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ВИЯВИЛА У ГОСПОДАРСТВАХ ГАЙВОРОН- 

СЬКОГО РАЙОНУ РЕЙДОВА БРИГАДА РЕСПУБ
ЛІКАНСЬКОГО ТА ОБЛАСНОГО ШТАБІВ «КОМ
СОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТОРА».

нинішніх особливо 
складних умовах зими на 
повірку поставлені сувора 
виробнича дисципліна, мак
симальна віддача кожного 
окремого трудівника, за
гальна зацікавленість, ро
бітнича совість, якщо хоче
те — винахідливість. Особ
лива відповідальність по 
мобілізації всіх резервів 
покладається на районні 
комітети комсомолу, їх без
посередню практичну діяль
ність на місцях — молоч
нотоварних фермах, зокре
ма.

Гайворонський район 
протягом порівняно три
валого часу серед лідерів 
в обласному масштабі, 
маючи середньодобові по
казники надоїв молока на 
корову 7,9—7,96 кілогра
ма. Однак, ці показники 
були б значно вищими, як
би окремі господарства не 
пасли задніх.

Гайворонський районний 
комітет комсомолу на зи
мово-стійловий період роз
робив ряд заходів. Біль
шість із них була розра
хована на перспективу, бу- 
'ли й оперативні.

Рейдова бригада побу
вала на молочнотоварних 
фермах колгоспів імені 
Ілліча та «Мир».

за викликами ті ж слюсарі 
М. Пустовойт чи 10. Гре- 
сько, бо напевне, знають, 
що на місці потрібних труб 
у три чверті дюйма для 
ремонту не буде.

Однак повернімось до 
кормоцеху МТФ № 2 кол
госпу імені Ілліча. Доїн
ня розпочалось па півго
дини пізніше. Тварини 
стояли у неприбраних 
стійлах. Не встигали, як 
пояснили на-фермі. Скрізь 
у корівниках розкидані 
корми. Ми побували біля 
вагової.
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лодно, як і надворі. «Блис
кавки» сповіщали прізви
ща кращих доярок, однак 
неможливо було дізнатися, 
за підсумками якого міся
ця їх визнано переможця
ми. Екрана змагання теж 
не було. Моральні й мате
ріальні стимули не проду-

в основному
У корівниках другої мо

лочнотоварної ферми кол
госпу імені Ілліча саме 
йшла роздача кормів. По
ра обіднього доїння. В ко
рівниках брудно. Гноєтран- 
сгіортерп не діють. Тимча
сово виконуючий обов’яз
ки завідуючого фермою 
В. П. Соколюк намагається 
згладити гнітюче вражен
ня віл побаченого й почу
того: «-Розумієте, кормо
роздавачі і гпоєтранспор- 
тери відмовили».

Кормороздавачі нерухо
мі, бо... замерзли. Шкода, 
що упущення підготовчого 
періоду призвело до таких 
результатів сьогодні. Гпоє- 
транспортерп ж чекали 
слюсарів, що пішли невідо
мо коли за новою «зіроч
кою» взамін зламаної.

Однії із підрозділів сіль-’ 
госптехнікп носить назву 
«лінійно-монтажна ремонт- 
на дільниця». Як зрозумі
ло з назви, у функції спе- 
ціалістів входить установ-

мані. Складалося вражен
ня, що й саме змагання бу
ло формальністю... Пред
ставники адміністрації 
змушені були лише коп- 

сить, щоб пересвідчитись:, статуватп факти. На пп- 
елементарного обліку кор
мів, що відпускаються, не
має. Щоденні перевитрати 
того ж жому чи силосу 
сягають ледве не подвій
ної норми — ніхто навіть 
не намагається залишити 
на підводі оптимальну 
кількість корму. Діє прин
цип: насипав — поганяй. 
Лишки, звичайно ж, ніде 
не розвантажуються. Див
но, що байдужий до цього 
і член штабу «КП» кол
госпу Валерій Федорчук, 
котрий працює на цін фер
мі... фуражиром.

Вагар Г. Є. Бойко пока
зав квитанції з виписани
ми кілограмами сіна, со
ломи, меляси. І навіть по
біжного погляду було до-

Зима внесла
корективи

Поговорити з доярками 
було важко: вони були 
зайняті доїнням. А воно на 
фермі не автоматизоване. 
Пізніше у розмові з комсо- 
молками, членами КМК 
Галиною та Наталкою Ко- 
тюжанськимп ми пересвід- 

ка та догляд за працюючи. . чплнея, що побачене 
ми агрегатами. Однак 
п’ять «летучок» (бригад) 

не викопують чи виконують 
неякісно ті замовлення 
що надходять із госпо
дарств. Спеціалізація ок
ремих працівників підіб 
папа з таким Розрахунком, 
щоб серед 5—6 членів гру. 
піі був і свій електрогазо
зварник. і слюсар , і сан
технік. Є в хлопців бажан
ня «виручити» своїх ро- 
•іесипків і ровесниць (особ
ливо їх) у тяжку 
Але г.?::.’ з...,' 
бпвається у все той 
дефіцит фондової сцровн- 
І'И. ВілмовЛякІться

йиезяшязяв ггттз

пору.
весь ентузіазм роз-

і же...

їхати

лп- 
иаше частка недоліків 

фермі.
Із вибитих вікон та 

втеплених дверей тягне 
холодом. Навіть у пункті 
прийому молока на підло
зі калюжі. Поріг обмерз і 
покрився памороззю. Як, 
між іншим, і дошка соціа
лістичного змагання — па 
ній нічого ні написати, ні 
побачити. Графік роботи 
ледве помітний серед та
ких же мокрих обледені
лих паперів.

Піхто не зміг пояснити, 
чим зумовлений подібний 
етап. У червоному куточку 
ферми було майже так хо-

по-

таипя про побутове, тор
говельне чи медичне об
слуговування тваринниці... 
тільки стенали плечима. 
Автолавка? Здається, ос
тання була в січні. Праців
ників райпобуткомбінату і 
в обличчя не знають.

У районному споживчо
му товаристві нам показа
ли ділові графіки виїзду 
автолавок, магазинів на 
села із указаниям днів 
тижня і навіть годин, а 
також відповідальних за 
виконання. Познайомилися 
ми і зі списком працівни
ків товариства, що закріп
лені за конкретними фер
мами та тракторними 
бригадами. Незрозумілим 
так і залишилось одне: 
чиї аргументи були ближ
чими до істини. Мабуть, 
тваринників, які 
радо зустрічають побуто- 
виків, торговельників.

Слухаючи розповіді ке
рівників про труднощі, 
проблеми, мимоволі лови, 
ли себе на думці, що пи
тання часто розширювало
ся до меж усього госпо
дарства. Виявилось, що за 
останній час тільки три ви
пускники школи залиши
лись працювати на фер
мах колгоспу. Немає га
рантії, що в цьому році у 
тваринництво піде більше. 
Бо тут не дбають про 
створення належних умов 
для праці і відпочинку. За. 
те від завідуючої кадрами 
правління колгоспу Г. Г. 
Горячківської почули: «де
фіциту колгоспних посаду 
нас на даний момент не
має»... Виходить, випуск
никові нічого іншого й не 
залишається, як шукати не

завжди

скільки роботу для душі, 
скільки роботу взагалі по
за рідним селом!.. Так са
мо коментувати побачене 
й почуте змушений був і 
голова правління В. І. Кор- 
піцький.

