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ТРУДЯЩІ ОБЛАСТІ

У віддаленому селі
цілий місяць серед лі
та був зачинений ма
газин. Чому? За скар
гою жителів на місце
виїхав наш кореспон
дент. (2 — 3 стор.).

ЗА

ЯВЛЯЮТЬ ПРО ПІДТРИМ
КУ ЗУСИЛЬ НАШОЇ ДЕР

ЖАВИ, СПРЯМОВАНИХ НА
ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ
ВСІХ НАРОДІВ, ПРО РІШИ
МІСТЬ
САМОВІДДАНОЮ
ПРАЦЕЮ
ЗМІЦНЮВАТИ
МИР.

ми — ЗА МИРІ

ЗАЛЯКАТИ?
НЕ ВИЙДЕ»
Кілька вечорів, залишив
ши всі справи, ми зацікавле
но слухали спочатку пресконференцію М. С. Горбанова в Рейк'явіку, потім
виступ Генерального секре■таря ЦК КПРС по радянському телебаченню.
Миролюбна життєстверд
на
політика Радянського
Союзу знову не знайшла
підтримки в американської
адміністрації. Це засмучує і
триво^^ь водночас. Михай
ло Сергійович зазначив у
виступі, що Сполучені Шта

ти хочуть економічно висна
жити Радянський Союз че
рез гонку найновіших і най
дорожчих космічних озбро
єнь, хочуть зірвати наші
плани, в тому числі і в со
ціальній сфері, у сфері по
ліпшення життєвих
умов
нашого народу.
Ми, радянські люди, ро
зуміємо це, і сьогодні ще
тіснішими стануть наші ря
ди. Нічого з того не вийде!
Нашу віру в правильність і
мудрість політики нашої Ко
муністичної партії не піді
рвати. І сьогодні ми будемо
ще краще працювати, щоб
зміцнювати
обороноздат
ність і могутність Батьків
щини.
У суботу плануємо закін

чити збирання буряків. За
гальна площа, з якої ми з
Г. Ю. Грудзем зібрали сво
їм РКС-6, (я працюю поміч
ником) урожай, становитиме
230 гектарів.
Працювати ще організованіше вирішили й усі ком
сомольці колгоспу, серед
яких ті, на кого рівняємось
ми всі — водії С. Білик,
І. Пугиря, доярка В. Бистрова, механізатори М. Бирча,
М. Коваленко. Радянське ке
рівництво сказало своє сло
во. Ми відповімо трудом.
С. КОЗЮРА,
механізатор тракторної
бригади № 2 колгоспу
імені Гсрького.
Долинський район.

ЛЕГКОВАЖНІСТЬЗЛОЧИН
Людство прагне миру.
Але ще ніколи він не стояв
перед такою страшною за
грозою як тепер. Світові
загрожує ядерна війна. І
не знайдеться на планеті
безпечного місця для тих,
хто розв'яже цю війну.

НОМЕРІ

Питання військовопатріотичного
вихо
вання МОЛОДІ ОДНІ з
першочергових у ДІ
ЯЛЬНОСТІ
комітетів
комсомолу. Та нерід
но робота в цьому на
прямі носить епізодич
ний харантер...
(Див. 2 стор.).

Змістовному дозвіл
лю молоді слід приді
ляти багато уваги. В
центрі мас бути його
ідейно-естетичний рі
вень. (Випуск «Дискзалу»
читайте
4 стор.).

Рейган дуже легковажно
поставився до зустрічі В
Рейк'явіку. Саме так, іншо
го слова і не підбереш. Всі
ми уважно стежили за ін
формацією, яку передаварадянло •_
із пРейк'явікаське телебачення. Як сказав М. С. Горбачов, президент США прибув До
Ісландії з порожніми рука
ми, не готовим до перегово
рів. Військово-промисловий
комплекс, якому він відда
но служить, не дав йому ні
вказівок, ні повноважень, бо
не зацікавлений у мирі.
Не перший рік маю спра
ву з архівними документа
ми, вивчаю їх. У Держархі
ві Кіровоградської області
зберігаються документи ще
з часів заснування Єлисаветою фортеці, документи ча
сів Великої Жовтневої ре
волюції, Великої Вітчизня
ної війни. І більшість з них
відображає прагнення лю
дей усіх часів до миру.
Історія вчить нас, що без
взаєморозуміння між людь
ми світ існувати не може.
Тож будемо
сподіватися,
що це, нарешті, зрозуміє і
Рейган.

В. ГУЛЕНКО,
архівіст Держархіву Кі
ровоградської області.

Валентина СКЛЯРЕНКО і Тетяна КОЗЮЛІНА з цеху
дозрівання сирів Кіровоградської маслосирбази. у переддень Дня працівників харчової промисловості у хо
рошому настрої — справи ладяться. 85 процентів про
дукції при плані 72,3 йде першим сортом.
Фото В. ГРИБА.

~~

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю ----- —
Минулого року «Молодий комунар» вже друкував інтерв’ю із завідуючим
відділом обліку та розподілу житлової площі Кіровоградського міськвиконко
му Д. Г. Мозулем. Сьогодні ми знову запросили Дмитра Гордійовича до роз
мови.

жінка вступили в перший шлюб у віці до
ЗО років. Про цс докладніше можна про
читати, зокрема, у брошурі Г. П. Мака
рова «Права підприємства по розподілу

ПИТАННЯ ДОВКОЛА КВАРТИРНИХ МЕТРІВ

L

КОР.: З початку осені підприємства,
організації, установи поповнилися моло
дими кадрами — спеціалістами, що за
кінчили вузи/ Тому більшість питань
надходить саме від них. Як відомо, мо
лоді спеціалісти користуються правом
позачергового отримання житлової пло
щі, але повинні бути поставлені на чергу
за всіма правилами. Тож читачі запиту
ють, ак тут бути з пропискою?
Д.^Т^ИОЗУЛЬ: Звичайно, щоб стати
на чергу, потрібно прописатися в дано
му населеному пункті. Ллє на молодих
спеціалістів, що приїхали працювати за
розподілом, це правило не розповсюд
жується. Вони ставляться на чергу авто
матично і вже потім прописуються на
площі, яку їм виділило підприємство.
КОР.: Молодий спеціаліст Т. Олексіенко запитує, чи має право підприємство,
яке забезпечило її гуртожитком, зняти з
пільгової черги на квартиру.
Д. Г. МОЗУЛЬ: Ні, не має. Надання
гуртожитку — цс тимчасове забезпечен
ня молодих спеціалістів житловою пло
щею. Тож. громадянка Олексієнко Т. Ф.
з пільгової черги не знімається. Це пра
вило дійсне з вересня 1980 року.
КОР.: Якщо пройшло 3 роки, а моло
дий спеціаліст так і не має житла...
Д. Г. МОЗУЛЬ: Щодо житла, то пра
ва мо.^одого спеціаліста залишаються
дійсмйиудо тих пір, поки громадянин пе
отрим-г квартиру.
КОР.: Традиційне питання: яку квар

