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РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТРИМАЙТЕ КРОК
У рахунок січня 1986 ро
ку працює КОМСОМОЛЬСЬКОМОЛОДІЖНИЙ колектив скла
дального
цеху № 110
Олександрійського
елек
тромеханічного заводу (ке
рівник М. Фастовець, групкомсорг 0. Маковецький).
Члени його виконали п’яти
річку достроково і зобо
в’язались .до початку ро
боти XXVII з’їзду КГІРС
виконати
план першого
кварталу наступного року.

«Революційний тримайте крок!», «Рівняння — на
прапори революції!» —* ці слова заклику до юнаків
і дівчат країни пролунали в травні цього року під
час закриття XI Всесоюзного зльоту переможців по
ходу комсомольців і молоді місцями революційної,
бойової і трудової слави Комуністичної партії і ра
дянського народу. Стартувала нова Всесоюзна пат
ріотична акція «Революційний тримайте крок!», при
свячена XXVII з’їзду КПРС і 70-річчю
Великого
Жовтня. Вона проводиться у три етапи: перший —
з 29 жовтня 1985 року по 25 лютого 1986 року, до
дня відкриття XXVII з’їзду КПРС; другий — з лю
того 1986 року по жовтень 1986-го; третій — з днетопада 1986-го по листопад 1987-го.
У буремному 1917-му розкрилилось червоне зна
мено Революції. Понесли його вогненними верствами
червонозоряиі кіннотники Будьонного, не зронили
його корчагінці боярської вузькоколійки. Ми ішли в
революцію далі... Зазоріли зірки Диіпрогесу... З ви
сокою вірою героїв революції стояли звитяжці Брест
ської фортеці, героїв-сталінградців, легендарні сева
стопольці. Крилилось червоне знамено в руках воїна,
який ніс його до переможного травня 1945-го.
І сьогодні ми тримаємо революційний крок, і рів
няємось на знамена Перемоги. Піч зорею Великого
Жовтня,

КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ.

* * *
Включившнсь у соціаліс
тичне змагання на честь
XXVИ з’їзду КПРС. усі
п’ять КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО

колективів Олек
сандрійського заводу «Автошгамп» напередодні свя
та Великого Жовтня до
ДІЖНИХ

строково виконали завдан
ня одинадцятої п'ятирічки.

1. ВІД ЧЕРВОНОГО

КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ.
*

*
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ЗАСПІВУ

На честь 68-ї річниці Ве
ликого
Жовтня
дев’ять
комсомольсько - молодіж
них колективів Світлоаодського заводу чистих ме
талів виконали свої осо
бисті п’ятирічні плани.

Було свято — урочис
те
відкриття Тижня ре
волюційної слави,
день
проведення Всесоюзного
уроку історії КПРС «Ми
твої,
революціє,
діти».
День зустрічей з ветера
нами партії, КОМСОААОЛу,
війни і праці. День прове
дення урочистих комсо
мольських зборів. День
ударної праці. То — 29

Докладемо
максимум
зусиль, комсомольське за
взяття і ентузіазм моло
дих сердець, щоб гідно зу
стріти партійний форум.

КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ.

РЯДОК У РАПОРТ
5 листопада з Києві
відбулись урочисті збо
ри
представників
тру
дящих міста і воїнів Київ
ського гарнізону, присвя
чені 63-й річниці Великої
Жовтневої соціалістичної
резолюції. У Жовтневому
Палаці культури зібралися
передозики виробництва,
ветерани парті:, війни і
праці, діячі науки і куль
тури. молодь.
У президії були чле
ни і
кандидати в чле
ни Попі'бюоо ЦК Кол'партії
України • товари
ші
В.
3.
Щербицькчй,
Ю.. Н. Єльченко, €. 3. Качалоаськмн, Б. В. Качура.
О. П. Ляшко, І. О. Мозгозим, ІЗ. О. Сологуб, О. А.
Титаренко, В, С. Шезчанко, О. С. Калто. гО. П.Иоломієць, З. Д. Крючков,
С. Н. Муха, Я. П. Погреб
няк. Тут же члени Прези
дії Верховної Ради і Ради
Міністріз УРСР, члени бю
ро Київських міськкому і
обкому партії, знатні люди
столиці республіки предСТвВНИ«^ Збоойни»
Сил
СРСР
Урочисті збори відкрив
голова виконкому Київ
ської міської Ради народ
них депутатів В. А. ЗгурСЬКИ.М.
З ЗЄЛі-ЖИМ піднесем--.V,учасники зборів обрали
почесну президію в скла
ді Поиігбюро ЦК КПРС не
чопі і Генеральним сен-

ретарем ЦК КПРС тозари- гаряче схвалюють і під
шем М. С. Горбачовим.
тримують рішення жовт
З доповіддю «Під пра невого Пленуму ЦК КПРС,
пором Великого Жовтня— курс партії на прискорен
до перемоги комунізму» ня соціально-економічно
виступив кандидат у члени го розвитку країни, праг
Полігбюро, секретар ЦК нуть самовідданою
пра
Компартії України В. Д. цею відповісти на турбо
Крючков. Нинішня річниця ту партії про благо на
Великого Жовтня, сказав роду.
він, збіглась із знаменним
8 атмосфері
творчого
і відповідальним періодом піднесення,
безустанної
у житті партії і країни — турботи
про
зміцнення
періодом безпосередньої могутності нашої Батьків
підготовки до XXVII з’їз щини, говорилось у допо
ду КПРС. Це визначає віді,
радянський
народ
зміст діяльності партійних йде назустріч XXVII з’їзду
організацій, трудових ко КПРС. Ми вміли перема
лективів, усю громадсько- гати, писав В. І. Ленін, бо
політичну атмосферу.
правильно визначали найЕтапною подією з підго невідкладніше, найнзсущтовці до з'їзду партії став ніше,
найзлободенніше
жовтневий (1985 р.) Пле завдання і на ньому зосе
нум ЦК КПРС. Схвалені на реджували
справді
всі
Пленумі проекти нової ре сили всіх трудящих, всьо
дакції
Програми партії, го народу. Так робила
змін у Статуті КПРС, Ос партія на всіх етапах. Так
новних напрямів економіч робить зона і тепер,
ного і соціального
роз
Зід імені ЦК Компартії
витку країни на дванад України, Президії Верхов
цяту п ятирічку і на пе ної Ради і Ради Міністрів
ріод до /ООО ро су г доку УРСР В. Д. Крючков сер
ментами ЗЄЛИ-'ЄЗС-іОЇ полі дечно поздорозиз учасни
тичної значимості. Творчо ків урочистих зборів, ро
збагачуючи марксистсьно- бітників, колгоспників, ін
леИінсьну
теорію
ЗОНИ телігенцію республіки з
визначають
цілі
партії, 68-ю річницею
Великої
вузлові питання соціально- Жовтневої соціалістичної
економічного
розвитку резолюції.
форми і методи роботи на
Урочисті збори оголо
суженому етапі розвитку шуються закритими Зву
С ЗД Л! іського
суспільства. чать Державні Гімни СРСР
Комуністи, трудящі
рес- і УРСР.
•іу ?>!»;.И; як і всієї країни.
(РАТАУ).