Іншу картину ми поба
чили у колгоспі «Мир».

Парторг господарства 
В. О. Бандура разом із не
давно обраним на цю по
саду молодим головою 
сільради ІО. Доброволь- 
ськпм охоче показували 
охайні міжряддя тварин
ницьких приміщень, повні 
нагати з кормами, акурат
ні будинки тваринника та 
механізатора, інші об’єкти. 
Зведені чи відремонтовані 
силами власної будівель
ної бригади, ці новобудо
ви свідчили про хазяйську 
дбайливість, економність, 
добротність у будь-чому. 
Чітко вивірена робота кор
моцехів із вдало дібраним 
раціоном годівлі тварин, 
суворий ковтроль у приго
туванні фуражу." Охайні 
побутові куточки та куточ
ки для відпочинку, душові 
(котрі от-от ввійдуть в 
експлуатацію). Чітка взає
модія служб — це саме 
тут. Мабуть, тому і зма
гання між тваринниками 
тут по-справжньому дійо
ве і результативне: серед
ньодобовий надій на фу
ражну корову становить 
9,2 кілограма. Над корпу
сами переможців майо
рять червоні прапорці, на
гадуючи тим сусідам-із зе
леними, що ще не всі ре
зерви приведені в дію.

Побувала рейдова брига
да і в колгоспах «Зоря ко
мунізму», імені Кумбише- 
ва, «Росія» та «Шляхом 
Леніна». Проблеми із за
кріпленням молоді на селі, 
зокрема, у 
дисципліна 
процесів; 
дисципліни 
не змагання між трудівни
ками тощо — в одних ці 
питання перебували на су
ворому контролі і різних 
стадіях вирішення, в ін
ших же керівники ще тіль
ки намагалися їх вирішу, 
вати.

Зимівля громадської ху
доби триває. Не в перед
чутті інспекційних переві
рок, а проводячи госпо
дарську роботу взимку 
лиш як черговий етап 
круглорічної, керівники із 
залученням усього активу 
тваринників мають робити 
цс цілеспрямовано і висо
коякісно.

Рейдова бригада рес
публіканського та об
ласного штабів «КП»: 
В. ПАНЧЕНКО, І. ХМА
РА, Н. КВІТКА, С. ГЕ- 
РАСИМОВ, Г. КОВТА- 
ШИНЕЦЬ, О. МОГИЛЬ
НИЙ, М. БОРОДІН, 
В. СЕНЮК, В. ІВАНОВ, 
І. КУЦЕНКО.

Слюсарі - складальники 
нестандартного обладнання 
цеху механізації та вер
статобудування виробни
чого об’єднання по сівал
ках «Червона зірка» лише 
в грудні минулого року 
об’єднались у комсомоль
сько-молодіжну бригаду. 
Однак нині про колектив 
вже говорять як про непо
ганий виробничий підроз
діл підприємства. Поста- 
чаючи цехам нестандартне 
обладнання, виробничники 
стабільно утримують віь 
сокіїй ритм. Щомісячне 
перевиконання планових 
завдань у бригаді складає 
40—50 процентів.

До складу бригади од
ностайно було зараховано 
колишнього червонозорів- 
ця, Героя Радянського Со
юзу А. А. Антонова. Пра
цюючи за героя, під час 
чергового ударного тижня

Вахти пам’яті слюсарі ви 
рішили усі зароблені кош
ти перерахувати у Фонд 
миру.

Нині КМК бореться за 
одержання права носити 
-звання «Колектив комупіс 
точної праці». Працюючи 
за довіреністю ВТІ\, воші 
планують у нинішньому 
році за рахунок раціональ 
пого розкрою та впкори 
стайня сировини зекономв 
ти додатково 600 кілогра 
мів прокату та 50 кілогра
мів електродів. Річний 
план намічають виконати 
до 7 жовтня.

Ю. СТАХУРСЬКИЙ, 
секретар комсомоль
ської організації цеху, 

м. Кіровоград.

КМК:

кроки

Життя довело незапереч
ну істину: молодь працює 
краще тоді, коли вона в 
одному колективі, коли 
разом... На загальних збо
рах водіїв в автопарку 
колгоспу імені Шевченка 
вирішено створити КМК. 
Керівником одноголосно 
обрано комсомольця Мій

колу Задираку, групком- 
соргом — кандидата в чле
ни КПРС Юрія Ющенка. 
Молодим водіям буде до 
кого звернутися за пора
дою, адже поряд працю
ватимуть досвідчені на
ставники С. О. Кіяшко, 
Т. П. Оліфер, В. Ф. Ліпіи- 
ськніі.

тваринництві; 
технологічних 

стан трудової 
та соціалістич-

шестикласниця Новомир-

І
І

і

Члени КМК взяли висо
кі зобов’язання на ниніш
ній рік: виробити на ко
жен автомобіль від 65 до 
100 тисяч тонно-кілометрів, 
зекономивши при цьому по 
100 літрів пального.

А. РИБАК.
Новгородківський район.

Олена ГОРБАЧОВА
городської середньої школи № 2. Серед своїх товари
шів вона користується авторитетом і повагою, а за
служила це своєю доброзичливістю, простотою, скром
ністю. А ще — відмінним навчанням і поведінкою, го
товністю допомогти однокласникам, яким важко 
даються деякі предмети.

Дівчинка ще не знає, якою стежкою ніде в життя, 
бо багато професій їй до вподоби, проте уже зараз 
видно, шо музика захоплює її, більше за все вона 
акуратно відвідує дитячу музичну школу по класу 
фортепіано.

Нині в районі проводиться огляд дитячої худож 
пьої самодіяльності колективів. Олена Горбачова 
добре підготувалася до огляду, вона виконувала тво 
рн И. С. Баха, Ф. Шопена, П. Чайковсько: о, С Рах 
манінова.

м, Новомиргород.
Малюнок В. ШУЛЬГИ.
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ПЕРЕВІР*«
СЕБЕ ДІЛОМ

На календарі — перший 
місяць весни — березень. 
І хоч зима ще не хоче від
ступать: хурделиці, трі
щать морози, але вже 
прихід весни відчутний в 
усьому. З нетерпінням че
кають її хлібороби, помис
ли яких — закласти надій
ний фундамент високих 
урожаїв останнього, за
вершального року оди
надцятої п'ятирічки. Вес
няна сівба не за горами. 
Тож важливо зараз ще раз 
перевірити готовність тех
ніки, якість насіння. Але 
головне, комсорг, подбай 
про розстановку людей, 
моральні і матеріальні сти
мули на період весняних 
польових робіт. Ще раз 
продумай, чи створені всі 
належні умови для висо
копродуктивної роботи і 
відпочинку сівачів.

Нині складні і відпові
дальні завдання стоять пе
ред кукурудзоводами об
ласті. Вони зобов'язалися 
закріпити і примножити 
минулорічні успіхи --
одержати понад мільйон 
тонн зерна кукурудзи. А 
молоді механізатори ви
рішили кожен третій в об
ласті гектар цієї культури 
зробити комсомольським.