тиру має право отримати молода сім’я,
що складається з трьох чоловік?
Д. Г. МОЗУЛЬ: Мова йде про так
звану перспективну сім’ю, де поки що
одна дитина. Згідно постанови Ради Мі
ністрів Української РСР і Української
республіканської ради профспілок від
11 грудня 1984 року «Про затверджен
ня Правил обліку громадян, що потре
бують поліпшення житлових умов, і на
дання їм житлових приміщень в Україн
ській РСР», у місті Кіровограді сім'я за
безпечується площею з розрахунку не
менше 7,3 квадратних метра на чоловіка
і не більше, як 13,65. Тож якщо на час
розподілу житла молода сім’я має лише
одну дитину, то вона отримає лише дво
кімнатну квартиру.
КОР.: Минулого року в інтерв’ю ви
говорили, що молоді сім’ї, де середній
вік жінки і чоловіка не перевищує ЗО ро
ків, і які мають дітей, користуються пра
вом першочергового одержання житла
через житлово-будівельні кооперативи.
Д. Г. МОЗУЛЬ: Так, молоді сім’ї дійс
но користуються таким правом, воно
передбачено Постановою ЦК Компартії
України та Ради Міністрів УРСР № 186
від 14 квітня 1981 року.
КОР.: Наша читачка Коваленко пише,
що вийшла заміж за чоловіка, який був
раніше одружений, обом їм по 25, мають
дитину. Тож запитує, чи можуть і вони
скористатися цим правом.
Д. Г. МОЗУЛЬ: Ні, цс можуть. Це
право надається сім'ям, де і чоловік, і

житлової площі», або ж у самій поста
нові.
КОР.: Якщо мова зайшла про коопе
ратив, то хочу задати вам ще два питан
ня. З першим звернулася сім'я Линських:
чи мають вони право обміняти будинок,
що належить їм на правах особистої
власності, на кооперативну квартиру?
Д. Г. МОЗУЛЬ: ГІе мають. Дозволе
ний обмін лише кооперативної квартири
на державну або ж кооперативної на
кооперативну.
КОР.: Поширене питання: чи можуть
громадяни, іцо стоять на черзі на отри
мання державної квартири, вступати в
житлово-будівельні кооперат иви?
Д. Г. МОЗУЛЬ: Так, можуть, більш
того — вони користуються першочерго
вим правом при отриманні кооператив
ної квартири.
КОР.: Мати із сипом, якому незабаром
виповнюється 9 років, живуть в однокім
натній квартирі. Чи має ця жінка право
стати на чергу на отримання двокімнат
ної?
Д. Г. МОЗУЛЬ: Звичайно, що так.
Громадяни, за віком старші дев’яти ро
ків і різних статей, мають право на
отримання двокімнатної квартири, неза
лежно від того, якого розміру їхня одно
кімнатна. Цей закон якраз і стосується
матері з сином, що задали питання. Ви
няток складають тільки чоловік і жінка,
тобто подружжя.
КОР.: Ось така ситуація: подружжя,
що працює на одному підприємстві і

стоїть на квартирному обліку, розриває
шлюб...
Д. Г. МОЗУЛЬ: Як не прикро, але
такі ситуації зустрічаються. У пункті ЗО
Правил, про які уже згадувалося, гово
риться, що коли подружжя, яке працює
на одному підприємстві чи установі, роз
риває шлюб, то облікова справа розді
ляється і за обома ними зберігається
право перебування на квартирному об
ліку. Цей пункт також передбачає си
туацію, коли подружжя працює в різних
установах і хтось один (припустимо, дру
жина) стоїть на квартирному обліку.
Якщо шлюб розірвано, то її колишній
чоловік переводиться на облік за місцем
своєї роботи, а якщо там облік не веде
ться, — у виконавчий комітет Ради на
родних депутатів за місцем проживання.
КОР.: Звісно, що багато сімей, які не
мають власного помешкання і стоять на
квартирному обліку, вимушені прожива
ти за договором у будинках державного
фонду. Тепер, коли боротьба з нетрудо
вими доходами торкнулася і власників
таких квартир, вони стали неохоче зда
вати площу, яка в них фактично пустує.
Що на пе скажуть органи влади?
Д. Г. МОЗУЛЬ: Це свідоме пору
шення закону. Власник квартири має
право тримати квартирантів, але пі
в якому разі не брати з них суму
більшу, ніж потрібно за оплату да
ної площі, тобто державну. Ллє, па
жаль, мало таких. Більшість же нама
гається нечесно заробляти, торгуючи
площею, яку їм дала держава. Отож та
ких і будемо присідати. Міськрайвикопкомп і житлово-експлуатаційні об’єднан
ня Кіровограда будуть вести суворий
облік усіх тих громадян, що займають
площу більшу, ніж належить. Установка
. така: зайві метри — здай державі, і хай
отримають їх ті. кому вони потрібніш!.
Вела розмову 3. ПШЕНИЧНА.

м. Кіровоград.

18 жовтня 1986 року
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ДОСВІД

До чистого джерела
...Телефонує в райком
секретар комітету ком
сомолу колгоспу «Авро
ра» Олександр Швець:
— Запрошуємо- в му
зичну вітальню.
Через
день ми там проводимо
зустріч колишніх фрон
товиків і допризовників.
Знаємо: там, в «Авро
рі», набутий справді не .
абиякий досвід в роботі
по військово-патріотич
ному вихованню юнаків
та дівчат. Діяльність в
цьому напрямі комсо
мольські активісти по
ширюють, маючи комп
лексний підхід до спра
ви. Тут цікаво влашто
вують проводи юнаків
до лав Радянської Ар
мії, а патріотичне вихо
вання невід’ємне
від
трудового — наставни
ками молоді стали ве
терани війни і праці, вої
ни, що виконували свій
інтернаціональний обо
в’язок на афганській
землі. Переконані: чер
говий захід у музичній
кімнаті знову буде про
ведено цікаво. Тож ви
рішуємо запросити сю
ди комсомольських ва
тажків інших організа
цій — щоб
перейняли
все краще, щоб повчи
лись. щоб запровадили в
себе.
Ветеран Великої Віт
чизняної війни І. І. Гуржос починав урок муж
ності
біля
музейних
експозицій. Говорив про
вихованців
районної
комсомольської органі
зації, які здійснили под
виг, не скорившись ні
мецько-фашистським за-

гарбник-ам. Згадував Ми
колу
Лагонду, Лідію
Гірник, Марію Чернен
ко...
...Телефонують з кол
госпу «Дружба» — за
прошують на вечір сол
датського листа.
Ного
влаштовують з ініціати
ви місцевих краєзнавців,
які зустрілися з солдат
...

ськими вдовами, мате
рями полеглих воїнів і
зібрали десятки фронто
вих трикутників. То —
дорогі реліквії для сухоташлицьких
комсо
мольців. У будинку куль
тури рядки з тих листів
зачитували
солдатські
вдови, вчителі місцевої
десятирічки, червоні слі
допити.
...Приїхавши в колгосп
імені Леніна, довідує
мось, що тут має відбу
тися тематичний
вечір
«До чистого і вікопом
ного джерела подвигу».
Розмову з юнаками вес
тиме Герой Радянського
Союзу Микола Микито
вич Топольников — ко
лишній командир взво
ду мінометників, який
брав участь в боях під
Одесою, Новоросійськом,
висаджувався з десан
том на Ельтнгені,
Тамані...

