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КМК будують МЖК
Як і напочатку, коли
наші ініціатори тільки ви
йшли з почином працюва
ти, готуючи свої трудові
дарунки XX з’їзду ВЛКСМ,
комсомольсько - молодіж
ні колективи модельників
П. Онищука (групкомсорг
О. Андріанов) та форму
вальників чавуноливарного
цеху Володимира Борейка
(групкомсорг К. Зеркаль)
І сьогодні добре вправляються із
виконанням
узятих назустріч з’їзду зо
бов’язань.
Та не одними цифрами
збираємося
доповідати
наступному
комсомоль
ському
з’їздові. Наша
комсомольська організа
ція вирішила визначити у
цьому напрямі, зокрема
для себе, цілком конкрет
ну справу чи кілька, щоб
можна було реально конт
ролювати і відчутно впли
вати на їх хід. Скажімо, із
побутом. Наше селище не
так близько від обласно
го центру, щоб можна бу
ло вважати, що проблема
організованого
дозвілля
вирішена сама собою. Що
ми можемо зробити самі
для себе? Вихід є, І він

Знаиоитесь: Оленсій Смоляр, комбайнер колгоспу імені XX з’їзду КПРС, неод
норазовий переможець жнив, кандидат у члени КПРС. Добра слава ходить про
нього у рідному селі: активіст, трудівник, людина, що добре знає спрабу, якім
служить. Останнім часом Олексій працює на тракторі Т-150 і теж займає чільне
місце у соціалістичному змаганні, його портрет — на колгоспній Дошці пошани.
На знімку: механізатор колгоспу імені XX з’їзду КПРС О. П. СМОЛЯР.
Фото І. КОРЗУНА.
Онуфріівський район.

Із Надією Черевичною
«Молодий комунар» зна КМК. Він став на ударну
йомив минулого року сво вахту обласної комсомолі:
їх читачів із молодими ви назустріч
XX
з'їзду
робничниками з олександ ВЛКСМ.
рійського заводу «Авто*
Нині цей колектив узяв
штамп» під керівництвом підвищені
соціалістичні
О. Сорокуна, де групком- зобов’язання,
включив
соргом В. Вознюк. Із міськ шись у реалізацію ініціа
кому комсомолу надійшло тиви делегатів XXVII з’їз
повідомлення
про цей ду КПРС, що запропону

Завдання

О. ШЕВЧУК,
вчитель Липовеньсьної СШ:
— Питання, яке вперше
виноситься на нараду вчи
телів, важливе. Про розви
ток учнівського самовряду
вання треба сьогодні гово
рити на повну силу. 1 не
просто говорити, а діяти.
Адже у школі немає двох:
педагогічного і учнівського
колективів. Є лише один.
Часто вчителі говорять: як
ми будемо проводити пед
ради з участю представни
ків учкому, комітету комсомолу школи? У нас є свої
вчительські проблеми, і про
них не повинні знати учні.
Вважаю, що ця позиція не
вірна. Адже успішне здійс
нення реформи школи на
самперед
залежить
від
спільних дій педагогічного
колективу, комсомольської

вали розгорнути соціаліс
тичне змагання під деві
зом «План двох років —
до
70-річчя
Великого
Жовтня». До дня відкрит
тя XX з’їзду ВЛКСМ, зо
крема, молоді виробнич
ники вирішили виконати
завдання чотирьох місяців
року. Це стане реальніс-

спільні

В містах і районах області відбулися січневі нара
ди вчителів, які розглянули питання про спільну ро
боту педагогічних колективів і комітетів комсомолу
по розвитку учнівського самоврядування, підвищенню
ролі комсомольських і піонерських організацій у на
вчанні та вихованні школярів. Наш кореспондент по
бував па такій нараді в Голованівському районі і взяв
короткі інтерв’ю в її учасників.

й при еиконанні іншо
го пункту зобов’язань —
підвищення продуктивнос
ті праці вище планової на
1,2 процента.

їю

навчальна, виробнича комі
сії, а також комісія по зміц
ненню дисципліни і поряд
ку. Учні вчаться бути і ор
ганізаторами, і виконавця
ми. А це так важливо. І ми,
вчителі, повинні не створю
вати, а допомагати створи
ти в школі такий мікроклі
організації школи, учкому
мат, щоб якомога повніше
тощо. І робимо ми спільну проявилася
ініціатива
і
справу — виховуємо під творчість учнів.
ростаюче покоління. А вчи
телі завжди повинні показу
Л. ГОЛОБОРОДЬКО,
вати приклад для учнів у
секретар комсомольської
всьому. Завжди підтримува організації Перегонівської
ти ініціативу дітей, розвива
середньої школи:
ти її.
— Ми завжди беремо
Раніше
учнівське само
врядування ми розглядали приклад зі своїх старших
лише як засіб формування товаришів, вчителів. І як
коли нам погромадської активності шко приємно,
довіряють,
лярів. Сьогодні поряд з ви справжньому
рішенням цього важливого підтримують ініціативу. Ни
завдання
самоврядування ні і комітет комсомолу, і
має бути спрямовано на учком самостійно планують
всебічний, гармонійний роз свою роботу. Найперше —
виток особистості кожного ми відмовилися від вели
учня
ких і неконкретних планів,
У нашій школі ми постій які, відверто кажучи, дуже
но працюємо над розвит часто складалися під дик
ком учнівського самовряду товку вчителів Заходів пла
вання Спільно з учкомом нували багато. І ми їх не хо
складас/ло план роботи на чемо виконувати, бо вони
тиждень. При учкбмі діють для «галочки». Кому потрі

Електромонтажники від
тепер працюватимуть і за
члена підпільної організа
ції «Спартак» Надію Че
ревичну. А її місячний за
робіток будуть перерахо
вувати до Радянського
фонду миру.

дуже практичний: створю умовах результати діяль
вати цей побут своїми ж ності не змінювалися в
гірший бік тільки через
руками.
Скажімо, для форми набагато більшу вимогли
вважати, що всіх може вість до оцінки її збоку.
задовольняти
комплекс Так, мова тут про держ
заходів спільно ще з ки приймання продукції: із
мось (наприклад, чимало 25 республіканських і со
вечорів,
конкурсів, ми юзних підприємств, яким
проводимо
з учитель ми її постачаємо, двад
ською організацією на цять із початком цього
шої
підшефної школи року вже перейшли на
№ 10). Тому з утверджен держприймання. Зайве ка
ням в Кіровограді першо зати, як уважно ми муси
го молодіжного житлово мо дотримуватися трудо
го комплексу, ми виріши вої й виробничої дисцип
ли зробити і свій внесок: ліни. Тут розраховуємо на
розуміння
першим об’єктом для нас підтримку й
може стати якраз свій справи з боку активу на
клуб відпочинку для мо місцях. Комсомольці й нелоді селища і заводу. А спілкова молодь їх знає.
що кроки зроблені, свід Це, у першу чергу, члени
чить принаймні той факт, заводського комітету ком
що, по-перше, ми вже сомолу Галина Приймак і
секретар
трудимося на споруджен Юрій Бєлов,
ні фундаменту майбут комсомольської
органі
нього клубу; крім того, зації ливарного цеху Вік
один з кандидатів до МЖК тор Черненко, його коле
Вадим Задорожний, який га з ремонтно-будівель
особливо добре потру ного Володимир Шевчен
дився на спорудженні гур ко, Микола Очеретяний з
тожитку для малосімей модельного. У їхній робо
них (будинок № 12), уже ті відчувається прагнення
й отримав у ньому квар відійти від заорганізова
тиру. Докладемо зусиль, ності, виробити свій влас
щоб мати результати зі ний стиль.
згаданим клубом уже в
М. БІЛОУС,
другій
половині цього
секретар комітету ком
року.
сомолу
Кіровоград
Наш актив проводить
ського
чавуноливар
роботу так, щоб в нових
ного заводу.
КМК прагне не відступа
ти від принципів роботи
під девізом «Трудовій ди
сципліні — гарантію якос
ті». Суть полягає у колек
тивній відповідальності за
дотримання
дисципліни
від кожного члена колек
тиву. Для цього колектив
уклав додатковий трудо
вий договір, в якому пе
редбачено за роботу без
порушень щорічну гаран