У нашім школі активно 
діють два суспільно-полі
тичних клуби — КІД і по- 
літклуб старшокласників 
«Я і час». В творчому до
робку колективу — цілий 
комплекс виховних і су- 
спільнокорисних заходів. 
Організуючим та коорди
нуючим центром всієї ро
боти став на цей час шкіль
ний КІД, роботою якого 
керує вчитель англійської 
мови Н. В. Дяченко.

Почався Тиждень з те
матичних політінформацій 
по класах під назвою «Твій 
зарубіжний ровесник». На 
цих політінформаціях пе
ред піонерами і комсо- 
мольцями спеціально під
готовлені політінформато- 
рн КІДу повели мову про 
життя дітей нашої плане
ти. Учні школи закликали 
кріпити дружбу дітей різ
них країн, боротися за мир.

У рамках Тижня було 
проведено і ярмарок солі
дарності. Гроші, зароблені 
в ході ярмарку, будуть пе
рераховані у фонд XII Все
світнього фестивалю моло
ді і студентів та „а ство

їож пам’ятай, комсорг, ви
рощування високого вро
жаю кукурудзи — ударна 
комсомольська справа.

Березень — останній мі
сяць першого кварталу за
вершального року п’ятиріч
ки. Твоя найперша турбота,

комсорг,—допомогти ком
сомольсько - молодіжним 
колективам, окремим ви
робничникам успішно 
справитися із завданнями 
кварталу.

У комсомольських ор
ганізаціях області, як і 
всієї країни, шириться со
ціалістичне змагання за 
достойну зустріч XXVII 
з’їзду КПРС, 40-річчя Ве
ликої Перемоги, 50-річчя 
стахановського руху. Го
туються трудові подарун
ки і до відкриття XII Все

рення шкільного пантеону 
Пам’яті до 40-річчя Пере- 
моги у Великій Вітчизняній 
війні. На ярмарку вражав 
багатий асортимент виро
бів, виготовлених дитячи-

У ДРУЖБИ 
БАГАТО СПРАВ

ми руками. Свої кращі са
моробки принесли сюди 
члени гуртків м’якої іг
рашки, художнього в'язан
ня, «Юні кулінари» та інші. 
«Продавці» були одягнені 
в гарні, спеціально виго
товлені костюми.
II АСТУПНОГО дня від- 
** бувся мітинг солідар
ності з народом Демокра
тичної Республіки Афга
ністан. На мітингу висту
пив колишній учень шко- 

світнього фестивалю мо
лоді і студентів у Москві. 
Справа честі кожного КМК 
успішно виконати підви
щені соціалістичні зобо
в'язання, взяті на честь 
цих дат. Підвищення про
дуктивності праці, зни
ження собівартості про
дукції, економія ресур
сів — ці справи мають бу
ти постійно в полі зору ко
мітетів комсомолу.

Вірні славній традиції, 
кращі трудові колективи 
Москви виступили з пат
ріотичною ініціативою — 
провести 20 квітня кому
ністичний суботник, при
свячений 115-й річниці з

ЩОДЕННИК

ГРУПКОМСОРГА:

БЕРЕЗЕНЬ

дня народження В. І. Ле
ніна. Робітники і колгосп
ники, трудові колективи 
області на мітингах, які 
проходять в ці березневі 
дні, одностайно підтриму
ють почин москвичів і бе
руть підвищені соціаліс
тичні зобов'язання, дають 
слово день комуністично
го суботника зробити 
днем ударної праці. Ком
соргам треба подбати про 
активну діяльну підготов
ку до наступної «червоної 
суботи».

іш, воїн-інтернаціоналіст 
Олег Вечірко, який гідно 
виконував свій інтернаціо
нальний обов’язок в ДРА. 
Учасники мітингу прийня
ли лист до дітей Афга

ністану. Ось лише кілька 
рядків з цього листа:

«В цей день ми не лише 
вшановуємо пам’ять ді
тей, які загинули за щастя 
нашого народу. В цей день 
ми висловлюємо солідар
ність з дітьми всіх країн, 
де ще тривають війни, де 
голод і хвороби забирають 
життя дітей. Юні грома. 
дяки нашої країни завжди 
готові простягнути руку 
допомоги друзям...».

Кожен місяць, що ми
нув, наближає нас до світ
лої і радісної дати — 
40-річчя Перемоги радян
ського народу у Великій 
Вітчизняній війні. І пам'ять 
про тих, хто із зброєю в 
руках відстоював на по
лях битв свободу і щасли
ве майбуття, не згасне на 
віки. У березні продовжи
ться естафета патріотичних 
справ «Пам'ять». Триває 
операція «Літопис Великої 
Вітчизняної», героїко-пат- 
ріотична акція «Рівняння 
на прапори Перемоги». 
Комсорг, подбай, щоб у 
цих важливих заходах взя
ли участь всі комсомольці.

У шкільних комсомоль
ських організаціях почи
наються звітно-виборні 
комсомольські збори. Тре
ба готуватися до них, як 
до серйозної ділової роз
мови. Заорганізованість, 
формалізм, нудьга — чужі 
явища для комсомоль
ських організацій.

Цікаво і змістовно по
винні пройти весняні кані
кули школярів. Про це 
маєш подбати насамперед 
ти, комсорг. У дні канікул 
для школярів треба орга
нізувати цікаві туристичні 
екскурсії і подорожі, спор
тивні змагання. В ці дні 
пройдуть традиційні Всесо
юзні тижні музики для ді
тей, а також дитячої і 
юнацької книги. Нинішньо
го року вони присвячую
ться 40-річчю Великої Пе
ремоги і XII Всесвітньому 
фестивалю молоді і сту
дентів.

У березні починається 
підготовка до квітневого 
комсомольсько - молодіж
ного місячника по збору 
металолому.

Нетрадиційним цього ро
пу для випускників Кірово
градського машинобудів
ного технікуму став день 
захисту диплому. Екзаме
наційну комісію очолював 
начальник конструктор
ського бюро відділу голов
ного технолога В. П. Жу- 
тін. А в залі зібралися ін
женерно-технічні праців
ники, робітники інструмен
тального цеху виробничого 
об’єднання по сівалках 
«Червона зірна».

На фото: на «відмін
но» захистив свій диплом
ний проект Сергій РОМА
НЕНКО.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ.
м. Кіровоград.

Школярі зібрали також 
подарунки для афганських 
дітей.

КУЛЬМІНАЦІЙНИМ мо
ментом Тижня солідар

ності став конкурс полі
тичного плакату й пісні. 
Багато оформлений зал, 
малюнки учнів, білі голу
би миру, на сцені учні з 
різнокольоровими галсту
ками піонерських органі
зацій різних країн — му
зично-поетичною КОМПОЗИ- 
цією відкривається кон
курс. Пісні, плакати, ком
позиції, вірші, складені са
мими учнями... Ось один з 
них — наймолодшої учас
ниці конкурсу четверто
класниці Світлани Царен
ко:

Війна давно скінчилась, 
Та знають люди всі, 
ІЦо декому в Америці 
Ще хочеться війни.
Так скажемо всі разом: 
— Не треба нам війни, 
Ми будем жити в мирі 
І дружбі на Землі!