Про ці заходи згадую
тому, що вони справді
були проведені на висо
кому
організаційному
рівні, мали неабиякий
вплив на молодь; тому,
що в ході звітно-вибор
ної кампанії питанням
військово - патріотично
го виховання варто на

давати першочергового
значення. Однак рідко
де про цс триває роз
мова. Був, наприклад,
на зборах в колгоспі
«Дружба». Спілчани там
говорили про нерозв’я
зані проблеми, намічали
напрямки своєї діяльнос
ті надалі. Однак про за
гартування
майбутніх
воїнів, залученню
всіх
юнаків та дівчат до пат
ріотичних заходів мови
не було. Подумав собі
тоді: «Хвалитися набу
тим не хочуть. Виріши
ли посперечатись перед
усім про те, що заважає
рухатись вперед,
що
шкодить у виховній ро
боті зі спілчанами...».
Але ж про досвід тре
ба говорити неодмінно
і більш предметніше. Бу
ти досвідченим — це ще
не значить в усьому про
являти активність. Бо й
там, у «Дружбі», і в

«Аврорі» е нерозв'язані
проблеми. І саме — у
роботі по військово-пат
ріотичному
вихованню.
І перша з них — відсут
ність системи, за якою
мають працювати комі
тет комсомолу разом з
дтсаафівцями, профспіл
ковими активістами. То
му цікаві заходи тут
влаштовуються від ви
падку до випадку — під
час місячника оборонномасової роботи,
перед
святом Перемоги, в дні
знаменних дат.
Турбує й те, що на
своїх головних зборах
юнаки та дівчата мало
говорять про фізичне
загартування майбутніх
воїнів. Чуєш інколи реп
ліки з Місць: «Для нас
не провели...», «Нам не
збудували
стадіон...»,
«Нам нецікаво...». Але ж
повинна бути розмова и
про те, що кожен зі спіл
чан зробив для того,
щоб активізувати спор
тивно-масову
роботу,
щоб мати зразкові спорт-:
майданчики, які б вико
ристовувались ефектив
но. Поскаржитись на го
лову колгоспу, керівни
ка підприємства учасни
ки зборів не побоюються,
свою принциповість мо
жуть показати й в іншо
му. Однак мені не дове
лось чути самокритич
ного: «Соромно, я впро
довж року жодного ра
зу не вийшов на старти
ГПО, не склав заліку з
фізичної та військовотехнічної підготовки. Бо
лінувався... Бо був бай
дужий...».

Так, так саме звідси
треба
починати визна
чення незробленого —
з того, що не зробив ко
жен зокрема. Бо ж не

секрет, що на наших
стадіонах рідко влашто
вуються масові спортив
ні змагання, здебільшо
го вони пустують. Щоб
згуртувати команду для
участі в обласних зма
ганнях, деяких спорт
сменів треба ще й упро
шувати, аби поїхали в
Кіровоград. А окремих
комсомольців інструкто
ри просто таки блага
ють: «Дамо тобі гарний
спортивний костюм, тіль
ки прийди на кілька хви
лин на стадіон — буде
мо складати нормативи
ГПО».
На жаль, предметної
розмови на цю тему на
зборах не було. Не ана
лізуються
результати
спартакіадних змагань,
не робиться вимір масо
вості і майстерності. В
кращому випадку нази
вається кілька цифр —
скільки
підготовлено
значківців, скільки роз
рядників. Однак член
комітету комсомолу, яко
му доручено вести ро
боту по фізичному ви
хованню серед спілчан,
повинен був сказати про
тс, скільки кожен з них
протягом року виходив
на старти, яка віддача
від цього.
Отож ще раз підкрес
люю: говорячи на збо
рах про
нерозв’язані
проблеми, не слід забу
вати й про такі напрями
в нашій діяльності, як
патріотичне виховання,
спортивно-масову робо
ту, передусім про вве
дення в дію комплексу
ГПО.
В. БОҐУЦЬКИЙ,
другий
секретар
Вільшансь.'іого рай
кому ЛКСМУ.

НІ КАНІКУЛ,
НІ ЕКЗАМЕНІВ
У Будинку політосвіти
обкому партії відбуло

сячергове

заняття

мі-

ського клубу творчої ін
телігенції. На ньомуЯ^дставник Ленінської район-

ної організації това р и с т в а
«Знання» С. М. Гламаздіна

прочитала лекцію «Баптисти-розкольники.

ни?». Лекція
на місцевому

була
чам

Хто во

будувалася
матеріалі,

унаочненою: слуха-

пок а з а л и,

зок р ема,

зразки тієї літератури, яку

н е л е гально

поши рюють

релігійні екстремісти.

Заняття клубу прохо
дять раз на місяць і є
формою
політнавчаняя
для працівників
театрів,
філармонії, музеїв, будин
ків культури,
художньовиробничих
майстерень
Худфонду тощо. На за
няттях вони не тільки слу
хають лекції, а й ст.^^іь
учасниками зустрічей «за
круглим столом», можуть
ознайомитися з різними
виставками (зокрема, ар
хітектори
представляли
макети забудови облас
ного центру в 12-й п'яти
річці); тут можна запиту
вати, обговорювати, дис
кутувати.

Хоч це і навчання, але
екзаменів і заліків
тут
складати не треба. Клуб
працює круглорічно без
канікул кожної другої се
реди місяця.
Наш кор.
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МОСТИ НАД МІСТОМ
ОДЕСА, 17 жоатня. [Кор.
РАТДУ Ю. ШЕВЧЕНКО).
Віднині знято всі залізнич
ні переїзди, які раніше
сковували автомобільний
рух і створювали незруч
ності для пішоходів на
пожвавлених магістралях,
що зв'язують індустріаль
ний район міста Пересип
і житловий масив імені
Котовського.
Це
стало
можливим завдяки вве

денню в дію дзох мостів
довжиною по 82 метри,
які піднялись на могутніх
опорах над вулиця/ли. По
них пішли поїзди в порт.
Виконавши великий об
сяг робіт, колективи трес
тів «Одестрансбуд» і «Мостобуд-1» здали об’єкт на
рік раніше строку. Підра
ховано, що тільки від лік
відації переїздів економія
становитиме близько міль
йона карбованців щороку.

. На деревообробному заводі Кіровоградського домобу
дівного комбінату ударною працею
відзначаються
столяр-силадальник віконних рам нандидат у члени КПРС
®ас.и.лЛ,£НК0 та столяр-верстатник Валентина
ХРАМИНКОВА. Вони всвоіли всі технологічні процеси,
що в кінцевому розу.Пзтаті дає можливість виконувати
планові завдання на 130 — 140 процентів.
Фото В. ГРИБА.