жовтня. Григорій Васильо
вич Григір готувався до
бесіди з сільськими ШКОЛЯ'рами в місцевій десяти
річці, з молодим\и хліборо
бами—з музейній кімнаті.

іі

Дарунок
святу
КМК доярок нашого
колгоспу вже викопав п’я
тирічне' завдання. Попере
ду в особистому соціаліс
тичному змаганні досвід
чена О. ф. Ремез, яка вже
надоїла від кожної корови
4300 кілограмів молока.
У С. П. Григор — 4200 кі
лограмів. А. молода дояр
ка Надія Голуб сьогодні
рапортує: є 4000 кілогра
мів молока! Свій успіх
Надя присвячує 68-й річ
ниці Великого Жовтня.
8. ПОКЛАД,
грулкомсорг
комсо
мольсько - МЮЛОДІЖного колективу МТФ
N5 3 колгоспу Імен]
Леніна.
Допицський район.

І

Про що скаже їм він, 8читель-пенсіонер з села Погребнякозе Новгородкізського району,
краєзна
вець, котрий уже кілька
десятиліть разом з черво
ними
слідопитами веде
пошук матеріалів про ми
нуле свого села?
...Он — Микола Заріцький — комсомолець-десядопризовник,
тикласник,
ГПО, спортзначківець
смен-розрядник. Невдов
зі стане воїном. І всі його
односельці пишатиметься
ним. Таким був і Олексій
Вороній. А може й не та
ким... Час не такий був...
Григорій Васильович по
казує
старшокласникам
фотографію 1922-го року.
На ній зображено юна
ка в гімнастерці. Червоні
петлиці. На рукавах — зір
ки. Гімнастерка будьонівця. Це він — Олексій Во-

УРОЧИСТІ ЗБОРИ
5 листопада у примі
щенні обласної філармонії
відбулися урочисті збори
представників
пар гійннх,
радянських і громадських
організицій. ірудовнх ко
лективів міста Кіровограда,
прііснячсні 68-й річниці Ве
ли;;::" Жовтневої СОЦІ9.’ІІСТНЧІЦЙ резолюції. Уро

чисті збори відкрив голова
міськвиконкому К. М. Че
ревно.
Одностайно оби
рається почесна президія
у складі Політбюро ЦК
КПРС на чолі з Генераль
ним секретарем ЦК КПРС
М. С. Горбачовим.
З доповіддю про 68-у
річницю Великого Жовтня

ронін — секретар першо
го комсомольського осе
редку села. Спочатку їх
було п’ятеро — О. Воро
ній, І. Широкий, І. Орлов,
І. Свищ, К. Курінський.
П’ятеро юних не побояли
ся вступити в двобій з
озброєною бандою анар
хістів. Один лише Курін
ський знищив
дев’ятьох
бандитів.
А скільки молоді при
йшло до хати-читальні, ко
ли Вороній організував тут
гурток «Безбожник» і ви
пустив
стінгазету
«Юна
правда»! Почала працюва
ти лекторська група, політгурток, готувалась
ви
става «Червоний шквал»
Найбільше було турбот в
гуртку, де юнаки тз дів
чата разом зі своїми діду
сями вчилися читати і пи
сати...
Вороній, Чубенко,
Ку
рінський... Девіз
їхнього
життя: «Вчитися вчитися!
І ламати все старе, що за
важає жити по-новому!».
Олексій
будував колгосп,
зміцнював
його.
Всеволод
Чубенко став
робітником,
сталеваром,
Знаменитим
сталеваром,
який у Кривому Розі еста-’
новлював стахановські ре
корди. Тоді, в тридцяті ро
ки, його обрали депута
том Верховної Ради УРСР
першого скликання...
Не стало Курдського —
загинув зід бандитської
кулі.
Не стало Чубенка — по
ліг смертю хоробрих у
роки Великої Вітчизняної
війни...

І
I

(Закінчення на 2—3 сторД, $

виступив перший секретар
обкому Компартії України
М. Г. Самілпк.
Учасники зборів нжнс.'іалн вітальні листи на а іреси ЦК КПРС, Прощі -ії
Верховної Ради СРСГ ■' •
дії Міністрів СРСР «а І і.К
Компартії України. Пре
зидії
Верховної
Ради
УРСР,
Ради
Міністрів
УРСР.
Було

‘І

СВЯТКОВІШ

«Молодий

2 стор.

1.
іжною >ро»ндою роз

Н

fr.

;;Я-громадянин
; Радянського
Союзу

і
:

і;

Днями в Палаці куль
тури імені Жовтня від
булося урочисте вручен
ня паспортів громадяни-1
г на СРСР учням шкіл таї
міста.
і
Iітехнікумів
___
>
І' ПІД зву^ки урочистого!»
увійшли ДО (І
увійш.
І' маршу вони
во
І
святково прикрашеного)
і
фойє Палацу культури. )»
Ллє хвилювалися нетіль-)
ки юнаки і дівчата. В. М.)
11 Крапгачі — ветеран Ве-і
Вітчизняної
війни,!
сип,) І
(’лнкої В
і
(• учасниця звільнення Кі-о
ровограда,
звернулася) І
І
до молоді зі словами) І
t
привітання. Вона у на-)!
путньому слові заклика-р
і
ла юнаків і дівчат берег-) І
нашого) і
■Г
1 л ОД
киїувишиїі нишиїм,і*ти
завоювання
'(•народу у роки революції!І
'(•та Великої Вітчизняної. £
? Начальник паспортного^
відділення Ленінського) І
і
І РВВС майор міліції М. 1-і»
«Тарасенко розповів при-)!
• ’сутнім про те, ДО ЧОГО) І
зобов’язує людину горді
де звання громадянина^
■( ’ СРСР.
І
(’ Лунав Державний гімні
Радянського Союзу, вог-4
(' пиками палахкотіли осій 4
ні квіти, блищали медалі) і
жінкіі-ветерапа,
схвії-ф
льовано
дивилися очі)
чотирнадцяти
молодих)
людей.
І
’ .
----удірл
— Одержуючи паспорт)
1 громадянин;а Країни Рад,)
я УПОЧНСТО
урочисто обіцяю тобі.)
Я
Батьківщино, носити його з честю і гордістю.—
, З цими словами від іме
ні юнаків і дівчат висту-)
лила учениця СШ Аг 29)
Алла Колом ієць.
<

