
W ЛКС/WVОРГАН

"ЧЛЕН КМК
Л. І. ПОПОВ

з 5 грудня 1939 р. • Субота, 16 травня 1981 року • № 59 (29431. Л Ціна
w 2 коп.

МІЖНАРОДНИЙ ЕКІПАЖ 
НА ОРБІТІ

За успіхи в соціалістично
му змаганні, яких досягли в 
першому кварталі рону мо
лоді гірники бригади В. П. 
Прохоренка (групкомсорг 
Олександр Касагкін) із шах
ти «Свїтлопільська», їм вру
чено перехідний Червоний 
прапор ЦК ЛНСМУ та рес
публіканського Міністерства 
вугільної промисловості.

На мітингу, що вчора від
бувся тут з цієї нагоди: чле
ни бригади М. с. Вакуленка 
зарахували у свій колектив 
Героя Радянського Союзу 
Л. 1. Пспова.

Ми пишаємось тим, що 
Леонід Іванович Попов почи
нав свою трудову діяльність 
на нашому заводі. Комсо
мольці і молодь підприємст
ва добиваються високих ре
зультатів у соціалістичному 
змаганні, юрік бригада сл;о- 
сарів-складальників цеху 
№ 101 (бригадир В. П. Полі
щук, групкомсорг Тетяна 
Красюк) зарахувала до сво
го складу Леоніда Івановича. 
Заробіток почесного члена 
бригади — 1736 нарбованців 
— за згодою льотчина-кос- 
монзвта перераховано до 
Фонду миру.

І ось нова радісна звіст- 
на — на орбіті «Союз-40,>, 
якого пілотує міжнародний 
екіпаж у складі Героя Ра
дянського Союзу льотчика- 
космонавта СРСР Л. І. Попо
ва і космонавта-дослідника 
громадянина Соціалістичної 
Республіки Румунії Думітру 
Прунаріу.

Щойно на дільниці № 1 
складального цеху відбувся 
мітинг. Гордість за свого 
земляна прозвучала у ви
ступах секретаря парткому 
заводу І. Г. Чубача, началь
ника складального цеху 
О. Ф. Клевана, члена КМК 
слюсарів - складальників 
Світлани Башкапової.

— Ми продовжуємо хоро
шу традицію, яка народила

ся на нашому заводі торій, 
— сказала на мітингу груп
комсорг комсомольсько-мо
лодіжної бригади, що скла
дає електроприводи, Раїса 
Шпак. Сьогодні наша ком
сомольсько-молодіжна брига
да зараховує до свого скла
ду Л. І. Пспова елентромон- 
тажнином-схемником найви
щого розряду. Зобов’язує
мось працювати по ударно
му, високоякісно.

Кілька слів про КГЛК. Три 
роки тому бригада стала пе
реможцем серед нслентивів 
іалузі, тоді ж удостоїлась 
імені 60-річчя ЕЛЙСМ. Нині 
в нолективі, що його очолює 
А. Я. Багно, трудиться два
надцять чолонгн, семеро з 
них — ударнини комуністич
ної праці, п’ять виробнични
ків випускають продуниію з 
власним клеймом. За підсум
ками першого кварталу 
електромонтажників - єхем- 
нннів визнано кращою 
бригадою складального це
ху.

С. НОЖА,
секретар комітету ком

сомолу Олександрійсько
го електромеханічного 
заводу.

(Телефснс/л).

На знімку: командир космічного корабля «Союз-Ш 
Герой Радянського Союзу льотчик-космонавт СРСР Л. І. 
Попов і космонавт-дослідпик громадянин Соціалістичної 
Республіки Румунії Думітру Прунаріу.
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Леонід Іванович 
ПОПОВ

Герой Радянського Союзу льотчик-кос- 
мснаег СРСР Леонід Іванович Попов на
родився 31 серпня 1945 року в місті 
Олександрії Кіровоградської області.

Після закінчення в 1968 році Чернігів
ського вищого військового авіаційного 
у«'илища льотчиків імені Ленінського 
комсомолу служив льотчиком-винищува- 
чем у Військово-Повітряних Силах.

У 1970 році Леонід Іванович був зара
хований до загону космонавтів. Брав 
участь у керуванні польотами космічних 
апаратів.

Л. І." Попов — член Комуністичної пар
тії Радянського Союзу з 1971 року.

У 1976 році без відриву від роботи в 
центрі підготовки космонавтів закінчив 
військовс-побітряну Академію імені 
Ю. О. Гагаріна.

Свій перший космічний політ триваліс
тю 185 діб Л. І. Попов здійснив у 1980 
рєщі як командир основної експедиції 
та станції «Салют-6».

14 травня 1981 року о 21 
годині 17 хвилин московсь
кого часу е Радянському 
Союзі здійснено запуск кос
мічного корабля «Союл- 
40». «

Космічний корабель піло
тує міжнародний екіпаж: 
командир корабля Герой 
Радянського Союзу льотчик- 
космонавт СРСР Леонід По
пов і космонавт-досліднич 
громадянин соціалістичної 
республіки Румунії Ду/лігру 
Прунаріу.

Програмою польоту ко
рабля «Союз-40» передба
чається стикування з орбі
тальним науково-дослідним 
комплексом «Салют-6» — 
«Союз Т-4». Космонавтам 
Попову і Прунаріу треба бу
де виконати на борту комп
лексу ряд досліджень та 
експериментів разом з 
космонавтами Ксвальонком 
і Савіних, які працюють на 
навколоземній орбіті з 12 
березня 1981 року.

Кос/лічник політ міжна
родного екіпажу здійснює
ться відповідно до програ
ми «Інтеркосмос», в рамках 
якої за період з березня 
1978 року було проведено 
вісім спільних польотів гро
мадян Радянського Союзу і 
братніх соціалістичних кра
їн.

Бортові системи корабля 
«Союз-40» працюють нор
мально. Космонавти Попов і 
Прунаріу почувають себе 
добре.

Думітру
ПРУНАРІУ

Громадянин Соціалістичної Республі
ки Румунії Думітру Прунаріу Народився 
27 вересня 1952 року в місті БРАШСЗ.

Після закінчення в 1976 році Бухарест
ського політехнічного інституту працю
вав інженером на авіаційному заводі 
Потім закінчив військово-авіаційну офі
церську школу і служив в авіаційному 
пелку румунської народної армії.

Старший лейтенант — інженер Ду/ал*Г 
ру Прунаріу — член Румунської Кому
ністичної партії з 1973 року.

Б березні 1978 року почав готуватися 
де космічного польоту за програмою 
«Інтеркосм.ос» в центрі підготовки кос
монавтів імені Ю. О. Гагаріна. Пройшов 
повний курс навчання за програмою пі
лотованого корабля «Союз» і орбіталь
ної станції «Салют».

На -їнімну: прапор вручає рругий сенретар обкому комсомолу А. ПересозниН. 
Фото В. ГРИБА.

(Т <

Ного портрети виставлено 
всюди — вздовж аетостради, 
що веде до Олександрії, на 
фасадах будинків міста гір
ників. у парках і енверах. І 
гут, біля середньої школи 
№ 6, де навчався майбутній 
льотчик-нссмонавт Леонід 
Попов. Олександрія гордив
ся своїм земляком, Олек
сандрія славить його подвиг.

