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I Важливі

окружним виборчим 
по виборах 
до Верховних Рад 
союзних республік

^^^.ЬКОВИХ Ч, 
«Вжружних

Дорогі товариші!
Ми, члени Центрального 

Комітету КПРС, одержали 
листи й телеграми від ко
лективів підприємств, кол
госпів, радгоспів, установ, 
навчальних закладів І вій- 

—^.ькових частин, а також від 
с передвиборних 

’"нарад, в яких повідомляє
ться про висунення нас кан
дидатами в депутати Вер
ховних Рад союзних рес
публік по ряду виборчих 
округів і міститься прохання 
дати згоду балотуватися по 
цих округах.

Щиро дякуємо робітни
кам, колгоспникам, інженер
но-технічним працівникам, 
службовцям, ЕОЇнам Армії і 
Флоту, всім виборцям, які 
висунули нас кандидатами в 
депутати Верховних Рад со
юзних республік і підтрима
ли це висунення, за виявле- 

’ ну честь і велике довір’я, 
які ми цілком відносимо на 
рахунок нашої ленінської 
партії.

Одностайне висунення 
кандидатів блоку комуністів 
і безпартійних свідчить про 
непорушну згуртованість 
радянських людей навколо 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу, безроздільну 
підтримку її внутрішньої і 
зовнішньої політики, спря
мованої на зміцнення еко
номічної та оборонної мо
гутності соціалістичної Бать
ківщини, на підвищення 
добробуту радянського на
роду, збереження і зміцнен
ня миру на планеті, про ви
соку актизність трудящих у 
боротьбі за виконання рі
шень XXVI з'їзду партії і 
наступних Пленумів ЦК 
КПРС. Це ще один яскравий 
прояв торжества ленінської 
національної політики, вели
кої дружби і єдності наро
дів нашої країни.

У своїх зверненнях трудо
ві колективи повідо/лляють 
про досягнуті успіхи, про 
високі зобов'язання і зуст
річні плани, які вони беруть 
на 1985 рік, про патріотичні 
діла, зв язані з підвищенням 
продуктивності праці і якості 
продукції, створенням Фон
дів надпланової економії. 

розвитком науково-техніч
ного прогресу. Заклик пар
тії гідно завершити п’яти
річку, прискорити інтенси
фікацію економіки дістав 
широкий відгук у масах. Це 
ще більше з/діцнюс впевне
ність, що радянські люди 
високими трудовими досяг
неннями ознаменують 40- 
річчя Перемоги радянсько
го народу у Великій Вітчиз
няній війні, наступний XXVII 
з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

Оскільки кожен з нас від
повідно до законів про ви
бори до Верховних Рад со
юзних республік може ба
лотуватись тільки в одному 
виборчому окрузі, Цент
ральний Комітет КПРС ре
комендував на/л дати згоду 
балотуватись у таких вибор
чих округах:

Черненко К. У. — Куйби- 
шевський виборчий округ, 
м. Москва, РРФСР

Алієв Г. А. — Централь
ний виборчий округ, Алтай
ський край, РРФСР

Воротников В. І. — Крас- 
нооктябрський виборчий ок
руг, Волгоградська область, 
РРФСР

Горбачов М. С. — Київ
ський виборчий округ, 
м Москва, РРФСР

Гришин В. В. — Еешняков- 
ський виборчий округ, 
м. М.сква, РРФСР

Громико А. А. — Калінін- 
градський виборчий округ, 
Московська область, РРФСР

Кунаев Д. А. — Баканась- 
кий зиборчий округ, Алма- 
Атинська область, Казахська 
РСР

Романов Г. В. — Смоль- 
ни.-іський виборчий округ, 

Ленінград, РРФСРм.

ЧЕРНЕНКО К. У.
АЛІЄВ Г. А. 
ВОРОТНИКОВ В. І. 
ГОРБАЧОВ М. С. 
ГРИШИН В. В.
ГРОМИКО А- А. 
КУНАЄВ Д. А.
РОМАНОВ Г. Б. 
СОЛОМЕНЦЕВ М С. 
ТИХОНОВ М О. 
ЩЕРБИЦЬКИЙ В В.
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Соломенцев М. С. — Мі- 
аський виборчий округ, Че
лябінська область, РРФСР

Тихонов М. О. — Фрун- 
зенський виборчий округ, 
м. Москва, РРФСР

Щербицький В. В. — Баг- 
лійський виборчий округ, 
Дніпропетровська область, 
Українська РСР

Демічев. П. Н. — Кіров- 
ський виборчий округ, Яро- 
слаЬська область, РРФСР
Долгих В. І. — Новолипець- 

кий виборчий округ, Липець- 
ка область, РРФСР

Кузнецов В. В. — Електро- 
стальський виборчий округ, 
Московська область, РРФСР

Пономарьов Б. М. — За
водський виборчий округ, 
Саратовська область, РРФСР

Чебриков В. М. — Ленін
ський виборчий округ, При
морський край, РРФСР

Шеварднадзе Е. А. — Рух- 
ський виборчий округ, Гру
зинська РСР

Зимянін М. В. — Залізнич
ний виборчий округ, Воро
незька область, РРФСР

Капітонов І. В. — Подоль- 
сьчий міський виборчий ок
руг, Московська область, 
РРФСР

Лигачов Є. К. — Автоза
водський ЕиборЧИЙ ОКРУГ, 
Куйбишевська область,
РРФСР

Русаков К. В. — Пролетар
ський виборчий округ, Рос
товська область, РРФСР

Рижков М. І. — Завод- 
ськи виборчий округ, Ново
сибірська область, РРФСР.

Просимо відповідні ок
ружні виборчі комісії роз
глядати цей лист як доку- 
мент при рс»страції канди
датів у депутати Верховних 
Рад союзних республік.

ДЕМІЧЕВ П. Н. 
ДОЛГИХ В. І. 
КУЗНЕЦОВ В. В. 
ПОНОМАРЬОВ Б. М. 
ЧЕБРИКОВ В. М. 
ШЕВАРНАДЗЕ Е. А. 
ЗИМЯНІН М. В. 
КАПІТОНОВ І. В.
ЛИГАЧОВ Є К. 
РУСАКОВ К В.
РИЖКОВ М. І.

17 січня відбулася об- 
I ласна нарада членів 
І творчих спілок. З допо- 
I віддю про завдання 
І творчих спілок, які 

випливають із промови 
Генерального секрета 
ря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ра
ди СРСР товариша 
К. У. Черненка па юві
лейному пленумі Спіл
ки письменників СРСР, 
присвяченого 50-річчю 
її заснування, висту
пив секретар обкому 
Компартії України А. І. 
Погребняк. Він, зокре
ма, наголосив па тій ве
ликій ролі, яку відігра
ють письменники, жур
налісти, митці області 
в ідейно-виховній робо
ті, зосередив увагу иа 
необхідності високо
ідейно і високохудож
ньо змальовувати на
шого сучасника, глибо
ко показувати радян
ський спосіб життя.