{

Наш кср. )
5 м. Кіровоград.
(
$ «Би служіть- ’
І ми вас
S почекаємо!..» !•

а давньою доброю тра-f
дпцією усім селом про-(
водЖають юнаків до лав(
'Радянської Армії жителі1 Троянки. Ось і цього ра-і
'зу в святково оформлй-(|
’йому залі будинку куль-)І
'тури зібралися ветерани)!
’Великої Вітчизняної ВІЙ-))
’нп і праці, передовики!)
! виробництва, молодь і))
!винуватці торжества —)І
J призовники, молоді МЄ-)»
С ханізаторп
місцевого!»
(’колгоспу імені Мічуріна)!
(’Валерій Масний, Олег)!
С та 11 ор Шукайло, Ссріїйі
(’Кирилюк та Юрій Мас-І
І* нші. За давнім звнчаємі
(’матері перев'язали май-)»
(’бутніх воїнів рушника-)»
(’ми, які вони власноруч-)»
(’по вишивали спеціально)»
(’для цієї події. З поба-і
(’жаїшя.м щасливих соя-)!
<датських шляхів і від-)’
т мінної служби ДО ХЛОІІ-)»
€ців звернулися секретар)»
партійної
організації)!
('господарства Павло Ми-)!
(’ ханловнч
Завальшок,)»
('бригадир
тракторної)!
( бригади Станіслав Васи-І
(’льович Шамраіі.
)І
(• Напутній наказ жнте-і
(• лів села зачитав голова) і
правління колгоспу Ва )
силь Павлович
Оцаб)
рик. Він також вручив)
юнакам цінні подарунки]
і запросив після завср-і
шения строку служби по-і
І ’ вертатися
до рідногої
(’господарства на свої ро-і
Гбочі місця.
і
$ Після цього відбувсяі
® концерт художньої са-1
і радіальності.
І

!

!

т

І

і

І, КОСТЕНКО.

еГоловгнІЕСький район.

(

квітла дівчина у свої
неповні вісімнадцять. Усим
взяла: і красою, і розумом,
і вдачею веселою, лагід
ною. А що вже в роботі—
вогонь, іншої такої не зна
йдеш.
Тож і сохли по ній хлоп
ці, як трава у спеку. Що
тільки не робили, ицоб при
вернути увагу — все да
ремно. Непоміченими ли
шалися і сила, і врода, і мо
лодецтво юнацьке.
До кого ж озветься діво
че серце? — губилися же
нихи в здогадках.
Ліда вийшла заміж за мо
лодого тракториста із су
сіднього села
Богданівки
Миколу Куженка. Справили
комсомольське весілля, пе
реїхала до чоловіка. При
нишкла вдовина хата дояр
ки Наталії Іванівни Кривозерської. Всі четверо дітей
порозліталися
з рідного
гнізда, сама лишилася на
старість.
Молодята — Микола і Лі
да — часто навідувалися до
матері. Спочатку вдвох, а
потім і з малим Сашком.
— Щаслива Ліда, — по
хорошому заздрили подру
ги. — Живуть, як голуб'ята,
обоє працюють, добре за
робляють. Село гарне, ве
лике, благоустроєне! Та й
роботу на меблевій фабри
ці не прирівняти до колгосп
ної.

2.
Ліда дійсно була щасли
вою, але ніхто, крім чолові
ка не знав, що їй до болю
не вистачало отого малень
кого рідного села, що за-

1 листопада 1^85 року
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губилося в колгоспних пше
ницях, гречках. Людей, се
ред яких і вона зробила
перші кроки по землі.
І ось одного разу Кужєнки не повернулися в Богда
нівну. Вже другого дня
Ліда пішла на ферму, Ми
кола — в тракторну брига
ду, а Сашко лишився з ба
бунею, що недавно пере
дала групу корів дочці На
дії і вийшла на пенсію.

за найважче? Мама ж чо
мусь навчила, та й ти допо
можеш...

3.
У дитинстві дочки допо
магали мамі. Надя вже вмі
ла доїти корів, Оля — при
вчалася, а Ліда випрошу
вала «хоч трішечки спро
бувати;». Влітку
залюбки
допомагали виганяти і ви

З поверненням Діди при
йшла радість і в оселю На
талії Іванівни. Любить, ша
нує її дочка, справжнім си
ном став зять Микола. Ті
шать бабун/о і внуки, яких
вже двоє. Сашко ходиіь у
перший клас, а трирічний
Андрійко розважає її, коли
інших немає вдома.
Сповнюється радістю і на
дією серце матері — діти
живуть тут, де народилися,

НАШ СУЧАСНИК

ДЖЕРЕЛО ЩАСТЯ
Не йшла — летіла Ліда
на ферму, притиснувши до
грудей робочий халат, по
дарований матір’ю.
— До нас?.. Ой, Лідо, мо
лодець, — раділи подругидоярки.
— Ласкаво просимо! —
весело озвався головний
зоотехнік Михайло Михай
лович Жабокрицький, що
добре знав і маму, котра
працювала з ним, і Надю,
якій передала трудову еста
фету передова доярка, і всю
роботящу сім ю Кривозерських.

Ліді запропонували групу
нетелів. Погодилася.
— Чи ж упораєшся? —
сумнівалася Надя. — Це ж
найважче — готувати їх до
отелення, а потім роздою
вати первісток. Ще й група
велика — 26 нетелів.

— Дарма, — заперечила
Ліда. — А кому ж братися

пасати худобу, чистити стій
ла, випоювати телят.

Сашко — той батька три
мався, тягнувся до техніки.
Як дорослий з дорослим
крокував він з ним у поле,
удвох оглядали трактора...
Невдовзі батька не стало.
Трагічний випадок вирвав
його, ще молодого, повно
го сил, з життя. Осиротіла
сім’я.
Не знати, як склалася б
подальша доля, якби не кол
госп, добрі люди, що не
лишили в біді, якби не рос
ли діти працьовитими, чес
ними, слухняними. У хвили
ни відчаю мати спиралася
на них, неповнолітніх, і зав
жди знаходила розраду,
моральну підтримку.

Минав час. Діти вчилися,
працювали, поступово ста
вали на ноги. Дівчата пішли
материною стежкою — ста
ли доярками, син — шофе
ром.

працюють у рідному кол
госпі.
Портрети Лідії ти Мико
ли Куженків — на колгосп
ній Дошці пошани.

4.
Змагання рідних сестер,
доярок Надії Сєрих і Лідії
Кужєнко набрало несподіва
ного повороту.
Спочатку,
як і належить, очолювала
його Надя, що прийняла
естафету від матері.

А потім... Потім настала
Лідина черга. Вирвавшись
на фінішну пряму, вона під
коряла одну висоту за ін
шою. Почавши у другому
році п ятирічки з 2700 кі
лограмів молока на пер
вістку, вона одержала його
у третьому — по 3000, у
четвертому — по 4011, а ни
ні вже одержала його по
5000 кілограмів від корови.

І треба сказати, що бай
дужих на молочнотоварній
фермі № 5, де працює Лі
дія Кужєнко, нема. Колек
тив працівників усвідомлює
що тритисячні надої моло
ка від корови — не рекорд
а норма.
— Одержимо по 4000 кі
лограмів молока на коро
ву, — заявили на своїх збо
рах натхненні
трудівниці
ферми.

