ь с о с и
принципово но
вої
патентноспроможної
схеми, що переважають
довговічністю і продуктив
ністю попередні у два ра
зи.
У жовтні 1967 за успіхи
в соціалістичному змаган
ні колективові заводу пе
редано на вічне зберіган
ня пам’ятний
Червоний
прапор обкому Компартії
України, облвиконкому та
обласної ради профспілок.
У рік сторічного ювілею
вождя світового пролета
ріату В. І. Леніна колектив
заводу першим серед ко
лективів підприємств об
ласті занесено на Ленін
ський стенд Трудової сла
ви, встановлений у центрі
м. Кіровограда.
Тоді ж

підприємство переймено
вано в
Кірссогрсдськкй
завод тракторних гідроаг
регатів.
За успіхи,
досягнуті у
виконанні завдань восьмої
п’ятирічки, Указом Прези
дії Верховної ₽ади СРСР

3,3 мільйона карбованців.
Питома вага продукції зі
Знаком якості становила
56,5 процента від загаль
ного обсягу. Плани п'яти
річки по випуску її вико
нано ще до
16 квітня, а
понад завдання вже ви
роблено на суму 15 міль
йонів карбованців.
Про трудові
здобутки
колективу заводу можна
розповідати багато. В них
немалий внесок заводсь
кої молоді, що становить
досить
значний загін —
1400 чоловік. З них понад
500 — ударники комуніс
тичної праці. 14 комсо
мольсько-молодіжних ко-

ЮВІЛЕЙ

' КРОКИ
I ЗРОСТАННЯ
КІРОВОГРАДСЬКОМУ ЗАВОДОВІ
ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ — 50 РОКІВ
EZ

від 11 лютого 1971 реку лективів на різних вироб
завод нагороджено орде ничих ділянках по-ударному працюють на передном «Знак Пошани».
У
дев’ятій п'ятирічці з’їздівській вгхті. Чотири
введено в дію новий ви з них уже давно трудяться
робничий корпус площею в рзхунок наступної п’яя-
Соціалістичне
в два
гектари, освоєно тирічки.
випуск 17 нових виробів. змагання за право підписа
З планами дев'ятої п’яти ти рапорт XXVI з’їздові
річки
гідроагрєгатники КПРС досягло особливого
справилися
достроково, напруження в перед’юві-

працюю у нашому колек
тиві, — розповідає член
КМК
свердлувальниця
Світлана Суярова, — а по
чуваю себе
так, неначе
вже роки тут.
Відносини
між членами бригади щи
рі, товариські. Але й еимеги,
звичайне, немалі.
Адже бригада — одна з
кращих на
підприємстві.
Живемо дружною сім’єю.
І працюємо
доужно. Це
мені подобається.
Недавно в цеху і Лари
са Кривоносова.
Вони зі
Світлзною
прийшли у
бригаду разом. А вже ба
гато чого
навчилися, бо
ж на кожному кроці від
чувають дружню підтрим
ку, допомогу.
Новачки вже естигли ос
воїти суміжну спеціаль
ність. А взагалі, у бригаді
кожен володіє такою, а то
й деома. Цікаво
живуть
хлопці і дівчата з комсо
мольсько-молодіжної. Во
ни — і серед учасників за
водського хору, яким ке
рує А. Бондаренко. Так що
не тільки добре працюва
ти,
а й співати
в/ліють
комсомолки Наталя Пого
нець, Світлана Журан, мо
лоді комуністки Таня Ли
фер, Валя
Федорова та
інші.
Розповідає Валя Федо
рова:
— З першого дня існу
вання нашої хомссмольсько-молодіжної бригади я
працюю в ній. За цей час
у нашому колективі скла
лися добрі традиції. Ос
новне правило —
не бути байдужи
ми, вболівати за
роботу. Ми, стар
ші, робимо все,
щоб ці традиції
тільки міцніли...
До речі, Вален
тина нині працює
В ОТХ'ЛЧЗИ

жовт

ня 1 931 року. Н 2щодзено за до
сягнення Б труді
її
нагородили
«За
медаллю
трудову відзнс».

понад план виробили про
дукції на 14,2 млн. карбо
ванців. Завод дсбиЕся пра
ва називатися
підприємством імені XXV з'їзду
КПРС.

ДЕНЬ
СЬОГОДНІШНІЙ

лейні дні. Імена бригади
рів КМК Володимира Ба
дова Анатолія Скворцоза,
фрезерувальниці з друго
го
механоскладального
Тані Лифар,
слюсаря ін
струментального иеху N2 8
Сергія Трохимця та бага
тьох інших,
їхні славні
справи добре відомі на
заводі. Кращі комсомоль
сько-молодіжні. колективи
борються за право носити
ім’я XXVI з їзду партії.

Трудові будні десятої
п’ятирічки були ке менш
напруженими і принесли
немало нових
досягнень.
Ще до 12 травня ниніш
нього
року
заводчани
справилися з п’ятирічним ТОВАРИШ БРИГАДА
завданням по випуску зап
частин до тракторів, до 4
Один із таких колекти
липня—по виробництву іо- вів — комсомольсько-мо
варів
народного спожи- лодіжна бригада Володи
вання. Надпланової
про мира Бадоза.
продукції дали на суму понад
— Другий місяць, як я

Люди — ось
головне наше баГоТСТВО, наш зо
лотий фонд. Вони творять
сьогодні і майбутнє заво
ду. Підприємство й далі
зростає, розбудовується.
Разом з ним зростають йо
го люди. Примножуються
ударні трудові діга колек
тиву. До 50рі«-і.сго
юві
лею рідного підприємства
ми виконали в цілому зав
дання п'ятирічки. Так що
продукція, випущена кож
ного наступного дня, буде
продукцією
наступного,
1981 року, першего року
одинадцятої
п’ятирічки,
року XXVI з’їзду КПРС.
В. ДУДНИК,
секретар комсомоль
ської організації за
воду тракторних гід
роагрегатів.

