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ЗИМОВИЙ ДЕНЬ ХЛІБОРОБА
Йшку ст®мть ю

• Згадаймо, ровеснику, гарячі дні 

минулорічних жнив. Молоді комбай
ни XI: і.:..:------------------ -----------------------------

пери області прагнули на кожному 

комсомольському гектарі швидко і 

сповна взяти вирощений урожай. На 

початку серпня, коли трудове супер

ництво жниварів досягло найвищого 

напруження, ми вітали з трудовою 

перемогою комбайнера радгоспу 

«П’ятихатський» Петрівського райо

ну Андрія Трюхаиа, який і цього ра-

I зу в числі перших видав з бункера
--1------------------------------------------------------------------------------------------------
.свого «Колоса» 10 тисяч центнерів 

зерна. Ґероя ювілейних жнив поздо

ровили з успіхом обком Компартії 

України та облвиконком, обком ком

сомолу. Рекордними показниками за

вершив молодий комбайнер збиран

ня хліба. А невдовзі, скромно про

мовчавши про свою високу професій

ну майстерність, Трюхай сказав, що 

впродовж усіх днів збиральної він 

прагнув максимально використати 

технічні можливості комбайна. І ма

шина не підвела. Це, мовляв, усі мої 

секрети успіху.

От що значить вчасно і надійно 
підготувати техніку до роботи! Са
ме забезпечуючи її високоякісний 
ремонт, молоді механізатори мають 
можливість використовувати машини 
з найбільшою віддачею, по-ударно- 
м'у завершувати кожен етап сільсько
господарських робіт. В цьому з ро
ку в р?;;' переконує досвід передо
вих комсомольсько-молодіжних трак
торних бригад, ланок, окремих мо
лодих виробничників. Нині механіза
тори Новоукраїпського району взя
ли підвищені соціалістичні зобов’я
зання по достроковій і високоякісній 
підготовці сільськогосподарської тех
ніки до польових робіт 1983 року. 
Обком Компартії України схвалив 
цей патріотичний почин, що швидко 
дістав палку підтримку в кожному 
колективі механізаторів.

Ініціатори дотримують слова. З-по
між інших по-ударному готує техні- 

• ку до роботи І колектив КОМСОМОЛІ»- 
сько-молодіЖної тракторної бригади 
В. Колкака з колгоспу «Дружба», 
молоді ремонтники колгоспу «Ро
сія» та багатьох інших господарств 
району. Це важливе питання постій
но на контролі сільських комітетів 
комсомолу, прожектористів, акти
ву.

З такою ж відповідальністю став
ляться до організації швидкого і ви
сокоякісного ремонту машин і ком
сомольські організації багатьох рай- 
сільгосптехлік. Так. молоді робітни
ки Йосииівської майстерні Віль- 
шанської р.айсільгосптехніки щодня 
здають на склад готової продукції 
надійно полагоджені диски для зер
нових сівалок господарств області. 
В цьому колективі за прикладом

москвичів широко розгорнувся рух 
за зміцнення трудової дисципліни, 
чітку організацію праці, впроваджен
ня досвіду передовиків і новаторів 
виробництва.

З перших днів ремонту комітет 
комсомолу колгоспу «Дніпро» Світ- 
ловодського району взяв під конт
роль дотримання строків і якості ла
годження техніки в центральній май
стерні. Систематичний аналіз вико
нання щоденних завдань дає мож
ливість оперативно усувати вузькі 
місця в цій відповідальній роботі, 
дисциплінує кожного ремонтника, 
сприяє зміцненню колективної від
повідальності за успіх спільної спра
ви. Із значним випередженням гра
фіка ремонту трудяться в ці зимо
ві дні і механізатори колгоспу іме
ні Кірова Долинського району, ви
знані недавно переможцями район
ного місячника підготовки до весни. 
Крім того, всі вони в школах пере
дового досвіду поглиблюють свої 
знання індустріальних технологій 
вирощування просапних. Одне сло
во, молоді ремонтники по-ударному 
трудяться там і тоді, де і коли сіль
ські комітети комсомолу дбають про 
забезпечення високої дієвості соціа
лістичного змагання, турбуються про 
поліпшення їхніх виробничих умов і 
відпочинку, повсякчас контролюють 
трудову дисципліну, якість ро
боти.

Можна було б назвати чимало й 
інших адрес такого досвіду робо
ти первинних. Однак аналіз стану 
справ у підготовці техніки свідчить, 
що, взявши добрий старт, багато ко
мітетів комсомолу допустили серйоз
не відставання у цій справі. Гір
ше, ніж у минулому році, в ряді ра
йонів ремонтують трактори, зерно
ві комбайни, а подекуди ще не на
лагодили всієї грунтообробної тех
ніки. Приміром, готовність тракто
рів Т-150К в області становить лише 
76 процентів.

Ось чому райкомам, міськкомам, 
сільським комітетам комсомолу не
обхідно вжити невідкладних захо
дів до завершення підготовки сіль
ськогосподарських машин до надій
ної експлуатації. Назріла потреба 
хід цієї справи обговорити на комсо
мольських зборах, провести взаємо
перевірки, рейди комсомольських 
«прожектористів», заслухати на за
сіданнях комітетів і бюро звіти ке
рівників і групкомсоргів комсомоль
сько-молодіжних колективів, ланок 
ремонтників. Не менш важливо про
аналізувати хід мехвсеобучу, вико
нання завдань по направленню мо
лодих людей на курси трактористів. 
Адже весна не за горами. І прове
дення польових робіт у стислі стро
ки, при високій якості може бути 
забезпечене лише при достатній кіль
кості кваліфікованих кадрів.

Цими днями опубліковані соціа
лістичні зобов’язання трудящих ор
дена Леніна Кіровоградської облас
ті на 1983 рік. Маємо забезпечи
ти в господарствах валовий збір 
зерна 3028 тисяч тонн, цукрових бу
ряків — 3720, соняшнику — 271, ово
чів — 130, картоплі — 60 тисяч тонн. 
Великі і відповідальні завдання! 
Справа честі сільських юнаків і дів
чат, робітників ремонтних і машино
будівних підприємств забезпечити 
своєчасну і високоякісну підготов
ку до польових робіт, внести СВІЙ 
гідний вклад у реалізацію Продо
вольчої програми.
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• КМК ДБАЮТЬ ПРО ВИСОКУ ОРГА
НІЗОВАНІСТЬ І ЗМІЦНЕННЯ ТРУДО
ВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

• ДО ВЕСНИ — ПО-ГОСПОДАРСЬКИ

Турбота про майбутній 
врожай

По-господарськи готуються до весни 
механізатори відділка № І колгоспу 
« Родина» Долинського району, де бри
гадиром тракторної бригади Петро Пет
рович Ткаченко. Торік хлібороби зібра
ли по 33.7 центнера озимої пшениці, ку
курудзи — по 33,6 центнера. Кожен зи
мовий день сповнений турботами про те, 
щоб одержати передбачений валовий 
збір зерна. Вагому частку ремонтних ро
біт виконують комсомольці і молодь. 
Вже полагоджено посівні і грунтооброб
ні машини, відновлюються трактори й 
зернові комбайни. Добре працюють ком
сомольці Володимир Сметана, Віктор 
Науменко. Повернувшись з армії в рід
не село, Володимир Ребинчак сів за кер

Будуть овочі
Багато роботи взимку у 

дівчат з комсомольсько- 
молодіжного колективу 
колгоспного тепличного 
комбінату (керівник 3. Н. 
Турецька, групкомсорг Га
лина Базилшиина). І вони 
завжди справляються зі 
своїми завданнями. При
міром, минулого року 
значно перевиконали план 
по -продажу овочів.