бен такий формалізм? Ска
жу так: без формалізму
важче працювати, але ціка
віше.
Самоврядування дає мож
ливість школярам
знайти,
пізнати себе. Але, звичайно,
без допомоги вчителів нам
не обійтися. Чекаємо допо
моги і підтримки також і
від райкому комсомолу, ра
йонного Будинку піонерів.
Бо в нас буває і таке. Вчи
телі кажуть: проявляєте іні
ціативу, то самі і втілюйте
її в життя, обходьтеся без
нашої допомоги.
Або інше. Ми говоримо
про самоврядування, але не
завжди самі вміємо як слід
організувати той чи інший
захід, довести почату добру
справу до кінця. Вважаю,
що суть самоврядування
повинна насамперед втілю
ватися в конкретних гро
мадсько-корисних справах.

товану надбавку, (з семи
комсомольсько - молодіж
них колективів заводу три
вже працюють за таким
принципом, решта незаба
ром також перейде на цю
прогресивну форму робо
ти. Одним із ініціаторів і
став КМК О. Сорокуна.
І. ЛЕБІДЬ,

інструктор Олександ
рійського міськкому
ЛКСМУ.

так? Чи завжди вчителі-ком- >
сомольці показують добрий
приклад в організації ком
сомольської роботи учнямкомсомольцям? Чимало мо
лодих вчителів раніше були
комсомольськими активіс
тами. А приходять у школу
У космічний меморіал
після закінчення вузу лише
астероїдів, які носять іме
вчителями. їхня комсомоль
на визначних людей, вклю
ська активність проявляє
чена мала планета номер
ться тільки у сплаті член
2519. її назву «Анна Гер
ських внесків. Думаю, пе
ман», яку дала їй крим
редусім ми повинні вихову
ський
астроном Т. М.
вати власним прикладом.
Смирнова
на пам’ять про
У нашій школі 17 молодих
польську співачку, затвер
вчителів. 1 чимало з них ста
див Міжнародний планет
ли
ініціаторами добрих
ний центр.
справ. Вчителі-комсомольці
«Незнайома зірка» сві
ведуть у 9 класах політклутить
у просторі між орбі
би. Вони взяли на себе іні
тами Марса і Юпітера. Вона
ціативу і в організації шкіль
має у поперечнику близько
них дискотек, допомагають
двадцяти кілометрів і від
проводити різні заходи то
далена на 470 мільйонів
що. Велику допомогу в ор
кілометрів від Сонця. Пов
ганізації виховних і куль
ний оберт навколо світила
турник заходів подає школі
астероїд робить за п'ять
і комітет комсомолу Пороків і сім місяців.
Т. НАУМОВА,
бузького нікелевого заводу.
З’явилась в астероїднссекретар вчительської
Недавно спільно провели
му поясі й інша мала пла
комсомольської організації конкурс «Випробуй себе»,
нета з «музичним» ім’ям.
Побузької СШ:
присвячений 70-річчю Ве
Її названо на честь ви
датного італійського ком
— Вчительська комсомоль ликого Жовтня.
Одна з умов перебудо
ська організація спільно з
позитора і скрипаля Ніяколо Паганіні.
комітетом комсомолу шко ви — розвиток ініціативи,
ли мають бути ініціаторами творчості. А це і передба
Л. РЯБЧИКОВ,
і організаторами всіх добрих чає організація учнівського
кор. РАТ ДУ.
справ. Але чи завжди саме самоврядування.
Кримська область.

СВІТЛО
НЕЗНАЙОМА
ЗІРКА ЛЛЄ...
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«Молодий комунар»

2 стер
изначивши стратегію
прискорення нашого
розвитку, партія багато в
чому розраховує на твор
чий потенціал молоді. А
він дійсно великий: більш
Як третина населення краї
ни — це молоді люди у
віці до 30 років. Але цей
потенціал втілиться в кон
кретні справи лише тоді,
коли кожна молода людина глибоко усвідомить
важливість даного
всю
моменту, його переломний характер. Допомогти
тут покликана, насампе
ред, усна політична про-

В

існуаали лише в річних
звітах.
По-третє: вся лекційна
робота
переведена
на
основу річних планів-графіків, які складаються з
урахуванням запитів мо
лоді і передбачають один
лекційно - пропагандист
ський захід на місяць у
кожній аудиторії. Це до
помогло позбутися цифроманії, коли успіх в лек
ційній роботі визначався
величезною цифрою, що
стояла в річному звіті.
І все ж, перебудова йде
ще повільно, проблеми

воу країнському, КомпаніЬлександрівївському,
Бо'Зринецькому
ському,
районах, Нині плануємо
створити перзсувні клуби
з проблем іідеологічної
міжнародних
боротьби,
відносин, морзльао-естетичного зихозання. Взагалі, в перспективі нам ба
читься організація лекцій
ної пропаганди серед мо
лоді на основі діяльності
системи пересувних клубів. Це допоможе чіткіше спланувати лекційнопропагандистські заходи,

прошених товариша), а
потім добре виступив ан
самбль «іарний настрій».
А найголозніше тс,
ш.о
це все було організовано,
щоб
продемонструвати
перевіряючим.
Ще на одній проблемі
хотілося б
зупинитися.
Це — проблема кадрів.
Починаючи
перебудову,
обком комсомолу стазиа
завдання добитися, щоб
зиконання планових гра
фіків забезпечувалося на
70 процентів силами лек
торів районного і облас
ного товариства «Знання».

