ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

Як уже повідомлялося, в
Кіровограді відбувся пле
нум
обласного комітету
ЛКСМУ. З доповіддю «Про
завдання
комсомольських
організацій області, що ви
пливають із Постанови- ЦК
КПРС «Про дальше поліп
шення партійного керівни
цтва комсомолом і підви
щення його ролі в комуніс
тичному зихованні молоді»,
промови Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови
Президії
Верховної Ради
СРСР К. У. Черненка на Всеармійській нараді секрета
рів комсомольських орга
нізацій на пленумі висту
пив перший секретао обко
му комсомолу І. О. Шевчен
ко.
У постанові Центрального
Комітету КПРС «Про даль
ше поліпшення партійного
керівництва комсомолом і
підвищення його ролі в ко
муністичному вихованні мо

лоді», виступі Генерального
секретаря ЦК КПРС, Голови
Президії
Верховної Ради
СРСР Костянтина Устиновича Черненка на Всеармійській нараді секретарів ком
сомольських організацій да
но всебічний аналіз ' діяль
ності комсомолу, досягнень
і недоліків у роботі З МО
ЛОДДЮ, вироблено конкрет
ну програму боротьби за
втілення в життя ленінських
заповітів на сучасному ета
пі.
У цій діяльності комсо
мол області має певні успі
хи. Більше тисячі юнаків та
дівчат Кіровоградщини до
строково виконали завдання
чотирьох років, а шість ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів трудяться вже в
рахунок дванадцятої п'яти
річки. На багатьох підприєм
ствах, у колгоспах і радгос
пах комсомольські організа
ції борються за надпланове

ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР
РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ
«МОЛОДИЙ
КОМУНАР».
В усіх господарствах, де працювали
КМК по вирощуванню кукурудзи, зби
рання цінної зернофуражної культури
завершено! Відзвітували про закінчення
кукурудзозбиральних
робіт колгоспи
імені ХХУ з’їзду КПРС, «Зоря», «Украї

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

НАЗВАНО ПЕРЕМОЖЦІВ
Ударною працею готуються зустрітії
40-річчя Великої Перемоги комсомольці
і молодь Кіровоградського чавуноливар
ного заводу. Щотижня збираються воші
по цехах, щоб вшанувати пам’ять героїв, котрим цей тиждень була присвяче
на трудова вахта, прозвітувати- про свої
здобутки. Заводський штаб соцзмагашія
підбив підсумки проміжного етапу Вах
ти пам’яті — підсумки трудового су
перництва на честь славного ювілею тут
вирішили підбивати через кожні десять

підвищення продуктивності
праці на один процент, зни
ження собівартості продук
ції на півпроцента. Тільки
торік на обласний комсо
мольський рахунок еконо
мії та бережливості внесе
но понад 3 мільйони карбо
ванців.
Гідно зустріла молодь об
ласті 40-річчя визволення
України від німецько-фа
шистських загарбників. Доб
ре попрацювали на
його
честь члени комсомольськомолодіжних колективів, які
зарахували до свого складу
героїв Великої Вітчизняної.
Так, за десять років, відко
ли комсомольці магазину
«Оксана» Кіровоградського
міськпромторгу зарахували
до свого колективу Олега
Кошового й Любу Шевцову,
заробітна плата молодогвар
дійців склала ЗО тисяч кар
бованців. А загалом у нас в
області працюють за себе і

на», імені XX з’їзду КПРС, імені Леніна,
«Дружба», імені Комінтерну. Перемож
цем районного соціалістичного змагання
серед КМК загонів і ланок визнано ком
сомольсько-молодіжну ланку імені підпільииці-спартаківкн Любові Римар Олек
сандра Янніїн з колгоспу імені XXV
з’їзду КПРС.
Онуфріївський райком ЛКСМ
України.

тижнів. Серед цехів перше місце вибо
ров колектив модельного цеху (началь
ник цеху А. М. Семенов, парторг Л. І.
Бондаренко, голова цехкому А. В. Попиков, секретар комсомольської органі
зації А. Гнрськпй). Переможцям вруче
но перехідний Червоний прапор заводу.
У змаганні бригад переможцем визна
но комплексну бригаду Є. Селіїїа з рсмоитпо-лпварпого цеху. Друге місце по
ділили
бригада слюсарів-ремонтяиків
теплосилового цеху (бригадир П. Карпен
ко) і комсомольсько-молодіжний колек
тив модельного цеху (бригадир В. Драбіта).
С. ГЕТЬМАН,

за героїв 400 КМК. Це —
кращі з майже півтори ти
сячі комсомольсько-моло
діжних колективів області.
Разом з тим у нас ще іс
нують проблеми з організа
цією їх соціалістичного зма
гання. 33 КМК (в основному
з Кіровського, Ленінського
міста Кіровограда та Маловисківського районів) не
справилися зі своїми пла
новими завданнями. Одна з
причин цього — формалізм
і авральні методи в органі
зації соціалістичного зма
гання. Комсомольські комі
тети ніяк не перейдуть від
констатації зробленого тим
чи іншим колективом до ак
тивної участі в його житті,
боротьби проти прогулів,
браку та інших порушень.
Адже, як відзначав товариш
К. У. Черненко, питання про
порядок на виробництві для
нас є ключовим, принципо
вим. Тим часом ми ще має-

мо й протилежні приклади.
Так, на Олександрійському
електромеханічному заводі
з 22 комсомольців, які сер
йозно порушили дисциплі
ну, лише до чотирьох комі
тет ВЛКСМ застосував за
ходи
комсомольського
впливу. І це не єдина недо
робка комітету комсомолу
цього підприємства. Тут пов
ністю відсутня гласність у
змаганні
комсомольськомолодіжних колективів, по
гано працює штаб «Комсо
мольського
прожектора».
Взагалі в Олександрійській
міській організації є сер
йозні недоробки в прове
денні
молодіжного зма
гання.
На ці та інші питання слід
звернути увагу комітетам
комсомолу на місцях, відді
лам обкому комсомолу, пе
редусім відділові робітни
чої і сільської молоді.
Активну участь бере мо

Три роки тому комсомолець Сергій КОВБАСІОК сів за
кермо
НрАЗа-256Б
у
автотранспортному
цеху
Заваллівсьного
графітового комбінату. Юнак щодня пе
ревиконує норми виробітку, перевозячи по
350—400 тонн руди.

Гайворонський район.

Фото в ГРИБА

(Закінчення на 2-й стор.|.

ЯК ВИКОНУЮТЬСЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?
ПЕРЕКЛИЧКА
СУПЕРНИКІВ

У рахунок 1987-го
Право працювати
за
довіреністю ВТК ми вибо
роли не одразу. 1976 ро
ку перейшли на бригадну
форму роботи і тільки за
шість років спільної праці
зробили рішучий крок:
відтоді кожні 1—2 члени
бригади
закріплені за
певними ділянками. Я, на
приклад, у парі з Олек
сандром Харченком пра
цюю на зварюванні під
ніжної дошки до сівалки
С3-3,6. Анатолій Мозговий — до СО-4,2, брига
дир Олексій Попов зва
рює
завіси до рами
СУПН-8, Анатолій Суржи
ков — кронштейн до цієї
ж рами. Дійшли висновку:
без універсалізму не обі
йдемося. Кожен із хлопців
з більшою чи меншою
вправністю може відтво
рювати операції сусіда,
якщо хворіє той чи у від
пустці. Особливостей тут
якихось немає (зварюваль
ний апарат для кожного
з нас — єдиний інстру
мент). Вимогливість до
якості зварювального шва,

дотримання режиму теж
залишається однаковою.
Беручи щороку соціаліс
тичні зобов'язання, ми з
хлопцями до особистих
творчих планів неодмінно
вписуємо й пункти про
зекономлені
кілограми
сировини — дроту. Це не
абиякий плюс до загаль
ного виробітку.
Запорука високих ре
зультатів — трудова та
виробнича
дисципліна.
Про брак у нас не може
йти мови — кваліфікація
«не дозволяє». Нині пра
цюємо вже в рахунок
червня 1987-го. Це зна
чить, перевиконуємо що
денні норми на 70—75
процентів. Кожен, вико
навши свою норму, допо
може в разі потреби то
варишу.
Правда, зриви трапляю
ться. Не з нашої вини.
Візьму, щоб не ходити да
леко, нас із Олександром.
Дошки
на зварювання
надходять зі складу по
стачання, котрий містить
ся на території заводу. Та

Плануємо

і

лодь області в реалізації
Продовольчої
програми.
Більшість ко/иітетів комсо
молу послідовно й наполег
ливо сприяють цьому. Нині
вже можна говорити про
певні результати шефства
комсомольських
організа
цій над вирощуванням ку
курудзи. 272 молодіжних
механізованих панки (218 з
них працюють за індустрі
альною технологією) успіш
но борються нині за 50-центнерні врожаї.
Вагомим с вклад молоді І
в розвиток тваринництва.
Нині тут працює 90 комсо
мольсько - молодіжних ко
лективів,
які об’єднують
більше 900 чоловік. Цього
року 338 випускників шкіл
поповнили ряди тваринни
ків області. Разом з тим у
Світловодському й Добровеличківському районах, на-

Паш КМК невеликий, але дружний.
Крім мене та грулкомсорга
Олек
сандра Лапіока,
за верстатом 1К-62
працюють Зіна ГІіштар, Євгенія
Рад
ченко та Сергій Матвієнко.
Є у пас, як і в багатьох інших КМК,
особисті та колективні рахунки еконо
мії. Які резерви їх поповнення саме в
нас, верстатників? Зрозуміло, найпер
ше — цілковита самодисципліна (це —
біля верстата слід проводити не тільки
кожну хвилину робочого часу, а іі хоча
б по кілька до і після. Знавець своєї
справи наладчик Е. Й. Ерман саме так
і радить). Далі — додаткову понадпла
нову продукцію маємо практично за ра
хунок економії різців. Це стає можли
вим, від, здавалося б, простої речі —
суворого, я б сказала, педантичного до
тримання режимів різання.
Заголовки надходять до нас із ливар
ного цеху. Інколи надміцну зірочку чи
втулку, щоб запобігти поломці різців,
розпізнаємо зорово і повертаємо брак
ливарникам. Проте це по плечу досвід
ченішим працівникам. Від новачка ж

час від часу еже на почат
ку зміни чуємо — авто
транспортний цех
тран
спорту не гарантує (як
нам повідомляють у пла
ново-розподільному бю
ро, куди ми звертаємось
за довідками)! Ясна річ,
не сидимо, склавши руки.
Допомагаємо хлопцям —
на кронштейнах, ріжках,
трубах. Проте це має бу
ти тимчасовим еиходом і>
ситуації. Кожен хазяїн у
своїй царині.
Труднощів не боїмось.
Думаємо над поліпшен
ням умов праці — пере
ходимо «а рейкове пода
вання матеріалу. Ось за
раз бригадир у відпустці,
а ритм утримуємо. За ра
хунок чсої Тієї ж універ
салізації, плюс допомага
ють хлопці із сусідніх
дільниць, а ми — їм.
М ДОРОШ,
групнемєорг
КМК
електрозварників ме
ханоскладального це
ху Н5 2.

К2СТЬ
вимагаю дисципліни, вміння користува
тися вимірювальними інсгру ментами та
розуміння технологічних карг. А в під
сумку бригада отримує, високий кінце
вий результат.
Сказати, що працюємо на якусь окре
му сівалку, не можна. Має місце строка
тість номенклатур, а звідси різні техно
логічні режими, норми тощо. У цьому
складність, у цьому й інтерес. Усього
за'зміну бригада виробляє деталі 40—
45 найменувань, кожен член КМК —<
9—11 штук. План у вас жорсткий, циф
ри щоразу нові, тому основним конт
рольним показником залишається пере
виконання норми виробітку. Підтримав
ши свого часу почни бригади форму
вальників В. І. Гетьманця — виконати
п’ятирічку до 7-ї річниці Конституції
СРСР — ми з узятими зобов’язаннями
справилися достроково.
В. ПОЛЯКОВА,
бригадир КМК токарів механоскла
дального цеху Н2 і виробничого
об'єднання по сівалках «Червона
зірка».
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приклад, нічого не роби
ться для створення нових
КМК тваринників, а в Бобринецькому їхня кількість
зменшилась. За останні три
роки не створено жодного
комсомольсько - молодіж
ного колективу на фермах
Гайворонського району.
Вирішенню питання закріп,
рення молоді на селі може
сприяти широка участь ком
сомолу у русі за благоуст
рій сіл, організація цікавого
дозвілля молоді, поліпшенЙЯ роботи сільських будин
ків культури і клубів. І, зви
чайно, турбота про членів
Діючих КМК, всіх молодих
Землеробів і тваринників.
Допоможе вирішити проб
лему кадрів і трудове вихо
вання молоді. Трудові об’єд
нання школярів виконали
цього року робіт на суму
ЛОнад 2 мільйони карбо
ванців.
Струнка система трудово
го виховання склалася, ска.
эдмо, в Богданівській серед
ній школі імені В. І, Леніна
Мнам’янського району, 3 4
Йласу юні богданівці працю
ють у ланці-супутникові «То
вариш», таборі праці й від
починку «Дружба», постій
но діючій ланці юних тва
ринників. Щороку школярі
виробляють продукції на
350 тисяч карбованців. А
найголовніше — зростають
умілими,
працелюбними,
колективістами.
Важливість і масштабність
завдань, які партія ставить
перед комсомолом, вимагає
дальшого посилення ідейновиховної роботи серед мо
лоді. Протягом минулого
навчального року посили
лась практична спрямова.