Робітник:
У проекті ЦК КПРС до
XXVI з'їзду партії <Основ
ні напрями економічного і
соціального розвитку СРС£
на 1981 — 1985 роки і на пе
ріод до 1990 року» сказано,
що Радянський Союз всту
пає у вісімдесяті роки, .ма
ючи. могутній економічний і
науково-технічний потенці
ал,
висококваліфіковані
кадри. Це ми робітники,
добре бачимо й па прикла
ді нашого підприємства. За
минулу п’ятирічку у пас до*
сягиуто нових високих ру
бежів у випуску продукції;'
в боротьбі за її якість.
У нашій комсомольськомолодіжній
бригаді 9 чо
ловік. 1 ми, як і всі робітни
ки заводу, докладали всіх
зусиль для
виконання на
креслень партії. Працювали
під девізом «XXVI з’їздові
партії — 26 ударних вахт!»
Справившись із завданнями
п'ятирічки ще в грудні ми
нулого року, ми нині працю
ємо в рахунок лютого 1982го. Річний плай 1980 року
виконали ще до Дня Консти
туції. До речі, у виготовлен
ні апаратури для Олімпіа
ди-80 у Москві брав участь
і наш КМК. І ми ним гор
димося, як і славними тру
довими здобутками наших
хлопців.
правофлангових
змагання — слюсаря-складалшшка Георгія Кандико
ва, слюсгрів-механіків ком
сомольців Олександра Гей
мура та Євгена Басенка, ва
тажка бригади комуніста
Івана Яненка. Живемо і пра
цюємо дружко, за правилом
«Один за всіх і -всі за од
ного».
Нові перспективи, які від
криває для розвитку про
мисловості країни
проект
ЦК КПРС, радують нас, до
дають на» сил. Мл сприйма
ємо проект як програму па
майбутнє. І робитимемо все
від пас залежне, щоб гранді
озні плани партії
стали
дійсністю.
А. ШЕВЧЕНКО,
член
комсомольськомолодіжної
бригади
механічної дільниці це
ху Н° 5 заведу радіопирсбів, комсомолець.

м. Кіровогоад.

Доярка:
Проект ПК КПРС
«Ос
новні напрями економічного
і
соціального
розвитку
СРСР на 1981—1985 роки і
на період до 1990 року» ви
кликав велике зацікавлення
у наших колгоспників. Воно
й зрозуміло — адже це. по
суті, програма нашого даль
шого руху вперед па шляху
підзнщенпя
ефекти ВНОСЯ
боротьби за
виробництва,
високу якість продукції.
У проекті ставиться зав
дання довести середньоріч
не виробництво: зерна — до
238—243
мільйонів тонн,
молока — до 97—99
млн.
тонн, м’яса — до 17—17,5
мли. тонн. Завдання справ
ді великі, і пам доведеться
добре попрацювати пал їх
виконанням.
А працювати ми вміємо.
Серед трудівників полів та
ферм нашого колгоспу не
мало славних. Це і моя по
друга по роботі Ольга Відергольц, і молодий механі
затор
кандидат у члени
вартії Валерій Волощук, і
ціла
комсомолці ко-молодіжна бригада № 2... Для
мене особисто десята п’яти
річка була багата досягнен
нями. Зокрема, торік удало
ся рперше подолати чотири
тисячний рубіж.
Ми у себе в колгоспі ра
зом розглянули та обговори
ли проект ЦК КГ1РС. Може
мо сказати одне: схвалюємо
повністю!
Л. БУБНОВА,
колгоспу
дсярнв
«Дружба» Нсвсунраїнського району, комсс
молка.
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ОСТАНОВА ЦК КПРС

дальше поліп
Ошення«Проідеологічної,
с-олі-

тико-виховної
роботи»
наголосила
на необхід
ності дальшого посилен
ня ідеологічної робоги
насесеред сільського
лення.
Саме з цьому
розповісти,
плані хочу
які вимоги нині ставить
с; ухач’ перед лектором
і т.екцією.
Не секоет, що
деякі
люди часто упередже
но ставляться до лекцій,
які читаються
на селі.
Зрозуміло, якщо лекція
добре підготовлена, ор
ганізована на належно
му різні, має актуальне
звучання,
цікава, май
стерно читається, — ні
хто не зостанеться

організацію лекцій у Бу
динку культури не може
бути й мови: хлібороби
на жнивах. У
гарячу
серпнезу пору ДОВОДИТЕ
СЯ часто виступати перед
комбайнерами, жаткаря
ми, воді ями автомашин;
Час дорогий, треба еко
номити. Цю ж лекцію до
яркам, на току
можна
детальніше
викласти а
обід у жниварів корот
кий — колос обсипаєть
ся. Через те їм чигаєш
«густо», тезисно, До таких експромтів
змушують обставини.

МОЛОДІЖНА
ЛЕКЦІЯ: ДОСВІД,
ПРОБЛЕМИ, ПОШУК

Лекторіз

справжніх, за

покликанням. Так, само
за покликанням, інакше

мані й не маслиться. А
для цього треба любити
свою справу. Звичайно,
успіх лектора
значною
мірою залежить від йо

го природних

даних —

дикції, здібностей опові

Кілька слів про спеціа
лізацію лектора. Чи пот
рібна вона, чи можлива?
Погрібна, безперечно, ад
же коли лектор на роки
вибрав
собі улюблену
тему, визначену пробле
му, коли він стежить за
новинками
спеціальної
літератури,
веде карто
теку — ефект його робо
ти буде значно вищим,
ніж у тих, що за все бе
руться і нічого

дача, навіть зовнішності,
але я не погіршу проти
істини, коли скажу, що й

ці якості з часом можна
поліпшити

з ссбі.

року——5

& трудяа

Сьо-

Чимало нині турбот у працівників Нозгородкіаського пункту по прийому,
очистці і зберіганню насіння багаторічних трав.
На знімну: інженер-тгхнолог Олександр ГУРІМ та інженер технагляду Микол.»
ЯНЧУК.
Фото С. ФЄНЕНН4.

СПОСІБ ЖИТТЯ — РАДЯНСЬКИЙ
неї байдужим. І і слуха
тимуть, лекторові задзві’гимугь багато запитань,
запросять іще з
його
гості. і навпаки, якщо
як кавона читається,
жу гь, для галочки, то з
викличе
Душі слухачів
лише відразу, і надалі у
них зі словом «лекція»
щось
ассціюзагиметься
нецікаве, нудне, присип
ляюче.
На лекторську роботу
треба добирати ініціатив
них тоззришіз, ентузіас
тів цієї справи, які б са
мі були
зацікавлені у
проведенні лекцій на ви
сокому рівні. Та часто до
організацій
первинних
«Знання»
го&ариства
«вписують1» тих, хто крадоротюцінде у людей
ний час. кому не виста
чає інших
громадських
доручень. Кожному, пез-

но, знайомий
дотепний
приклад безвідповідаль
ного ставлення лекторапропагандиста
до сз зїх
обов’язків. Хочеться нзвести його ще раз. Перад молодіжною аудиторією виступаз лектор,
старенький СИВИЙ ДІДОК,
Читав тихо, ушнипизшись
у папери, не звертаючи
на слухачів ні найменшої

уваги. Такі лекції йому
доводилось відбувати не
вперше, люди зазше в
залі мирно перешіптува
лись, чекаючи кінця, і зін
уже ззик до цього. Але
на цей раз десь із гаперебияи:
льсрки ЙОГО
«Г слосніше!»
Лектор
здивузазгя,
та, щоб не
пантелику,
збитися
з
продовжував даті. Репліка повторилася, . Дідо’<
сбразлизо
зідірззз очі
від чигання, зняв окуля
ри, прискіпливо шукаючи
в залі, кому б відповісти,
і згодом осуджуюче до
рікнув у порожнечу: «А
воно ж зам гребе?»
Цей приклад я наз а не
випадково — молоді, ду
же зраллизо
сприймає
ге, що робиться
абиякчерству
ззпліснязілу
думку в лекції, давно ві
домі факти. Читати для
молодик — цінгво (вони
стазлйть більше запитань,
пропонують геми нових
лекцій, чиї їх насамперед
хвилюють, можуть делі
катно натякнути лекторо
ві на якість його робот і)
і подночас
— відповідапьію. Лекція позинмз
не тільки нести ЗЯЖГИ.37
інформацію. а й зихоч/іти молоді,
пати, бих-ззузаги
— справа нелетка, пз’ці
на помилку тут »е дано.
Лекторської
майстер
пості молодим коле» -»м
необхідне
вчитися у
Мені щ-«'-досві дмених.
типе на чудових пенгорів і під час навчання з
педагогічному і не гм гу ті.

