Кіровоградська облаева
бібяк
. . ;:
' нсг.ялі

ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР
Наш комсомольсько-молодіжний колектив достроково,
напередодні Дня Конституції СРСР справився із вико
нанням планів і соціалістичних зобов’язань одинадцяти
місяців з усіх техніко-економічних показників. КМК ви
робив з початку року понад два мільйони
тонно-кіло
метрів, зекономив 3,5 тисячі
тонн пального і мастил.
Першість у соціалістичному змаганні водіїв господарст
ва міцно утримують комсомольці Петро Тупигін, О іексій Журавель, Сергій Лиманчук, Іван Вергун та Алім
Лепецький. Вони по-ударному працювали на жнивах-82,
нині швидкісними рейсами транспортують на державні
приймальні пункти овочі, цукрові буряки, насіння пізніх
зернових культур.
Ми гордимося, що своєю наполегливістю, постійним
пошуком резервів підвищення продуктивності праці ви
бороли право називатися комсомольсько-молодіжним ко
лективом імені XIX з’їзду ВЛКСМ.
На звітно-виборних комсомольських зборах члени на
шого колективу одностайно вирішили виконати річний
план з усіх показників до свята Великого Жовтня.

Г. СТРИЖАК,
керівник комсомольсько-молодіжного
колективу
автогаража колгоспу імені XXV з’їзду КПРС,
Онуфріїаський район.
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з 5 грудня 1939 р.
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Справді, псі ми працюємо на се
бе, на своє суспільство, ми — гос
подарі заводів, фабрик, міст і сіл
рідної Вітчизни. І наше головне
право, паш головний обов’язок —
жити, вчитись і працювати в ім’я
розвитку Батьківщини, наша впев
неність у завтрашньому дні — га
рантовані, вони законодавчо за
кріплені в Конституції СРСР.
Сьогодні — День
Конституції
СРСР. Сьято світле, радісне, тру
дове. Кожен із нас щодня відчу
ває реальність і дієвість усіх поло
жень Основного Закону. Всемірно
зростають трудова й політична ак
тивність радянських людей, їхня
турбота г.ро міжнародний автори
тет нашої країни, про зміцнення
її економічної і оборонної могут
ності.
Сьогоднішнє свято народовлад
дя знаменне ще й тям,
що воно
проходить ювілейного року, коли
всі братні радянські народи від
значають славне 60-річчя утворен
ня СРСР. А за доброю традицією
радянських людей свої свята вони
завжди прагнуть зустріти з ваго
мими трудовими дарунками. Удар
ну ювілейну трудову вахту несуть
комсомольці і молодь області —понад
1000 комсомольсько-моло
діжних колективів, більше 100
тисяч трудівників міст і сіл облас
ті: хіба це
не переконливе під
твердження того, що молодь спов
на використовує право на ноацю,
качане їй Основним Законом?
Готуючись
гідно
відзначити
День Конституції СРСР, чимало
виробничих бригад,
змін і діль
ниць достроково виконали завдай-

ня двох років одинадцятої п’яти
річки. На трудовому
календарі
комсомольсько-молодіжного
ко
лективу токарів заводу «Червона
зірка», який очолює делегат XIX
з’їзду ВЛКСМ Леонід Бобошко,
уже 1983 рік. А
молода доярка
колгоспу «Ленінський шлях» Новоархангельського району Катери
на Галан в ці дні одержує від кож
ної корови по
вісім кілограміз
молока. їі мета — досягти чотири
тисячних надоїв,
внести і свою
частку праці у виконання Продо
вольчої програми СРСР. І цілком
закономірно, що сьогодні всі наші
помисли й енергія спрямовані на
те, щоб успішно завершити другий
рік одинадцятої п’ятирічки, забез
печити успішний фініш п’ятирічки
в цілому. Така моральна норма
нашого, радянського способу жит
тя. Таке наше право
такий наш
обов’язок.
У статті 45 Конституції СРСР
йдеться про те, що всі громадяни
Країни Рад мають право на осві
ту, причому право на
безплатну
освіту. Справді, погляньте щоран
ку на вулиці міст і сіл. Діти поспі
шають до шкіл. Висококваліфіко
вані вчителі зчать їх грамоти, ос
нов наук. Навчальні кабінети, ви
робничі
майстерні,
бібліотеки,
спортизні зали — все це до пос
луг дітей. І про все це дбає дер
жава. Дальшому вдосконаленню
організації навчального процесу
сприяє запроваджена в країні за
новою Конституцією
СРСР без
платна видача учням підручників.
Але все це треба берегти, економ
но і раціонально використовувати.
З цінною ініціативою
виступити
школярі і студенти області, звер
нувшись до ровесників, усієї моло
ді республіки із закликом «Береж
ливість у малому — економія у
великому». Вони вирішили взяти
під неослабний контроль збережен
ня
і правильне
використання
шкільного і студентського майна
а голосне — бережливе ставлення
до найціннішого багатства — хлі
ба. В похід за економію і береж
ливість включилися сотні колек
тивів. Завітайте.
приміром, до
середньої школи № 22 м. Кірово
града. Тут діють пости бережли
вих у їдальні, бібліотеці, навчаль
них кабінетах.
Напередодні езята в редакцію
надійшли листи від наших чита
чів, в яких розповідається про ті
права і гарантії, котрі дала радян
ській людині Конституція СРСР.
Ось рядки з листа сім'ї Назарових з Кіровограда: «Тільки в нашій
країні для людини
можуть бути
створені такі чудові умови для ро
боти і змістовного відпочинку. Ми
цього літа провели відпустку на
базі відпочинку
«Лісова пісня»
нам дуже сподобалося. Наступно
го року ми теж поїдемо
туди».
Справді, скільки прекрасних тур
баз, санаторіїв, будинків відпочин
ку створено в нашій
країні дія
оздоровлення і відпочинку радян
ських людей. І сьогодні, в день
свята,
хочеться побажати всім
трудівникам успіхів у
праці, ак
тивного відпочинку, доброго здо
ров’я. Адже право мати все це їм
гарантує Конституція СРСР.
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Право на працю, гаран дукцїю зростає: сільське
товане
Конституцією господарство країни інтен
СРСР. є великим надбан сивно переходить на інду
ням соціалізму. Водночас стріальну основу. Одначе
працювати на користь сус внесок машииобудівїгиків
пільства — обов’язок і у реалізацію Продоволь
справа честі кожного. І чої програми вимірюється
сьогодні, коли всі ми від не тільки кількістю випу
значаємо п'яту річницю щених сівалок. А тому у
прийняття Основного За нових агрегатах знаходять
кону країни, знову заду втілення передові досяг
муємося над тим, як вико нення науки і техніки. І як
ристовуємо не право, як прикро, коли дізнаєшся,
виконуємо свій обов’язок, що в якийсь колгосп чи