ність занять у школах і се
мінарах системи комсомоль
ської політосвіти.
І ось у школах комсомоль
ської політосвіти почався
новий навчальний рік. Як
засвідчили перші
заняття,
не скрізь до них підготува
лися як слід. З цієї причини,
скажімо, не відбулося пер
ше заняття в комсомоль
ській політшколі
ПМК-304
тресту «Кіровоградсільбуд».
Рідко беруть участь у про
веденні занять комсомоль
ські працівники Олександ.
рії, Голованівського, Кіро
воградського та Вільшанського районів.
З політнавчанням спілчан
тісно пов’язана інша важ
лива справа комсомолу —
контрпропагандистська ро
бота. Однак ще слабо дба
ють комітети
комсомолу
про
утвердження
нових
форм цієї роботи. Фактич
но завмерла виховна діяль
ність молодіжного прес-кафе міста Олександрії. Ком
сомольські працівники тут
останнім часом мало цікав
ляться дозвіллям молоді,
практично перестали бути
його організаторами.
Особливу політичну зна
чимість в новому навчаль
ному році має розгортання
підготовки
до чергового
XXVII з’їзду КПРС, святку
вання 40-річчя Великої Пе
ремоги і підготовка до XII
Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів у Москві. В
зв’язку з цим особливо важ
ливо переконливо розкризати на заняттях провідну роль
Комуністичної партії в житті
нашого суспільства, її ленін
ську внутрішню І зовнішню
політику,
всесвітньо-істо.
ричне значення Перемоги
радянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні, роль

ВЛКСМ у міжнародному мо
лодіжному русі, згуртуванні молоді планети в бороть
бі проти імперіалізму.
Комсомол сьогодні покли
каний виховувати покоління,
яке вступає у свідоме жит
тя в умовах вдосконалення
розвинутого соціалізму. І
треба сповна враховувати
не лише зрослу освіченість,
поінформованість
молоді,
але й постійне
зростання
масштабів ворожої пропа
ганди.
Вересневий (1984 р.) Пле
нум ЦК Компартії України
особливо відзначив у цьому
зв’язку роль контрпропа
ганди. І форми, і зміст цієї
роботи у нас в області ще
не відповідають сучасним
вимогам. Створені в обкомі,
міськкомах, райкомах ком.
сомолу контрпропагандистські групи працюють без
ініціативно, а деякі — в Нозгородківському, Голованівському, Бобринецькому ра
йонах — зовсім бездіяльні.
Якщо мова йде про такі
прояви, як захоплення бур
жуазною й релігійною сим
воліками, поширення воро
жих слухів і анекдотів, в
яких наша дійсність подає
ться у викривленому вигля
ді і які неприйнятні для на
шої ідеології і моралі, то
тут ми повинні бути безком
промісними.
Захоплення
фарцовкою, речизмом по
ступово
призводить
до
втрати молодими людьми
класового
чуття,
появи
зверхнього, панського став
лення до суспільно корис
ної праці. У таких молодих
людей прогресує політична
близорукість,
нездатність
критично оцінювати навіть
погано зазуальовану прово
кацію апологетів імперіа
лізму.

Подібні факти, які зустрі
чаються в містах області,
свід іать, що робота по фор
муванню у наших юнаків та
дівчат високої класової сві
домості,
непримиренності
до буржуазної ідеології ще
не в усіх комсомольських
організаціях набрала орга.
нізованого планомірного ха
рактеру. Обком комсомолу
не раз звертав на це увагу
других секретарів райкомів
комсомолу,
організовував
їхнє навчання, випускав ме
тодичні матеріали, надавав
практичну допомогу. Тому
настав час вимагати кон
кретних результатів. Роботу
по класовому, патріотично
му вихованню молоді слід
вести широко, наступально,
наполегливо
й діловито,
опираючись
на
традиції
старших поколінь радян
ських людей, на життєвий
досвід ветеранів партії, вій
ни і праці.
Не все ще ми зробили і в
організації суспільно-полі
тичних клубів молоді, які б
практикували
найрізнома
нітніші форми роботи з мо
лоддю: лекції, диспути, те.
матичні вечори, бесіди, кон
курси політичної пісні тощо.
Відсутні поки що такі клу
би в Голованівському, Добровеличківському, Устинівському районах.
Лише на папері ведуть
виховну роботу з «важкими»
підлітками
комсомольські
комітети Новгородківського, Петрівського, Онуфріївського райкомів комсомо
лу. Нерідко ще підліток,
схильний до правопорушень,
випадає з їхнього поля зору.
У формуванні людини ко
муністичного
суспільства
немає дрібниць. Не останню
роль у вихованні, загарту
ванні молоді, підготовці її

до праці на благо суспіль
ства відіграє комплекс ГПО.
На жаль, як показали пере
вірки, далеко не всі допри
зовники області справляю
ться з його нормами.
Згідно з вимогами, ви
словленими К. У. Черненком
на Всеармійській нараді сек
ретарів комсомольських ор
ганізацій, комітетам комсо
молу області необхідно гли
боко і всебічно проаналізу
вати стан оборонно-масової
та
військово-патріотичної
роботи, і здійснити заходи
по її поліпшенню. Провідна
роль у мобілізації молоді
на вирішення завдань пар.
тії належить первинним ком
сомольським організаціям.
Треба, щоб кожну з 1700
первинних відзначали
ви
сока дисципліна, єдність у
діях спілчан.
Діловим, творчим стилем
відзначається
комсомоль
ська
організація
тресту
«Олександріяважбуд»,
де
секретарем В. Демура. Ком
сомольський актив тут пла
нує свою роботу, не забу
ваючи про постійний конт
роль над виконанням за
планованого. Це згуртовує
колектив, сприяє росту ак
тивності окремих комсо
мольців. Останнім часом та.
кий стиль стає все більш
характерним для роботи
Сзітловодського
міського,
Долинського,
Маловисківського, Добровеличківського районних комітетів' ком
сомолу. Нам слід дбати про
те, щоб ці зміни відбували
ся швидше і повсюдно.
Саме тому набула особ
ливого значення індивіду
альна виховна робота се
ред спілчан. Комсомоль
ський прошарок серед мо
лоді області має тенденцію
до постійного зростання.