НОВІ ФОРМИ
ЧИ НОВИЙ ЗМІСТ

ЛЕКЦІЙНА ПРОПАГАНДА

паганда І П головна лан
ка — лекційна пропаганда.
Згідно рішень XXVII з їз
ду партії, перед нею по
стало завдання залучити
молодь до активної участі
В соціально-економічному
прискоренні. Виходячи з
цього і будувалась лекцій
но-пропагандистська робо
та з області. Зрозуміло,
вирішувати нові завдання
з допомогою старих мето
дів і форм неможливо.
Тому було прийнято рі
шення про перебудову
всієї системи лекційної
пропаганди, суть якої —
максимальне використан
ня сили «живого слова»
для активізації людського
фактора.
Сьогодні можна підвес
ти деякі підсумки перебу
дови. По-перше: розме
жовано функції між комі
тетами комсомолу і това
риством «Знання». Перші
взяли на себе функцію
організаторів, другі — за
безпечення аудиторій ква
ліфікованими лекторами.
Нині в області сформова
но близько 500 молодіж
них аудиторій.
По-друге: упорядкова
на діяльність позаштатних
лекторських груп. їх кіль
кість зменшилася з 54 в
1983 році до 26 в ниніш
ньому за рахунок тих, що

15 січня

накоплюються
швидше,
ніж вирішуються. Зава
жає перш за все інерт
ність, безініціативність, а
подекуди і пряма безді
яльність. Чим ще можна
пояснити той факт, що
жоден районний комітет
комсомолу не зумів орга
нізувати справу так, щоб
не рідше як раз на місяць
в кожній молодіжній ауди
торії проводилася лекція.
У ході перебудови всієї
діяльності комсомолу, ба
гато говориться про нові
форми роботи. Але, як по
казує практика, нам по
трібні не стільки нові
форми, як новий зміст. І
особливо це стосується
лекційної роботи. Саме в
цьому лекторська група
обкому комсомолу буду
ватиме свою роботу, ви
користовуючи ті ж зустрі
чі за «круглим столом»,
вечори запитань і відпові
дей, диспути і подібне. У
нинішньому році лектор
ською групою для моло
ді області проведено 8
зустрічей
за «круглим
столом», організовано об
ласний пересувний клуб
«Атеїст», виїзні засідання
якого проводилися в Но-

упорядкувати їх тематичну спрямованість.
Звичайно, такий перехід
фактично на якісно нову
основу лекційної пропа
ганди не можливий при
збереженні інертності і
«директивоманії» у її ор
ганізаторів. Практика по
казує, що процес подо
лання
цих
негативних
явищ затягується в робо
ті і в мисленні. Ось два
приклади. 21 грудня у бу
динку культури імені Калініна проводилася лек
ція «Міжнародний моло
діжний рух у боротьбі за
мир»... з демонстрацією
художнього фільму «Роз
лучення
по-італійсько
му». Як-то кажуть, ко
ментарі зайві. А 16 грудня
в будинку культури імені
Компанійця
проходило
чергове засідання політклубу СПТУ № 2 «Плане
та» за темою «Комсомол
від з’їзду до з'їзду». З
точки зору представників
обласного
управління
профтехосвіти все
було
гаразд: учні в залі сиділи
під конвоєм своїх настав
ників, саме засідання про
йшло «організовано» (за
ЗО хвилин виступило 4 за-

Однак, вирішити цю проб
лему
на
сьогоднішній
день неможливо тому, що
в області не вистачає ви
сококваліфікованих
лек
торів і особливо серед
молоді. Усе це через від
сутність в області єдиної,
добре зідлагодженої си
стеми підготовки лектор
ських кадрів. А ця систе
ма могла б бути такою:
перший етап — школа
юного лектора для учнів
шкіл і СПТУ, другий етап
— школа молодого лекто
ра для студентів вузів і
сузів і, нарешті, третій —
школа лекторської май
стерності для молодих,
починаючих лекторів.
Є вже і позитивний дос
від. Наприклад, робота
школи юного лектора в
Созонівській
середній
шкслі під керівництвом
B. В. Громового, Кірово
градській середній школі
№ 25 під керівництвом
C. О. Колісника, діяльність
школи молодого лектора
у Кіровоградському пед
інституті імені О. С. Пуш
кіна під керівництвом до
цента
кафедри
історії
КПРС Ф. К. Бєлязіна. Тож
досвід, який
існує,

треба зібрати, проаналі
зувати, узагальнити і на
цій основі виробити єди
ну
систему
підготовки
лекторських кадрів
Тепер про проблему З
проблемі. Мова йде про
школи молодого лектора
кіровоградських вузів, і оловне в лекційній Пропа
ганді — її якість. Вона,
як відомо, визначається
складом лектор.з, їх під
готовкою. А з нас зараз
сучасному
публічному
мозленню не вистачає са
ме професіоналізму, Виправити положення і покликані школиI МОЛОДОГО
■ і. Саме
вони
лектора вузів.
—
сьогоднішнього
повинні
студента - завтрашнього
спеціаліста, керівника, на
вчити «скорочувати фразу
до розміру думки».
Однак, комітети комсо
молу, адміністрація інсти
сільськогосподартуту
ського машинобудування
та вищого льотного учиавіації
лища
цивільної
підзабули мудру фразу
А. П. Чехова про те, що
для інтелігентної людини
дурно говорити все одно,
що не вміти читати і пи
сати. Обласний конкурс
студентів-лекторів
зузів,
який проходив 19 грудня
минулого року, ще раз це
підтвердив. Усі три при
зові місця здобули вихо
ванці Ф. К. Бєлявіна. Така
перемога — результат ба
гаторічної праці Федора
Кузьмича. Але що дивує.
Детальне знайомство
з
роботою школи
показа
ло, що вона перебуває у
ролі пасинка і в комітету
комсомолу, і в адміністра
ції педінституту. Ну ось,
наприклад, така дрібниця,
як оновлення стендів ви
ставки І1ІМЛ ніяк не ви
рішиться протягом кіль
кох місяців, хоча інститут
має свою фотолаборато
рію, є й художники.

«КАТАРСИС»
ПІД ГРАДУСОМ?»

В ГОРКАХ ЛЕНІНСЬКИХ
Горки Ленінські... У цьому живописному місці недалеко від столиці працював
І відпочивав у останні роки життя Володимир Ілліч Ленін,
Не дивлячись на хворобу, він не припиняв своєї невтомної діяльності: керував
партією, Радянською державою, плідно і багато працював.
У січні 1949 року в Горнах було відкрито Меморіальний Будинок-музей В. І. Ле«
кіна, в залах якого зберігаються численні документи, що розповідають про діяль
ність В. І. Леніна на посту керівника партії більшовиків і молодої Радянської
республіки, його боротьбу за зміцнення і розвиток соціалізму у нашій країні.
Горки Ленінські щорічно відвідують тисячі екскурсантів з усіх кінців Радян
ського Союзу і гості з-за кордону. З великим інтересом знайомляться відвідувачі
Будинку-музею з працями, написаними В. І. Леніним в Горках. 3 глибоким хвилю
ванням проходять вони по залах, кімнатах і алеях парку, де все збережено так,
як було за життя Володимира Ілліча Леніна.
На знімку: відвідувачі Будинку-музею біля робочого столу В. І. Леніна.
Фото В. СОБОЛЕВА.
Фотохроніка ТАРС,

ДЕСАНТ У ХУРТОВИНУ
Курсантів Донецького ви
щого військово-політичного
Гчилища інженерних військ
військ зв’язку імені гене
рала армії О. О. Єпішеза
підняли рано-вранці. Одна
за одною крізь розбурхану
хуртовину йшли машини в
напрямі залізничних вузлів.

