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ЗІ святом

ПЕРШО
ТРАВНЯ,
рЇдТ^р.
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НАШ СУЧАСНИК

ЗМІНА
21 травня комсомольській організації орденіз Жовт
невої Резолюції і Трудового Червоного Прапора кірово
градського заводу сільськогосподарських машин «Чер
вона зірка» виповнюється 60 років. Комсомольці і мо
лодь підприємства готуються зустріти свій ювілей висо
кими показниками з праці. «Молодий комунар» опублі
кує матеріали, у яких розповість про трудові будні їлолодих червонозорівців, ідейно-політичне
виховання
молоді, стиль роботи комітету комсомолу одного з най
більших підприємств сільськогосподарського машинобу
дування нашої країни.
Сьогодні ми пропонуємо розповідь про успіхи і проб
леми, якими живе бригада по складанню зернотукових
ящиків з найновішого заводського корпусу № 90, яку
очолює молодий комуніст Василь Крутий.

З радісним настроем зустрічає Першотравень молода доярка нолі оспу імені
Шевченка Долинського району Валентина БРИЛОВСЬКА. Колектив ферми, ні якій,
вона працює, достроково справився із чотиримісячним завданням по виробництву
і продажу молока державі, а сама дівчина надоює в ці дні по 10 —11
нілогра.міз
молока від корови. Вагоміші результати має хіба що наставниця Валентини — мо
лодий орденоносець Тетяна Турбала.
Фото В. ГРИ.ЗА.

МЕТА

ЯК І ЗОБОВ’ЯЗАЛИСЯ
Нинішнього року комсо
мольсько-молодіжна меха
нізована ланка, яку я очо
люю, вперше вирощувати
ме кукурудзу
за індустрі
альною технологією. Ми ро
зуміємо всю складність зав
дань, поставлених перед на
ми, а тому постійно підви
щуємо
свою професійну
кваліфікацію, вчимося пе
редових меюдів праці у
знатних кукурудзоводів на
шого господарства.
У ланці — 9 чоловік Найдосвідченішим —
Петру
Забологньому,
Сергію Закушняку, Степану
Іскруку,
Іеану Варенику
— рада
бригади вирішила довірити
сівбу кукурудзи. Всі інші
члени колективу
зайняті
підготовкою
грунту, тран
спортуванням і внесенням у
рядки мінеральних добрив.
Робота у нас ладиться. Зро
зуміло: хлопці довго чекали
того часу, коли можна буде
увійти
в загінки. Правда,
без діла ми й раніше не си
діли.
х.

Ланка однією з перших в
господарстві включилася в
сівбу вівса і гороху. Пізніше
вирішили ми допомогти су
перникам по соціалістично
му змаганню — механізато
рам із комсомольсько-мо
лодіжного колективу по ви
рощуванню соняшнику, очо
люваного Віктором Тетієвським. За кілька днів завер
шили всі роботи на їхній
плантації.
Увесь світловий день по«
ударному трудяться мої ко
леги. Думаю, що всю 210гектарну площу ми впорає
мо,
як і зобов’язувались,
за чотири робочих дні. А
ще вірю, що КМК підкорить
ся 40-центнерний
урожай
качанистої. Це й буде на
шим трудовим
дарунком
60-річному ювілею країни.
М. АНДР1ЙЧУК,
ланковий комсомольсь
ко молодіжної механі
зованої ланки по виро
щуванню
кукурудзи
колгоспу імені XX з’їз
ду КЛРС.

Щоразу, йдучи на зміну,
навпроти корпусу № 70 за
воду «Червона зірка» Ва
силь Крутий мимохіть зу
пиняє погляд на великому
портреті заводського пе
редовика,
орденоносця,
депутата Верховної Ради
СРСР В. І.
Гетьманця (а
поруч .з портретом напис
крупними літерами: «П'я
тирічку
— до 7 жовтня
1984 року!»). І щоразу Ва
силеві здається, що Геть
манець проводжає його
на роботу запитальним по
глядом: «Ну як, Василю?
Скоро в суперники набива
тимешся?» — «А чом би
й ні, — міркує молодий
робітник. —
Дайте лиш
освоїтися повністю з ро
ботою, дайте можливості
— а тоді побачимо».
Бо чого
йому бракує?
Молодий? Але кому ж, як
не
молодим, дерзати?
Досвіду? За плечима три
роки заводського стажу.
Освіти? Є середня спеці-

з’гадея
КОМСОМОЛУ

ГІДН50
ЗУСТРІЧ
ДОСТРОКОВО!
Напередодні
свята
міжнародної солідарності '
трудящих
номсомольсько-молод іжний копектяз
наладчиків
контрольновимірювальних приладів
3
Олександрійського
електромеханічного заво
ду рапортував
про до
строкове
виконання со
ціалістичних зобов’язань
: на
честь
XIX
з’їзду
І алнем. Змінні завдання
комсомольці,
очолюзані
Валентином
Домченном
та Ігорем Вернегою, що
дня виконують на 135 —
140 процентів.

І. ДОБРЯНСЬКИЙ.

м. Олександрія.

альна. І, як Гетьманець, він
працює бригадиром. Тіль
ки не в ливарці, а на діль
ниці первинного складання
у фарбувально-складаль
ному цеху. Одне слово —
потоібен час.

2,
90-й корпус — одне з
найновіших
заводських
надбань.
Новий виробничий кор
пус став
до ладу в 1974
році. Кожен
заводський
цех напразив сюди части
ну своїх робітників. Не всі
вони були сумлінними. А
тому й траплялися запіз
нення,
прогули, пияцтво.
Адміністрації і партійній
організації корпусу дове
лося докласти неабияких
зусиль, перш ніж у корпу
сі запанувала загалом здо
рова атмосфера. А з реци
дивами «нездорової» до
велося мати справу і Ва
силеві Крутому.
Дільниця, де працює Ва
силь, ще торік була одним
(Закінчення на 2-й стор.).
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І

РОКІВ
Почесною
грамотою
президії
Всеросійського
товариства охорони пам’я
ток історії і культури на
городжено будівельний за- І
гін Харківського
уиівер- 1
ситету
«Комунар-81».
Юнаки і дівчата, які удар- і
но працювали минулого |
літа в північних районах ’
країни, відрахували час
тину зароблених коштів на
спорудження пам’ятника
бійцям студентського ба
тальйону, сформованого в
цьому вузі в перші дні
Великої Вітчизняної війни.
— Близько півтори ти
сячі майбутніх фізиків і
філологів, істориків і мате
матиків пішли тоді
па
фронт прямо з універси
тетських аудиторій, —
І
розповідає комісар будзагопу Олександр Шаталов.
— Доля добровольців
знайшла відображення в
романі «Людина і зброя.»
відомого
українського
письменника Олеся Гон
чаря. Який був
одним з
бійців
студбагальйопу.
Відновивши за спогадами,
архівними документами і
листами імена та біогра
фії наших ровесників со
рокових років, ми виріши
ли увічнити їх пам’ять.
Монумент передбачається
встановити в студеитськопоблизу
му
містечку,
«Вища
спорткомплексу
школа», де
ірозташовані
гуртожитки багатьох хар- І
ківськпх вузів.
3. ГАТАЦІ,
кор.

ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР
У колгоспі імені Крупської це вже традиція:
напередодні Першотравня
підбивати підсумки зма
гання, теплим словом, піс
нею дзвінкою вітати зви
тяжців весняного поля.
Отак і цього разу. _ Під
час короткої обідньої пе
рерви завітали в степ до
трактористів
секретар
парткому
господарства
Сергій Сергійович Чернявський, профспілкові й
комсомольські активісти,
члени
агітбригади сіль
ського буднику культури.
Секретар парткому міц
но потне правиці комсо
мольцям Анатолію _ Чернявському н Анатолію Камардашу, вітаючи їх з
перемогою в соціалістич
ному змаганні па сівбі
ранніх ярих культур.
— Так і далі тримати,
хлопці!
— А вони й тримають,—
втрутився Микола Ніколаєнко, секретар комсо
мольської організації кол
госпу. —• Вчора Толя Чернявський разом із Сергієм
ІІіколаєвим посіяв ЗО гек
тарів цукрових буряків,

Без малого дві норми!
Анатолій знітився від
такої уваги. Спробував
перевести розмову в інше
русло:
— Не тільки ми старає
мось. Микола Чорномаз,—
кивнув на стрункого юна
ка, що стояв поруч, —
теж щодня рекорди б’є.
Вчора, до речі, не менше,
ніж ми, посіяв.
їхні сівальиі екіпажі —
комсомольсько - молодіж
ні. Ще в березні, коли в
Назарівні приступили до
сівби ячменю, зав’язалося
між ними трудове супер
ництво.
— Ідею щодо змагання
подали наші молодші ко
леги,
сівачі
Олекса пдр
Гсйко і Сергій Ніколаєв,—
згадує Микола Чорномаз.
— Ми з Анатолієм під
тримали ЇХ'.
А потім були музичні
вітання, адресовані Ана
толію Чернявському. Сер
гію Чорномазі' й Олек
сандру Гейку, сумлінним
орачам
комсомольцям
Сергію Татарчуку та Ана
толію Камардашу... Ви
соко-високо
здіймалася

,РЕПОРТАЖ
,-------------- ,

над полем пісия, полохаю
чи одинокого жайвора, що
нерухомо застиг у висо
кості.
Пізніше була команда
агронома Миколи Поміленка:
— До роботи!
Запрацювали
двигуни,
пішли агрегати в останні
загінки.
Всю дорогу назад Ніколаєико бідкався, що не
встигне сьогодні побувати
на сівбі соняшнику:
— Розумієте, — пояс
нював. — там
працює
КМК по обробітку грунту.
Ще й як працює!.. Імена
Олега Остапепка, Сергія
Камардаша та Сергія Деденка не сходять з наших
«блискавок» і «полівок»...
А
Сергій
Сергійович
Черпявськнй у задумі гор
тав свого записника.
— Ще
депь-другнй. і
обсіємось, — сказав на
решті. — А нелегко було:
дощі, сльотавнця... Та чи
ж воші вирішують долю
врожаю? Ні, вона в руках
цих хлопців...
м. ПОЛІЩУК.

Кіровоградський район.

2 crop.

«Молодий комунар»

(Закінчення.
Поч. на 1-й crop.).
з «найвужчих» місць цеху.
Неритмічне постачання по
роджувало заробітчанські
настрої. У червні минулого
року
цехове
партбюро
розглянуло
питання про
використання нової техні
ки і запровадження кро
кового конвейєра на скла
данні зернотукових ящи
ків. Було
запропоновано
реорганізувати
роботу
дільниці.
Запровадили
бригадний підряд. Брига
диром нового
колективу
стає молодий
комуніст
Василь Крутий. Втім, він і
раніше
бригадирував де
який час. Але тодішня ор
ганізація праці
не задо
вольняла ні його, ні брига
ду, ні адміністрацію.
Як вони працюють сьо
годні?
Бригада складає із де
сятка заготозок
корпус
зернотукового ящика сі
валки. СЗ-3,6. Заготовки й
деталі надходять на діль
ницю або із
заготовко«
пресового цеху — їх по,цає пересувний кран, або
з сусідньої дільниці зва
рювання.
Кроковий конвей-.р —
великий прямокутний по
міст, на якому розставлені
підпірки для каркасів зер
нотукових ящиків. Тут ви
конують
чотири основні
операції. Конвейєр приво
диться в рух короткочасним вмиканням — карка
просуваються
си ящиків
незначну відвперед на
якийсь
крок
стань, на
(звідси і назва).
Коли бригада повністю
забезпечена заготовками і
мегизом (гайки,
шайби
інший дріб’язок), тут ні
коли і вгору
глянути. У
бригаді — семеро. Норма
для
кожного 9 ящиків.
Бригада успішно справля
ється із своїм завданням.

3.___
Конвейєр
завмирає:
обід. Хто йде в їдальню,
хто залишається на місці,
підкріплюючись домашні/ии харчами. Василь пова
гом обходить
дільницю
(сьогодні буде план і по
над план — приємно...) і
рушає до їдальні.
Коло виходу з корпусу,
біля стендів з показника
ми і графіками на мить
зупиняється, читає «блис
кавку»: червонозорівці ус
пішно виконують держав
не замовлення
по виго
товленню сівалок СЗ-3.6, а
от з новою сівалкою СО4,2 справи йдуть
значно
гірше.
— А я тебе якраз шу-

Фото В. ГРИБА.

СТОРІНКИ
ІСТОРІЇ
У нелегких умовах, в боротьбі і зброй
них сутичках з жандармерією «проходили
перші маївки в степовому краю. Багато
наших славних земляків віддали своє
життя, впроваджуючи возу революцій
ну традицію. Вони усвідомлювали важ
ливе значення і роль маївок у зміцненні
міжнародного робітничого руху, прого
лошуючи вільну працю, рівність і щастя
людей усього світу.