Володимир КЛУОШНИЧЕНКО — один із
кращих молодих лекто
рів Ульяновського ра
йону. Стаж його лек
торської роботи неве
ликий (три роки], але
він уже встиг
пізнати
її радощі, відчути гір
коту невдач. Сьогодні
ділиться
Володимир
читачами
ДОСВІДОМ з
колегами-лекгазети,
торами.
,..~гі-п"г-~угггттт-1хт‘Т^:Т";-г—

годні без сумні зу можу
твердити: справжнім лек
тором може
стати ко
жен, для цьо. о треба на
полегливо працювати, а
досвід згодом прийде.
Кажуть, що лекція по
чинається з оголошення.
Справді, тема лекції по
винна заінтригувати лю
дей, зацікавити. А цього
можна досягти • актуаль
ністю її, оперативністю.
Тому оголошення
спід
оформити естетично. Пе
ред езоїм
виступом я
турбуюсь, аби оголошен
ня було
вивішено за
кілька днів у найбільш
людних місцях
села —
біля Будинку культури,
на автобусних зупинках,
на фермах, у тракторних
бригадах. Але оголошен
ня — лише частка запо
руки добре організова
ного заходу. Літні люди,
молодь ІНОДІ проходять
мимо нього. Це й зрозу
міло: у кожного кол
госпника чимало клопо
тів, і часто йому важко
зважитись вивільнити го
дину для слухання лек
ції. Тому необхідно дба
ти і про слухачіз.
Най
легше 7х зібрати на робо
чому місці, попередивши
заздалегідь господарсь
ких, партійних працівни
ків. І
ще:
по-моєму,
більше користі принесе
мигання чудозої лекції в
кінці трудового дня, а то
й під час вимушеної пе
рерви у робочий
час.
Вона
піднесе настрій,
підвищить
продуктив
ність
праці,
поверне
а трачену годину.
Під
креслюю1 чудова лекція.
Я пробую практикувати
такий метод роботи. 8тагалі
експериментувати
сільським лекторам до
водиться батуто.
Звісно, до цього спо
нукають
особливості,
проблеми лекційної про
паганди на селі. Найбіль
ше їх виникає в-ііку. Поо

$

жуть висвітлити майстер
но. Але сільському лек
торові не зипздас чиста
спеціалізація, бо
о пер
винній ор-знізації това
риства «Знання» членів
не так уже й <5агато, во
ни не зможуть при всьо
му бажанні охопити коло
проблем,
які цікавлять
людину.
Лектсрозі об
ласного масштаб»/ спеціа
лізація необхідна. Сільсь
кий же повинен мати ос
новну тему, але й не цу
ратися інших,
не менш
важливих,
Я, приміром
найчастіше пропагую на
уковий атеїзм, однак чи
таю лекції про міжнарод
на становище, про еко
номічну політику
КПРС
на сучасному етапі, про
комплексне
БИХОЗЗННЯ
піррастаючогс покошяня.

я краєм
Якщо зже
атеїстичної
торкнувся
основного
пропаганди,
напряму моєї ггкторської практики, то хочу на
ній спинитися докладніще. Готую лекції на ате
їстичну тему із задово
ленням. У Лозузатсакій
середній шкелі я викла
даю фізику, астрономію,
з що може переконливі
ше від науки заперечу
вати релігії, викривати ’її
експлуагаюоську
сута?
Прикладами
нзукових
дс»с піджени, передовсім
у галузі космосу, дово
диться
багато і вміло
оперувати для користі
справи, яку ми вершимо.
Ось тут
спеціалізація
дає про себе знати.
Іноді на лекціях мене
запитують: для чого чи
таються лекції на атеїс
тичні теми, якщо з селі
майже ніхто
з бога не
вірує, сект немає? Так,
звичайно. Та ще є, одна
че, секти з довколишніх
селах, сусідніх районах.
Молоді треба прищеплю
вати атеїстичні переко
нання, оскільки ще. не
аиключзна
можливість
впливу релігії на свідо
мість ХЛОПЦЯ ЧИ дівчини,
здебільшого
тоді, коли
їх спіткало гере.
Організація і про»зедення лекторської робо
ти заслуговують доклад
нішої розмоаи на сторін
ках «Молодого комуна
ра». Я гадаю, що мене
підтримають і молоді, і
досвідчені лектори. Хо
тілося б почути слово й
тих, кому наші виступи
адресуються
Користь
від такої
колективної
розмови для
молодих
лекторі? буде неабияка.
В. КЛЮШНИЧЕНКО,
лектор Ульяновської
районної організації .
товариства «Знання».

3)Д РЕДАКЦІЇ: Газета підтримує пропозицію і за
прошує до розмо їй лекторів області. З інтерв ю з Во
лодимиром Хіііошяичгнком зачепл ено далеко не асі.
аспекти лекторської практики. Розкажіте,
як пра
цюєте ои з якими стикаєтесь труднощами, які проб
леми розв язугіе. що б зи порадили початкуючому
лекторові з власного доезіду. «МК» цікаво
почути
думну слухачі?. Напишіть нам, яка лекція
вам най
більше запам’яталася, чим саме. Може, ям бажаєте
эогазати про свого улюбленого лехтера! Редакція
ч-т а • ваших листів.

