
Виходить з 5 грудня 1939 р. $ липня 1986 року № 83 (3746).
---------------------------------

П’ЯТИРІЧКА ПРИСКОРЕННЯ І ЯКОСТІ
Пленум ЦК Компартії Ук

раїни, який відбувся 11 лип
ня, обговорив завдання 
партійних організацій рес
публіки по виконанню рі
шень червневого (1986 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, Дер
жавного плану економічно
го і соціального розвитку 
Української РСР на 1986— 
1990 роки. З доповіддю 
виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, Перший секретар 
ЦК Компартії України 
в. В. Щербицьний.

У доповіді і виступах від
значалось, що комуністи, 
ТРУДЯЩІ республіки, як і всі 
радянські люди, повністю 
схвалюють рішення і доку
менти Пленуму ЦК КПРС і 
п’ятої сесії Верховної Ради 
СРСР. Палкий відгук у тру
дових колективах зустрічає 
заклик партії широко роз
горнути всенародне соціа
лістичне змагання за ус
пішне виконання завдань 
п’ятирічки. Є всі підстави 
заявити, що народ України 
одностайний у патріотично
му прагненні конкретними 
ділами примножити свій 
вклад у зміцнення еконо
мічної та оборонної могут
ності країни.

При розробленні нового 
п'ятирічного плану в рес
публіці, як того і вимагав 
ЦК КПРС, за рахунок ефек
тивнішого 
створеного 
потенціалу, 
науково-технічного прогре
су і посилення ресурсозбе
реження було знайдено до- 
датксві можливості для до- 

■’•ЧцТНЄННЯ більш високих 
-Ємпів розвитку народного 

виксристання 
виробничого 
прискорення

господарства. Це дало 
можливість збільшити про
ти початкових накреслень 
планові прирости сукупно
го суспільного продукту на 
7,9 мільярда карбованців і 
національного доходу — 
на 6 мільярдів карбованців, 
а темпи їх зростання відпо
відно—на 2,5 і 4,5 процента. 
Продуктивність праці намі
чається підвищити на 20,2 
процента і зекономити пра
цю 3,6 мільйона чоловік.

Проект плану, підкреслю
валось на Пленумі, відпові
дає стратегічним настано
вам XXVII з'їзду КПРС, зав
данням Основних напрямів, 
а по ряду показників пере
вищує їх.

Обсяг промислового ви
робництва зросте на 21,1 
процента проти 18—21 про
цента за Основними напря
мами, кожен процент при
росту стане вагомішим на 
200 мільйонів карбованців. 
Планується на 14 процентів 
збільшити середньорічну 
валову продукцію сільсько
го господарства. Значно 
скорочується кількість од
ночасно споруджуваних бу
дов. Лише с цьому році ви
ключено з плану близько 
300 об’єктів. Великі заходи 
намічено для здійснення 
соціальної програми. Ре
альні доходи на душу насе
лення зростуть за п’ятиріч
ку на 14 процентів, виплати 
і пільги з суспільних фон
дів споживання 
майже 31 мільярда 
ванців.

План дванадцятої 
річки відзначається 
спрямованістю на 

досягнуть 
карбо-

п яти-
чі.ткою 
нарди-

нальне поліпшення якісних, 
кінцевих результатів робо
ти. Його виконання вимага
тиме від кожної партійної 
організації, кожного кому
ніста, всіх трудящих ціле
спрямованої, напруженої і 
творчої роботи на всіх ді
лянках народного госпо
дарства. Підсумки півріччя 
показують, що взятий пар
тією курс на прискорення 
втілюється в життя. Завдя
ки активнішому використан
ню інтенсивних факторів 
зростання економіки, впро
вадженню досягнень науко
во-технічного прогресу, 
зміцненню дисципліни і ор
ганізованості багато галу
зей розвиваються більш 
високими темпами, ніж на
мічалось. За півріччя ви
пуск промислової продукції 
збільшився на 5,5 процента 
при завданні на рік 3,4 про
цента. Понад план її реалі
зовано на один мільярд 
540 мільйонів карбованців. 
Стабільніше стали працю
вати чорна металургія, ву
гільна промисловість, тран
спорт, підприємства та ор
ганізації невиробничої сфе
ри. Виконано плани по со
бівартості і прибутку. Зрос
ли закупівлі молока і м'я
са. Прискореними темпами 
вводиться житло.

На Пленумі порушували
ся питання істотного при
скорення переведення еко
номіки на рейки інтенсифі
кації. Підкреслювалась не
обхідність збільшення част
ки капітальних вкладень на 
реконструкцію і технічне 
переозброєння діючих під
приємств, ефективнішого

пра
ць о- 

ви- 
ході 

І п’яти- 
манев- 
більше 

на онов- 
виробни-

використання виробничого 
і науково-технічного потен
ціалу, всіх видів ресурсів. 
Вимога ця не нова. Однак 
у ряді провідних і 
рішучого зрушення в 
нічній політиці ще не 
булссь. Керівники 
терств і відомств 
тьох випадках 
ють іти старим, второваним 
шляхом — нарощують ви
пуск продукції за рахунок 
нового будівництва і збіль
шення чисельності 
цюючих, нехтуючи при 
му потребами ДІЮЧИХ 
робництв. Ось чому в 
реалізації завдань 
річки треба вміло 
рувати ресурсами, 
спрямовувати їх і 
лення основних і 
чих фондів, не допускаючи 
їх старіння.

Завдання 
народного 
його інтенсифікації 
в’язують максимально вико
ристати всі можливості по
тужного наукового потен
ціалу республіки.

У доповіді і виступах ве
лике місце зайняли питан
ня розвитку агропромисло
вого комплексу, виконання 
Продовольчої програми. В 
числі завдань першорядної 
ваги називалися — підви
щення стабільності зерно
вого виробництва, істотне 
зростання виробництва со
няшнику, цукрових буря
ків, інших сільськогоспо
дарських культур, а також 
молока І м’яса. Багато тре
ба буде зробити за про
грамою соціальної пере
будови села.

галузей 
тех- 
від- 

мініс- 
у бага- 

продовжу-

реконструкції 
господарства, 

зобо-

на- 
не 

єгропроми, 
працівників

Велике місце в доповіді 
і виступах було відведено 
роботі органів управління 
агропромисловим комплек
сом. Бідзначалссь, що пе
рехід на нові умови госпо
дарювання розширив іні
ціативу, дає змогу опера
тивніше розв’язувати 
зрілі питання. Але ще 
всі обласні ---------
РАПО, багато 
Держагропрому республі
ки працюють так, як вима
гають час, нові завдання.

Надзвичайно важливою 
справою є докорінне під
вищення якості продукції, 
скорочення затрат матері
ально-сировинних і паливно- 
енергетичних ресурсів. У 
республіці, говорилось на 
Пленумі, в цьому напрямі 
розроблено конкретну про
граму дій, визначено рубе
жі, досягти яких треба що б 
то не стало.

Учасники Пленуму були 
поінформовані про хід ро
біт по ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській 
АЕС. Відзначалось, що з 
перших же днів Політбюро 
ЦК КПРС всю організацію 
цих робіт взяло е свої ру
ки. Оперативно прийнято 
ряд постанов, повністю ви
діляються необхідні ресур
си, мобілізуються кращі на
уково-технічні сили країни. 
Перед міністерствами і ві
домствами було поставлено 
завдання по компенсації 
викликаних аварією етрат в 
енергетиці, 
народного 
республіки.