Самовпевненість? Та ні!
У цьому колективі доярок
просто так красиві
слова
не кажуть, І справді, нині
зустрічне зобов’язання ви
конується успішно. Колек
тив передової ферми вже
понад місяць доїть молоко
в рахунок четвертої тисячі
кілограмів.

Сьогодні
депутат Знам’ямської районної
Роди
народних депутатів — иомсомолка Лідія Кужєнко ~
лідер обласного змагання
молодих доярок. Її мета —>
подолати
шеститисячний
рубіж по надоях молока.
Подолає його чи ні — передбачити важко. Але вже
наближення до цієї гордої
висоти — визначна трудова
перемога молодої трудів
ниці — ударниці одинадця
тої п'ятирічки, стахановки
сьогоднішнього дня.
В. ОСТРОВЕРХОБА, ,
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
Колгосп «Союз»,
Знам’янський район.

Д® віри ли... Г.
кішшідш вість
гос пода рю в а г и,

Уміти

організувати роботу*
рувати

ке

колективом — це

риси, які прагнуть вихова

ти в собі учні Кіровоград

школи

ської

середньої

№ 16.

А допомагає їм у

цьому шкільний

комітет

самоуправління, який дру
гий рік діє у школі.

Голова

ради

дружини

школи Андрій Дпрда роз

повідає:
— Запровадження комі
тетів самоуправління — це
корисна справа. Учні вно
сять пропозиції, беруть у
свої руки ініціативу, ста
ють господарями у школі.

Раніше, перед тим, як
зробити якусь справу, вчи
телі нас «підштовхували»,
а от коли за цс взявся ко
мітет самоуправління, до
якого входять учні З КОЖ;
ного класу, все змінилося.
Тепер ми самі вирішуємо,
як краше провести суботнпк чи зустріч, чи якусь
вікторину, тобто ми при
четні до цієї справи, знає
мо, що її робимо самі — і
тому нам цікаво.
КОК.: А от ви збирали
ліщинові горіхи для під
шефного колгоспу імені
Шевченка. Допомога гос
подарству — теж ініціати
ва учнів?
А. ДИРДА: Договір за
ключив комітет самоуправ-

лїния. Перед цим ми зібра
ли невелику нараду —
раду
дружини, комітет
комсомолу, учком. Там ви
рішили, яку норму нам
взяти, скільки послати чо
ловік, на який час.
Ми самостійно заключили цей договір, і тому від
чували відповідальність, і
робота йшла. 1 ті учні, які
раніше були пасивними,
тепер охоче беруть участь
в організації цієї роботи.
КОР.: А чи впливає по
зитивно комітет самоуп
равління на успішність у
школі?
А. ДИРДА: Невстигаючнх викликають на нарад)'
комітету самоуправління,
розбирають їх поведінку,
навчання, потім до них
прикріплюють сильнішого
учня, а комітет уже слід
кує за його роботою. Спе
ціально члени комітету у
час, коли всі роблять до
машнє завдання, організо
вують рейди, перевіряють,
як вони виконали домашнє
завдання.
Це, можна сказати, пер
ші кроки експерименту в
школі. А вже школярі взя
ли на себе відповідаль
ність за поточний ремонт
в класах, за забезпечення
деякими продуктами шкіль
ну їдальню, за виготов
лення і збереження наоч
них посібників.
Згадані заходи значно
пожвавили інтерес учнів
до шкільного життя, роз
будили у них бажання
мислити і творити само
стійно, одночасно відчу
ваючи і довіру, і відпові
дальність.
О. АНОХІНА.

2. ВІД ЧЕРВОНОГО ЗАСПІВУ
■
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І ще одна сторінка з
літопису слави села Погребнякового.
Григорій
Васильович
веде своїх
юних друзів до обелісків.
Вони — на кожній з чоти
рьох братських могил. У
боях за село полягло
більше чотирьох тисяч ра
дянських
воїнів. Серед
них — Герої Радянського
Союзу полковник О. П. Бе
ляев та лейтенант Г. М.
Стрепетов.
580 уродженців Верб
люжий (тепер Погребна-,
нового) — були нагород
жені бойовими орденами
і медалями. Скільки це
треба часу, щоб назвати
їх усіх поіменно, щоб зга
дати, як вони жили, боро
лися, перемагали ворога!
Першими Григорій Васи
льович назвав трьох _
І. Кобилянського, В. Ско
лення, Т. Уманського —
Героїв Радянського Сою
зу.
Музей бойової слави в
Палаці культури. Поруч з
портретом генерала Т. X.
Уманського портрет мо-

——-Г

лодого льотчика. «Якщо кімнаті бойової слави за
Батьківщина накаже бути кінчується тим, що Гри
героєм, у нас героєм ста горій Васильович зачи
не кожен». Ці рядки вої- тує листи з військових час
ни-сталінградці прочитали тин, в яких сьогодні слу
у фронтовому щоденнику жать вихованці комсомоль
Івана Кобилянського, на ської організації колгоспу
Рахунку якого було 'вже імені Калініна — Анатолій
їси бойових вильотів. А Заїка, Олександр Шепель,
потім важкі бої на Кур ЛАихайло Кравченко... Всіх
ській дузі, виконання важ — п'ятнадцять. Кожному
ливого завдання в районі з них за тиждень до свята
Берліна. «Знищено понад Великого Жовтня від кол
тисячу гітлерівців, 285 ав госпу було надіслано ві
томашин, 14 танків і бро тальні листівки, подарун
немашин, дві гармати» — ки. Село не забуло своїх
таким був бойовий раху синів — синів і внуків пер
нок Двадцятирічного льот- ших комсомольців, героїв
ика ще до березня 1942 сорок першого, прапоро
ськи: 3аГННув К°билян- носців сорок п’ятого. Во
ни, комсомольці вісімде
ськии у квітні 1945-го По
сятих, несуть свою нелеіхований у Кракові.
ку службу в різних куточ
У польському місті Сан
Домирі похований Герой ках країни, на кордоні»
Радянського Союзу Василь виконують свій інтерна
Федорович Скопенко, «о. ціональний обов'язок на
афганській землі.
він працював у Веоблш»,
Квіти до пам'ятника м®^'
^Аиректоромшколи.
.Про цих героїв Гпиго сестрі Ангеліні Животче
но, яка загинула під
дві ^ас^ьович розпові- визволення села від шм£‘?и.
?ловами уАІСТЮ пР°стими но-фашистсьмих загар0
нів.
словами. урок мужності
Фото В. ГРИБА.