Сьогодні члени КМК за
кладають шкілку огірків,, 
помідорів та цибулі на 
одному гектарі закритого

мо Т-74. Техніку, яка за ним закріплена, 
відремонтував раніше наміченого строку.

На знімках: комсомолець Воло
димир РЕБИНЧАК; посівна техніка на 
лінійці готовності; комсомольці водії ав
томашин (зліва направо): Віктор НА
УМЕНКО та Анатолій ІВАСЮК.

Текст і фото В. ГРИБА.

грунту. Кожна старається 
зробити свій внесок для 
майбутнього врожаю.

Я. М’ЯСНИКОВИЧ, 
член комітету комсо
молу колгоспу «Ук
раїна.

Кіровоградський овйон.

Вивозять органіку
Турботою про хліб тре

тього року одинадцятої 
п'ятирічки пройнятий ко
жен робочий день молодих 
механізаторів нашого кол
госпу. Вони активно вклю
чилися у вивезення орга

нічних добрив на поля, до
биваються високої про
дуктивності прані.

На 115—120 процентів 
виковують денні норми 
комсомольці Сергій Без- 
верхпій, Олександр Мосіи- 
зов і Володимир Доценко. 
За останні чотири дні 
трактором К-700 і диома 
Т-150 з причепами хлопці 
вивезли 3360 тонн поживи 
на лав площею 120 гек
тарів.

Н. ПОЛІЩУК, 
секретар комсомоль
ської організації кол

госпу імені Леніна. 
Вільшанський район.
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Усі члени комсомольсько- 

молодіжного колективу сан
технічного відділу інституту 
«Укрколгосппроект» обл- 
міжколгоспбуду — учасни
ки Ленінського заліку. Ци
ми днями в колективі про
йшла громадсько-політична 
атестація, під час якої від

ЗАІД АНН Я ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

булася принципова розмова 
про можливості всіх і кож
ного. Пункти особистих 
комплексних планів молодих 
проектувальників конкретні 
й реальні.

Ось у бригадира КМК 
Володимира Ніколайчука за
писано: «Підтвердити зван
ня ударника комуністичної 
праці». Звітуючи перед 
комсомольцями філіалу ін
ституту, Володимир доповів: 
«Звання ударника комуніс
тичної праці підтвердив. 
Виробничі завдання — осо
бисті й колективу — вико
нані на 100 процентів, від 
впровадження у виробни
цтво наших проектів фон
довіддача зросла на 65 ко
пійок від планового рів
ня...»

Творчий підхід до дору
ченої справи вирізняє цей 
КМК серед усіх колективів 

філіалу. Найскладнішу про
ектну документацію він зав. 
жди виготовляє вчасно і ви
сокоякісно. Його пропозиції 
і зауваження завжди слуш
ні, економічно вигідні. Про 
це свідчить хоча б той 
факт, що в 1979—1980 роках 
за пропозицією КМК буді-

НА ЗАВТРА
вельники звели 19 об єктів, 
де компресорні насосні 
станції і споруди механіч
ної очистки були вдало по
єднані і взаємозв’язувалися. 
Це дозволило щороку за
ощаджувати на будівництві 
таких об'єктів 29,7 тисячі 
карбованців.

Відтоді застосування ефек
тивних варіантів компону
вання сантехнічного облад
нання під час проектування 
об’єкту стало для мене і 
моїх товаришів нормою в 
роботі. — розповідала ате- 
стаційній комісії Люба 
Смирнова, групкомсорг ко
лективу, висококваліфікова
ний проектувальник. У то
му, що КМК розробив ефек

тивний спосіб монтажу сан
технічного обладнання на 
важливих сільськогосподар
ських об’єктах і дав змогу 
міжколгоспбудівцям зеко
номити 37 тонн сталі, вели
ка заслуга молодого спе
ціаліста Люби Смирнової.

— Колективні й індивіду

альні соціалістичні зобов’я
зання, які ми захищали в 
грудні, високі, але реальні. 
Пропоную покласти їх в 
основу особистих комплекс
них планів на наступний 
етап Ленінського заліку,— 
говорить бригадир В. Ніко- 
лайчук.

Його підтримали товари
ші, І запропонували ниніш
нього року зекономити 40 
тонн сталі. Разом подумали 
й над іншими розділами 
особистих комплексних пла-

СІ. ПЕРЛЮК, 
секретар комітету ком
сомолу обласного між
колгоспного об’єднання 
по будівництву. г

У ПОХІД, ТИМУРІВЦІ!
пись-

Петро-

дитяча 
немалу 

ГІ. Гаії-

Певно, не знайдеться в 
нашій країні школяра, 
котрий не любив би творів 
чудового дитячого 
менннка Аркадія 
вича Гайдара,

Наша районна 
бібліотека має 
кількість томів А. 
дара, і жоден з них не за
лежується на полицях або
нементного і читального 
залів. Першокласники про
сять «Блакитну чашку», 
«Чужа і Гека», старші 
школярі — «Долю бара
банщика», «Військову та
ємницю», «Р.В.С.», Пра
цівники бібліотеки постій
но проводять літературні 
огляди, на яких знайом
лять учнів і творчістю 
письменника; І ІОМІЧ.іЄМО, 
що після Таких оглядів 
школярі вимогливіше, 
уважніше вибирають кни
ги, цікавляться не лише 
художніми творами, а й 
біографічними нарисами.

Тиждень тому відбувся 
черговий огляд творчості 
Аркадія Петровича для

И СІЧНЯ - ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ А. П. ГАЙДАРА

третьокласників СШ №№ 2 
і 6, Жодної книги А. Бай
дара не залишилося того 
дня в абонементному залі. 
Учні З «Б» класу Сергійко 
Коцарєв, Василь Щур, 
Оленка Лихошерст ще й 
записалися на чергу — ба
жають прочитати якомога 
більше творів улюбленого 
автора.

Частенько забігають у 
бібліотеку тимурівці різ
них шкіл міста Олек
сандрії і району. То про
сять допомогти написати 
сценарііі збору загону, то 
беруть книги у підшефний 
дитячий садок. Паші по
стійні гості — члени шта
бу «Тіімур» десятирічки 
№ 6. Ніші у піонерській 
дружині цієї школи знову 
діє пошукова операція 
«Піонерська слава». її від
новили члени штабу тиму- 
рівців, щоб допомогти ве
теранам Великої Вітчизня
ної війни 14-го і 15-го мік
рорайонів міста.