...Біля інколи — веселий 
гамір. 1 такі світлі, прекрасні 
поривання:

—- Я ж казав. Я ж знав: 
вік неодмінно полетить зно
ву. Він не МІГ не ПОЛЄТіГН 
ще раз...

— Леонідові Івановичу По
лову — салют!

— Ура а а!
— Який загін першим пі

де привітати Тетяну Овсіів- 
ну?

— Вже пішли п'ятиклас
ники. '_ І представники школи 
мужності... . —
ШКОЛА мужності... її ство

рено в шостій десятиріч
ці. Старшокласники вивчали 
історію рідною краю, зу
стрічалися з героями-земля- 
ігамп А. Ф. Худяковою. 1. Д. 
Оч’еретьком. КОЛИ НІКІМ.'І
фронтовиками, які визволя
ли Олександрію від німець
ко-фашистських загарбни
ків. Під час лекцій та бесід, 
вечорів бойової слави йшла 
розмова про бойові традиції 
Радянської Армії- Школярі 
еісладалп заліки з фізичної 
та військово-технічної піД™" 
топки. вирушали в Д®леь’* ™ 
близькі походи «Шляхами 
слави батьків».
ІНКОЛИ мужності А. і- Ьриу- 
ленко з допомогою ледаї о- 
гічното колективу, .комсо
мольських іактивістів прагнула все.і і.л 
в дитячі серця високі почут
тя .подиви, патріота, інтер
націоналіста. На кожному 
уроці мужності старшоклас
ники ЗНОВ і ЗНОВ ХОТІЛИ 
« повна збагнути, де Почи
наються джерела мужності,

героїзму, вірності рідній 
Вітчизні.

І КОЛИ у квітні минулогЬ
4 року їхній земляк Лео

нід Попов разом з Валеріям 
Рюміннм на кораблі «Союз- 
35» піднявся в космос, у 
г.іко.іі мужності ще більш ак
тивізувалась робота Учні 
зу'стрічалис'я з Тетяною Он- 
сіївною — матір'ю космонав
та. А. Ф. Грушею — його 
однокласницею, з робітника
ми електромеханічного за
воду. де працюзав Леонід. 
Вони писали листи в Зоряне 
містечко, військове учили
ще, звідки пролягла до зі
рок дорога Леоніда ПопоЕа. 
Матеріалів зібралося стіль
ки, що їх не можна було 
вмістити і в кількох шафах. 
І тоді вихованці школи муж
ності вирішили створити в 
десятирічці № 6 музей кос
монавтики. Головою ради му
зею став учитель астрономії 
О. І. Шматко. Першими ек
спонатами музею були порт
рети зоряних ' звитяжців 
Ю. О. гагаріна. Л. І. Попона, 
В. В. Рюміна... Експозиція 
музею поповнювалась. Діти 
робили макети космічних 
кораблів, орбітальних стан
цій, місяцеходів, збирали 
книги про космонавтів.

Ще й досі пам’ятають уч
ні тематичний вечір, що про
йшов під девізом: «Із школи 
№ 6 — на космічну станцію 
«Салют-6». Ішла розмова про 
Леоніда Попова — комсо
мольця. комуніста, робітни
ка. льотчика-космонаата, 
громадянина - інтернаціона
ліста ..
у ЧОРЛ в музеї знову зі- 

бралися інколярі.
— Ще ніхто з радянських 

космонавтів не мав такого 
споєрідного досьє. — почав 
бесіду вчитель О. 1. Шматко. 
— Там. на науково-дослідно
му комплексі, працював він 
разом з угорським космо
навтом Барталавом Фарка- 
іием. сином в’єтнамського 
народу Фам Туаном. А з ни
ми були Валерій Кубаєов,

Віктор Горбатко, Ваоерій 
Рюмін... Ціла інтернаціо
нальна бригада А вчора наш 
дорогий Леонід Іванович 
помчав до зірок з румунсь
ким космонавтом... Після ре
кордною польоту — 185 .діб 
космічної роботи, яку здійс
ни ь торік Попов разом з 
Рюміиг м та іншими космо
навтами. — рів знову иа ор
біті. Орбіті подвигу і миру!

Юні екскурсоводи Вероні
ка Шапароеа. Ірина Конд
ратьева. Алла Дука провели 
чергові екскурсії Але вони 
несхожі на інші. Кожна з 
них починалася з останньої 
сторінки біографії людини, 
яка вчилась у їхній школі: 
«Травень 1981 року. Б по
льоті — новий міжнародний 
екіпаж. Командир корабля 
— Герой Радянського Союзу 
Л. І. Попов...»

А після уроків старшо
класники СШ № в поспіша
ли в Будинок культури 
електромеханічної о завсіду. 
180 вихованців десятирічки, 
пні два роки навчалися в 
школі мужності йшли иа ос
танній. випускний урок. Він 
теж почався з повідомлення 
про другий космічний політ 
нашого земляка. 1 юнаки, що 
виявили бажанні) після за
кінчення школи стати кур
сантами ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ 
училищ, дали клятву:

— Ми будемо схожі!..
— Ми вчитимемось у Лео

ніда Попова.
Вони салютували йому — 

з рідної школи, землі. де 
пройшло його дитинство!

♦ :■* -?
У численних робітничих 

колективах Кіровограда,
Олександрії, Саітловодсьна, 
де рік тому комсомольці за
писали у свої бригади Леоні
да Попова і потім зароблені 
кошти перерахували до Фон
ду миру, вчора відбулися 
мітинги. Молоді робітними 
знову стають иа трудоиу 
вахту. На космічну. Працю
ватимуть за себе і за героя* 
земляка.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДСУМКОВИХ 
ЗАНЯТЬ У МЕРЕЖ! КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ТА ЕКО
НОМІЧНОГО НАВЧАННЯ

У системі комсомольської освіти заваршусться нав
чальний рік. Період підготовки і роботи XXVI з’їзду 
ІКПРС благотворно вплинув на вдосконалення навчаль- 
Йо-виховного процесу, збагатив зміст занять і сприяй 
розвиткові політичної і трудової активності слухачів. 
ІКерівннки занять активно включились у рух «Пропаган
дист і агітатор — п’ятирічці».

Мета підсумкових занять — перевірити якість і гли
бину набутих слухачами знань, допомогти системати
зувати і закріпити їх, виявити вміння пов’язувати теорію 

практичними завданнями колективів. Оцінюватиметь
ся не тільки ідейно-теоретичне зростання юнаків і діз- 
$ат, а й вплив набутих знань на підвищення їхньої тру
дової та громадсько-політичної активності.

Заліки та екзамени в гурт
ках і семінарах 
дисти проведуть у присут
ності секретаря 
парткому (бюро), секретаря 
комітету (бюро) 
представника 
райкому партії.

До вибору форм і мето
дів проведення підсумкових 
занять необхідно підходити 
диференційовано, залежно 
і|ід ланки навчання і склад/ 
слухачів, стану вивчення 
програмового матеріалу. 
Добре зарекомендували се- 
(5> такі форми, як заліки й 
екзамени, теоретичні й нау
ково-практичні конференції, 
колективні співбесіди, підго
товка і захист слухачами ре
фератів... Міськкоми, рай
коми комсомолу, первинні 
комсомольські організації, 
Методичні ради, пропаган
дисти вже перевірили готов
ність до підсумкових занято 
кожної ланки навчання, ор
ганізували повторення ма
теріалу, ознайомилися з те
мами і питаннями, що ви
косяться на обговорення, 
підготували наочні посібни
ки, місцевий матеріал.