Запорука успіху—в діловитості
З виступу другого секретаря обкому Компартії
Комсомол завжди був і залишається
бойовим помічником і надійним резер.
вом партії. В роки громадянської війни
комсомольці-корчагінці сміливо відстою
вали завоювання Жовтня, будували
Магніт ку і Комсомольськ-на-Амурі, ви
стояли в іяжкі часи боротьби з німець
ко-фашистськими загарбниками у Вели
кій Вітчизняній війні. Справжній подвиг
здійснив комсомол у післявоєнний час,
відбудовуючи зруйноване народне гос
подарство і піднімаючи цілину.
Ленінський комсомол і, зокрема, наша
обласна комсомольська організація сьо
годні достойно продовжують справу
старших поколінь. Немає такої галузі
народного господарства, де б не працю
вали комсомольці і молодь. Про це сьо
годні говорили й учасники пленуму.
Жвавий відгук і схвалення у комуніс
тів, комсомольців, усіх трудівників об
ласті знайшла Постанова ЦК КПРС
«Про дальше поліпшення партійного
керівництва комсомолом і підвищення
його ролі в комуністичному вихованні
молоді». Постанова Центрального Ко
мітету нашої партії — це довготривала
програма наших дій. Адже питання по
ліпшення керівництва комсомолом зна
ходяться під неослабною увагою партій
них комітетів і первинних парторганіза-

ІІЕПОГАНИХ результатів
добилися на переве
зенні
народногосподар
ських вантажів за 9 міся
ців нинішнього року ком
сомольсько « молодіжні
колективи вантажних електровозних колон імені
XXV з’їзду КПРС та імені
60-річчя комсомолу Украї
ни — неодноразові пере
можці й призери обласно
го соціалістичного змаган
ня. Приміром, члени пер
шого з них, де керівни
ком Михайло Пфафенрот,

України Л. Ф. КІБЦЯ

цій області. Чимало зроблено по зміц
ненню партійного ядра в обласній ком
сомольській
організації, поліпшенню
якісного складу кадрів комсомольських
працівників. Для роботи в комсомолі ре
комендуються активні організатори мо
лоді. Тож і комсомол повинен нині біль
ше уваги приділяти трудовому, ідейно
му, моральному та інтернаціональному
вихованню юнаків і дівчат, удосконалю
вати стиль і методи роботи комітетів
комсомолу.
Візьмемо трудове виховання. Робиться
тут чимало. В області добре відомі іме
на прославлених наставників молоді.
Наприклад, гіталовську школу хлібороб
ської майстерності пройшли майже
тридцять нині Героїв Соціалістичної
ГІраці. Є добрі приклади наставництва
і в багатьох інших трудових колективах.
І молодь в усьому повинна рівнятися на
наших славних ветеранів, передовиків
виробництва. Комітетам комсомолу тре
ба чіткіше визначитись у роботі по тру
довому вихованню юнаків і дівчат. Цс—
і спорудження таборів праці та відпо
чинку старшокласників, і спортивних
споруд, і вирощування в особистих гос
подарствах худоби, птиці, кролів тощо,
Треба проявити себе і па ударних ком
сомольських будовах області.

Велика роль у справі трудового вихо
вання належить комсомольсько-молодіж
ним колективам. Більше уваги їм повин
ні приділяти комітети комсомолу. Адже
тут ще не зжито формалізму. Нині в
м. Кіровограді,
Добровеличківському,
Онуфріївському, Голованівському, Пстрівському районах окремі КАЇК існують
лише на папері, є такі, які не справляю
ться зі своїми виробничими завданнями.
Нинішнього року паша область за
збільшення заготівель продукції ферм
нагороджена Почесною грамотою ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС
і ЦК ВЛКСМ. В цьому успіху значний
вклад і молодих. Важливо закріпити,
примножити досягнуте. Хотілося б, аби
обласна комсомольська організація взя
ла шефство над тваринництвом, разом з
партійними організаціями і господарни
ками проводили більшу роботу по на
правленню і закріпленню молоді на фер
мах.
Важливою сферою прикладання сил
комсомолу має стати ідейно-моральне
виховання підростаючого покоління. Ко
мітетам комсомолу треба відійти від
формалізму в ідейно-виховній роботі.
Часом молоді люди слабо орієнтуються
в питаннях міжнародної обстановки, не

знаходять корисних занять для себе, не
вміють правильно організувати своє до
звілля. Комсомольським . працівникам
треба більше бувати в гуртожитках, на
вечорах відпочинку, інших заходах, що
проводяться у суботні і недільні дні,
знати запити і настрій молоді.
В час підготовки до 40-річчя Великої
Перемоги радянського народу над ні
мецько-фашистськими загарбниками ко
мітетам комсомолу потрібно посилити
військово-патріотичне виховання молоді.
Треба розвивати традиції тпмурівського
руху, шефство комсомольців і піонерів
над ветеранами і інвалідами війни та
праці, сім’ями воїнів, які загинули, вто
му числі і сім’ями військовослужбовців,
котрі віддали своє життя при виконанні
інтернаціонального обов’язку.
Комітетам комсомолу необхідно на
стійніше працювати над удосконален
ням стилю і методів керівництва. Поки
що повільно перебудовують свою роботу
згідно зростаючих вимог Знам’янський
міськком, Олексапдрівський, Кіровоград
ський, Петрівський, Устинівськпй та інші
райкоми комсомолу. Викликає тривогу
й той факт, що багатьом організаціям
притаманні пасивність, відсутність кри
тики і самокритики.
Часто вони захоплюються проведен
ням показових кампаній, різних оглядів,
конкурсів, зльотів. В той час немає жи
вої конкретної справи.
Зараз в комсомольських організаціях
триває звітно-виборна кампанія. Важли
во використати її для зміцнення низо
вих комсомольських ланок.

МУЖНІЄМО В ТРУДІ
З виступу машиніста електровоза локомотивного депо станції Знам'янка В. ВАСИЛЕНКА
а групкомсоргом
Євген
Костіе, провели 3180 ве
ликовагових составів, по
над план перевезли 1 міль
йон 856 тисяч 974 тонни на
родногосподарських ван
тажів. Економія електро
енергії склала 514 тисяч
626 кіловат-годин. Це да
ло можливість провести
додатково 139 поїздів.

