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Пленум обкому Компартії України
Виходить з 5 грудня 1939 р

ДІЛОВИХ 
ЗУСТРІЧЕЙ

Як ми вже повідомляли, 
черговим гостем нашого 
«Ка^бу ДІЛОВИХ зустрічей» 
стане заступник голови 
облагропрому з кадрових 
і соціальних питані. В Д 
СОЛОМІЄНКО. Взяти 
участь у колективному ін

АНОНС! -

терв’ю можуть усі наші 
читачі. Свої запитання 
надсилайте на адресу: 
316050. м. КІРОВОГРАД, 
пул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 
36. РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР». 
МОЖЕТЕ ТАКОЖ ДЗВО-

Мал. 0. БОСОГО.

НИТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
2-53-94.

Усі, хто візьме участь в 
розмові, зможуть дізнати
ся про розвиток аграрно
го сектору економіки об
ласті, соціально-культурні 
зміни, що відбуваються 
на селі, участь комсомоль
ців та молоді в реалізації 
Продовольчої програми.

Поспішайте! До зустрі
чі з гостем нашого «Клу
бу» залишилися лічені дні. 

6 травня відбувся пленум 
обкому Компартії України. 
Для участі в роботі плену
му були запрошені голови 
міськрайвиконкомів, керів
ники обласних відділів, уп
равлінь і об’єднань.'

Пленум розглянув питан
ня:

Завдання партійних орга
нізацій області по поглиб
ленню перебудови, поліп
шенню роботи з кадрами у 
відповідності з рішеннями 
січневого (1987 р.) Плену
му ЦК КПРС і березнево
го (1987 р.) Пленуму ЦК 
Компартії України.

З доповіддю виступив 
перший секретар обкому 
партії М. Г. Самілик.

В обговоренні доповіді 
взяли участь перший секре
тар Кіровоградського міськ
кому партії Г. Т. Костро- 
мін, перший секретар Боб- 
рйненького райкому партії 
О. Г. Тарасенко, перший 
секретар Олександрійського 
райкому партії Ю. Г. Це- 
лих, машиніст екскаватора 
розрізу «Морозівський» ви
робничого об'єднання «Олек- 
сандріявугілля» В. М. Уча- 
кін, секретар парторганіза- 
ції колгоспу «Україна» Гай- 
воронського району В. П. 
Стрижешок, голова облвн-

Вахта 
пам’яті, 
вахта 
миру

МАЛА ВИСКА. На висо
кому рівні пройшли масо
ві заходи Вахти пам'яті в 
Маловисківському райо
ні. В рамках місячника, що 
розпочався 9 квітня, від
булися численні зустрічі 
ветеранів Великої Вітчиз
няної війни і праці з мо
лоддю, вечори «Квіти — 
вдовам», «Шляхами бать
ків», свята вулиць, лекції, 
бесіди, інші тематичні ви
ховні заходи. На честь 
Вахти пам’яті в районі бу
ло проведено тиждень 
пропаганди пам’ятників.

Сьогодні
Підбито підсумки облас

ного соціалістичного зма
гання молодих доярок за 
чотири місяці нинішнього 
року, присвяченого XX з’їз
ду ЦЛКСЦ та 70-річчю Ве
ликого Жовтня. Найвищих 
результатів побилися:

Валентина БАСИСТА з 
колгоспу імені Фрунзе Кі
ровоградського району, яка 
надоїла по 1795 кілограмів 
молока на корову.

Надія ЖИВОТОВСЬКА 
з колгоспу імені Шевченка 
Ульяновського району — 
1735.

Олы а КРИВЕЯ з кол
госпу імені Шевченка Улья
новського району — 1594.

Надія ДІДУСЕНКО з 
колгоспу «Росія» Ону(|іріїв- 
ського району — 1538. 

конкому В. 1. Желіба, бри
гадир будуправління № 2 
тресту «Кіровоградмашваж- 
буд» А. І. Бабич, перший 
секретар Новомиргород- 
ського райкому партії В. А. 
Давидяк, ветеран партії 
з м. Світловодська С. В. 
Терзіян, голова колгоспу 
імені Леніна Знам’янського 
району В. М. Гуртовий, сек
ретар облпрофради, голова 
обкому профспілки праців
ників агропромислового 
комплексу В. М. Смаглюк, 
голова Ульяновського рай
виконкому Г. Д. Сольська, 
формувальник ливарного 
цеху Кіровоградського ви
робничого об'єднання по 
сівалках «Червона зірка» 
П. С. Цуканов, перший за
ступник голови обласного 
агропромислового комітету 
Ю. М. Мацак.

На пленумі обкому партії 
виступила член Політбюро 
ЦК Компартії України. Го
лова Президії Верховної 
Ради Української РСР 
В. С. Шевченко.

Із заключним словом на 
пленумі виступив перший 
секретар обкому партії 
М. Г. Самілик.