— И листопада 1985 року
ПРО ДОБЛЕСТЬ,
ПРО ПОДВИГ,
.___ ПРО СЛАВУ
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3. ВІД ЧЕРВОНОГО
ЗАСПІВУ

кмеомояцш
Пам'ятну дошку встанов
лено на одному з цехів за
порізького заводу «КОМУ
НІ|<Т"
--- „ .Де ..у 1938
,поо —1939 роках
><■—,овав механіком М. В.
АіГдросов — майбутнійі ватажок
партизанів-комсомольців з’едпання С.
~ Л.
Ковпака, Гут же, в цеху
внутрішньої обробки кузовів, оформлено стенд, що
вюзповідае про життя і рат<ОУЙ подвиг патріота. Наве
дено слова партизанського
генерала про те, що поміч
ник комісара з’єднання по
комсомольській роботі Ми
хайло Андросов був хороб
рий, один йшов на трьох
німців і перемагав.
...У жовтні 19-12 року в
партизанське з’єднання С. А.
Ковпака
прибула група
комсомольських
працівни
ків. Серед них був ідвадцяіиднорічний Михайло Андро
сов, який працював до вій
ни завідуючим відділом За
порізького обкому ЛКСМУ.
Спочатку він воював роз5іком. 1 Іотім його приїли на посаду політрузти, а пізніше, в травні
1943 року, — помічником
комісара з єднання по ком
сомольській роботі. Беручи
(•'Ь-чсть у бойових операціях,
Ічїі діяв сміливо і рішуче.
Не розстався М. В. Андро
сов з роботою в комсомолі і
після війни. Незважаючи на
тяжке поранення, яке по
стійно нагадувало про себе,
він.......
до останньої хвилини
життя був невтомним оргавізатором і вихова гелем мо
лоді. Працюючи секретарем
Запорізького обкому комсо
молу, а пізніше секретарем
одного з райкомів партії
обласного центру, Михайло
Васильович
багато уваги
приділяв патріотичному ви
хованню підросте ю чого noкоління. Не забував він
і
і
про свою бойову (ОН їсть,
присвятив молодим партпкнигу
ааиам-ковнаківцям
«Хоробрі серця».
Земляки свято зберігають'
пам'ять про комсомольсько
го ватажка. Пбго ім'ям на
звано вулицю, в Запоріжжі
і центральну•' днтЯчо-юнацьку бібліотеку, шкільні піо
нерські дружніш.

п>—7-Й-- --

НЕСПОКІЙНІ БУДНІ

На просторому подвір'ї
Ленінського райвідділу мі
ліції м. Кіровограда вишикувані в ряд патрульні ав
томобілі, біля яких водії і
члени екіпажів в темно-сі
рій, красиво підігнаній фор
мі. Міліціонери
уважно
слухають, час від часу запи
суючи щось у блокноти.
Йде підготовка нічної змі
ни для патрулювання в Кі
ровограді.
Автомобіль в нашій ро
боті як спосіб швидкого
реагування на конфліктні
ситуації...
Крізь відкриті вікна ма
шин чути приглушений шер
хіт радіостанцій, іноді на
кази патрулям, які несуть
службу в місті. Командир
підрозділу патрульної служ
би майор міліції О. А. Крав
ченко розповідає про особ
ливості патрульної служби
на автомобілях. І ось за
кілька хвилин автомобільні
екіпажі роз’їжджаються по
своїх маршрутах.
Патрульна служба склад
на. То/лу екіпажі комплек
туємо із найкраще фізично
підготовлених та освічених
юнаків, які не розгубляться
в скрутну мить, завжди зна
йдуть вихід із складної си
туації. Наприклад, декілька
місяців тому екіпаж авто
патрулів у складі старшини
міліції Олександра Остапенка, старших сержантів
Валентина Гутника й Леоні
да Дерія затримали в парку
імені 50-річчя Жовтня небез
! печного злочинця. Він роз-

■М. КЛИМЕНКО,
кор. РАТЛУ.

ПЛАНЕТА

махував кухонним ножем,
чіплявся до людей. На до
розі йому стали молоді мі
ліціонери.
Готовність прийти на до
помогу людям... Скільки ра
зів цим хлопцям доводи
лось мобілізовувати свої
моральні й фізичні сили з
однією метою — затримати
злочинця!
Так було й того теплого,
літнього вечора. Ситуація
розігралася
біля заводу
«Гідросила». Робітниці, які
щойно закінчили зміну, по
чули розпачливий жіночий
крик. На жінку напав неві
домий, бив її, намагався по
грабувати. Дзвінок в мілі
цію! Отри/хавши по радіо
станції позідомленкя, О. Ос
тапенко, В. Гутник та Л. Де
рій за кілька хвилин були
на прохідній заводу. Пер
ше, що побачили — могут
ню спину грабіжника, який
уже відчув небезпеку й на
магався втекти. На крик
«Зупинись!» не зреагував, а
ще більше піддав ходи. Аж
тільки біля паркану, при
тиснувшись до нього спи
ною, обернувся до Гутника
і Дерія. В руках тримав чи
маленький шматок рейки.
Молоді міліціонери прояви
ли сміливість і за якийсь час
грабіжника було доставле
но у райвідділ...
Патрульна
машина не
квапливо їде вечірнім міс
том. Час від часу міліціоне
ри доповідають черговому:
в місті спокійно. Валентин
Гутник розказує, як почи-

нав свою службу з Леоні
дом Дерієм.
Відсутність
досвіду, навиків тоді при
водили не раз до курйоз
них випадків. Вони запам’я
талися, на них, врешті, тих
помилках, і вчилися.
На вулицях загораються
ліхтарі.
Не
поспішаючи
йдуть люди з роботи, діти
зі школи. На їхніх облич
чях — посмішки, веселий і
добрий настрій у кіровоградців.
Запитую В. Гутника:
— Якби зараз доводи
лось вибирати професію,
починати свою трудову ді
яльність спочатку — як би
вчинив?
Його відповідь лаконічна:
— Пішов би працювати в
міліцію.
Ці слоеа з повним пра
вом і гордістю повторюють
і Леонід Дерій, і Олександр
Остапенко. Як, до речі, й
інші молоді
міліціонери
Ленінського райвідділу внут
рішніх справ м. Кіровогра
да. Кожен з них не прихо
вує: робота нелегка. Але
кожен і свідомий того, що
вона потрібна людям.

На знімку: наряд пат
рульної служби вирушає на
завдання
Фото Б. РУДЕНКА.

ПЛАНЕТА

£ Ці слова належать чілііі' Л\ому поету і патріоту
Пабло Неруді. Вони при
свячені пісні, яку знають і
співають у різних куточках
нашої планети. Досить ви
мовити
початкові рядки
приспіву:
Іїеспіо дружбы запевает
молодежь.
М олоде жь, мол одея«Ь.
Эту песню не задушишь,
не убьешь.
Не убьешь, не убьеійь.—
ІЦОб СІЯЛО зрозуміло —
мова іїдб про- Гімн Всесвіт
ньої федерації демократич
ної молоді, який перекладе
ний на всі мови світу.