А

Любов Петрівна уважно
прочитала листа і, не ви
пускаючи його з рук, з до
садою чи співчуттям ска
зала:
— Не підписались. «Гру
па жителів»... А краще бу
ло б, якби підписався хто.
Бо це хтось один писав.
Хотіла б я йому в очі по
дивитись. Ну, та це таке
діло...
А згодом, помовчавши,
пояснила:
— Не буду розказува
ти, як я працюю, бо вийде
так, наче виправдовуюсь.
Запитайте у людей, які ось
стоять коло магазину, за
питайте в мого началь
ства...
— Тут ще ось написано,
що магазин у селі був се
ред літа цілий місяць на
замку...
— Це правда.
У Переможне з Усти
нівки я добирався остан
нім автобусом і хвилював
ся: а раптом не застану ні
кого — може, відпустка у
продавщиці й досі не за
кінчилась? Бо
побачити
Л. П. Сікаленко треба бу
ло неодмінно: про
неї,
про її роботу писалося в
листі до редакції.
Листа ми друкуємо пов
ністю (лише з деяними,

зрозуміло, стилістичними
виправленнями), не опус
каючи жодного факту. Хо
ча, коли я одвідав
усіх,
кого стосується цей лист в
Устинівському районі, спочи
чатну
засумнівався:
слід друкувати листа повньоністю, якщо не все в
му підтверджується, а те,
що підтверджується, явно
перебільшено? Можна прос
то розповісти про ті проб
леми, що підтвердились.
Нащо згадувати про те,
чого не було? Мало що мо
же написати людина, по
ставивши внизу під листом
правильний на всі випадни
і водночас безликий,
за
гальний підпис — «група
жителів».
Та в тому-то й справа:
якби це був окремий, по
одинокий випадок, то непорозміння, недолік мож
на було б виправити на
місці й не писати про це в
газету. Але випадок не
поодинокий. І якщо в Пе
реможному факти трохи
загострені, перебільшені,
то в інших селах, звідки
листи в редакцію чомусь
не пишуть, справи з тор
говельним обслуговуван
ням стоять куди гостріше,
ніж в наведеному листі.
Про це я скажу, але тро
хи пізніше.
Повернемось у Перемож
не. Магазин «Товари по
всякденного попиту» після
обідньої перерви відчиняє
ться за розпорядком о п’я
тій годині. Я добрався сю-

ци з Устинівки остан
нім автобусом, який
запізнився з відправ
ленням майже на го
дину, але в Устиніеці
це, як мені сказали,
допустиме відхилення,
тому нема чого диву
ватись. До п’ятої за
лишалось хвилин де
сять, перед магазином
на траві лежало кіль
ка чоловіків (за кури
вом) і я спробував за
вести з ними розмову
про магазин.
— А ви звідки при
їхали? — запитав літ
ній чоловік. У селі, де
трохи більше півсотні
хат, навіть тих, хто в
колисці, знають по

вари, без яких справді лю
дині не обійтись.
У торгівлі Л. П. Сіналенно працює ЗО років. Різних
змін доводилось їй бачи-н
і відчути. І хоча в країні
нині чимало робиться для
того, щоб поліпшуй тор
говельне
обслу’^Иування
населення (змінет»?*режим
роботи магазинів,
зводя
ться нові торговельні комп
лекси, зменшено продаж/
спиртного і т. ін.), проте у
торгівлі проблем ще дуже
багато і найголовніша —
падає престиж сільського
продавця з кожним роком.
Уже чотири роки Лю
бов Петрівна шукає собі
підміну. Бодай на місяць.
Щоб піти у відпустку. Ні-
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«Просимо вас допомогти, бо наші керівники на місцях
не хочуть прислухатись до голосу людей. Наше село від
далене, проживають у ньому доярки і механізатори. І
всі вони ламають голову над тим, як і коли одірва
тись від роботи, щоб поїхати в магазин за покупка
ми. Зеї покупками не якимись там дефіцитними, а
життєво необхідними: милом, сірниками, сіллю. їхати
треба в друге село, бо в нашому на магазині зали
шилась одна вивіска. Вітрини в магазині порожні, а
продавець, Сікаленко Любов Петрівна, тільки балачки
розводить з пенсіонерами. Треба їй десь відлучитись

імені, не те, що в лице.—
З Кіровограда в магазин?
А що ж ви тут візьмете?
Тут же нічого нема!

— Як нічого?
— Ну, не те, щоб нічо
го — є цукор, хліб, керо
син...

— Раніше хоч не треба
було за півлітрою аж у
район їхати, — чи то жар
тома, чи із співчуттям мо
вив інший.

Так, зараз покупців у
магазині зменшилось. Це
правда. Звідколи вилучили
з продажу спиртне.
— То було щось страш
не — нерви не видержу
вали, — говорить прода
вець Л. П. Сікаленко. —
Тепер хоч маю змогу біль
ше турбуватись про ті то-

хто не погодве-^ься. Чо
тири роки Л. П. Сікаленко
не була у відпустці.

— І цього літа я не
пішла б, якби в райспоживтоваристві не довіда
лась, що зараз є такий
дозвіл: якщо немає ким
замінити, то можна опеча
тати магазин і...
Любов Петрівна
наче
виправдовується. За
те,
що місяць був зачинений
магазин? Так. А мені здає
ться: за те, що схотілось
відпочити. Але чому жін
ка, яка законно повинна
отримувати щороку місяч
ну відпустку і яка не отри
мує її уже протягом чо
тирьох років, повинна за
це виправдоЕ<^рись?
Саме в той гйтсяць,

ян
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«Молодий комунар»

«Вогник»
свято нашого мікрорайо
ну. Запросили на
нього
ветеранів Великої Вітчиз
няної війни, кращих спорт
сменів, що живуть на те
риторії жед № 4, фізкуль
» І
турних активістів
Ленін
ського району міста. В
програмі свята були пока
зові виступи боксерів і
дзюдоїстів, гімнастів, футОстаннім часом чимало оолістів,
фехтувальників.
зроблено для зміцнення Тривали «веселі старти»,
матеріальної бази нашого конкурси юних форвардів.
спортклубу — обладнано
Ветерани спорту М. О.
зразковий спорткомплекс, Поляновський та майстер
кімнати для гурткової та
спорту К. М. Нижник, роз
секційної роботи. Однак мовляючи з учасниками
ми ще не змогли тут ор свята, говорили їм про
ганізувати
роботу
так, значимість постійних за
щоб до занять фізкульту нять фізкультрою і спор
рою і спортом залучити том, радили записатись у
максимальну кількість ді спортивні секції, виходити
тей і підлітків. Упущення на старти разом з своїми
було передусім у
тому, батьками.
що ми мало звертали ува
неабиЦей захід був
гу на пропаганду спорту яким поштовхом для акза місцем проживання, не типізації роботи
клубу,
завжди залучали до цієї Тепер на наших спортроботи громадський актив майданчиках значно біль
з числа ветеранів Великої ше дітей і підлітків. За
Вітчизняної війни, комсо лучаємо їх до рухливих
мольців підшефних
під- ігор, вивчаємо
інтереси
гугиємств, вчителів
шкіл, кожного з тим, щоб потім
^^іентів факультету фіз- юний спортсмен
зробив
виховання
педінституту. правильний вибір.
Тож через це в масовості
Актив ми вже в основбуло йому згуртували,
кроку Еперед не
Однак
зроблено.
хочеться мати більшу підПеребудовуючи
свою чиогу з боку батьків. Са
роботу, ми проаналізува ме вони повинні зробити
самоли все зроблене,
вплив на своїх дітей, при
недо- вести їх у спортклуб і
критично оцінили
робки. 1 ось уже новий
привчити до того, щоб
вимір до активізації всьо вони загартовували себе
го виховного процесу з фізично постійно.
спортклубі.
Л. ІГОШИНА,
З
метою
залучення
педагог - організатор
хлопчиків і дівчаток до
дитячо - підліткового
занять спортом
виріши
клубу «Вогник».
ли провести показове теі атралізоване
спортивне м. Кіровоград.
на.-.' . їй.-.а
-Ч-..ТН т