В обговореному питанні 
пленум обкому партії прий

під час якого було наве
дено порядок біля брат
ських могил і пам'ятників 
воїнів, які віддали своє 
життя за свободу і неза
лежність нашої Батьків
щини.

ДОЛИНСЬКА. Комітет 
комсомолу БУ «Пром- 
буд»-3 тресту «Криворіж- 
аглобуд», що трудиться 
на будівництві Криворізь
кого гірничо-збагачуваль
ного комбінату окислених 
руд в місті Долинській,

попереду
Анатолій КО PH ІЄН КО— 

дояр колгоспу імені Горь
кого Долииського району— 
1533.

Алла ТИКВА з колгоспу 
імені Горького Долинсько
го району — 1520.

Лідія КУЖЕНКО з кол
госпу «Союз» Знам'янсько- 
го району — 1437.

Світлана БРУНЬ з кол
госпу «Мир» Гайворопсько- 
го району — 1391.

Валентина ШАШЛО з 
колгоспу імені XXV з'їзду 
КПРС Онуфріївського ра
йону — 1338.

Тетяна БЕРЕЗНЮК з 
колгоспу імені Ульянова 
Маловисківського району— 
1310.

Валентина ЯСИНСЬКА з 
колгоспу «Дружба» ГНгрів- 
ського району — 1295. 

няв постанову і затвердив 
практичні заходи обкому по 
поглибленню перебудови, 
поліпшенню роботи з кад
рами у відповідності з рі
шеннями січневого (1987 р.)‘ 
Пленуму ЦК КПРС і бе
резневого (1987 р.) Плену
му ЦК Компартії України.

Пленум розглянув органі
заційне питання.

Пленум увільнив Л. Ф. 
Кібця від обов'язків дру
гого секретаря обкому 
Компартії України в зв'яз
ку з затвердженням його 
головою обласного коміте
ту народного контролю.

Пленум УВІВ V члени об
кому, обрав членом бюро і 
другим секретарем обкому 
партії €. В. Мармазова, 
який до цього працював ін
спектором ЦК Компартії 
України.

В роботі пленуму взяли 
участь завідуючий відділе 
сільського господарства і 
харчової промисловості ЦК 
Компартії України Є. Р. 
Чуланов, член ЦК Компар
тії України, міністр мон
тажних і спеціальних буді
вельних робіт УРСР В. 3. 
Борисовський, інспектор ЦК 
Компартії України М. €. 
Гончар.

виступив з ініціативою 
відзначити Вахту пам'яті 
найвищою продуктивніс
тю праці на кожному ро
бочому місці. Із нею спіл
чани звернулися до '•сіх 
комсомольсько - молодіж
них колективів будови.

Кожна з бригад отри
мала конкретні завдан
ня, причому вони носять 
цілком певну мету. Так, 
бригада В. Щічка завер
шує монтаж нульового 
циклу та будівельно-мон
тажні роботи на каркасі 
компресорної станції, бу
дівельники під керівниц
твом Ю. Лихошерстова 
працюють на монтажі 
двох резервуарів питної 
води тощо. Як і раніше (а 
подібні вахти вже мають 
історію), на своїх будівель
них майданчиках само
віддано трудяться й мо
лоді будівельники з кра
їн — учасниць зведення 
майбутнього гіганта ме
талургії.

*

Надія КРИСЬКО з кол
госпу імені Куйбншева Ган- 
веронського району — 1283.

Світлана ХИЖНЯК з кол
госпу «Первое мая» Мало- 
висківського району — 1243.

Ірина ЖУРАВЛЬОВА з 
колгоспу імені Леніна Зна
м’янського району — 1204.

Катерина ГОНДЮК — 
з колгоспу імені XXV з’їз
ду -КПРС Онуфріївського 
району — 1191.

Раїса XВАСТА з кол
госпу імені Шевченка Нов- 
городківського району — 
1182.

Світлана ПРОТИВЦЕВА 
з колгоспу «Маяк» Знам’ян
ського району — 1130.
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ЗАГАЛОМ, банальна і 
рія: приїхала до

ІСТО-
Ад- 
об-

АГРОПРОМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ

жамки з Московської 
пасті молодки технік-гідро- 
лог Ольга Корольова. Ке
рівники обласного вироб
ничого рибкомбінату по
легшено зітхнули: мовляв, 
матимемо і ми, нарешті, 
власного спеціаліста по бу
дівництву гідроспоруд. Спе
ціаліста, потребу в якому 
міністерство довго 
ло задовольнити, 
здається, все піде 
адже дівчина з 
днів зарекомендувала себе 
грамотним фахівцем і, що 
не менш важливо, її захо
пили масштабні плани міс
цевих рибоводів по наро
щуванню виробничих по
тужностей.

До пори, до часу так во
но й було: Ольга, швидко 
освоївшись у колективі, ди
вувала всіх своїми ідеями, 
вправно реалізувала склад
ні технічні рішення. Та 
якось здивувала профспіл
ковий комітет комбінату і 
своєю наївністю.