На параді виступили ; 
відповідальний секре
тар обласної організа
ції Спілки письменни
ків УРСР Г. Д. Кло- 
чек, голова комітету по 
телебаченню 1 радіо
мовленню облвиконко
му І. М. Венжнк, член І 
правління Одеської ор
ганізації, член Спілки 
художників СРСР М. Г. 
Бондаренко, народний 
артист УРСР, керівник 

1 заслуженого ансамблю 
народного танцю УРСР 
«Ятрань» А. М. Крпво- 
хгпка, голова обласної 
організації Спілки ар
хітекторів УРСР Л. Ф. 
Крейтор, заслужений 
артист УРСР А. О. Ко- 
іячспко, начальник уп 
равліпня культури обл
виконкому М. І. Сичеп- 

й ко.

Ланковий передової комсомольсько - молодіжної 
ланки видобувної дільниці № 5 шахти « Верболозі вська» 
Микола ПОПОВ. Фото І. КОРЗУНА.

Книга про великий 
подвиг

Вийшов у світ однотом
ник «Велика Вітчизняна 
війна Радянського Союзу 
1941—1945. Коротка істо
рія», підготовлений до 
40-річчя Великої Перемоги 
Інститутом марксизму-ле
нінізму при ЦК КПРС.

У книзі розповідається 
про найважливіші події 
Великої Вітчизняної війни, 
пре керівну роль Комуніс
тичної партії в боротьбі 
радянського народу і його 
збройних Сил за свободу 
і незалежність соціалістич
ної Батьківщини, за визво
лення поневолених фашиз
мом народів. Країна Рад 
внесла вирішальний вклад 
у розгром гітлерівської Ні- В 
меччппи та її союзників. У І 
книзі розкриваються дже- 8 
рела і всесвітньо-історичне ! 
значення перемоги Радян
ського Союзу над гітлерів
ським фашизмом.

У книзі показано роль 
СРСР у зміцненні демо
кратичних сил, в утворен
ні світової соціалістичної 
системи. Вона закликає 
народи бути пильними до 
агресивних підступів імпе
ріалізму. примножувати зу 
сплля в боротьбі за мир. 
зі відвернення світової 
термоядерної війни.

Книга випущена Військо 
вим видавництвом Мівіс 
терства оборони СРСР і 
розрахована па широке 
коло читачів. (ТАРС).

У НАШИХ 
БАШКИРСЬКИХ 

ДРУЗІВ

БУДИНОК
ТЕХНІКИ

Подією номер ОДНІ) МП 
н; лого року називають бо 
лебеєвці відкриття три
поверхового Буднику тех
ніки заводу «Автонор- 
маль», який став не тільки 
культурним закладом, а й 
науково-технічним цент
ром творчості молоді 
міста.

Зводився цей красот 
будівельниками тресту 
«Шк а повна фтобуд». К р і м 
того, велику допомогу у 
будівництві надали самі 
заводчани, московські ка- 
мепотссн, спеціалісти Уфім. 
ського художнього фон- 
ду, челябінського «Театр- 
моптажа».

Сцена, яка обертається, 
два великих і один малий 
актові залп, у яких змо
жуть розміститися більші 
семисот чоловік, оригіпаль’. 
не художнє оформлення 
стін зимового саду ской
ками — все це падало Бу. 
динку техніки неповтор
ності та надзвичайної кра
си.

Кор. «Ленинца».

ЗДРАСТУЙ, 
ЕСТАФЕТІ

ВАХТА ПАМ’ЯТІ

Річний план — до
Про комсомольсько-молодіжний 

колектив пресувальників Олек
сандра Харченка із дільниці гаря
чого пресування цеху № 2 Світло
водського комбінату твердих спла
вів і тугоплавких металів уже не 
раз писала обласна молодіжна 
газета, адже колектив постійно 
працює з випередженням робочо
го графіка. Ось і зараз на вироб
ничому календарі пресувальни
ків — Друге півріччя 1986 року. 
А недавно хлопці виступили з іні
ціативою — до 9 Травня, коли 
святкуватиметься 40-річчя Великої

Перемоги, виконати план першого 
року дванадцятої п’ятирічки Своє 
рішення вони підтверджують са
мовідданою працею — змінні 
завдання постійно виконують на 
120—125 процентів.

Ставши на Вахту пам’яті, моло
діжна бригада зарахувала до сво
го складу земляка Героя Радян
ського Союзу Івана Конька Його 
заробітна плата
У

перераховується
Радянський фонд миру,

л МОСТОВИК, 
інструктор Світловодського 
міськкому комсомолу.

Навчаються комсомольські ватажки
Відбувся семінар і рупкомсоргів підприємств, установ і об'єднань 

обласного центру, янии організував місьнном ЛКСМ Унраїни. Метою 
цього семінару було навчання недавно обраних вожаків молоді та 
вдосконалення роботи комсомольських груп і КМК у світлі рішень 
XXVI з їзду КПРС XIX з’їзду ВЛКСМ, постанови ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення партійного керівництва комсомолом і підви
щення його ролі в комуністичному вихованні молоді».

Про розвиток бригадних форм організації праці на підприємствах 
міста учасникам семінару розповів Інструктор промислово-тран
спортного відділу міськкому Компартії України В. І. Андрющенно. 
гі'гНиійа^Лпіш “ля* -н3 п,лвиЩення трудової активності молоді по 
гпо ТА Велико' Перемоги. З діловими порадами
пих Зува™-У КОМСОМОЛЬСЬКИХ групах діяльність моло-
плпцВитяр,ДмНИа V Рацюналізаторів, виступив секретар обласної 

КУликои- Досвідом по створенню особистих рахун- 
. -7а бережливості КМК поділився секретар комітету 

илмгомАпХ,чавуиоливзрног° заводу Сергій Гетьман. Про роботу 
комсомольсько молодіжного колективу електрозварників виробки- 
чого оо єднання по сівалках «Червона зірка» по достроковому 
виконанню планових завдань із відмінною якістю вироблюваної 
продукції та про участь колективу у русі «Всією бригадою — на 
старт» повідав його бригадир Олексій Попов.

М. МАХИНЯ, 
завідуючий відділом комсомольських організацій 
Кіровоградського міськкому комсомолу.

Па кордоні Аскнвського 
та Балтачевського районів 
відбулася передача рес
публіканської книги-еста- 
фсти, присвяченої 40-річчю 
Перемоги. Хлібом-сіллю 
зустріли мп наших сусідів.

Святкування було про
довжено у районному Бу- 
дигху культури. Передаю
чи естафету, секретар Ас- 
мінського райкому ВЛКСМ 
Р. Тагіров розповів про 
успіхи своїх земляків. 
Його розповідь продовжи
ли прораб колгоспу «Впе
ред» С. Ш. Шакіров, ве
теран війни В. С. Васимов, 
комсорг колгоспу «Чулпан» 
Т. Хомов.

Наступна сторінка кнп- 
ги естафети буде присвя
чена справам балтачев- 
ських комсомольців.