На екзамени і заліки, 
співбесіди і конференції 
виносяться не тільки питан
ня вивчених курсів та окре
мих тем, а й питання, що 
стосуються Звітної ДОГІОЗІДІ 
ЦК КПРС, інших документів 
XXVI з’їзду партії. Важливо, 
щоб підбиття підсумків ста
ло й аналізом трудової ді
яльності слухачів, їхньої 
участі у змаганні за достро
кове виконання завдань 
першого року одинадцятої 
п’ятирічки.

Підсумкові заняття в сис
темі комсомольської освіти 
пройдуть у два етапи. 18 
травня відбудуться екзаме
ни і заліки по матеріалах 
курсів, що вивчалися протя
гом навчального року; 25 
травня — підсумкові спів
бесіди і конференції на те
му «Партія — авангард ра
дянського народу».

На підсумкові конферен
ції теоретичних семінарів 
запрошують комсомольців, 
котрі навчалися за індивіду
альними планами.

2.
Результати 

занять обов’язково 
розглянути на 
бюро і загальних 
комсомольців 
тим щоб узагальнити набу
тий досвід, зробити спіль
ним надбанням методичну 
майстерність кращих пропа
гандистів. Це стане почат
ком підготовки до нового 
навчального року. Важливо 
виявити й усунути недоліки, 
що були в роботі деяких 
гуртків і семінарів. Уже те
пер слід продумати форми 
роботи з пропагандистськи
ми кадрами, організації 
контролю за ходом і якістю 
занять, щоб вони були зміс
товнішими й цікавішими в 
майбутньому.

Як відзначалося на XXVI 
з'їзді КПРС, пропагандист— 
головна фігура в системі 
партійної освіти. Тому пи
тання добору і розстановки 
пропагандистських кадріз 
заслуговують найпильнішо'і 
уваги. Адже саме пропа
гандисти організовують нав
чання, дбають про ідейне 
зростання молоді. Аналізу
ючи підсумки навчального 
року, треба завчасно поду
мати про зміцнення складу 
пропагандистських кадріз, 
підвищення ролі методич
них рад на громадських за
садах.

райкомам 
необхідно

3.
Міськкомам, 

комсомолу 
скласти плани роботи зі слу
хачами і пропагандистами 
на літній період, щоб не до
пустити «канікул». Пропаган-

дисти і слухачі повинні ак
тивно включитися в масозо- 
політичну роботу серед тру
дящих по мобілізації їх на 
дострокове виконання І пе
ревиконання 
ціалістичних 
узятих на 1981 рік і одинад
цяту п ятирічку. Регулярні 
виступи в колективах, ін
формування про хід зма
гання, його результати, ці
каві зустрічі і тематичні ве
чори, організаторами яких 
вони стануть, — це буде їх
нім вкладом у велику спра
ву ідейно-вихоанеї роботи 
серед трудящих.

Належну допомогу повин
ні подати слухачам і пропа
гандистам кабінети комсо
мольської політичної оезіти 
на громадських засадах. 
Треба, щоб у літній період 
вони стали справді навчаль
но-методичними центрами, 
де завжди можна було б 
глибоко й грунтовно вивчи
ти ту чи іншу проблему, оз
найомитися з необхідним 
матеріалом.

Форми зустрічей зі слуха
чами в літній період різно
манітні. Треба тільки, щоб 
вони були регулярними, да- 9 
вали якнайбільше всілякої В 
інформації про життя ко- І 
лектису, району, міста, об- Я 
ласті, республіки, дотіома- І 
гали молоді творчо застосо
вувати у своїй практичній ді
яльності основні положення 
партійних документів, зна
йомили з подіями в житті 
країни і за кордоном. Ком
сомольським комітетам і 
організаціям рекомендуєть
ся протягом липня—верес
ня влаштувати 2—3 конфе
ренції за матеріалами XXVI 
з’їзду КПРС.

$ * *

Організовано, на високо-. 
му ідейно-теоретичному 
рівні провести підсумкові 
заняття, організувати масо
во-політичну роботу слуха
чів у літній період — від
повідальне завдання, спра
ва честі всіх пропагандист
ських кадрів. Тож хай набу
ті слухачами знання втілю
ються в їхні практичні діла, 
допомагають добиватися ви
сокої ефективності і якості 
роботи, успішно здійснюва
ти історичні накреслення 
XXVI з’їзду КПРС, величчі 
плани комуністичного бу
дівництва.

О. ДЕМЧЕНКО, 
консультант Будинку 
політосвіти обкому
Компартії України.

віршів Пя Селецького
На останньому засіданні кіровоградської міської 

літературної студії «Сівач» обговорювались вірші 
Петра Селецького. Обговорення пройшло жваво й 
зацікавлено.

Відзначалося, що здібний молодий автор прагне 
заглиблюватись у стрімку бистрину повсякдення, що 
найкращі його твори ті, в яких конкретні реалії су
часності — привід для серйозних роздумів та уза
гальнень.

Указувалося й на недоліки: багатослів’я, деяку вто
ринність вирішення окремих тем та інші «хвороби 
зростання».

Слово — Петрові Селецькому.
В. БАЗИЛЕВСЬКИЙ, 

керівник студії «Сівач».

ЩОДЕННА ПРОГРАМА ДІЙ
Учасники зустрічі — пер

ший секретар райкому 
ЛКСМ України Костянтин 
Дансв, заступник голови 
колгоспу імені Комінтерну 
по роботі з молоддю Вале
рій Терещенко, секретар 
учительської комсомольсь
кої організації Мар’ївської 
восьмирічної школи Вален
тина Шептенко, секретар 
комітету комсомолу культ
освітніх закладів Тетяна За
харова, секретар комітету 
комсомолу колгоспу с.Укоаї-

Дядьки
Філософи небаченого штибу — 
/Лої дядьки говорять про життя: 
«Воно і ясно: чоловік, як риба, 
Шука де глибше. Та якби знаття, 
Де глибина та...» І мовчать подовгу.■ 
У кожного на серці щось своє.
Жалі. Утрати. Фронтові дороги. 
Та миті щастя теж, напевно, с.
І будуть дзвони душ їх калатати 
В мовчанні, ще промовистіш розмов: 
Ну що ж, нехай жалі, нехай утрати, 
Нехай розлуки — та була й любоз! 
Дядьки шукали у .житті, де важче, * 
А значить — глибше...

Глибина глибин —• 
Вони самі. їх руки роботящі, 
їх доброта. їх мудрості полин. 
Нехай мовчання трішечки затяте, 
Зате слова їх — одкровення мить... 
...Ідуть сини до батьківської хати 
І мовлять тихо: «Тату, научіть».