В. ГРОМОВИЙ, 
організатор позаклас- 
ної роботи, вчитель 
історії Созонівської 
СШ.
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Свій трудовий дарунок 
фестивалю молоді плане
ти готують члени комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу Світловодського 

ОДНА МЕТА,
ОДНЕ ЭДЖАНКЯ
заводу чистих металів іме
ні 50-річчя СРСР, який 
очолює лауреат премії Ле
нінського комсомолу Ми
кола Петров,

Плавильники першими 
на підприємстві відкрили 
особистий рахунок еконо
мії енергетичних ресурсів 
на честь фестивалю, щоб 
на заощадженому відпра
цювати 2—3 дні. Зараз ко
жен металург трудиться 
не тільки за себе, але й за 
тих, хто 40 років тому зі 
зброєю в руках визволяв 
нашу землю від ненавис
ного ворога і не дожив до 
Дня Перемоги. Ось що 
розповів позаштатному 
кореспондентові «Моло
дого комунара» бригадир 
плавильників Микола ПЕТ
РОВ:

— Наші комсомольці і 
молодь підтримали рес
публіканську естафету 
«Нам'ять», присвячену
40-річчю Великої Перемо
ги і XII Всесвітньому фес
тивалеві молоді і студен
тів.

Підготовку до фестива
лю, який відбудеться вліт
ку в Москві, відразу мож
на відчути і но трудовому 
ритму нашого колективу, 
вірніше по наслідках на
шої роботи. В цеху є 
стенд, який відображає 
трудову діяльність кожної 
бригади цеху. Найчастіше 
на ньому з’являються 
прізвища плавильників мо
лодих комуністів Михайла 
Бицька, Миколи Тягнія, 
Сергія Дацюка, комсо
мольців Віктора Дроб’яз- 
ка, Вадима Гребенюка, 
Юрія Тарасенка та інших.

Усім колективом несемо 
трудову вахту на честь

СЕРЕД ДРУЗІВ
Гостинно зустріли мо

лодих посланців Афганіс
тану, що навчаються у Кі
ровоградському середньо
му професійно-технічному 
училищі № 8, комсомольці 
ряду промислових підпри
ємств і учнівська молодь 
Світловодська.

Тут, у місті енергетиків 
і металургів, на турбазі 
«Славутич» майбутні слю
сарі по ремонту дорожно- 
будівельних машин і муля- 
рі-монтажпнки стальних . і 
залізобетонних конструк
цій відпочивали після за
вершення першого півріч
чя навчального року. Ті, 
хто вже другий рік на
вчаються в училищі, вже 
непогано знають російську 
мову. Про це свідчать ви
ступи кількох афганських 
юнаків під час зустрічей з 
членами клубу інтернаціо
нальної дружби В ІІІКОЛІ- 
інтернаті № 1, молодими 
виробничниками заводу 
чистих металів імені 50-річ- 
чя СРСР.

Кожен день був макси
мально насичений цікавим 
дозвіллям, який забезпечу
вали своїм групам вихова
телі, викладачі і майстри 
виробничого навчання В. Г. 
Корольова, Т. В. Левіна, 
О. О. Кприлова, А. М. 
Прнходько, В. Ф. Фоло. 
меєв під керівництвом за- 
ступппка директора СПТУ 
№ 8 О. І. Павличепка.

Були і лижні вилазки, і 
перші спроби афганців

ФЕСТИВАЛЬНА
________ОРБІТА *

Всесвітнього фестивалю, 
вивчаємо історію міжна
родного молодіжного руху. 
Мені довелося не раз бу
вати в туристичних поїзд
ках у Болгарії, Румунії, 
Югославії, на Кубі. До рс. 
чі, на Острові Свободи я 
був напередодні XI Все- 
світнього фестивалю. Сам 
бачив, як готувалися ку^ 
бннці до цього молодіж-^ 
ного форуму. В Гавані бу-

ЛО СПОруДЖеНО Чн.пиЛО 
комплексів для гостей фес
тивалю, місто було уро
чистим, красивим. В зуст
річах з молоддю відчува
лося тепло і повага до нас, 
радянської молоді.

Радісно зустрічали нашу 
делегацію в інших братніх 
країнах, де мені пощасти
ло побувати. Скрізь я ба
чив, що молоді сили праг
нуть до миру, творчої пра
ці, братерства і солідар
ності між народами світу. 
Отож, мені є про що роз
повісти своїм товаришам, 
а тим більше в рік підго
товки до XII Всесвітнього 
фестивалю молоді і сту
дентів. Наш колектив зо
бов'язався достроково ви
конати завдання першого 
року дванадцятої п’яти
річки і перерахувати у ра
дянський Фонд миру біль, 
ше п ятнеот карбованців.

У колективі .є такий де
віз: «Сьогодні досягнен
ня — завтра норма». Ко
лектив уже 5 років тру
диться за бригадним під
рядом. З грудня минулого 
року нараховується місяч
ний заробіток па нового 
члена нашої бригади, чле
на підпільної комсомоль
ської організації «Спар
так» із Красногіркп 1 оло- 
ваіИвського району Любов 
Римар, яка в роки війни 
загинула від рук фашис
тів. Заробітна плата ге
роїні йде в Радянський 
фонд миру. Колектив зі
брав також матеріали про 
життя Любові Римар; ком- 
сомольці виготовили стенд, 
який розповідає про 
безстрашну підпільницю.

1. МАКСИМЕНКО.
м. Світловодськ.

стані на ковзани, на яких 
непогані успіхи показали 
Сарганд і Баратула.

— Ми вдячні світловод- 
цям за дні нашого добре 
організованого відпочин
ку, — сказав під час зу
стрічі в середній школі-іи- 
тернаті № І Магфсрат. — 
Ми відчуваємо себе у колі 
добрих друзів.

Тут же в інтернаті від
бувся цікавий концерті,- в 

■ якому разом з українськи
ми учнями виступали з'піс- 
нямп майбутні слюсарі 
Хашмат Халіл, якому 
акомпанував на акордеоні 
учень Ширзай.

Перебуваючи в школах 
Світловодська, юнаки Аф
ганістану зав’язали друж- 
бу з багатьма учнями, об
мінялись адресами. Стали 
друзями афганців, які дві
чі виступили у змаганнях 
з міні-футболу в ігровому 
залі спортивного комплек
су заводу чистих металів, 
вихованці ДЮСШ. І хоча 

у міні-футболі іноземні гос
ті програли, зате взяли'лі
дерство у волейбольному 
матчі, здобувши перемогу 
з рахунком 3:1.

Швидко минули дні, про
ведені в місті над Дніпром. 
З новими силами і з нови
ми друзями приступають 
до навчання юнаки з Де
мократичної Республіки- 
Афганістан.

І. ВАРАНТ,
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Фотографія — зупинена 
мить історії. Минають ро
ки, змінюються люди і об
ставини, а знімки безпри
страсно і надійно бере
жуть і осяйну мить щастя, 
і цікавий момент із біо
графії, і неповторну хви
лину незабутньої зустрі
чі... До любительських фо

то ми ставимося поблажли- 
но: ну що з того, що десь 
там поза у когось не ма
льовнича чи занадто (зага
то світла дано — зате не
вимушено, розкуто, дотеп
но. До знімків же, так би 
мовити, салонних, підходи
мо зовсім з іншими мірка
ми: тут і зачіску завчасно 
готуємо, і вираз ооличчя 
продумуємо, і хочеться, 
щоб усе вийшло саме так, 
як уявили сооі аЬо и іще 
краще. Бо коли ми йдемо 
в ательє, сподіваємося, що 
матимемо справу з май
стром, котрий зрооить усе 
швидко й високоякісно. 
Виходить же ІНОДІ ЗОВСІМ 

інакше: то стоять усі на 
фото, як солдати — руки 
по швах, то ооличчя за
стигли, мов із каменю ви
січені, то... але краще 
ближче до справи — тоб
то, до проблем, через які 
ми часом Ьез радості 
одержуємо фото, замов
лене у фотоательє.