Не раз-семикласники бу
ли свідками зустрічей ро-

із їхніми 
Багато ці« 

дн 
з

■ 

діши Шмідтів 
однополчанами, 
кавого і повчального 
зналися юні тимурівці 
розповідей ветеранів.

Випадково я познайоми
лася з однією бабусею, і 
дізналася, що до неї 
приходять на поміч уч
ні 5 «Б» класу тієї ж 
СШ № 6 Сашко Сапожник, 
Сергій Небесний і Сергій 
Котяк. Хлопці вміло пола-, 
годили дах, підремонтува
ли стелю у будинку ста
ренької, попоралися на 
подвір’ї.

Недавно учні 7 класу 
восьмирічки № 4 підготу
вали для п’ятикласників і 
шестикласників урочистий 
вечір, присвячений 79-й 
річниці з дня народження 
Байдара. Учасники вечора 
взяли участь у вікторині 
«Байдар крокує попереду»,

Н. КОСТЕНКО,' 
заступник директора 
Олександрійської ра
йонної дитячої бібліо
теки.

І

Сестри Люда та Люба ЗАПОРОЖЕЦЬ, семикласниці Добровеличківсьної оось- 
мирічної школи, почали третю чверть успіхами в навчанні, активною участю 
в громадській роботі.

Фото В. ГРИБА.

СПІЛЬНІ 
ТУРБОТИ, 
ОДНА МЕТА
Здається, зовсім недав

но, в травні 1980 року, на 
місці будівництва газо
компресорної станції «Ша- 
ранська» був забитий пер
ший кілочок. А сьогодні 
поряд з будівельниками 
трудяться й експлуатацій
ники: вже успішно функ
ціонують дві черги стан
ції, в стадії завершення— 
третя. Комсо.мольсько-мо-- 
лодіжна бригада монтаж
ників Касіма Ісламгулова 
з ПМК-7 тресту «Туйма- 
занафтобуд» робить усе 
можливе і. здавалося б, 
неможливе (наприклад, 
протягом двох з полови
ною років щомісяця вико
нує • дві—три виробничі 
норми), щоб достроково 
завершити монтаж газо- 
установок третьої черги. 
Молоді будівельники МІЦ
НО утримують перехідний 
Червоний прапор Башкир
ського обкому ВЛКСМ і 
обкому профспілок, стали 
володарями призу імені 
Героя Соціалістичної Пра
ці М. Сапіярової.

Зовсім інші, ніж у буді
вельників, обов’язки й зав
дання у молодих експлуа
таційників. Комсомоль
сько-молодіжна зміна лі
нійно-виробничого управ
ління магістральних газо
проводів, яку очолює бри
гадир Раміль Багаутдінов, 
забезпечує чітку роботу 
складної апаратури. Ма

шиністи технологічних ком
пресорів Володимир Нікі- 
тіп, Равіль Нурієв, Забір 
Валєєв щозміни добиваю
ться високих виробітків, 
по праву вважаються кра
щими експлуатаційниками 
в управлінні.

І будівельників, і екс
плуатаційників об’єднують 
спільні турботи, одна ме
та — поставити сибірський 
газ па службу п’ятирічці.

Д. ХАЙДАРОВ,
Шаранський район.

У ЦЕНТРІ 
УВАГИ- 
ГРОМАДСЬКО- 
ПОЛІТИЧНА 
АТЕСТАЦІЯ

Комсомольська органі
зація виробничого об'єд
нання «Салаватпафтоорг- 
синтез» нараховує більше 
трьох з половиною тисяч 
комсомольців. Усі вони — 
учасники Ленінського за
ліку. Готуючись до громад
сько-політичної атестації, 
комітет комсомолу ство
рив атестаційні комісії на 
кожній виробничій дільни
ці, склав графік проведен
ня атестації.

Частина учасників Ле
нінського заліку виробни
чого об’єднання уже ате
стована. Пропозиції і кри
тичні зауваження, вислов
лені комсомольцями під 
час громадсько-політичної 
атестації, взяті до уваги 

комітетом комсомолу. їх 
реалізація допоможе ■удо
сконалити форми і методи 
проведення Ленінського 
заліку.

Є. БОБРОВ, 
секретар міськкому 
ВЛКСМ.

м. Салават.

Кришталеві вази з напи
сами «Кращому молодому 
землеробу» і «Кращому 
молодому твариннику» 
вручені механізаторові 
радгоспу імені 50-річчя 
Башкирської АРСР Раші- 
ту Усманову і доярці кол
госпу «50 років Жовтня» 
З у л ьф і р і Му х а м а дєєв ін.

Рашіт Усманов — меха
нізатор широкого профілю, 
комсорг відділка, член 
ра й ком у комсомол у.

Зул ьф і ра М у хамаде є в а— 
член комсомольсько-моло
діжного колективу доярок. 
Зобов’язавшись одержати 
торік по 2600 кілограмів 
молока від корови, вона 
подолала тритисячний ру
біж.

Рашіт і Зульфіра ви
йшли переможцями район
ного молодіжного змаган
ня па пам’ятні призи імені 
XIX з’їзду ВЛКСМ, яке 
тривало усі 12 місяців ми
нулого року.

Р. РАКІМОВ, 
секретар райкому 
комсомолу.

Альшеєвський район.
Добірку за матеріа

лами башкирської га
зети «Ленинец» підго
тувала Н. ЧЕРНЕНКО.

І

МОЛОДИЙ ПЕДАГОГ НА СЕЛІ

ВУЛИЦЮ

Щороку на роботу в Кі
ровоградську область одер
жують направлення 1200 
молодих вчителів. 200 з 
них, на жаль, до місця 
призначення не доїжджа
ють. Причини різні. Але 
чи не найчастіше — «Від
сутнє житло». Невлашто
ваність побуту, про яку 
незрозуміло чому кажуть 
молодому педагогові май
же в останню чергу, грає 
немаловажну роль у тому, 
що вчорашні студенти за- 
тримуються в сільській 
школі не довше необхід
них після навчального 
кладу трьох років.

•г На роботу
за

за-

призначенням
У селі Жовтневому Ус- 

тпнівсмсого району школа 
восьмирічна. Тут із два
надцяти вчителів десять 
віком 21—26 років. Ни
нішнього навчального ро
ку почалася трудова біо
графія випускниці істо
ричного факультету Київ
ського педінституту Люд
мили Скрнпниченко,. мате
матика Анатолія Макухи, 
біолога Лідії Мілевської. 
Другий рік як у Жовтне
ве після закінчення Кор- 
суиь-Шсвчснківського пе
дагогічного училища при
була Наталія Ярмоленко. 
А от завуча цієї восьми
річки Наталію Чуйко вже 
вважають старожилом — 
вона в селі шостий рік. За 
направленням приїхала 
дівчина з Тернопільщини у 
незнайомий, далекий від 
рідної домівки Устннів- 
ськпй район. Та й залиши
лася. Звикла до своїх ви
хованців, людей, села. «Ні
би тут і жила весь час»,— 
каже Наталія Миколаївна.