знову

засвітив

пень, коли був зачинений
магазин у Переможному,
писався лист, якого наве
дено напочатку. Чому ж
його не написали торік,
позаторік? Бо магазин що
дня вчасно відчиняв свої
. > й■ ----висів на
двері. А якщо
як замок, то висіла й
дверязали-'afc-. «Поїхала в Уститозаром». Чи в
нівку1
, Долинську, чи ще кудись.
Не кажучи вже, що тільки
з одними звітами треба
тричі на місяць їхати в
Седнізсьме роздрібно-тор
говельне підприємство і
четвертий раз в райспоживтозариство.
— З Кіровограда, з об
ласного управління
тор
гівлі приїжджали. Кажуть:
вам торгувати треба, а не

— Ми тут і експедитори,
і санітари, і вантажники...
Всі роки, і хоча близько
трьох років тому провели
у торгівлі реконструкцію
— централізували поста
чання продуктів із Устинівської районної бази —
проблема «універсальнос
ті» продавця не вирішена.
Михайло Мусійович із ра
дістю і жалем згадує ті ча
си, коли їхнє сільське споживтовариство було при
кріплене до Долинської
міжрайбази. Тоді більшою
мірою вони були експеди-

ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ
в особисті!., справах — зачиняє магазин і: бувайте
здорові. 1 на день, і на два дні. На скільки їй треба.
А тепер діло дійшло до відпустки. Приїхав директор
РТП тов. Гура, опечатали магазин і все: тов. Сікаленко відпочивають. Магазин на замку уже другий мі
сяць. Як бути людям? Доярка встає щодня о 4-й ран
ку, наробиться, а тоді ще й думає: як би це і чим би
це добратись у сусіднє село до магазину за покуп
кою! Де яс турбота про людей?
Допоможіть нагадати всім цим окозамилювачам, лісі
ЛЮДИ повинні стояти за прилавком.
Група жителіа».

за

то^в^і турбув атись...
Наче вони не в торгівлі
працюють, а казна-де...
Л. П. Сікаленко справді
має підстави дивуватись із
тих наївних слів представ
ників
управління, адже
вона не тільки завідуюча
магазином, а й експеди
тор, санітар, вантажник...
Останні слова, до речі,
про універсальність сіль
ського продавця належить
не їй. їх мені сказав ди
ректор Седнівського роз
дрібно-торговельного під
приємства М. М. Гура. Той
який
«тов. Гура»,
Г. ~
самий «тоз.
згадується у листі, Якщо
бути точним, то магазин у
Переможному опечатував
не зін, а головний ревізор
пайспо-^зспілки
п. П.
Барано^^оча дозвіл і
згода його — «тов. Гури».
2Э 22-52X3 ' Т

торами й вантажниками
(«Треба було добре попобігати, щоб знайти потріб
ний товар, але без товару
не вертались: як нема на
одному складі, то є на
другому»), але й торгувати теж було чим у мага
зинах.
З серцем згадує дирек
тор і недавні відвідини
представників облторгнагляду. Запитували цілком
правомірно: чому у продо
вольчі магазини, яких у
роздрібно - торговельного
підприємства три, не за
возиться сало, чому в ма
газинах немає ковбаси?
Так, людям потрібне сало
й ковбаса, не зважаючи на
те, що це село: не всі ма
ють підсобні господарства,
тримають худобу, не ка
жучи про людей тимчасо
вих, командировочних. Але
як ти завезеш колбасу, хо
ча не раз пропонували з
Долинського
птахокомбінату, якщо н нема де збе-

ШКОЛА
У ювіляра цілком спор
тивний вік — ЗО років. Ви
повнилося сьогодні... фа
культету фізичного вихо
вання
Кіровоградського
педінституту імені Пуш
кіна.
За наказом Міністерства
освіти у 1956 році на базі
педучилища в місті Кіро
вограді було відкрито фа
культет фізичного вихо
вання (в той час у нашій
області дипломовані спе
ціалісти з фізичного вихо
вання складали 4,4 про
цента — 28 вчителів з 637).
Сьогодні в школах області
армія фізкультурних кад
рів з вищою освітою скла
дає 89,3 процента. За ЗО
років факультет підготу
вав 3236 вчителів фізкуль
тури, 98 випускників одер
жали дипломи з відзна
кою.
Переважна
більшість
випускників
факультету
виховує підростаюче по
коління в загальноосвітніх
та спортивних школах,
люблять свою професію,
дітей, з пристрасністю про
пагують фізичну культуру.
Серед тих, кого нагород
жено знаком «Відмінник
народної освіти», наші ви
пускники Л. С. Бицюра,
Л. М. Коляда, 0. Л. Пі
вень, Т. Ф. Хоминська,
О. 0. Мезенко, М. С. Би-,
ков. Досвід наших випуск
ників — вчителів фізкуль
тури І. 10.
Берсзенка
(Олександрійська
СШ
№ 1), О. 0. Левченка (Новомиргородська СШ №1),
А. І. Андріяшнн (Трепівська СШ), Л. М. Коля
ди (Кіровоградська СШ

№ 5), заслуженого тренера
РРФСР Е. И. Непал, тре
нера по гандболу О. Щер
бакова, удостоєного орде
на Трудового Червоного
п
Прапора
п за
-- підготовку
олімпійських
чемпіонів
вивчає сьогоднішнє поко
ління студентів.
А хто не знає наших
земляків — рекордсменку
світу,
екс-рекордсменку
країни з легкоатлетичного
багатоборства К. Гордієн
ко (Засловець), заслуже
них майстрів спорту з
футболу В. Євтушенка,
М. Мнхайлова, майстрів
спорту СРСР з легкої ат
летики В. Роміна і В. Бон
даря, майстра спорту між
народного класу В. Рсшетникова. Наш випуск
ник 0. П. Берсзаи очолює
обласний
спорткомітет,
В. В. Даренко тренує кі
ровоградську «Зірку», очо
люють ДСТ 10. І. 'Махио,
В. 0. Ковальов, Г. в.
Шулькін.
За роки існування фа
культету підготовлено 123
122
майстри спорту СРСР, по
над 300 кандидатів у
майстри спорту і 1000
спортсменів І розряду. На
ші випускники виборюва
ли призові місця на все
союзних і
республікан
ських змаганнях.
Чем
піоном Європи з класич
ної боротьби був майстер
спорту міжнародного кла
су А. Ушаков, призером
чемпіонату Європи з бок
су — В. Долгупь.
Але обов'язково хочеться додати, що з нагоди
30-річчя 18—19 жовтня на
факультеті відбудеться на
уково-практична
конфе
ренція, урочисті • збори,
святковий концерт і спортивні змагання, на які ми
запрошуємо усіх наших
випускників. Рідні пенати
чекають вас.