К. ГАЛІМОВА.
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З ІМЕНЕМ ЛЕНІНА В СЕРЦІ

Пролог Великого Жовтня
Вісімдесят років тому — 9 (22) січня 1905 рону — цар потопив у крові мирну 

маніфестацію робітників Петербурга, які йшли до Зимового палацу, щоб передати 
монарху петицію про свої потреби. Вістка про це злодіяння швидко облетіла заво
ди й фабрики столиці. До вечора трудовий Петербург забарикадувався. Гримнув 
грім революційного виступу пролетаріату. Відгомін його пронісся по всій Росії, під
нявши з небаченою швидністю робітників на гігантську боротьбу. В Росії почала
ся революція.

Революція 1905 — 1907 років у Росії — перша проба сил, перша битва трудово
го народу за соціальне й національне визволення.

Радянські люди свято шанують революційне минуле Батьківщини, схиляють го
лови перед пам’яттю героїв. Напередодні знаменної дати особливо багато жителів 
і гостей Ленінграда відвідують музеї й пам’ятні місця, пов’язані з подіями 1905 — 
1907 років, молодь зустрічається з ветеранами ленінської партії.

На знімку: студенти- іноземці в залах музею революційної історії Невсьної 
застави.

Фотохроніка ТАРС.

Ефіопія. Перший на африканському континенті 
пам’ятник В. І. Леніну в Аддіс-Абебі.

Фотохроніка ТАРС.

Музей

І т і

1 НІ«ні

хліба

Минула звітно-виборна 
кампанія викрила недолі
ки, які, на жаль, ще є в 
діяльності комітетів ком
сомолу, окремих комсо
мольських працівників, ви
значила шляхи "їх усунення, 
намітила ряд заходів по 
активізації роботи з комсо
мольцями і неспілковою 
молоддю. На VI звітно- 
виборній конференції на
шого району йшла відвер
та розмова про те, що сьо- 

НЕДОЛІКИ 
годні ще заважає юнакам і 
дівчатам працювати на пов
ну силу, займатись улюб
леними видами спорту чи 
відвідувати гуртки худож
ньої самодіяльності, тобто 
жити цікавим і повнокров
ним життям. З трибуни кон
ференції звучали не тільки 
критичні зауваження, а й 
ділові пропозиції, які рай
ком комсомолу відразу ж 
взяв на озброєння.

Особливо багато нарі
кань було сказано на адре
су відділу комсомольських 
організацій райкому, який 
очолює Віктор Тюпа. Та це 
й не дивно, бо саме даний 
відділ веде найширше ко
ло питань діяльності орга
нізацій і груп. Тому після 
закінчення звітно-виборної 
кампанії в районі В. Тюпа 
разом з інструктором О. Ав- 
густовим уважно вивчили 
всі критичні зауваження і 
пропозиції, висловлені спіл
чанами на районній конфе
ренції та звітно-виборних 
зборах і конференціях в 
організаціях і розробили 
заходи по їх реалізації, 
які у кінці грудня затвер
дило бюро райкому ком
сомолу.

Чимало виступаючих спра
ведливо вказували на те, 
що в районі 10—12 комсо
мольсько - молодіжних ко
лективів щомісяця не 
справлялися з плановими 
завданнями і насамперед 
це стосується домобудівно
го комбінату, трестів «Кіро- 
воградміськбуд» і «Кірово- 
градмашважбуд», ремонт
но-механічного заводу іме
ні 8. К. Таратути, автотран
спортного підприєм с т в в 
№ 10021, об'єднання «Пром-

товари». Однією з причин 
такого становища назива
лась недостатня практична 
допомога колективам з бо
ку райкому комсомолу по 
організації соціалістичного 
змагання серед молоді. За 
1984 рік, зауважив на звіт
но-виборній конференції 
виробничого об'єднання 
«Друкмаш» секретар ком
сомольської органі з а ц і ї 
К. Войчук, райком ЛКСМУ 
не провів жодного семінару 
з керівниками і групком- 
соргами комсомольсько- 
молодіжних колективів по 
узагальненню досвіду робо
ти кращих КМК.

Що ж, нарікання цілком

Правильно вказувалось і 
на те, що далеко не про всі 
ініціативи молодих трудів
ників та комсомольських 
бригад організацій і під
приємств знають у райкомі 
комсомолу. Тому при пере- 
паспортизації КМК всі по
чини та ініціативи, висуну
ті колективами району, бу
дуть систематизовані, а ре
зультати цієї роботи обго
ворюватимуться на одно
му з наступних бюро РК 
ЛКСМУ. Відділ комсомоль
ських організацій райкому 
комсомолу постійно кон
тролюватиме за ходом вико
нання певним колективом 
запропонованої ініціативи.

РАЙКОМ КОМСОМОЛУ: СТИЛЬ РОБОТИ

ВИПРАВЛЯТИМЕМО
справедливі. Тому районний 
комітет комсомолу на особ
ливу замітку бере відстаю
чі комсомольсько-молодіж
ні бригади. Вирішили разом 
з інженерно - технічними 
службами підприємств та 
організацій розібратись у 
причинах невиконання ко
лективами виробничих зав
дань. Уже розроблений 
план надання практичної до
помоги молодим виробнич
никам домобудівного ком
бінату, де становище особ
ливо невтішне. За погод
женням з Кіровським рай
комом партії в комісію по 
атестації робочих місць у 
цьому комбінаті входитиме 
і працівник нашого апарату. 
Думаємо, це допоможе ро
зібратися у причинах хро
нічного відставання КМК. 
Крім цього, розроблений 
графік проведення район
них семінарів бригадирів та 
групкомсоргів комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів. Серед бригад, котрі 
працюють у торгівлі, такий 
семінар планується уже в 
першому кварталі на базі 
об єднання «Промтовари». 
У наступних двох навчати
муться керівники будівель
них колективів (на базі трес
ту «Кіровоградміськбуд») 
та молодіжних бригад із 
промислових підприємств і 
транспорту (семінари про
ходитимуть на заводі «Гід- 
росила» та в автотранспорт
ному підприємстві № 10021).

Створення комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів у будівництві — справа 
не з легких, бо дуже часто 
керівники будівельних ор
ганізацій, не поставивши до 
відома комітети комсомо
лу, розбивають КМК на 
дрібні ланки з тим, щоб по
тім розкидати їх по об'єк
тах, котрі готуються до зда
чі. Звичайно, в таких умо
вах про виконання моло
діжними бригадами взятих 
зобов’язань говорити важ
ко, бо члени КМК більше 
працюють групками, ніж 
разом. Втрачається єдність 
колективів, тому нерідко 
вони розпадаються.

Думаю, ще не на потріб
ному рівні організовуємо 
конкурси професійної май
стерності, не завжди опе
ративно і наполегливо ви
рішуємо кадрові питання. 
Високим ще залишається і 
процент спілчан, котрі ви
були з організацій, не зняв
шись з обліку. Заходи по 
виправленню згаданих не
доліків уже розроблені, але 
оцінюють нашу роботу не 
по паперовому, а по реаль
ному вирішенню наболілих 
питань. Адже чимало з них 
можна розв язати разом з 
керівниками та секретаря
ми комсомольських органі
зацій підприємств і установ 
на місцях.