не МОГ-
Тепер, 

на лад, 
перших

Л. ТЖЕ, Аджамка, внробии- 
чий рибкомбінат. Понад 

два десяі'илі.ія тому ю- 
ловне управління рибного 
господарства внутрішніх 
водойм УРСР прийняло рі
шення про створення його 
на території нашої області. 
Організація мала сконцент
рувати зусилля рибалок, 
поставити справу на про
мислову основу. Для цього 
на однойменній річці, що 
протікає поблизу села, бу
ло споруджено першу чер
гу виросних, зимувальних і 
нерестових водой/л. З ча
сом до комбінату увійшли 
і ставкові господарства час
тини колгоспів Олександ- 
рівського, Новгородків- 
ського та Кіровоградського 
районів, рибгосп імені Пет- 
ровського, що займається 
розведенням та промислом 
риби в Кременчуцькому во
досховищі.

Вже на третій рік свого 
існування з кожного гекта-

2. МІЖ ТРЬОХ ВОГНІВ...

г — Хочу на чергу стати 
для отримання житла, — 

"* стіл заяву. — 
як молодий

поклала на 
Маю пільги 
спеціаліст...

— Маєш, погодилися 
® нею. — От тільки житла 
нам не виділяють. Стояти
меш до пенсії у списку 
першою...

Кажуть, що відтоді охо
лола дівчина до роботи, 
все частіше відпрошувала
ся на день-другий. А потім 
Привезла з дому довідку, 
що батьки хворіють, потре
бують догляду...

Одним словом, банальна 
історія з логічним завер
шенням — молодого спе
ціаліста Ольгу Корольову 
звільнили з посади за її 
проханням. Та до нашої 
розмови цей випадок має 
пряме відношення. Для 
цього варто лише проана
лізувати стан справ на під
приємстві, заглянути в істо
рію його виникнення.

ра плеса було виловлено 
по 10 центнерів риби. Від
тоді віддача голубих гек
тарів зростала невпинно. 
Та накопичувалися й проб
леми.

Одна з них — невідповід
ність площ, що їх обслуго
вує підприємство, з його 
технічними можливостями. 
Якщо починав комбінат із 
174 гектарів водойм, то 
нині зарибнюється понад 
500, А вантажівок для заве
зення комбікорму, ємкос
тей для транспортування 
риби, холодильних 
залишилося майже 
як було раніше.

І тут особливого 
ня набувають 
сунки
пальниками та споживача
ми. Адже саме від них за
лежить ритмічність роботи. 
На жаль, партнери ніколи 
не відзначалися надійністю.

— Комбікорми, які ми 
одержуємо з Кіровоград-

камер 
стільки,

значен- 
взаємосто- 

рибоводів з поста-

ського комбінату хлібопро- і 
дуктів, часто виготовляю
ться з відхиленням від тех
нологічних вимог. Трапляє
ться, що їх не гранулюють, 
або ж додають відходи 
зернових культур, які риба 
взагалі не споживає, — 
розповідає директор ком
бінату В. О. Одиноков. — 
Ще гірше, коли корми до
ставляються з перебоями.

А ось кілька свідчень, що 
ілюструють партнерство 
рибоводів з працівниками 
торгівлі. «8 липня 1986 ро
ку. Магазини №№ 3, 12,59 
та «Океан», що в обласно
му центрі, відмовилися 
прийняти рибу. Через це 
кілька тонн. її зіпсувало
ся...». «12 липня. Старший
продавець магазину «Оке
ан» тов. Новиченко свіжу 
рибу не прийняла, послав-1 
шись на те, що повинна І 
реалізувати 500 ящиків мо- І 
роженої...». «5 липня. Під-1 
вели магазини № 29 та | 
№ 21 м. Олександрії. 2,4 | 
тонни риби було реалізова- І 
но на годівлю худобі...», і

Звісно, що ці та подібні | 
факти не могли не позна- | 
читися на господарській І 
діяльності. Торік, успішно І 
впоравшись з планом ви-1 
робництва та реалізації ! 
продукції, вирощування j 
мальків промислових риб, і 
комбінат не зумів добитися G 
планової собівартості. Bo- І 
на перевищує, встановленії 
нормативи майже на три І 
карбованці за центнер. І І 
склалися оті карбованці з І 
днів, коли риба залишала
ся без годівлі, тонн, виму
шено реалізованих для го
дівлі худоби.

Як було, так і 
ться невирішеним 
кадрове питання, 
ло: заробітки в рибалок не
високі, житло не будується.

— Торік нам було відпу
щено у фонд розвитку 40 
тисяч карбованців, — пояс
нює секретар парторгані- 
зації М. Я. Левицький.—З 
такою сумою не дуже роз
женешся, все більше «ста
рі дірки» латаємо. От би ко
лективний підряд впрова
дити по-справжньому...