Юрій
ДМИТРЕНКО

ІІРИГОДНИЦЬКА ПОВІСТЬ
(Продовження. Гіоч. у №№ 118, 121, 122, 123
за 2, 9, 11 та 14 жовтня ц. р.).

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ,
декан факультету фі
зичного виховання Кі
ровоградського пед
інституту імені о. С.
Пушкіна.

рігати? Жодного холодиль
приємства,
райспоживтоника нема у Седнівському
вариства), аби випросити
РТП.
машину завезти товари, і
те, що часто доводиться
— Один є, — уточнює
незаслужено вислуховува
М. М. Гура, — але він не
ти докори покупців, СІЛЬ
СЬКИХ жителів...
працює. Як забрали півто
Незаслужено? У праців
ра місяця тому агрегат
ників торгівлі в лексично
для ремонту на завод
му запасі є така фраза:
«Ремпобуттехніка» в Кіро
покупець завжди правий.
вограді, то й досі чекає
1 кажуть вони її, як прави
мо. Побутові, невеличкі є,
ло, тоді, коли не хочуть
та що для магазину побу
визнати правоти покупця.
товий? І це не тільки в
Мовляв, нічого не вдієш:
нашого РТП такі проблеми:
покупець правий... Але ж
на правлінні районного
покупець-таки правий! І
споживчого
товариства
тоді, коли продавець об
завжди тільки й розмов,
служив неетично, і коли
що про холодильники...
немає товару в магазині, і
Можна було б називати
коли магазин на
місяць
і називати проблеми в тор
замикається... Бо покупце
говельному
обслугову
ві ніколи і ніяк розбира
ванні сільчан Устинівськотись в причинах, в пробле
го району — в розмові з
мах торговельних. Та й на
директором кущового роз
віщо? Раз магазин є — він
дрібно-торговельного під
повинен працювати,
об
приємства їх відкрилось
слуговувати людей. І об
багато. Але в першу чер
слуговувати на високому
гу я хотів отримати відпо
рівні, як належить це ро
відь на запитання: чи зби
бити сьогодні, в наш про
раються устинівські пра
гресивний вік.
цівники торгівлі підніма
А що продавщиця (як, до
ти престиж свого фаху?
речі, й сам директор М. М.
Гура) уже четвертий рік
Тобто — вирішувати проб
не була у відпустці — по
лему кадрів. Адже рівно
купець но знає. Проте, як
місяць у Переможному
би й знав, то все одно мав
сільмаг був на замку са
би повне право писати
скаргу, вимагати, щоб з
ме через це: в магазинах
дверей сільмагу зняли за
не вистачає продавЦів.
мок.
Колгоспники Перемож
— Збирається
відкри
ного ще порівняно не в
ватись школа-магазин по
підготовці продавців,
—
найгіршому становищі. їх
без ентузіазму й оптиміз
ній сільський магазин ни
му мовив М. М. Гура. —
ні працює і, як сказав М. М.
Але чи вирішить це проб
Гура, перевиконує план то
лему? Я, наприклад, знаю
варообороту, бо Л. П. Сібагатьох молодих людей,
каленко — одна з найдоякі позакінчували не тіль
свідченіших і найсумлінніки курси, а й училища,
ших продавців роздрібнотехнікуми, а в сільську тор
торговельного
підпри
гівлю не йдуть. Чого не
ємства.
А як бути жителям сіл
йдуть? Важка і невдячна
Леонтовичі, Малої Олек
робота.
сандрівни та інших, де
Коли Михайло Мусійович
говорив ці слова, він мав
уже
замки на сільмагах
на увазі і ті проблеми, про
заржавіли од давності?
які йшлося вище, і те, як
мало не щодня доводиться
0. БОНДАР,
оббивати пороги різних
спецкор "Молодого
організацій (колгоспу, ре
комунара».
монтно-транспортного під-

В

— іак ось, — продовжував оазагін. — ,и пе поми
ляєшся. Аварія на шосе, загиоель інженера митлюка, пропажа діагностика, відвідини лікарні незнайом
цем, котрим назвався товаришем за.иилого кон
структора — все це не так нросю, як може вида
тися на першим погляд. З хвилини на хвилину підійде
Стороженко з управління держбезпеки... Іут виник
ла пропозиція створити коликіив на зразок групи
«Розшук». Іобі планується одна з головних ролей...
— голей? — Карий подумав, що йому вчулося це
слово.
— іак, саме ролей, ігороіко
останні три роки спостерігається витік технологічнотехнічної інцтормаціі з нашої ооласті. Що я маю на
увазі? Розробили в нас на заводі елекіроемалеи но
ву технологію покриття керамічних виробів нігроемалями. Тільки-но збираємося патентувати цей винахід,
а нам говорять: «Винахід чудовий, але одна іноземна
^лрма Буквально кілька днів тому запатеніувала по
дібний». Ми, мовляв, не хочемо звинувачувані вас ні
в чому, але, очевидно, вчені вашої країни працюва
ли паралельно з спеціалістами фірми «Шміггаусверк»,
але припізнились. І так було ще кілька разів. Остан
нім часом в галузі радіоелектроніки, нової техноло
гії безвідходного обробітку деревини, ще якихось
там технологій. Розберешся, бо тобі це буде потріб
но. Поки що треба знати одне: у місті хтось «уже
серйозно займається промисловим шпигунством...
— У нашій Полтаві промислове шпигунство? Аж не
віриться... Тут далеко не передній край науки і тех
ніки, наскільки мені, колишньому інженерові, відо
мо... — скептично докинув слово Карпи, зиркаючи
на майора й намагаючись зрозуміти, чи не розігрує
той його.
— Факти, як ти знаєш, річ уперта. — Завагін по
сміхнувся. — Я розмовляю з тобою цілком серйозно.
— Але яке ми до цього маємо відношення? — ка
пітан стенув плечима. — Цим повинні займатися че
кісти.
— Вони й займаються... Але бачиться можливість
допомогти їм. Тому й створюватиметься група, так
би мовити, сприяння. Офіційна версія така: ти, слід
чий міліції, разом зі слідчим прокуратури Лавренюком (дамо вам ще в допомогу Істоменка) будете
займатися випадком на шосе. Як рядовим випадком
аварії зі смертельним наслідком. Про це буде відо
мо, з цього таємниці особливої робити не слід. Ско
ріше навпаки, можна навіть періодично деяку інфор
мацію десекретити. Випадково, звичайно, при певних
умовах. Роботу всієї вашої групи періодично спря
мовуватиме Стороженко. Він і його люди мають за
лишатися в тіні. Є підозра, що діагностик зацікавив
того, хто добув у нас інформацію про нові техноло
гії. Цілком можливо, що й аварія на шосе — справа
їхніх рук. Тепер, сам розумієш, чому я допитувався
тебе, чи не привидівся хлопчакові погляд. Тут ще
одне не ясно. Пам’ятаєш, про випадок на шосе нас,
міліцію, повідомили телефоном через хвилин 20—25
після зіткнення. Чоловічий голос. Ми його записали
на магнітну плівку. Досі не відомо, хто телефонував,
А це важливо.
— А що, як дати прослухати запис Степанков!?
Може, він упізнає голос?
— Ти думаєш, що дзвонив той, чий погляд вкарбу
вався йому в пам’ять? Але ж він не чув його голосу..,
— Я допускаю, що це він провідував хлопчика..,
Може, хотів переконатися, чи пам'ятає Степанко
його...
Завагін подивився на капітана.
— Логічно... Цілком логічно. А головне — усі на
ші припущення поєднує ця твоя версія. Треба обо
в’язково перевірити. Візьмеш запис у науково-тех
нічному відділі, хай послухає. Правда, телефонний
запис якістю не відзначається, та все ж якась за
чіпка...
— Добридень! Дозвольте, товаришу майорі Я на
запізнився?
У дверях стояв спортивного вигляду молодцюва
тий років тридцяти чоловік з усміхненим обличчям.
Чисто поголений, з короткою зачіскою, в бездоганно
підігнаному по фігурі світлому костюмі, до якого
ненав'язливо пасувала сіра картата краватка. Моло
деча сила струменіла від цього молодика. Карий на
пружував пам'ять, щоб пригадати привітне обличчя
з хитруватим прижмурком карих очей під густими
бровами. Звичайно, він бачив його на змаганнях із
самбо. Прибулий теж упізнав Карого, привітно кив
нув капітанові. Завагін ступив назустріч:
— Проходь! Ми тут уже деякі моменти обговори
ли. З хвилини на хвилину підійде з прокуратури Лавренюк. Істоменка сьогодні не буде, але з його на
чальником я переговорив. Сказав, що Карому на допо/логу потрібен.
Стороженко пройшов до столу, дістав з папки, яку
приніс з собою, кілька аркушів паперу.
— Це для вашого начальства. Прохання звільнити
членів групи на період нашої співпраці від усіх ін
ших справ. В обласному управлінні все погоджено.
Словом, тепер уже можна приступати до роботи. Вам,
Максиме Михайловичу, найбільший шмат роботи ви
падає. Доведеться вести подвійне розслідування.
— В загальних рисах я вже капітана проінформу
вав, — докинув слово Завагін. — Це найдосвідченіший слідчий нашого райвідділу. Можете бути в.ньО'
му абсолютно впевнені.
1
(Далі буде).
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«Молодий комунар»