У минулому році члени
комсомольсько - молодіж
ної зміни № 1 станції Зна
м’янка виступили з ініціа
тивою «Кожному відправ
леному поїзду свого фор
мування — плюс один ва
гон понад встановлену
норму».
Впровадження
цієї ініціативи протягом
1984 року дало можли

вість колективові станції
відправити 22 тисячі 634
вагони І зекономити цим
самим 411 локомотивовидач. За підсумками соцзмагання минулого року
колектив комсомольськомолодіжної зміни наго
роджений
перехідним
Червоним прапором ЦК
ВЛКСМ «Герої п’ятирі

Цей процес має супроводи
ти підвищення рівня робо,
ти з тими(і хто вступає до
комсомольських лав.
Турбота про поповнення
рядів комсомолу, вдоскона
лення роботи з комсомоль
ськими кадрами, активом
залишається одним із голов
них наших завдане. Ми по
винні привчати комсомоль
ських працівників до пред
метності у роботі, скром
ності, самокритичності, го
товності переборювати труд
нощі. Тим часом у ряді ком
сомольських організацій, і
насамперед
в обласному
центрі, спостерігається час
та змінність номенклатур
них працівників, нерідко ці
посади займають люди, кот
рі не пройшли практичної
школи в трудовому колек
тиві.
Про це не слід забувати
в ході звітно-виборної кам
панії, яка нині в розпалі.
У посиленні виховної робо
ти серед спілчан області не
останню роль відіграє і те,
хто стане на чолі тієї чи
іншої організації.
Постанова ЦК КПРС «Про
дальше поліпшення партій
ного керівництва комсомо
лом і підвищення його ролі
в комуністичному вихованні
молоді», промова Костянти
на Устиновича Черненка на
Всеармійській нараді ^секрзтарів комсомольських орга.
нізацій чітко визначають
орієнтири, шляхи й методи
підвищення
ефективності
ідеологічної,
масово-полі
тичної й організаторської
роботи серед молоді. Наше
завдання — донести мобілі
зуйте слово партії до сві
домості
кожного комсо
мольця, кожного юнака і
дівчини.

чок —- кращому комсо
мольсько - молодіжному
колективові», а за перше
півріччя цього року — перехідним Червоним пра
пором ЦК ЛКСМ України.
Молоді трудівники Знам’янського залізничного
вузла активно включились
У підготовку до святку
вання 40-річчя Великої

Перемоги.
Комсомольці
нашого депо почали спо
рудження пам’ятного зна
ка на честь 40-річчя Ве
ликої Перемоги. Його бу
де встановлено на одній
із партизанських доріг
Чорнолісся.
Так у напруженому тру
ді над втіленням у життя
рішень партії, народно
господарських завдань, і
в громадській своїй ді
яльності ми намагаємося
знайти те, що робить на
ше життя наповненішим,
надає йому високого зміс
ту-
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І ОСОБИСТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
З виступу секретаря комсомольської організації колгоспу імені XX
з їзду КПРС
Новоукраінського району С. БРЮХОВЕЦЬКОЇ
Комсомольці і молодь
ордена Леніна колгоспу
імені XX з'їзду КПРС
глибоко усвідомлюють ви
соке довір'я партії і ус
пішно трудяться над вті
ленням у життя завдань
одинадцятої
п'ятирічки.
Високопродуктивно працю
ють члени комсомольськомолодіжних
колективів
тракторної бригади і авто- гаража. З року в рік зро
стає врожайність наших *
полів завдяки впроваджен
ню нових форм і методів

організації праці, прогре
сивних технологій.
Лише один приклад: то
рік кукурудзоводи зібрали
по 66 центнерів зерна з
кожного гектара. І в цьо
му році показники раду
ють: кукурудза видає по
73 центнери з гектара. Та
ких показників досягнуто
завдяки вмілій організації
праці при виконанні всіх
технологічних операцій на
вирощуванні кукурудзи за
індустріальною техноло
гією, раціональному вико

ристанню гербіцидів, міне
ральних та органічних доб
рив.
Запорукою одержання у
нас високих і сталих уро
жаїв кукурудзи е органіч
не поєднання досвіду мсханізаторів-наставників і
запальної енергії та твор
чого пошуку молоді.
На базі нашого госпо
дарства створена районна
школа передового досвіду
по вирощуванню куку
рудзи.
Виховання
майбутніх

лерій Коваленко, який по
над два місяці випасав
овець.
Повсякденною справою
для наших комсомольців
стало шефство над кор
мовиробництвом. З ініціа
тиви комітету комсомолу
З виступу зоотехніка колгоспу «Дружба»
господарства був створе
Онуфріївського району 3. ТКАЧ
ний комсомольсько-моло
діжний кормодобувний за
Сучасні села змінюються
Колектив, де я працюю— гін, який повністю взяз на
буквально на очах, і нам, дружний, згуртований. Це себе турботу про заготів
молодим, є над чим по дало нам можливість пе. лю грубих і соковитих кор
працювати, щоб прикраси рейти на бригадний під мів. Наша ферма виборо
ти обличчя села, перетво ряд. Результати свідчать ла призове місце в соціа
рити його на квітучий сад, самі за себе. Настриг вов лістичному змаганні вів
зробити життя тут ще кра ни на нашій фермі стано цеферм області.
вить 5,4 кілограма на вів
щим, заможнішим.
Але, як кажуть, не хлі
Для мене особисто пи_ цю — це майже по два кі бом єдиним живе людина.
^тння «Ким бути?» не існу лограми чистого волокна Я вважаю, що сьогодні на
вало, Ще за шкільною від кожної з 5200 овець. селі доцільніше було б за
не міські
партою твердо вирішила: Значна заслуга в цьому проваджувати
буду зоотехніком. Та на моїх колег по роботі ча форми організації дозвіл
вступних іспитах до Біло банів Івана Сербіна та Іва ля, а більше пропагувати
традиційні
церківського сільськогос на Мурги, молодих стри різноманітні
подарського інституту про галів Віктора Лінника та сільські свята, ігри та гу
валилася.
Після
цього Миколи Самкова, які ли ляння, про які останнім
пішла на молочнотоварну ше за 11 робочих днів в часом чомусь у нас забу
ферму дояркою. Рік на цьому році зуміли зияти вають. Напевне, в роботі
пруженої праці переконав, руно майже з тисячі овець. комсомольських організа
Під час літніх канікул цій слід сьогодні зробити
що вибрала правильний
шлях у житті. Але відчува нам охоче допомагають, наголос на тому, щоб
ла, що для того, щоб мати випасати отари овець та юнаки й дівчата змогли
високі показники, не ви заготовляти корми учні проявити себе, а не зали
стачає знань, тож працю місцевої школи, які після шалися пасивними спосте
на фермі поєднувала з на її закінчення все частіше рігачами на масових захо.
вчанням. В 1978 році, за поповнюють ряди механі дах. Це дасть новий по
кінчивши
інститут, стала заторів та тваринників. штовх у розвитку сільської
зоотехніком
вівцеферми Особливо добре в цьому самодіяльності, сприяти
колгоспу «Україна» Онуф році попрацював дев'яти ме і закріпленню молоді
класник нашої школи Ва на селі.
ріївського району.
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майстрів високих урожаїв Не випадково і учнівська
починається у нас ще в виробнича бригада Комишколі. З великим ентузіаз шуватської середньої шко
мом працював на цього ли в цьому році нагород
річних жнивах шкільний жена премією Ленінсько
комбайновий
екіпаж, в го комсомолу.
Проте в нашій роботі є
якому шість учнів-старшокласників. Під керівни труднощі. Так, наприклад,
цтвом учителя трудово на тваринницьких фермах
го навчання О. Г. Грабов- не вистачає молоді. Тому
ського він зібрав 3650 вся наша увага спрямова
центнерів хліба на площі на на цю проблему. В
130 гектарів. Діти при школі обладнано кабінет
вчаються до відповідаль юного тваринника. Основи
викладає
ності за долю врожаю, тваринництва
ростуть небайдужими до кваліфікований зоотехнік.
турбот батьків. Ще за У період літньої трудової
2 місяці до кінця навчаль чверті були укомплектова
ного року 5 випускників ні на молочнотоварних
подали заяви до правлін фермах групи юних тва
ня колгоспу про прийом ринників.
Буває, що заходи, які
на роботу. Зараз вони
одержали трактори і пра комітет комсомолу прово
дить для молоді, зокрема,
цюють.
відпочинку,
ІІС
Немає у нас проблеми вечори
механізаторських кадрів. сповна відповідають сучас
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ним запитам. І в цьому
хотілося б одержувати
ефективнішу
допомогу
райкому комсомолу, рай
відділу культури-Не ска
жу, що пашу комсомоль
ську організацію обходять
увагою працівники обкому
комсомолу. Але, як пра
вило, під час відвідин
колгоспу їх цікавить ком
сомольська
документа
ція. Та хіба тільки вона
визначає лице комсомоль
ської організації? Чому б
не поїхати до комсомоль
ців і молоді на трактор
ний стан або на тварин
ницьку ферму, на вечір
відпочинку,
поговорити,
підказати? Саме звідси, я
вважаю, слід починати по
шуки шляхів підвищення
ролі комсомольського пра
цівника у вихованні під
ростаючого покоління.