Про що мріяти з тридцяті
роки комсомольці
придністровського
села
Тернівки, розпезідає один
з експонатів його майбут
нього музею.
Це цікс-зе
свідчення — копію про
токолу
комсомольсь сих чудовий Гїалац культури із ний для музею історії се
ла, він включив І матерів;
зборів у тодішньому кол залом на п’ятсот глядачів,
госпі «Хвиля революції» три бібліотеки, спеціалізо ли двадцятих років. Вони
розповідають
про при?
— передаз для експозиції ваний книжковий магазин
КОЛИШНІЙ ЗОЖоК сільської «Лу.мініца», триповерховий їзд у Тернівку Г. І. Когозмолоді, зетеоан
війна і будинок школи-десягиріч- ського, його зустрічі з ко
ки. До послуг сігьчан — лишніми черзоноармійцяпраці 1. М Федоров.
продз- ми, які за порадою свого,
«Тернівка через сорок універмаг, кілька
років» — називагся
дис гопьчич магазинів, Буди бойового командира сгп-„
пут, організований нз тих нок побуту. На соціальЯо- рили тут перша колектив
не господарство — СОЗ,
зборах.
Юнаки і дівчата економічний розвиток се
мріяли про високий уро ла нинішній колгосп імені
До цих матеріалів вете
щороку від ран
жай на колгоспних пэпж, Котозського
ззертзється,
к<«х
про те, щоб
збудувати з раховує понад чотириста йде нз зустрічі з молод
селі новий клуб, середню тисяч карбованців.
дю, школярами. Докумен
Як рік у рік поліпшува ти його літопису — добоа
школу і промтоварний ма
лося
життя,
зростало
і
газин, щоб у всіх громад
підмога для місцевих лек
господарство, торів
ських
будин«» •'
була міцніло
і
пропагандисті!
свідчать фотознімки, до котрі виступають з роз
електрика.
Гїеоегзроення, учасника кументи, газетні матеріа повіддю про соціалістичністзрожичіа перетворення в молдав
ми яких стаге сама сільсь ли, спогади
ка »молодь, перевершили Тернівки, які протягом чо ському селі.
всі її сподівання і прогно тирьох десятиріч збирав
Сам він
С. ВЕіадМАН,
зи.
Зрожаї
г.шениці і І. М Федоров.
фруктів
тут збирають у працюзаз у колгоспі трак
кар. ТА?С.
лівгорз-дзз рази вищі, ніж тористом, ланковим, бри
ті, що їх називали учасни гадиром, багато років буз
Слобод зея,
ки диспуту 3 Тернівці те- головою виконкому сіль
Молдавська РСР.
ради.
З
літопис,
призначепео є на поосго
клуб —

ПОСПЕРЕЧАЛИСЯ
З МРІЄЮ

КАЛЕЙДОСКОП
МОЛОДІЖНИХ новин

Комсомольцідобровольці
Група
комсомольців
Херсонщини виїхала па
шахти Донбасу, де увіллє
ться
в республіканський
молпдіжпші загін «Стахановець». З тридцяти юна
ків і дівчат, що одержали
путівки обкому ЛіхСМУ,
більшість — робітники
промислових підлриьмсів,
трудівники колюспів і рад
госпів. Є серед доброволь
ців будівельники, механіза
тори, шофери, слюсарі,
монтажники.
Майже всі
мають середню або іередшо спеціальну освіту.
Молоді ентузіасти пра
цюватимуть у вибоях тах
ти «Ольховатська» у Єпакієвому, а також нз будів
ництві нового гірничодо
бувного підприємства в
Шахтарську.

Обираючи
життєвий шлях
Трудову

сім’ю Меліто

польського заводу
трак
торних гідроагрегатів по
повнили цього
року сто
сімдесят випускників три
надцятої і двадцять другої
середніх
шкіл міста. Це
половина
всіх новачків,
що прийшли нині на під
приємство.
Правильно обрати жит
тєвий шлях юнакам і дів
чатам допомагає цілеспря
мована профорієнтаційна
робота, яку
спільно ве
дуть колективи підприєм
стві і його підшефних нав
чальних закладів.

Ідею підказали
школяра
Діюча модель товстолис
того
прокатного стана
«ЗС>00». створена членами
Кра маторського
клубу
юних техніків, не є тонною
копією свого знаменитого
оригіналу. Автори повпики
— СЄМІІКЛЗС(!ІІКИ> Косгь
Іиапчснко, Оаег Кравчен
ко, третьокласник Ар гем

Рульов — змінили тради
ційну
конструкцію но
жиць, які ріжуть тепер ме
тал не .під прямим, як зви
чайно. а під заданим ку
том. Це дасть можливість
робити фаску для зварю
вання сталевих листів без
втручання людини Цікаво,
що на кромкостругально
му верстаті таку апераці*
виконують десяти робітни
ків.
ідея, народжена допит
ливим розумом школярі*,
захопила спеціалістів Но»
вокраматорськст о; машіиюбудїцпогс заводу імені
В. І. Лепіиа.
Тепер в >ни
працюють
над її втілен
ням у життя.
Оригінальна робота шко
лярів, яка експонується на
республіканській виставці
дитячої науково-технічній
творчості, буде представ
лена па
ВДИГ СРСР У
розділі ДОїй техніки краї*
ни — XXVI з’їздові пар
тії».
(РАТАЙ

З «ОМНІСТІ#-ПТИКЛ*Д

Всесоюзному
семінврінараді директорів палаців
піонерів республіканських,

8АКУ. (Кор
ТАРС). Ру
кописна книга «Беремо з
комунісііз прикгад» ство
рюється
до XXVI з'їзду
КПРС у піонерських доужинах
Авербайджану
з
ініціативи
вихованців Ба
кинського Палацу піонерів
і школярів Імені Ю. Гагз-

крайових

ріна. У цьому колективно
му літопису
юні ленінці
розповідають про
те, як
вони втілюють у життя за
лові ГИ вождя.
Про допомогу Бакинсь
кого Палацу школі, позакласну виховну роботу йо
го вихованців
ішлося на

та

обласних

ценгріз країни, який закін
чився з Баку. Вони обмі-'
нялись досвідом
ідеопагічнзї, пропагандистської і

«ультурно-масозої роботи
з підростаючим
ням.
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з почлтау року
РЕДАКЦІЯ

одержала
6750 лист

І турбота тут була нові
шою, і новішими були пе
дагогічні перспективи.

А. С. Макаренко, <Пед4гогічна поеми».

ДИТЯЧІ КОМІСАРИ

Хто
останній?

ЗАВЖДИ
відчинено

ДВЕРІ
34-ї десятирічки обласно
го центру для шефі з —
комсомольців Кіровоград
ського
проектно-нон-!
структорсьмого інституту
грунтообробних І ПОСІВ- і
них машин.