Вистава те<
Ці слова за 

тячих очах в< 
колектив Кір< 
ного театру 
юним кіровог 
«Поросятко ’ 
розор та Я. ■' 
її здійснив ТО 
Віктор Джага 
ник — Леонг 
зичне оформ;

Вистава пс 
но. її -постак 
•традиційно» і 
оформлення . 
танцюва.чын 
стер В. Іер.д 
убрання арті 
іне драматич 
спектакль ля 
ють особливе 
тому шо нов 
ками так, як

Цікавий о( 
го дядечка і 
В. Долгоневі 
мії імені І. А 
ж полюбили 
ка (актриса

В області тринають зустрі
чі членів бюро районних і 
міських комітетів партії з 
комсомольським активом, 
ца яких ідеться про головні 
напрями роботи КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ організацій області по 
виконанню рішень XXVI 
з’їзду КПРС, положень і на
станов, висунутих товари
шем Л. І. Брежнєвим у Звіт
ній доповіді ЦК КПРС, рі
шень XXVI з’їзду Компартії 
України.

$ $ $

Найголовніша комсомоле- на» Василь Кваша та інші 
ська традиція, говорилося 
на зустрічі членів бюро 
Онуфріївського райкому 
Компартії України, з ком
сомольським активом райо
ну, — на заклик партії бути 
завжди разом з комуніста
ми на головних рубежах на
родногосподарського будів
ництва.

відзначили, що минула п’я
тирічка вписала в літопис 
комсомольської слави ра
йону нову вражаючу главу. 

З її сторінок перед нами по
стає молодий герой наших 
днів, романтик важких тру
дових доріг. Ці устремління 
молоді пройняті високою 
відповідальністю за майбут-

не радянського села, за 
дальше зростання рідного 
району. Безперечно юнаки і 
дівчата усвідомлюють,
що кожен їхній крок на 
шляху інтенсивного розвитку 
сучасного села вимагає на
самперед свідомого став
лення до роботи, до вико
нання комсомольських до
ручень, що їхньому харак
терові повинна бути притаю 
манна активна життєва пози
ція.

На зустрічі виступив пер
ший секретар райкому Ком
партії України В. Д. Іванов.

На зустрічі були присутні 
заступник завідуючого від
ділом організаційно-партій
ної роботи обкому Компар
тії України Б- С. Ясиноз-. 
ський, перший секретар об
кому ЛКСМ України Олек
сій Скічко.

На денці сонця
Це називалось — творчі семінари... 

Л. Костенко.

Було. Це чудо називалось травнем.
І щастям. І колискою трави...
І не було ніякого прощання,
/Ли просто з вами перейшли на «ви», 

ми одне одного не картали — 
Ховалися в мовчанні, як в броні.
А поміж нами — кам'яні квартали
І вулиці, як ріки вогняні...
Та й канули метелики в ту повінь, 
У відблиск той... А дес? поміж полів 
На денці сснця плакав місяць повен 
За днем, що проминув і відболів... 
Було. Це називалось воскресінням. 
Поверненням, приходом, вороттям. 
Було це небом літа. Синім-синім. 
Везінням, Сном. Утратою. Життям.

Тамара ЖУРБА

Через тебе
Цьому лютому »де б лютувати. 
Намітать кучугури снігів, 
А він взяв перекинув санчата 
І під нашого призьбою сів... 
І селяни бупкочуть: «Зарані!
Де ж цс можна? Брунькується без». 
/V у доньки в очах вітрюгани 
І безумство'б.іакитиих небес. 
Пальтечко в'ке легеньке наділа, 
Я ж сердита — загубиться в’язь.
— Не стрибай по стежках очманілої 
Через тебе її весна почалась..,

* « *
Твою чекаю електричку 
Під монотонний вітру плач. 
Мерзлякувато груша дичка 
У сірий кутається плащ.
Ми з нею вдвох на цім пероні. 
Удвох між радістю й плачем.
І від чіпких очей сторонніх 
Сховались прямо під дощем.

с. Іванівха,
Долинський район.

КІНОЕКРАН
ЗБИРАЄ ДІТЕЙ

Зустрітися з улюблени
ми кіногероями, завести 
нових друзів допоможуть 
дітям твори, представлені 
на всесоюзному тижні ди
тячого фільму, яний 14 
травня почався в нашім 
республіці.

— Дзвінкий заклик — 
клятва «На комуністів рів
няємо крок!» став девізом 
нинішнього огляду, при
свяченого Дню народжен
ня всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. Ле
ніна, — розповідає заступ
ник голови держкіно Укра
їни І. В. Михайленко. — 
Його програма об’єднала 
створені на студіях країни 
в різні роки стрічки, які 
розповідають про історію 
нашої Батьківщини, героїв 
ратних битв і мирних буд
нів. Серед численних за
ходів тижня головними є 
прем’єри фільму ДОВЖСІІ- 
ківців «БЕРЕМО ВСЕ НА 
СЕБЕ» про мужність мо
ряків у роки Великої Вії- 
чизняної війни, картини 
одеських кінематографіс
тів «Я — ХОРТИЦЯ», при
свяченої подвигові дітей з 
Запоріжжя, стрічки «Киїн- 
наукфільму» «ЛЕНІН, ДІ
ТИ І ЧАС».

Л. КИСЕЛЬОВА. 
кор. РАТАУ.

І

І

гриміла 
батько збирався 
Сашка у своїй і 
біля ВІД чиненого 
ЛЛЮЧИСЬ у ДОСЗІтмі а 7 АА'ЛСЗІТНІ СУТІНКИ.
І11П на н? ■' ■а>онеч‘<°< сказана, 
що на ферму ти ме підеш
™’й- ,РИИ' Ч°ГО мовчиш? Чи 
тобі ЯЗИК .няї Чуєш рисох до П'днебін- 
хочісто карб^за’. і їд^'
Кривого Рога.. 4 ' А А°

С с~^ 1 1 1 Ьг п. « .
і-ьих повчань: Чул? матери-
13 СИЗО! Мли ПЗЛ,СаДНИі<^ГА

Смерека. Сашка !РНУЕ Богдан 
вікно і ШмигонулАИСТРИбНуЛсі У
- Сьогодн7 1 НазУ5тріч. 

лодняк на паспп воДимо мо
кни яр. ідеш? Иськ<> в Глибо-

— Акже. Ті пі.
я не Буду, "йкч перегонити 
Лйа. щ ь мати не поба-

бідарху ТГ гайп0*^”7, а ти на

- Добрв я Ла-
Саи,Кй тим жеРв3- Заче,<ай- 

вернулась у шляхом по-
до матері; Оьо кімнату .— ;
- ”У, як їхати
— Дивися ж ’ То ’ ,хать... 

кинула з - мені, — мати
до світлиці’__ _ ч»рку ; зайШла
лась там у якогт^и 7.-^ ВТЄлепа‘ 
ли ЩО, То кажи П ЯНИЧКУ- Но
на свої грОиіі ’ й весілля
дане Батько й £?СМо' У пРи‘ 
дасть, а я <‘ЖигуЛя» від.
ку-чує^, до»: книж-

ДОЧ“О, будь розум_ 

'^ла на ганок, а Ган-

посудом,
ЙТИ до коней, 
кімнаті стояла 

* вікна, вдив-

І

хала 
то х< 
тя тг 
дити 
кий.

биш, 
були

золо
нив
ка...