пит-ння, як направлення і
закріплення молоді у тва.
ринництві. На перший по
гляд це завдання не з най
складніших: щоб у кожно
му
господарстві
пішов
працювати на ферму хо
ча б один випускник шко
ли. А скільки б це було в
масштабах області, рес
публіки! Але це конкрет
З виступу першого секретаря Вільшанського
не завдання ми виконуємо
не повністю.
Зокрема,
райкому ЛКСМ України В. ГОНЧАРЕНКА
наш райком комсомолу
У постанові ЦК КПРС лягати в постійному аналі справився з ним лише на
поставлені великі завдан зі нашої діяльності, по 80 процентів. Цей при
ня перед комсомолом, данні конкретної практич клад — переконливе свід
чення того, що потрібну
вказано на істотні недолі ної допомоги у виборі справу, цілком посильну в
ки в діяльності комсо форм і методів роботи, у кожному районі, зробити,
мольських організацій. Ми вимогливому контролі за виявляється, важче,
ніж
розуміємо,
що дальше виконанням прийнятих по придумати черговий
за
станов
і
рішень.
Але
ча

підвищення ролі комсо
клик, виступити з ініціати.
молу в комуністичному сом керівництво районни вою в цілому потрібною,
вихованні молоді багато в ми комсомольськими орга але такою, яка загубиться
чому залежить і від рівня нізаціями з боку обкому між іншими подібними 4
здійснюється не буде завершеною.
роботи райкомів. Адже, комсомолу
Райкомам ЛКСМУ треба
якщо первинна організа лише перевірками,
вка
ція, за визначенням Ста зівками по телефону. А більше займатися підго
комсомольських
туту
ВЛКСМ, •— основа треба всім нам, комсо товкою
комсомолу, то райком — мольським
працівникам, кадрів і активу.
Комсомольські органі
основа керівних комсо більше бувати серед мо
мольських органів. Тому лоді, на місцях її трудо зації нашого району послі
насамперед треба вдоско вої діяльності і відпо довно працюватимуть над
виконанням завдань, ви
налювати стиль і методи чинку.
значених постановою ЦК
роботи районного коміте
Ще часто ми спрямо КПРС «Про дальше поліп
ту комсомолу.
вуємо зусилля на вико шення партійного керів
Керівництво районною нання широкомасштабних ництва комсомолом і під
комсомольською
органі справ, а випускаємо з по вищення його ролі в ко
зацією з боку вищестоя ля зору так звані «малі» муністичному
вихованні
щих комсомольських орга повсякденні, конкретні ді молоді», рішень Пленуму
нів повинне передусім по ла. Взяти, скажімо, таке ЦК Компартії України.*

ВДОСКОНАЛЮВАТИ
СТИЛЬ І МЕТОДИ
РОБОТИ

ФУТБОЛ

«ЗіРКА»—«НИВА><—0:0

І

ХУДОЖНИКИ
ПРО МИР
19 жовтня у Кірово
градському
художньому
салоні відкрилася виставка, присвячена 40-річчю
Перемоги. На пій пред

ставлені роботи відомих
художників нашого краю,
ветеранів Великої Вітчиз
няної війни Б. Домашина,
М. Бондаренка, В. Федорова та інших. Поруч із ро
ботами цих майстрів скс.
почуються полотна худож.
ників повоєнного поколій,
ля. Портрети ветеранів
минулої війни, картини,
які розповідають про сьо
годення, про наших сучасників, графічні роботи,
скульптурні портрети, роботи по дереву — все це
об’єднано темою миру,
який здобув наш народ 40

—І

років тому і який так тре. ськнх фільмів, прнсвяче- І
ба берегти сьогодні.
ного 40-річчю Перемоги І
радянського народу" у Ве
Наш кор.
ликій Вітчизняній війні.
Більше сорока кінострічок
підготували
самодіяльні
кіномитці для показу на
ньому. Учасники огляду
ознайомляться також із
творчими звітами кіиоаматорів Одеської, Чернігів
ської та Харківської обВчора у приміщенні Па ластей. Відбудеться тралацу
культури
імені диційна зустріч із працівЖовтня (м. Кіровоград) пиками кіностудії «Моєвідбулося урочисте від. фільм».
криття XIV обласного огМатеріали про хід койляду-копкурсу
аматор. курсу буде опубліковано.