Привід до такої розмо
ви — скарга кіровоградки 
С. Ф. Шевцової. Свого 
часу, ще восени, вона з 
двома синами знялася у 
фотоательє «Чебурашка». 
У призначений строк фо
то не одержала — пояс
нили, що нікому їх роби
ти, оскільки працівники по
їхали в колгосп допома
гати в осінньо-польових 
роботах. Обурена замов-

Ц33.1

Морозною і холодною бу

ла ця зима. Нелегко було

Нині в районі звітують 
колективи художньої са
модіяльності. Звіти при
свячені знаменній даті — 
40-річчю Великої Перемо
ги. Не вперше зі сцени ра
йонного будинку культу
ри показує свої творчі до
сягнення і Новомиргород- 
ська дитяча музична шко
ла. І

•Продемонстрували на 
огляді-коикурсі свою май
стерність юні піаністки: 
учениця п’ятою класу му
зичної школи Олена Гор- 

% бачова, яка майстерно ви-В 
конала сМарш Бармалея», Я 
учениця шостого класу Те-« 
тяна Горицька — «Пісню 
жайворонка» і «Велюд» 
П. 1. Чайковського, семи
класниця Світлана Са
тир — «Етюд» і «Гуморес
ку», ряд інших музичних 
п'єс... Глядачі тепло спрпй-1 
пялн твори І. С. Баха «Ба- 
сотннату» і «Фугу» у вн- В 
конанні учениці п’ятого 8 
класу Раїсн Слободяник. І

Присутнім в залі та чле-і 
нам жюрі сподобалися тво-1 
ри, які виконували на бая-’ 
ні учні четвертого класу« 
Оля Паливода, Ігор Сит-і 
пик та інші.

До огляду-конкурсу ста-і 
ранко готували своїх впхо-1 
ванців Л. В. Кодаченко1 
(клас домри), І. Г. Артюк, 
С. 10. Україицева, Т. В. 
Омельчук, Н. Г. Воронець, 
ка (клас фортепіано), 
С. М. Лисенко (клас скрип
ки), В. П. Скочко (клас 
баяна), та В. П. Баглей,1 
який керує хоровим колек- 
Т1ІВ0М.

І хоч підсумки огляду, 
конкурсу ще не підбиті, 
йсно одне: колектив дитя
чої музичної школи про
демонстрував зрослу вико, 
навську майстерність, по
дарувавши своїм прпхмль- 

г "(пікам хвилини справжньої 
естетичної насолоди.

В. ШУЛЬГА, 
громадський корес
пондент «МОЛОДОГО! 
комунара».

м. Новомиргород.

ниця дзвонила у комбінат 
побутових послуг «Про
мінь» і в облпобугуправ- 
ління, а, одержавши на 
тиждень пізніше знімки, 
все одно не заспокоїлася: 
вони виявилися невдали
ми.

З надісланою С. Ф. 
Шео'цовою фотографією я 
пішла у «Чебурашку». У 
таких випадках найпер
шим логічно напрошується 
запитання «Хто робив?». 
Напрошується й висновок: 
у невеличкому колективі з 
кількох чоловік це встано
вити — пара дрібниць, тим 
більше, коли відома дата 
фотографування. Однак у 
процесі з ясування цього 
факту я ловила себе на 
думці, що багато хочу: ні
хто з присутніх працівни
ків ательє імені автора 
знімка не міг назвати. Од
нак завідуючий ательє 
М. Й. Яловський, фото
граф О. Л. Соколовський 
і приймальниця М. І. Ка
лашникова одностайно 
підозрювали відсутнього в 
даний момент колегу. Йо
го некоректну поведінку 
при зйомці (на це теж 
скаржилася С. Ф. Шевцо
ва) і невдалу композицію

зимувати у нас птахам, що

залишилися. Та не дають

загинути своїм пернатим

друзям школярі Новгород-

нівської СШ № 1.

На знімках: учні 7-Б 
класу Костя КОСЯЧЕНКОта 
Ігор ТВЕРДОХЛІБ вивішу
ють годівниці для птахів.

Юрій СТРЕЛЬНИК та Ген- 
надій ПШЕНИЧНИЙ уже го
тові до зустрічі вісникіо 
весни.
Заздалегідь дбають про за
тримання вологи в шкіль
ному саду учні 3-го нласу.

Фото С. ФЕНЕНКА. 

знімка (туї фахівці шд(ри
мували претензії скаржни
ці) пояснювали молодістю 
й недосвідченістю.

І все — лларно. Ним ви
явився зовсім не той, на 
кого мені вказували, при
тому цей фотограф уже 
не працював у «Чеоураш- 
ці». І довгенький же був 
шлях до розкриття ІНКОГНІ
ТО — М. Й. Яловському 
довелося самому поїхати 
до С. Ф. Шевцової, з'ясо
вувати обставини зйомки, 
розпитувати, який вигляд 
мав фотограф, звіряти но
мери квитанцій і т. д. 
М. Стеник, нині працівник 
міського Палацу культури 
імені Компанійця, своєї 
причетності до знімка 
С. Ф. Шевцової не під
твердив, але й не запере
чив; «Точно не пам’ятаю, 
але я цілком міг зробити 
це фото, і ніяких істотних 
недоліків у ньому не ба
чу. Комусь хочеться, щоб 
його посадили так, а ко
мусь — інакше, але ж є й 
класичні композиції, от 
тут саме той випадок. А 
плями — то від лаборато
рії залежить».

— Ми могли б допомог
ти, якби замовниця при

йшла на перезйомку, — 
сказав М. Й. Яловський.

Це хороша форма задо
волення потреб клієнтів, 
але ж не завжди її можна 
реалізувати. Фото ж іно
ді — це мить неповторної 
зустрічі. От у С. Ф. Шев
цової у той час син при
їхав у відпустку з іншого 
міста, і їй цікаво було 
знятися з ним саме у цей 
момент, а не просто пере
робити фото. І потім — 
вона і без перезйомки 
достатньо нанервувалася. 
Пам'ятаєте ж, що і ці фо
то одержала невчасно. 
Випадковість? Ні — систе
ма. І Іри /иені клієнт зали
шив ательє з порожніми 
руками і запрошенням 
приймальниці «дзвонити і 
перепитувати, чи готові 
вже фото...».

Можна погодитися з тим, 
що знімки (якщо це не 
документальні) — не на
гальна життєва необхід
ність, і одержати їх днем 
пізніше — не драма. Але 
тут клієнта дратує (і спра
ведливо) не тільки пер
спектива оббивати пороги 
ательє, а й необов’язко
вість, яку дозволяє собі 
офіційна служба, чиє зав

дання — створення мак
симальних зручностей для 
клієнтів.

— Не ми винні у затрим
ці виконання замовлен
ня, — пояснила М. І. Ка
лашникова, — а лаборато
рія.

— Так, знаючи її темпи, 
ви можете писати замов
никам у квитанції пізніші 
строки виконання.