Через сильний снігопад
на коліях створилась
на
пружена обстановка: упо
вільнили свій біг поїзди, під
загрозою зриву опинилась
відправка вугілля, матеріа
лів, готової продукції. Тоді
I звернулись через партійні
і радянські органи транс-

портники за допомогою до
воїнів.
Під керівництвом досвід
чених офіцерів Г. М. Степа
нова, М. Г. Громико, О. В.
Цвиненка та інших курсан
ти, заступивши на найваж
ливіші ділянки залізничних
вузлів Ясинуватої, Ілозай-

20 грудня минулого ро
ку у рейді під таким за
головком гострій критиці
піддала
газета роботу
ресторанів обласного цент
ру за порушення правил
торгівлі і низьку культуру
обслуговування
відвіду
вачів. Зокрема, вказува
лось. що відвідувачі не
можуть познайомитися з
меню, їм не виписуються
рахунки; бідний асорти
мент безалкогольних на
поїв; музична
програма
далека від затвердженої.
Як повідомили редакції
завідуючий
комплексом
універсального торгового
об’єднання «Кіровоград»
М. В. Черечанський і сек
ретар комсомольської ор
ганізації
Н. Пилипчук,
факти, наведені в корес
понденції, мали місце. По
ведінку офіціантів бару й
ресторану Н. Захарової н
Л. Куценко розглянуто на
відкритих комсомольських
зборах.
За допущені порушення
комсомолці Н. Захаровій
оголошено догану, а комська, Волновахи, вивільнили
від снігу близько 800 стрі
лочних переводів, розчис
тили 45 кілометрів залізнич
ного полотна. Працювали в
складних умовах: заважали
міцний мороз і хуртовина,
що потім несподівано пе
рейшла в дощ.
Міцне фізичне
загарту
вання, стійкість і мужність

ra. ВОРОНОВ,
керівних лекторської
групи обкому ЛКСМ
України.
сомолці Л. Куценко — су
вору догану.
Матеріали рейду обго
ворені на зборах трудово
го колективу комплексу.
Буфетницю Л. Войнову
звільнено з роботи.

«БРОУНІВСЬКИЙ

РУХ»
Після
публікації
25
жовтня минулого року в
нашій газеті кореспонден
ції під таким заголовком,
редакція отримала відпо
відь заступника директо
ра Кіровоградської пере
валочної нафтобази Чер
каського територіального
управління по забезпечен
ню нафтопродуктами В. П.
Кротенка. У ній повідом
ляється: «Статтю обгово
рено адміністрацією спіль
но з партбюро, профкомом
і комітетом комсомолу. Пи
тання, підняті в ній, мали
місце. Дійсно, окремі пра
цівники
автозаправних
станцій
недобросовісно
ставляться до виконання
своїх службових обов’яз
ків.
За порушення
правил
відпускання нафтопродук
тів на ряд працівників бу
ло накладено дисциплінар
ні стягнення. Два працівЦівннки засуджені народ
ним судом за дрібне роз
крадання.

рок/

<

КВЛйНКЯ
ЗАПИТАНЬ
І ВІДПОВІДНІ

З інституту
в інститут
Наша читачка з міста
Кіровограда С. Лун’яненно
з листі до редакції просить поради,
«Я навчаюсь у Кірсво.
градсьному
педагогічно,
му інституті на заочному
відділенні, але міняю місце ж
прожнзання, тому хочу
перевестись у педінститут
Іншої
республіки. Який
порядок переводу?».
С. Лук'яненко відлові,
дає завідуючий юридич.
пою консультацією Кіро.
зоградської обласної ради
професійних спілок М. ф,
дигало:
— На відміну від того,
як було раніше, перезздення студентів З ОДНОГО
вищого навчального закладу в інший можливе і
з період навчального ро
ку. для цього необхідно
звернутися з письмозо-о
заявою до ректора того
вузу, куди
збираються
переводились. При наяв
ності запиту й отриманні
дозволу питання про пе
реведення буде вирішу, і
вати ректор Кіровоград
ського педінституту.
Якщо прохання С. Луняненко буде задовільнено,
то ЇЙ треба буде здати а
навчальну частину пед
інституту залікову книж
ку студента.
Після оформлення ака
демічної довідки, підпи
саної ректором ПЄДІНСТИ.
туту (або проректором) і
секретарем, дозідка скріп
люється гербовою печат
кою і направляється рек
тору нового навчального
закладу.

Пиріжки
на продаж

4

«Ми можна громади, им
випікати і продавати пи
ріжки, а танож виготовля
ти і продавати інші хар
чові вироби.'
В. КАРАВАЄВА.
Олександрійський район»,
Відповідає заступник на
чальника відділу держав
них прибутків фінансового
управління облвиконкому
І. КАМЄННИК.
Положенням про кусій;1'
но-ремісничі промисли пнл
мадян на всій території
країни забороняється зай
няття деякими кустарноремісничими промислами,
До заборонених про* $
належить і перем ислі в
сільськогосподар*
робка
ських продуктів, у тому
числі і виготовлення з них
будь-яких харчосмакових
виробів та напоїв (як У
готовому вигляді, гак і У
вигляді напівфабрикатів),
Отже, до числа заборо
нених
промислів нале
жить і виготовлення при
ватними особами з метою
продажу пиріжків, конди
терських виробів («ПІВНИ
КІВ», «цукрової вати» ‘
т, п.) та напоїв.
Громадяни, які реалізу
ють вироби, виготовлені з
сільськогосподарської про*
дукції свого підсобного
господарства, не одержу
ють у фінорганів реєсіР3'
ційні
посвідчення і ІіЄ
сплачують по одержаних
від цього прибутках по
даток.

виявили офіцери С О Ри
бинський, В. М. Чекменьов" Дмитро Ірентьєв. їх приклади .
І надихав інших.
сержант
Олександр
Ce
Сьогодні з місць надійш-™
вальньов, нагороджений ор- донесення: всі
стріло«»1
деном Червоної Зірки за переводи очищено, ліквідо
зразкове
виконання
ін- вано замети. Автомобілі^14
тернаціонального обов'язку почали вивезення тисяч «У*,
в Афганістані,
відмінники . бометрів перекинутого сН1*
бойової і ПОЛІТИЧНОЇ підго гум. СТОЛЯРОВ,
товки
молоді
комуністи
кор. РАТАЇ.
курсанти
Ігор
Голий«.

15 січня 1987 року

З стор.