Майже всі педагоги 
Жовтневої восьмирічки не 
місцеві. Вони приїхали з 
Черкащини, Вінипчиїш, 
Тернопільщини. А Люд

милу Скрнпниченко вва
жають тутешньою. Дівчи
на родом із села Докучає- 
вого Устивівського району.

Мої співрозмовниці 
Л. Мілевська, Н. Чуйко, 
Л. Скрнпниченко багато 
розповідали про свої пер
ші «підводні рифи» в ро
боті, про хороші стосунки 
в колективі. І звичайно ж, 
про свій побут.

У направленні на робо
ту молодого педагога за
писано: «Забезпечити жит
лом». Що ж чекає випуск
ника навчального закладу 
на місці? На селі можли
ві два варіанти. Перший— 
надійно- виручає індивіду
альний сектор. До доброї 
бабусі (вона й обід приго
тує, і в кімнаті прибере) 
охоче йдуть, несімейні лю
ди. Ну, а якщо на роботу 
прибула молода сім’я, де 
є одне—двоє малят? Сю
ди якраз підходить дру
гий варіант: надання спе
ціалістові окремого жит
лового будинку. У такому, 
приміром, живе директор 
Жовтневої восьмирічки 
О. М. Григоренко. Через 
рік по закінченні Вінниць
кого педагогічного інсти
туту сюди приїде іще 
один молодий учитель- 
біолог — чоловік Л. Мі
левської. І справлятимуть 
у дружному педколективі 
чергове новосілля — міс
цевий колгосп імені Мічу- 
ріна виділяє подружжю 
окремий будинок.

Криничнеиський 

варіант
Будемо відвертими: при 

розподілі мало студентів 
виявляють бажання їхати 
па роботу в Устипівський 
район. Але більшість із 
тих, хто підписав направ
лення у цей район, не 
шкодують про свій вибір. 
Звичайно, для скептиків 
цс не доказ. Що ж, буде
мо в даному випадку го
ворити не про романтику 
професії, почуття обов’яз-

ку, хоч і це відіграє поміт
ну роль. Повернемося до 
конкретних питань. Так-от; 
із 60 молодих спеціалістів 
дві третини в Устинівсько- 
му районі забезпечені жнт- ■ 
лом. Наприклад, у Криішч- 
пснській десятирічці із 29 
членів 
живе у 
ділив їм радгосп «Устл- 
нівський». Кадрове питан
ня у цій школі вирішене. 
1 не' на рік—два.

— У нас так заведено, — 
розповідає директор СШ 
Михайло Митрофанович 
Кодрул, — хто приїжджає 
в Криничне, то, вважайте, 
назавжди...

Шість років тому після 
закінчення Олександрій
ського педучилища прибув 
у село Володимир Ковтун. 
Не сам, а з нареченою їа- 

педагогом.

педколективу 21 
будниках, які вн-

призначс-
Та ось

мі лою, теж
Спочатку були настроєні 
відпрацювати 
ний строк, і все. 
Володимир Петрович зу- 
стрівся з директором рад- І 
госпу Анатолієм Олексійо- І 
внчем Петренком.

— Потрібні нам учителі. І 
Залишайся. Нс пожалку- І 
єні. Одружуйся. Кварти- я 
ру дамо. А у жнива, при- - 
ходь працювати на поле. І 
Так появилося в Крииич- І 

йому ще одне вчительське І 
подружжя. І все сталося І 
так, як говорив Петренко. 11 
Дирекція радгоспу урочис
то вручила молодій парі g 
ключі від квартири. ^-А І 
кожні жнива на поля рад- | 
госпу виходить іще один І 
екіпаж — учительський. ]

А от Ярослава Іванівна *-І 
Шкільна родом із Терно
пільщини. Закіпчіпіа Чорт- І 
ківське педучилище ! при- І 
їхала за розподілом в Ус- Я 
типівський район. Запро- І 
покували Криничне. У Я 
школі зустріли її привітно 
і доброзичливо. Прикрі- ■ 
пили до вчителів-наставни- | 
ків Г. Ф. Абрамової і К- Т. | 
Власенко. Тому особливих В 
труднощів у роботі не бу- І 
ло. Відчувала себе щасли- и 
вою. Адже займалася тією 
справою, про яку мріяла. І 
Тут і заміж вийшла за Я 
місцевого хлопця.

Знайомлячи мене із но- і 
вобудовамп села, М. М. І 
Кодрул показав вулицю, в 
яка виросла буквально за , 
кілька років. На ній сорок І 
чотири нових житлових в 
будинки. їх спорудив рад- | 
госп для своїх робітників. Я 
У кількох із них живуть 
педагоги. Незабаром у сс- ■ 
лі появиться ще одна но- Я 
в а вулиця, де теж одер- і 
жать житло вчителі. Хоті- І 
лося б назвати її Учи- І 
тсльською.

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого я 
комунара».

Устинівський район.
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У більшості колективів 
фізкультури футбол — 
один із найпопулярніших 
видів спорту. Нині в об
ласті ним займається 
близько 25 тисяч чоловік, 
з якими працюють майже 
6 тисяч активістів. До по
слуг спортсменів 750 фут
больних полів, 26 міських 
і районних стадіонів. Про
те ці бази використовую
ться не належним чином. 
Тож проблема масовості і 
майстерності 
розв’язана.

Останнім 
тився спад 
провідної команди 
ка». її майже не 
нюють молоді 
тивні гравці з колективів 
фізкультури і спортклубів. 
Навіть у таких у минуло-

далеко не

часом 
У грі

намі- 
нашої
«Зір- 

попов- 
перспек-

_ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

*

СІ

і

РОСТИТИ
МАЙСТРАМ ШКІРЯНОГО 

му футбольних центрах, 
як Світловодськ, Знам'ян
ка, Олександрія, немає 
боєздатних команд, звідки 
можна запросити гравців у 
колектив майстрів.

Дуже мало команд бе
ре участь у першості об
ласті з футболу. В цьому 
турнірі не виступають на
віть представники вузів 
Кіровограда, заводів трак
торних гідроагрегатів, 
«Червона зірка».

Низька класність футбо
лістів пояснюється й тим, 
що занедбано навчально- 
тренувальний процес у

ЗМІНУ
М’ЯЧА
спортивних секціях, 
пах дитячо-юнацьких 
тивних шкіл області, 
сутні і досвідчені фахівці. 
Футболом займаються ли
ше 38 штатних тренерів,

Недостатньо уваги при
діляють цьому виду спор
ту спорткомітети, ради 
добровільних спортивних 
товариств, комсомольські, 
профспілкові активісти, 
господарські керівники.

Ці та інші факти наво
дились на обласній нараді, 
де було розглянуто питан
ня розвитку футболу на 
Кіровоградщині. З допо-

гру- 
спор.

ВІД-

аіддю на ній виступив за
відуючий відділом пропа
ганди і агітації обкому 
Компартії України І. П. 
Оліфіренко.