інших галузях 
господарства

Зразки роботи по-ново
му, приклад діловитості І 
принциповості в розв’язан
ні корінних проблем пере
будови, говорили учасники 
Пленуму, повинні показати 
насамперед партійні комі
тети і первинні партійні 
організації. Перші кроки о 
цьому напрямі вже зробле
но. Діяльність Київської, 
Донецької, Сумської. Хар
ківської обласних партій
них організацій в ряді пи
тань позитивно оцінена на 
червневому Пленумі ЦК. Та 
це лише початок тієї вели
кої роботи, тієї докорінної 
перебудсни, якої вимагає 
життя.

Підкреслювалось, що го
ловний критерій оцінки 
працівників будь-якого ран
гу — це здатність розв’я
зувати якісно нові завдання. 
Саме з цих позицій треба 
проаналізувати склад ■ кад
рів, їх розстановку і навчан
ня. Пильну увагу Пленум 
приділив питанням демо
кратизації громадського 
життя, розвитку критики І 
самокритики, вдосконален
ня політичної, ідейно-ви
ховної роботи партійних 
організацій. Говорилося про 
необхідність посилення 
уваги до реалізації критич
них зауважень і пропозицій 
комуністів, висловлених у 
ході останньої звітнс-еи« 
борної кампанії, обговорен
ня підсумків XXVII з'їзду 
КПРС.

В обговореному питанні 
Пленум прийняв розгорну
ту постанову.

(РАТАУ).

Сонце заступилось хма
рами із самого ранку, так 
сал'О із самого ранку сто
яли незрушно на трактор
ній комбайни. Вночі пішов 
дощ- За перші два дні 
жнив шість комбайнів зі
брали хліб на 150 гекта
рах, взяли непоганий роз
гін, а тут на тобі — дощ.

Сходились на обід. Що- 
іи.ня смачні борщі й куле- 

’ • _ ..______________ші вивозились їм у поле. 
Нашвидкуруч підкріпля
лись, дмухаючи на гаряче 
печене й варене: час у 
пслі дорогий. А сьогодні 
довелось обідати на трак
торній.

Жнива цього року орга
нізовані в колгоспі «Шлях 
до комунізму» добре, І як
що кожен комбайнер ви
конуватиме щоденну нор
му, ТО триватимуть вони 
11—12 днів. Так записано 
у зобов’язаннях.

Обідали надворі за дов
гим міцно збитим сто
лом — місця всім виста
чало. Дмухав теплий вітер 
з поля — студив гарячі 
миски.

Анатолій Демченко, най
молодший комбайнер у 
першій тракторній, казав 
невдоволено:

__Ще й нічого не зро
били, а обідаємо...

на трак- 
завжди 
хіба за 
брати-

Анатс- 
посе-

— Нічого, після обіду 
наженем, — заспокоював 
Віктор Панасевич.

До обіду хлопці не си
діли без діла, 
торній робота 
знайдеться, але ж 
таку роботу треба 
ся у жнйва?

Червоний його, 
ліїв, «Колос» стояв 
ред майдану, як на зльот- 
ній смузі. Уже третій се
зон жнивує машина, Ана
толій — перший, але по
розумілися вони добре. 
І зараз кожному (ойному 
на майдані, другому за 
обіднім столом) думалось 
про поле.

Вітер у самому піднебес
сі колошматив хмарами і 
вони рвались, тоншали й 
пропускали крізь сиву 
намітку світло. Світло сд 
далекого й холодного сьо
годні сонця. Жниварі по
глядали на небо.

Сиділи за обіднім сто
лом хлопці молоді. Колек
тив тракторної бригади 
N° 1 — комсомольсько- 
молодіжний. Ще один 
КМК у колгоспі — з гара
жа. Тож на жнивах моло
дим 
тії.

Та 
про 
зміну дбають, 
книжку 
Радянській Армії видають 
на руки (300 карбованців—

доручені сольні пар-

й взагалі, в нолгоспі 
молоду хліборобську

І ощадну 
після служби в

то добра підтримка до 
першої зарплати), і техні
ку нову пропонують. А не
давно в колгоспі з’яви
лась ще одна посада — 
заступника голови прав
ління колгоспу по роботі 
з молоддю. Лід.а Сазин 
зараз серед жниварів: за
кінчує заповнювати в го
лубенькому агітвагончи- 
ку останні цифри й пріз
вища вчорашнього трудо
вого дня. Цей вагончик 
постійно прошкує за жни
варями: збирають хліб у 
колгоспі позагоносо (у 
першому об’єднаному 
збирально - транспортно
му загоні — чотири «Ни

ви» й два «Колоси»), тс у 
вагончику можна не тіль
ки прочитати свіжі газети 
й журнали, довідатись про 
хід жнив у інших загонах 
чи колгоспах, а й перепо
чити.

Біля 
торів 
ГАЗ-53.
ті, та хоч би тобі 
вичка здійнялась — при
бив дощ вчорашню пи
люку.

— Ще б поле не вихо
дили, а вже повпрівали? 
Коло миски... — це Віктор 
Корецький.

— О, я так само 

будинку механіза- 
зупинився новий 
Мчав на швидкос- 

куря-
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зав, — посміхається Ана
толій Демченко.

— Пообідаємо, та й, ма
буть, можна рушати, — ка
же Віктор і диєиться на 
хлопців, шукає підтримки, 
але хлопці мовчать, бо й 
їм в поле кортить, але ж...

Нову машину комсо
молець Корецький отри
мав два місяці тому і часу 
для того, щоб підготува
ти її до жнив, було вдо
сталь. Усе перепробував, 
усе перевірив. Аж тільки 
насамкінець до кузоса 
взявся. Зараз заглянеш у 
нього — нікуди зерняті ді
тись. Кутки позаварював 
електричною зваркою, на
ростив додаткові борти, 
обшпугувоБ брезентом щі
лини, покривало на кузов 
приладнав... Що взяв від 
комбайна — привезти на

тік. Хліб треба берегти, 
цього року особливо.

І ежє як завелись ком
байни, як похурчав за Бо
рота новенький ГАЗ-53 
Віктора Корецького, ми 
підійшли до бригадира 
тракторної з 15-річним 
стажем Миколи Григоро
вича Денисенка й попро
сили поділитись вражен
нями від перших днів 
жнивування, розповісти 
про труднощі й проблем.и 
переджнивних буднів.

— Дуже хвалитися не
ма чим. У Петрівському й 
Бобринецько.му районах, 
чуємо по радіо, уже хлоп
ці по три тисячі понамо
лочували, а ми тільки пер
ші зірочки збирає/лось 
малювати. Швидше в них 
достигає, це зрозуміло. А 
так організували жнивами 
цього літа добре.

— А готувались до жнив 
як?

— Тоді проблем виста
чало. Ще жодного року 
не було так сутужно з 
запчастинами як цього. 
Жодного підбирача для 
комбайнів не отримали з 
сільгосптехніки. Старі ре
монтували — треба було 
шукати виходу. Зараз тех
ніка на ходу. Тільни б по
года не заважала.

Обід закінчився — жни
ва продовжувались.

В. ТЕЛІЖАН.
Добровеличківський 
район.

На зні мку: смачний 
борщ у руках водія Вікто
ра КОРЕЦЬКОГО.

Фото В. ГРИБА.