НАШ КОНТРОЛЕР
СВІДОМІСТЬ
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іншими словами — як пра радгосп один із них надій 8
шов із дефектом.
цюємо.
Декому з робітників не |
Гаряче відгукнулися мо
вистачає
майстерності. І
лоді червонозорівці
на все
я: головна
причина, і
звернення лідерів респуб мабуть, полягає у підході і
ліканського соціалістично до справи. Тому, гадаю, у ;
всіх комсомольських осе- і
го змагання — майстра редках
спід більше уваги І
машинного доїння Ніни звертати саме на виховай- ’
став- |
Негерей та пташниці Ма ня комуністичного
рії Гвоздь, котрі через га лення до праці. Кожен на
своєму місці повинен по
зету
»Молодь України» чувати себе
справжнім
закликали всіх юнаків і господарем: не тільки до
биватися
високої
продук
дівчат зробити особистий
тивності, а й гарантувати
вагомий внесок у вико надійну якість, ощадливо
нання Продовольчої про використовувати сировину,
грами. Зокрема.
жваво матеріали. паливно-енер
гетичні ресурси.
пройшло обговорення цьо
У КМК не пригадуго звернення в очолювано лоть випадку, щоб хліборо
му мною комсомольсько - би нарікали на якість на
молодіжному
колективі шої роботи. А іце — за
електрозварників.
Адже провадили особисті рахун
проблеми, які сьогодні ви ки економії та намітили 18
рішують трудівники ланів і
грудня «на суботнику від
ферм, — не і наші пробле працювати на заощадже
ми. Від нас, машинобудів
них електродах.
ників, теж залежить.ефек
Лідери
республікан
тивність прані хлібороба.
Вчитуючись у
рядки ського змагання закликали
листа ‘ Н.
Негереи
та комсомольців повернутися
М. Гвоздь. ми ще раз оці до
прекрасного
гасла
нили СВОЇ здобутки. Юг.І- «Жодного відстаючого по
лейного року наша брига
да перемогла в обласному руч!» Вважаю за необхід
соціалістичному змаганні не уточнити: відстаючий —
-га право називатися ко не тільки
той, хто не
лективом імені XIX з'їзду
ЕЛКСМ. Підтримавши де справляється із завдання
віз «П'ятирічку — за чоти ми по так званому валу.
ри роки!», молоді
елек Відстаючий
насамперед
трозварники трудяться пи
ві в рахунок січня 1933-го. той. хто допускає брак,
Воші впевнені, що справ марнотратство. Такни не
ляться із високими зобо долік не усунеш завдяки
в'язаннями.
взятими на
честь 60-річчя
утворення добре організованому тех
Союзу РСР. і до знаменної нічному навчанню, обміну
дати виконають план двох досвідом,
взаємодопомо
з половиною років п'яти
річки. Підстави для такої зі. Ного можна ліквідува
впевненості дають резуль ти ліпне за умови, що у
тати дня
—------ " праці, кожному комсомольськоударної
проведеногоі
у бригад: у
ВІДПОВІДЕ
Г~ заклик ЦК молодіжному колективі бу
па
ЛІіСМУ.
Тодіі
більшість де
створена атмосфера
членів КМК майже
вдвое
перекрила змінні завдання непримиренного ставлення
по виготовленню рам для до тих, хто працює за ме
сівалок.
тодом «стук-грюк — аби з
Отже резерви підвищен рук».
ня продуктивності — чи
О. ПОПОВ,
малі І їх треба якнай
керівник КМК заводи
повніше використовувати,
«Червона зірка».
бо ж попит на пашу пром. Кіровоград.

Матеріали, присвячені Дню Конституції
СРСР, читайте на 2—3 стор.

7 жовтня 1982 року

«Молодий комунар»

---------- 2 crop.
УДРЕЦЬ сказав: «По
слухайте,
про що
співає людина, і ви збаг
нете її серце, її устрем
ління, її душу». Його,
Івана Можина, я слухав
уже не раз — на різних
оглядах,
на святкових
концертах. А ось у полі
вперше. Він стояв на вигірку, за яким котилися
хвилі золотавого колос
ся, і, притуливши руки
до грудей, зачудовано
починав свою пісню:

М

Ой дівчино, чим ти
полонила
Юне серце в той
вечірній час?

Тихий сум і журлива
задума, покірний сер
дечний жаль і світла ра
дість зустрічі з коханою
охоплювали співака. І йо
го хвилювання переда
валось людям, що слу
хали Можина.
Бригадир комсомоль
сько-молодіжної брига
ди механізаторів колгос
пу імені Ульянова Ана
толій Харкавий після десятихвилинного концер
ту на жнивному полі то
ді мовив:

дання
міжнародного
клубу молодих механіза
торів «Кіровоград - іолбухін». І їм дарунок від
Можина та його товари
шів:
Стоїть над горою
Альоша —
Болгарії русич-солдат.
*'
*

Проходив у Кіровогра
ді
обласний
конкурс
комсомольської
пісні.
Коли Івану Можину вру
чили приз переможця,
до нього підійшли члени
жюрі і запитали, чи не
хотів би він співати у
більш заслужених колек
тивах. Вони підкреслю-

ном, що приїхав до ме
не з Росії. Він дуже роз
чулився, почувши таке.
Спасибі,
сину! Добре
серце в тебе. Співай і
далі так. Передусім про
любов.

І він співав «Гуцулку
Ксеню», «Там, де Ятрань
круто в'ється».
Згадав ще пісні, які
виконував, будучи соліс
том у війському ансамб
лі. Йому, як я потім діз
нався, аплодували і
в
концертних залах Моск
ви. Саме тем народжу
вались його устремління
до пісні...
* * *

Зустрічаю
його
площі в Кіровограді.

Відповідно
до
комуністки ного
«ВІЛЬНИЙ
ідеалу
розвиток КОЖНОГО
ВІЛЬНОГО
є умова
всіх»
розвитку
ставить
держава
собі за
мету розширення реальних

на

— Оце приїхав, щоб
купити деякі партитури і
показати
в управлінні
культури носий сценарій
для художньої агітбрига
ди. Рапто/л чую: тут гос
тює Дмитро Гнатюк То
я оце на концерт. А вве
чері поїздом — додому.
Бо вранці в мене репе
тиція зі школярами.
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ЖОВТНЯ в приміщенні
обласної
філармонії
відбулося урочисте вручен| ня республіканської комсомольської
премії
ІМЄНІ
М. ОстроЕСького хорєо. рафічному ансамблю «Прол:К сск» обласного Палацу піоперів і школярів імені В. І.

IІ
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■ Леніна.
_ «Хто не
горить, ТОЙ
тліє. Хай живе полум я життяі)> _ нагадала юним танцаристам слова пог.ум’яно" /о
сина
партії Миколи
_ Островського секретар ЦК
ЛКСМУ
В. Б. Врублевська
Е при врученні нагороди.
■
На
урочистостях
були
В присутні А. І- Погребняк —
® секретар
обкому
парти,

І
ІІ
I

І

Є. М. Чабаненко — заступголови облвиконкому,
Шевченко — перший
н секретар обкому кол\ссмок лу та інші.
винуватців
■
Тепло єітали
торжества Ю. І. Гурєєз —
^керівник дитячого
танцю-

I ник
І І. О.