«Молодий комунар»
КІ музичні новинки за
Я
пропонує Всесоюзна
фірма грамзапису «Ме

ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ скульпторів. У селі КарУСТИМА КАРМАЛЮКА малюкове споруджено па

Ой нриннули сірі гуси
Аж на той оін ставу.
Уродився Кармалюка
На людськую славу.
(З народної пісні;.
г «Славним лицарем» на
звав Т. Г. Шевченко на
родного месника, керів
ника антикріпосницького
руху на Поділлі (181/ —
4 835), безстрашного
се
лянського ватажка Устима
Якимовича
Кармалюка
(178/—1885). Уродженець
ф Іолозчинців Ліонсько
го повіту Подільської гу
бернії (нині с. кармалюкове Жмеринського
ранону Вінницької
області), Устим Лармалюк
з
' ранніх літ зазнав тяжкого життя, Ьачив неспраселян-кріВАДЛИВІСТЬ до
паків з боку царського
Уряду. Все життя легендарний герой закликав
бідноту не коритися ВОЛІ
панів. Сам же він у нерів
ній боротьбі за народне
щастя прийняв на своє
тіло 4 тисячі шпіцрутенів,
227 батогів, зазнав рекрут.чини, сходив пішки 15 ти
сяч кілометрів, тричі ті
кав з неприступної Кам янець-Подільськоі форте
ці...
Народний
улюбленець
завжди знаходив теплий
притулок і надійне схови
ще в кожній селянській
каті. В свою чергу Устим
, Кармалюк віддавав . бід-

ноті відібрані у поміщиків
гроші,
худобу, майно,
хліб, спалюючи при цьому
розкішні панські маєтки
та хутори мироїдів. Тож і
не дивно, що народ з ве
ликою любов ю, глибокою
повагою і вдячністю оспі
вує свого оборонця й за
хисника в піснях:
ин родиисл лшр.ми.іюка
Б селі на Поділлі,
1 купала йоги .»атіі
Б зеленому зіллі.
Ой купала.
промовляла:
<• Рости, милий енну.
Підеш битись
з ворогами
За матір невинну».
Антифеодальний рух під
проводом /стима Кармалюка жваво перекинувся з
Поділля в сусідні губернії,
охопивши майже всю правооережну Україну та Бессараоїю. царським
уряд
жорстоко придушував се
лянські повстання, але во
ни виникали знову й зно
ву, бо їх організатор на
дійно переховувався. 1 все
ж у 1835 році царським
прислужникам вдалось на
трапити на слід Кармалюка. Залякана поліцією під
час арешту дружина од
ного з товаришів Кармалюка — Оляна Процькова
видала його. 22 жовтня (за
новим стилем) пострілом
із засади вночі 8 її хаті
шляхтич Рудкозський убив
народного месника.

ДВА ЛИСТИ НА ОДНУ ТЕМУ

Небезпечна
хворооа

Не зміг електробарабан
заглушити незграбні текс
ти
пісень, виконуваних
гастролерами, не прикра
сив він і музики тих само
робних опусів, що не ви
тримують ніякої критики.
У осі віки музичне ви
ховання тісно пов язуаалося з вихованням добрих
почуттів. Та про яку доб
роту могла йти
мова
на концертах ансамблю
«Здравствуй, песня», де
було все, окрім музики-дим, брутальність, розма
льовані обличчя музикан
тів, де апофеозом висту
пу стала пустенька пісень
ка «Про дядю Васю».
І все ж хочеться запи
тати у тих, кому таке
«мистецтво» до вподоби.
Невже ви не помічаєте,
що вас обкрадено? Звідки
така байдужість до себе?
Адже це халтура. А музи
канти, дивлячись, як «пе
риферійний» глядач ков
тає все, що йому запропо
нують,
починають
ще
більше зневажати його.

— Які почуття з мене
після цього концерту? —
дівчина на мить замислила
ся. — Таке, ніби мене об
разили. Сказали неправду.
Адже я йшла відпочити,
послухати популярний ан
самбль, але те, що поба
чила на сцені, ні радості,
ні задоволення не при
несло.
На жаль, далеко не всі
16-18-річні відвідувачі кон
церту популярного
ВІА
«Здравствуй, песня» поді
ляють ці думки. Чимало й
таких, хто концертом за
доволений. От, мовляв,
дають хлопці! Адже де ще
побачиш, щоб співаку під
час виконання пісні під
носили каву? Оце класі
До речі, учасники ВІА
не«Здравствуй, песня»
одноразово підкреслюва
О. СВІТЛА.
ли, що дружать з О. Добриніним, що записуються
на платівки. А апаратура
яка! Один електробарабан
чого вартий!
* дійсно. Коштує він
чимало. І можливості в
нього неабиякі. При умо
ві, що він опиниться в умі
лих руках. А для виконан
ня тих примітивних рит
мів, від яких «шаленіла»
публіка, можна було б
Так, рок цікавий. Так,
обійтися і без комп'юте
своєрідний,
багатогранрів.

і

*

*

І більше
години
триває рок

м’ятник.
Авторові цих
рядків, що довгий
час
жив і працював у древньо
му
Кам’янці-Подільському, не раз доводилося бу
вати в історико-краєзнавчому музеї, знаходитися
Народ глибоко
сумуі,
поруч найвищої вежі ста
тяжко сіраждає, з велировинної
Кам'янець-Поким болем у серці пере
дільської
фортеці, що
носить звістку про загиздіймається на стрімкій
бель свого славного оунскелі над річкою Смогриторя, гнівно проклинає па
чем. Це Кармалюкова ве
нів, низько схвиляє голову
жа з написом: «Тут іричі
перед пам ятгю народного
був
ув язнений
Устим
героя:
Кармалюк». Над написом
і»Жв забили Кармалюка
шанобливо викарбуваний
у ндовиши хаті.
профіль плечистого, мо
Бодай отим панам
клятим
гутньої фізичної сили на
Вік щастя не сичить,
родного месника — щи
посадили на могилі
рої й правдивої, гордої
Високого дуба.
Прощай, ирощгш,
людини-оогатиря, що лег
Кармалюче,
ко розривав залізні лан
Кажуть усі люди.
цюги та гнув підкови.
Створювались нові піс
Щороку в перших чис
ні, з являлись
численні
лах травня багато трудя
перекази и легенди, що з
щих з навколишніх сіл
любов ю
відтворювали
поблизу Кам янця-Подільневмирущий і дорогий об
ського виходять на Карраз безстрашного бід
малюкову гору, де ко
няцького ватажка, засвід
лись перебував легендар
чували віру у краще май
ний герой, аби вшанувати
бутнє, у торжество прав
дороге ім’я, навіки овіяне
ди і всенародного щастя.
славою.
Згадаймо, зокрема, «Дзво
До речі, 1846 року Карни дзвонять», де народ
малюкову гору відвідав
вірить, що:
Тарас Шевченко, де з уст
Ще засвітить ясне
селян записав глибоко лі
сонце
Та й над нашим краєм.
ричну й журливу пісню
Скоро прийде наше
«За Сибіром сонце схо
щастя.
дить», що мала до трид
Та й тебе згадаєм.
цяти різноманітних ва
Палка любов народу до
ріантів. Вона й зараз не
Устима Кармалюка не зга
рідко включається до ре
сає й у наші дні. Його
пертуару провідних про
образ знаходить широке
фесіональних та самоді
втілення у творчості пись
яльних співаків.
менників, поетів, компо
зиторів,
художників,
Б. СЛЮСАР.