С. МАЛЬОВАНИЙ, 
перший секретар Кіров- 
ського райкому ЛКСМУ 
м. Кіровограда.

Коли в магазині
людно

На Кіровоградській об
ласній станції юннатів 
під керівництвом мето
диста В. В. Замислової 
створена кімната-музеЛ 
хліба. В ньому зібрані 
матеріали про історію 
хліба з доісторичних ча
сів і до наших днів. Ма
теріали розповідають 
про людей, чий повсяк
денний труд присвяче
ний створенню хлібного 
короваю — селекціоне
рів, хліборобів, механіза
торів, в тому числі й про 
наших славних земляків, 
таких як двічі Герой Со
ціалістичної Праці Олек
сандр 
ЛО8.

На 
місці 
ський 
Б окремі папки 
вирізки з газет про хліб, 
гро те, яким безцінним 
був кусочок хліба у бло
кадному Ленінграді. Тут 
же щоденники спостере
жень юннатів області за 
вирощенням хліба, їх» 
реферати на цю тему.

В кімнаті-музеї пред
ставлені різноманітні 
хлібні вироби. На виши
тому рушникові в центрі 
експозиції — символіч
ний коровай кіровоград
ського хліба.

М. НОЖНОБ.

Васильович Гіта-

най почеснішому 
в музеї — Ленін- 

декрет про землю, 
зібрано

к

г1

Тетяна Різун в магазині «Техніка» працює лише 
третій рік, але серед молодих продавців Олександ
рійської райспоживспілки вона — одна з иайдо- 
свідченіших.

Досвід — це роки, це 
коли ти вже можеш абсо
лютно сама приймати рі
шення4, не докладаючись 

■ на чиюсь підказку.
Після навчання в на

вчально-курсовому комбі- 
бінаті в Красноармійську 
на Донбасі була лише 
коротка практика, підчас 
■Якої тобі довіряють, як 
правило, дуже мало і ду
же обережно. А потім пе
рерва. Вийшла заміж, де
кретна відпустка. іМіі пе
реїхали з чоловіком до 
Олександрівни. Спочатку 
в магазині «Техніка» 
влаштувалась на тимча
сову роботу. І хоч до 
есяьої роботи я намага
юсь ставитись серйозно, 
завжди відчуваю відпові
дальність, але вже сами 
посада — тимчасова — 
не дуже сприяє тому, аби 
до тонкощів і грунтовно 
вникати в справу, дору
чену тобі. Знаєш, що це 
не на роки, що тимчасо
во. Однак збиралася тим
часово, а вийшло, що на
довго. Моїм наставником 
у «Техніці» з перших днів 
була Галина Аніфатівпа 
Редько. От у неї дійсно 
досвід — більше 20 ро
ків у торгівлі. Взагалі 
колектив у нас хороший. 
Я наймолодша, але яки
хось потурань мені стар
ші продавці не допуска
ють.

Чим цікава для мене 
робота продавця?

Не кожен покупець
знає — яку саме покупку 
йому зробити. І перший 
же порадник — прода
вець. Більше того, ми 
повинні не тільки давати
довідки про свій товар, 
а й уміти пропагувати но
го. Ось простий приклад: 
Я помітила свого часу, 
що покупці обминають 
холодильник «Саратов». 
Навіть ті, для кого він би
знадобився найбільше: 
для самотніх людей, лю
дей похилого віку. А вся
справа в тому, що покуп
ця відштовхує невеликий 
об'єм холодильника. Але ж 
інших цінних якостей йо-

го не всі знають. Спробу
вала переконати одного — 
вийшло. А потім ще, ще... 
Впевнена, що вони не 
шкодують. Та й для ма
газину не плюс — стало 
менше товарів, які не 
користуються попитом. 
Врешті, це й план наш — 
план товарообігу. Мага
зин з ним справляється. 
Торік, приміром, ми вико
нали його за півмісяця до 
кінця року. Інколи запи
тують: «ІЦо ще сприяє 
виконанню плану в вашій 
роботі?». Треба шукати 
покупця. Це не перебіль
шення. Іноді людина за 
різними клопотами не має 
часу зайти до магазину,, 
щоб придбати потрібну 
собі річ. Ми, продавці, по
винні допомогти їй. По- 
стійнд «Техніка» навідує
ться до працівників полів 
і ферм, беремо участь у 
різноманітних ярмарках. 
Горік для пас вдалими 
були ВИЇЗДИ до колгосп
ників сіл Пової і Старої 
Осоти, Вищих Верещак, 
Єліізаветградкп та інших. 
Звісно, великих, громізд
ких товарів ми цс виво
зимо, але є в нас чимало 
дрібних, з якими нас че
кають покупці.

А ще допомагає нам 
виконувати плани спеці
альна «Книга покупного 
попиту». Знаходиться но
на па видному місці в 
магазині і заповнюється 
регулярно. На жаль, ще 
не завжди ми спроможні 
задовольнити попит по- 
купців, але намагаємось.

Хочеться, щоб у «Тех
ніці» було людно. Тоді іі 
П'раціоється з настроєм.

т. РІЗУН, 
продазець.

емт Олександрівна.

відпочинку
і у парках

Відбувся огляд-конкурс 
програм, сценаріїв і ви
конавської майстерності 
культорганізаторів у рам
ках Всесоюзного огляду 
роботи парків культури і 
відпочинку, присвяченого 
40-річчю Перемоги ра
дянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні. 
У заключному огляді взя
ли участь 9 культоргані
заторів — переможців 
районних конкурсів.

Про героїзм радян
ських воїнів у період Ве
ликої Вітчизняної війни 
розповідає програма 
«Пісні в солдатській ши
нелі» культорганізаторів 
Г. І. Жир та Л. М. Єрьо- 
міної із Долинського 
РБК. Любові до Батьків
щини, до природи при
свячені програми «Зем
ля — годувальниця і ра
дість наша» А. М. Кузне- 
цова — культорганізато- 
ра на громадських заса
дах парку культури і від
починку. їм. 50-річчя 
Жовтня м. Кіровограда та 
«Квіти — усмішка приро
ди» Л. І. Ющенко — ке
рівника танцювального 
колективу Новгородків- 
ського БК. Програма 
«Салют, фестивальї», яку 
підготувала С. В. Обер- 
тас — методист-органі- 
затор Олександрійсько
го будинку піонерів, від
творює трудові досяг
нення, 3 якими йде ра" 
дянська молодь назуст
річ XII Всесвітньому фес1 
тивалю молоді і студен
тів, : ‘

Програми «Пісні в сол
датській шинелі», «Зем
ля — годувальниця і ра
дість наша», «Веселись, 
ярмарок!», «Квіти — Ус' 
мішка природи» жюр' 
рекомендувало до учас
ті в республіканському 
турі Всесоюзного конкур" 
су культорганізаторів-

Л. ПАВЛЮЧЕНКО, 
методист обласного 
науково-методичного 
центру.