ЕКЗАМЕН
{.альнсго ансамблю «Подзлянчик» Хмельницького об
ласного
Палацу піонерів,
який став першим
лауреа
том республіканської ком
сомольської премії
імені
М. Островського, Р. А. Клявін — головний балетмей
стер Київського академічно
го театру
опери і балету
імені 1. Шевченка.

* ж
... Вони були такими злорушлні ими і гарними. Еля
питні сукеикч, блакитні со
рочечки. пишні банти і щас
ливі сяючі очі.
Наче неба
весняного просинь вихлюп
нулась на сцену і завмерли.
Сидять голубою хмаринкою,
радісно притихлі слухають
уважно і зосереджено.
Не перша це нагорода їх
ньому колективові «Пролі
сок» — неодноразовий лау
реат республіканських огля
дів і конкурсів дитячої ху
дожньої творчості, лауреат
обласної
комсом о.іьс ької
премії імені 1О. Японського...

З розмови з А. Є. НОРОТ.
НОВИМ керівником ансамб
лю, заслуженим
працівни
ком культури УРСР.
— Усі учасники «Провіс
ну» — відмінники навчання
й «хорсшисти»,
активісти
громадського життя. <Це ос
новна умові
прийому
ц
наш колектив, у цьому його
сила. В ансамблі хлопчини і
дівчатка не тільки пізнають
красу
танцювальної о мис
тецтва,
а и учаться бути
громадянами своєї Батьків
щини, виховують у собі най
кращі риси.

Згадуються виступи * Про
ліску» н Болгарії, в піонер
ських
таборах <■ Артек • і
<Молода гвардія». їхні зуст
річі там із зарубіжними ро
весниками. Згадуються г. пі
хореографічні сюїти, ком
позиції, картинки, присвя
чені важливим політичним
подіям, темі дружби пародій,
і віриш їхнім почуттям, при
ймаєшся повагою до їхньої
такої дорослої відповідачів
пості за долю мішу на .3.
лі, за долю своїх ровесника/
про що так яскраво ії пере-
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Тут поселилася радість

за п

&

— Без пісні не може
жити жодна людина. Як
би не були стомлені лю
ди, а він подарував «Ой
ти, дівчино, з горіха зер
ня», і вже ти, мов в лю
бистку скупаний — по
молоділий.
Ввечері у Більхіеському будинку культури —
репетиція. На сцені з'я
вився вокальний квартет,
і я знову почув голос
Івана Можина:
Мать-Москва і рідний
Київ
Пишно квітнуть,
мов сади.
Україна і Росія
Поріднились назавжди.

У
безлюдному залі
лунали білоруські і вір
менські мелодії. ВІЛЬХІБські аматори працювали
над спеціальним циклом
«Пісні до свят», сольну
партію
виконував /До
жин.
* * -т
Дали мені дєа сцена
рії для агітбригади, яку
створили
в
будинку
культури, — «Нас правда
Леніна веде шляхом ко
муністичним» і «60 по
лум'яних літ». З цією
програмою
ЕІЯЬХІЬСЬКІ
юнаки і дівчата вже ви
ступали перед місцеви
ми хліборобами, побува
ли в сусідніх селах Улья
новського і Гайворонського районіз. Деякі її
єброгменги — віршовані
рядки. їх склав сам Мо
жин.
То щирі і прист
расні слова про непо
рушну дружбу радян
ських
народів - братів,
про подвиг воїна-визволителя на фронтах Вели
кої
Вітчизняної війни,
про високий громадян
ський обов’язок радян
ської людини — служи
ти Вітчизні.
Показав мені Можин
свій записник, вірші з
якого він ще не читав зі
сцени. їх він присвячу
вав
батькові,
який
«пройшов з любов’ю Й
гнівом
через вогненні
береги», і матері, котра
«в стражданні не зрони
ла священну вірність і
красу».
Із синівським
словом вдячності звер
тається Можин до кра
щого комбайнера кол
госпу
Івана Петровича
Олійника, який «усю ду
шевну
теплоту віддав
землі,
що
молодіє».
Приїхали
у Вільхове в
бригаду А. С. Харкавого
болгарські
друзі. Тут
відбулось чергове засі-

ТВОЯ ЖИТТЄВА
_____ ПОЗИЦІЯ
можливсстєй
для
застосування
гро
мадянами
своїх
творчих сил, здіб
ностей
і обдару
вань/ для
всебіч
ного
розвитку
особи.
(Стаття
20 Кон
ституції (Основно
го Закону) Союзу
Радянських Соціа
лістичних Респуб
лік).

вали, що його глибокий
і емоційний спіє, неаби
як захоплює слухача. Це
часом не вдається й дея
ким
професіонала/л.
Іван тоді зніяковів:
— А як же там, у Віль
ховому? У нас же скіль
ки задумів! Хочемо опе
рету поставити на своїй
сцені, водевіль. Зраджу
тим, з ким мене зрідни
ла пісня, бзгаго загуб
лю...
Того вечора він зуст
рівся з Софією Ротару.
Вона
вислухала
сіль
ського співака і сказала:
— Я чула, ви й арії з
опер співаєте. А все ж
естрадна і народна пісня
еам ближче. То будьте
самим собою.
А через годину його
запросили на молодіж
ний вечір. На імпровізо
ваній сцені були встанов
лені
потужні електроПІДСИЛЮБаЧІ,

бІЛЯ /ЛІКрО-

фона стали музиканти з
електрогітарами. Вдари
ли акорди, і Можин рап
том знітився. Він одразу
пізнав струну, що трішки

фальшивить, його при
голомшило
надмірне
«вигахкування» барабана.
Йоли настала пауза, він
сам вийшов на сцену,
взяв у руки звичайну гі
тару і заспівав жартівли
ву пісню «Строгий кап
рал». Зал принишк.
— Оце і є естрада.
Без вихилясів, без манірностей
і м’шанини
гострих звуків. А гармо
нія яка!

До Івана наблизився
Герой Радянського Со
юзу Василь Максимович
Галушкін і потис йому
РУку:
— Я оце Сидів разом
зі своїм однополчани-

Було так, що він під
час відпустки по кілька
разів виїжджав до Оде
си, Києва, Симферопо
ля, бо та/л виступали Ми
кола
Огренич, Софія
Ротару, Володимир Тро
шин, Муслім Магомаєв.
їхні концерти — для Мо
жина
неабияка школа
майстерності.
Після концертів одра
зу спішив на вокзал. Бо
його чекали друзі —
сільські аматори Роман
Кизим,
Ольга
Петрів,
Василь Богачук, Іван Ми
шоловка, Марія Телька.
З ними еін подарує од
носельцям пісню, почу гу
на великій сцені:
Нашим дням будуть
заздрити,
Як чаруючим снам.
Комсомольці
в ДБОТКСЯЧНІМ
Будуть заздрити нам.