КІНОАМАТОРИ
ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ
ЗНОВУ

Наближається до завершення друге коло фінальних
змагань Всесоюзної футбольної першості серед клубів
другої ліги шостої, української зони Командам, яні ви
ступають на цьому етапі в другій групі, залишилося про
вести по три —чотири матчі.
«Зірка» в дванадцятому турі на своєму стадіоні прийма.
ла лідера — бережансьну «Ниву». Вона мала 43 очна, а
кіровоградці — на 10 менше. В поєдинку першого кола
сильнішими були гості. Вони Едома перемогли — 3:1.
Матч почався натисном кіровоградців, які атакували
великими силами. І м’яч у ворота «Ниви» мав потрапити
вже на дев’ятнадцятій хвилині, Але завершальний удар
нападаючого не досяг мети. А коли йшла остання хвили
на перед перервою, штанга врятовує бережанців від гола.
У другому таймі до фінального свистна судді республі
канської категорії Михайла Цаповецького гра точилася
поблизу воріт «Ниви». З кожною хвилиною напруга у н
штрафному майданчику зростала. Лише завдяки вмілим
діям воротаря Сергія Кориєвського бережанці зберегли
нічийний результат — 0:0.
«Зірка» виступала у такому складі: В. Філатов. В. Са
мофалов, О. Смичепко, С. Улицькпй. О. Коломієць. В. Ди
мов. М. Латиш, І. Черненко. М. Калита (С. Кучеренко),
Є. Денисенко (С. Локтіонов). С. Ралюченко.
Наступний тур сьогодні, 20 жовтня, <Зірка» у себе вдо
ма зустрінеться з Хмельницьким «Поділлям».

В. ШАБАЛІН.

дзюдо

Впевненість борців «Колоса»
Найсильпішпмп в команд,
кому заліку на особистокомандній першості області
з боротьби дзюдо серед юна
ків 1969—1970 років народ
ження стали борці сільсько
го спортивного товариства
«Колос». Другими були гос
подарі килима — дпнамівці.
В окремих вагових кате
горіях фінальні поєдинки ви
грали Іван Бабаев («Ко

лос»), Андрій Ермоленко,
Володимир Дорохов. Дмпт.
ро Черинх («Динамо»), Ві.
талій Прилппко та Василь
Федорчук («Колос»).
Нині збірна області, укомп.
лектовапа за підсумками
проведених змагань, у Лунь«
ку бере участь у перших
республіканських юнацьких
спортивних іграх.
В. СЕМЕНОВ.

«Молодий

4 стор

і БІЛА АКАЦІЯ,
І СЕРЦЯ ЩЕМ...
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освітлений іменами Крамського, Перова. Рспіна, Сурикова. Пол<нова. Шпіпкіиа, Васнецова та |н
Це
був благодатний час для
розвитку демократичного
російського
романсу, в
якому підбивалася душа
людини. її складний, бага
тогранний світ.

У

«ДИСК-ЗАЛУ»

И АС І УИНА сторінка роз;
** витку жанру — XX сто
ліття і романс радянської
П РО ТЕ, що відділом панії романс поволі роз нори. В перші десятиріччя
** мистецтва
обласної повсюджувався по країнах нового віку романс, улюб
бібліотеки імені Крупської Західної Європи. В Італії, лений
народом
жанр,
проводяться диі мистецтва, Франції, Фландрії романс втратив свій демократизм,
я знала давно. Приверну пережив значну трансфор переселився в салони став
ло увагу оголошення: ве мацію, пов'язану з націо елітарним, відповідно змі
нальними музичними тра нивши деякі атрибути. Тут
чір російського романсу.
В затишному актовому диціями.
уже не тільки відквіталн
залі відділу, де інтер’єр
У Росії романс появився хризантеми і співали со- І
так приємно доповнюють у кінці XVIII століття, ко лов’ї — з’явилися кладо
сухі рослини і картини са ли на Заході вже відлуна вища, церковний ладан,
модіяльних художників Кі ла музика барокко. Але різні страховпськй. Мотиви
ровограда, майже дві го справжній розквіт жанру екзистенції, як сказали б
дини слухали присутні —~ починається у XIX столітті. тепер.
люди різні за віком і про Паралельно розвиваються
В Росії, що пережила
фесією — розповідь про два підвиди: камерний і «десять днів, які потрясли
розвиток жанру, супро побутовий романс. Вважа світ» такий романс, зви
воджуваний співом Кате ють, що камерний романс чайно, прижитися не міг.
рини Терептьєвої. А коли творили великі композито- Та назавжди зникнути ро
відлунали останні акорди,
манс теж не міг. Він ще
нікому не хотілося розхо. ри Глінка, Рпмськнй-Кор- переживе своє відродженсаков,
Мусоргськин,
Чайдитися. Співали разом, ді
ня спочатку як камерний
лилися враженнями, розду ковськнй, Рахманінов на романс у музиці Г. Свири,
мами.
Радісні хвилини вірші Пушкіна, Лєрмонто дова,
Д. Шостаковича,
спілкування. Щире спасибі ва, Жуковського, а романс А. Хачатуряна...
тим, хто цей вечір органі побутовий, тобто той, що
Чи існує романс у наш
зував і проводив, насам співали і барпшні дворян
час? На цс питання одно
перед К. Терентьєвіп і за ських садиб, і простий на значно не відповіси. Влас
служеному артисту УРСР род, створювалися компо
романсу
І. В. Терентьєву, а також зиторами і поетами, так би не побутового
сьогодні немає. Він може
дівчатам із відділу мис мовити, нижчого рангу:
жити лише в двох планах.
тецтв обласної бібліотеки. Булаховпм,
Гурільовим,
Як багато ми дізналися Варламовнм, Аляб’євим... Перше — як звернення му
про романс, які чудові ро Ці романси були більш до. зикантів до високої поезії.
манси пролупали в кон ступнями, з простішою му Не тільки Пушкін, Дер.
монтов, Шекспір, Беранже,
церті!
зичною основою, більш де а й Ахматова, Цветаева,
мократичними.
Ви певно помітили: ос
Пастернак, Мандельштам,
Такий поділ умовний. Є
таниім часом усе настінні, єдиний
класичний романс, Гарсіа Лорка. А по-друге,
ше звертаються до роман який містить у собі гост романс набирає характеру
драматичний
сю стилізації.
су музиканти, все біль рий
Цей романс
певний настрій і кра
шою увагою вів користує жет.
су мелодії. В російських приходить до нас переваж
ться у слухачів. В чому ж романсах XIX століття жи но з екрану. Як приклад,
справа? Щоб пояснити по вуть теми самотності, су романси Булата Окуджа
душевної втоми, але в
пулярність жанру, слід пе. му.
них нее — і КОНІ, дзвіноч ву які настільки точно вирегорнутн деякі сторінки ки. вільний лет думки, па ражаюгь певну епоху, що
тетика. Згадаймо лише де здається, створювались са
його історії.
з цих романсів: «Па
...Вже не пам’ятаю, з які
ра гнедых», «Пловец». «Не ме в ті часи. Згадаймо ро
яких пір у хвилини суму пой. красавица», «Благо манс Окуджавн ва музику
вас. леса» і поряд Шварца з фільму «Нас він
приходить до мене мелодія словляю
«Отцвели уж давно
хри
романсу «Гори, гори, моя зантемы», «Ночь светла», чали не в церкві».
звезда». Почутий уперше в < Темновишневая
шаль»
...Ці роздуми про ро
(більшість із них пролуна
білоколопиому урочистому ла
манс, навіяні концертом у
в концерті).
залі, він усе ж залдішився
До речі, в другій поло кращій ’бібліотеці міста,
назавжди дуже інтимним, вині XIX століття побуто- мають ще одну основу. Ме
ніби для мене одної про впіі романс завоював біль не турбує захоплення знач
шу популярність, що ПОЯС
співаним:
ної частини молоді сумнів,
Умру ли я, и над могилою НЮЄТЬСЯ історичними умо
вами. Адже це був час пою музикою, розгул де
Гори, сияй, моя звезда.
петрапіевців.
народоволь
І) ОМАНС... Він виник в ців, різночинців, час’ Чер- шевеньких пісеньок «ні про
* Іспанії на межі серед нишеяеького. Добцолюбо. що», про що свідчить і
ньовіччя і зародження Ре. ва. Розвитком реалізму пошта нашого «Дпск-залу».
велика
росій Смаки виховують. І треба
цесансу. Саме в цей час позначена
ська література, що наро
поширюються
«романсе- дила Некрасова. Салтико- навчити молодь цінувати
ро» — вокальні твори, що ва-Щедріна. Достоєвсько- високе, прекрасне мисте
го. Толстого. А в живопи цтво романсу.
поєднують речитатив і тан. су
це був час передвижни
В. ЛЕВОЧКО.
цювальиу мелодику. З Іс- ків, прекрасних реалістів,