Знайомство
учнів зі
своїми старшими товари
щами - конструкторами
відбулося
кілька соків
тому. Слід було Рссз зу- !
стрітися і
побачитись І
одне з одним щоб стати
щирими ДРУЗЯМИ.
Спочатку
несміливо,
потім дедалі впевненіше
робили свої кроки В педагогіці комсомо.чки Те•гйна ГІопоза Ірина Іванова. Людмила
Шалік-і.
Дівчата зуміли
досить
швидко налагодити сто
сунки лі своїми підшеф
ними. Таня Попова, при
міром. оріанізувала для
пемякласників
гурток
в'язання.
Люда Шалі на
розповідала дітворі гро
дитячі роки Володі Ульянопа. А скільки було ці
кавих екскуосій на один
з найбільших заводів об
ласті — «Червона зірка»,
як цікаво пройшли дис
пут «Путівка в шиття»,
бесіда «П’ятирічка і ти»...
А в нинішньому навчаль
ному
році з ініціативи
члена
Комсомол ьського
бюро Юлії Томаиіпольсьтсої ми більше уваги при
діляємо створенню в де
сятирічці різних гуртків,
бо саме в гуртковій ро
боті розширяється ■кругозір дітей. розвиваються нахили по технічної
творчості.
фор муютьея
практичні навички, такі
необхідні для суспільно
І корченої праці.
О. МАЦИНА,
-секретар комсомоль
ської організації Кі
ровоградського про
ектно - конструктор
ського
інституту
грунтообробних
і
посівних машин.
-■
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ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Одного разу до свяще
ника прийшов
кравець і
спитав його: «Скажіть, ба
тюшко, чи багато ви вико
нуєте з тих заповідей, кот
рі проповідуєте нам зі СВЯтого письма?»
Той. трохи поміркував
ши, відповів: «А ти багато
зносив тієї одежі, котру
ти пошив?»
Це, звичайно, жарт. Але
такі речі з питань пожежпої безпеки, замість сер
йозного ставлення до спра
ви, ведуть працівники тор
гівлі з Знам’янському й
Долпиському районах. І в
результаті пожежі виип-

кають
саме гам, де їх
найменше сподіваються.
Так, ЗО травня в селі
Дмитрівці Знам'янського
району від необережного
поводження обслуговуючо
го персоналу з вогнем ви
никла пожежа в господар
чому магазині, чим завда
но державі значних мате
ріальних збитків.
З жовтня
в селі Новосавицькому Долпнського
району від короткого за
микання електропроводів
загорівся магазин. Та зав
дяки рішучим діям місце
вого населення і районно
го пожежного підрозділу
вогонь удалося приборка
ти.
Коли у завідуючих ци
ми магазинами працівники
державного
пожежного,
нагляду спитали, чому бу
ло допущено ці випадки,
то почули таку відповідь:
«Та ось бачите, так стало-

ся.... Ми й гадки про це не
мили.
А взагалі —- хіба
тільки у нас порушення?
Ви завітайте в райспоживспілку, то там ще й не ге
побачите».
Що можна сказати, коли
й на базах споживспілок
згаданих районів правил
пожежної безпеки не вико
нують, усю профілактичну
роботу провадять лише на
словах?
Незважаючи па неодно
разові сигнали
про неза
довільний протипожежний
стан магазинів з боку пра
цівників торгівлі районів,
керівництво
райспожнвспілок дійових заходів для
усунення
недоліків
не
вживає.
Таке становище
далі
терпіти не можна.
Г. 33ÄHO8,
інженер відділу пожежної охорони.

Своїми маленькими помічниками називають тваринники свинокомплексу
колгоспу Імені Ватутіна Новоунраінсьного району шестикласницю Рівнянсьної
сеоедньої школи Н» 5 Світлану Романенко та учня восьмого класу Віктора Лубе’нця. Вони часто бувають на фермі, допомагають старшим
тва
ринами.
Фото В- ВЕРЕТЕННИКОВА.

—— 1 -

я ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

ЗНАХІДКИ І ВТРАТИ
ТіГ ЕРГОЗЕ заняття ззочної
студії «Сівач»
я хочу почати з конста
тації приємного факту: з
нашій останній пошті чи
мало листів, які свідчаїь,
що почагкуючі поети, »«ореспондеяти
«Сівача»
стали ВИМОГЛИВІШИМИ до
своєї роботи зі словом.
Розширилась
тематика
надісланих
віршів, від
чутне зростання верси
фікаційної майстерності
ряду
авторів, які вже
друкувалися на сторінках
( Молодого комунара».
... І вірю я: в путі мене
зігріє

Людських сердець
велика доброта,
пише з одному з віршів
Оксана
Степаненко із
села Злинко Магіовисківського району.

Люблю я нашу Помічну,
Співучу Україну.

З усіх доріг сюди
верну.
Сюди думками лину.
Це — рядки з вірша
кіровоградської студент
ки І. К А Володимир Васигезський з Доброааличкіаки
намагається
поетично відтворити об
раз -р/діаниці-односельчанки:
Прозвали бабу Ганну
«сто прикмет» —
Ту наесемівку
двадцятих,
Що знала не лише
лікнеп —
була й зазтоном

з п'ятдесятих.
Наших авторів хзилю-

югь і шепіт стиглого жи
та на колгоспному полі,
і пломінь '•оробини з
гаю, і в «холодьім небі
журавлі», що не просто
летять у вирій — відно
сять із собою дитинство.
Пильний
погляд
на
світ, прагнення пізнати і
зрозуміти
його з усіх
його складностях відчу
ваються в кращих вір
шах. З поезії В. Еасилевського «Віра», рядки з
якої було наведено, по
стає перед нами
образ
мудрої селянки, яка лю
бить і розуміє землю, як
жизу
істоту.
Тому-то
«пророцтво» героїні вір
ша тітки Ганни на дощ чи
на врожай завжди збу
вається. I сприймається
зоно не як якась містика,
а як одвічне хліборобсь
ке розуміння
героїнею
землі. Азгор це показує
пс етично, переконливо.
Чималу добірку віршіз
прислав нам Г. Ліщенюк
із селища
Петрового.
8ірші, в цілому, нерів
ні, трапляються з них пе
респіви широковживаних
тем, образів. Та є у авто
ра й перші поетичні зна
хідки. Найбільш вдалим
здається нам вірш «Ма
тері». З нього постає
узегальнений образ ма
тері, що й досі некає си
на з війни, вірить у його
повернення.

Ліричний герой Марга- І
рити Фурдецької зако- І
ханий у красу життя, крє- 1
су землі.
!
«Оглянись, какой цве
тет рассвет!» — щиро
захоплюється
авторка Я
вірша. Шкода, що думка 1
ця не знаходить належ- І
ного
художнього вирі- 1
шення. Вірші Маргарит» ■
ваду —
мають голозну
декларативність, Думка
між заз них губиться
гальними рядками, пере
ліком фектів і явищ при
роди. На це ж хибує й
нова
добірка
зіршіз
Людмили Баранюк з Нозомиргорода.
У поетичній г.ошті сту
дії «Сівача» помітно вИрІЗНЯЮТЬСЯ БІрШІ ЛЮД
МИЛИ Поліщук
з Олек
сандрівни.
Людмила
звертається до таких тем,
як місце людини а жит
ті, людина і мистецтво. А
що вона
ставиться до
поетичних вправ серйоз
но, про це свідчать віз
ші «Полонез Огінського»,
«Вічність»... Поезії Люд
мили — схвильоване сло
во юного сучасника до
отчого краю.
Закінчуючи сьогодніш
нє заняття, мені хочеть
ся запропонувати учасни
кам нашої заочної сту
дії домашнє
завдання.
Шановні друзі! Рік фіні
шує. Нам хотілося б,
щоб ви подумки огляну
ли прожитий шлях, про
аналізували свої здобут
ки з навчанні, праці.
є. железняков,

член обласного літе
ратурного об'єднан
ня.