Ці слова прозвучать
на
проводах молодих
механізаторів
Василя
Маслія та Миколи Цимбала в армію.
... Коли він улітку вий
шов на сінокіс, то після
роботи повів розмову з
друзями про творчу спів
дружність Андрія Ма
лишка і Платона Майбороди. Повертались у се
ло з їхньою піснею про
рушничок. І ссь під час
роботи
над сценарієм
вечора-проводіз дирек
тор Вільхівського сіль
ського будинку культури
Іван Можин раптом зга
дав той липневий день.
І запропонував, щоб ма
тері, проводжаючи в ар
мію синів, теж давали їм
на щастя рушники. Бо:
«на тім рушникові ожи
ве все знайоме до болю
— і дитинство, й розлу
ка, й твоя материнська
любов».
Анатолій Харкавий буз
вражений:
— Кращої пісні про
материнську
любов я
не чув. Заспівай її хлоп
цям, Іване Михайлови
чу, і вони не забудуть
її.
... З піснею про велику
людську любов живуть
щасливі люди в щасли
вому
селі Вільховому.
І то добра прикмета на
шого нового дня, який
встає
над радянською
землею разом із сонцем
Радянської Конституції.
М. ШЕВЧУК.
село Вільхове
Ульяновського району.

’•огодилася^б^тйм
ЛЮДИни. я*<а не
ЖИТТІ Повинно віадавХея* .най«Р*»Це л
У статті 54 м«<Г^авагися Д'тям.
«ДеожіД
Номституцп РСР
Шляхом ‘ствооВЛПС п!кл*вання про сім’ю
мережі дитячих 1
закладів™* її широкої
ясираво проілюструв-ти
можка
на такому приккілька днів
робітничій

заводу виробничого об’єдн^'’
лині пУКМаш> в.*ДбУлося свято — на вусало» зцаєеа відкрився новий дитя411"
є™™«
ельф,н>> на 280 Місць. Тут мал«ц!
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- просто»! ігро*!
епалІТн
безліччю
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«Молодий комунар»

* НА ДОРОСЛІСТЬ
КОН.'Г.ІВЗ у.гкміь роззоиіетн
вони мовою танцю.

і

З виступу Ірини БОРСАН,
учасниці ансамблю «Про
лісок»:
— Ми, піонери і жовтеня
та, — учасники хореографіч
ного ансамблю «Пролісок» —
зібрали 200 підписів під лис
том-протестом, яний відсилаємо
в
штаЬ-кваргиру
НАТО.
Заявляємо: не дамо зруйМи за мир! І
кувати світ!
справами доконкретними
ведемо це.
Республіканську
комсо
мольську премію імені Ми
коли ОстроБЄького, яку нам
вручили, ми перераховуємо
до Радянського фонду миру!

... кружляють «веселі гуцульта •/, вибивають закаб
луками з білоруському тан
ці «Растрападка»... Веселим
бджолиним роєм висипають
на сцену в хореографічній
сюіті «свято друзів>..
«Пролісок» звітує. «Пролі
Чір’'сок> складає екзамен на до-- дорослість.
Н. ЧЕРНЕНКО.

>
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З стор.
Професійні спілки, Всесоюзна Ленінська
Комуністична Спілка
Молоді, кооперативні
та інші громадські організації відповідно до
своїх статутних завдань беруть участь... у ви
рішенні політичних, господарських і соціаль
но-культурних питань.
(Із статті 7 Конституції СРСР).

СЛУЖБА ПОБУТУ: ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

На знімну: В. Б. ВРУЕЛЕВСЕКА оітає з нагородою керівника ансамблю «Пролі
сок» А. Є. Короткова.
фогз С- КОВПАКА.

Чнслспні туристи,
які
здійснюють
подорож 13
Києва вниз по Дніпру, ло
виході із камери Світловодеїжого шлюзу милуюсься красивими суднами і
шлюпками, що внетрунчплнсь у затишній бухті. Це
— плавбаза Снітловодської ДИТЯЧОЇ флотилії моря;
ків-річковиків, господари’
ми якої є іоні романтики,
закохані в морс.
Флагман флотилії — ко
рабель «Герої «Спартака».
П’ятнадцять років сторо
жове судно
охороняло
морські рубежі нашої кра
їни. На ньому виросло ба
гато спеціалістів військо
вої служби,
відмінників
бойової і політичної .Під
готовки.
Неодноразово
екіпаж корабля оголошувалтгі відмінним. А шість
років тому моряки Чорно
морського флоту передз.іА
судно-ветеран вихованцям
Світловодського
клубу
юних моряків.
На честь
підпільної комсомольської
організації «Спартак», яка
боролась
із ворогом
в
роки Великої Вітчизняної
війни в селі
Красногірка
Голова пінського
району,
юні
снітловодні паззалн
корабель «Герої «Спарта
ка».
Кожного року
прихо
дять у клуб юних моряків
вихованці шкіл Світловодська. Воші дають клятву
на вірність Батьківщині на
судні з гордим ІІМСПІІЯМ.
Воно зобов'язує курсантів
і юнг ще з більшим сум
лінням вішнапі
морську
справу, оволодівати склад
ною технікою, бути гідни-

ції «Спартак». Потім сло селі Краспогірці.
■ У місті над рукотворво — курсантам, юнгам.
У
світловодсі.кнх
на ним Кремепчуцьким модитячий
щадків
«Спартака», які рем є ще однії
гордо несуть це героїчне заклад, якому присвоєно
ім'я, слово не розходиться горде ім’я «Спартака». Ці?
з ділом. Здобувши хоро — Будинок піонерів. Та
удостоєно
ші!» ідейний та фізичний кої честі його
гарт під час далеких по- за велику роботу червоних
слідопитів, які встановили
ДО 40-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ПІДПІЛЬНОЇ імена сотень героїв, що
полягли смертю хоробрих
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ під
час форсування Дніпра
«СПАРТАК»
Червоні слідопити під
тримують тісні зв’язки з
підпільниками, які зали
шилися в живих. Вони їз
дили
в Красногірку, де
зустрічалися з В. Р. Тиховськнм, Г. А. Безверх— і безкозирка колишньо ходів у дні літніх канікул, пім. Ніші між школярами
го спартаківця Г. А. Без- ІОНІ моряки, ЗМІНИВШИ ци і спартаківцями ведеться
верхяього, який свого часу вільний одяг на військову листування.
Активно включилися в
форму, стають відмінника
служив па флоті.
Уроками мужності стали ми бойової
і політичної роботу по відзначенню 40для юппх моряків зустріті підготовки, класними спе річчя створення ПІДПІЛЬНОЇ
В. Р. ціалістами. Так, наприк комсомольської організа
з спартаківця мн
Тнховським
- А.
- Бєзі- Г.
лад, колишній вихованець ції «Спартак» усі культ
верхнім, які
побувалц в флотилії, випускник серед освітні заклади Світлозодгостях у вихованців фло ньої школи № 4 сержапт ська. В центральній дитя
тилії. Юні моряки покля Олександр Хуторяни наго чій бібліотеці обладнано
лись бути гідними бойової роджений
медаллю «За тематичну поличку «Слав.
відвагу на пожежі».
іній і вічний паш
подвиг,
слави героїв «Спартака».
У світловодськпх роман
До 40-рїччя створення спартаківці». На пій — ви
тиків моря стало хорошою підпільної ком сом ол ьської різка матеріалів із газет,
традицією щороку в листо організації «Спаріак» ви у яких .розповідається про
паді напередодні чергової хованці клубу юпнх моря героїчний подвиг підпіль
річниці з дня створення ків готуються з особливим ників. Біля полички відбу
підпільної
організації піднесенням. Відбудуться ваються голосні читання,
«Спартак» влаштовувати змагання за спеціальністю бесіди. Іут же проведено
шикування па кораблі, що по групах — на кращого бібліографічний огляд «Вс
носить горде ім'я підпіль сигнальника,
стернового, ип по землі пройшли ге
ників.
моториста,
радіотелегра роям її».
Директор
клубу юних фіста. Переможцям буде
М. ВЕНЦКСВСЬКИИ.
моряків, КОЛПШТ1ІЧ підвод вручено грамоти і дипло
завідуючий позаштат
ник
Червонопрапорното ми міськкому комсомолу
ним відділом військо
Північного
флоту В. М. та клубу юних
моряків,
во-патріотичного ви
Штурмів розповідає про Група кращих курсантів,
ховання СвІТЛОЕОДЄЬгероїчний шлях підпільної які відзначились під час
кого міського комі
комсомольської організа- ліг.ііх походів, побуває у
тету ДТСААФ.