Саме так — «впровадити 
по-справжньому», тоді 
ди побачать практичні 
зультати своєї праці, 
чують, що кожен заробле
ний карбованець можна 
вкласти в потрібну справу.

Дві 
тонн 
штук 
торік 
межа 
приємства. Важливо тільки, 
щоб усі, хто зацікавлений 
у зростанні виробництва 
цінної продукції, поверну
лися обличчям до його 
проблем.

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

залишає- 
до кінця 
Зрозумі-

........
& їй № Гвне

«ГЕРОЇ» ЧОРНОГО 
СПИСКУ»

Під таким заголовком в 
газеті торік 6 грудня бу
ла опублікована критична 
кореспонденція, в якій по
іменно було названо борж
ників з найбільшим 
жем» обласної 
бібліотеки 
Крунської.

Надійшли 
заступника 
мітету комсомолу Кірово
градського заводу радіо- 
виробів Алли МАЛИНОВ- 
СЬКОЇ:

— Зі згаданих у критич
ній кореспонденції борж- 

[ ників, на підприємстві пра
цює Ігор Сухотенко, з яким 
проведено бесіду. Ю. Ти
тов нині працює на ви
робничому об’єднанні
«Друкмаш».

Відповідь секретаря ко- 
Iі мітету комсомолу педін

ституту імені О. С. Пуш
кіна Олега РАФАЛЬ- 
СЬКОГО:

— Комсомольці педінсти
туту обговорили публіка
цію газети, ще раз висвіт
лили негативні факти у

«ста- 
наукової 

імені Н. К.

відповіді. Від 
секретаря ко

вузівсьному «Комсомоль
ському проженторі». сту
дентки Ірина І оращенкч і 
Н.на Довженко лінвідува- 
ли заборгованості. Юрій 
Гилуо зараз служить у ла- 
вах Радянської Армії. Про 
його заборгованість пові
домлено батькам.

Про бесіди з боржни
ками, курсантами училища 
повідомив колишній на
чальник КВЛУ М. Ф. Н1- 
КУЛІН:

-- Курсанти 4-го курсу 
М. Гарцуєв, Г. Кияш лікві
дували заборгованості.
С. Немнов і Ю. Привалов, 
які згадувались у пуоліка- 
ції, нині в училищі не на
вчаються. Просимо керів
ництво бібліотеки імені 
Н. К. Крупської вчасно ін
формувати нас про борж
ників.

«ХІБА СПРАВА
ТІЛЬКИ
В ПЛЯШКАХ!»

Так .називалася корес
понденція («МК» від і9 
лютого 1987 року), в якій 
критикувалась робота 
приймальних, пунктів скло
тари в обласному центрі. 
На критику відповідають 
керівники підприємств.

Директор Кіровоград
ського заводу продукто
вих товарів М. А. ГУРИН:

— У публікації нам бу-

ла пред’явлена претензп 
директора госпрозрахун. 
нової товарної бази КірОв 
ськсго продторгу В. Л. Лой. 
са: завод відмовляЕ7ьсп і 
приймати пляшки місткіс
тю 0,33 літра й баночки 
місткістю 0,2 літра. Відпо- ’ 
відаємо: поки що не має
мо такої можливості, ос
кільки не випускаємо про- 
дукці! для таких КХТиос. 
тей. Баночки місткіс^Ьо 2 
літра використовує Олен- 
сандрійський завод прод
товарів для вироС.чиитс.. 
майонезу. Наш завод у 
четвертому кварталі пер«, 
йде на частковий випуск 
продукції безалкогольних І 
напоїв у пляшнах містніс- 
тю 0,33 літра. Тоді мати і 
мемо наряд на цю тару.

Відповідає директор Ні- 
ровоградського МІСЬКОГО 
молокозаводу Б. У. СЛО
БОДЯН:

— Дійсно, перебої з мо
лочними пляшками на за
воді мали місце протягоіг 
січня, оснільки ними нас 
погано постачав Одеським 
склозавод. В умовах тако
го постачання наш завод 
особяино гостро був заці
кавлений у наявності зво
ротньої тари від приймаль
них пунктів, але в їда час 
чимало пуннтів не прац.с 
вали через тривале 
шення фінансових 
тань, відсутності 
мальнииів і т. ін.

Нині завод отримав до
статню кількість молоч
них пляшок, перебоїв у 
прийманні тари на завод 
нема.

І

Ellßi.

ПИ- 
прин-

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

«Байдужість»

лю- 
ре- 
від-

з половиною тисячі 
риби і 14 мільйонів 
мальків реалізував 

рибкомбінат. Та це не 
для молодого під-

Нагорода 
посріблена медаль

Недавно в Житомирі від
булася VII республіканська 
юнацька філателістична ви
ставка, присвячена XX з’їз
дові ВЛКСМ, XXV з'їздові 
ЛК.СМ України і 65-річчю 
Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Леніна.