х-ЦІанере тодпі 40-річчя створиїня ВФД.Ч кореспондент
АН11 зустрівся з автором

разу перед нами стояло
завдання придумати
твір,
зрозумілий і близький не
тільки радянській молоді, а
юнакам та дівчатам інших
країн, погляди котрих ча
сом багато в чому відрізня
лися від наших. Треба було
знайти щось таке, що об'єд
нало б їх.
Коли я написав іїіріні і по
казав їх Новикову, воші
йому сподобались, і він з
ентузіазмом узявся писати
мелодію. Однак усупереч
надіям робота зволікалася.
Тільки через кілька днів мій
друг подзвонив і запросив
послухати
написане.
11а
жаль, лише перші рядки
лягли па музику, а решта
зовсім не узгоджувалася.
«Дуже важко, —- сказан Но
виков. — знайти правиль
ний ритм». Довелося мені
піїсагп новіїїі текст.
Нарешті ми показали го
тову пісню комісії па першо
му турі в Москві і па свою

Завідуюча МТФ
птахо
фабрики ч НоЕґсрсдкіссьна
Олена Андріївна
Бе річно
всім
членам
колективу,
який вона очолює, ставить
за приклад доярну-нсмуністку Валентину Ляшеннс.
На
знімну:
В.
ЛЯ
ШЕНКО (зліва) та О. ЕЄЛ1ЧКО.
Фото В. ГРИБА.

Ю. ГСЛОВЧЕНКО,

з довгим життям
рядків гімну,
лауреатом
Державної
премії СРСР,
поетом Львом Ошанінпм і
попросив його розповісти
про те, як у співдружнос ті З
композитором Анатолієм Новикотім він написав цю піс
ню.
— Коли готувався 1 Все
світній фестиваль молоді та
студентів у Празі, міжна
родний підготовчий комітет
звернувся до композиторів і
поетів різних країн з прохан
ням сіворнгп пісню спеці
ально до наступного фести
валю — говорить Лев Ошнпін. Д. у Москві зібралися
відомі автори. Було показа
но багато робіт, із яких на
фестиваль були відібрані
три У тому числі і пані
;і Анатолієм
ІІОВИКОШІМ
' Марш Демократичної мо
лоді».
А створювався -Марш»
важко. На той час ми вже
були авторами відомої у
нас в країні пісні Г-)х. торо
пи та іл-іьиох інших. Цього

М. ШЕВЧУК.

с. Погребнякове,
Новгорсдківського
району.

капітан міліції, заступ
ник командира підроз
ділу
патрульно-посто
вої служби ПО ПОЛІТИЧ
НІЙ частині.
м. Кіровоград.

^0 40-гІЧЧЯ З ДНЯ СТВОРЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ ДЕ/АОКРАТИЧНОІ МОЛОДІ

«Чудове видовище народ
ження лісні... Вона спочатку
просочує повітря, небо, лис
тя, дерева.... Потім вона ле
тить вулицями і там почи
нає сніп шлях — складний
шлях до людського серця,
у якого вона шукає приста
нища».

Село
готувалося до
свята. Заасфальтованими
вулицями мчали десят
ки «Жигулів», «Москви
чів», «Запорожців». Кол
госпники їхали до будин
ку культури, де мав від
бутись
вечір
трудової
слави.
Голова колгоспу імені
Калініна В. В. Шульга по
іменно називав звитяжців.
Передусім ветеранів. П. П.
Бугрія — кавалера ордена
Леніна, комбайнера, який
зібрав зернові на 316 гек
тарах і цукрові буряки на
237 гектарах. А потім най
молодшого з комбайне
рів — Федора Бузька,
який став в шеренгу пе
реможців жнив не лише в
селі, айв районі. Все зер
но від комбайна перевіз
кращий водій комсомоль
сько-молодіжної бригади
автогаража Анатолій Гудименко. Той самий Гудименко, котрий своїм «га
зоном» накрутив більше
71 тисячі тонно-кілометрів
і зекономив майже 1500
кілограмів пального. По
ступився він у цифрі (не
першістю) лише одному
своєму
ровеснику
—
Юрію Рубелю, в якого на
24 тисячі тонно-ніврметрів
більше. Але ж в нього ве
летень — КамАЗ.
50 автомашин
різких
марок стояло біля профі
лакторію колгоспного ав
тогаража. А водії слухали
слова похвали на свою
адресу — вивезли
весь
урожай з поля, на токи,
хлібоприймальний пункт,
цукрозавод без сторон
ньої допомоги. Працюва
ли за себе і за героїв —
І. Кобилянського, В. Скопенка, Г. Стрепетова, О. Бе
ляева.

Нині в колгоспі закін
чено будівництво зрошу
вальної системи на 500
гектарах, зводяться жит
лові будинки для кол
госпників. Першим спра
вить новосілля заступник
ГОЛОВИ колгоспу Г;О роботі з молоддю Сергій Луцюк... Колгосп Met своїх
стипендіатів — в інститу
тах і технікумах навчаю
ться комсомольці Анато
лій Уманський, Володимир
Шепель, Сергій Геннич,
Світлана Лаліменко, Тетя
на Литвин...
Тут, но околиці села, в
адмінбудинку птахофабри
ки «Новгородківська» зі
бралися комуністи, ком
сомольці — вели розмо
ву про проект нової ре
дакції Програми КПРС.
Завідуюча МЇФ О. А. Белічко говорила про аван
гардну роль комуністів на
виробництві, називала іме
на молодих доярок
Ва
лентини Ляшенко та Оле
ни Чубенко, котрі попов
нили ряди тритисячниць.
І раптом — про науку:
— Як це добре, коли ми
можемо усі вчитися! У цьо
му році стали студентами
і мої діти — Лариса та
Сергій. І це моє щастя —
вони будуть спеціалістами,
будівничими. Якби тільки
був мир на землі...
Якби гифе був мир! А
ми його зміцнюватимемо
ударною працею.

радість були допущені до
другого. Однак задоволен
ня від зробтеного все ще не
було. Мені здавалося, що
приспів перенасичений важ
кими для швидкого сприй
няття шпилячими звуками.
Справа закінчилася тим, що
якось я прийшов до Нови
кова з 12 варіантами при
співу. Пам'ятаю він уже за
ніс руки над клавішами, та
нараз зупинився і сказав:
«А знаєш, перший варіант
уже
прижився. Недавно
стрічаю знайомого, а він ме
не вітає так: «А. це ти, «не
задушишь, не убьешь'.». 1 тут
мені
пригадалися рядки
Маяковського: «Есть
еще
хорошие буквы: ср, ша, ща>.
Приспів залишився тим, що
й раніше.

11... ..

ПЛАНЕТА

Всесвітньої федерації демо
кратичної молоді було вирі
шено зробити «Марш» гім
ном ВФДМ. Так з маршу
пісня стала Гімном.

Мені довелося бувати на
багатьох міжнародних фес
тивалях молоді. Запам'ятав
ся третій, берлінський. Яки
ми словами передати мої
почуття, коли після закін
чення мітингу па плащі
Маркса — Енгельса всі при
сутні там люди заспівали
гімн. Одночасно всіма мо
вами співав мільйон чоло
вік! Кажуть, пісню співають
МІЛЬЙОНИ, — ОСЬ я й почув
це на власні вуха.