— Е, а нам треба робити 
фото не довше, ніж де
сять днів.

Значить, у дійсності — 
коли зроблять, аби на па
пері вчасно! Не кожний же 
замовник буде записувати 
в книгу скарг, скільки ра
зів його просили «почека
ти». Якщо просили. Іноді 
кинуть «Ще не готово», та 
й годі.

На моє зауваження, що 
така плутанина з терміна
ми виконання замовлень і 
утруднення в «легалізації» 
авторів знімків ніяк не 
сприяє авторитету ательє, 
а також на запитання про 
можливі шляхи ліквідації 
цих недоліків М. Й. Ялов
ський тільки зітхав і гово
рив про складності у сво
їй роботі. Тоді я згадала, 
що «згори видніше» і по
думала, що над ательє 
«Чебурашка» якраз «уго
рі» комбінат побутових 
послуг «Промінь».

Туди й переадресовую 
запитання, на які в «Чебу- 
рашці» не одержала такої 
відповіді, що могла б все
лити у клієнтів упевне
ність, що знімки еони 
одержать високоякісні і 
без клопотів.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.

І

«Нумо,
хлопчики!»
у ЧНЯМ молодших кла- 
* сів ми вирішили пода
рувати захоплення, тобто 
зацікавити їх захоплюю
чою рухомою грою. 1 ось 
вирішили влаштувати зма
гання «Нумо, хлопчики!».

Спортивні костюми одяг, 
ди більше 500 учнів. 
Почали турнір з багатоско. 
ків, щоб скласти норматив 
з цього виду, хлоп'ята по
винні стрибнути за один 
прийом 8 разів на 9 метрів» 
12 метрів 50 сантиметрів- 
то вже на «золотий» зиа- 
чок. Тут переміг друго
класник Дмитро Кульчи- 
ський — 14 метрів.

Напруга ще більше зрос
ла, коли на старт вийшли 
семикласники (ступінь 
«Спортивна зміна»). Вони 
стрибали через скакалку. 
Вимога тижневого режи
му — до 1500 — 1800 ра- 
зів. А Костянтин Трусов 
за один раз до першого 
збою мав результат, що 
значно вищий нормативно
го — 472.

Стартовий суддя оголо
сив:

— Щоб скласти норму 
на «золотий» значок, вось
микласнику треба підтяг
нутись на високій пере
кладині не менше десяти 
разів.

А це не так легко зроби
ти без тренування. Деякі 
хлопці не могли з першо
го разу справитись із цим 
завданням. їм було сорохм- 
но перед товаришами за 
свою невправність. Та ось 
до перекладини підійшов 
Дмитро Алексєєв. Пого 
результат вразив не лише 
школярів, а й вчителів — 
підтягнувся 37 разів. Це— 
рекорд школи. 1 Дмитро 
став абсолютним чемпіо
ном. До нього наблизився 
третьокласник Євген Сен- 
чук, яким у своїй віковій 
групі теж переміг, підтяг
нувшись 20 разів (норма
тив на «золотий» значок— 
б).

— Я« це тобі вдалося?
— Я майже на кожній 

перерві бігаю в спортзал. 
Та й біля нашого буднику 
є перекладина. Там щодня 
роблю вправи вранці. А у 
вихідні по кілька разів.

Сергійко Волпнкін та 
Ростислав Залізняк разом 
з татами зробили перекла
дини в парку, а тепер хо
чуть змонтувати ще й пе
реносні кімнатні. Щоб в 
будь-яку хвилину можна 
було потренуватись. Поси
дів за книжкою годину, а 
потім — фізкультпауза.

Ми, вчителі, хочемо, щоб 
вони були грохмадськпми 
фізоргами в своїх класах, 
з тим, щоб допомогти ро
весникам якнайшвидше 
скласти норматив БГПО.

Нині на черзі змагання 
серед юних фізкультур
ниць — «Нумо, дівчатка!».

П. ПТАШКІН, 
учитель фізкультури 
Кіровоградської СШ 
№ 13.
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д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Від

гукніться. сурмачі! 9.05 — 
Фільм «Серце матері». 10.45
— А. Дворжак. Концерт для 
скрипки з оркестром ля мі
нор. 11.15 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Докумен
тальний телефільм «Наш 
символ — сонце». Фільм 2.
15.40 — Концерт дитячих 
художніх колективів (ЧССР). 
16.10 — Розповідають наші 
кореспонденти. 16.40 — Но
вини. 16.45 — Документаль
ний фільм «Вугілля і бронза 
Михайла Чиха». 17.00 — Ша
хова школа. 17.30 — Ленін
ський університет мільйо
нів. 18.00 — У кожному ма
люнку — сонце. 18.15 — На
ука і життя. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Наш сад.
19.35 — До 150-річчя з дня 
народження М. О. Ульяновой 
Фільм «Вірність матері». 
21.00 — «Час». 21.35 — До 
40-річчя Великої Перемоги. 
«Нам дороги ці забути не 
можна». Поезія. 0. Бергольц. 
22.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею. «Спартак» — ЦСКА.
2 і 3 періоди. 23.10 — Сьо
годні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Телефільм «Запас міцності».
10.35 — Шкільний екран. 8
клас. 11.05 — Кіиопрограма 
«Наш сучасник». 11.40 —
Шкільний екран. 7 клас. Ро
сійська література. 12.15 — 
«Про зефір, мармелад і... екс
перимент». Із циклу «Слово 
за вами». 13.00 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа. 17.00 —
Гарячий цех республіки.
17.30 — Телефільм «Хліб лег
ким не буває». 18.00 — Ате
їстичні діалоги. 18.30 — До 
40-річчя Перемоги. Телеог- 
ляд агітбригад. (Онуфріїв- 
ський район). (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Взуття в профіль і 
анфас. 20.20 — Телефільм. 
(Кіровоград). 20.30 — День 
за днем. (Кіровоград). 20.45
— На добраніч, дітиі 21.00— 
«Час». 21.35 — До 150-річчя
3 дня народження М. О. 
Ульянова!’. «Слово про ма
тір». 22.10 — Новини. 22.20 
«— «Мода, мода, мода...». Вес
няні силуети.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Науково-популярний фільм 
«Солодкий бавовник». 8.35,
9.35 — Музика. 2 клас. 9.05,
13.15 — Французька мова. 
10.05 — Учням ПТУ. Есте
тичне виховання. 10.50, 11.40
— Ботаніка. 5 клас. 11.10 — 
Сім’я і школа. 12.00 — На
уково-популярний фільм 
«Птахи на гніздах». 12.15 — 
Історія. 4 клас. 12.45 — Фі
зика. 8 клас. 13.45 — Геогра
фія. 6 клас. 14.15 — Радян
ське образотворче мисте
цтво. Літопис подвигу. 15.00
— Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — «...До шістнадцяти і 
старші». 19.00 — Служу Ра
дянському Союзуі 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — На 
VIII зимовій Спартакіаді на
родів РРФСР. Стрибки з 
трампліна. Ковзанярський 
спорт. 21.00 — «Час». 21.35— 
До 40-річчя Великої Перемо
ги. Телефільм «Ненаглядний 
мій». 23.05 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — До

кументальний телефільм

Білий кіт, Снігуронька, Холодина — персонажі веселої зимової казки з вистави 
обласного театру ляльок завітали на свято проводів зими на Ніросоградщнні.