Юних колекціонерів Кі- 
ровогр а дщи н и предста вла
да учениця 7 класу серед
ньої ніколи № 6 обласного 
центру Апиа Марчепко. її 
колекція називалась «По 
шляху, вказаному В. І. Ле
ніним». Кілька днів тому 
юна колекціонерка отрима
ла нагороди — посріблену 
медаль і Диплом, Аппа 
Марчепко вдруге бере 
участь.в українській юнаць
кій республіканській філа
телістичній виставці.

Нині ця колекція експо
нується на 17-й кірово
градській обласній філате
лістичній виставці, яка від
крилась 5 травня в фойє кі
нотеатру < Комсомолець».

Виставка присвячена 
70-річчю Великого Жовтня.

В. САРЖЕВСЬКИЙ, 
заступник голови прав
ління обласного відді
лення Всесоюзного то
вариства філателістів.

Із днів минулих

проявили 
і винахідливість, 

з особливо 
боїв командира 

було важко пора-

госпіталю Т. 1. Три-

в одній із кіно- 
1945 року рідні

Кажуть, 
хронік 
упізнали Т. І. Тригуба, який 
вині живе в селі Долииівці 
Компаиіївського району... 
Чимало бойових нагород— 
ордени Вітчизняної війни 
першого, Слави третього 
ступеня, медалі — прикра
шають груди ветерана. Та 
в однієї з них — ордена 
Червоної Зірки — доля 
особлива.

У лютому та березні ос
таннього року війни точи
лися запеклі бої в Кенігс-

берзі. Тоді старший сержант 
Тригуб командував взво
дом. В сутичках з ворогом 
він та його хлопці (а були 
серед них і земляки — 
С. Науменко, Ф. Рева, П. Ма
лий зі Злинки Маловисків- 
ського району) 
мужність
Та в одному 
важких 
взводу 
нено.

Після
губ потрапив до іншої вій
ськової частини, брав участь 
у штурмі Берліна. А орден 
Червоної Зірки за бої у 
Кенігсбергу знайшов його 
аж через 25 років. З тих 
пір упродовж ось уже 17 
років одягає його ветеран 
на свята. Так було і ниніш
нього Дня Перемоги. Як 
пам'ять про товаришів, з 
котрими пройшов шляхами 
війни, береже ветеран свої 
бойові нагороди.

П. ВОЛОЩУК.
Компаніївський район.

24 березня під таним за
головком у <• Молодому ко
мунарі» було опублікова
но критичну кореспонден
цію про багаторічні страж
дання родини Лончинських, 
яна мешкає в обласному 
центрі по вулиці Тран
спортній, 34/2. Починаючи 
з 1975 року, подвір'я п бу- 
динну постійно затоплює
ться водами, які потрап
ляють з проїжджої части
ни вулиці.

Редакція одержала від
повідь від голови виконко
му Кіровсьної районної 
Ради народних депутатів 
міста Кіровограда В. Є. 
АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Газета вважає необхід
ним подати відписку пов
ністю, аби дати 
відписки тану 
відповідь.

«Статтю «Ба йду ж їсть», 
вмішену в газеті «Моло
дий комунар», розглянуто 
в Кіровському райвикон
комі.

Райвиконком не збирає
ться самоусуватися від 
критики, проте вважає, 
що автор статті підійшов 
до цього питання тенден
ційно, і що з мстою об'єк
тивності було б йому пра
вомірно зустрітися з ке
рівництвом Кіровського 
району, на території яко
го знаходиться будинок 
Лончинських.

Багато з фактів, наве
дених в статті, не точні.

Так, за останні сім ро
ків будинок по вулиці 
Транспортній, 3-1/2 зовніш
німи водами не затоплює
ться. Льох та туалет роз
ташовані в природній ло
щовині подвір’я, через що 
талі води з його території 
надходять до льоху.

Згідно існуючого зако
нодавства утримання і до
гляд будинку та прилег
лої до нього ділянки по
кладено на його господа
рів.

Громадянину Лончин- 
ському В. Л. неодноразо
во розтлумачувалася 
обхідність вжиття 
нектарних заходів

авторові 
ж повну

пи
та
J 
І

НЄ- 
еле- 

проти 
затоплення будов, але во- 

^ни 3 боку господаря так

відписка потребує 
ж самої відповіді.

і не були вжиті. Він 
сав скарги у партійні 
радянські органи.

Ветхість буднику Лон- 
чинських не встановлено.

Викликає подив імпро
візація автором статті 
грубої відповіді заявнико
ві, здобутої у райвиконко
мі. Проте вірогідність роз
мови (чи існувала вона 
взагалі?) одинадцятиріч
ної давнини неможливо 
встановити».