1
О
му п 
зама: 
Щоб 
иав». 
Вчет 
я й с 
його 
r.OMKt, 
ля ст< 
нолго 
лежат

...Сн 
риссю 
ПОСЛАМ» 
поицмс 
f лкбок 
і с.чочи

на.
Сашка пі__ 

на— -а Нею і • <-*«*»»■
тухамочі£_ витираючи фзо- • Гостро

- Слааа богу'., - ? а У
ТвКИ послу- 1 - , sep 

али пг.
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Вистава театру ляльок!
Ці слова завжди запалюють у ди

тячих очах веселі вогники. Творчий 
колектив Кіровоградського .облас
ною театру ляльок подарував 
юним кіровоградцям нову виставу_
«Поросятко Чок» за п’єсою М. Ту- 
ровер та Я. Ми.рсакоза. Постанозку 
її здійснив головний режисер театру 
Віктор Джагар. Художник-постаноз« 
ник Леоиора Боровенкова, му
зичне оформлення Якова Вайсбур-

■ міг старшого за себе грізного ^оз- КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ ї 
ка (актор Є. Ушаков). Ось сймгіа*‘І ■^иивввияв»в»вив 
тичка, добра, заклопотана мама Чо-Я 
ка (актриса В. Дьякова — лауреат | о ~ ».лпремії імені І. Микитепка), бідо,іа-| Р МОЛОДЬ
ха Зайчик, які й усього на світі бо
їться (актор М. Гсзік), сороки...

Майстерно виготовлені ляльки і 
декорації художниками-бутафора
ми, декораторами Р. Блажієвсь- 
кою, Г. Радчсико, Ф. Бутавіпим, 
В. ІІІтикивим, 10. Ярошенко. Кос
тюми артистів, одяг ляльок поши
ли заісрійнпк-модельєр К. Оситян- 
ська та швачка Ж- Демехіна. Добре 
попрацював завідуючий постаноз-

I для молоді

j®
ПОЧАТОК

■Ж’

З» СТАРТОМ СШТ
летіли. Із днів

Десь їх ждуть невідоміТнезнані С8І1И'
ЇМ у Всесвіт кремлівські рубінові зорі 
" гарячих і добрих серцях пронести.

Ці рядки — з вірша «Знззу старт», 
Шо його написала кл^в^г1оегесАчлен л*т" 
студи’ «Вись» Світлана Орел Нинішньої 
весни дівчина закінчує Нояомиргород- 
СЬку середню школу № 2. Отож попере
ду у неї — старт у доросте ЖИТТЯ. Щас
ливих тобі доріг, СзітланоІ Хай вірним 
другем і супутником тобі буде поетичне 
слово.

На знімку: Світлана ОРЕЛ.
Фото в. ГРИБА.

Чок із хатки казочок
вечгняних І прозорих.

і» н
кремлівські рубінові зорі

Вистава побудована дсіцо незви-і- 
ио. її постановники відмовились від 
традиційної ширми. Легке, казкове 
оформлення у вигляді парасольок, 
танцювальні номери (балетмей
стер В. Терлспко), музика, яскраве 
убрання артистів нагадують швид
ше драматичний театр. Але все ж 
спектакль ляльковий. І актори ста
ють особливо близькими глядачеві, 
тому Ш.0 поводяться зі своїми ляль
ками так, як цс роблять діти.

Цікавий образ доброго старенько
го дядечка їжачка створив актор 
В. Долгопсвський — лауреат пре
мії імені І. Микитснка. Діти відразу 
ж полюбили веселого шибеника Чо
ка (актриса І. Коваль), який пере-

Сою частиною театру Г. Пилііпеїіко.
Діги з цікавістю дивилися прем’є

ру вистави, намагалися допомогти 
героям, щиро вірили в перемогу 
добра. А після вистави — тисячі за
питань малят, малюнки, листи, поба
жання. Адже паш театр — цс не 
тільки розвага, кожна вистава — ці
ла виховна програма, що іноді в-., 
та десятка нотацій та повчань. Две
рі нашого театру завжди відчинені 
для дітвори. Запрошуємо до нас — 
у дім, де народжуються казки.

3. ТАТАРОЗА, 
педагог — організатор виховної 
роботи Кіровоградського облас
ного театру ляльок.

Письменник Володимир 
Кобзар сам іще молодий 
— йому ледве за трид
цять. Свою трудову біо- 

'графііо він починав у сели
щі Олександрівні нашої 
області. Працював робіт
ником, коректором район
ної газети «Вперед», потім 
вступив на факультет жур
налістики Київського дер
жавного університету імені 
Т. Г. Шевченка.

У видавництві «Тазрія» 
вийшла^ друком книга 
8. Кобзаря «Прозулок 
Гвардійський». Хоч вона й 
перша з його творчому 
доробку, та відчувається, 
що писана майстерною ру
кою. Характерною особ
ливістю творів, уміщених у 
цій книзі, є те, що голов
них її героїв показано з 
такі .моменти життя, коли 
перед ними постають 
проблеми морального ви
бору, коли вони критично 
переосмислюють і по-но
вому оцінюють своє жит
тя. Книга пройнята вели
кою вірою 8 людину. Вона 

, про молодь і для молоді.

ЗНАЙОМСТВО

З КРИНИЦІ
МАЙСТРА

Арсеніч Тарнозський — 
самобутній поет і широко 
відомий перекладач — од
на з найколоритніших пос
татей у сучасній російсь
кій поезії. Його оригіналь
ні твори виходять нечасто, 
але потяг до них дедалі 
зростає.

Кіровоградські шану
вальники творчості поета 
мають підстави особливо 
пишатися:^ біографія 
А. Таркозського тісно по
в’язана з нашим містом. 
Обриси його згадуються і 
в останній книзі «Зимовий 
день», яка викликала цілу 
зливу відгуків і рецензій у 
московській пресі.

Можна тільки пошкоду
вати, що ми досі не мали 
цих прекрасних віршів а

українських перекладах.
Перекладати А. Таркоз

ського складно. Витонче
ність думок і почувань, 
схильність до масштабних 
узагальнень, а часто й 
глибокого підтексту, особ
ливий музичний лад вірша, 
його благородні вишука
ність і піднесеність — ви
магають не тільки фахозої 
обізнаності, а й дуже чут
ливого поетичного слуху.

Тим більшої уваги за
слуговують зусилля моло
дого поета (також нашого 
земляка) Петра Куценка, 
який зважився перекласти 
на рідну мову поезії Ар- 
сенія Тарковського. Кілька 
з них пропонуємо читачам 
«Молодого комунара».

В. БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

Арсеній ТДРКОВСЬКИЙ

Тамара ЖУР^А
Зйвавшжвзмззааииивииняі

Через тебе
Цьому лютому ще б лютувати^ 
Намітать кучугури снігів,
А він взяв перекинув санчата
1 під нашою призьбою сів...
і селяни буркочуть: «Зарані!
Де ж це можна? Бру.чькується без», 
А у доньки в очах вітрюгани 

безумство‘блакитних небес.
Пальтечко вже легеньке наділа, 
Я ж сердита — загубиться в’язь.
— Не стрибай по стежках очманіло: 
Через тебе й весна почалась..,

* *
Твою чекаю електричку
Під монотонний вітру плач.
Мерзлякувато груша дичка
У сірий кутається плащ.
Ми з нею вдвох на цім пероні. 
Удвох між радістю н плачем, 
І від чіпких очей сторонніх 
Сховались прямо під дощем,

с. Іванівха,
Долинський район.

>
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Степова дудка
I.