Учасники наради визна
чили шляхи усунення не
доліків, що заважають 
зробити крок уперед у 
напрямі масовості і май
стерності. Особлива увага 
була приділена питанням 
створення умов для за
нять футболом, зміцненню 
дисципліни в колективах 
фізкультури.

На нараді виступив сек
ретар обкому Компартії 
України В. К. Дримченко.

У роботі наради взяла 
участь заступник голови 
облвиконкому Є. М. Чаба
ненко.

НА ПІДЙОМІ
Серед колективів фізкулот/ри навчальних закладів

системи профтехосвіти в області провідне місце зай-

має колектив фізкультури Кіровоградського МИТУ

№ 2.

* * *
Щоб дізнатися про спор

тивне життя училища, до
сить побувати на заняттях, 
тренуваннях, котрі прово
дять М. Посторонко, В. Во
лошин, 3= Фільштсйн, С. Рс- 
дозубов. Кожної суботи в 
училищі відбуваються стар
ти здоров’я. На спортивні 
майданчики, бігові доріжки 
виходять викладачі. Запро
шуються на змагання й уч
ні, які готуються скласти 
залік з комплексу ГПО. Для 
вихованців, крім змагань за 
програмою спартакіади, що
тижня. організовуються ще 
дні стрибуна, спринтера, 
стрільця тощо.

В училищі є новий спор
тивний зал. Але адміністра
ція, активісти вирішили збу
дувати ще один, і недавно 
було закладено фундамент. 
Споруду зводитимуть самі 
учні та шефи — колектив 
комбінату «Кіровоградваж- 
буд».

— У залі, — говорить ди
ректор училища А. Ф. Кар
мазин, — зможуть тренува
тися не тільки наші учні, а 
й жителі мікрорайону «Бу
дівельник».

Взірцем' для учнів у нас є 
педагоги, вихователі, май
стри виробничого навчання, 
які багато вільного часу від
дають фізичним вправам, 
заняттям різними видами 
спорту, знаходять в них від
починок і наснагу для пра
ці. А серед учнів практично 
немає таких, хто б не зай
мався фізкультурою, кожен

третій записався до спор
тивної секції.

Майже 200 чоловік зай
мається туризмом. На гро
мадських засадах заняття 
проводить викладач В. В. 
Волошин та підготовлені 
ним інструктори. Походи 
проводяться щотижня. Орга
нізовуються подорожі міс
цями революційної, бойової 
та трудової слави радян
ського народу. Туристський 
сезон щороку завершується 
зльотом на річці Корабель
ній (у Миколаївській об
ласті),

Щороку рада колективу 
фізкультури училища про
водить республіканський 
юнацький турнір з класич
ної боротьби на приз пам’я
ті Героя Радянського Сою
зу О. С. Єгорова, ім’я якого 
носить училище. І хоча в 
цих змаганнях беруть участь 
сильні команди профтехучи
лищ з багатьох областей Ук
раїни, володарями призу 
незмінно лишаються кірово- 
градці. П’ять років команда 
училища утримує першість 
серед колективів навчаль
них закладів профтехосвіти 
Кіровоградщнни.

ІІа основі масовості від
чутно певне зростання май
стерності спортсменів. Кіро- 
воградці добре знають ви
хованців училища призерів 
і переможців змагань на 
першість Укрради «Трудових 
резервів» С. Тупика, С. І\о- 
ханова, С. Олефіренка, 
В. Брагаря, В. Кононова, 
Д. Мулла гол ієва, О. Синька,

І
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Ця історія невигадна, вона цілком достовірна, змі
нено лише імена дійових осіб і місце події. Автор 
розповідає про юнаків і дівчат, котрі стають на шлях 
самостійного життя.

Створюються 
нові КМК

_^^Нині у Світловодському 
районі працюють 208, ком
сомольсько - молодіжних 
колективів, причому 15 КМК 
створені зовсім недавно. 
Серед них колектив СВИНО- 
комплексу колгоспу імені 
Чапаєва. Його члени з пер
ших днів активно включи
лися у виконання підвище
них соціалістичних зобов’я
зань, сумлінно готуються до 
Ленінського заліку.

Особливу увагу міськком 
комсомолу приділяє сфері 
обслуговування, де працює 
переважно молодь. Так, в 
універмазі «Комсомолець» 
та ресторані «Дніпро» не
щодавно провели збори з 
порядком денним «Сфері 
обслуговування — комсо
мольську турботу», на яких 
комсомольці висловили чи
мало цінних пропозицій 
щодо поліпшення роботи 
своїх підприємств.

Т. КУРЛЮК. 
^Світловодський район.

10. Кажанова; нещодавно 
звання кандидата в майстри 
спорту СРСР присвоєно бор
цю класичного 
дорожку та 
С. Філіповій.

Викладачі
В. Я. Фільштсйн’ та М." 1. 
Посторонко багато роблять 
для того, щоб спорт увійшов 
у побут учнів. Вони макси
мально ущільнюють час на 
уроках, використовують не
стандартне обладнання.

Значну допомогу колекти
ву фізкультури надає комі
тет комсомолу. Щороку се
ред груп проводиться кон
курс на кращу організацію 
фізкультурно-масової робо
ти. Регулярно на стенді по
руч із зведеннями про успі
хи в навчанні, виконання 
практики проставляються 
цифри про складання учня
ми груп нормативів комп
лексу ГПО.

«Кожному випускнику — 
значок ГГ10!» — цим деві
зом керуються, плануючи 
масові заходи, складаючи 
розклад занять секцій.

Формування переконання 
про важливість занять фіз
культурою, цілеспрямоване 
залучення юнаків і дівчат 
до занять спортом — один 
із важливих напрямів діяль
ності комсомольської орга
нізації училища, яка разо.и 
з колективом фізкультури 
проводить спільні заходи. 
Зокрема, організовано зу
стрічі з ветеранами спорту 
В. Л. Звержковським, 10. А. 
Змачшіським, Т. Ф. Хомнн- 
ською, тематичні вечори.

Заняття фізкультурою і 
спортом допомагають учням 
успішно освоювати навчаль
ну програму, оволодівати 
азбукою професійної май
стерності.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

стилю М. За- 
велогонщиці

фізкультури

БОРОТЬБА САМБО. У Ко
ломиї на Івано-Франківщи- 
ні відбулася першість Ук
раїни з боротьби самбо се
ред молоді 1963 — 64 ронів 
народження. В ній взяли 
участь і представники Кі- 
ровоградщини — вихован
ці тренера Володимира 
Михайловича Мезенцева. 
Призерами у своїх ваго
вих категоріях стали сту
денти фанультету фізвихо- 
вання педагогічного інсти
туту Володимир Долгих 
(друге місце) та Олег Шпо- 
лянський (третє).

У командному заліку на
ші земляки були сьомими.