Що ж, подібна розши
рена 
такої
Проте дає її не редакція, 
а заступник голови викон
кому Кіровоградської мі
ської Ради народних де
путатів В. Г. Мухін:

«Щоб запобігти затоп
ленню дільниці домоволо
діння по вулиці Тран
спортній, 34/2 дощовими 
й талями водами шляхо- 
вю-експлуатаційне управ
ління міськкомунвідділу 
відремонтує бордюрну 
частину -дороги та дощо
вий стік у другому квар
талі нинішнього року. Від
ділові комунального гос
подарства доручено взяти 
під контроль строки вико
нання робіт».

Отже, хочеться запита
ти у товариша Александ- 
ровича: навіщо шляхово- 
експлуатаційному управ
лінню міськкомунвідділу 
робити ремонт бордюрної 
частини дороги та дощо
вого стоку, якщо бу
динок по вулиці Тран
спортній, 34/2 «зовнішніми 
водами не затоплюється»? 
Навіщо витрачати кошти 
туди, де все гаразд? У 
всякому разі «гаразд» на 
державному папері Кіров- 
ського райвиконкому.

Редакція чекає конкрет
ної відповіді на статтю 
«Байдужість» від голови 
Кіровського райвиконко
му, а мешканці будинку 
по вулиці Транспортній, 
34/2 вже дванадцять ро
ків чекають допомоги...

ТО? Цього разу пра- 
л цівники облаєм: 
установи — фінансово 
го управління Кірово
градського облвиконко
му. З приводу? Слова 
читача про стан бухгал
терського обліку в на
родному господарстві 
області 1 про потрап у 
зв’язку з цим навчальне- 
виробничого комбінату 
ЦСУ УРСР. Ось що по
відомив редакції началь 
вик управління В. В. 
Скринник:

ВІДПИСАЛИСЯ
«З питіань, викладених; 

у кореспонденції «Туї. у і 
тихому провулку...» (21 і 
лютого 1987 року), пові
домляємо, шо фінансів і 
управління облвяконко-. 
му вживає заходів по по- і 
силенню контролю за ста- ї 
ном постановки бухгал
терського обліку^, народ
ному господарстві об
ласті.

У внесених відповідни
ми органами пропозиціях 
і рекомендаціях п» ? 
ненню наявних не.юліиів 
в організації обліку і пну , 
трівідомчого вонтро. 
звертається увага 113 ”е 
обхідність забезпечені я 
підготовки і підвтИї'--*1' 
к валі фі нації бухгалтер
ських кадрів.

Навчальному комбінат? 
ЦСУ УРСР облфінупР315 
ління сприяє В ЩО Піиріи° 
му охопленні ПрАПі1’111'1'16 
обліку курсовою ПІДГО 
кою».

Багато питань 
винні конкреї 
відповідь, можна о?
поставити
В. В. Скриннику 
хочеться 
одне: як саме 
управління кем™ 
в підготовці і 
то вці бухгалтер
кадрів? Адже в зі- 
му матеріалі 111 
про конкретні по 
навчального заклад

які ПО-
ЛЗУВЗТ” 
було б 

товаришу 
Аде 

знати хоча

’0°'
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КІРОВОГРЯДЩИНМ: ВЕСНА І ЛІТО СОРОК П’ЯТОЮ

ЦВІТЕ ВЕСНА У СЯЙВІ ПЕРЕМОГИ!
СТОРІНКИ 

ІСТОРІЇ
Великим всенарод

ним святом увійшов 
день 9 травня в історію 
радянського народу.

Чого пам’ятного дня, 
коли весь світ облетіла 
радісна і хвилююча звГст- 
на про перемогу, 9 трав
ня пролунали історичні 
слова товариша Сталіна, 
який поздоровив радян
ський народ з перемож
ним завершенням Вели
кої Вітчизняної війни. 
Він сказав:

— Д5,елцкі втрати, при
внесені? нами в ім’я сво- 

I бодиі незалежності на
шої Батьківщини, незлі
ченні злигодні і страж
дання, пережиті нашим

1 народом у ході війни, 
? напружена праця в тилу 
{ , і яа> фронті, віддана на 
| вівтар Вітчизни,—не ми- 
$ нулії іігфйо 1 увінчались

повною перемогою над 
ворогом!

З великою радістю зу
стріли Кіровограді^ ра
нок Дня Перемоги.

На площі Імені Кіро
ва, в парку відпочинку 
імені Леніна і в місько
му саду відбулися масо
ві гуляння.

День Перемоги. Кож
ний знає, як дорого да
лося Батьківщині це свя
то, скільки крові і поту 
було пролито для 
воювання його.

— Ось і прийшло на
ше свято, — вистражда
не, — говорили тоді ра
дянські люди, тисну
чи один одному руки, 
цілуючись, без меж ра
діючи.

По всій області про
йшли мітинги, присвяче
ні Дню Перемоги. Тру
дящі Кіровоградщини

за-

на своїх урочистих мі
тингах одностайно вияви
ли своє прагнення в мир
ний період працювати 
цо-воєпно.му, щоб дати 
більше хліба та інших 
продуктів для країни.