—-------- 2 стор. «Молодий комунар» 12 липня 1986 року
Які листи часто трап

ляються а нашій пошті? 
Не працює будинок 
культури, не вийшов за 
графіком автобус на лі
нію, не подали вчасно 
таксі па замовлення, не 
довірили нового тракто
ра молодому механіза
тору... Словом, часіка 
«не» в них обов’язкова. 
В цьому ж листі у фор
мальному ставленні до 
своїх обов'язків звину
вачувався секретар ком
сомольської організації.

Формальний звіт, фор
мальна робота, фор
мальне доручення, упе
редженість ватажка до 
когось із спілчан. З цим 
доводилося мати справу. 
На жаль... Образа, осо
биста амбіціозність, не
вживчивий характер 
скаржника. 1 це не рід
кість... Що ж було цьо
го разу?

УКВГІІ11 водій Кіро
воградської станції 

швидкої допомоги Олек
сандр Поиомар був у пла
новій відпустці. Коли ж 
вийшов у перший день на 
роботу, відчув себе трохи 
незатишно. Хтось усміхав
ся, хтось дивувався, а од
на з лікарів просто зупи
нила Олександра в кори
дорі і запитала, коли це 
він встиг проштрафитись, 
з'явитись па роботі в не
тверезому стані? За кіль
ка років спільної роботи 
нічого подібного за ним 
не помічала, знає його як 
висококласного водія, ди
сциплінованого працівни
ка 1 ось па відкритих 
партійних зборах етапнії 
у виступі секретаря ком
сомольської організації 
Ольги Тенеппк прозвучало 
прізвище ГІономаря в ря
ді йору шпиків трудової
дисципліни тих, хто з’яв
ляється на роботі в нетве
резому стані. Коли ж обу
рений Олександр (інакше 
його етап ніяк не назвеш, 
бо сам він вважає себе 
непитущим, займається 
спортом) попросив ІІОЯС- 
исішя у секретаря комсо
мольської організації, та 
відповіла, що нічого тако
го за ним сама не поміча
ла, проте старші товари
ші їй підказали, іцо та
кий випадок (хоч і пооди-
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іюкий) був. «Комсорг по
яснила мені, що колишній 
парторг станції попросила 
назвати порушників тру
дової дисципліни, в тому 
числі і мене, — пише в 
листі до редакції Олек
сандр, — комсорг навіть 
не поцікавилась, чи мав 
місце той факт, про який 
повідомила Л. Я. Прима. 
Коли ж я зробив спробу 
з'ясувати це питання з 
Лідією Яківною, то ком
сорг попросила мене цьо
го не робити. Мовляв, ме-

ЖИТТЯ СПІЛКИ: АВТОРИТЕТ ПЕРВИННОЇ

ПОСТФАКТУМ
пі ж потім буде гірше...». 
[ далі: «Для звіту потріб
ні були прізвища, щоб 
створити уяву про свою 
роботу, якої насправді не
має».

Серйозні звинувачення... 
Суть конфлікту я псрспо- 
віла за листом Олександ
ра. Уся історія в основно
му відтворилася шляхом 
опитування, підтвердила
ся в окремих розмовах. В 
окремих. з окремими 
людьми...

— Поиомар? Не знаю, 
що трапилося, але одразу 
скажу — водій високого 
класу. Я з ним працювала 
у бригаді. Правда, інколи 
захоплюється швидкістю, 
але Саша вважає, що 
«швидка допомога» і має 
бути швидкою, — це було 
перше, що сказала про 
нього заступник головного 
лікаря, секретар парторга- 
иізакії станції Л. В. Гри- 
горащенко.

— Але ж таке було! — 
прочитавши листа, від- 
реагувала фельдшер швид
кої допомоги Л. Я. Прима 
(коли цей факт мав місце, 
иарторгом була вона), — 
якось вранці після пічного 
чергування годині о 9 
ранку відчиняю дверцята 
своєї машини (забула там 
свої речі) і ахнула — си
дять троє водіїв, причому 
у відсутності водія нашої 

бригадп, а поміж ними па 
кушетці зі свіжовиирасу- 
ваніїми простинями роз
кладено сніданок, лежить 
порожня пляшка...

Звичайно, обурився б 
будь-хто — па робочому 
місці (хоч і після роботи) 
розпивати спиртне... Тим 
більше у медичному за
кладі, як*-то кажуть, свя
тая святих... У машині 
швидкої допомоги, якій 
інколи так треба приїхати 
«11 а дтс р м і 11 о зо ». Нічого, 
що хлопці відпрацювали 

зміну, машина вже була 
прибрана для виїзду в на
ступне чергування— Лідія 
Яківна взяла собі за пра
вило протягом багаторіч
ної роботи на станції 
швидкої допомоги трима
ти її, як-то кажуть, в пов
ній бойовій...

— Восьма!- Терміновий 
виклик... Двадцять п'ята! 
Зберіться біля машини...,— 
так, буває, з першої хви
лині чергування розпо
ряджається тобою диспет
черська служба. Коли вже 
тут прибирати машину? А 
якщо напередодні там за
сідала п'яна оргія, хворо
му чи потерпілому дове
деться трохи зачекати.

Цс чи щось подібне ска
зала тоді хлопцям Л. Я. 
Прима, змусивши вийти їх 
з машини, але зауваження 
не сподобалось. Один із 
них відреагував не дуже 
ввічливо:

— ідіть своєю дорогою...
Як не дивно, це був 

Олександр Пономар. Див
но тому, що у листі до ре
дакції він писав: «Вії ро
зумієте, що якби я відчу
вав за собою провину, я б 
не звертався до вас за до
помогою». Значить, не від
чував, не вважав себе ви
нуватцем. Тим більше див
но, що сам підтверджує 
вищесказане:

— Так, ми сиділи тоді в 

машині іншої бригади. І 
саме так я відреагував на 
зауваження Л. Я. При
ми... Але ми не випивали.

— Звідки ж тоді порож
ня пляшка в машині?

— Не знаю. Я не пив! 
Ми чекали того дня заро
бітну плату і сіли посні
дати в машиїїі — усі були 
після пічного чергування...

Пив не пив — цього сьо
годні ке доведеш. Тим 
більше трапилася це ще 
наприкінці минулого літа, 
а обиародувз.и! . факт 

вперше тільки у квітні ни
нішнього року. Я далека 
від думки, що подібні ре
чі треба замовчувані із 
делікатності, мовляв, хто 
старе пригадає... Зовсім ні! 
Тим більше, що згадані 
зборії якраз розглядали 
виконання постанови ЦК 
КНРС «Про заходи по 
подоланню пияцтва і .ал
коголізму» працівника ми 
станції швидкої допомо
ги. Але чи не пізно реагу
вати па подібні речі че
рез 8—9 місяців після по
рушення? На жаль, точні
шої .дати сьогодні ніхто 
не пам’ятав. Та й Олек
сандр б’є себе в груди: 
не пив я тоді. Сьогодні 
важко довести це чи про
тилежне. Але ж на станції 
швидкої допомоги, як і в 
будь-якій установі, що має 
свій автопарк, існує екс
пертиза, яка підтверджує 
тверезість чи сп'яніння 
водіїв, можливість допус
ку їх на лінію. Невже не 
можна було тоді ж віді
слати па експертизу О. По- 
помаря, і, підтвердивши 
сп’яніння, вжити заходів?