Всяк жили у голоді й печалі, 
Проклинали війни і пітьму. 
Я не живописець, що — деталі? 
Краще вже я суть саму візьму. 
Хтось мені з усього ширпотребу 
Тільки дудки 1 не пожалів: 
Мало взяв я у землі для неба, 
Більше взяв у неба для землі. 
Я із шапки витрусив світила," 
Випустив я птахів з рукава.
Хоч мене земля й забути встигла, 
Та в моїх словах вона жива.

II.
На кожний звук- є відзвук на землі, 
У пастухів кипів куліш в котлі. 
Почісувались вівці поряд з нами, 
Усе вгорталось тишею і снами. 
Що — гроші? Що хвала і честь мені 
В степу вечірнім без кінця і краю? 
З Овідієм отут би день при дні 
І жити, і тужити край Дунаю, 
Не розрізнять далеких голосів 
1 не чекать всеблагих парусів.

Четверта палата

КІНОЕКРАН
1.

ЗБИРАЄ ДІТЕЙ
Зустрітися з улюблени

ми ” кіногероями, завести 
нових друзів допоможуть^ 
дітям твори, представлені 
на всесоюзному тижні ди
тячого фільму, ЯНИИ 
травня почався в нашій 
республіці.

— Дзвінкий заклик 
клятва «На комуністів рів
няємо крок!» став девізом 
нинішнього огляду, при
свяченого Дню народжен
ня всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. Ле
ніна» — розповідає заступ
ник голови держкіно Укра
їни 1. 8. ІИихайленко. 
його програма об’єднала 
створені на студіях країни 
в пізні роки стрічки, ЯКІ 
розповідають яро історію 
нашої Батьківщини, героїв 
ратних битв і мирних буд
нів Серед численних за
ходів ТИЖНЯ ГОЛОВНИМИ Є 
прем’єри фільму довже:'- 
ківців «БЕРЕМО ВСЕ Н А 
СЕБЕ» про мужність мо
ряків у роки Великої Віт
чизняної війни. каріии» 
одеських кінематографіс
те ся — ХОРТИЦЯ», при
свячено? ПОДВИГОВІ ДГ*е‘}.
Запоріжжя, стрічки «Кині- 
иаучфільму» «ЛЕНІН, Ді 
ТИ І ЧАС».

л. кисельовА. 
кор. РАТАУ-

І
Матч гр/йяіла посудом, а 

батько збирався йти до коней. 
Сашка , своїй кімнаті стояла 
біля вІА-^неного вікна, вдмв- 
ЛЯЮЧИй у досвітні сутінки.

— 71 тобі донечко, сказалз, 
ЩО на ферму ти нв підеш. А 
ти>.стар'" 40,0 мовчиш? Чи 
тобі присох до піднебін
ня- Чуси Сашко, бЄрИ гоощі, 
хоч 1 Сіз чарбоааиців, та їдь до 
Кривого рога

Далі Садка Не Цула мате 
них п -ань: за пзлісаднихом

Іо«/?'’ ВИПІрнуе Богдан 
Смер«. Сашка вистрибнула у 
Б,кн° г?и,-онула НазустрУ.ч 

иі«ии°ДН' ВИВ0ДЧМО МО
ЛОДНЯК а пасовисько в Глибо
ким Яр‘ 'АЄШ?

Х.Я«еРа3- 3ачекаЯ- 
вйрнулІСо / шляхом по- 
Ао маЧ- 10 к'*нату — і 

22 2/.ь\;!хать- то і Їхать... 

кину-ла * мені, — мати 
.-о свіДІіці _^анч,РКУ і зайшла 
лась таМі ,.„7 не втелепа- 
ги щоітг .,Ц0с“ п’яничку. Ко
ма сво ? ми й весілля 
дане <>^0 Рвемо, у при
дасть, 4.1 /’.«Жигуля» ВІД- 
ку... л* ал М ОщаДнУ книж- 
на. 6>Аь розум-

Саи*8”чп>
на —" ~анок, а Ган-
тухом <* Витчраючи фао-

___ _ ОгУ‘" їаки послу-

халась... Бої 
то хоч вовк] 
тя такий: ні 
дитись. Mq 
кий.

— Язико 
биш, — від 
були...

— Буває 
золота... Ям 
нив би ото 
на... Оце я

с
Об
му прямо ■ 
замашка —І 
Щоб ти. паї 
нав». Бач, і 
Вчепила га 
я й рада. НІ 
його дитина 
прикинути, 
ля ставитилЧ 
колгоспі кр 
лежать, вои

—Та доб

...Сивко пофоркував і легкою 
рисок, коти» бідорту- Саш«а.ло 
посмикувала за віжки, 
прицмокувала губами. 
Глибокому ЯРУ зупинила Сивка 
і скочила на рос* У .ь
Гостро пахла прим ята •
а у вербах, над ставом, щеб® 

тали пташки.

— ДіДусю, ви Ж ПІК 
кажіть, що я тут...

__ Та вже не скажу...

3.
...Тієї суботи Сашка з Богда- 

ЬОМ МОВ З ВОДИ виросли перед 
батьківським порогом. Мати 
випустила з рук дійницю і, не 
кліпаючи, дивилася на нежда-

[гостей. Сашка стояла по- 
[Богдана і, схиливши голо- | 
Ьбривала листочки з гіл зч
іпної вишеньки.
|ане! Іване! Глянь, чи ж це І 
ру, а чи мені ввижається?.. І 
на твоя... Ти ба, яка! Кого І 
ги мені у двір привела?
■ Добривечір, кажу,
-я Богдан

А, то ти, голубе

— обіз-

сизеньг

послу-

обізвалась і

?
Ег Ганно Пилипівно, 
Мге...

Не хочу я тебе слухати, 
■хочу!
■г Мамо... 
Мжа.

Що — «мамо»?.. Чого
КрЗ з города? Тітонька по- 
И> прийняла чи гроші рої- 
Иіькала?
ВАжа відвернулась од Богдз- 
■ісгала зі схованки вузлич 
■ шми і подала матері:

всі. до копійки!
И Як «усі»? А де ж 
■о ж це за лихо на 
■?
■і Та мамо!..

Кажи пошвидшй, 
§■! бо мені ніколи 
^■іити: корова недоєна!., 
^■їіппдою. Вмію вже — 1 

підхопила із землі діи- 
(ЖкГ..

Ганна не сіла, а майже впала 
на лавку біля ганку і заплакала 
тоненько й жалісливо.

— То ти б, парубче, той... 
сказав нарешті й батько, підсту
паючи до Богдана і ледь по
сміхаючись го-змовницькому у 
вуса. — Заходив би до хати. 
Прошу...

ти була? 
мою го-

ЩО ХО- 
теревоні

І

Анька у сірім халаті.
Дівчинка із дитбудинку,
Знає в четвертій палаті
Навіть найменшу шпаринку.
Запахи ліків постійні,
Няні притишену мову,
Тріщини іі плями па стінах — 
Царства картину казкову.
Ніби синячка із клітки. ”
Вигляне тихо з-під ковдри:
Дихають сонно сусідки,
Ранок осінній не скоро.
Носик гостренький, вощані
Пальчики, біла косиця.
Збоку озветься хтось ранній:
— Що тобі, Анько?

— Не спиться.
Ангел, відсунувши штору, 
Одягом світить з туману.

— Що тобі тут?
— Я но хвору.

По днтбудииківську Анну.