19 січня 1935 року «Молодий комунар» З сторв
КОР.: — Олександре ГІеіро- 

вичу! У відділах комітету 
мені ПОВІДОМИЛИ, що по ос
новних показниках обласна 
спортивна організація вико
нала планові завдання. 
Зросла кількість майстрів 
кандидатів у майстри, роз
рядників, значківців ГПО Чи 
можна з цього судити, що в 
нас все гаразд? Адже в ми
нулі роки теж були красно
мовні цифри в рапортах 
проте в республіканському 
соціалістичному змаганні об
ласна спортивна організація 
була серед відстаючих.

БЕРЕЗАН:—Це так. В об
ласті торік підготовлено 22 
майстри спорту, 260 канди
датів у майстри, більше 1800 
шріпорозрядників, близько 
160 тисяч значківців ГПО. 
Однак це ще не значить, що 
в майстерності ми взяли 
значні висоти. Бо на рес
публіканських змаганнях на
ші спортсмени часто посту
палися майстерністю своїм 
суперникам. Виїжджають 
вихованці наших тренерів 
на товариські зустрічі, зма
гання, і там окремі з них 
здобувають перемоги. Та ко
ли доводиться помірятися 
силами на чемпіонатах, нер- 
шосгях, одразу видно упу
щення в їх підготовці. В за
гальній копплці їх вклад ма
лопомітний. Бо лише колек
тивом можна домогтись ус
піху. Чому програють збірні? 
Передусім через те, що досі 
не позбавлені ми відомчої 
розмежовапості. Облради 
спортивних товариств, обл
вно, профспілкові організа
ції, які покликані працюва
ти в тісному контакті, не 
завжди знаходять спільну 
мову. Тому часто ми не мо-

юзних і європейських турні
рах. А олександрійський 
авангардівець Юрій Цимба
люк став переможцем зма
гань на кубок України (тре
нер 10. М. Нагоршій). Пора
дували пас стендовики тре
нера І. К. Вільного Марга
рита Заяц та Костянтин 
Мандрик, які торік поверну
лися із республіканських і

галом по області? Якщо в 
провідних колективах фіз
культурою і спортом систе
матично займається 70—80 
процентів міських і сільських 
жителів, то в області загаль
на цифра не сягає й 45. 
Цифра — для цифри. Бо не
рідко па місцях стартують 
одні і ті ж спортсмени, а 
більшість бере участь у зма-

стартп виходять двадцять— 
тридцять чоловік, а у назва
них мною — сотнями — ке
рівники виробничих діль
ниць, інженери, агрономи, 
механізатори, шофери, тва
ринники. Цій активізації 
сприяла нова форма зма- 

* гань, які проводяться під 
девізом: «Всією бригадою— 
на старт!».

БЕРЕЗАН:—У звітах про 
інструкторів як і про підго- 
то-тених значківців ГПО 
теж допускається форма
лізм. Нерідко виходить так, 
що половина колективу фіз
культури — то громадські 
інструктори. На папері, зви
чайно. Ті, хто звітує, дба
ють передусім не про спра-

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

Ж А
всесоюзних турнірів із золо
тими нагородами. Нові ви
соти взяли вихованці секцій 
спортивної гімнастики, кін
ного спорту, хокею на траві.

КОР.: — А що з легкою атле
тикою? Тренерів з цього ви-" 
ду у нас значно більше, ніж 
з плавання, хокею на траві 
чи, скажімо, з кінного спор
ту.

БЕРЕЗАН: — Легкоатлетів 
— тисячні загони. Та, на 
жаль, «Королева» у нас іі 
понині в ролі Попелюшки. 
Недалекоглядні часом вва
жають, що для зростання 
майстерності бігуна, стрибу
на чи метальника досить 
звичайної легкоатлетичної 
доріжки чи простого сскто-

ІОН -
В облепорткомігеті в ці дні ведуться останні підра- І 

хунки зробленого фізкультурним активом за минулий І 
рік. Поставлені цифри у звітах. Тепер залишилось І 
проаналізувати, де є сходження, де відставання. З 
тим, щоб у новому році вибрати правильний орієнтир, І 

-розподілити сили на магістральних напрямах в роботі ■ 
по дальшому піднесенню масовості і майстерності. 
Наш кореспондент зустрівся з головою облепорткомі- 
тету О. П. БЕРЕЗАНОМ і мав з ним розмову на цю І 
тему.

культури не всюди є спорт
зали, спортивні кімнати.

КОР.: —Є факти й інші. В се
лі побудовано стадіон, тир, 
спортзал. Але вони пусту
ють. Дивно й те, що колек
тиви фізкультури не попов
нюються випускниками шкіл, 
Чому ж таи7

БЕРЕЗАН:—Звідси почи
нається більшість ^сіх на
ших проблем. Якщо юнака 
чи дівчину не залучили до 
постійних занять фізкульту
рою і спортом в школі, то 
потім це вже важче зроби
ти. А про те, що в загаль
ноосвітніх школах робота 
по фізичному вихованню 
посгав'лена погано, свідчать 
результати багатьох зма
гань. Скажу лише про одне. 
Комплекс ГПО — основа 
фізичного виховання. Та в 
школах його впроваджують 
дуже повільно, допускаючи 
формальність. В області 
ирі щепо вже одинадцять 
фіналів чемпіонату країни з 
багатоборства ГПО на при
зи «Комсомольской прав
ды». І щоразу найнижчі ре
зультати тут показують 
спортсмени молодших віко
вих груп — школярі Старші 
виконують нормативи кан-. 
дидатів у майстри, першо
розрядників, стають призе
рами республіканських фі
налів. А школярі нерідко на

ПЕРЕПУСТОК
жемо створити належні 
умови для підготовки 
команд до відповідальних 
змагань. Підготувати май
стра, звичайно, нелегко. Для 
цього потрібні роки копіткої 
праці. Готують їх і в інших 
областях. Однак ми маємо 
орієнтуватись на те, що в 
наших суперників теж зрос- 
та майстерність. Адже сьо
годнішній показник високо
класного спортсмена має 
бути значно вищий. Проте 
в нас навіть рекорди області 
цілими роками залишаються 
не поновленими. А раз є 
«рекорд з бородою», то є 
підстави твердити, що тре
нери спрацювали малоефек
тивно. До них у спортивних 
товариствах, клубах ДІОС11І 
не ставляться підвищені ви
моги.

КОР.: — У яких видах спор
ту, на вашу думку, все ж є 
помітні зрушення?

БЕРЕЗАН: — Передусім у 
плаванні. Мало в нас пла
вальних басейнів. Типові 
лише в Кіровограді, Олек
сандрії, Світловодську. Але 
й на цих базах навчаємо 
плаванню сотні юнаків і дів
чат. Від масовості зроблено 
крок і до майстерності. Сер- 

’ гін Пальчиков — вихова
нець тренера ДЮСШ обл- 
спорткомітету В. В. Манька, 
який нині навчається в хар
ківській спортивній школі- 
інтернаті, не лише виконав 
майстерськпй норматив, а й 
успішно виступав па всесо-

ра. Та це не так. Піші на
віть у Кіровограді немає 
зразкової бази, щоб провес
ти спартакіадні змагання з 
легкої атлетики за повною 
спартакіадною програмою. 
Не в повну силу працюють і 
тренери. Лише одиниці з них 
проявляють максимум ініціа
тиви, наполегливості. Тому 
за результатами республі
канських і всесоюзних зма
гань представники області 
набрали найменше очок за 
всіх своїх суперників з ін
ших областей республіки. І 
все ж є надія, що в цьому 
році буде позитивний злам. 
Бо вже на перших республі
канських юнацьких спортив
них іграх ми маємо деякі 
успіхи. Збірна області на
брала 270 очок. Це більше, 
ніж в інших видах програми 
іюр. Значить, на місцях кра
ще почали готувати зміну. 
Значить, є резерв, який вчас
но взяли на озброєння.