— Можна було. 1 треба. 
Я запросила його у парт- 
кабінет для розмови — не 
з'явився... Олександр пра
цює у нас п'ять років, ні
коли не чула від нього 
грубощів, а тут... Образа 
роздирала душу. Повіри

те. йшла додому і плака
ла, — пригадує Лідія 
Яківна. — Він же за ві
ком мені мало не в сини 
годиться... Дома заспо
коїлась, образа вляглась і 
через добу, коли знову 
вийшла на роботу, допо
відну подавати не стала. 
І Іожаліла...

Ольга Тсиеник обрана 
секретарем комсомоль
ської організації вперше. 
І тоді, крли трапився цей 
інцидент, вона ще не очо
лювала комсомольську 

організацііо Кіровоград
ської станції швидкої до
помоги. Навряд чи треба 
ставити їй у провину те, 
що про цей випадок вона 
дізналась від старших то
варишів, тим більше, якщо 
у свій час проступку не 
надавали гласності. Але 
чому? Коли? Де? За яких 
обставин це трапилось? 
Ольга не потурбувалась, 
не поцікавилась. Постфак
тум, одним словом. А от 
нагадати про нього у ря
ду інших — не зайве. Це— 
переконання. Воно не дає 
підстави робити висновок 
про стиль роботи цієї ком
сомольської організації, її 
ватажка. А от про автори
тет — обов’язково.

Я перекопалася, що 
справи в цій комсомоль
ській організації далекі від 
тієї сумної картини, яку 
на ма .нова в Олекса ндр.
Хоч він і наголошував у 
листі на своєму членстві 
в ВЛКСА1, комсомольцем 
виявився пасивним. Внес
ки сплачував нерегулярно, 
збори майже не відвідує, 
жарт (будемо сподівати
ся; що жарт), мовляв, за
просили б мене на комсо
мольські збори, хоч по
дивлюся, що до чого, теж 
мав місце, Олександр під
тверджує. А що ж тут та
кого? Олександр вважає, 
що бути активним комсо

мольцем це обов’язково 
«спроба висунутись», а це 
не для нього. ЗВІСНО, СТОЯ
ЧИ в стороні ВІД КОМСО
МОЛЬСЬКИХ справ, він не 
може знати, яким цікавим 
видався культпохід, як за
хопилися всі підготовкою 
до святкового вогника, 
яке місце зайняв на кон
курсі їхній вокально-ні- 
струментал ьипй а нсамбл ь... 
Тож, навряд чи мав право 
О. ііопомар робити такий 
висновок: роботи ніякої...

Правші Олександр в од
ному: він готовий понести 
покарання, коли вимен. 
Але заслужено і вчасно. 
Чого ж варта принципо
вість комсомольської ор
ганізації, керівництва стан
ції, коли негативні факти 
згадуються тільки тоді, 
коли’ не вистачає кріїтич- 
нпх зауважень у доповіді. 
Ради чого критика.- Ради 
слівця.-’ Якщо цей факт і 
один єдиний, ВІН, МИ вже 
вкотре констатуємо, мав 
місце...

І всс-іаки спробуємо 
відповісти на питання, по
ставлене па початку: що 
керувало автором листа: 
особиста образа чи прин
ципова позиція? 11а жаль, 
перше... Образа заважала 
всім. Лідії Яківні Примі— 
виконати свій громадян
ський і партіііииіі обов'я
зок — покарати порушни
ка, Олександрові — зали
шатись об'єктивним в 
оцінці роботи своїх това
ришів. До того ж, образа 
була настільки сильною, 
що в усьому він бачив 
тільки упередженість, тіль
ки чийсь неінтелігентний 
намір втрутитися в ного 
особисте життя... Споді
ваємося, що цс не так. Як 
і сподіваємося на тс, що 
образа на Олександра усіх, 
з ким довелося мати роз
мову (а вона прозвучала 
неоднозначно: не сподіва
лися, мовляв, що О. Г1оі;о- 
мар у газету напише), не 
створить додаткових склад
ностей у непростих стосун
ках Олександра з колек
тивом. Поділитися з газе, 
тою має право кожен. 
Шкода тільки, що сумніви 
і невдоволення посіяли 
особисті амбіції. З комсо
мольською принциповіс
тю — нічого спільного.

Л. ЯРМОЛЕНКО.

НА ПРИКЛАДАХ ГЕРОЇЗМУ
воїнів-визволителів вчаться мужності і вірності Вітчизні учні 
Недогарської восьмирічки.

Туг уже стало прави

лом — героїко-патріотич- 

ні акції впашгозуаати не 

лише з дні знаменних дат, 

а регулярно, впродозж 

всього навчального року, 

навіть під час літніх кані-

кул. На урока- мужності

вчителі, КОЛИШНІ 1фронто-

вики розповідають їм про

славні бойові традиції

Збройних Сил СРСР, від-

кривають сторінки подай-

гу, здійсненого в роки

громадянської та великої

Вітчизняної воєн.

Піонери га комсомоль
ці знають чимало про зви
тяжців Недогарок. Пи
шаються вони тим, що в 
Чапаїзській дивізії а ро
ки громадянської героїч
но захищали завоювання 
Великого Жовтня їх одно
сельці М. Чепурний, 
П. Довженко, Г. Чуб, 
І. Пліха, Ф. Солошенко, 
П. Мацак. За час прове

дення пошукової експеди
ції «Літопис Великої Віт
чизняної» проведено ан
кетування з тими, хто за
лишився живим з тих 239 
односельців, які пройшли 
вогненними верствами, за
хищаючи рідну землю від 
німецько-фашистських за
гарбників. Зібрано мате
ріали і про загиблих. Ок
ремий розділ слідопит- 
ського доробку про виз
волителів села. Тут на 
перших сторінках мате
ріали про Героя Радян
ського Союзу Петра Ба
ранова — гвардії старшо
го лейтенанта з Псков- 
щини, який лише в одно
му бою знищив два фа
шистських «тигри» і сам 
був смертельно поране
ний.

Під керівництвом свого 
наставника ветерана Ве
ликої Вітчизняної Антоні- 
ни Тимофіївни Криулен- 
ио червоні слідопити про
вели клопітку роботу, на
лагоджуючи зв’язки З ве
теранами 91-ї артбригади, 
що визволяла район від 
ворога. Підполковник у 
відстазці 6. П. Асауленко, 
який нині живе є м. За- 
горську Московської об
ласті, виготовив для му
зею схему бойових днів

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

цього з'єднання. З Ново
сибірська написав капітан 
запасу І. Я. Шмаков.

У дні святкування 40-річ- 
чя Великої Перемоги 
фронтовики приїхали в 
Недогарки, провели тут 
відкритий урок мужності. 
А потім голова ради вете
ранів 91-ї Олександрій
ської Червонопрапорної 
ордена Богдана Хмель
ницького артбригади стар
ший лейтенант запасу Іван 
Михайлович Сітало запро
сив недогарських школя
рів у Харків, де відбува
лась зустріч фронтовиків, 
які виззоляли це місто. 
Діти вручили ветеранам 
хліб-сіль, землю з могил 
полеглих героїв. Тут,- біля 
пам'ятника воїнам-визво- 
лителям, колишній ко
мандир четвертого артди
візіону І. А. Голишев роз
повів дітям про історію 
своїх бойових орденів — 
Червоного Прапора, Олек-
сандра Невського, Віт
чизняної війни двох сту
пенів, Червоної Зірки, 

Пере- 
площі,

згадав про парад 
моги на Красній
в якому він брав участь 
влітку 1945-го. А директор 
восьмирічки Р. 1. Коваг.ен- 
ко вручила І. М. Лузіну та 
І. М. Сіталу червоні стріч-

ки почесних громадян Не
догарок.