Фото І. КОРЗУНА.

«Тато купив автомобіль».
8.55 — Фільм «Вірність ма
тері». 10.20 — Пісня далека 
й близька. 11.10 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Прем’єра документального 
телефільму «Наш символ — 
сонце». Фільм 3. 15.40 —
Знай і умій. 16.10 — До 
40-річчя Великої Перемоги. 
Прем’єра документального 
фільму «Безсмертя подвигу».
10.40 — Мультфільм. 16.55— 
Новини. 17.00 — «...До шіст
надцяти 1 старші». 17.45 — 
Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фі
налу. «Железнічар» (Югосла
вія) — «Динамо» (Мінськ). У 
перерві — 18.30 — Сьогодні 
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у світі. 19.30 — Чемпіонат 
світу з фігурного катання. 
Парне катання. Довільна 
програма. Передача з Япо
нії. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Кубок володарів кубків з 
футболу. 1/4 фіналу. «Лари
са» (Греція) — «Динамо» 
(Москва). 2-й тайм. 22.20 —. 
Сьогодні у світі. 22.30 — Ку
бок європейських чемпіонів 
з футболу. 1/4 фіналу. «Бор
до» (Франція) — «Дніпро».
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Концерт. 10.35 — Шкільний 
екран. 4 клас. Музика. 11.10

— Галузь: досвід, проблеми.
11 40 — Шкільний екран. 5 
клас Українська література.
12.15 — Концерт. 13.00 —
Новини. 13.15 — Наука і час. 
13.45 — ІОТ-85. 16.00 — По
вніш. 16.10 — День за днем. 
(Кіровоград). 16.25 — Оголо
шення. (Кіровоград). 16.30— 
Телевізійна олімпіада з ук
раїнської літератури для де
сятикласників. 17.15 — Со
нячне коло. 17.55 — Урочис
ті збори 1 концерт, присвя
чені Міжнародному жіночо
му дню 8 Березня. Трансля
ція з Жовтневого Палацу 
культури м. Києва. Під час 
перерви — Актуальна каме
ра. 21.00 — «Час». 21.35 —
Художній фільм «Жіночі ра
дощі та печалі». 23.00 — Но
вини. 23.10 — Чемпіонат
СРСР з хокею. «Сокіл» — 
«Динамо». 3-й період.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Науково-популярний фільм 
«Храннтелі хліба». 8.35, 9.35
— Суспільствознавство. 10
клас. 9.05, 12.40 — Німецька 
мова. 10.05 — Поезія М. Гри- 
бачова. 10.35, 11.40 — За
гальна біологія. 9 клас. 11.05
— Наш сад. 12.10 — М. Шо- 
лохов. «Піднята цілина». 10 
клас. 13.10 — Науково-попу
лярний фільм «Менська пу
ща». 13.20 — В. Гюго. Сто
рінки життя і творчості. 
14.20 — «В батьках шукаю 
союзника». Теленарис. 15.05
— Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Народні мелодії.
18.30—На VIII зимовій Спар
такіаді народів РРФСР. Сан
ний спорт. 18.45 — «Здрас
туйте. вчителю». Теленарис.
18.55 — Музичний кіоск.
19.25 — Більше хороших то
варів. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — До 40-річчя Ве
ликої Перемоги. В. Бнков. 
«На озері». «Окраєць хліба». 
20.50 — Документальний
фільм. 21.00 — «Час». 21.35
— Закриття Днів культури 
ЧССР в СРСР. Концерт, По 
закінченні — Новини.

А ДТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — До

кументальний телефільм. 
9.05 — Телефільм «Ненагляд
ний мій». 10.35 — У світі 
тварин. 11.35 — Новини.
14.30 — Новини. 14.45 — До
кументальний телефільм.

15.05 — Російська мова
15.35 - До 150-річчя з дня 
народження М. О. Ульяпової 
«Велич матері». 16.20 - '
П. Чанкопський. Серенада 
для струнного оркестри'
16.55 — Урочисті збори і 
концерт, присвячені Мізкіщ- 
родному жіночому дню в Беї 
резня. Трансляція з Дерзкан'- 
ного Великого театру Союзу 
РСР. По закінченні — чем
піонат світу з фігурного кйі 
тання. Чоловіки. Довільна 
програма. 21.00 — «Час»3
21.45 — Продовження чем
піонату світу з Фігурного 
катання. 22.15 — «І ще у**-- 
про кохання...». КіноР* 
церт. 23.00 — Сьогодні4*^- 
світі.

16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 -і 
Республіканська фізико-мА- 
тсматичпа школа. 17.00 -і- 
Лялькова вистава. 17.40 
Телефільм «Заповідь». 18 ОЙ
— Корисні поради. 18.30 
Грають юні музиканти. 19.00
— Актуальна камера. ІО.Зо
— Слово — пісня. 20.40 —
На добраніч, діти! 21.00 ~
«Час». 21.35 — Запрошує 
Палац культури «Україна». 
Авторський вечір компози
тора І. Поклада. 23.10 — Но
вини.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Науково-популярний фільм 
«Урок грації». 8.35. 9.35 —
Загальна біологія. 10 клас. 
9.05, 13.10 — Іспанська мо
ва. 10.05 — Учням ПТУ. Су
спільствознавство. 10.35,
11.40 — Зоологія. 7 клас. 
11.00 — Науково-популяр
ний фільм «Іссик-Кульсьці 
етюди». 11.10—Шахова 
ла. 12.05 — Науково-популі^И 
ний фільм «Поезії цілющі 
повітря». 12.20 — Сторінки 
історії. «Материнська сла
ва». 13.40 — Фільм із суб
титрами. «Жінки жартують 
всерйоз». 15.05 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.15 — На 
VIII зимовій Спартакіаді на
родів РРФСР. Стрибки з 
трампліна. 18,35 — Лижний 
спорт. Естафета 4x10 км. Чо
ловіки. 19.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.20 — Науково-попу
лярний фільм «Гіпотеза»4.
20.30 — Мамина школа'.
21.00 — «Час». 21.45 — Те
лефільм «Маленька послу
га». 23.00 — Чемпіонат СРС1» 
з баскетболу. Чоловік«. 
ЦСКА — «Жальгіріс». 23.40 
— Новини.

пером на сцені, а іі найдо
рожчою в житті люди
ною... У тому ж 1970 році 
Талкіна і Ковтун стають 
переможцями першого в 
своєму житті міжнародно
го конкурсу артистів бале
ту у Варні. За кілька ро
ків така ж перемога у 
Москві, Берліні.

КОР.: — А все ж, яка 
перемога найбільш пам'ят
на?

Т. Т.: — Конкурси — це

Ба.ха — Гуно. Потім тан
цювали «Романтичне па- 
де-де» на музику Россіні.

...Лучафёр — це мрія. 
Зірка, яка мерехтить на 
небосхилі уяви. Є у М. Емі- 
нёску поема «Лучафер» 
про те, як дівчина зрадила 
своїй мрії. Е. Лотяну на
писав па основі поеми ліб- 
ретто, а композитор Є. До
га чарівну музику. Вале
рій Ковтун поставив цю 
казкову історію на сцені

ної спадщини? Балету за- 
грожує осучаснений?