ив
у

О Доля творів відомих авторів
часом складається досить примхли
во. Приміром, пісню «То ли еще бу
дет...» композитор Едуард Ха -ок
написав у готелі за 15 хвилин. А
«Малиновку» він два роки марко
пропонував іменитим виконавцям, і
лише ансамбль «Вераси» зробив
пісню популярною.

22-річка грузинська співачка
Тамара Гвердцителі, колишня учас
ниця відомого ансамблю «Мзіурі»,
а пізніше лауреат кількох пісенних
конкурсів, мріє про композиторську
діяльність. Вона вже написала піс
ню, яку присвятила 60-річчю Радян
ської Грузії.

ф Співачка Тетяна Нікітіна зня
лася в драматичній ролі у телефіль
мі «Алі-Баба і 40 розбійників». Му
зику до стрічки написали Сергій Нікітін і Віктор Берковський.

Фото М. ХОРЕНЖЕНКА.
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Від редакції. Ми вдячні авторові листа
за пропозиції. Справді, було б корисно,
якби ми детальніше знали запити і поба
жання наших читачів. Але, на жаль,
пошта «Диск-залу» досить одноманітна;
«Надрукуйте пісню...».
Дорогі друзі! Яким би ви хотіли бачити
«Диск-зал» у наступному році/ Чекаємо
ваших листів.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

ЖУ Р А В К А
Де курні дороги
Вийшли за село —
В’ється від порога
Стежка в джерело.
П’є Журавка воду —
Джерело без дна.
П’є Журавка воду,
Воду п’є одна.
Йшла війна степами
Та й до білих хат.
А в Журавки двоє.
Двоє Журавлят.
П’є Журавка воду,
Крнловька згорта:
Журавель напитись
Та й не приліта.
Десь понад степами,
За чужим селом.
Обірвали рани
Журавлю крило.
Вже й не закурличе
Край своїх воріт.
А Журавка кличе,
Кличе на весь світ.
Як весна настане —
Маком зацвіте.
А Журавка боса
На курган іде.

І зажури вітер
Ген, мов ту лозу,
І Журавка будить
Приспану сльозу.
Вже поза курганом
Зацвіли льонп
А в Журавки з болю
Виросли сини.
Виросли крилаті
Там, де йшла війна Вже оба курлнчуть
В домі край вікна.

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

С. СЕРГІЄНКО.

Д Фірма «Мелодія» випустила
диск-гігант «Поговорим», де свої
пісні на вірші відомих поетів Р. Рождественського, М. Танича, Л. Ошаніна, І. Шаферана виконує компо
зитор Георгій Мовсесян.

Заплелася в душу
Гіркота німа —
Впдивляла очі,
А його нема!

Слово «диско» — іншомовного походження, з'явилося в нашому ужитку не так
давно, проте стійно прижилося завдяни популярності цього напряму у сучасній му
зиці. Та дехто, мабуть, не знає, що це слово можна писати літерами свого алфавіту.
Тане враження складається, коли читаєш вивіски чи рекламні афіші у деяних нафе,
барах, диснонлубах.
Ось і студенти КІСМу, оформлюючи свій танцювальний зал, не забули причепити
«іноземну» етинетну...

Шановна редакціє!
Я постійно слідкую за тематичною сто"
рінкою «Диск-зал». Хороша сторінка. То
му, складаючи плани «Диск-залу» у 1985
році, пропоную журналістам опитати чи
тачів, що вони хотіли б прочитати в цій
сторінці. Думаю, це допомогло б у підго
товці цікавих випусків «Дисн-залу» в на
ступному році.
Що хотів би прочитати я? Мене ціка
вить історія окремих естрадних груп і ко
лективів. Цікавою видається тема участі
популярних артистів різних країн у бо
ротьбі за мир. Хотілося б дізнатися, чи
знайшов застосування в нашому місті но
вий вид ритмічної гімнастики — аеробіна. І ще, на мою думку, частіше треба
давати музичні вікторини.

(?) В одній програмі з популяр
ним композитором і співаком Юрі
єм. Антоновим стала виступати пе
реможець конкурсу молодих вико
навців естрадної пісні «Золотий ка
мертон» Катерина Семенова.

А понад ярами
Мариво пливе,
А жоні здається,
Журавель іде.

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

ЧИТАЧ ПРОПОНУЄ

© Пісні у виконанні Лариси Доліної звучать за екраном у 50 філь
мах. Появляється артистка і на ек
рані. У таких різних картинах —
«Бархатний сезон», «Дивак» і «Ми
із джазу» вона зіграла однакові ро
лі — негритянських співачок.

Сл. Івана ЗІНЧЕННА
Муз. Володимира ГУЩАКА
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А в Журавки рана
Думою свята, —
Не засне, де зрана
Журавель літав.

П'є Журавка воду —
В крилах сивина.
П’є Журавка воду,
Воду п’є одна.
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