КОР.: — У річних звітах є 
цифри, які свідчать про те, 
що в колективах фізкульту
рою і спортом займаються 
тисячі жителів міст і сіл об
ласті. Чи значить це, що 
проблема масовості тани 
розв'язується на належному 
рівні?

БЕРЕЗАН: — Тут знову ж 
те, що й в майстерності. Ми 
можемо назвати лише окре
мі адреси, де в цьому напря
мі є вагомі зрушення. А за-

ганнях від випадку до ви
падку. Воно добре, що двад
цятип’ятирічний колгоспник 
виступає за збірні колекти
ву на волейбольних, фут
больних, легкоатлетичних 
змаганнях та ще й постійно 
бере участь на турнірах з 
багатоборства ГПО. Про та
кого ми шанобливо говори
мо: різносторонній спорт
смен! Але якщо один йде на 
рекорд, а десять в ролі спо
стерігачів і теж вважаються 
фізкультурниками — цс вже 
недопустимо. Трапляється 
це тому, що па місцях не 
налагоджена робота по про
паганді фізкультури і спор
ту, зокрема, нормативів 
ГПО. А інструктори вибира
ють легше — з невеликою 
групою спортсменів працю
вати їм краще. Проблеми 
масовості розв’язуються 
там, де лицем до спорту по
вернулися керівники госпо
дарств, профспілковий, ком
сомольський активи. Так, як 
наприклад, в колгоспах «Ук
раїна» Знам’япського, імені 
Леніна Долинського, «Побе
да» Маловнсківського, імені 
Фрунзе Кіровоградського 
районів, машинобудівному 
технікумі м. Кіровограда, на 
світловодському заводі чис
тих металів, Побузькому ні
келевому заводі. В слабких 
колективах на спартакіадні

КОР.: — Головна фігура в ко
лективі фізкультури — ін
структор по спорту. Є вони 
в більшості колгоспів облас
ті. Але чому ж ми тепер 
можемо назвати лише оди
ниці в числі тих, хто працює 
з повною віддачею. На звіт
но-виборних комсомольських 
конференціях в багатьох ра
йонах підкреслювалось, що 
вони використовуються, як 
кажуть, не за призначенням. 
Яна ваша думка щодо цьо
го?
БЕРЕЗАН:—Є випадки, ко

ли заробітну плату інструк
тора отримує художник, 
баяніст. Але це поодинокі 
факти. Тут інша проблема. 
На інструктора по спорту 
покладені ще й інші обов’яз
ки — він і секретар комсо
мольської організації, і го
лова комітету ДТСААФ. За 
одну справу візьметься, ін
шу прогає. Чому б, скажімо, 
не зробити так, як у кол
госпі імені XX з'їзду КПРС 
Новоукраїнського району? 
Тут є заступник голови кол
госпу по роботі з молоддю. 
€ й інструктор по спорту. А 
з ними — десятки активіс
тів, які теж дбають про 
організацію дозвілля мо
лоді.

КОР.: —Ви сказали про анти- 
вістів. Тобто мали на увазі і 
громадських інструкторів по 
спорту, тренерів? У звітах 
спорткомітетів про цю кате
горію фізкультурних кадрів 
теж свідчать красномовні 
цифри. А чи є вони насправ
ді?

ву, а про цифру справну, що 
визначена завданням. Бо 
голови райрад спортивних 
товариств, прийнявши звіт 
від інструктора, не контро
люють достовірності даних.

КОР.: — Олександре Петро
вичу! Вже тривалий час ми 
ведемо розмову про ство
рення культурно-спортивних 
центрів у містах і селах об
ласті. Що ж заважає тому, 
аби такі центри вже діяли?

БЕРЕЗАН:—Вони працю
ватимуть, якщо об’єднають 
свої зусилля культармійці, 
фізкультурні працівники, 
комсомольські н профспіл
кові активи, якщо всі вони 
спрямують свої дії в єдино
му напрямі. Цифри в звітах 
свідчать про те, що фізкуль
турою і спортом займаються 
більше, ніж художньою са
модіяльністю (фізкультур
ників в області 390 тисяч, 
гуртківців — 80 тисяч). 
І в той же час в кожному 
клубі працює 5—10 платних 
фахівців, а серед фізкуль
турного активу лише один 
інструктор отримує заробіт
ну плату. Культурно-спор
тивні центри не будуть плід
но працювати, якщо ми не 
вивчимо інтересів молоді. 
Гальмує справу і те, що на 
місцях не дбають про ство
рення належної спортивної 
бази. Бо навіть в будинках

обласних змаганнях навіть 
не підтверджують нормати
вів ГПО. Вони не вміють 
плавати, стріляти, слабкі 
на кросових дистанціях« 
Проходить час. І мн з трп< 
вогою вже говоримо про не
допустиме — нормативи не 
склали навіть призовники. 
Так триватиме, гадаю, до 
тих пір, поки в школах не 
на словах, а на ділі дове
дуть, що фізкультура- —• 
теж не другорядний пред
мет.

КОР.: — Це, передусім, 
справа облвно?

БЕРЕЗАН:—Нас всіх. І ми 
знаємо, як підняти її на на
лежну висоту. За досвідом 
не треба десь далеко їхати. 
Оникієве, наприклад, облра- 
да «Колоса» назвала кра
щим спортивним селом об
ласті. Ми називаємо Світло- 
водськ кращим спортивним 
містом. На старти тут вихо
дять найбільше дітей і най
більше виробничників. Бо 
про їхнє фізичне загартуван
ня по-діловому дбають і в 
міській, і в сільській Радах 
народних депутатів. Перед
усім — там. І тепер, коли 
ми готуємось до виборів у 
місцеві Ради, і тоді, коли 
виборці дадуть накази своїм 
обранцям, ми не повинні за
бувати про справу дальшого 
піднесення масовості фіз
культури і спорту.

М. ШЕВЧУК.

Наталка — активна учасниця художньої самодіяльнос
ті, захоплюється спортом, у неї другий дорослий розряд 
З кульової стрільби. фото с фЕНЕНКА>
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НА ІДЕОЛОГІЧНИХ РУБЕЖАХ

ПРАВИЛА «ПАЦЮКОВИХ БІГІВ»
Легковажно і злочин

но заплачено за грець
кі вази та позолочені 
меблі в стилі Людовика 
XIV високу ціну. 1 скільки 
в ній сподівань, що не збу
лися, та життєвих ката
строф простого люду! 
Влаштовувачі подібних ви
ставок переслідують кон
кретну мету — розпалити 
в серці глядача жадобу до 
збагачення, рекламують 
американську модель спо
собу життя, перша зало
ві, ь якого: «Збагачуйся, 
як можеш». Автор книги 
підкреслює, що американ
ським суспільством воло
діє постійна, майже тварин
на, пристрасть до грошей. 
І підтримувати цей грошо
вий ажіотаж, звичайно, та
кож за плату в США бе
реться багато хто. Проте, 
як завоювати милість його

(Продовження. Поч. у М» 7 
за 15 січня 1985 р,).