ШАШКИ. Особиста пер
шість центральної ради 
товариства «Спартак» Із 
російських шашок серед 
дівчат закінчилася в Києві. 
На цьому турнірі десяти
класниця Кіровоградської 
СШ № 13 кандидат у май
стри спорту Тетяна Куб- 
рак зайняла перше місце і 
здобула право грати в чем
піонаті ВЦРПС.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Зимо, 
ва юнацька першість рес
публіканської ради това
риства «Спартан» з легкої 
атлетини проходила у До
нецьку. Учні Олександрій
ської ДЮСШ № 1 серед 
нолентнвів, які виступали 
у другій групі (а їх було 
одинадцять) зайняли пер
ше місце і очолили " 
нірну таблицю.

У манежі Київської 
ли вищої спортивної 
стерності фінішувала

пер- 
тур- /

шко- 
май- 

__ г_____  .__  . між
відомча першість України 
з легкої атлетики. У скла
ді республіканської збір
ної авангардівців виступи
ла вихованка тренера Во
лодимира Костянтиновича 
Іванця із спортклубу «Зір
ка» десятикласниця Кіро
воградської СШ N: 5 пер
шорозрядниця Тетяна Co- 
ломаха. Вона в комплекс, 
ному заліну з бігу на 1500 
і 800 метрів зайняла дру
ге місце. Тетяну включено 
до збірної команди рес
публіки для участі о пер
шості СРСР, що проходи
тиме наприкінці січня в 
Мінську.

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

ЗУСТРІЧАЄ КРАСНОГ1РКА

«Спартак», яка діяла в ро

На честь 40-річчя ство- Було затверджено раду

рення підпільної комсо- клубу та сплановано її ді-

мольської організації яльність.

ки Великої Вітчизняної вій

ни на території Голованіз-

ського району, секретаріат

обкому ЛКСМ України,

колегія обласного відділу

народної освіти, навчаль-

но-методична рада облас-

ного управління профтех

освіти постановили створи-

ти обласний героїко-пат-

ріотичний клуб «Спартак».

У програму роботи клу
бу «Спартак» включено 
відвідування підприємств 
Кіровограда, тематичні 
екскурсії «Тих днів не 
змовкне слава», відвіду
вання музею героя грома
дянської війни В. Божен- 
ка, поїздки в Красногірку 
в музей «Спартака».

На учасників триденної 
поїздки чекають зустрічі з 
ветеранами війни, 
партії і комсомолу. Про
думана і культурна 
грама — відвідування те
атру імені Кропивницько- 
го, театру ляльок, диско
теки.

Туристична група має 
Складатись із ЗО чоловік

праці,

про-

ПЕРЕДМОВА
Спершу буз намір почати розповідь із трагедії, яка 

раптовим і безжальним вулканом вибухнула одного 
літнього вечора. Проте підступитись до самісінького 
«кратера» події неможливо, не подолавши шляху від 
«підніжжя гори». Порівняння тут не випадкове. У 
кожному з нас живе свій вулкан — спить чи рветься 
назовні, тихо зітхає чи бурхливо клекоче.

...Прокинувшись після кількагодинної операції, Ва
дим збагнув: з лікарні він швидко не вибереться. По
текли паморочливо довгі, нудні, з мульким, нестихаю- 
чим болем, дні. Мав час обміркувати все. Несамохіть 
поринав у недавні події, що залишили свіжий болю
чий рубець не лише на тілі. Замислювався; вулкани 
бувають добрі і злі — залежно від того, в чиїх гру
дях живуть. Та й вулкан — мабуть, надто гучно. Це 
привілей сильних. Нікчема ж — мізерний, боязкий — 
тліє. Може тому, що заздрить? Може, не вчили його 
доброти й милосердя змалечку, з пелюшок? А тепер 
пізно? Тепер для нього люди — сторонні, перехожі. 
Жоден не придивився, не промовив: «Ти не так 
ідеш». Не показав, як іти.

Це зумів висловити Вадиміз поет.
Як він ішов!
Струменіла дорога,
Далеч у жадібні очі текла, 
Не просто ступали — 
Співали ноги, 
1 тиша музику берегла. 
Як він ішов!
Зачарований світом, 
Натхненно і мудро творив ходу — 
Так нові планети грядуть на орбіти 
З шаленою радістю на’ виду!
З шаленим щастям і сміхом гарячим, 
З гімном вулканним без музики й слів!..

★ $г Л

О АДИМ чудово пам’ятає, як увійшов поет у його 
життя. Відчуває й головне — за що полюбив.

Поет відкрив йому очі на поезію просту і мудру, як 
саме життя. На той час, коли мати принесла йому 
тоненьку книжечку і Вадим прочитав на обкладинці 
«Тиша і грім», він ще не поринав у глибини людсько
го пізнання, тож настрій мав безхмарний і легкий, 
вдачу товариську і довірливу. Хлопець давно затя
мив; якщо мати з загадковим усміхом, якимось особ
ливим, тільки їй властивим жестом клала книжечку 
на синів стіл, то він не чіпав тієї зиахілл.ч ли- /токи 
мати сама, закінчивши домашні справи та впорав
шись із «малими к.7<7//отамн» (так вона, вчителька 
молодших клас/в, називала роботи своїх учнів), не 

( підсідала до нього і не відкривала принесену книжку. 
/ У свою чергу Олена Андріївна теж звикла, що син

(включаючи 2-х ' керівни
ків).

Цими днями в нашому 
музеї побували учасники 
клубу 
клубу 
«Пошук» 
редньої школи Новоукра- 
їнського району, школярі 
Вільшанського, Новомир- 
городського, Новоархан- 
гельського, Маловисків- 
ського, Олександрійсько
го, Добровеличківського, 
Бобринецького районів. 
Вони ознайомились з ма
теріалами про подвиг ге
роїчних месників, зустрі
лись із колишніми підпіль
никами і членами пошуко
вого загону «Патріот».

А. СЕМЕНДЯЄВА, 
молодший науковий 
співробітник музею 
«Спартак».

с. Красногірка, 
Голованівський район.

«Спартак», члени 
юних слідопитів 

Глодоської се

чекає цієї миті, і навіть пишалася цим.
Жили вони дружно, сім’я була з таких, яку сусіди 

ставили за приклад не лише під час домашніх незла
год, як то часто буває, а й при першій-ліпшій зручній 
нагоді. Микола Олексійович працював на заводі і 
заочно навчався в інституті. Правда, першопричиною 
взірця була не ця обставина, але Вадим пишався 
батьковим прагненням до знань, його переконанням, 
що «без науки сьогодні кроку не стуг.иш». Сусідкам, 
надто ж язикатій тітці Марфі, більмом у оці сиділо 
те, що Микола Олексійович не мав руки. Ні, співчу
вали вони йому щиро, але хвалили перед своїми чо
ловіками (і це подобалося хлопцеві) тоді, колії «одо- 
робало» котроїсь придибувало до двору напідпитку. | 
Наступний тур починався зранку вихідного дня. бо 
з’ясовувалось, що сусід учора зірвав хвіртку з петель, 
а сьогодні руки ніяк не стояли навісити знову. Тітка 
Марфа самотужки чіпляла тих кілька дощок до стовп
чика і лаяла свого «дармоїда» ще гучніше. «У невмі
лого руки не болять» — саме від неї почув Вадим про 
дядька Трохима. Спершу замислився: як же це? На
впаки, гадав, якщо не вміє, то довше буде морочити
ся з будь-якою дрібницею там, де роботи тої кіт на
плакав. Ясна ж річ, і руки намучить. Та коли пізніше 
почув від тітки Марфи, що в її «сердеги» «руки не 
там виросли», вже не придивлявся до вайлуватого 
дядька Трохима, дійшло відразу: то сусідка збит
кується спересердя. Таким чином відкрилася хлопцеві 
іронічна суть і першої тітчиної фрази.