Побували недогарські 
юнаки та дівчата в харків
ській середній школі 
№ 126, де також відкри
то музей 91-ї артбригади. 
Червоні слідопити ділили
ся досвідом своєї пошу
кової роботи.

В ході вивчення мате
ріалів XXVI! з’їзду КПРС 
директор школи Р. І. Ко
валенко нагадує педаго
гам, комсомольським ак
тивістам про те, що обо- 
в язок старших поколінь— 
робити все, щоб зміна бу
ла більш здібною, більш 
освіченою, щоб вона гід
но несла в майбутнє еста
фету ідеалів справедли
вості й свободи, які запо
вів Великий Жовтень. Са
ме про це йшлося а По
літичній доповіді Цент
рального Комітету партії 
з їздові. Тож першими на
ставниками школярів у 
Недогарках стають саме 
такі, як Антоніна Тимо- 
фіїпна Криуленко, як ве
терани 91-ї артбригади. 
Вони допомагають піоне
рам і комсомольцям торк
нутись джерел вікопомно
го подвигу радянського 
воїна, усвідомити, що їх 
найвищий обов'язок — 
бути готовими до захисту 
Батьківщини, якій вони 
поклялися на вірність пе
ред фронтовиками біля 
пам'ятника воїнам, чиї 
імена ними встановлено 
під час експедиції «Літо
пис Великої Вітчизняної».

М. ЛЕБІДЬ, 
робітник. 

Олександрійський район.

ТВОРЧІСТЬ

«ТЯСМИНУ» 
АПЛОДУЮТЬ 
ТИСЯЧІ

195! рік. Обласний 
огляд сільських колекти
вів художньої самодіяль
ності. Жюрі вирішувало, 
хто ж із сільських хорових 
колективів предстазляти- 
ме область на республі
канській сцені. Перше 
місце вибороз НОВОСТ8О- 
рений, до того майже ні
кому не відомий хор «Тяс- 
мин» Олександрівського 
районного будинку куль
тури.

За високу виконавську 
майстерність, продемон
стровану тоді на респуб
ліканському огляді, хор 
та його керівник В. Р. Бід- 
ненко були нагороджені 
Почесними Грамотами Мі
ністерства культури УРСР.

Згодом колектив був 
учасником Декади україн
ської літератури і мисте
цтва у Москві та облас
ного огляду, присвячено
го дню народження Т. Г. 
Шевченка.

У 1967 році до хорово
го колективу приходить 
нозий керівник — Вя- 
чеслаз Михайлович Сазус- 
тяненко. Визначальним у 
роботі з хором стало за
своєння манери народно- 

Іго гуртового спізу, сучас
ної народно-хорової звуч
ності.

Лише за минулий рік 
народний самодіяльний 
хор «Тясмин» даз близь
ко тридцяти концертів, на 
яких йому аплодувало 
більше п'ятнадцяти тисяч 
глядачів. В оснозному це 
були виступи перед тру
дівниками поліз і ферм 
району. Але знають колек
тив і за межами області. 
Так, наприклад, у липні 
минулого року хор висту
пав у Ризі на республікан
ському святі пісні і танцю.

У 1985 році хор брав 
участь у республіканських 
телепередачах «'Народна 
творчість» та «Народні та
ланти». У тому ж році 
«Тясмин» стаз лауреатом 
Всесоюзного огляду само
діяльної художньої твор- 
чості, присвяченого 40-рІЧ-^В 
чю Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчиз
няній війні.

У червні цього року ко
лектив відезяткузав своє 
тридцятки’ ятирічч я. Як і 
раніше, закохані в хор 
його ветерани подружжя 
Валентина Сергіївна та 
Микола Іванович Тюхтії, 
Олексій Макарозич Годо
ваний, Галина Іванівна Са~ 
вустяненко. З величезним 
задоволенням співають у 
хорі їх молоді колеги по 
захопленню Валентина Ти- 
мофіївна Чернега, Жаннз 
Миколаївна Стукало, Гри
горій Антонович Тере
щенко.

А. НЕСІС, 
Г. ХАРИТОНОВ, 

методисти обласного 
науково-методичного 

центру народної твор
чості.

емт Олександрівна,



*
12 липня 1986 року «Молодий комунар» З стор. -----------

ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

Золотим снопом роз

сипало свої промені на

селище Нове ласкаве сон

це. Сьогодні воно світить

урочисто. Все навколо ра

діє. Та й як не радіти, ко

ли до малечі прийшла

казка.

СВЯТО
їхній дружбі недавно виповнилося 20 років. Два десятиріччя по-справжньому 

дружать між собою члени учнівської виробничої бригади Богданівської СШ № 1 
імені В. 1. Леніна Знам'янського району й учні Халданської десятирічни Євлах- 
сьного району Азербайджанської РСР. Чи не щороку вони приїздять один до од
ного не тільки погостювати, а й потрудитися. Так було і цього року. Друзі з Азер
байджану та СШ № 195 м. Києва, з якими теж давно дружать богданівці, якраз 
прибули на іменини виробничої бригади своїх ровесників: їй відзначали тридця
тиріччя.

Свято всі зустріли в роботі — працювали в рахунок потерпілим ■ аварії на 
Чорнобильській АЕС.

На знімках: три нерозлучних подружки — киянка Світлана МАРИНЕНКО, 
Хчемиця Богданівської десятирічки Наталя ВОВКОДАВ та азербайджанка Садагат 

БДУЛЛАЄВА; ох і здорово ж прокататися верхом на коні!
Фото І. КОРЗУНА.

КАЗКИ
самого ранку 
птахою і 
1 ось та

урочиста

ае- 
кружляї 

дозго- 
I мить.

Ще з 
селою 
музика, 
жданна
Під звуки дитячого духо
вого оркестру Кіровоград
ської музичної школи № 5 
і оплески малечі Мальві- 
на разом з веселим Бура- 
тіно відкривають світ каз
ки. І починається вистава.

На сцені казкового те
атру з’явились герої 
мультфільму «Чунго-чан- 
га». Це вихованці дитячо
го хореографічного ан
самблю «В гостях у каз
ки», за ними — Водяний. 
Все закружляло у весело
му хороводі. Тут були і 
вірші, і танці, і пісні. А як 
добре виконував пісні во
кально - інструментальний 
ансамбль дівчаток «Па
м’ять».

Здається, навіть Карабас 
Барабас не зміг прихова
ти здивування: так і зали
шиться сидіти закам'яні
ло — тільки вже з добро
зичливим лицем — непо
далік від своїх казкових 
героїв. Борода його те
пер стала предметом роз-

~Іваг. Веселою юрбою злі- 
тають по ній дітлахи.

Та й Дуремар на ло
вить своїх п’явок — на 
його товстих канатах лі
тають по колу малюки. 
Добра стара Черепаха 
Тортіла, що розмістилася 
у велетенському кільці 
ключика-сцени, теж за- а 
пропонувала свій панцер І 
для розваг. І

Біля альтанки, що вико- І 
нана у формі скрині, сто- І 
їть білявий хлопчик, голу- 
бокоса дівчинка і симпа
тичний пудель. Хто ж такі? 
Та це ж П еро читає свої 
вірші Мальвіні і її вірно
му другу Артемону. А до 
універсального спортив
ного комплексу запрошу
ють кіт Базіліо і Аліса...