Величності Долара, доз
вільними авторами написа
но безліч настанов, що 
відверто нехтують усі мо
ральні засади і включають 
поняття «мораль» в осно 
ву успіху. Подібні писан
ня, виступи в пресі і по те
лебаченню підігрівають 
ко1 исливі інтереси, загаль
ноприйняту в Америці ідею 
особистого матеріального 
збагачення. Вона переспі
вується на всі лади в ху
дожній літературі, стає 
темою багатолюдних дис
кусій, американську ідею 
успіху розробляють у сво. 
їх працях кафедри амери
канських університетів. Як 
же розуміють успіх о Аме
риці? Це, насамперед, 
уміння робити гроші і,спи
раючись на силу і владу, 
що вони приносять, ко
ристуватися становищем у 
суспільстві або славою, а 
то й тим і іншим. І не вн-

падково на «стінах поша
ни» американських універ
ситетів красуються фото
графії і прізвища тих сту
дентів та випускників, хто 
пожертвував своєму учбо
вому закладові солідну 
суму.

Цілком зрозуміла люд
ська ідея про успіх пере
кручується в товаристві 
споживання, набуваючи 
відштовхуючих потворних 
рис. Зробити з химери бо
гиню, гідну поклоніння, 
зрозуміло, не просто. Та 
зусилля виправдані, адже 
йдеться про цілу соціальну 
концепцію, про піднятий на 
щит буржуазний спосіб 
життя. На той випадок, 
коли для когось із тих, хто 
в результаті довгої і напо
легливої праці замість ба
жаного бублика отримає 
дірку від нього, занадто 
очевидним стане факт, що 
блага успіху досягаються

не просто винахідливим і 
нещадним, а й тим, хто на 
додаток до цих якостей 
володіє ще однією мало 
не вирішальною у жорсто
кій конкурентній бороть
бі — багатством, пропа
гандисти припасли розхо
жий аргумент про аб
страктну можливість зба
гачення. Один з них, з кот
рим автор книги зустрівся, 
збираючи матеріал, Річард 
Гувер, назвав спокусу ба
гатства «опіумом для на
роду». Сам Гувер цинічно 
і послідовно навіває дур
ман на уми середніх аме
риканців своїми трактата
ми, в яких чесність і по
рядність — головні засоби 
в досягненні все тих же 
екогоїстичннх цілей — ко
ристі і вигоди.

Ю. РОДЮНО8, 
журналіст-міжнародиик.

(Далі буде).
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Магнітні поля ; 
італійської естради

ПОКАЖІТЬ
«МАШИНУ ЧАСУ»

Спалах інтересу мело
манів до творчості всіх 
без розбору «італійців» 
припадає на період пере
насичення англо-американ- 
ським «важким роком». 
На противагу йому іта
лійські виконавці пораду
вали слухача райдугою 
грайливих мажорних інто
націй. І хоча останнім ча
сом вона вже дещо втра
тила яскравість барв, про
те втримувати її на ест
радному небосхилі є ко
му.

Узяти хоча б... — та ні, 
не хоча б, а передусім 
«завжди модного» Адріа- 
но Челентано. Починав з 
виконання шлягерів, по
тім захотілося чогось біль
шого, а освіти й досвіду 
бракувало. Довелося це 
компенсувати працелюб- 
ством. Зусилля увінчали
ся успіхом (став сам пи
сати пісні) і... нервовим 
зривом. Хвороба — спра
ва неприємна, але тут во
на послужила посиленню 
симпатії публіки до Че
лентано. Природна плас
тичність Адріано ще на 
крок наблизила його до 
широкої популярності — 
співака стали знімати в 
кіно. Герої його були ча
сом простакуватими й 
смішними, але милими й 
людяними — тріумфаль
ним досягненням у цьо
му плані став образ Сера- 
фіно у давньому одно
йменному фільмі. Людям 
приємно було дивитися і 
відповідно слухати того, 
хто створює такі приваб
ливі образи. І хай «Двад
цять чотири тисячі поці
лунків», визнана в кінці 
60-х років однією з кра
щих пісень десятиліття, не 
вражала глибиною мело
дії і тексту (російською 
мовою це звучало так: 
«Сто двадцять тысяч по
целуев тебе одной на све
те шлю я»), але ж її ав
тор такий симпатичний... 
Такий турботливий чоло
вік (як співає його Дру
жина Клаудіа Морі, мож
на почути на диску фірми 
«Мелодія» «Кращі італій
ські пісні») і батько — 
Челентано має трьох ді
тей, такий патріот — від
хилив багато звабливих 
пропозицій з-за океану... 
І манекенна недоступ
ність не створює дистан
ції між артистом і маса
ми — ні, зовнішність у 
нього цілком демократич
на.

«Фелічіта!» — пісня з 
такою назвою заполони
ла музичний світ після під
биття підсумків позамину- 
лорічного фестивалю у 
Сан-Ремо. Дует Аль Бано 
і Роміна Пауер зачарував 
мільйони глядачів тем
пераментно і життєрадіс
но виконаною піснею про 
те, чого бажає собі > 
близьким кожен — про 
щастя. І тут справа не 
тільки в оптимістичному 
ефекті мелодії та слів — 
артисти демонструють те 
щастя і своїм сценічним 
образом — білозубі, із 
сяючими очима, — і сво
єю біографією: випещена 
в богемній голлівудській 
сім’ї Роміна пішла заміж 
за вихідця з бідної се
лянської родини, колиш
нього муляра й ліфтера у 
той час, коли він у естра
ді був геть ніким. І цей 
сміливий крок винагоро
дився чотирнадцятьма ро
ками щасливого подруж
нього життя. Звичайно, 
глядачам імпонує така са
мовідданість, така стабіль
ність, яку, до речі, поси
лено «підігріває» рекла- 
/ла: в одному зарубіжно
му журналі я бачила два 
досить однопланових фо
то пари з дітьми — знову 
всі усміхаються, всі щас
ливі — при якомусь де
сятку рядків тексту... 
Інерція прихильності пуб
ліки дозволила дуету по
жати лаври й на «Сан- 
Ремо»-84, хоч виконана 
там пісня була майже 
близнюком «Фєлічіти»...

Ну, а Рікардо Фольї, а 
Джуні Руссо, а Віола Ва- 
лентіно, а... Можна запи
тати ще не про одного і 
сказати у відповідь те ж 
саме: непоганий голос,
принадна зовнішність, при
ємні манери, пісні в ре
пертуарі надзвичайно ме
лодійні, лід них хочеться 
танцювати, вони розвію
ють сум і створюють хо
роший настрій. І це так. 
Але все добре в міру. 
Занадто велика сума при
ємного послаблює силу 
магнітних полів італійської 
естради. Скажімо, про 
атмосферу в театрі «Арі- 
стон» у Сан-Ремо під час 
пісенних фестивалів са
ма ж італійська преса іро
нічно писала, що тут, мов
ляв, настільки солодко, 
що небезпечно для діа
бетиків...