Першого травня 1905 року робітники
бобринецьких заводів і майстерень прининили роботу і вийшли на вулиці міста,
вимагаючи скорочення робочого дня, під
вищення заробітної плати, встановлення
трирічного строку учнівства. Налякані
підприємці пообіцяли задовольнити ви
моги страйкуючих. Ллє наступного дня в
місті було проведено масові арешти, а
керівників страйку — Печешока і Крав
ченка відправлено до елисаветградської
в ЯЗНИЦІ.
(З матеріалів Кіровоградського облдержархіву).

* * *
Першого травня 1995 року в балці за
Новоарха.чгельськом члени революційної

1

Я народився і виріс у Конакрі — століші Гвінеї. Цз
гарне, мальовниче місто, яке
стає невпізнаним у святко
ві дні. Уявляю, яке
воно
сьогодні сліпучо-біле; усі —
від малого до
старого —
вийшли на вулиці У націо
нальних білих костюмах, ра
дісні, веселі. Перше Іравня
— найулюбленіше свяго гві
нейського народу. Та й не
тільки гвінейського. Ного
святкують
у всьому світі.
Адже цс- — день Міжнарод
ної солідарності трудящих.
ЗгуртоваСолідарність,
піст і, робітників і селян у
боротьбі за мир — ось що
найперше означає для мене
це слово. Марші миру, мо
лодіжні маніфестації проти
війни часто проходять у ме
не на батьківщині. Я зав
жди брав
найактивнішу
участь у їх проведенні. Бо
вважаю; найголовніше для
людей усіх націй — мир і
спокій на планеті.
Нинішній Першотравень я
зустрічаю далеко від рідно
го міста. Та я безмежно
щасливий. Адже
йтиму в
святковій колоні пліч-о-пліч
з радянськими
юнаками і
дівчатами.
За п'ять років
навчання в Кіровоградсько
му інституті сільськогоспо
дарського машинобудування
я здружився з ними, пізнав
силу оезкорпелпвої дружби
і допомоги. Через все жііт-

4,____

Завжди людно в музеї історії підприємства.

—Ти не забув, яке в те
бе партійне доручення?
— Політінформації про
воджу регулярно.
— Ось тобі ще газети.
Тут дещо цікаве про соцзмагання. Ознайом своїх
хлопців. І ще: партбюро
готує збори. Говоритиме
мо про соціалістичне зма
гання і дострокове вико
нання державного завдан
ня. Подумай, може висту
пиш.
— А що ж таке? Йдемо
наче за графіком.
— Не зовсім. З овоче
вою, СО-4,2, справи
кеп
ські: нова модель — на
ладка, доводка.
— Але ж не ми її виго
товляємо.
— Не ви, так інші... Це
спільна справа.
— У нас своїх проблем
вистачає, Вікторіє Михай
лівно.
— Знову простій?
— Сьогодні ні.
Проте

НАЙГОЛОВИІШ

збирались звільнити. Вік
тор дав слово виправити
ся.
Повірили
востаннє.
Крутий погодився
взяти
його В бригаду. Висновок
робити ще, Мабуть, раНО,
але кілька
місяців Віктор
тримає слово.
Вони прощаються,
та
Василь не перестає думати
над словами В. М. Верісоцької. Про поліпшення ро
боти він може
говорити
хоч зараз. Зростання про
дуктивності праці на діль
ниці первинного складання
після того,
як було за
проваджено
бригадний
підряд і кроковий конвей
єр, робітники не загаль
мують: зроблять усе, осо
бливо В. Федченко, В. Ки
риченко.
Та й на інших
можна покластися. Але...
Але якщо не буде перебо
їв у постачанні. Є деталі й
заготовки — бригада пра
цює. Нема — «згадує» тих,
хто зриває їй план, пере
дусім — заготовчо-пресоеий цех і звзрювальників.
Нече б то й не
годиться
кивати
на когось, але
об’єктивна
причина кри
ється саме в цьому. І цю
проблему дазно
варто
розглянути
не тільки на
цехових
зборах, а й на
зборах комуністів корпу
су, що об’єднує три цехи,
& то й усього заводу.

ЗМІНА

каю, — чує він
жіночий
голос
і обертається. Пе
ред ним стоїть В. М. Верісоцька, секретар цехового
партбюро.

_ __________ ______________ <5 травня 1982 року

нема певності в тому, що
заготовчо-пресовий знову
не підееде.
— ЗПЦ у всьому винува
тити теж не можна. Не ви
стачає металу, бракує ро
бочих рук.
— Торік було те саме.
— І позаторік...
Метал
варять не на нашому заво
ді, а в ААакіївці, у Жданові, в Дніпропетровську... З
початку року нам заборгу
вали тисячі тонн
металу.
Ну, а про кадри і говорить
не доводиться...
— Треба дзвонити, писа
ти, вимагати. Критикувати
врешті-решт. Адже ми виконує/ло державне завдан
ня.
— Все правильно, Васи
лю. Всім постачальникам
давно були розіслані лис
ти з проханням прискори
ти відвантаження заплано
ваного нам металу. Деякі
зрушення є.
Детальніше
поговоримо
про це на
зборах. До
речі як там
Віктор?...
Мова заходить про од
ного із членів
бригади,
якого за випивки, прогули

Непомітна втома змушує
під кінець зміни частіше
поглядати на
годинник:
скільки там залишилося?..
Ось і все.
Склав інструмент, прибрав робочі міс
ця. Сьогоднішній день був
напружений,
утомливий,
але така
втома приємна
коленому. Товариші йдуть,
а Василь розшукує майстра
Ф. П. Філоненка, заповнює
робочий журнал.
— «Козла» сьогодні за
бивали? — жартома питає
майстер.
Василь у відповідь пока
зує зроблений ним запис
у журналі.
— Ого, не
менше 130
процентів, —
дивується
Ф. П. Філоненко.
— А ви як думали? —
гордо каже Василь.
... Сьогоднішній Василевий настрій
визначається
далеко не дрібницею: до
сягнутий успіх, попри вто
му породжує віру в себе,
в майбутнє... Саме з таким
настроєм іде
сьогодні з
роботи Василь Крутий ра
зом з товаришами повз
портрети Л. В. Чернеги,
В. І Гетьманця, інших за
водських передовиків.

В. КОБЗАР.

ЇШсфУЙТ®

І

І троянди!

І

І

А лама КАНДЕ,
студент КІСМу.