Та хіба про все розка
жеш? Хороший подарунок 
зробив малюкам завод. 
Його добрими казкарями 
були робітники, художни
ки чавуноливарного за
воду.

Казковий світ улюбле- а 
них персонажів доповню- І 
ють живопис, скульптура і І 
архітектура малих форм з 
оригінальними конструк- І 
ці ями гойдалок і карусе
лей. Майданчик поклика- І 
ний розвивати дітей не [ 
тільки фізично, а й при- І 
щеплювати їм естетичні І 
смаки. |

Автори і виконавці май- - 
данчика «Золотий клю- • 
чию» — художники С. М. | 
Мінєєвцев, О. В. Кривко та ! 
брати Сергій і Григорій 
Савченки.

«Приїжджайте до нас. | 
Завітайте до нашого каз
кового містечка, — запро- 1 
шує дерев'яний Буратіно з , 
балкону лялькового теат
ру. — Хай і в вашому сер
ці поселиться радість доб
рої казки». і'

■і і

Л. КОЦАР, 
інженер Кіровоград
ського чавуноливар
ного заводу.

ПІСНІ НАД ТАБОРОМ
— А сьогодні, мамо, я— 

черговий комаиднр, — не 
без гордості заявив хлоп
чик, сидячи за столом у 
затишному будиночку тре
тього загону.

Цей райок здавався 
Петькові незвичайним. 
Розбудив його дзвінкий 
пташиний переспів. І хлоп
чик за мить поринув у 
прохолоду навколишньо
го лісу. Табір ще спав. 
Тільки біля їдальні вже 
весело клопочуться кухар
ки.

—- Цікаво, 
приготують 
щів? — поду
гадавши недавній 
іменинника. — От 
весело-тоді було!

Цілий день у їхньому 
табо^ імені Гагаріпа лу- 
налн^^/Зні. А скільки ціна-

що сьогодні- 
із солодо- 
'33 він, при- 

день 
ЖС її

вид ігор показали їм ніо- 
нервожаті! Чого тільки 
не забаглося іменинни
кам — усе перед ними, 
мов у казці, з'являлося на 
столі...

— Чого це ти сьогодні 
раненько піднявся? — це 
до нього тьотя ІІадя, во
на шеф-кухар.

— Та так, — знітившись, 
і вже на ходу, — справ 
багато. У будиночку пе
ревірив, як складено взут
тя і одяг, підкачав м’яча. 
Свій улюблений танк з 
пластиліну поклав до тум
бочки. Цс в них учора 
конкурс був «Самі роби
мо власними руками». Хоч 
і не найкращим був його 
танк, а багатьом 
бався. То може б і його 
прізвище згадали, 
вітали переможців Олесю

споДО

КОЛІ!

Кнсінську, Світлану Лаз- 
бій та Тетяну Гомешок.

Аби могла вихователь 
Г. П. Ольбишсвська про
слідкувати у цю мить за 
думками Петі Павлючсн- 
ка, вона обов'язково за
спокоїла б свого вихо
ванця тихими лагідними 
словами: «А попереду ж в 
пас конкурси малюнків, 
пісень, веселі старти. Бу
деш ще її ти першим. А що 
не нудьгуватимеш у на
шому таборі — це вже 
точно!».

— ...Ех, якби ви побачи
ли наш день самовряду
вання. Ви ж знаєте Ан
дрія Задровця з 5 класу. 
Був шеф-кухарем, кашу 
варив — всі добавки про
сили. А Юрко Бойдюк 
слідкував за порядком у 
таборі...

У коротких ГІетькових 
листах, звичайно, більше 
емоцій, ніж змістовних 
розповідей. А про дещо 
хлопець не хоче писати. 
Про те, наприклад, що 
по-доброму заздрить стар, 
шим хлопцям з 2-го заго
ну. От якби йому навчи, 
тися грати в теніс так са- 
мо вправно, як це робить 
Ссрьога Тумашов. Або 
набивати ногою м’яча 210 
разів, як Ігор Козелій, 
Так у них же в загоні ви
хователь який! Олександр 
Савельев — студснт-філо- 
лог — і в поході не роз
губиться біля мокрого 
хмизу, підпалить одним 
сірником, і в баскетбол, і 
в футбол грає з хлопцями 
на рівних.

З усього видно, що тут 
між вихованцями і вихо
вателями панує 
дружба. А старша піонер- 
вожата О. М. Данилова 
чи не щотижня організо-

щира

вує походи стежками сла
ви партизан Чорного лісу, 
екскурсійними маршрута
ми.

...Сідає за високі дерева 
Чорного лісу сонце. По
заду гомінкий,"повен пі
сень, ігор, пустощів, день. 
Останні промінчики 
зуть землею : "" 
зупиняються, 
яскраве сонце 
Цс емблема загону ■ 
мішка». А під сонцем 
блакитна земна куля. Пе
тя Павлюченко разом з 
друзями Сергієм Пронь- 
ком, Айваром Нарзулає- 
внм, Сергієм Задровисм і 
цього вечора підправили 
зроблену власними рука
ми емблему, сонцю додали 
веселого . жовтого кольо
ру, а землі — блакитного. 
Бо паша земля, знають 
хлопці, повинна бути теп
лою і голубою.

В. НУЖНИЙ.
м. Знам'янка.

пов- 
і на мить 
висвітивши 
на землі.

«Ус-

конеУАЬТПУНКТ «ВІТРИЛ»
Отже, ТИ, шановний наш 

читачу, вже не школяр. 
Позаду Ю чи 8 класів 
шкільного навчання, на
пружена пора складання 
екзаменів, перший з жит
ті випускний бал... і ось у 
руках у тебе документ 
про середню освіту. Чи 
вирішив ТИ, куди подати
ся, до чого прикласти свої 
сили?

Певно, що більшість ви
пускників уме точно ви
значилися щодо свого 
май^^Л,ого. Частина ж 

чи ту життєву 
Стежку зони вибрали. Де
які просять розповісти 
про ту чи іншу спеціаль
ність » опублікувати адре

су, де знаходиться обра
ний вуз, технікум, учили
ще. Звичайно, на всі лис
ти відповісти не можемо. 
А тому друкуємо адреси 
тих навчальних закладів, 
якими найбільше цікав
ляться.

«Цього року я закінчив 
вісім класів. Хочу набути 
професію токаря або 
зварника.

О. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
м. Помічна, 
Добровеличківський 
район».

Радимо здавати доку
менти до Олександрій
ського СПТУ № 1 (317930, 
м. Олександрія, селище 
Жовтневе, вул. Ватутіна, 1).

* * *
Олена Яремчук, Віліна 

Іванко із селища Зааалля 
Гайзоронського району, 
Катерина Гребінка з Гай
ворона мріють про спеці
альність кондитера.

Вступайте до Кірово
градського СПТУ № 15 
(вул. Гоголя, 125).

* * *
Наталка Пустова із Кі

ровограда просить пові
домити адресу училища, 
де готують продавців.

м. Кіровоград, вул. Ва
силиям, 5.

* ♦ «:
Адресу музичного учи

лища хочуть знати Любоз 
Леаицька та Ліліана Хлис- 
тун із Новоукраїнського 
району.

м, Кірозоград-50, вул. 
Леніна, 10.