ЗАПРОШУЄМО
ДО РОЗМОВИ

1 Я ЛЮБЛЮ
ЖОНАТОГО...
Тут не допоможе ніяка
порада. І все ж... Я кохаю
його вже не один рік. Кіль
ка разів намагалася при
мусити себе
забути його
очі, голос і лагідну усміш
ку. Хотіла виїхати із села.
І нічого вдіяти не можу.
Він одружений.
Я теж
маю сім’ю. Розумію, що
любити жонатого иросю
непорядно, навіть злочин
но. Але...
Не подумайте, що це по
чуті я в мені пробудилося
від нудьги,
неробе І на. Я
працюю. Обходжу спою
сім’ю Маю турбот чимало,
як і кожна заміжня жінка.
Та ніщо не може притупи
ти гострого бажання бачи
ти його перед собою, чути
його голос, відчувані на
собі його погляд. <
Ми ніколи з НИМ разом
не будемо.
Пате спільне
щастя неможливе. Власне,
він, мабуть і не знає про
мої почуття. I. можливо,
ніколи tie допідаєгься.
Цей лист — не крик ду
ші. Не — світлий
голос
мого нездійсненного щас
тя. Щастя. якому я. незва
жаючи ні на шо, буду вір
на все ікпгтя.

НАД«Я 3.
Бобринецький район.

--------------- УВАГА: ПІДЛІТОК!---------------У цій історії, як у кривому дзеркалі; навіть
найчарівнішз красуня може
видатись горбатою
бабою-ягою. І все ж за поспішними й гарячкови
ми рядками листа, надісланого до редакції, стоя
ла непідробна материнська тривога. Мати блага
ла: «допоможіть мені розібратись», виправдува
лась: «не думайте, що я така зла», радила; «будь
те добрими, шановні вчителі» і категорично попе
реджала: «ні, я буду боротись». Чотири аркуші з
учнівського зошита рясніють не вельми приємни
ми епігетгми нз адресу
окремйх викладачів
Хмелізської середньої школи, у якій навчається
дев'ятикласних Сашко С.

ГІ РОЧИТАВШИ цього листа,- я зідразу уьвив сер
дите обличчя директора
школи Катерини Григорівни,
яка стоїть на
порозі нав
чального закладу і грізно
каже: «Сашко,
у школі ти
нам не потрібний. Іди на
вулицю бити байдики». І тут
же чітко уязиг сердито на
суплені брози
викладачки
англійської мози
Леоніли
Пилипівни, що коротко ки
дає учнезі: «Недотепа. Гуд
бай!» Та й мовник Тамара
Іванівна теж хороша, тільки
й намагається
знайти при
від, щоб
присікатись до
Ссшка С...
Нгі мій подиз,
директор
виявилась досить лагідною
літньою жінкою, з утомле
ним відкритим обличчям і
добрими сірими очима. І дві
її колеги теж нічим особли
вим не різнилися від зви
чайних людей.
Принаймні
ніхто з них не метав очима
блискавиць і не грюкав ку
лаками по столу.
• У розмові з однокласни
ками Сашка С. я не почув
чогось образлизого, непри
стойного на адресу згада
них викладачів. Щоправда,
про самого Сашка вони від
зивалися не дуже приємно.
Вчився
він (і вчиться) на
вельми натягнуту
трієчку.
Настільки натягнуту, що йо
го знання рвуться, моа па
вутина, при одному дотику
до них запитання вчителя. Та
й поведінка далеко не іде
альна. Отож, коги
після
восьмого
класу Сашко С.
забраз документи і вирішив
вступити до профтехучили
ща, з школі полегшено зі
тхнули. Мозляз, позбавили
ся нарешті свого архітрієчника, який і так дизом до
скочив до вершин неповної
середньої освіти.
Але раділи передчасно.
Сашко С. раптом передумаз і... поаернуєся в рідні
шкільні пенати. Це настіль
ки приголомшило учителів,
що вони почали
відверто
його ігнорувати. Навіть став
ся такий прикрий випадок
на уроці
Тамари Іванівни:
коли кілька учнів, і в тому
числі Сашко С., заробили
по двійці, то вчителька ли
ше його чомусь зоставила
стояти до кінця уроку. Див
ний педагогічний прийом!
Викликає подив і те, що

РЯДОК подяки

ЧУДОДІЙНІ
РУКИ
ЛІКАРІВ
З МОЄЮ ДОЧКОЮ, восьмикласпицею,
сталося
лихо. Хвороба виявилась
нас тільки
небезпечною,
що навій» від мене, мате
рі, цього не приховували,
і все ж люди а білих ха
латах заспокоювали ме
не.
Операцію робив лікар
обласної дитячої лікарні
Рем Пилипович Жериаков. Його чудодійні руки

окремі вчителі (не буду на
зивати їхніх прізвищ) каза
ли мені: «Хай
Сашко нам
дякує, що ми його тягли всі
вісім років. Для
дез’ятото
класу він зозсім не підго
товлений. Він же
відегзє з
усіх предметів»...
Спрезді, виходить пара
доксальна ситуація. Самі не
учителі змушені
сьогодні
пожинати
наслідки своєї
псездоліберальності щодо
Сашка С. Вони його вчили
— недовчили, «тягьули» —
«недотягнули». а тепер ли
ше руками
розводять і в
усьому звинувачують цього
юного ледацюгу.
А хто ж
йому ставив рятізну трієчку?
І для чого? Для того, щоб
дотягнути до зось/дого кла
су і зіпхнути з рук? гіа чиї?
На руки викладачів проф
техучилища? Не дуже чес
ний хід, особливо в педаго
гіці.
У Хмелівській
середній
школі мимозолі створилося
уса, як кажуть, табори: з
одного боку —
вчителі, з
другого — мати Сашка С. І
тільки герой цієї історії все
так само б'є байдики, ганяє
голубів та недвозначно'чу
хає потилицю біля класної
дошки. А що?
Він знову
сподівається на магічну трі
єчку, яка зизеде його аж
до атестата про
середню
освіту...
Я назмисне не згадав про
індивідуальну роботу вчи
телів із Сашком, залучання
його до активної позакпзсної діяльності, шефство над
ним
шкільної первинної
комсомольської організації
тощо. На жаль, усі ці фор
ми роботи з підлітком ли
шилися поза увагою і ви
кладачів, і комсомольців.
Будемо вважати, що ви
падок
із Сашком С. у
Хмелівській середній школі
поодинокий,
нетиповий.
Але за ним
стоїть зовсім
молода людина, яка тільки
починає життя. І прийти їй
на допомогу — наш прямий
обов'язок.
Нема безнадійних підліт
ків. Є надійний щит само
заспокоєння, який однако
вою мірою прикриває І не
доліки викладача, і недопус
тиму безтурботність учня,
його батьків.
В. ГОНЧАРЕНКО.