Поети
Ми зорі міняєм на ніжні кларнети 
Пташині і флейти, допоки поети
Живі ще, і флейти — на квіти з лугів, 
На спів ручаїв, батоги пастухів.
Справіку міняєм — аж страшно збагнути!— 
На рими, в яких так багато отрути, 
На голос, в якому сім райдуг цвітуть,— 
Свою кореневу і гідність, і суть.
А ви пас любили, а ви нас хвалили,
Так чом же, мов привиди, в лодіях білих 
Ви мовчки пливете крізь років сувій.
Косар, і псалтпрщик, і кпязь-майстропий? 

Переклад з російської Петра КУЦЕНКА.

«СІВАЧ» ЗАПРОШУЄ
16 травня, в суботу, в приміщенні редакції га

зети «Кіровоградська прадда» (вул. Луначарсько- 
го, 38) відбудеться чергове заняття міської моло
діжної літературної студії «Сівач». Запрошують 
усіх любителів красного слова.
Початок о 18 годині.
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Г" ТРЕБА ЗНАТїЗ

ПОЛОЖЕННЯ 6!
в МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУ- 
ї РИ СРСР СПІЛЬНО з 
І ВЦРПС ТА ЦК ВЛКСМ ЗА

ТВЕРДИЛО ПРИМІРНЕ ПО
ЛОЖЕННЯ ПРО САМОДІ
ЯЛЬНУ ДИСКОТЕКУ.

У ньому, зокрема, гово
риться, що дискотека є од
нією з форм організації 
дозвілля, розвитку самоді
яльної. творчості, задово
лення духовних запитів, 
інтересу до музики на ос- 

*>. нові використання худож- 
| ніх та аудіовізуальних тех- 
■I нічних засобів. Дискотеки 
Н покликані сприяти під.зи- 
■ щенню _ громадської актив- 
р. нссті, вихованню худож- 

нього смаку у тих, хто їх 
відвідує, пропаганді кра
щих зразків багатонаціо- 

| наявного радянського мис- 
I тецтва, вітчизняної нласи- 
і ни, творів прогресивних 
і зарубіжних авторів.
. Примірним положенням 
і визначається порядок ке- 
I рівництва дискотеками.

Відзначається, що органі- 
Ізації, які створюють дис

котеку, затверджують її ке
рівника і склад громад
ської ради дискотеки, до 
якої включаються праців
ники культури, представ
ники профспілкової і ном- 
сомольської організацій, 

І творчої інтелігенції, актив.
Визначено обов’язки ке

рівника. Науково-методич
не керівництво діяльністю 

' дискотек, незалежно від 
їх відомчої належності, 
здійснюють органи куль
тури. Організаційну й 
творчу допомогу дискогс- 
нам подають науково-ме- 

і тодичні центри народної 
І творчості.

СЕН СВЯТО радості, щзс- 
тя і молодості сприй

мається музично-хореогра
фічна композиція в проло
зі вистави. ! раптом де неї 
сплітається тема війни. Гріг- 
но рокочуть баси. Голоси 
артистів звучать піднесено 
й патетично. Цей перехід 
особливо підкреслює, виді
ляє героїчний мотив, при
сутній у п’єсі драматурга 
Григорія Плоткіна «Четверо 
з вулиці Жанни». її поставив 
у народному театрі музич
ної комедії Будинку культу
ри імені М. І. Калініна ре
жисер М. І. Барський.
Х7 ПЕРШІЙ картині виста- 
* ви з уст матроса Заг
рави зринають слова про 
Одесу:

— .. Це ж музикальне 
місто!

Гей, Пересип, давай увер
тюру! Молдаванко, вступай 
на басах!

І вже з даною моменту в 
уяві глядача поволі вима
льовується образ неповтор
ного й вічно юного міста. А

втім, режисер тут не робив 
ставки на так званий «оде- 
сизм», і від цього вистава 
тільки виграла. Запам'ято
вується просто-таки профе
сійно поставлена сцена на

ДУМКИ,

сгься внутрішня цілісність, 
чого не скажеш про деякі 
сцени першої дії, які трохи 
«випадають» на загальному 
тлі вистави, сприйгмаються 
дещо відірваними одна е«д 
одної.

ида ВІДГУКИ, ««ш

уявляю 
(Олена

------------ 16 траиия 1981 року ————
цьому майстерна гра бага- ша велика роль у її житті, і 

” ...... _ вона зіграла її піднесено, ,
достовірний на найвищому диханні.

------> розвід- /"* ПРАВЖНІ оптимісти, ви- 
(в'.н же перу- гадники, веселуни і 

просто хороші люди при
йшли зі сцени в зал і за
воювали його. Вони вірять у 
рідне місто, вони живуть 
любов'ю до нього:

Трансністрія,
Т рансністрія.

Крути назад колеса, 
Бо все одно Одесою 
Залишиться Одеса. 
Він весь спрямований у 

день сьогоднішній, цей 
спектакль, що його колек
тив народного театру при
святив Дню Перемоги:

Хай молодь, не знаючи 
меж,

Крокує вперед 
безнастанно 

На вулиці Жанни Лябурб 
живеш,

Так будь у житті, 
як Жанна!

Бо не переводяться в 
житті людські цінності, про 
які йдеться на сцені народ
ного театру. Бо це — му
зична п'єса про ЕІйну і про
ти війни. •

П. СЕЛЕЦЬМИЙ.
м. Кіровоград.

тьох самодіяльних артистіа. 
Колоритний і д:: 
образ радянського 
ника Андрія ( — •—
кар Станіслав) зумів створи
ти на сцені Микола Леван-

РЩЕНЗЙ

Романс про Одесу
початку другої дії і, звичай
но ж, пісня:

Себе в боях ми звемо 
одеситами,

Народжені в Одесі, 
в Полтаві чи в Сибіру-

Тим самим підкреслюєть
ся кровний зв'язок міста з 
усією країною, повпредами 
якої тут, на захопленій во
рогом, але нескореній ра
дянській землі біля Чорно
го моря, є «люди з ката
комб» — партизани-підпіль- 
ники.

Саме в другій дії спек
такль звучить особливо пе
реконливо, в ньому відчува-

Г* ЕРОІЧНЕ, комічне й тра- 
* гічне живуть на сцені 
поруч протягом усієї вис
тави, взаємодоповнюючись 
і взаємозбагачуючись. 
емоційний заряд, який 
се в собі їхнє органічне по
єднання, вихлюпується в 
ші глядачів почуттями силь
ними й щирими. Режисер 
разом з акторським колек
тивом зумів до певної міри 
розширити 
На службу 
повного задуму поставлено 
і хореографію, і декорації.

І, звичайно сприяє

том
не-

ДУ-

рамки жанру, 
розкриттю го-

ДОЕСЬКИЙ. Добре ВЖИЛИСЯ- у своїх героїнь мадам Чірус 
і мадам Перепелицю Фріда 
иигринська, по професії пе
рукар, та Зінаїда Бочарова, 
вихователька дитсадка. Ана
толій Варфоломієв, Інта 
.Морозова, Іван Буданцев, 
Олександр Волошин — усі 
вони грають достовірно і, 
якщо можна так вислови
тись, умотивовано.

Окремо хочеться сказати 
про Катерину Терентьєеу, 
яка просто блискуче спра
вилася з роллю артистки 
Марії. До речі, це була пер-

прекрасного 
з дитинства. І

«Це ж музикальне

диск-залу...