В. К.: — Дискусії веду, 
ться, як ви знаєте, не тіль
ки з приводу балетної кла- 
сикн. Нічого такого балету 
не загрожує. Всі нові ви
стави, будь то знамените 
«Лебедине озеро» чи най
сучасніша «Ангара», бу
дуються на класичній 
спадщині.

Підтвердження слів Ва
лерія Петровича — ного

Кітрі в «Дон-Кіхоті», гра
ціозна, поетична, жіночна
у «Видінні троянди». А вза
галі ви яка? Ні, почекайте, 
нехай про цс Валерій Пет
рович скаже.

В. К.: — Мрія.
Коли ми залишились са- П 

мі, Таня призналась, що їй гі 
надзвичайно пощастило в И
тому відношенні, що Ва
лерія вона зустріла не 
тільки я творчості, а й у 
житті.

Недавно зустрілася з на
родними артистами СРСР 
лауреатами міжнародних 
конкурсів артистів балету 
у Варні, Москві, Парижі, 
лауреатами премії імені 
Ленінського комсомолу, 
провідними солістами Ки
ївського театру опери і ба
лету імені Т. Г. Шевченка 
Тстяііою Талкіпою і Вале- 
рієм Ковтуном. Цей дует 
відомий не тільки в Радян
ському Союзі. Вони на
стільки доповнюють один 
одного, що уявити Талкіну 
без Ковтуна або навпаки 
просто неможливо.

Валерій КОВТУН: — 
Перший балет, який ми 
танцювали 
«Спляча 
Аврора, 
зіре.

КОР.:
почався 
руйте, але саме так 
хочеться назвати 
дует. Діалої4. Уявіть собі, 
як це прекрасно, коли між 
людьми відбувається без
перервний діалог. У твор
чості, в побуті. Навіть ко
ли вони мовчать, то мов
чать про одне й те ж. Це 
значить, вони розуміють 

І один одного. Отже, Чан

Е
який

разом 
красуня». Таня— 
Я — принц Де-

— Отже, звідси 
ваш діалог? Да- 

мені 
ваш

ковський, «Спляча красу
ня».

В. К-: — Так. А до того 
ми йшли різними дорога
ми. Таня — киянка, закін
чила Київське хореографіч
не училище. Відразу ж бу
ла прийнята в основний 
склад театру. Дуже скоро 
стала солісткою. Взагалі 
доля її складалася без
хмарно.

КОР.: - А ваша?
Тетяна ТАЛКІНА: — 

Шлях Валерія трохи не
звичний. Він загадковий, як 
шлях астероїда. Я почина
ла танцювати з десяти ро
ків, а Валерій із 17. Затри 
з половиною роки він опа
нував мистецтво танцю, на 
що іншим потрібні були 
десятки років.

Валерій Ковтун справді 
вчився танцювати 3,5 року. 
Потім працював у Харків
ському театрі опери і ба
лету. Перетанцював прак
тично весь репертуар. З
1969 року він у Києві. А в
1970 році, як уже говори
лося, Таня і Валерій зуст
рілися в «Сплячій красу
ні». Можна сказати, щас
тя прийшло до Тапі уві 
сні, тому що Валерій зго
дом став не тільки її парт-

АВТОГРАФ ДЛЯ ЧИТАЧІВ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ова «жвзя» <взгятив>

«Молодой коммунар» - 
орган Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

таке урочисте свято і ра
зом з тим така робота... 
Ні, всі пам’ятні.

В. К.: — А мені найчас
тіше пригадується Франція 
1977 року, коли ми танцю
вали «Класичне па-де-де» 
на музику Обера. Зал на 
5000 місць. Фестиваль тан
цю. Тоді французька Ака 
демія танцю присудила 
нам приз імені А. Павлової 
і В. Ніжинського, пам'ять 
яких шанує мистецька 
Франція.

КОР.: — Валерію Пет
ровичу, останнім часом ви 
виступаєте і як балетмей- 
стер-постановнпк. Чим це 
пояснити? Ви збираєтесь 
змінити професію?

В. К.: — Ні. Ми будемо 
танцювати, поки вистачить 
сил. Але справа в тому, 
що репертуар не завжди 
задовольняє. Ми з Танею 
вирішили танцювати те, 
що хочеться душі. Розу
мієте? З 1976 року влаш
товуємо творчі вечори. Все 
почалося з «Аве-Марії»

Молдавського оперного те
атру. Згодом уже в Києві 
він здійснив постановку 
балету «Шарка» на музи 
ку Сметани. Сюжет із ча
сів амазонок.

КОР.: — У 1980 році ви 
поставили «Сплячу красу
ню». Але ж у театрі була 
ця вистава. Навіщо потрі
бен повий варіант?

В. К.: — Мені здається, 
що кожен, хто звертається 
до класичної спадщини, 
вносить у постановку щось 
своє. Існують кілька ва
ріантів «Сплячої красуні». 
Ми поєднали в своїй вис
таві те, що відкрив гені
альний М. Петіпа і те, що 
зроблене пашим прекрас
ним Григоровичем. Хоч, 
звичайно, внесли свої ку
пюри. Без цього не мож
на. Адже балет — живо, 
рухливе, чутливе до сучас
них віянь мистецтво. Тан
цем можна висловити все!

КОР.: — До речі. Чому 
виникла потреба дискуту
вати про охорону класпч-

остання робота як поста
новника «Вечір одноактних 
балетів», куди ввійшли на
поєне ароматом поезії «Ви. 
діння троянди» Вебера, 
фрагменти «Джокопди» 
Пьокелі-Псгіпа, чарівний 
«Метелик» маестро Офен- 
баха, а також постановки 
музики Чайковського і 
Луїджіні. Мої друзі нази
вають цю постановку Ва
лерія Ковтуна снятом ба
лету.

КОР.: — У своїх поста
новках ви романтик, Ва
лерію Петровичу. Як, між 
іншим, і в «ролі» танців
ника.

Т. Т.: — Але ж це не 
так. Валерій у балеті мо
же практично нее! Він не 
тільки Зігфрід і Ромсо. Ну, 
а Красс у «Спартаку»? Що 
ви скажете? А хіба селян
ський хлопець Джеймс у 
«Сільфіді» тільки роман
тичний герой!
. КОР.: — А яка ви, Та
ню! На сцені ви ніжна, лі
рична Одетта, запальна

КОР.: — 'Ганю, Валерій п 
сказав мені, що ви ідеаль
на жінка. Не тільки пре
красна балерина, а й дбай
лива господарка, турбот- ® 
лива мати дванадцятиріч- І 
ного Кирила, який теж 
вчиться танцювати в хо
реографічному училищі.

Т. Т.: — Ну. якщо я та
ка хороша, значить, він Я 
створює умови для цього, і

КОР.: — Але ж вп люби- [ 
те займатись домашнім ■
господарством?

Т. Т.: —. Дуже. Люблю 
повозитися на кухні, вига
дати щось смачне для сво
їх мужчин.

КОР.: - Гадаю, не тіс
течка?

Т. Т. (зітхнувши): — Що 
поробиш — форма.

КОР.: - А про що ви 
мрієте?

Т. Т.: — Щоб мій син 
був хорошим танцівником, 
як його батько.

КОР.: — [ ще одне за
питання. Як ви гадаєте, 
діалог Талкіна—Ковтун...

Обоє: — Відбувся.
В. ЛЕВОЧКО, 

спецкор «Молодого 
комунара».

м. Київ.
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