Малозисківський район.

повернули моїй
дочці
здоров’я,
життєрадіс
ність. а мені — спокій і
світлу
материнську рарість.
Від щирого серця хочу
подякувати йому і його
колегам Г. 1. Товсгогаїїу,
Т. Б. Кравкотіп, В. І. Тетяксіїку, О. М. Коновалеїжу, а також медичним
сестрам А. І. Таран, 3. І.
Яндошснко за їхню чуй
ність, людяність і велике
доброту.
Хай вам завжди щаетить на всіх шляхах ва
шого неспокійного жит
тя!
Л. ПРИЦА.
м. Кіровоград.
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ДИСК-ЗАЛ----------

СВІТ
ТВОЇХ ЗАХОПЛЕНЬ

«ДИСК-ЖОКЕЙ» ЗНАЙОМИТЬ
ІВА11О - ФРАИКІВСЬКА
ОБЛАСТЬ. БАГАТА І СВОЄ
РІДНА ПРОГРАМА САМО
ДІЯЛЬНОГО
НАРОДНОГО
ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ ІН
СТРУМЕНТІВ «ГУЦУЛІЯ.» З
КОЛОМИЇ.
АРТЙСТИ-ЛЮБИТЕЛІ ВИКОНУЮТЬ МУ
ЗИЧНІ КАРТІШКИ «СВЯТО
В КАРПАТАХ», «ГУЦУЛЬ
СЬКА ФАНТАЗІЯ». «КУПА
ЛЬСЬКІ ІГРИ». ВОШІ ВМІ
ВИКОРИСТОВУЮТЬ
ЛО
РІДКІСНІ
“ ■ -------СТАРОВИННІ
НАРОДНІ
ІНСТРУМЕНТИ.
КОЛЕКТИВ УСПІШНО
_____________
БНСТУПАВ З КОНЦЕРТАМИ В
багатьох
"
........
МІСТАХ РАЛЯІІСЬКОГО СОЮЗУ І ЗА
РУБЕЖЕМ. «ГУЦУЛ ІЯ» —
ЛАУРЕАТ ВСЕСОЮЗНИХ
І___
І
МІЖНАРОДНИХ
конкурСІВ.
НА' ЗНІМКУ:
САМОДІЯЛЬНІ
АРТИСТИ ІРИНА
ЛУКАСЕВИЧ, МАРТА ПО
доляк
ДОЛЯК іІ ЛЮБОВ МЕН1В
ГРАЮТЬ ІІА ДЖОЛОМИ-

ПІСНЯ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

■ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
І ДИСК-ЖОКЕЯ
Випуск № 8
3
Барокко-рок (від ітаI лійського барокко — зи® (багливий,
химерний).
Стиль, для якого харакВ терна пишна декоратив| ність. У популярній музи8 ці цим терміном позна| чають синтез рок-елев ментів з аранжуванням
музики барокко (головІним
чином
творів
Й.-С. Баха), а також адап
тації та концертні трак
тування музики барокко
рок-групами. Першими
експериментами в стилі
барокко-рок були відомі
І пісні ансамблю «Бітлз»
— «Учора», «Вена пішла
з дому». Вдалі знахідки
в цьому напрямі є в за-

писах
груп
«Джетро
Талл», «Діп Перпл», чесь
кого ансамблю «Коллегіум Музікухл». Елементи
стилю барокко-рск мож
на зустріти і в записах
радянських
музикантів.
Наприклад, у композиції
Олександра Градського
«В полях під снігом і до
щем» на вірші Роберта
Бернса використано зву
чання челести (ударноклавішний музичний ін
струмент: звук челести
ніжний і прозорий, нага
дує звучання дзвіночків).

|

ТАХ.

Фото В. МИГОВИЧА.
__________
(Фотохроніка РАТАУ).

І. Кулнкова, «Музична
молодіжна естрада США1
країн Заходу» (М., «Зна
ймо, 1978).

Літ.: Л.
Переверзев.
♦ Бітлз» — обличчя і сугь
псп-музики» («Музыкаль
ная жизнь» № 22, 1968).

I ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

Пісня «Малиновка» подобається багатьом нашим
читачам. Це видно з листів, як! вони надсилають до
«Диск-залу».
Тому, враховуючи прохання Людмил* Свердлової
з Онуфріївни, Тетяни Торшон з Кіровограда, групи
учнів з Маловисківського району, представляємо цю
популярну естрадну пісню.

Л'ІА.

Музыка Э. Хапка.
Слова А. Поперечкою,

Малиновки заслыша
голосок,
Припомню я забытые
свиданья,
В три жердочки
березовый мосток
Над тихою речушкой
без пазвзнья.

------------- :—
,7А го. .1Q.

ДМ.//с’А.л'ІІ

ОсШ ft/О Я .іА.бЛ-У'’. Є С і-it.

ПРИПЕВ:
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Прошу тебя, в час
розовый
Папой тихонько мне,
Кок дорог край березовый
В малиновой зарс.
Как дорог край березовый!
малиновой зарс.

,-гЛ^Л. Я

неведомо
куда
камушки у берега
качали.
пела нам
малиновка тогда
том, о чем напрасно
мы молчали.
ВОЛНЫ ШЛИ

SS’ OS
ГЄ.20.

Г »-•
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ПРИПЕВ.
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Сожжен мосток, ушла
из ссрдпа боль.
Исчезла речка,
вдаль умчалась юность.
Ио песня, словно
первая любое,
Малиновкой опять
ко мне вернулась.
V. -0.

5

ПРИПЕВ.

Відкриття астрономів
Непостійне світіння так званих перемінних зірок не
завжди свідчить про їх «старіння», як вважалось раніше.
До такого висновку прийшли дослідники з головної ас
трономічної обсерваторії Академії наук УРСР. які вивчи
ли групу небесних тіл нашої Галактики.
— У пій системі існує близько сорока зірок, які час
від часу змінюють силу світіння, а іноді взагалі -зника
ють з поля зору навіть найсильніших телескопів, — го
ворить керівник групи обсерваторії, кандидат фізико-математичних наук М. Я. Орлов. — Вони стають невидими
ми внаслідок густої хмари вуглецевої сажі, яку викидає
небесне тіло в результаті перепадів у ньому температур,
іака завіса протягом кількох ровів поступово розсіюєгься 1 зірка потім знову починає сяяти так само яскраво.
Таке відбувається звичайно у світил, що переживають
останню стадію розвитку.
коли в них вичерпуються
джерела живлення ядерних процесів.
(РАТАУ).