Я був на трибуні поряд з
пашим послом у Берліні,
котрий
розхвилювавшись
постійно повторював тим,
хто стояли поряд, показую
чи па мене: це він написав.
Та пісня вже була не моя.
Коли я спустився з трибу
ни, кінорежисер Іізан Пир'єв,
який пробігав мимо, віді
пхнув мене і крикнув: «Не
заважай, хіба не бачиш, що
А потім пісня відправила фільм знімаємо!».
ся в Прагу і там рішенням
Відтоді минуло багато
міжнародного жюрі була
років, Учасники Празького і
визнана
кращою
піснею Берлінського фестивалів ста
фестивалю. А ще через рік ли дорослими. ] мені приєм
я дізнався, що на конгресі но усвідомлювати, що Гімн

демократичної молоді досі
живші і працює. Якщо десь
зустрічаються молоді люди
різних пацголальностей, з
різним кольором шкіри, то
варто їм заєиівзін будьякий рядок гімну і одразу ж
стає ясно — вовн однодумні.
Мені приємно також усві
домлювати, шо гімн люб
лять і пам'ятають батьки
сьогоднішньої молоді. Па
м’ятають, як на ювілеї Ана
толія Ноникова, який від
значався у Колонному залі
Будинку Спілок, його заспі
вали люди різного віку.

Пабло Неруда в червні
1962 року говорив з цього
приводу: «Я був свідком на
родження Гімну молоді на
фестивалі в Празі. Я осо
бисто знайомий з поетом,
що зберіг секрет молодості,
і було зрозуміло, чого саме
він дав пісню, яка так силь
но зворушила молодь... Це
пісня молодих — пісня юних
сердець, романтичних душ.
За ці роки мені довелося
чути пісню в різних міс
цях — пісшо, яка набувала
все нової І НОВОЇ СП.’Ш. ніби
її звуки
були кренами
юності».
(АПН).

4 стор-

«Молодий комунар»
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Почалися осінні канікули — перші канікули ново
го навчального року. Після
напруженого навчанпя та
громадської праці у школі
навіть трохи розгублюєш
ся — майже тиждень віль
ного часу. Тоді цілком від
даєшся улюбленим спра
вам: спортивним іграм, зу
стрічам з друзями, турис
тичним подорожам, і, зви
чайно. чарівному’ світу' книг.
Багато читачів приймає
Обласна
бібліотека
для
школярів та юнацтва імені
Войченка. Чимало роблять
її працівники, щоб молодь
міста мала змогу’ цікаво від
почити й пізнати більше ко
рисного. Розроблено про
граму заходів для школярів
на час канікул. Огляд ви
ставок та експозицій, усні
журнали, бесіди, диспути,
вечори, зустрічі з цікавими
людьми, перегляд кінострі
чок, — всі зможуть знайти
справу до душі, за власним
смаком.

(спорт V

час
Актуальне питання нашо
го часу — науково-техніч
ний прогрес. У школах впро
ваджено новіш курс «Осно
ви інформатики та обчис
лювальної техніки». Спе
ціально для учнів цього
курсу, а також для всіх ін
ших, хто цікавиться техни
кою. влаштовано виставки
сКПРС •— організатор і керівних руху за науково-текнічнцД прогрес», «Молодь і
науко в о -т£Х н і ч н а т вор ч їсть»,
«Кіровоградські комплексні
науково-технічні програми».
Четвертого листопада було
проведено день інформації
саме з цих питань.
До уваги шанувальників
музики, історії, літератури
була .музична година «Ре
волюція в мистецтві». Пра
цює озвучена книжкова ви
ставка «Ленін. Жовтень.
Молодь».

чистого
НЁБА?
Синьо-золо і и.м
ставав
завжди зал будинку куль
тури «Авіатор», коли йдгб
заповнювали хлопці у фор
мі курсантів Кіровоград. сілкого вищого льотного
фчнлшца цивільної авіації.
1\. того вечора «золота»
помітно побільшало: хто
ще вчора
мав ТЄІІДІТну букву «|<» на погонах,
нашили на них широкі
личкі; і востаннє прийшли
до свого клубу одерж ати дипломи інженерів-іііЛОТІВ.
Знайомі стіни, знайома

віїйння

У грудні цього року ?нсам9л»о бального танцю
градському
?Л5**Л0МУ заводі радіовнробів, випбвнюетьсй
розцвітає.
■ -----«•«ItoiWtWOM

рИГиНГ

НАЕДИНЕ
СО ВСЕМИ,г іЧйГ-’.І

О. САНЖАРА,
учениця 10-А класу
СШ № 19.

Стихи Д. ПОПЕРЕЧНОГО
Музыка В. ШАИНСНОГО

м. Кірозоград.

сцена, знайомі обличчя,
і ількн слова звучать незвичні — прощальні. Секретар
міськкому партії
А. О. Кошелева. Герой
Радянського Союзі’ льотчпк-космонавт В. О. Ляхов, начальник училища
М. II. Нікулін, викладачі,
інструктори бажали
пускннкам щасливої
роги і чистого неба.
Таким — чистим
донним — було воно на
ступного ранку, коли все
училище вишикувалося на
аеродромі, де відбулася
церемонія вручення вппускникам пілотськнх свідоцтв. Гріїмів оркестр,
сліпучо сяяли на сойці
«АН-24» і «ЛІ і-26», тепер
на все життя «свої»...
Наш кор.
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В одни ИЗ Дйей весенних.
Тех дней, что не забыть.
Наедине со всеми
Хог-гл бы я побыть,
хотел бы я побыть.
Наедине со всеми
хотел бы я побыть.
ПРИПЕВ;
Живи. Земля! Живя. Земля!
И вы поймите, люди, —
Второй Земли, второй Земли.
Второй Земли не будет!..
Из тысячи планет —
Такой зеленой нет!
Из тысячи планет —
Такой любимой нет!
Окинув ВЗОрОМ Землю,
Гляжу в судьбы экран —
Наедине со всеми.
Как с болью прошлых рай,
как с болью прошлых ран.
Наедине со всеми,
как с болыо прошлых ран.
ПРИЛЕЗ.
Мир ждет тепла и света...
И счастлив я, друзья.
Наедине со всеми
Сказать: живи. Земля!
Сказать: живи. Земля!
Наедине со всеми
Сказать: живи. Земля!
ПРИПЕВ.