ми продовжувачами слави
батьків.
В одній із кают курсан
ти обладнали куточок бо
йової слави.
В ньому —
портрети героїв «Спарта
ка», вирізки з газет, у яких
розповідається про бойсзі
подвиги комсомольців. Тут

Спадкоємні

САМІ ВИ смієте ви
користовувати
свій
час? — лукаво запитали ме
не дівчата з комсомольсь
ко-молодіжного колективу
магазину
«Галантереї»
Хмелівського ССТ.
Довелось зізнатися, що
не завжди. І справді: треба,
скажімо, купити якусь дріб
ничку для домашнього гос
подарства. Зайдеш до ма
газину — немає, іншим ра
зом забудеш, а то ще й ча
су ніяк не можеш знайти...
— А ст ми, — каже груткомсорг колективу Світлана
Запорожець, — намагало
ся допомогти своїм покуп
цям
краще
використати
вільні хвилини (які
не так
уже й часто
випадають у
хлібороба). Приміром, ось
завели книгу замовлень. Во
на у нас завжди на видному
місці. І — погляньте самі —
чи не щодня поповнюється
новими записами...
Нашу розмову перерваз
прихід Валентини Чорної:
оце на
— Дівчатонька,
хзильку забігла. Я ж вам су
мочку замовляла, то д/же
хочеться взнати, чи не при
везли ще..
— Ось маєш сумку, — ка
же їй Лариса Бойко, — са
ме така, як ти хотіла.
— Спасибі вам
велике.
Оце мені ще треба...
Доки триває
розмова
продавців з покупцями, зна
йомлюся з «Книгою скарг і
пропозицій».
Останній за
пис. Подяка за ввічливе й
культурне обслуговування.
Світлана Запорожець пе
рехоплює мій погляд.
— А ви знаєте, ввічли
вість теж економить час. !
нерви.
ВІДСТУП
В
ІСТОРІЮ.
КМК магазину «Галантерея»
створено 197У року. Сзітлана
Запорожець
і Лариса
Бойко у ньому
з перших
днів, а от Галл Драгун з ми
нулого року — до того пра
цювала у магазині «Взуття»
(з яким, до речі, КМК С. За
порожець змагається), а по
тім попросилась до дівчат...

Протягом трьох років колек
тив займав призові місця у
соціалістичному
змаганні
молодих торговельників ра
йону. А цього року вперше
став визнаним лідером. Ус
піх не прийшов сам по со
бі. Дівчата не тільки старан
но працювали, а й училися.
Всі троє закінчили заочно
Кіровоградський кооператив
ний технікум, стали товаро
знавцями. А ще у ножної з
них — діти,
господарство
домашнє. Мимоволі згадую
нашу розмову про час. Пев
но, щоб упоратися з усіма
своїми справами, кожній з
дівчат не можна
було не
навчитися
раціонально ви
користовувати ного. А зго
дом прийшло
і вище, я б
сказав, державне розуміння:
не тільки твій
час, але й
час кожного — велика цін
ність.

— Як мине твій робочий
деьь дня тебе Й-Д.'ІЯ покуп
ця, — говорить Світлана, —
залежить перш
за все від
тебе.
У дівчат з її КМК він минає весело й цікаво.
ЦИФРИ 1 ФАКТИ, Планові завдання
за 9 місяців
КМК магазину «Галантерея»
Хмелівського ССТ виконаз
на 104,2 процента. Продано
товарів більш як на 154 ти
сячі карбованців. Завдання
з кооперування та по пайо
вих внесках —
виконано
відповідно на 113.9 та 103,4
процента.
Але якими цифрами пере
дачи доброзичливість, увагу
до людей?
Коли я вже зібрався йти,
до магазину забігло дівчат
ко з великими світлими очи
ма.
— Чого тобі, донечко? —
запитала Лариса Бойко.
— Дайте мені білого бан
та! Будь ласка, на всі... — і
простягла гроші.
За ХЕилину дівчинка ви
пурхнула з магазину, затиснаючи в руках згорточок з
білою стрічкою...
— Це ІОля Консва, — ска
зала,
усміхаючись, Лариса
Бойко. — Мати її зараз на
роботі — дояркою працює,
— а вона сама до нас, як
треба, забігає за покупками
Хазяєчка!

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

Маловисківський район.

У СВІТІ БЕЗПРАВ'Я_______________

шш

Коли
іірем’єр-міні.: гр
іклі? Тсіче» посилала ан
глійські війська на Фолквона
лендські островн,
майже в кожній промові
називала
жителів Фолклендів
<■ англійця ми»
і
твердила, ЩО МИ ПОВНІШІ
захищати їх, тому що во*
и.ч «наш народ». а права
«нашого народу» повинні
бути під захистом. Наїїоі фанатизм, з
легливість
якими Тетчер відстоювала
права жителів Фол клен дських островів, тому що
вони «англійці», пере гв-зр і їлись у бойовий
КЛИЧ
усьоїо
істеблішменту в
Англії,
включаїоти конссрвативну і ненборис rcsну партії, церкву збройні
сили і велику
частину
«благонадійного» населен
ня. Житс іі далеких Фолклендських
островів були
«англійцями», і тому ми
мали вести вікну, яка до-