ний, складний. І те, що на
радянській
естраді рок
зайняв своє місце, сьогодні вже ніхто не запе
речує. Але не такий вже
він і простий цей пресловутий рок, або ще найпопулярніший сьогодні «хеві
метал рок».
Втім, не будемо розпо
чинати дискусію з приво
ду проблеми рок-музики,
бо, щоб там не говорили,
а проблема існує! Мене
примусив взятися за перо
концерт групи Ігоря Ро
манова, що відбувся в
приміщенні обласної фі
лармонії.
Прихильники
естради
певно пам'ятають І. Рома
нова по виступах з гру
пою «Земляни», і тому ін
терес до нової програми,
зрозуміло, був підігрітим.
Чим же новим порадує
нас Романов? І чи пора
дує?
Концерт розпочався піс
нею О. Розенбаума про
рідне місто. О. Троїцький
виконував її прекрасно,
щиро, елегійно. Після та
кого початку публіка че
кала, що продовження
буде в такому ж лірично
му ключі. Даремної Далі
«загуркотів» сучасний рок,
на повному серйозі пові
далось .про синій острів
десь а океані, що до ньо
го «доплыть совсем не
просто». Пригадався «Ост
ровок»
ленінградського
«Форуму», численні «Си
ние птицы».
Особливої уваги заслу
говує велика композиція
«Мир», яка свідчить про

бажання групи створити
щось оригінальне, вираз
не, цільне, використовую
чи
арсенал ритмічних,
світлових і композиційних
ефектів. І треба сказати,
можливості для цього у
музикантів є. В кращих
піснях і в віршах компози
ції — розуміння драматиз
му сучасного світу і разом
з тим відчуття краси при
роди і краси людських
взаємин, відчай самотнос
ті і пошук смислу буття.
Після нервових, розпече
них ритмів року, деякі
ліричні музично-поетичні
відступи особливо ляга
ють на душу. Шкода, що
цей благородний пошук
гармонії знову-таки глу
шить гуркіт металу. Слу
хач просто не може до
брати змісту через елек
тронні вибухи барабанів.
Звідси і протиріччя між
формою і змістом, а як
що вже бути конкретним
— відсутність змістовнос
ті тексту і музична не
зграбність.
Як засвідчили концерти
групи І. Романова, ленін
градські «рокери» завою
вали своїх прихильників
серед молоді нашого міс
та, стали для деяких музик'антів прикладом для
наслідування. Дехто відверто називає себе «кіро
воградськими романовими». Що ж, молодь зав
жди приваблює все яскра
ве. От тільки б розібрати
ся, де справжній блиск, а
де ялинкова бутафорія.
В. БАШКИРОВ.

--------------- КОМЕНТАР ВІДДІЛУ -------------МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
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Вміщуючи два листи про популярну сучасну музику, реата Державної премії О. Михайлова запитали, якій
редакція запрошує до розмови всіх любителів естрад музиці він віддає перевагу: симфонічній чи естрадній,
ного жанру. Можливо, у вас виникнуть інші думки з музикант відповів, що йому подобається хороша
приводу рок-музики і популярних ансамблів. Типовіше естрадна музика, а не погана симфонічна і навпаки.
було б винести на сторінки газети протилежні думки, Отже, говорити про рок, як про щось виняткове, єдино
адже і 0. Світла, згадуючи концерт ВІА «Здравствуй, можливе, нерозумно. Але й заперечувати рок теж не
песня», і В. Башкиров, аналізуючи виступи групи Ігоря можна.
В останньому номері журналу «Ровесник», між ін
Романова, по суті, не до кінця сприймають новий на
прямок у сучасній музиці, незважаючи на те, шо шим. вміщено огляд читацьких листів з приводу року
В. Башкиров вважає рок цікавим.
своєрідним, іі під загальною назвою «Огляд листів про музику і не
О-Світла, в принципі, нічого проти самого року не має. тільки». Там мова йде більше про етику. Справа влас
Давайте розберемося. Рок-музика, хочемо ми того не не в тому, що шанувальники італійця Пуппо у бук
411 ні, існує. 1 не просто існує, а має своїх гарячих ша вальному розумінні починають битися головою об сті
нувальників. які не терплять негативних думок щодо ну від того, що їхній кумир поїхав додому! Така над
рш:у. Звичайно рок. як і будь-який інший жанр музи мірність не роком обумовлена. Турбує інше, як пише
ки, має свої позитивні і негативні риси. Коли у дири О. Світла, неповага до себе, відсутність бажання
гента оркестру симфонічної і естрадної музики, лау- сприймати свії у гармонії розуму і краси.

лодій»
увазі
молодих
слухачів
у 1987
році?
На запитання нашого ко
респондента
відповідає
начальник відділу рекла
ми і кон'юктури попиту
фірми «Мелодія» Михай
ло Зелікович Шапіро.
1987 рік буде відзначе
но знаменною подією —
підготовкою і проведен
ням XX з їзду ВЙКСМ. Як
відгукнеться на неї фірма
«Мелодія»!
— На спеціальне замов
лення ЦК ВЛКСМ і XX
з'їзду комсомолу ми під
готували платівку «Заради
життя, заради світла», у
якій зібрані нові
пісні
О. Пахмутової, І. Лученка, Р. Паулса, М. Фрадкіна у виконанні С. Рота
ру, М. Магомаева, А. Пугачозої, Р. Фомінса.

ються складністю, глибо
кою філософічністю.
Закінчується робота І
над грамплатівкою групи
«Рондо». В останній час ця
група, що пропагує стиль
«нової хвилі», зуміла до
битись помітних успіхів на
сцені. Група видовищна,
хто бачив її концертні ви
ступи, не міг не відзначи
ти красиві костюми, тон
ку, майже балетну плас
тику рухів. Будемо споді
ватись, і прослухування
дасть задоволення їх ша
нувальникам.
Виходить у світ перший
диск-гігант молодого ав
тора і виконавця пісень
Вячеслава Малежика. Пла
тівка носить інтригуючу
назву «Кафе «Саквояж».
Тут зібрані популярні піс
ні Малежика, такі, як «Мо
заїка», «Пісенька про яіліпутика», «Соковижимал
ка».