УСПІХ
ДРУЖБОЮ
МІЦНИЙ

м. Кіровоград

групи зібрали селян на маївку. На влаш
тованому тут мітингу виступив представ
ник від одеських робітників. Він закликав
до рішучої боротьби проти царизму. Мі
тинг поліція розігнала, багатьох учасни
ків його арештувала.
(З матеріалів Кіровоградського обл- І
У радгоспі
«Тюйьпаїг»
держархіву).
В Кіровоградського району
«жнива» тривають круг* * ♦
І лий рік. Відцвітає одна
«1 травня 1907 року страйкували ро І культура — з’являються
бітники і службовці крамниць Випо- | бутони на іншій. І так без
перервно.
градського, то в Новоукраїнці. Вони
вимагали підвищення заробітної плати і І
За перший квартал цьо
скорочення робочого дня».
го року квітникарі радгоспу перевиконали план на
(Газета «Голос юга»,
16 травня
З тисячі карбованців. На
1907 р.).
селенню продано 2 тисячі
гвоздик, 21 тисячу штук
♦ ♦ ♦
калл, 28 тисяч штук тро
«1 травня 1919 року комуністи станції
янд та 14 тисяч штук ІіЬ
Єлисаветград звернулися до залізнич
ших квітів — усього 6.5
ників краю з закликом
взяти активну І тисяч.
участь у відбудові транспорту».
Немала заслуга в цьо(Радянське будівництво па Україні І му молодих
працівніщь
в роки громадянської війни. Збірник І радгоспу Марії КузпецоІ вої, Любові Слюсарснко,
документів і матеріалів. К., 1962 р).
Надії Савченко. Олекса» д* * . ч<
рп Сергієнко, Валентини
Луговської.
«У день святкування 1 Травня 1921 ро
Це завдяки
їхній праці
ку велика група олександрійських робіт
розцвітають
букети па святково прпників виїхала в села допомагати хлібо
робам завершити посівну кампанію. Пи
шепочуть
тання змичкі» міста з сеном успішно ви
' браних столах,
НІ Ж.-ГОСТІ
рішувалося».
пелюстки слова
(І'.торія міст і сіл і РСР, Кірово- рад | закоханим .
ська область, К., )972, стор. 608).
В. САВРАНСЬИМЙ.

тя пронесу я теплі почуття
до Володимира Слиріши і
Михайла Маибенка, які ста
ли справжніми моїми друзя
ми.
Незабаром я повернуся на
батьківщину. Як дипломова
ний спеціаліст, який здобув
с-світу в Радянському Союзі,
у нас цінують і поважають
таких людей. Бо вони дове
ли па
практиці, що їхня
професійна підготовленість,
зрілість набагато вища, ніж
тих', хто здобував фах деін
де. І я горжуся тим, що ме
ні випала честь учитися на
батьківщині Леніна.
Я розповідатиму
вдома
про Радянський Союз, про
Україну, про міста, в яких
довелося побувати. По пра
ву вважаю себе щасливою
людиною, бо бачив Москву,
був у Мавзолеї Леніна
Сьогодні, у деі-ь Першо
травня, я бажаю студентам
свого вузу, кіровоградцям,
усім трудящим великої Кра
їни Рад успіхів у праці, здо
ров’я, людського щастя. Ви,
радянські люди, як ніхто ін
ший у світі, пильнуєте мир
на Землі. Тож наснаги і си
ли вам!
Хай зростають ряди миролюбці в, котрі несуть сьогод
ні по планеті святкові пла
кати з написами «Мир. Май,
Труд».

І

Прогресивну
методику
планування і організації це
хового виробництва, запро
поновану київськими спеціа
лістами, взяли на озброєння
в Мінському виробничому
об’єднанні імені В. І. Леніна.
А на Київському ВО імені
С. П. Ксрольова, яке з ним
змагається,
впроваджено
технічні нововведення, роз
роблені
білоруськими ра
ціоналізаторами.
Дружбз
колективів деох спорідне
них підприємств дає відчутні
економічні вигоди: протя
гом останніх десяти років їх
продукція не мзє реклзмацій, обидва
об’єднання не
раз нагороджувались пеоехідним Червоним прапоро/л
ЦК КПРС, Ради
Міністрів
СРСР, ЕЦРПС і ЦК ВЛИСМ.
Свій вагомий
вклад у ці
досягнення внесли і молоді
робітники та спеціалісти.
— Щороку комсомольські
організації цехів і підпри
ємств підбивають підсумки
соціалістичного змагання,—
говорить секретар комітету
комсомолу ВО імені В. І. Ле
ніна Леонід Буланов. — Пои
цьому враховується і участь
молоді у виконанні завдань
п’ятирічки,
науково-техніч
ній творчості, у комсомоль
ському політнавчанні, ак
тивність юнаків і дівчат у
спортивно-масовій роботі.
Гелер перехідний вимпел
і спеціальний приз за під
сумками
соціалістичного
змагання — у корольовців.
Але кияни твердять,
що Б
ЦІЙ перемозі чималий вклад
мінчан. Вони,
наприклад,
приготували всі проби ! до
кументацію для
впровад
ження у виробництво нової
електропечі. Завдяки цьому
коро.тьовці
зекономили
кілька тижнів. У свою чеоГУ білоруські
верстатники
впровадили у себе немало
винаходів
своїх київським

друзів. У тому числі техно
логію обробки фторопласту
комбінованим інструментом.
Це не тільки
забезпечило
виграш у часі, а й дало змо
гу поліпшити якість продук
ції.
— Добре
пам’ятають на
нашому підприємстві, як піс
ля кількох ділових відряд
жень
спеціалістів у Київ
продуктивність праці в цгху
№10 зросла вдвоє, — розпо
відає
начальник
цеху
В. Кудрявець. — Приходили
до нас багато
робітників,
бригадирів,
майстрів: від
крийте, мовляв, секрет. А
причина тут проста. В той
час ми змагалися з комсо
мольсько-молодіжним цехом
N° 15 об’єднання імені С. П.
Но рольова. Як не старалися
— все у корольовців вихо
дило і легше, і швидше. Тоді
я й почув від своїх київсь
ких друзів, як здалося, див
не запитання. з чого починає
свій
трудовий день ваш
робітник?
Здивувався, але
розповів
весь
ланцюжок
під
одержання
завдання
майстра до набору
інстру
менту в кллдових. Як і ВСЮ
ДИ, кажу. Ні,
відповідають
колеги, не всюди. Виявилось,
підготовка робочого місця на
НО імені С. П. Норольова по
чинається до приходу верстатнина. Разом із завдан
ням робітник одержує і тех
нологічну карту, і весь ком
плект Інструментів. Втр'ТГИ
часу зведено до нуля. Все ц»
тепер стало принципом і в
нашій роботі.
Все більше розмах зма
гання між колективами ви
робничих
об’єднань імені
В- І- Леніна
та імені С. П.
Корольова. Нового імпуль
су надає йому підготовка до
ь0-річчя
утворення СРСР.
Про рішимість київських І
мінських трудівників ГІДНО
зустріти славну дату в істо
рії Країни Рад свідчить той
факт, що вони вийшли а лі
дери серед підприємств га
лузі.