І. КУЗНЕЦОВА.

Незвичайні ваги
Одна паризька фірма на

лагодила випуск ваг для 
домашньо
го корис
тування із 
звуков и м 
супро в о- 
дом. Якщо 
люди на, 
котра ступить на них, 
жить більш як 100 кілогра
мів, звучить... мелодія тра
урного маршу Шопена.

ва-

Скляна скупка
Відомий чехословацький 

гранувальник Ярослав 
Шлехта ще раз подивував 
співвітчизників своєю май
стерністю, виготовивши 
скляну... скрипку. Незви-

МУЗИЧНІ КУРИОЗИ

чайний витвір зайняв по
чесне місце серед експо
натів виставки художніх 
ремесел.

хто не спить
В Японії всім, хто страж

дає від безсоння, пропону
ють магнітофонну касету 
із записа
ми спеці
альної му
зики. Як зики. Як 
НОВІ Д О М- і

рекла- *; 
ефект ^4$ 
такий

ляє
/ла, 
її 
сильний, що сам компози
тор під час створення ме
лодії кілька разів засинав 
і навіть падав зі стільця.

Мені і подрузі дуже по
добається сучасна музика, 
і дивно, чому ми ніколи не 
бачимо й не чуємо по ра
діо і телебаченню виступів 
таких популярних ансамб
лів, як «Круїз», «Діалог», 
«Машина часу». Тепер бага
то говорять про те, що мо
лодь надмірно захоплює
ться зарубіжною естрадою. 
Але, що ми повинні роби
ти, коли не показують і не 
рекламують таких хороших 
радянських ансамблів, як 
оці?

Я розумію, що цей лист 
ви /гожете не надрукувати. 
Але хотілося б, щоб його 
прочитали мої ровесники і 
висловили свою думку про 
цих виконавців.

Н. К.
м. Новомиргород.
ВІД РЕДАКЦІЇ. Звер

таємося до вас, шанов
ні читачі «Дпск-залу», з 
пропозицією написати нам, 
чи відома вам творчість зга
даних колективів, як її оці

Щ о знаю —
розкажу

Шановна редакціє! Про
щу вас допомогти у такій 
справі. Я семикласник, ці
кавлюся музикою, сам 
граю на піаніно. І хотілося 
б мати більше знайомих, з 
якими міг би поговорити 
про нові пісні і концертні 
програми. Якщо ви надру- 

нюєте. Чи подобалися вам їх 
виступи, зокрема, по теле
баченню? Пригадується, що 
такі були — Н. К. з подру
гою могли їх просто не по
мітити. Як не побачили у 
номерах нашої газети за 
минулі роки розповідей про 
«Круїз» і «Діалог».

«Машина часу» у певний 
період справедливо піддава
лася критиці у пресі за дво
значність, претензійність, а 
то і відвертий декаданс у 
текстах окремих пісень. Але, 
щоб. «Машину часу» не по
казували? Вибачайте, а у 
фільмі «Душа» Софія Рота- 
ру в чиєму супроводі співає? 
(Правда, великого задово
лення від споглядання ан
самблю в цін картині гля
дач не мав). У студії звуко
запису є пісні ансамблю, і 
на пластинках теж. Кілька 
пісень керівника В1А Андрія 
Макарсвича стали досить 
відомими, наприклад, «Кос
тер». Отже, чекаємо ваших 
листів.

куєте мого листа в газеті, 
може, знайдуться бажаючі 
написати мені. Я б їм теж 
розповів багато цікавого 
про музику.

Олександр МИРОНЕНКО, 
с. Тарасівна,
ААаловисківський район.

Другий рік викладає у 
Вільшанській дитячій шко
лі мистецтв випускниця 
Кіровоградського музучи- 
лища комсомолка Інна 
ГОНЧАР (на знімку спра
ва). Шістнадцятьох вико
ва ців навчає вона видо
бувати з примхливої скрип
ки чарівні звуки і сама 
часто грає на улюбленому 
інструменті під час кон
цертів.

Фото І. КОРЗУНА.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

АНАСТАСИЯ
Стихи Л. ФАДЕЕВА Музыка 10.
В жизни даль распахнув мне настежь, 
Ты явилась весны красивей,
Птицы в небе щебечут: «Настя!»’, 
Травы вторят: «Анастасия!».
Счастлив я. покорённый властью 
Этих глаз васильково-снннх.
Губы с нежностью шепчут: «Настя!», 
Сердце вторит: «Анастасия......

Припев:
Я хочу, чтоб эта песня. 
Эта песня не кончалась 
И. её услышав, ты спросила: 
«Не моё ли имя прозвучало?» 
Это может во сне присниться 
И оставить свой след навечно, 
Как поток золотой пшеницы 
Тихо льётся тебе на плечи. 
Каждый сам выбирает счастье, 
Об одном бы судьбу просил я: 
Ты отдай мне в невесты Настю, 
Дай мне в жёны Анастасию.

АНТОНОВА

Жителі міста Тулона 
захоплено вітали виступ 
артистів народного ан
самблю танцю «Буревіс
ник» Палацу культури і 
техніки Харківського трак- 
торноп заводу, що гастро
лював у Франції. Разом з 
танцюристами успішно ви
ступили солісти Київсько
го державного академічно
го театру опери і балету 
імені Т. Г. Шевченка Лідія 
Забіляста, Олександр За- 
гребельний і Роман Май- 
борода.

& Інструментальна му
зика в танцювальних рит
мах користується успіхом

КАЛЕЙДОСКОП «ДИСК-ЗАЛУ»

у сучасних любителів му
зики; вони охоче слухають 
записи оркестрів Поля Мо- 
ріа, Каравеллі, групи 
«Спейс» та інших. Серед 
вітчизняних музикантів ме
лодії в подібному стилі 
записує оркестр під ке
рівництвом Павла Овсян
никова. Зокрема, на диску 
«Зоряний віраж», який го
тує фірма «Мелодія», ви 
знайдете аранжировки по
пулярних пісень «Все ми
не» М. Дунаєвського, «Мо
ре» ІО. Антонова. «Коли за
мовкне дискотека» 0. Пах- 
мутової.

Л Джаз — музика «на 
любителя». Однак концер
ти ленінградського ансамб
лю «Діапазон» збирають 
повні зали. Колектив ос
таннім .часом представляє 
на суд публіки ретро-му- 
зику; приміром, попурі на 
тему мелодій І. Дунаєв
ського з кінофільму «Весе
лі хлоп’ята», програми, 
присвячені Дюку Еллінгто- 
пу і Луї Армстронгу. Ан
самбль взяв участь у запи
су пластинки Раймонда 
Паулса «Діалог», нових 
фонограм М. Боярського.

'“і Ь І ■ II II,
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