ІНТЕРВ'Ю

З ПІСНЕЮ
У НОВИН РІК

■

Великим успіхом у мо
Серед широкої кількос
ті видань по громадян- лоді користується рок-мюкомсомольській зікл «Овод» О. Колкера у
ській і
випускаються постановці Ленінградсько
тематиці
Ленінського
дві грамплатівки, випуще го театру
Скоро він
ні у 1985 році, «Улюблені комсомолу.
лісні комсомолу». Вийшло з'явиться у грамзаписі.
Майже мільйонним ти
уже шість платівок під
загальною назвою «Слав ражем розійшлась недав
ний шлях комсомолу». В но грамплатівка «Робінзон»
свій час диск «Комсомол— з піснями на вірші Л. Дермоя доля» привернув ува беньова. І ось зараз поет
гу численних любителів підготував другий диск
під назвою «Ірикутне сонграмзапису.
— А чим порадує «Ме -це». У новому році з’яви
лодія» любителів сучасної ться друга платівка групи
«Машина
часу», вийде
музики!
диск В. Кузьміна. Ансамбль
— Ті, хто займається «Веселі хлоп ята» вже за
колекціюванням
грамза
писав оригінальну програ
писів, очевидно уже звер
му, до якої увійшли пісні
нули увагу, що в останній
В. Матецького.
час фірма «Мелодія» по
— Які цікаві ідеї фірми
вернула обличчя до мо чекають любителів грам
лодіжної аудиторії.
Ми запису у майбутньому!
намагаємося враховувати
— Ми, наприклад, заду,
їх запити й інтереси. При
мали випуск грамплатівок
клад тому — недавно ви
пущені платівки рок-гру «Диск-панорама», де буде
широко представлена ест-,
пи «Автограф»,
перший
рада соціалістичних країні
великий диск
«Машини
Планується рубрика «Вчо.
часу», випуск грамплатів ра, сьогодні, завтра» —
ки «Рок-панорама-86» — вже по її назві видно, що
запис московського фес це своєрідний історико«
тивалю рок-музики, який сучасний екскурс у попу-,
було відзначено великою лярну музику. А, врахо
різноманітністю музичних вуючи
великий
успіх
жанрів
в інтерпретації грамплатівок
ансамблю
вітчизняних груп, серед «Бітлз», ми думаємо про
них — «ЕВМ», «Круїз», видання серії дисків під
«Браво», «Зодчі», «Рон рубрикою «Поп-архів», до
до», група С. Саричева та якої увійшли записи по
інші. Є матеріали для дру пулярних груп 60-х років,
— А що буде запропо.«
гої платівки. її ми пла
на- новано увазі любителів
нуємо випустити у
авторської музики!
ступному році.
— Тільки-но завершене
Спеціально для моло
робота
над грамплатіз.
дих ми почали випускати
грамплатівку «Місце зу кою О. Дольського «Про.
стрічі» або «Дискотека щавай, XX століття». Свій
новий диск пише Булас
фірми «Мелодія» — своє Окуджава, велику програ.
рідне знайомство з течія му записав О. Розенбаум
ми і стилями сучасної по- — це пісні про Ленінград,
_ пулярної музики, як віт про війну. Матеріалу вичизняної, так і зарубіж стачить на два, а можливо,
ної. З'явилось два ви і на три диски.
пуски цієї платівки, третій
Зовсім недавно вийшла
уже здано у виробництво. платівка Т. і С. Нікітіник
Чим цікавий цей серіал? «Синій колір». А в нашо
Насамперед тим, що до му плані на 87-й рік —
пісень дається коментар. робота з В. Єгоровим,
Ведучий коротко інформує Ю. Клячкіним, О. Город
слухачів про даний ан- ницьким.
виконавця.
— Будь ласка, декілька
самбль або
Платівку дуже зручно ви- слів про дебюти «Мело
користовувати в район- дії».
— Ми сподіваємось, що
будинках
них, міських
культури, в сільських дис разом з газетою «Комсо
котеках, де відчувається мольская правда» успіш
конкурс
дефіцит
кваліфікованих но проведемо
музичних кадрів. Як свід «Золотий камертон». Це
чить наша пошта, «Диско і буде справжній колек
тека фірми
«Мелодія» тивний дебют, адже пе
конкур
знайшла гарячу підтримку реможці цього
су — володарі «Золотого
молодих слухачів.
камертону»
отримають
Із новинок 86-го року право на запис грампла
любителі музики,
гадає тівки.
мо, з цікавістю будуть че
О. БЕРСЕНЄВА.
кати появи грамплатівок
(За матеріалами пресіз записом ленінградської
бюлетня «KoMCOMOHfeрок-групи «Акваріум». Піс
ской правды»).
ні у її виконанні відзнача-
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Г"’ УМОРИСТИ стверджують: «Зима—це
а така пора року, коли занадто холод
но, щоб зробити те, що влітку не роби
лось через сильну спеку». Ці слова мож
на цілком віднести на адресу спортив
них товариств і організацій міста. Адже,
продовжуючи рейд по використанню

ського комсомолу, неприємно зіяють
пустотою три вікна величезного стен
ду, в яких можна було 6 розмістити,
наприклад, єдиний календар спортив
но-масових заходів у зимовий період.
І прихильникам лиж та ковзанів доводиться замість приємного відпочив-

!

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ
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ТО В ЖАР,
то в ХОЛОД...
РЕЙД

«мк»

спортивних споруд у зимовий період,
наша' рейдова бригада зіткнулась з
простою на перший погляд пробле
мою.
Куди ж саме піти?
По елементарній логіці кожний при
хильник зимових видів спорту повинен
був би підійти до стенду з міською
спортивною афішею, з якої він дові
дався б і про цікаві змагання, і про
розпорядок роботи того чи іншого
пункту прокату, навіть про адрес/ роз
ташування будь-якої спортивної спору
ди. От і виходить, що літом, мабуть,
малювати афіші жарко, а зимою їх
чіпляти холодно.
Скажімо, біля ДЮСШ облепорткомітету, що знаходиться 8 сквері Ленін

ку блукати по місту у пошуках спор
тивних баз та пунктів прокату.

Відразу після новорічних свят ми за
вітали до пункту прокату «Турист», що
по вулиці Шевченка, 13. Та замість
гостинно відчинених дверей нас зустрі
ла тут лише табличка з розпорядком
роботи: «Працюємо з 10.00 до 19.00,
перерва на обід з 13-ї до 15-ї години».
Був якраз час відкривати прокат після
обіду. Перші півгодини чекання про
летіли швидко, а ще через годину да
ремного очікування в нас лише жеврі
ла надія одержати дорогоцінні ковзани.
Невідомо, скільки продовжилося б че
кання, якби хтось із мешканців будин
ку не вказав нам на товстий шар снігу

під дверима одного з філіалів системи
обласної ради по туризму.
— Ну що ж, завітаємо завтра.
— А завтра — субота, вихідний, як
і в неділю, — відповіли нам.

Цікава справа виходить, коли ж як
не у дні відпочинку постачати меш
канців міста спортивним інвентарем?
Хокейна площадка жеду № 7 дитя
чо-юнацького спортивного клубу «Змі
на», що по вулиці Яновського, одна з
найкращих в місті — справжні міцні
борти, огороджувальна сітка, прове
дено освітлення. Бракує лише однієї
«дрібниці» — льоду. Тому хлопчакам
цього мікрорайону доводиться грати
в хокей на льодовій ковзанці, яку від
полірували... колеса автомашин, тобто
на проїжджій частині вулиці. Учні се
редньої школи № 17 Ігор Коротков та
Андрій Двірний внесли деякі пояснен
ня:
— Захворів педагог-організатор з
фізкультурно-масової роботи...

Ми добре знаємо, що крім цієї по
сади до штату жеду входить також пе
дагог-організатор з виховної роботи.
Так невже він не може підтримати сво
го колегу і організувати оздоровчі за
ходи? Що ж казати про виховну робо
ту, коли діти, залишені на свій розсуд,
ганяють шайбу, обминаючи не тільки
суперника, а й зустрічний автомобіль?
Подібне становище нам довелося
спостерігати також у дитячо-юнацько
му клубі «Вогник» жеду № 4. До того
ж яскрава спортивна реклама уздовж
хокейних бортів розміщена кривобоко.