В. ЧЕРНИШУК.
кор. РАТАУ.
Мінськ—Київ.
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«Молодий комунар»

СТАНЬ УРІВЕНЬ
З ГЕРОЯМИ!
З 3 по 9 тревня в країні
Всесоюзна вахта пам'яті.

проводиться

В усіх комсомольських організаціях під час підго
товки до цієї акції розроблялись плани заходів, спря
мовані на активну пропаганду
ленінського вченая
про захист соціалістичної Вітчизни, організацію ху
дожніх і фотоекспознцій, виставок, які розповідаюсь
про ратні й трудові подвиги радянського народу. Та
кі накреслення є, наприклад, у первинних організаці
ях Новоукраїнського району, які працюють спільно
з активістами районної організації Товариства охо
рони пам’яток історії і культури. У дні вахти тут ще
більше активізується робота учасників Всесоюзної
експедиції «Літопис Великої Вітчизняної»; 3—4 трав
ня в усіх селах району буде проведено урочисте віді крнття Вахти пам’яті з виносом знамен трудових ко
лективів, комсомольських організацій, покладанням
квітів до пам’ятників і обелісків з участю героїв вій
ни і праці. В школах відбудуться уроки мужності.
/X трудові будні Вахти пам’яті комсомольці і., / полівки Ону фріївського району проведуть під деві
зом «Стань урівень з героями!». Вони зарахували з
свої колективи Героїв Радянського Союзу росіянина
і І. С. Коауиа, білоруса К. П. Гриба, башкира О. І.
Гугчш.а, котрі загинули під чте форсування Дніпра і
визволення села від німецько-фашистських загарбни
ків. Молоді металурги Побузького нікелевого заводу
Гелованівського району працюватимуть в травневі
дні за себе і за героїв підпільної комсомольської ор
ганізації «Сиартак». Вони візьмуть участь в урочистій
ланнці. присвяченій Дню Перемоги, то проводигимеіься в і\расн згірській восьмирічці.
Ь усіх комсомольських
організаціях країни 7—8
травня має пройти операція -.«Обов’язок». Включив
шись в неї, комітети комсомолу кіровоградських за
водів «.Червона зірка», тракторних гідроагрегатів, се
редніх шкіл №№ 19, 13, наприклад, пошлють своїх
представників в госпіталь інвалідів Великої Вітчиз
няної війни, на квартири колишніх фронтовиків, учас
ників партизанського руху, в сім’ї полеглих героїв.
Обласний штаб Всесоюіноги походу комсомольців
і молоді «Шляхом слави батьків» дав наказ у дні
Вахти пам’яіі організувати походи місцями револю
ційної, бонової т? трудової слави радянського »зро
ду. Одними з перших вирушили в дорогу молоді ви
робничники Кіровоградського заводу радіовнробів,
які па автимобілях подолають шлях більш як у три
тисячі кілометрів.
У святкові дні буде виставлений почесний караул
біля обелісків. Право на це надається кращим мо
лодим робітникам і колгоспникам, студентам і уч
ням, юнармійцям, учасникам військово-споріпвпнх
ігор «Орля». «Зірниця».
Має пройти також огляд готовності комсомольців і
молоді до захисту революційних завоювань під де
візом «До праці і захисту Вітчизни готові!».
Завершиться Вахта нам яті хвилиною
мовчання,
реквіємом-клятвою вірності подвигам загиблих іероїв.

НІШО
котку
1'іередтравневнй
оглядконкурс дитячих клубів за
інтересами завершено в Хар
кові.
Його
переможцем
став клуб «Подружка», від
критий на
Салтівському
житловому масиві. Це один
з 145 дитячих колективів,
які об’єднали в усіх мікро
районах юних
городян за
місцем проживання.
- Цілий поверх виділили в
Новому висотному будинку
.для «Подружки». Після уро
ків дівчатка-підлігки навча
ються тут кулінарної спра
ви, крою і шиття, а’язания.
На кошти Московської рай
ради для занять придбано
швейні і в’язальні машини,
предмети
господарського
вжитху, обладнано демон
страційний зал з стінамндзеркалами для показу го
тового одягу,
пошитого
майстринями -початківцями.
Досвідчені інструктори —
шефи з фабрики-кухиі і
етельє прищеплюють дів
чаткам навички домоведен
ня.
Цікаві центри для діт
вори, створені на доповлевня до міського Палацу і ра
йонних Будинків піонерів,
станцій юних техніків і на
туралістів, спільно з ними
розв’язують важливі вихов
ні завдання. На розвиток
клубів за інтересами щоро
ку місцеві Ради асигнують
Низько п’ятисот тисяч кар
бованців.
М. ХАБИНСЬКИЙ,
кор РАТАУ.

окупантів полетіли грана
ти, зацокотіли
кулемети.
«Гомони» робили своє ді
ло — ворожу техніку мов
вітром здувало з дороги,
із свистом летіла вона в
безодню. Напад
був на
стільки несподіваним, що
гітлерівці не встигли нала
годити оборони.
Майже
шістнадцять тисяч голозорізів знайшли свою могилу
серед німих
скель Альп,

Юрій МАТІВОС

чюпжяимкац

На далекому

меридіані
... Вже сьомий день пе чотири сотні їх здалося в
ребуває в засідці альпій полон.
ська партизанська дивізія.
Сміливо й винахідливо
Тиждень
мовчки сидять діяв у тому бею Володи
на стрімкій, порослій мо мир Бойко. Ціпком заслу
хом скелі.
У кожного 6 жено на мундирі партиза
руках автомат,
запас на на з’явилися погони сер
боїв,
гранати «Гомоні. жанта. Хоробро
бився і
Вони спеціально призначе його
побратим
Сашко
ні для ведення війни в Юров.
гірських умовах. Така грзВідчули друзі ТОГ'.» дня
ната має колосальну ви й гіркоту втрати. Смертю
бухову силу, здатна піді хоробрих загинув їхній бо
рвати й відкинути на кіль йовий товариш, командир
ка метрів будь-яку авто роти вільних стрільців Гри
машину.
горій Віїггоров На кладо
— Бачу за
перевалом вищі альпійсокого містеч
противника, — доповіда ка Пенкольн і понині сто
грані гний
ють командиру сторожо їть скромний
обеліск. На меморіальній
ві пости.
Макі приготувались, за дошці бойові друзі загиб
і фран
вмерли.
Погляди
всіх лого — росіяни
написали: «Тут
спрямовані в одному на цузи —
прямі. Бузькою гірсокою вічним сном спочиває хо
дорогою, де
не можуть робрий російський офіцер
розминутися два автомобі Григорій Вікторов. Загинув
лі, на
кілька кілометрів у бою в січні *944 року».
розіягнулася колона. Во
на рухається неквапом — 6. ТІ, хто
фашисти впевнені в собі. НЕ ЗАБУВ
Раптом
потужний вибух
струсонув гори — то на В8ТЧИЗНИ
скочили на міни
передні
машини. І еідразу ожило (Спогад В. С. Бойка).
все навкруг. На голови
Травню сорок
п’ятого
люди мого покоління від
водять особливе місце в
біографії. То була незви
(Закінчення. Поч. у Ж
47. 49 та 51 за 20, 24 та 29 чайна еесна. Чотири дов
квітня ц р.).
гих роки ми йшли до неї,