рого коштує, заради їх по ми інтересами» їх престо
рі: гунку.
депортували,
таємно ви
І ось коли відбувалися везли і висадили на Мав
всі ці події, представник рикії як непотрібних лю
прогресивного крила лей дей. Врешті-решт англііібористів
.
“
лорд
Джепкінс
ськин уряд запропонував
направив у газету «Тайме» їм мізерну компенсацію,
листа. У ньому він звернув але тільки
за умови, що
увагу громадськості на де попи ніколи не попернутьякі недоладності в став ся на батьківщину.
ленні англійців до «коро
Група по захисту прав
лівських підданих» на ост національних
меншостей
рові Дієго-Гарсія, розта- опублікувала в Англії до
шовачого в індійському повідь про становище пере
океані, про
беззахисних селенців
з Дієго-Гарсія,
людей,
яких англійський про умови їх життя на
уряд просто
виштурхав Ліаврнкії. Жителів Дієгозвідти на острів Маврикій Гарсія
вивезли з цього
і надав їм можливість по острова десять років тому.
мирати з голоду, а очище У доповіді вказується, що
ний рід них
острів пере їм падали право «помира
дав США для організації ти з голоду» на Маврикії.
на ньому ядерної військо Автор
доповіді
Джон
во-морської бази. Ті, хто Мейдлей відзначає: «З жи
жив па Дієго-Гарсія, бу телями
Фолклепдських
ли англійцями не в меншій островів повелися краще
мірі, ніж жнтелі
жителі
ФоіІІ- тільки тому, що у них бі
островів.
леидських
їх лий колір шкіри».
кількість приблизно спів
Мейдлей називає висе
падала з кількістю
насе лення корінних
жителів
лення на Фолклендах. Але острова Дієго-Гарсія «ма
ніхто не рахувався з їхні- совим ніднеппінгом» (ви-

кра'денням
—
РЕД.). гихоокеаиськнх архіпелаякий був
проведений в іів. Досі острів, який має
умовах такої секретності, багатющі запаси фосфатів,
що про нього довідалися залишається англійською
лише через три роки. До колонією. Поклади фосфа
того часу всі жителі остро тів були відкриті англій
ва вже були переселені, а цем Альбертом Еллісом в
американці встигли обжи 1900 році. Відтоді англій
компанія «Брітіш
тися па Дієго-Гарсія, за ська
пропонувавши
англійцям фосфейт» веде там їх роз
деяку скидку в ціні за під робку і видобуток. Трид
водні човни «Поларіс» як цять років тому природа
компенсацію за
купівлю острова була повністю зни
острова. Коли комісія кон щена, а всі його корінні
гресу США зацікавилась жителі виселені. їх пере
деталями справи, вона ді везли на сусідній острів,
стала відповідь: всі відо де воли подібно колишнім
Дієго-Гарсія
мості, що її стосуються, є мешканцям
у злиднях і
перебувають
секретними.
На Маврикії дев’ять ко безправ'ї.
губернатор
1928 року
. .
лишніх мешканців ДієгоГарсія покінчили життя са острова Оушн сер Артур
могубством.
Двадцять Грімбл заявив острів'яням
у селі
шість переселених
сімей котрі проживали
померли від злиднів. Па Буаконі. що коли вони не
продати свої
закінчення Мейдлей пише: згодяться
«У сучасній історії важко землі компанії на її умо
знайти приклади того, як вах, йому доведеться зруй
виганяв нувати село. Місцеві жи
сильна державаі
але село
з рідної телі згодилися,
своїх підданих
все одно зруйнували. Коля
досягнення
землі заради
;
цілей. на острів вторглись япон
певних
воєнних
Можливо, таких прикладів ці, вони знищили третину
взагалі немає в історії ос населення, а тих, хто зали
шився в живих, продали в
танніх років».
Або взяти острів Оушн, рабство на сусідні остро
розташований в одному з ви. Тих, хто повернувся,

вислали на острів Рембі за
розпорядженням
колоні
альних властей. Компанія
підкупила власті, оскільки
не хотіла, щоб
хтось із
місцевих жителів
повер
нувся
на
батьківщину.
1977 року вигнанці подали
в суд на англійський уряд.
Газета
«Тайме» писала
про нелюдське поводження
з ними англійських коло
ніальних властей. Судовий
розгляд тривав три роки.
Суд визнав, що фосфатна
компанія нав’язала місце
вим жителям «нерівноправ
ний договір». Однак була
виплачена лише нікчемна
частина тієї суми, яку ви
магали потерпілі.
Було заявлено, що Анг
лія вступила
в війну на
Фолклепдських
островах
для захисту своєї честі.
Однак
історія островів
Дієво-Гарсія і Оушн, яка
свідчить про безчестя Анг
суперечить
лії, повністю
Про мотиви
усім заявам
війни на Фолклемдськмх
островах.

Джеймс ОЛДРВДЖ,
англійський ПИСЬ/АСНник.
(АПН|.
Лондон.
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«Молодий комунар»
—

ТРАСА НАЗВАЛА
НАІСМЬНІШіи

Художньо-документальна повість

(Продовження. Лон у № 118 за 2 жовтня ц. р.).
Нашу розмову обірвали вибухи мін, довгі черги з
нулеметів і автоматів — то німці починали наступ на
село. Наші бійці мовчали, я теж не стріляв, чекаючи,
поки фашисти підійдуть ближче.
Та ось вони вже
зовсім поряд. Натиснув на гашетку,
і мій кулемет
виплюнув потік свинцю, і ітлерівці залягли, і
мої
черги стали результативнішими — я стріляв по непо
рушних цілях. Але ось фашисти підвелися і коротки
ми перебіжками кинулися вперед. За півгодини я опо
рожнив три кулеметних дисни. Німці знову залягли,
але тепер уже метрів за двісті від нас. 5’ю коротки
ми чергами, але й ворог стріляє, продірявив кулями
дах нашого будинку. В двох місцях кулі пробили ко
телок Степана, яного він завжди носив на ремені.
— Іване, економніше стріляй, — сказав Степан. —
Це останній диск.
Економніше стріляй... Хіба можна берегти патрони,
стріляючи у ворога? Однак тривожна
думка не дас
спокою; патрони ось-ось закінчаться.
а тоді що? А
німці знову йдуть уперед. Строчу короткими черга
ми. Залягли. А патронів майже
нема... Але що це?
Почувся гул, хтось закричав «ура!» Гул наближався.