4 стор.
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Хто співає за «Примус»?
ПОЛЕМІЧНІ ЗАМІТКИ ПРО МОЛОДІЖНУ МУЗИКУ
Останнім часом серед
частини
нашої
молоді
зросла популярність про
фесійних та самодіяльних
рок-груп
і
виконавців.
Водночас дуже часто мож
на почути запитання лю
бителів музики: чому на
не
полицях
магазинів
знайдеш дисків з записа
ми В. Кузьміна, груп «Ді-

алог», «Автограф», «Інте
грал», «Акваріум», «Ма
шина часу» та інших. Від
повідь
на це питання
якоюсь мірою витікає з
наказу № 405 від 15.07.83 р.
Міністерства
культури
РРФСР, згідно з яким у
репертуарі естрадно-му
зичних колективів
пісні
членів Спілки композито-

рів СРСР повинні станови
ти не менше 80 процентів
репертуару.
Дотримання вищевказа
ної
процентної
норми
стало обов’язковим
при
записі виконавцями дис
ків та при їх виступах з
концертними програмами.
І це не завжди на користь
якості музики. Так, попу
лярний співак і керівник
групи «Карнавал» О. Барикін
був
вимушений
включити у свій репер
туар деякі не надто вдалі
пісні Д. Тухманова, які в
концерті явно програвали
за звучанням пісням
мого Барикіна.

лууна, Скейфа у цьому
переліку — вдова Ленно
на. Яким чином? Виявила
ся здібнішою від свого
трагічно загиблого чолові
ка? Нічого подібного. Об
дарованість тут ні до чо
го. Йоко Оно безпардонно
експлуатує популярність
самого Леннона. Що ж,
такі звичаї.
її власні виступи при
носять лише збитки. Вона
їх компенсує за рахунок
коштів, залишених Джо
ном. У самих Штатах її
останнє турне закінчилося

Доларовий зорепад
По-справжньому яскра
ві «зірки» — рідкість сьо
годні на небосхилі захід
ного року. А ось «зорепад»
колись широко розрекла
мованих бездарних рокідолів вразить будь-яку
багату уяву. І все-таки не
рідко, в списках хіт-парадів зринають давно
,
зна
йомі імена. Це ті, хто сам
став частішою мелобізнссу, хто вміло підігріває
інтерес до себе: з надлииіків прибутку.
«ГІОП», «соул», «НЫОвеіів», «хеві метал»... Стиль
не важливий. Важлива ко
мерція. Талант чи незда- ■
ра? ГІс в тому справа.
Вміння робити гроші —
оплот моралі і секрет ус-

ніху. Якщо хочете, в цьо
му — політика шоу-бізнесу. Від перемін
моди не зале
жать
тільки
«манімейкес» —
вони створюють
моду...
Або оплачу
ють зі своєї ки
шені
повний
провал.
Американсь
кий
журнал
«Форбс» щоро
ку друкує спи
в.іаснисок
найбільків
того капіталу. Поряд з
іменами Рокфеллера, Мсл-

X НАМ

с.
ПОТРА

СПЕШАТ Ні ДАЛЕКА. Oö-ЦЯ-ЛА Я/ ОТРАЖЕНЬЕ

/ІХНЕ-СЕТПОПУТ-НЫЙ ВЕ ТЕР. СТЕПЬ

СЧАСТЬЕ ПУТЬДОМИ, АО CO UJO, 410 ЕСТЬ НА СВЕТЕ
Dm

ЭТО

СЧАСТЬЕ ПУТЬ ДО- МОЙ

«Молодой коммунар»

Музыка В. КИСЕЛЕВА
Стихи Б. ДУБРОВИНА
Птицы вечером весенним
К нам спешат издалека.
Обняла их отраженье
Пограничная река.
Их песет попутный ветер.
Степь зовет живой травой.
Хорошо, что есть на свете
Это счастье — путь домой.
(2 раза).
Словно устали по знают—
Столько радости в груди:
Впереди страна родная,
А чужбина позади.
Скоро их озера встретят
И подарят им покой.
Хорошо, что есть на свете
Это счастье — путь домой.
(2 раза).
Можно здесь душой
согреться,
Здесь земля теплом полна.
Ведь Россия, словно сердце,
Словно жизнь, всегда одна.
Снова птиц усталых
встретил
Н приветил край родной.
Хорошо, что есть на свете
Это счастье — путь домой.
(2 раза).