З стор
чим могли наближали її.
Через бої, кров і сльози
лежав наш шлях. Обеліс
ками із п ятикутними зір
ками всіяли ми
землю.
Найдорожчі
нам люди
життям заплатили за те,,
щоб настав четвертий, ос
танній травень війни, яко
му судилося стати місяцем
Великої Перемоги.
Стомлені, поранені, ви
снажені війною
вертали
до рідних домівок солдати
визвольної армії. Ми чес
но виконали свій обов’я
зок перед Вітчизною, пе
ред своїм народом. І не
тільки перед своїм. Одні з
нас ламапи хребет воро
гові в окопах під Москвою
і Сталінградом, другі —
під Будапештом і Берлі
ном. Треті підточували йо
го міць з умовах складно
го підпілля. Таким, як я,
довелося боротися з фа
шистами у партизанських
загонах далеко від Бать
ківщини.
Та ми, радянські люди,
скрізь і завжди пам’ятали
рідну землю, ніколи не
забували про неї. Там, ча
берегах Рони і в Альпійсь
ких горах, нам ввижзлися
Дніпро
і Волга, сизий
Кавказ і зелені Карпати.
Ми були єдина інтернаціо
нальна сім’я. І кожен член
цієї дружної, згуртованої
сім’ї громив ворога в ім’я
свободи свого народу. Як
пам'ять про ті дні я збері
гаю медаль французького
руху Опору. «Патрія нон
іммемор» — написано нз
ній — «Тому, хто не забув
Вітчизни».
Пишаюся, що
мбіо таку нагороду.
А ще пишаюся ти/и, що
навколо мене
буяє таке
квітуче життя. За нього бо
ролись і вмирали мої не
забутні товариші по зброї.
Немов зараз бачу весело
го і хороброго росіянина
Гришу Вікторова, життєра
дісного вірмена Ааеняна,
темпераментного іспанця
Карлоса
Лопеса.
Роки
згладили з пам’яті
імена
багатьох побратимів. Але
й нині постає перед очима
подвиг французького патріота-партизана, який по
трапив у полон до фашис
тів. Нелюдські
катування

переніс він. Гітлерівці під
різали пилкою йому ноги,
але мужній син
Франції
не виказав місце розташу
вання нашого загону.
Ті, кому пощастило ли
шитись у живих, не забу
вають один одного, пода
ють вісточки. Пишуть ме
ні Жан Пуаро із Веланжевіля, Арно
Роже із Жирондо, Еміль
Бернард із
Куртезона.
Кілька років
тому відгукнувся Олексій
Насулін. Мешкає він у Ста
рому Осколі нз Бєлгородщині. Як
найдорожчого
гостя
зустрічав його у
своєму домі через трид
цять п’ять років після вій
ни. Ще раніше
приїїд-ів
із
Липєцька Олександр
Юроз, а я бував у нього.
В листопаді 1981 року гос
тювала в мене
дружина
нашого хороброго коман
дира
Ольга Вікторівна.
Згадали минуле, поплака
ли разом.
Птахами летять
роки,
сивиною
припорошують
скроні. Уже давно діти по
кинули рідне гніздо, вну
ки до школи ходять. А ми,
ветерани, теж не здаємо
позицій. Професія в мене
— найпочесніша на землі.
Хлібороб я, як кажуть, з
діда-прадіда. Механізато
ром працюю в колгоспі.
Зірок з неба
не хапаю,
але й задніх не пасу. Ко
ли чую своє прізвище се
ред передовиків, відверто
радію. Значить, не здають
ветерани, є ще
порох у
порохівницях
/Ли боролися
у роки
війни за мир і щастя і ви
бороли їх. Для себе, для
дітей своїх, для нащадків,
для всього людства Сьо
годні працею своєю крі
пимо наші завоювання. В
ім’я теперішніх і поийдешніх поколінь. В ім'я матері-Вітчизни. Тієї, яку не за
були ніколи. Тієї, синами
якої ми є. І які б випробу
вання не випали на нашу
долю, куди б не закинула
вона нас, пам'ятаймо Віт
чизну. І вона
ніколи , не
забуде нас...
Кіровоград—Оситняжка.

НА РАДІСТЬ
БАТЬКАМ
Я й мої друзі, піонера
дружини імені Олега Ко
шового Софіївської вось
мирічки, — народ всюди
сущий, цікавий. Б основ
ному всі ми добре вчимо
ся, багато читаємо, займа
ємося спортом, любимо
поспівати гарних
пісень,
розучуємо .повий іскромет
ний танок.
Часто із концертам'ізвігами виступаємо перед
своїми односельцями. Але
найбільше нам подобаєть в
ся приходити на молочно
товарні ферми, тракторні
бршадп місцезого колгос
пу імені Фрунзе, де трудя
ться наші батьки.
Недавно ми побували у
доярок першої, другої і
четвертої МТФ. Спочатку
вчителі Л. А. Голозецька,
Л. М. Лохвицька,
Р. М.
Чистякова прочитали тема
тичні лекції, а потім ми
розповіли про свої успіхи
в навчанні, про те, як го
туємося до дня народжен
ня піонерської організації.

ПІОНЕРСЬКОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ
ІМЕНІ
В. І. ЛЕНІНА

L____

О. ЛАВРУСЕНКО,
голова ради дружини
імені О. Кошового Со
фіївської
восьмиріч
ної школи.

Компаніївський район.