Стартувало друге ко
ло республіканської фут
больної першості серед 
колективів фізкультури. 
На стадіоні «Піонер1' об
ласного центру кірово
градський «Радист» здо
був перемоіу над зпам’ян- 
сЬким «Локомотивом» — 
2:1

Вихованець кірово
градського тренера В. К. 
Іваицл (спортклуб «Зірка») 
кандидат у майстри спор
ту Павло Армаїиов па чем
піонаті України з легкої 
атлетики в Дніпропетров
ську встановив повий ре
корд області на біговій ди
станції 3000 метрів з пе
решкодами —■ 8 хвилин
43.8 секунди. (Це вище

нормативу майстра спорту 
на 1.2 'секуидп).

Бронзовим призером 
з водномоторпшо спорту 
на чемпіонаті республіки 
став представник колекти
ву фізкультури кірово
градського виробничого 
об’єднання «Дру импш»
Сергій Красношликов. ви
ступаючи за збірну облас
ті. яка була тут шостою

Сьогодні кіровоград
ська «Зірка» в Ужгороді 
зустрічається з місцевим 
«Закарпаттям». У наших 
земляків після 22 ігор 20 
очок (9 виграшів. 2 нічиї, 
II програшів, різниця за
битих і пропущених м’я
чів — 25-43). Отже — де
сята сходинка в гуриірній 
таблиці. А ужгородці ма
ють 25 очок (6 місце). Лі
дирують в групі команд 
другої ліги київські ар
мійці — 28 очок. •

ІКОЛОНКИ ЯЬ 
ЗАПИТАНЬ | 

І відповідей]

СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКИМ
ПОДАТОК

Читачка А. Червона з 
села Погребнякового Нов- 
городнівського району
звертається до редакції з 
запитаннями:

— яний порядок опла
ти сільськогосподарсько
го податку багатодітним 
жінкам, які самі ведуть 
господарство?

— як наракз»/ють_ по
даток жінкам, які вийшли 
на пенсію на початку ро
ку?

На запитання відпові
дає заступник начальника 
фінансового управління 
облвиконкому М. В. Без
таланний:

— Згідно з статтею 6 
пункту 5 Закону СРСР від 
8 серпня 1953 року «Про 
сільськогосподарський по
даток» (в редакції Указу 
Президії Верховної Ради 
СРСР від 22 грудня 1983 
року -«Про внесення змін 
і доповнень в Закон 
СРСР» «Про сільськогос
подарський податок») від 
сплати сільськогосподар
ського податку звільняє
ться господарство, голова 
якого досягнув віку — 
чоловіки 60 років, жінки— 
55 років. При умові, як
що в господарстві не бе
руть участь особистою 
працею інші працездатні 
члени домашнього госпо
дарства.

При наданні пільг по 
сільськогосподарсько м у 
податку цим господар
ствам до непрацездатних 
відносяться інваліди І і II 
груп інвалідності, діти до 
16 років (включно), вій
ськовослужбовці, учні 
учбових закладіз із стро
ком навчання не менша 
року.

Всі інші громадяни, які 
записані в господарській 
книзі сільської Ради у 
складі господарства вра
ховуються в складі праце
здатних членів господар
ства за винятком осіб, для 
яких нсіановлені пільги 
по податку як спеціаліс
там, які працюють у селі.

Сільсі ким Радам на
родних депутатів надано 
право звільняти повністю 
або частково від спла
ти сільськогосподарсько
го податку домашні гос
подарства, які мають тим
часові матеріальні труд
нощі чи потерпіли від 
стихійних бід, а також у 
випадку смерті чи довго
строкової тяжкої хворо
би основного працівника 
сім'ї. Спеціальних пільг 
по сільськогосподарсько
му податку для багатосі
мейних жінок і жінок пра
цездатних, які отримують 
пенсію, законом не пе
редбачено.

ЯКУ ПИТИ ВОДУ?
Працівники машинолі

чильної станції з облас
ного центру запитують: чи 
можна використовувати 
підігріту соду, яка іде по 
трубах міського водопо
стачання. для приготуван
ня їжі й інших нетехніч- 
них цілей?

На запитання відповідає 
головний державний са
нітарний лікар Є. О. Вла
сов:

— Вода із системи га
рячого водопостачання 
для господарсько-питних 
цілей і для приготування 
їжі непридатна. Для цьо
го повинна використову
ватися вода із системи 
водопроводу, згідно з 
вимогами ГОСТу 2874-32 
«Вода для пиття».
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4 стор «Молодий комунар» 12 липня 1986 року

редньому професійно

технічному училищі № 33

«Веселі ложкарі». Керує

ансамблем Вячеслав Me-

ПОКАЗОВИМ

фодійович Кумейко. Він

Шість років працює в

фольклерний ансамбль

Олександрійському се-

заслужений працівник 

культури УРСР.

Фольклорний ансамбль
Колектив постійно бере 

участь в районних огля
дах художньої самодіяль
ності, в обласних телекон
курсах, виступав перед 
трудівниками Нової Праги, 
Войнівки, Петрового. В 
репертуарі анса/лблю ва
ріації на теми російських 
народних пісень та пісень 
років Великої Вітчизняної 
війни, танцювальні мело
дії.

К. ДАНИЛОВА.
м. Олександрія.

ЗРАЗКОВИМ
Вже більше десяти ро

ків публіка має задово
лення слухати виступи 
учасників дитячого духо
вого оркестру Суботців- 
ського сільського будин
ку культури. Урочисті збо
ри й святкові демонстра
ції, вечори трудової сла
ви й проводи до лав Ра
дянської Армії, концерти 
й огляди художньої 
модіяльності — Е усіх 
заходах беруть участь 
музиканти. Лише за 
нулий рік оркестр 
більше 60 концертів, де 
були присутні більше 13 
тисяч глядачів.

Створив оркестр і ке
рує ним директор Субот- 
цівської музичної школи 
Віталій Софрснович Оно- 
шенко. У колективі діє 
своєрідний клуб, де про
водяться бесіди про му
зику, творчість видатних 
композиторів.

Центральне місце у кон
цертних програмах ор
кестру займають вітчизня
на та зарубіжна класика, 
твори радянських компо
зиторів.

Духовий оркестр — по
стійний учасник та пере
можець оглядів-конкурсів, 
обласних свят музики й

марш-парадів 
кєстрів. За 
Всесоюзного 
медіяльної 
творчості трудящих, при
свяченого 40-річчю Пе
ремоги радянського на
роду у Великій Вітчизня-

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ 
ПІСНЮ

Остров
детства

Музыка О. ФЕЛЬЦМАНА
4 Стихи М. РЯБИНИНА

Можно об этом сказать
очень просто, 1

Ле добавляя почти ничего... • 
Спится мне часто

маленький остров, 
Вы не ищите на карте его.

ПРИПЕВ:
П никуда, никуда мне 

не деться от этого...
Ночь за окном, на дворе 

никого...
Только к утру станет 

зорькой рассветною |__
Остров Детства, Детства ■' £ 

моего.

духових ср- 
підсумками 

огляду са- 
худежньоі

ній війні, оркестр-був на
городжений пам’ятною 
медаллю та дипломом 
Спілки композиторів СРСР 
«За активну участь у про
паганді радянської музи
ки». Колегія Міністерства 
культури УРСР у 1984 ро
ці присвоїла дитячому 
духовому оркестру висо
ке звання зразкового ху
дожнього.

Майже щодня 27 учнів 
/лісцевої середньої шке-

ли, які грають у оркестрі, 
приходять на репетиції. 
Попереду в оркестру — 
участь у конкурсах II Все
союзного фестивалю на
родної творчості, при
свяченого 70-річчю Вели
кої Жовтневої соціаліс
тичної революції.