Коли сусід у відповідь огризався, мати завжди 
просила сина зайти до хати, щоб не слухав лайок. 
Батько промовчував. А то якось промовив стиха:

— Ти не бійся, не затуляй йому вуха. Швидше на
вчиться судити, добре це чи погано.

Мати трохи здивовано підвела брови, та батько 
неквапно провадив далі:

— Розумієш, отакі, як він, парубки думають, що 
лайка — це щось молодецьке. Насправді ж це озна
ка поганого виховання, низької культури, згоден? — 
несподівано звернувся до Вадима вже. 1 хлопець так 
само неспішно, мимоволі наслідуючи батькову мане
ру, кивнув."

Син досі не знав подробиць, за яких батько позбув
ся лівої руки бо той не любив розповідати, навіть 
згадувати про це. Відомо було, що знайшли снаряд, 
вирішили розрядити під валунами у скелі. «Безглуз
до вийшло» — згадував Вадим сумовитий висновок 
батька, і нараз бачилась його винувата посмішка. Від
чувалось, що в такі хвилини батько геж бореться із 
нав’язливими спогадами. Перемагав їх швидше, ніж 
син. Лише одного разу Микола Сергійович виказав 
наболіле:

(Далі буде}.

"М? г_- - <
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НА ЧИСЛЕННІ ПРОХАННЯ ЧИТАЧІВ РОВНО-

ВІДАЄМО ПРО НОВУ ПРОГРАМУ БІЛОРУСЬКО

ГО ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБ-

ЛЮ «ПІСНЯРИ*.

«До таких «Піснярів», 
яких ми бачимо сьогодні, 
нам треба ще звикнути». 
Ця думка критика про но
ву програ/лу відомого ко
лективу, з якою він три мі
сяці тому виступив у Мін
ському Палаці спорту, 
свідчить про помітні змі
ни в творчій манері ан
самблю. Тринадцять років 
тому на початку свого 
творчого шляху він одра
зу підкорив слухачів своє
рідною культурою звучан
ня з використанням фольк
лорних мотивів, імпровіза
цій, ефектних награшів. 
Однак при всьому цьому 
пісні в його виконанні 
вкладалися в канони зви
чайних естрадних номерів. 
Так тривало близько де
сяти років, поки не з’яви
лася «Пісня про долю», у 
якій тема шляху поета до 
свого народу передавала
ся засобами вокалу, хо
реографії, драматургії — 
тобто, ця композиція вже 
виходила за рамки чисто 
естрадного жанру. Вона 
не тільки викликала певні 
почуття у слухачів, а й да
вала їм привід для роз-

поєд- 
сати- 
ком- 

у «Як

Кожне місто, село, під
приємство, учбовий заклад 
прагне мати свою дискоте
ку. Декому здається, що 
варто тільки організувати 
її, і все станс па свої міс
ця. Закуповується апара
тура, ведуться переговори 
щодо приміщення, з особ
ливим завзяттям оформ
ляється зал. Та от органі
заторські турботи позаду: 
е просторий зал для тан
ців. світломузика.

Але після двох—трьох 
вечорів стає зрозуміло, що 
бажаних результатів годі 
й сподіватися. Усе звелося 
до звичайнісіньких танців. 
Головним же завданням 
дискотеки є виховання ес
тетично розвиненої, куль
турної людини з широким 
кругозором. Саме поняття 
дискотека означає схови
ще музичних записів. Тоб
то це щось схоже на біб
ліотеку, 
люди,

приходять 
почерпнути

л ИСК ОТІ кя
це значно серйозніше

її 
з

цертннм залом, де отри- саме із програмою по рок- 
муєш естетичну насолоду опері О. Рнбникова «Зірка 
і збагачуєшся духовно. Але і смерть Хоакіна Мур’єтп». 
пі в якому разі таку сер
йозну синтетичну форму 
виховання, як дискотека, 
не можна зводити до рів
ня звичайного бару, куди 
приходять передусім 
того, щоб винити, а 
потім, можливо, послухати 
музику, потанцювати.

Візьмемо для прикладу 
нашу дискотеку. Коли під
готуємо розважальну про
граму — усі в захопленні. 
Зовсім інше ставлення до 
серйозної музики. Орган-

знання, 
рівняти

іце можна по- 
театром, коп-

для 
вже

на 
ло

музика П. С. Баха ма- 
кого зацікавила. Тс ж

Затс коли оголошується 
танцювальна музика, па
сивних не залишається. 1 
така картина не тільки у 
нас, пс хвороба багатьох 
дискотек. Молоді люди 
чомусь, думають, що існу
ють ці клуби лише для 
розваг. Ще гірше, шо так 
вважають і деякі 
затори дискотек, 
підхід до справи 
сить більше 
користі.

На мою думку, немає

органі-
Такнн
прино- 

шкоди, ніж ,

потреби скрізь і всюди 
влаштовувати ось такі 
псепдоднскотеки. Краще 
було б ширше залучати 
молодь до участі в худож
ній самодіяльності. Актив
на дія завжди краща від 
пасивного спостерігання.

Може скластися вражен
ня, ніби я ввагалі проти 
дискотек. Пі. Вони потріб
ні. Але організовувати їх 
треба там, де є можли
вість готувати програми 
політично грамотні, на ви
сокому естетичному рівні, 
цікаві.

С. ЛЕВКОЕ, 
вихователь Гайворок- 
ського СПТУ № 5.

вала їм 
думі в.

Це ж 
зати й 
му, особливо першу 
частину. Це цілісне сценіч
не полотно, всі елементи 
якого теж зв’язані однією 
темою — долдойггям не
справедливості буржуаз
ного світу. Інтерпретує її 
керівник ансамблю В. Му- 
лявін у ліричному, жартів
ливому і драматичному 
планах — відповідно до 
текстів пісень, в основі 
яких рання поезія Янки 
Купали.

Перша пісня «Пливе рі
ченька», яку виконує 
В. Дайнеко, нагадує одну 
з найвідоміших, і мабуть, 
найкращих композицій 
В. Мулявіна «Александри
на». Той же ступінчатий 
розвиток мелодії, ті ж 
об’ємні електромузичні пе
реливи. Далі соліст А. Ка- 
шепаров вводить слухачів 
у стихію народного тан
цю — звучить пустотлива 
«Як Людки не бачу». Піс
ля цього В. Мулявін у 
»Розладі» передає біль і 
гнів, які пронизували сер
це молодого Купали, ко
ли він описував гірку до
лю свого народу. Майже

саме можна ска- 
про нову програ- 

її

в КОЖНІЙ ПІСНІ НЙЯ8НІ вір

туозні скрипінні та форте, 
піанні награші, «заземлен
ня» — просторіччя, іміта
ція звучання селянської 
волинки, а також імпрові
зації на ударних інстру
ментах (А. Демешко). Най- 
органічніше музика 
нується з текстом у 
рично-викривальних 
позиціях, приміром, 
тут не сміятися».