піз на другу
3 Елеонорою Беляевой
я познайомилася під час
XI Всесоюзного фестива
лю телефільмів у Києві.
Вона була членом жюрі
музичних фільмів і звичайно ж, напружейі атмосфе
ра фестивалю заважала
зосередженому спілкуван
ню. Крім того, Завжди
прекрасний осінній Київ.
І весь вільний час Елеоно
ра Валеріанівиа проводи- .
ла на київських вулицях.
БЕЛЯЕВА: —< Я бувала
в Києві в різний час і на
віть не можу сказати, в
як 5 пору року це місто
мені найбільше подобає
зовсім випадково. В
ться.
КОР.: — Елеоноро Ва- шому житті взагалі випа
леріанівио, а звідки ви ро док часто дуже багато важить. Одного разу мені
дом? Москвичка?
БЕЛЯЕВА: — Ні, я во- довірили повести «Музич
ронежка. Із звичайної, да ний кіоск». Тепер він —
лекої від мистецтва сім’ї. моя дорога справа.
•-Музичний кіоск» сьо
Мене часто питають: «Як
ви стали ведучою «Музич годні одна з найпопулярного кіоску?», журналісти піших передач Централь
чомусь не сумніваються, ного телебачення. Щонеді
що все моє життя пов’яза лі о вів на другу звуча іь
не з музикою. Дивуються, його позивні, і на наших
коли я говорю, що вирос голубих екранах з’являє
ла не в Москві, що музи ться привітна жінка. Всьо
ки вчилася в нашій сім’ї го півгодини триває пере
першою. Мій батько, лю дача, але за ці півгодини
дина добра, щира, мріяв, глядач встигає дізнатися
щоб діти виросли інтелі так багато! Передача «Му
гентними, грамотппми. Мої зичний кіоск» виховує в
контакти з музикою поча нас почуття прекрасного.
лися у Воронезькій му Який великий і дивовиж
зичнії! школі, а закінчили ний світ пас оточує, том:
ся, тобто продовжуються слухайте його, вбирайте
«Музичним кіоском». Вес серцем все те, що дарує
ти цю передачу я почала вам ЖИТТЯ — З ЦИМИ сло-
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вами кожного разу, зви
чайно, в різних смислових
контекстах, звертається до
телеглядачів Елеонора Бєляєва.
БЕЛЯЕВЛ: — Коли ду
маю про своє життя, я &
вдячністю згадую людей,
з якими зводила доля. Ба
гато хороших людей зу
стрічала і зустрічаю я в
житті. Я вдячна своєму
батьку, який відкрив для
мене чарівний світ музики.
КОР.: — Елеоноро Валеріанівио, саме про му
зику мені й хочеться по
говорити. Я представляю
молодіжну газету. До ре
дакції звертається молодь
з різними пнтанпями, є се
ред паїппх читачів і такі,
хто дуже серйозно ста
виться до музики, любить
класику, розуміється в ній,

вМолодой коммунар» -

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

На украинском языке

але часом у нас просять
надрукувати якпй-небудь
черговий шлягер, ну, ще
розповісти про популяр
ний ВІЛ... Па симфонічні
концерти молодь не дуже
поспішає,
обмежується
«музикою побуту», як на
звав її Муслім Магомаєв.
Л ця музика, будемо від
верті, далеко не завжди
має виховний характер.
БЕЛЯЕВА: — У кожно
го часу свої пісні, як відо
мо. Ллє я розумію ваше
занепокоєння. І мене тур
бує поверховий смак де
якої частішії нашої моло
ді. Біда в тому, гадаю, то
в дитинстві їй не прище
пили інтерес до серйозної.
музики. Л все починається
з дитинства. Сьогодні мо
ва йде вже не про мате
ріальний добробут сім’ї, а

вул. Луначарського, 36
БИ 01366.

Обсяг 0,5 друк. арк.

Індекс 81103.

Внесок

про моральний клімат.
Виховати гармонійно роз
винуту особистість можна
тільки розкривши перед
нею великий і багатобарв
ний світ прекрасного. 1 то
му вважаю, що основну
відповідальність за це не
суть батьки. Це найголов
ніша справа на землі —
ростити дітей. Ну, а щодо
музики... Музику можна
любити
різну,
Нічого
страшного, якщо КОМуСЬ
подобається «Юнона»"- і
«Авось», а не «Паяци»
Леонкавалло, концерт ВІЛ
«Апельсин», скажімо, а не
перший концерт Чайковського у виконанні вели
кого
симфонічного ор
кестру ЦТ і ВР.
КОР.: — А вам особис
то що подобається більше? і
БЕЛЯЕВА: (посміхаю
чись) — Мені як ведучій ‘
«Музичного
кіоску» не І
можна публічно виказува
ти свої симпатії. Тож до
звольте на це питання не
відповідати.
КОР.: — Елеоноро Валеріанівно, і ще одне пи
тання, суто жіноче. Як
вам вдається зберігати і
молодіє і ь?
БЕЛЯЕВА: — Ой,
пе
вдається! Звичайно, нама
гаюсь. Професія зобов’я
зує. Можу відкрити «сек
рет», відомий усьому світу:
велика
сила — ’ спорт.
Аеробіка, біг, трохи часу
перед люстерком — і нічо
го страшного. Але, звичай
но, до віку треба ставити
ся мудро.
Бесіду вела 0. ЛЕВОЧКО.
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Багато
____
аисококласнил
спортсменів виховав за
за*-
служений тренер РРФСА
Єдуард Йосипович Нечай.
Вони входили в число
призерів на республікан
ських і всесоюзних зма
ганнях зі спортивної гім-w
настйки, захищали «Л>:гі»
Кіровоградщини на
такіадних турнірах. НсК •
приклад, вихованка Е. И.
Нечая Олеся Дудник здо
була перемогу на І рес
публіканських
юнацьких
спортивних іграх з багато
борства. До п’ятірки на&г
сильніших узійшла Наталя“
Лосєза на міжвідомчому
чемпіонаті УРСР.
Старший тренер області
та облради ДСТ «Динамо»
з спортивної гімнастики
Е, Й. Нечай серед пере
можців переджовтневого
соціалістичного змагання.
Його портрет — на об
ласній Дошці пошани.
Тренер приймає приві
тання. Перші —- 5ІД юних
гімнастів
ДЮСШ облспорткомітету. де він пра
цює.

|

Закінчилися календар**
матчі чемпіонату країни з
футболу
серед команд
другої ліги. Кіровоград
ська «Зірка», набразши 42
очка (17 виграшів, 8 ні
чиїх, 15 програшіз, різниця
забитих і пропущених м’я
чів — 56—60) посіла деся
те місце в турнірній таб
лиці.
І ось іще два поєдинки
на стадіоні
спортклубу
«Зірка».
Наші земляки
приймали дзі команди з
Молдавії — тираспільський
«Автомобіліст» та «Зорю»
з м. Бєльці. Ці товариські
матчі закінчилися перемо
гами кіровоградських фут
4:3 та 3:1. Збір
болістів
від них спортсмени передають у Радянський фонд
миру.

КЛИЧЕ
СПАРТАКІАДА

&
ЯІДеріВ
Ловишься копилка збір
ної області на IX Спарта
кіаді УРСР. На цей рдз
вагомий внесок зробили
дзюдоїсти. Срібну нагоро
ду отримав Володимир
Долгих, бронзову — Сер
гій Петров. До десятки
найснльніших увійшли також їхні товариші по
команді
В. 'Грубії; та
В. Паргамон.
Набравши 77,5 очка, ви
хованці старшого тренера
збірної області з боротьби
дзюдо В. Довженка коман
дою зайняли дев’яте
в республіці.
(Наступний номер «Моло
дого комунаравииД®
11 листопада ц. Р-1не;.
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