На знімну: напередодні 1 Травня в учнів З <Г» класу десятирічки № б
м. Кіровограда відбулося велике свято — у шкільному музеї В. 1, Леніна їх
приймали в піонери.
.„.пгттпгиіг*
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

КОЛИ ЗБИРАЮТЬСЯ ДРУЗІ
Тут завжди чисто, за
тишно. Лагідна посмішка
Ілліча з портрета. Догля
нуті квіти у зеленому ку
точку. Це —
піонерська
кімната
Новоукраїнської
середньої школи № 6. Тут
відбуваються
піонерські
торжества, зустрічі з вете
ранами партії, комсомолу,
проводиться навчання піо
нерського та комсомоль
ського активу,
засідання
комітету комсомолу, ум
ному, ради дружини. Ува
гу привертають
чудово
оформлені стенди «Для
дружби кордони всюди

відкриті». На одному з них про роботу червоних слі
відображено зв’язки учнів допитів школи.
Шість років
працює в
школи з піонерами інших
республік СРСР, а на дру десятирічці старшою піогому — із
зарубіжними нервожатою Людмила Іва
нівна Здебська котра до
друзями.
На видному місці Уро сконало знає піонерську
чиста обіцянка юного ле роботу, любить своїх до
нінця. Стенд
«Його ім я питливих і цікавих вихо
ванців, вміє організувати
носить
наша дружина» дитячий колектив. Немала
розповідає про життя Пав заслуга
Л. І. Здебської і
лика Морозова.
в тому, що шкільна
піо
У піонерській кімнаті є нерська кімната перетво
численні сувеніри, книги, рена в справжній піонер
значки, платівки, листи від ський штаб, який завжди
Створені тут
піонерів Болгарії, Чехосло- в пошуку.
«Зірочка», «Сур
ваччини, ГДР, Угорщини, клуби

мач», «Пошук» КІД «Фа
кел» користуються в усіх
учнів школи
неабиякою
популярністю.
Особливо
активізували клуби свою
роботу у дні підготовки до
60-річяого ювілею піоне
рі!.
...Шкільний дзвоник-веселун сповіщає про закін
чення
чергового уроку.
З усіх кінців десятирічки
поспішають до піонерсь
кої
кімнати хлопчики і
дівчатка в чегівоних гал
стуках.
— Бо тут нам
цікаво,
тут збираються друзі, —
кажуть вони.
Л. КУГЕЛЬ,
вчитель СШ N3 6.

м. Новоукраїнка.

к
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НА СЦЕНІ —
МОЛОДЬ
На зональному конкурсі
драматичних
колективів
Сільських будинків культу»
ри, що проходить на Кіровоградщині у рамках ХХІіі
театральної
весни, серед
кращих
виконавців голов
них ролей було названо

1 травні 1982 року —----- -

«Молодий комунар»
Михайла Мороза. Він живе
і працює в селі Нерубайці
нашого району. Михайло —
секретар
комсомольської
організації колгоспу імені
Карла Маркса, один з орга
нізаторів драмгуртка при
будинку культури.

Драматичний
колектив
Нерубайського
сільського
будинку культури, яким ке
рує
комсомолка
Любов
Химич, зовсім
молодий.
Так само молоді й більшість

його учасників — шофер
Григорій Ревеню, бібліо
текар
Наталка
Притула,
медпрацівник Федір Дітуна... Вистава «Фараони» за
п’єсою О. Коломійця —
лише друга серйозна робо
та в їх творчій біографії.
Однак це не завадило нерубайським аматорам пере
могти у цьогорічному ра
йонному конкурсі висгаводноактівок.

Першими глядачами но
вої постановки були, як во
диться, земляки самодіяль
них артистів. Тепло зустріли
її й сусіди — трудівники
колгоспу імені Жданова.
Нині
нерубайські
драмгуртківці готуються до ви
ступів у
Свердликозому,
Кам’янечому та інших се
лах району.

Зустріч
з акторами
27 квітня у приміщенні
дискоклубу Кіровоградсь
кого педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна
редакція газети «Молодий
комунар» організувала зу
стріч режисерів та моло
дих акторів музично-дра-

л. П’ЯНИЧУК.

ІІовоархангельськіш
район.

матичного
театру імені
М. Л. Кропивніщького зі
шанувальниками театр а ль,
ного мистецтва. «Театр і
глядач» — такою була те-?
ма розмови.
Бесіда велася
жваво і
невимушено. Кропивиичани відповіли
на питання
присутніх, обгозорплн про
блеми репертуару, взаємо
зв'язків і взаємовнховання
творчих і робітничих ко
лективів.

ДО 1500-РІЧЧЯ КИЄВА

ПІСНЯ,

ЛЮБОВ І ГОРДІСТЬ
У травні минає 1500 ро тої шкіл обласного центру.
діа
ків від дня заснування Ки Використовувались
єва — столиці Радянської фільми та грамзаписи пі
України, міста нев’янучої сень про Київ, репродук
картин
художників
ратної і трудової
слати. ції
Пропаганді книг про істо М. Божі я, М. Самокиша,
рію і сучасність Києва при В. Шаталінз.
Ще на початку минулого
діляє колектив нашої біб
року у Гайворонській і Кі
ліотеки особливу увагу.
районних
За останні роки бібліо ровоградській
тека поповнилась новими бібліотеках оформлено ці
ілюстрованими виданнями, каві альбоми «Рідний Ки
що знайомлять юних чита їв»», проведено цикл огля
чів із Києвом та його істо дів на теми «Сім’я Ульяричними
пам’ятками нових у Києві» та «Київ —
Читацькі
(В. Н. Ачкасова, И. Ф. Тоц місто-герой».
присвячені
кая «Софийский заповед конференції,
ни ;і а
ник в Киеве», Я. Е. Бэров- Києву, проходять
Добровеличський «Походження Кие бібліотеках
Малозисківсьва», Б. Чалий та О. Пархо ківського,
менко «Дума про Київ та кого та інших районів. За
його
витязів»
тощо). очну мандрівку до Києва
Одержано новий бібліо з допомогою книг зроби
графічний покажчик «Рід ли юні читачі Голоззнізсьний Київ». Ці та багато ін ка, а а Новоархангельській
ших книг використовують районній бібліотеці шко
бібліотекарі при оформ лярі райцентру обгозерлкнигу
Б. Чалого та
ленні книжкових виставок, ли
підготовці масових заходіз О. Пархоменка «Дума про
Київ та його витязів».
для дітей.
Нозгородківські та віпьУ відділі обслуговуван
ня учнів молодших класів шанські бібліотекарі про
на зиставці «Києву — 1500 водять з дітьми літературроків» представлені кращі ■ ні вікторини з історії на
книги лауреатів республі шої столиці. Читачі Піщаканської премії імені Лесі нобрідської сільської ди
Українки М. Познанської тячої бібліотеки Доброве«Фортеця над Дніпром» т^ личківського району під
В. Несгайка
«Це було з готували до юзілею міста
Києві», статті із журнзліз, ціказий літературний ра
книга нарисів В. Крищенка нок.
Любов’ю і гордістю за
«У містечку чудес»» — про
її славних
Виставку досягнень народ рідну землю,
повняться
серця
ного господарства Украї синів
юних — а^цже кожна сто
ни.
У відділі обслуговування рінка історії Києва є сто
учнів середнього шкільно рінкою життя, боротьби,
го віку проводяться цикл перемог нашого народу.
Л. САКА ПО,
літератуоних читань «Київ
працівник
обласної
— наша гордість і краев».
дитячої
бібліотеки
На^дзох із них уже побу
імені А. Гайдара.
вали учні четвертої та п’я-