Н. КРАВЧЕНКО, 
В. ГРИШИН.

Знвм’янський район.
На знімку: В. С.

СНОШЕННО на репетиції. 
Фото В. КОВПАКА;

Т

tzjzaz

Калейдоскоп

ХАТ ТІ V- ГО

су

новий балет 
Роздуми про

tel"

Вот я купаюсь 
в извилистой речке,

Чувствую
и
и

сильные руки 
отца, 

мне легко 
и беспечно, 

плыть могу 
без конца. 

ПРИПЕВ.
детством расстаться 
всегда очень грустно.

потому
потому

с
Белый 'кораблик уплыл 

не вернешь...
Воспоминаний светлое 

чувство
Станет сильнее, нем Дольше 

живешь.

ПРИПЕВ.

НСЧЬ JA ОК ЦОМ.НА Д.ЬО-
Hmi S’т Am

і*

<-Т ?о> Aft

НИ- КС ■

«Диск-зсілу»
Сі Московський держав

ний театр балету СРСР 
показав ----- е-------------
«Пушкін, 
поета» на музику А. Пет
рова.

3 великим успіхом 
пройшли у Радянському 
Союзі гастролі іспанської 
трупи «Балет Антоніо Га
деса». Глядачі Москви, 
Ленінграда побачили ви
ставу «Кармен» за участю 
видатних танцівників Ан
тоніо Гадеса та Крістіни 
Ойос.

ф 3 гастрольної поїзд
ки по Швеції повернулася 
народна артистка РРФСР 
А. Пугачова. Разом зі 
шведською групою «Брати 
Херрейс» співачка виступа
ла у Стокгольмі, Гетебор
гу, Мальме, Карлстаді.

С У Тбілісі відбувся 
Всесоюзний фестиваль 
джазової музики «ТбіЛі- 
сі-86», у якому взяли 
участь музиканти з Поль
щі, Чехословаччинн, Бол
гарії, Радянського Союзу, 
НДР.

Оскар ФЕЛЬЦМАН

«СПІВАТИ

Оскар ФЕЛЬЦМАН: Я 
вам не скажу про всю 
Одесу, але ми, хлопчаки, 
вірили, що ніде більше 
немає такого чарівного 
міста. Втім, щоб розпо
вісти про Одесу, треба бу
ти Бабелем або Паустов- 
ським. Вважаю себе оде
ситом і хоч дуже давно 
залишив це місто, не по
риваю зв’язків з ним.

КОР.: Колись я була 
переконана, що дві речі в 
Одесі найпрекрасніші: мо
ре і оперета.

ФЕЛЬЦМАН: Згоден.
Оперета в Одесі знатна. 
До речі, недавно я їздив 
на прем’єру своєї пової 
музичної комедії «Хазяй
ка Рая».

КОР.: Між іншим, у на
шому місті теж є народ
ний театр музичної коме
дії, в якому поставлена 
ваша оперета «Старі бу
динки». Але сьогодні хо
четься поговорити про ва
шу пісню. Вважаєте ви се
бе композитором-піснярем?

ФЕЛЬЦМАН: Я вва
жаю себе, перепрошую, 
композитором. Жанр не 
має значення. Хоч ваше 
питання розумію. Мене 
давно турбує доля пісні. 
Чомусь з'являється все 
менше пісень, які б хоті
лось співати просто так, 
для душі. Про це багато 
пишуть, говорять, але віз, 
як кажуть, і нині там.

Пісні Оскара Фельцма- 
на. Бони пов'язані з кон
кретною пісенною епохою. 
Згадаймо лише дві з них— 
«Никогда» і «Огромное 
небо», що* отримали І і II 
премії Всесоюзного фес
тивалю молоді і студентів 
у Софії.

КОР.: Оскаре Борисо
вичу, як довго 
цюєте над піснею?

ФЕЛЬЦМАН: Буває, пи
шеш довго, мучиш себе і 
інших, а буває, пісня на
роджується блискавично. 
Так народилась, до речі, 
пісня «Венок Дуная».

Вышла мадьярка 
на берег Дуная.

Бросила в воду цветок. 
Утренней Венгрии дар 

принимая, 
Дальше понесся

поток...
У цій прекрасній пісні 

па вірші Є. Долматовсько- 
го приваблює лірика і ін
тернаціональний зміст. Це 
саме та пісня, яку хочеть
ся співати для душі, але 
разом з тим вона може

би пра-

звучати і в багатотисяч
ному хорі.

ФЕЛЬЦМАН: Я не мо
жу сказати, коли саме на
роджується пісня. Я можу 
сказати, як починається 
робота. Часто збираємось 
з поетом, обговорює?,їо те
ми. Пошук теми — одне 
з найголовніших завдань 
авторів. Музику пишу па 
готові вірші. Але це ще не 
означає, що пісня наро
дилася. Скажу так. На 
яскраво освітленій сисні 
з’являється співак. Його 
красивий, м’який баридЛ« 
пливе над музикою 
кестру, над залом. Слуха
чі в захопленні. Народи
лася пісня? Ще ні. Я йду 
нічною Москвою. Сплять 
тихі провулочки. І раптом 
з чийогось вікна лупає 
пісня:

Мир дому твоєму, 
Мир дому твоєму, 
Мир твоєму, земля, 

большому дому.
Тепер я можу з певніс

тю сказати, що пісня на
родилася. Тільки підхоп
лена народом, вона живе!

КОР.: А співаки?..
ФЕЛЬЦМАН: Виконав

ців своїх пісень я вибираю 
сам. І пісню, про яку йшла 
мова, я точно знав, хто 
буде виконувати. Як і 
«Балладу о красках», і 
«Огромнос небо»...

КОР.: Оскаре Борисо
вичу, з’їзд композиторів 
дав новий імпульс роз
витку мистецтва, твор
чості. Як ви гадаєте За
буваються на естрадїі^яі- 
кретні зміни?

ФЕЛЬЦМАН: Відбува
ються. Естрада стає 
серйознішою у хегошому 
розумінні, але для того, 
щоб ці зміни були справ
ді відчутними, треба не 
говорити, а діяти. Естра
да •— най масовіший жанр 
мистецтва. Сучасна естра
да — це пошук засобів 
виразності і майстерності. 
Не можна забувати й про 
те, яке значення має піс
ня в житті людини.

КОР.: Оскаре Борисо
вичу, я вдячна вам за роз
мову, і останнє про що хо
тілось би запитати...

ФЕЛЬЦМАН: (переби
ває)... Яка пісня мені най
дорожча? Мені дорогі ті 
лісні, які подобаються лю
дям: прості, задушевні.

В. ЛЕВОЧф 
спецкор «Мспоа-^Ь 
комунара».

Москва — Кіровоград.

І

«Молодой коммунар» —. 
орган Кировоградского 
областного комитета | 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,
м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 30.

БК 02218.Обсяг 0,5 друк. ари. Індекс 61103,

Фрази
& Діагноз ритму — 

аритмія серця.
ф Децибелами пустий 

звук не заповнити.
& Соліст рок-групи був 

в ударі. Глядачі цього не 
витримали.

ft Якби естрадна «зір
ка» менше сяяла, вона 
більше б гріла.

ft Симфонія давно скін
чилася, а Спиридон Івано
вич усе слухав балачки 
СЗРЄЇ дружини.

О. ПЕРЛЮК.
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