5
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Така пропаганда спорту ніяк не може
приваблювати до себе людей, Щоб
сховати свою безгосподарність, керівники жеду не наважилися навіть почепити табличку, яка б доводила їхню
причетність до занедбаної хокейної
коробки. На жаль, подібне явище нам
довелося спостерігати на всіх спортивних майданчиках житлово-експлуатацінних дільниць системи
міського
ЖЕО (начальник В. Кочубей).
Не позаздриш і дітлахам, які багато
часу проводять на ковзанці підліткового клубу «Промінь» жеду № 2 по
вулиці Кірова, 9. Тут найменший . за
розміром майданчик, але й він не повністю належить юним спортсменам. Поруч з катком розташувався продовольчий магазин, який веде продаж міцних
алкогольних
напоїв.
«Затарившись»
пляшками горілки, дорослі не соромляться своїх же дітей і навпростець
прямують через каток. Мабуть, вже
давно потрібно керівникам жеду № 2
разом з торговельниками
вирішити
проблему з огорожею льодового майданчика.
Зовсім протилежну картину можна
спостерігати на ковзанках жедів №N9 З,
5, 8, де добре налагоджено роботу з
дітьми під час зимового оздоровчого
періоду. їм не жарко літом і не холодно взимку, адже тут готуються до
усіх заходів заздалегідь.
Рейдова бригада: Л. ЛЕЙБЕНЗОН — робітник заводу радіовиробів, В. ПЕРЕВЕРЗЄВ — старший інструктор по спорту облагропрому, С. БОНДАРЕВ —
спецкор «Молодого комунара».
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Цього чоловіка запам’я
тали багато кіровоградців.
Народний артист Грузин
ської РСР художній ке
рівник Сухумського гру
зинського драмтеатру Гогі
Кавтарадзе. Після успіш
них гастролей у Кірово
граді та Києві, фестива
лю російської класики в
Єревані, де сухумці пока
зали таку незвичайну, пер
шу на грузинській сцені
«Чайку», Г. Кавтарадзе
взяв участь в установчомуз’їзді Спілки театральних
товариств, іцо відбувся на
початку грудня в Москві.
Коли Г. Кавтарадзе за
пропонували керівництво
Тбіліським
державним
драматичним театром іме
ні К. Марджанішвілі, він
єдиною умовою, за якої
згоджувався на цю поса
ду, поставив кураторство
над Сухумським театром...

г. кошко.

Кросворд
«Географічний»

І

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Голландський мо
реплавець, дослідник Океанії та Австра
лії. 6. Порт у Червоному морі. 10. Річка
В Нігерії. 11. Столиця європейської дер
жави. 12. Колишня назва Беніну. 15. Один
із засновників дендропарку «Веселі Боновеньки». 16. Ліва притока Прип’яті.
17. Грошова одиниця В’єтнаму. 18. Кратер
згаслого
вулкана.
21.
Мандрівник.
22. Східне феодальне князівство. 27. Штуч
на міжнародна мова. 29. Озеро в Вірменії.
ЗО. Порт у Західній Африці. 31. Річка ба
сейну Лени. 32. Адміністративно-терито
ріальна одиниця деяких країн.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Народність Нігеру.
2. Найглибше озеро світу. 3. Першовід
кривач. 4. Грошова одиниця деяких кра
їн. 7. Місто в Білорусії. 8. Річна басейну
Ангари. 9. Судно навколосвітньої експе
диції Беллінсгаузена. 13. Сумка для гео
графічних карт. 14. Найвища точка Гвіан
ського плоскогір’я. 19. Дорожня карета
зі спальними місцями. 20. Столиця Багамських островів. 23. Прилад для орієн24- ОстРівна група Кірібаті.
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щовати у свій колгосп, Ва
силь відслужив армію.
Одружилися. А вдома го
тувались відзначити 45річчя матері. Як найкра
щий подарунок діти під
готували кілька народних
пісень. Звучали вони того
разу сильніше, ніж будьколи. Адже добавилось
голосів. Невістки Раїса
грала на сопілці, Валенти
на —- па балалайці. На тої^
час показав своє вміння і
наймолодший сни Наза
ренків — Микола, він ово
лодів контрабасом. Онуки
теж не залишились без
справи. Тарас навчився
грати на гармошці, а Тетянка — па бубонцях. От
і створили сімейний ан
самбль. Треба було тільки
одержати «добро» від од
носельців.
Дебют відбувся два ро
ки тому. Бурхливими оп
лесками проводжали зі
сиснії сім’ю Назаренків. З
тих пір жодне свято в се
лі не обходиться без са
модіяльних артистів.
Сім’я... Є в ній люди
різних професій — вчитіі^
лі, секретар партійної ор
ганізації, механік, медик,
культпрацівник. Але об'єд
нує їх любов до народно
го мистецтва.
М. ІВАНОВА.
Кіровоградський район.
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Була колись популярна
студентська пісенька: «На
дворе минус двадцать по
Цельсию...». Пригадалась
вона мені того вечора, ко
ли зібралися у клубі авіа
торів молоді кубинці, що
завершують навчання у
КВЛУЦА. Зібралися на
вколо гарячого самовару,
бо надворі і справді міну
сова температура, а крім
того, де ж іще так по
дружньому можна погово
рити, як не за чашкою ро
сійського чаю. Прощальні
вечори у клубі авіаторів

25. Заплічний речовий мішок. 26.’ При
родна силікатна маса. 28. Іспанський мо
реплавець.
Склав В. МАНОЙЛЕНКО.

областного комитета

Усім, хто побував у Бсрежинці па відкритті Дру
гого Всесоюзного фести
валю народної творчості,
запам’ятався виступ сімей
ного самодіяльного ан
самблю Назаренків з Овсяниківки.
Шанують жителі Овсяниківкп директора місце
вої восьмирічки Маню
Олександрівну Назаренко,
як вимогливого педагога,
громадського активіста. І
люблять за чудовнії голос.
У свята чи вихідні у колі
друзів, знайомих Майя
Олександрівна брала у ру
ки гітару і дарувала одно
сельцям пісню. Часто їй
підспівував чоловік. Ва
силь Петрович теж учи
тель за професією. А у
вільний час сам освоїв
балалайку. Присутнім по
добалось приємне поєд
нання двох голосів і ін
струментів.
Підростали спин у На
заренків, роз’їжджались з
дому на навчання: одного
зустрічали, іншого про
воджали. Так що довгий
час не могли зібратись усі
разом. Але й під час ко
ротких зустрічей у домі
Назаренків звучала мело
дія. Раділи батьки — усі
сипи успадкували їхнє за
хоплення піснею.
Нарешті з'їхались додо
му. Петро повернувся пра-

вже стали традиційними
їх щороку організовує ка
федра російської мови та
літератури училища.
З новою програмою «Ро
сійський радянський ро
манс» виступили заслуже
ний артист УРСР І. В. Тсрентьєв і К. Терсптьєва, до
речі,
теж «традиційні»
учасники вечорів у клубі
авіаторів.
В. ЛЕВОЧКО.
ДМММММІІІІІІІШдичияятаТУ '-Я*
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