У Кіровограді на Загадівській трасі
відбувся другий, заключний етап чемпіо
нату СРСР з мотокросу, в якому змага.лиск сг ортсменц на мотоциклах класу
12о. 250 ; 500 кубічних сантиметрів. Пер
ший етап пройшов у двох містах. 26 ве
ресня в Ніданові мірялися силами гон
щики, які виступають на машинах класу
125 і 250 кубічних сантиметрів. У К'-1'
шиневі 18 липня відбулися
змагання
спортсменів на мотоциклах
класу 5(10
кубічних сантиметрів.
Після урочистого
відкриття змагань
першими в боротьбу вступили спортсме
ни на мотоциклах
класу 125 кубічних
сантиметрів. Основна боротьба тут роз
горнулася між майстрами спорту війсь
ковослужбовцями Олегом Бердішковим
з -Молдавії 1 Андрієм Лєдовським з Влади
мира. які набрали найбільшу суму очок
на першому етапі чемпіонату. Саме ЦІ
спортсмени очолювали гонку, але згодом
У Бердникова зіпсувався двигун, 1 він
змушений був залишити трасу. Па друге
місце перемістився талліиець Ладу Сіік.
Незадовго до фінішу вігі вийшов на пер
ше місце і став переможцем першого за1?ДУ- ненабегато випередивши
Андрія
Лєдовеького. У другому заїзді переміг
Лєдовськой. Вій 1 став чемпіоном країни
у класі мотоциклів 125 кубічних санти
метрів. Срібну медаль
виборов Олег
Вердников, бронзову — Ааду Сіік.
і змаганнях спорсменів на мотоцик
лах класу 250 кубічних сантиметрів ви-

— СПОРТ
ступав триразовий чемпіон світу, мину
лорічний переможець чемпіонату СРСР у
цьому класі машин Гснпадій Мойсєєв.
На першому етапі в Жданові
він двічі
зійшов з траси через поломки машини. 1
в -Кіровограді прославленого
гонщика
спіткала невдача: в обох заїздах він теж
змушений був припинити боротьбу через
несправності двигуна А переможцем тут
став*майстер спорту міжнародного кла
су військовослужбовець із Москви Юрій
Худяков. Срібну й бронзову нагороди ви
бороли теж військовослужбовці — Олек
сандр Тилецькпн з Білорусії й Вячеслав
Гудепко з України.
‘ На правах господарів у цьому класі
машин виступали
кіровоградці Василь
Бородай і Сергій Кузнецоз. Сергія підвіз
мотоцикл, і він змушений був уже в пер
шому заїзді зійти з траси, а от Василь
в обох заїздах увійшов у десятку пайсильнішнх гонщиків..
Цікавою була боротьба спортсменів на
мотоциклах класу 500 кубічних санти
метрів. Тут завидну стабільність проде
монстрував майстер спорту міжнародно
го класу москвич Анатолій Овчшпшкзз.
Невдало виступивши у Кишинег.і. він зу
мів па Завадівській трасі перемогти в
обох заїздах і таким чином обійти всіх
суперників. Нагородою
гонщикові за
спортивну мужність стала золота медаль
чемпіона Радянського Союзу, а також
приз «Кіровоградської правди > «За во
лю до перемоги» — кришталева
ваза.
«Срібло» виборов військовослужбовець із
Києва майстер спорту Микола Тарасом,
«бронзу* — теж військовослужбовець,
майстер спорту з Литозської РСР Реймантас Паурис.
М. ПЕТРЕНКО.

м. Кіооеоград.
Фото В. ГРИБА.

Два наших танни вийшли на околицю села і від
крили вогонь по фашистах. Ті лежали. Тоді броньова
ні машини на великій швидкості помчали
вперед, і
гітлерівці побігли назад.
Я дав кільна черг і побачив, як ворожі солдати паддйггь. Та ось використав останній патрон, і на моє
місце ліг Степан, продовжуючи стріляти з гвинтівки.
Інтенсивно били й інші бійці нашого відділення. Мені
з горища, як зі спостережного пункту, було добре вид
но роботу наших танкістіз. вони знищили більшість
фашистів, і лише деяким вдалося дістатися до балоч
ки зліва від села, а з неї — в ліс.
Танки, зробивши свою
справу, пішли, забравши
трьох поранених і одного вбитого бійця. З ними по
їхали ще двоє за патронами. Нас, таким чином, зоста
лось у селі шестеро. Я й Степан, як і раніше, сиділи
на горищі, пильно позираючи у бік противника. У
нас залишилась лише одна обойма патронів.
Скоро в село повернулися бійці, послані за патро
нами, доставили їх кілька ящиків, і настрій
одразу
поліпшився. Степан набив патронами всі диски і свій
підсумок.

*.

*

ФУТБОЛ

«Маяк» ■—

діях. Втратив правпльн їй
орієнтир Ярослав Бобпляк,
не кращим чином атакував
Сергій Деписеико. А хар
ків’яни згрупували свої
сили, використавши помил
ки гравців «Зірки» і за де
сять хвилин до фінального
свистка
забили другий
м’яч у ворота гостей.
Це вже 21 поразка «Зір
ки» в нинішньому чемпіо
наті. Вона набрала в со
рока двох турах всього 37
очок і тепер знаходиться
па п’ятнадцятому місці в
турнірній таблиці.
А очолює її одноосібний
лідер — 'чернівецька «Бу
ковина», в активі якої 63
очка.
«Зірка» виступала в та
кому складі:
В. Музичук,
С. Денисенко, С. Кучеренно, О. Смиченко, І. Чернен
ко, О. Трегубенко (О. Алек
сеев), В. Лазаренко. Ю. Касьонкін (М. Сивков), Я. Бобиляк,
Є.
Петрочгнкоз,
М. Калита.

8 жовтня в Івано-Фран
ківську наші земляки зуст
рінуться
з футболістами
«Прикарпаття».

*

— Знаєш, про кого я зараз думаю? Про Наташу, —
сказав Степан, і теплішими стали його очі, ніжнішим
вираз обличчя. Куди й поділися ненависть і злість,
якими він жив півгодини тому, стріляючи по фашис
тах. — Я подумав: от яяби Наташа бачила, чим я за
раз займаюся й де знаходжуся. Що б вона сказала?
— А що б вона могла сказати? В бою не до розмов.
Допомогла б дисни заряджати. І лічила
б патрони
по-дівочому: любить — не любить, любить — не лю
бить.
— Це точно. Наташа завжди старалась допомогти.
.Пам'ятаю, якось тягнув полем граблі
триметрової
ширини, колоски підгрібав після жатки. А Наташа з
дівчатами йшла додому, саме
закінчили соняшник
прополювати. Побачила, що я, ніби шлею, накинув
собі на плечі ремінь і потягнув важкі граблі по стер
ні, підбігла до мене: давай, каже, разом працювати
мемо. Згодився: бути з нею разом
— велике щастя
для мене. Іншого разу вона прийшла до нас додому,
мама в той час хворіла. Наташа застала мене в дворі
біля літньої плити, де я невміло порався. Начистила
картоплі, порізала капусту, буряк. Борщ вийшов —
смачнішого ніноли не їв. Ішов на війну і сназав їй:
чекай, повернуся — зіграємо весілля... Як вважаєш,
чекатиме вона мене? Адже ніхто, ніяний політвідділ,
мабуть, сьогодні не зможе відповісти на питання —
коли війна скінчиться? Як ти думаєш?
— У питаннях нохання, як ти це знаєш, не розби
раюся. Що ми бачимо, що ми знаємо
про це в свої
сімнадцять-вісімнадцять років?
Анічогісінько.
Але
якщо питаєш, то відповім. Я думаю так: кохання є
кохання. Цим сказано все. Багато є прикладів, ноли
люди всім жертвували заради любові, заради коханоі
людини. Звичайно, тривале чекання,
думаю, важко
дається. Але все одно впевнений,
що Наташа тебе
ждатиме. Хороша вона дівчина.
— Воно-то так. Та я ось що думаю: час і відстань,
кажуть, роблять свою справу. Я за тисячу кіломет
рів від неї, і якщо так триватиме довго, то..
Степан не договорив: німці сипонули мінами, уда
ривши цілою батареєю, пролунали гучні вибухи. На
пружуючи зір, Степан, лежачи
біля кулемета, ди
вився крізь дірку в даху у бік противника, а я, за
мерзнувши, присідав, Щоб зігрітися хоч трохи. І ро
бив це так, що горище аж хиталося.
— Зараз німець нагріє, аж жарко буде, — сказав
друг. — Чуєш?
Ми почули, як вибухнуло ще кілька мін,
а потім
раптом стало тихо.
— Ось так би й давно, навіщо пустувати, — задо
волено прокоментував Степан тишу. — Так воно нраще.
Він продовжив незакінчену розмову:
— Так-от, якщо це триватиме довго, та й до того ж
вона навіть не знатиме,
чи є я на світі, то не кож
не серце триматиме свої двері зачиненими.
— А твоє серце тримало б ці двері?
— Упевнений, що так.
На якусь мить Степан замислився, потім усміхнув
ся:
— А ти знаєш, я Наташі вірю. Вона говорила мені
на прощання: ти тільки повертайся. Яким би ти не
був — есе одно ти мій. І я поліпив. Я б нікому про це
не розказав, а тобі, бач, не посоромився. Кому ж душу
відкриєш, ян не другові. А після того першого бою в
мене знаєш, яка думна виникла? Думай чи не думай
про те. що в тебе десь там, в окупації, живе дівчина,
це, мабуть, ні до чого. Тому що у цій війні важно вці
літи.
(Далі буде).