М1СТО,

Гортаючи пошту
* Хроніка музич-

НОГО, життя

пісні під скомпонемент ба
яна, на якому грає батько.

Любов до •
виховується 
як важливо в цю пору посі
яти добре зерно в душі 
дитини. Ось четвертонласни-

огляд пошти 
ДИСК-ЗАЛУ

теня

СВП справжніх почуттів, 
високих і чистих, часто 

відкривається для нас зі 
сторінок книги, екрана теле
візора, вражає нас своєю 
красою в хорошій пісні. Ми 
нерідко говоримо про гар
ний смак, уміння розібрати
ся, де маємо справу з мис
тецтвом, з де — з підроб
кою під нього. Та чи зав
жди вміємо це робити! 
ОТОЖ — про пісню. Вона 

займає значне місце в 
духовному житті наших юна
ків і дівчат, про що свід
чать і листи до редакції.

«Пишу до вас уперше, то
му дуже хвилююсь. Я дуже 
люблю пісні і не 
життя без них».
ФРАНКО, м. Новомирго- 
роді.

«Пісні завжди допомага
ють людям, дають їм на
тхнення». (Любов РИБАЛКА, 
с. Чутівкг Знам’янського ра
йону}.

«Як почуєш улюблену піс
ню — ніби зустрінеш друга, 
якого давно не бачив». (Раї- 
єа ЗАХВДТИХАТА, с. Васи
лівна Долинського району).

Листів до диск-залу над
ходить багато, і в кожному 
— поохання надрукувати 
улюблену пісню, розповіс
ти про її авторів та виконав
ців. Про це пишуть учні 
шкіл, професійно-технічних 
училищ, робітнича молодь. 
Приємно, що більшість із 
них — учасники художньої- 
самодіяльності,, 
ють свій вільний 
кому чи хоровому 
прагнуть якнайшвидше 
зучити нову пісню і подару
вати її своїм друзям бать
кам, односельчанам. Саме з 
цим гроханням звертаються 
до редакції доярки колгос
пу імені Калініна 
»ангельського
Н. Іщенко, М. Тимошенко, 
І. Крутенко, група дівчат з 
колгоспу імені Ульянова 
Знам’янського району та ін
ші.

Валентина Костенко із се
ла Писанки ’ Долинського 
району розповідає, що в її 
сім’ї всі люблять співати і 
що вечорами в домі часто 
звучить музика і лунають

ВІРНИМ
ДРУГ

ця з м. Світловодська С. О.

які відда- 
час соль- 

слізу, 
ро- Хоч вона й збирає ще пісні 

до «пєсельника», як сама 
пише, але вже має естетич
ний смак, захоплюється му
зикою композиторе Шаїн- 
ськсго, піснями з дитячих 
кінофільмів. (До речі, як на 
наш погляд, дитячі пісні в 
художньому відношенні час
то стоять вище від багагьх 
пісень для молоді. Але це 
вже закид деяким нашим 
композиторам і поетам). 
СІ КІ Ж ПІСНІ приваблюють 

наших читачів?
Дуже популярні «Ширше 

коло!»-, «Руда метелиця», 
«Червона стріла», «Маест-

Новоар- 
району

ро», «Наш край», «Малинів- 
ка», «Не забувай». Тобто 
пісні у виконанні відомих 
співаків чи вокально-інстру
ментальних ансамблів. Най
частіше виконавці і створю
ють пісням славу (іноді, за
значимо побіжно, неззелу- 
жену).

І хоча щойно названих 
творів цей докір не стосу
ється, але хочеться поради
ти хлопцям і дівчатам не 
віддаватися сліпо течії мо
ди, а виробляти-в собі кри
тичне ставлення до її нови
нок. Для цього необхідно 
багато самому знати, треба 
праиювати над підвищенням 
особистого рівня культури. 
Без цього не можна стати 
по-справжньому сучасним, 
«імунітет проти низькопроб
ності», про ЯКИЙ ГОВОРИВ ві
домий композитор і педа
гог Дмитро Кабалєвський, 
треба в собі вихсвуваги, 
сам він не появиться.

Різні листи надходять до 
диск-залу. Нерідко на кон
верті читаємо: «Стоп, а де 
усмішка?» — і відразу усмі
хаємось. На іншому конвер
ті: «Лети с приветом, вер
нись с ответом!» — тут уже 
сміємося вголос. І щиро 
співчуваємо листоноші, яко
му адресують наші читачі 
слова: «Ширше крок, пош
тарю!», знову ж таки напи
сані на конверті.

Адміністрація диск-залу 
не може погодитися з дум-- 
кою М. К. із села Федорів
ни Кіровоградського райо
ну. що «Руда метелиця» __
«бесподобна пісня», хоч, 
звичайно, щось у ній є... 
Валентині К. з цього ж села 
повідомляємо, що пісню 
«Снігопад» виконує грузин
ська співачка Нані Брегвад- 
зе, а не Грибвадзе, як Бона 
написала в листі до редак
ції.

Пісня — це друг. Тож да
вайте шукати собі друзіл- 
вірних, котрі допомагали б 
нам і в праці, і в навчанні, 
котрі були б нам добрими 
супутниками в дорозі, що 
зветься ЖИТТЯМ.

Чергова по диск-запу
Л. ДЕРЕВ’ЯНКО.^

ХРОНІКА

ДИСК ПРЕМ’ЄРИ
Популярна співачка Те

тяна Анциферова закінчує 
роботу над гігантом, який 
ознайомить шанувальників 
естради з її концертним 
репертуаром. Кілька пі
сень для Анциферовоі на
писав керівник ансамблю 
«Самоцветы» 
ков (у супроводі 
ВІА співачка 
композиції).
пластинки 
Олександра 
Прем'єра одної з них — 
«Ми родом із дитинства-» 
на слова Ігоря Кохановрь- 
кого — недавно відбулася 
зо Всесоюзному радіо.

Сергій Беліков, який не
давно став солістом 
самблю «Самоцветы», 
чав запис першої сольної 
пластинки. На одному бо
ці будуть пісні Олександ
ри Пахмутової, на друго
му — власні композиції 
Сергія

Юрій Малі- 
цього 

й записалз 
Окрасою 

стануть пісні 
Зацепіна.

ан- 
по-

ЩО, ДЕ, КОЛИ
Після того, як рок-груг.а 

«Аракс» стала гастролю
ючим колективом, у теат
рі імені Ленінського ком
сомолу появилася вакан
сія. Ретельний конкурсний 
відбір завершився вдало. 
В театрі утворилася нова 
рок-група — «Ключ» (ху
дожній керівник Кріс 
Кельмі). Ті учасниками ста
ли музиканти 
ансамблів 
«Вьісокосное 
норгма», 
Особливість 
тальної групи — чотири 
синтезатори, з допомогою 
яких звучання стає наси
ченим, набуває особливос
тей джазового і навіть 
симфонічного оркестру. 
«Ключ» уже дебютував у 
виставах «Тіль», «Зірка» і 
смерть Хоакіна ЛАур’єти».

А. КРУПСЬКИИ.

московських 
«Виктория», 
лето». «Па- 

« Автограф», 
інструмен

Редактор В. СТУПАК.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета

ЖСМ Украины.

,11а украинском языке.
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