За стартом - старт
ЗАВТРА ПОЧИНАЄТЬСЯ ТИЖДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УРСР

У нашій школі немає та
кого дня, щоб учні не тре
нувались в спортивних сек
ціях, не
готувались до
спартакіадних змагань. А в
дні Тижня спортивно-масо
ва робота ще більше акти
візується. З кожному класі
пройдуть поєдинки за про
грамою дитячих спортив
них ігор «Старти надій»,
«Олімпійські
сходинки».
Старшокласники
візьмуть
участь з турнірі з багато
борства ГГіО на призи «Ком
сомольской правды». Роз
роблено графік змагань за
видами спорту — з волей
болу, баскетболу, ручного
М’яча, тенісу. Буде день
стрибуна, визначаться кра
щі спринтери і стайєри.
Завдання одержали ком
сорги і фізорги. Наші кращі
спортсмени Геннадій Будь
ко, Оксана Колотій, Гена

Сорока, Анатолій Пилипен
ко, Сергій Тарасевич згур
тували команди за вікови
ми
групами,
допомогли
своїм однокласникам як
найкраще підготуватись до
поєдинків.
Найбільш масовим буде
легкоатлетичний пробіг, у
якому візьмуть участь усі
учні школи І працівники об
ласної сільськогосподарсь
кої дослідної станції. З ме
тою
пропаганди фізичної
культури і спорту проведе
мо також вечір спортивної
слави, на якому йтиме мова
про розвиток олімпійського
руху в нашій країні. Влаш
туємо
показові
виступи
кращих спортсменів.

В. НЕЧИПУРЕНКО.
учитель
Созонівської
середньої школи.
Кіровоградський район.

шаш
ttR»
«Побувати на концерті Миколи Гнатюка и мріяла дав
но. І от я побачила артиста у залі Будинку культури
шахти «Світлопільська».
Хотілося б побільше довідатись про життєвий та
творчий шлях М. Гнатюка.
м. Олександрія

Голубь миро
Слова Эрике МЕРТКЕ.
Музыка Л. ЛОБОДЮКА.
Всем па свете — взрослым,
детям —•
хорошо знаком
белый голубь — голубь мира
в небе голубом.
Над горами над морами,
голубь, пролети,
мир даруя всем народам
па своем пути.
Взвейся к небесам смелее,
легок и высок!
Возвращайся к нам скорее,
белый голубок!

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.
БК 02609.

класів. Коли випадає віль
на хвилина — любить по
співати. Своєму синові
Олесеві я також намагати
мусь дати все необхідне
для того, щоб і він прилу
чився до скарбниці мис
тецтва
КОР.: Вас часто пита
ють: «Чи не син ви Дмит
ра Гнатюка?» Хотілося б
знати
про ваші творчі
зв’язки.
М. Г.: Ми ке родичі, іле
зустрічаємося часто. Я йо
го жартома називаю бать
ком, він мене — сипом. А
загалом, пас єднає пісня.
КОР.: За яким принци
пом ви добираєте реперту
ар?
М. Г.: Якщо слова і му
зика пісні близькі моєму
серцю, якщо я сам твердо
вірю з те, що співаю, тоді
мені хочеться нести так;/
пісню в маси,
місяцями
шліфувати
виконавську
майстерність.

Учні 3, 4, 5 класів Перегонівської середньої школи
Голованівського району збиралися на заняття хору. Дів
чатка, чекаючи початку репетиції, гортали збірник «Імені
Тельмана». На 194-й сюрінці їхню увагу привернув вірні
Еріке Мертке «Белый голубь — голубь мира». Вони
прочитали його раз, Едруге, хтось спробував заспівати.
— Леоніде Андрійовичу, слова самі просяться на му
зику, — загукали школярі до свого вчителя
Учитель зацікавився. А невдовзі
шкільний хор уже
розучував пісню «Гслубь мира», музику до якої написав
Л. А. Лободюк.
Ця пісня вперше прозвучала на районному огляді ху
дожньої самодіяльності. Успіх! Потім цю пісню почули
шкільні хорові колективи на міжрайонному огляді ху
дожньої Самодіяльності, що відбувся в м. Ульяновці. І
полетіли з Перегонівку листи. З Гайворона, Побужжя,
Ульяновки... *
Виконуючи замовлення шкільних хорових колективів,
багатьох наших читачів, ми вміщуємо сьогодні слова і
ноти пісні «Голубь мира».

НАША АДРЕСА:

На украинском языка.

Під час гастролей Мико народився син. Чи хотіли
ли ГНАТЮКА у Кіровзгра- б Ви, щоб і він став співа
ді
наш
кореспондент ком?
В. АФАНАСІЄНКО зустрів
М. Г.: Любов до пісні
ся з ним і попросив відпо прищепила мені мати. Во
вісти на кілька запитань.
на вчителька молодших

КОР.: Миколо,
розка
жіть, будь ласка, про себе.
М. Г.: Народився я на
Хмельниччині в місті Сгарокостянтинові. Тут закін
чив десятирічку та музич
ну школу. Потім вчився в
Ровспському педінсти гу сі
на музично-педагогічному
факультеті. Служив у ар
мії, навчався в естрадній
студії при Ленінградсько
му мюзік-холі. А потім Ки
їв. Концерти,
репетиції,
звання лауреата республі
канського конкурсу артис
тів естради, лауреата Все
союзного конкурсу. Гранпрі в Дрездені, перша пре
мія в Сопоті. У 1980 році
мені присвоєно звання за
служеного артиста УРСР.
ІІіші я працюю з групою
«Кросворд». На міжнарод
ний ярмарок у Франції ми
випустили платівку, готу
ємося виступити у програ
мі фінського телебачення.
КОР.: Недавно
у Вас

«Молодой коммунар» —

ЛКСМ Украины.

Піна СТОЯН ».
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