22 травня 1945 року 
відбулися збори трудя
щих міста Кіровограда.

19 липня 1945 року 
на станцію Знам'янка 
прибув перший ешелон 
з демобілізованими вої
нами, які поверталися в 
міста і села нашої об
ласті, країни.

Героїв-фронтовиків зу
стрічали тисячі трудя
щих міста.

Під звуки оркестру 
славні богатирі-перемож- 
ці виходять з вагонів. їх 
палко вітають трудящі. 
Тут же на пероні від
бувся мітинг. Промовці 
тепло поздоровили фрои-

товшіів з щасливим по
верненням додому, в рід
ні міста і села й закли
кали їх віддати всі сили 
і знання справі відбудо
ви народного господар
ства, Зруйнованого ні
мецькими за гарб н и ка м 11.

Демобілізовані воїни 
від усієї душі дякували 
знам’янцям за щирий 
прийом, обіцяли їм і в 
труді нести високе та 
почесне звання фронто
вика.

Покоління змінять по
коління, героїчний на
род вчинить нові видат
ні подвиги в праці, в бо
ротьбі, а цей історичний 
День остаточного роз
грому гітлерівської Ні
меччини залишиться на
завжди неповторним ра
дісним всенародним тор
жеством,

Л. БІЛАШ.

О А АДРЕСУ калантаєв- 
** ських школярів на

дійшов лист. Ного автор— 
керівник музею бойової 
слави середньої школи 
№ 10 міста Прилуки Чер
нігівської 
Олексіївна 
відомляла 
відомостей 
ця села Калантаєво 
роя Радянського 
гвардії рядового О. 
ГІанчепка.

області Ніна 
Івахненко по- 

багато нових 
про у род же н-
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Олексія
Панченка

С Я
на 

інші 
від- 
Ще ’~=

Фото В. ГРИБА.На марші — солдати Перемоги.
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«У грудні 1941 рону в 

селі Кам’яний Брід Улья
новського району (тоді — 
Грушнівсьнин район Оде
ської області) була ство
рена патріотична група 
на чолі з політруком Чер
воної Армії Миколою Юді- 
ним, який опинився у во
рожому оточенні. В люто
му 1942 року всі члени 
підпільної групи були за
арештовані й закатова
ні»...

«З серпня 1941 
село Великі Трояни вдер
лися ~ ~
ними.
встановили 
вого терору. Вони 
вали 23 жителів,_

МИКОЛА ЮДІН? ГЕРОЇВ
НАШИХ ІМЕНА

року в 
загарб- 
одразу 
крива- 

закату- 
... ........ __ , у т. ч. 

Гжїнои і 5 дітей. Сто шіст
десят СІМ ЧОЛОВІК було ви
везено на каторжні робо
ти до Німеччини. Населен
ня села всіляко допомага
ло партизанам загону «Пів
денний» та членам підпіль
ної, диверсійної групи, яку 
очолював майор “4. Юдін, 
забезпечувало їх одягом і 
харчами, надавало приту
лок...».

Ці дві цитати — з 
ГИ «Кіровоградська 
ласть» серії «Історія 
і сіл УРСР». А ще в 
тинстві я не раз чув 
героїчні подвиги вищезга
даного Миколи Юдіна. 
Розповіді ці носили май
же легендарний харак
тер, а сама оповідь про 
мужність Миколи Юдіна 
ходила по рдйону, допов
нюючись все новими по
дробицями. За думкою 
одних Юдін був «майже 
генералом», інших — леи- 
-енантом. Але і ті, і інші 
сходилися в одному: во
ни пишалися сміливою 
людиною з ім'ям Микола 
Юдін.

Всі мої спроби зв’язатися

фашистські 
Окупанти 

режим

кни- 
об- 

міст 
ди- 
про

з військовим архівом за
кінчилися безрезультатно. 
Листи несли: «Не значить
ся...». Із розповідей лю
дей, які зустрічалися з 
героєм, пощастило вста
новити, що Микола був 
вище середнього зросту, 
з вимовою явно росій
ською, характерною для 
сибіряків. Тоді, взимку 
сорок першого, йому бу
ло приблизно двадцять 
три роки.

Якже опинився в селі 
Великі Трояни Микола 
Юдін?

Можливо, він із знаме
нитої 95-ї дивізії полков
ника Шеметова, яка вела 
свій останній героїчний 
бій біля села Красногірка 
Голованівського району 
(від цієї місцевості до 
Великих Троянів близько 
ЗО кілометрів). А, можли
во, Микола Юдін із числа 
тих воїнів невідомої час
тини, яка тримала свій 
останній бій на західній 
околиці Кам’яного Броду, 
чекаючи наступу німців з 
заходу. Ворог же вступив 
до села з боку селища 
Жакчик Гайворонського 
району, тобто з півдня. 
Майже всі червоноармій- 
ці загинули.