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

▲ Триває спартакіада
міста Кіровограда за про
грамою наступних II] мо
лодіжних ігор республіки.
Серед команд першої і
третьої груп
відбулися
змагання з баскетболу. В
першій групі пайспльнішнмп виявилися
жіноча й
чоловіча команди факуль
тету фізичного рвховаїшя
педагогічного
інституту.

Бард
— мандрівний
співак. Співає, як прави
ло, у власному супрово
ді на гітарі.
Мистецтво
бардів
об'єднує в собі
народні музично-поетич
ні традиції і прийоми но
вої музики. В нашій кра
їні мистецтво бардів на
брало форми туристсь
ких пісень. Найвідоміші
представники цього нап
ряму — Ю. Кукін і
Е. Клячкін.

Літ.: Рубрика «Товариш
гітара» журналу «Клуб и
самохудожественная
дегтельность».

Бачуріи Євген, Радяиський бард. За фахом
художник,
член Спілки
художників СРСР, почав
писати пісні десять ро
ків тому. Виконує
їх у
власному
супроводі на
гітарі. Нині виступає з
інструментальним квар
тетом (аренжує його піс
ні доцент інституту іме
ні Гнесіних Л. Краснянський).
Секрет успіху
за
словами
Еачуріна,
Ю. /Аоріц, «у
поетеси
са/лобутності, в тематич
ній свободі, в глибині і
правдивості почуттів і ви
ражальних засобів, які
ламають шаблони». Теле
глядачі знайомі з піснею
Бачуріна «Дерева ви мої,
дерева», до телефільму
«Ліка» (1978 р.). Цього
року фіома «Мелодия»
випустила диск Е. Бачу
ріна «Шахи на балконі».

Літ.: «Клуб и художест
венная
самодеятель

ность» № 20 зо 1976 р..
«Кругозор» № 1 за 1979 р.

Нові імена
Друзі, за час, що ми
нув з початку публікації
«Енциклопедії диск-жо
кея», в популярній музи
ці завоювали
визнання

Призові місця вибороли
представники витого льот
ного учплніца цивільної
авіації, інституту сільсько
господарського машинобу
дування і педінституту.
У третій групі, до якої
входять в основному ко
лективи фізкультури се
редніх спеціальних нав
чальних закладів, перемо
гу здобули дівчата з коо
перативного училища та
юнаки з технічного учили
ща № 6. Разом з ними на
призові сходинки п’єдеста
лу пошани
піднялися

маловідомі поки що ко
лективи. їх і предста
вить нова рубрика.
«Автограф»

(СРСР) —

рок-група, створена на
базі
ВІА «Высокоское
лето» в 1979 році. Вико
нує свої власні компози
ції
в стилі
хард-рок.
Більшість із них написав
керівник групи
Олек
сандр
Сітковецький.
Вірші
до вокально-ін
струментальних
творів
пише поетеса Маргарита
Пушкіна (автор лібретто
рок-опери О. Градського
«Стадіон»), У складі гру
пи грэ.оть:
К. Кельмі,
Л. Макаревич, Л. Гуткін,
В. Якушеяко, С. Брутян.
На фестивалі популярної
естрадної музики «Вес
няні ритми. Тбілісі-80»
ансамбль
удостоївся
другої премії. «Автог
раф»
одержав також
спеціальну премію за ак
туальну політичну тема
тику (композиція «Ірлан
дія»). Група
продемон
струвала віртуозну май
стерність
музикантів у
грі на складних музич
них інструментах — син
тезаторах, керівник «Ав
тографа» був
одним із
кращих гітаристів фес
тивалю.
На пластинці «З Новим
роком! — 1981» пред
ставлено композицію ан
самблю
«Пристебніть
ремені безпеки».
Літ.: «Советская культура»
за
21 березня
I960 р.; «Комсомольская
правда»
за
11 квітня
1980 р.: В. К. Яшкін, «Во
кально - інструментальні
ансамблі»
(«Знание.’,
1980).
А. КРУПСЬКИЙ.

спортсмени профтехучили
ща № 8, торгового училища
і технічного училища об
ласного лобугуправлішія.

Ж У Вороїш.ловграді
розіграно
особисту пер
шість .
республіканської
ради спортивного товари
ства «Динамо» з кульової
стрільби. Серед учасників
були н кіровоградці. Успі
ху добився випускник се
редньої школи № 9, вихо
ванець
тренера
О. М.
Шплова з дитячо-юнацької
спортивної
школи № 1

шт
ипшп
ші
Найбільше хвилювався
бетонник Олександр Реутов, коли на нею персо-»
кальну художню виставку^
в Палаці культури Амур* 4
ська прийшла комсомоль?
сько-молодіжна
бригада
бетонників. Уважно огля
дали товариші по роботі
живописні полотна, роботи
по
дереву
і
металу^
скульптурні фрески.
На одній із картин
уся бригада. А ось корпу
си целюлозно-картонногО
комбінату — Всесоюзної
ударної
комсомольської
будови, — де працювали
хлопці. Б яскраго-зелеко?
му листі
проспект Миру
Амурська: і його споруд
жували Реутов з товари
шами.
Не перестають дивува
тися у бригаді працьови
тості Олександра. Після
зміни він незмінно йде іі
майстерню. З кедра чіі
осики майструє робітникхудожник персонажі ка
зок, фігурки звірів, а на
полотнах малює могутні
розливи річок, гірські вер
шини.
,
Та найбільше любить
Олександр писати портре
ти. Люди міста, їхня яра»
ця -- головна тема його
творчості. Серед героїн
картин, скульптур — такі
ж, як і він, хлопці і дівча?
та; які приїхали з комсо
мольськими путівками бу
дувати Амурськ — супу А
ішк легендарного Комсо
мольська -на - А м у р і.
. Щоліта вирушає молп/
дий робітник у подорож
но країні. Від Мурмансь
ка до Чити проїхав він на
велосипеді. Таким же спо?
собом пересік Сахалін. На
човні
проплив по Лені,
Ангарі, Єнісею і Вітіму.
Останню подорож він
здійснив
цього літа по
річках Далекого Сходу у
зробленому своїми рука
ми човні.
Привіз повний
рюкзак ескізів, портрети
геологів, рибалок, оленя
рів і нафтовиків.
Роботи
Рсутова, його
живописна
композиція
«Амурська повість» експо
нувалися на
ВДІЇГ. В
Амурському молодий ро
бітник організував народ
ний музей і подарував йо
му близько
тисячі своїх
малюнків і гравюр.
Е.ДОЛОДНИЦЬКИЙ,
нор. ЇАРС.

Амурськ,
Хабаровський край.

Ігор Декалюк. Виконуючи
вправу МГ-9 (стрільба ле
жачи з дрібнокаліберної
гвинтівки
па 50 метрів),
він вибив 595 О’юк із 600
можливих.
Ігор завоював бронзову
медаль за третє
місце і
право на присвоєння зван
ня майстра сперту. Майсгсрський ■ норматив він
викопав удруге.
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