«Музика — це могут:
ня . зброя в боротьбі з
темнотою і варварством...»
— так писав
видатний
польський композитор і
піаніст Кароль Шимановськпй.
Нарадився Кароль Сттиіславович Шимановськиіі
6 жовтня 1882 року в селі
Тимошівці Київської гу

дився музиці. Першим йо
го вчителем був
піаністпедагог Густав Вільгельмовнч Нейгауз (батько за
служеного діяча мистецтв
РРФСР Генріха ІІейгауза), який теж жив у Єлпсаветграді й мав приватну
школу. У Г. В. Нейгауза
Кароль не тільки навчав
ся гри па фортепіано, а й

5!Н ЖИВ
беркії
(тепер Кам’яис-.кнй райок Черкаської об
ласті) в польській дворян
ській родині Дитячі роки
тй юність провів у Єлнсдветгряді. Батько компози
тора Станіслав Карвін Шпмапопський
відзначався
музичним обдаруванням, і
під ного наглядом Кароль
із семи років почав грати В
на фортепіано. З дитинства ■
Кароль хворів на тубсрку-|
льоз кісток, тому навчався В
вдома й екстерном склав Я
екзамени в Єлисаветград-Я
ському земському рсаль-І
йому училищі. Закінчив І
училище в червні і960 р.І
(свідоцтво зберігається в|
державному архіві Кірово-і
градської області).
По закінченні реального
училища Кароль
ІІІийаіюьський не пішов
па
службу, а повністю від.®

концертах для робітників |
міста не тільки як піаніст,
а і як виконавець власних
музичних творів/Під виликом революційних
подій
1917 року пише Перший
скрипковий кої-церг і Пер
шин струпний.
У березні 1918 р. в Єлпсаветграді
в приміщенні
окружного суду відбувся

МИНУЛО 100 РОКІВ
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
КАРОЛЯ ШИМАНОВСЬКОГО

почав робити перші спроби
у композиції.
В 1903 р. Король Шимановськпй виїхав до Вар
шави, де в 1903—1905 ро
ках вивчав теорію музики.
В 1905—1908 роках живе
в Берліні.
Кілька років -tun подо
рожує по Сіцілії та Афри
ці, пише Третю симфонію
для тенора (соле), зміша
ного хору
й оркестру. А
напередодні Лютневої ре
волюції Король Стоніславовпч
повертається до
Єлисоветграда.
Велику Жовтневу соціа
лістичну
резолюцію він
сприйняв як представник
прогресивної інтелігенції.
З перших її днів бере ак
тивну участь у пропаганді
музичної культури серед
населення,'' виступаючії на

концерт уже відомого па
той час композитора Коро
ля Шимаповського й скри
паля
Віктора
Гольдфельда в благотворних ці
лях. В програму концерту
було включено твори Ба
ка, Чайковського, Вате
ра, а також позі скрипкові
іі фортепіанні твори Шпмаповського. Подібні кон
церти організовувалися і
в інших
залах міста. В
Єлпсаветграді Королі, по
чинає писати оперу «Ко
роль Рогер», створює Тре
тю фортепіанну сонату,
кілька симфоній і романсів.
Архівні документи роз
повідають, що єлпсаветградський період життя та
творчості
композитора і
піаніста — це період його
активної музичної й гро
мадської діяльності. Збе-

НАША ЛПРРСА:

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского

316050. МСП

областного комитета

м. Кіровоград.

ЛКСМ Украины.

аул. Луначарського, 36,

На украинском языке.

І знову поразка «Зірки»;
в минулому турі з рахун
ком 0:2 вона
програла
«Стахановцю», а тепер у
Харкові поступилася «Ма
яку». Спершу помилився
Сергій Кучерснко, давній
можливість
господарям
поля без особливих пере
шкод взяти ворота кірово.
градців. Після цього наші
земляки так
і не зуміли
створити єдиного ансамб
лю па наступальних пози-
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реглися схвальні рецензії
не тільки на виконавську
діяльність Шпмаиовськоїр,
а Г: па його твори.
З перших днів встанов
лення Радянської влади з
Єласавстграді Кароль Шн*
маиовський бере активну
участь у музичній секції
Єлисаветградеякого комі
саріату (пізніше відділу)
народної освіти, стає за
ступником голови секції.
Музична секція
мала на
мсті познайомити широкі
кола населення зі спадщипс-ю видатних композито
рів. Ця діяльність Короля
Шимаповського була пере
рвана нападом дснікіііців,
які в серпні 1919 року за
хопили
ЄлпАвстград. З
серпня 1919 року Шнмаповський
дав останній
концерт у Єліїсаветграді і
виїхав назавжди до Полишив*щі.
Помер видатний полы:',
кий композитор 29 берез
ия 1937 року в Лозанні
У Кіровограді
вс і а
повлепо меморіальну дош
ку па будинку № -12 по" ву
лиці Гоголя, в якому жив
і творив Кароль ІІІпмаиовськігіі.
100-річчя з дня народ
ження К. Шимаповського,
яке ми відзначили вчора,
перетворилося
у велике
свято вшанування талановнтого сші.'і польської о на
роду.
Т. ШИЯНОВСЬКА,
директор Держархіву,
Л Б1ЛАШ,
співробітник архіву.
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