Привертають увагу в но_ 
вій програмі і чотири «не
стандартних» пісні на вір
ші Роберта Бернса із цик
лу «Веселі жебраки». Ав
тор музики до них І. Па
ливода відомий оригіналь
ними аранжировками: це 
він додав чарівні штрихи 
до музичного малюнка 
пісні «Біловезька пуща». 
У виконанні «Піснярів» гу
мористично забарвлені 
стилізації шотландських 
народних пісень виявля
ються дивовижно близьки
ми до білоруських. Особ
ливо характерні у цьому 
відношенні «Мандрівний 
музикант», «Пісня поета».

Ансамбль експериментує 
в новому — епічному кон
цертному жанрі. Його 
масштабність не виключає 
і пильної уваги до корот
ких експромтів, жартів, 
світлових і кольорових 
ефектів.

На початку грудня на 
Кубі проходив перший 
м/жнародний фестиваль 
нової пісні «Варадеро-82». 
Перед його закриттям 
сцени найбільших залів 
Гавани віддали в розпо
рядження найпопулярні- 
ших виконавців, серед 
яких і «Пісняри». Публіка 
в театрі імені Карла 
Маркса була в захваті від 
виступу білоруських ар
тистів. А місцева преса 
відзначила, що найцінніше 
в їх творчій манері — 
синтез первозданної кра
си народних мелодій і су
часного динамічного зву
чання.

І ще одна радість у ко
лективу — недавно Всесо
юзна фірма грамзапису 
«Мелодія» нагородила йо
го «Золотим диском». 
«Пісняри» — перший віт
чизняний естрадний ан
самбль, удостоєний такої 
відзнаки.

Н. ГРИГОР ЄВА.

РЕПЛІКА

Стихи А. ВОЗНЕСЕНСКОГО

з н і м н у: солістка ансамблю «Степівчанка» 
Кіровоградського педінституту Імені О. С. Пушкіна, 
студентка другого курсу музично-педагогічного фа
культету Вілена ПАВЛОВСЬКА.

Фото В. ГРИБА.

ТРОЯНДИ АЛЛИ ХРОС
І поїзд ЮНОСТІ

На початку 1983 року 
листи з проханнями на
друкувати ноти і тексти 
нових пісень посипалися 
в «Дкск-зал» як із рога 
достатку. Цей бурхли
вий потік замовлень узяв 
початок із новорічних пе
редач. їх Центральне те
лебачення но вінця за
повнило композиціями, 
котрі в ефірі доти не 
звучали, і тим самим 
відстрочило виконання 
редакцією прохань де
яких наших дописувачів. 
Адже багато хто за один 
раз не встиг запам'ятати 
назв пісень, а також 
прізвищ авторів музики 
та слів; наведені ж де
якими читачами кілька 
рядків — надто нечіткий 
орієнтир для пошуку. 
І часто працівники ре
дакції не можуть визна
чити, про яку пісню йде 
мова в листі-замовленні. 
С. Цапко із Новгороді«! 
1 1-І. Апдрук із села 
Грушки Ульяновського 
району свою улюблену 
пісню, котру ми сьогод-

ні вміщуємо в газеті, чу
ли по радіо і’ з голубого 
екрана вже кілька міся
ців. І весь цей час в обох 
дівчат, очевидно, погано 
працювали приймачі і 
телевізори, зухвало пе
рекручуючи назву твору 
Р. Паулса і А. Возпе- 
сенського. До вуха Світ
лани несправна апарату
ра донесла всього «Ти
сяч роз», а Наталі — 
«Миллион Аллы Хрос».

Не треба забувати 
правило «Сім раз відмір, 
а раз відріж». Тобто, що 
слід сім разів подумати, 
верш ніж написати (і не 
лише в редакцію), а на
писавши, ще стільки ж 
разів перевірити.

І пояснити все, що мо
же викликати сумнів. 
Наприклад, нам дуже 
хотілося б довідатися, 
на якій залізниці Світла
на Цапко бачила «поезд 
юности «Ксения Геор- 
гиадзэ» і яке відношен
ня він має до «Диск-за- 
лу»...

Н. ДАНИЛЕНКО.

Я проти такого «мистецтва» ДУМКА ЧИТАЧА

Можлпво, я й не писав 
би цього листа, якби не 
пішов у Палац культури 
шахти ‘ «СвІтлопільсьна» 
послухати ужгородський 
вокально - інструменталь
ний ансамбль «Музики», 
іцо виступав у нашому 
місті. Дуже шкода, що 
нічим було виміряти си
лу звуку, який посилали

в зал 12 динаміків. Зда
валося, що ось-ось ма
ють впасти стіни І стеля. 
Виконувані пісні були 
беззмістовні. А коли мо
же якийсь зміст 1 був, то 
його важко було вловити 
у цій галасливій на- 
«афонії. Невже є необ
хідність приголомшувати 
людей ось таким «мис-

тецтвом». Шум у 130 ди- 
цибел здатний убити лю
дину...

А поводження артис
тів на сцені? Це непова
га до людей. Хочеться 
запитати: «Хто затверд
жує програму таким 
гастролерам перед тим, 
як вони вийдуть иа рес-

гіубліканську сцену? Я 
проти подібного «мис
тецтва». Справжнє мис
тецтво повинне давати 
духовну насолоду, гово
рити про прекрасне.

Ф. БОНДАРЧУК, 
інженер шахти «Світ- 
лопільська».

м. Олександрія.

У

Ж иллион роз
Музыка Р. ПАУЛСА 
Жил-был художник одяц. 
Домик имел и холсты. 
IГо он актрису любил 
Ту, что любила цветы. 
Он тогда продал свой дом, 
Продал картины и кров. 
И на все деньги купил 
Целое мопе цветов.

ПРИПЕВ 
Миллион, миллион, 

миллион алых роз 
Из окна, из окна, 

из окна видишь ты. 
Кто влюблен, кто влюблен, 

кто влюблен 
Свою жизнь для 

превратит в 
Утром ты встанешь у окна; 
Может, сошла ты с ума — 
Как продолжение сна. 
Площадь цветами полна. 
Похолодеет душа, 
Нго за богач здесь чудит, 
А под окном, чуть дыша. 
Бедный художник стоит.

ПРИПЕВ. 
Встреча была коротка — 
В ночь её поезд увез. 
Но в сё жизни была 
Песня безумная роз. 
Прожил художник один. 
Много он бед перенес. 
По в его жизни была 
Целая площадь цветов.

ПРИПЕВ:

и всерьез, 
тебя 
цветы.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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