живить
ржу
мистецтва
«З невеликого струмка
починається ріка..,» —- спі
вається в пісні. З невели
кого «Струмка», дитячого
танцювального гуртка при
Палаці культури
імені
Жовтня виробничого об’
єднання по сівалках «Чер
вона зірка», за 12 років
утворився великий колек
тив із 350 учасників. Те
пер це вже зразковий хо
реографічний
ансамбль,
неодноразовий
переможець обласних та респуб
ліканських оглядів і кон
курсів, дипломант першо
го Всесоюзного фестива
лю самодіяльної творчос
ті. Виступав у Молдавії,
Кабардино-Балкарії, Ки
єві, їздив до Болгарії.
Всі ці роки незмінно ко
лективом керує Олег Іва
нович Кирток, що закін
чив два відділення Олек
сандрійського культосвіт
нього училища — хорео
графічне й режисерське.
Разом з ним працюють хо
реографи Л. М. Кирток,
Н. Ф. Шпак, Л. І. Яцун,
акомпаніатори В. І. Яро
шенко та В. І. Кривоконєв.

ОгсК андр ПЛЯЧЕНКО не тільки керує вокальноінструментальним ансамблем «Ікар» Кіровоградського
районного будинку культури, а й сам виступає на
сцені І пише пісні.
Фото В. ГРИБА.
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«Струмок»

При
--й--иозорівських дитсадках — 10/17
та «Орлятко» організова
ні танцювальні студії з
охопленням більше ста ді
тей. Ведуть заняття в сту
діях працівники Палацу і
таким чином готують час
тину майбутнього попов
нення для «Струмка Дк/
садочках танцюють усі
бажаючі, а вже в ансамбль
треба пройти за конкур
сом.
«Дороги
комісарів»,
«Мир потрібен усім», «Сяє
сонне миру». «Лявониха»,
«Російські каблучки», «Ка
лина», «Спрнгулітісз — ці.
композиції становлять ос
нову репертуару ансамб
лю. Виділяються номери
«Дороги комісарів» на ме
лодії пісень Я. Френкеля
«Не печалься о сыне» та
«Погоня». «Дзвенить дзві
нок», який знайомить шко
лярів із професіями ліка
ря, будівельника, механі
затора, космонавта.
Сімнадцятирічні випуск
ники «Струмка» розходя
ться хто куди — в дорос
лий ансамбль «Колос» при
своєму ж Палаці, у «Вес
ну» при міському Палаці
культури імені Компаній
ця.
в
педінститутську
«Юність»... Дехтс^тупае
до
хореографічЯет та
культосвітніх училищ, а
С. Твердоступ, К. Поля
ков, Т. Кнсь уже й працю
ють па танцювальному по
прищі. Таким чином «Стру
мок» живить ріку мис
тецтва...
Наш кор.
м. Кіровоград.

ПУТЬ домой

J

Пти цы BE ЧЕ-MM ВЕСЕННИМ
Ек.к_____Gm

НИЧ-НА-Я РЕ АД.

і нема ніякої таємниці
тому, чому це трапило
ся, — сказав в інтерв’ю
тижневику один менед
жер. — В неї нема талан
ту. Вона огидний викона
вець і жахлива співачка.
Вже краще я дозволю дан
тисту свердлити мені зуб
ний канал без знеболюван
ня, ніж примушу себе слу
хати Йоко!».
«Вона вже звикла спі
вати для пустих крісел, а
не для любителів музи
ки, — іронізує інший пред
ставник рок-індустрії. —
Щоб примусити організу
вати своє семитижневе
турне по незаповнених за
лах Америки, вона мусила
з власної кишені виклас
ти мільйон доларів».
І все ж, .незважаючи на
збитки, йоко робить гро
ші. У тому числі і па по
смертній славі чоловіка.
Недавно вона продала за
солідну суму гітару Лен
нона, що призначалася
його старшому сипу Джуліану.
Йоко Оно терпіти не мо
же конкурентів. І особли
во претендентів на спад
щину Джона. Інтерес до
його творчості не спадає—
так що йоко правильно
розрахувала примножен
ня свого колосального ка
піталу.

«Д'К», «Мухомор»,
«Вак
цина», «Трубний поклик»,
О. Новикова) на створен
ня пісеньок, які пропові
дують аморальність,
на
сильство, що ображають
наші громадянські почутвище
тя. В «творчості»
сказаних
рок-виконавців
можна неозброєним оком
помітити сліди впливу
хідної пропаганди.
Звичайно, в репертуарах
деяких наших самодіяль
них колективів ще досить
часто зустрічаються пре
тензійність, безпомічність,
надуманість, але водночас
не можна не відмітити, що
трапляються і справжні
музичні знахідки, які не
поступаються творам про
фесіоналів. І головне тут
для нашої молоді — на
вчитись відрізняти деше
ву підробку від справж
ньої речі.
В. ГРУША.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ
ПІСНЮ
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повним провалом. У Євро
пі залп були заповнені ли
ше наполовину.
«Концерт у Мангеймі в
Західній Німеччині взага
лі довелося відмінити че
рез повну відсутність ін
тересу до виконавиці», —
зізнався організатор поїзд
ки по ній країні Хермго
Клайн. В інших містах
справи йшли не ліпше.
«ІІешн.ч інкуайєрср» навів
таку статистику: у Мюн
хені в залі па 2 тисячі
міст, на концерті 1-іоко бу
ло 300 глядачів, в Копен
гагені в такому ж залі —
500, в Брюсселі —- 300, у
Відні — 600.
Аншлагу не було. «Тур
не йоко пройшло невдало,

На жаль, це не одино групи «Акваріум»,
«Кі
кий приклад. Газета «Прав но»,
«Аліса»,
«Дивні
да» якось писала, що «у ігри», московські ансамб
нас з'явилась ціла кате лі «ДК», «Нічний про
горія осіб, які поставили спект», «Центр», уфимський
постачання
ВІА
репер «ДДТ»), а й учасників про
туаром на міцну комер
фесійних рок-груп. Прав
ційну основу».
да, останні, як правило,
Ці негативні
моменти
виступають не під своїми
розвитку професійної рок- прізвищами, а ховаються
музики, а тат;ож деякі об
за назвами існуючих чи
меження концертних ви
придуманих рок-груп. То
ступів самодіяльних рок- му критикувати за відвер
груп викликали відповід ті поступки дешевому мі
ний вибух «підпільної» му-,
щанському смаку слід не
зичної
«рок-індустрії»,
міфічні «Примуси» і «Аль
який проявився у виник
фи», а конкретних профе
ненні так званих «рок-клусійних рок-музикантів —
бів», «рок-кафе», створен
Ю. Лозу (група «Зодчі»
ні «магнітоальбомів» та
Тюменської
філармонії) і
появі машинописних жур
налів типу «Роксі», «Ухо», С. Саричева (програма «В
єдиному ритмі» Марій
«Сморчок» та інших.
ської держфілармонії).
На магнітних
плівках
можна зустріти не лише
Анонімність
«магніто
твори самодіяльних рок- фонного року» у ряді ви
музикантів (тут активно падків підштовхнула де
«творять»
ленінградські яких «рок-творців» (групи
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