В селі Микола
зблизився з Ядвігою Пе
рекос, яка невдовзі стала 
йому дружиною та вір
ним помічником. Всі ці 
дані мають відривчатий 
характер, бо ніхто не за
нотовував і не хронікував 
подій. Радянські люди 
вважали за честь краще

( <945

* У
загинути в нерівній бо
ротьбі, ніж скоритись. Піс
ля арешту Микола Юдін 
продемонстрував. висо
кий героїзм. Під час тран
спортування в Ульяновку 
Юдін вихоплює зброю у 
начальника поліції Жан- 
дарського, впритул стрі
ляє у запроданця, а сам 
тікає. Та патріота спіткає 
невдача. Напівмертвий по
ліцай доїхав санями 
Ульяновки, вказавши 
гарбникам шлях, 
попрямував Юдін 
зухвалого нападу, 
було затримано в 
села Сабатинівки.
нув герой у Заваллівській 
тюрмі, де його було зака
товано разом з Ядвігою 
Перекос.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Публікуємо цей матеріал, як одну
з маловідомих сторінок Великої Вітчизняної війни, 
як свідчення іце одного подвигу на Кіровоградіцнні. 
Запрошуємо ветеранів війни, юних слідопитів, піоне
рів та комсомольців до пошуку. Надсилайте на адре
су редакції зібрані вами документи, спогади. Давай
те разом напишемо ще одну сторінку нашої історії.

І

до 
зв

аним 
після 
того

районі 
Заги-

Юдін

Нині могили патріотів 
знаходяться поруч цент
ральної прохідної Завал- 
лівського графітового 
комбінату.

Але хочу зупинитися на 
факті байдужості. В Улья- 
новці наодріз відмовили
ся визнати діяльність під
пілля в районі і, зокрема, 
в селі Кам’яний Брід. При
чиною відмови стала бю
рократична відписка: «Не 
вистачає письмових доку
ментів». Це викликає по
див: невже людина, котра 
своєю честю вважала вес
ти бій з ненависним во
рогом, не думаючи про 
звіти для погомків, винна 
в тому, що не залишила
ся серед живих?

...В Музеї історії 
кої Вітчизняної 
УРСР, Ульяновка
чева одним із центрів пар
тизанського руху. Це в 
Києві, а ось вдома?

«Білих плям» вистачає, 
але самі ми маємо підня
ти завісу мовчання. Ніхто 
не повинен залишатися 
забутим.

Вс.ііи-
ВІЙ1ІН

визна-

С. КОЛЕСНИКОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

с. Кам’яний Брід. 
Ульяновського району.

Як з'ясувалося, до вій
ни Олексій Якович пра
цював на Прилуцькому 
меблевому комбінаті і са
ме звідси пішов на фронт. 
Нині на стіні комбінату— 
меморіальна дошка.

...Осінь 1943 року,
дянські війська гнали фа
шистів з лівобережної Ук
раїни. Гвардії рядовий 
1-го батальйону 1318 пол
ку 163-ї Ромненської стрі
лецької дивізії Олексій 
Панчепко особливо 
значився в боях за 
Гута Межигірська.
ним із перших він увірвав
ся до цього населеного 
пункту, знищивши кількох 
фашистів, які охороняли 
склад з боєприпасами. 
Оговтавшись, німці пішли 
в контратаку. Суцільне 
море вогню, здавалося, 
спроможне було спопели
ти все довкруг. Захлину
лась перша атака фашис
тів, друга...

Олексій мінно стиснув 
автомат, приготував гра
нати. Ось окупанти вже 
зовсім близько, їх розді
ляє лише кілька десятків 
метрів. Гучний голос СМІ
ЛИВЦЯ пролунав набатом:

— Бий бузувірів!
І цієї ж самої миті в гу

щу ворогів полетіли кіль
ка гранат, лунко вдарила 
автоматна черга. П'яте-

ро гітлерівців 
залишили 
лежати 
землі, 
в паніці 
ступили,
кілька атак протягом ночі 
довелося відбити 
ським солдатам, 
вони вирушили 
Раптом із узлісся, до яко
го прямували, заторохтів 
ворожіій кулемет. На ходу 
перегрупувавшись, швид
ко обійшли вогневу точку 
і закидали її гранатами. 
Кулемет замовк. Та в 
цьому бою загинув і від
важний герой — Олексій 
Панчепко.

За мужність і підвагу, 
проявлені при виконанні 
бойового завдання, Ука
зом Президії Верховної 
Ради СРСР від 29 жовт
ня 19-13 року гвардії ря
довому Олексію Яковичу 
Панченку було присвоєно 
звання Героя Радянсько
го Союзу (посмертно).

З метою увічнення па
м’яті радянських патріотів, 
які проявили мужність і 
героїзм у боротьбі з лю
тим ворогом, враховую
чи клопотання 
педколективом 
ївської школи, 
ськості села, виконкому 
райради народних депута
тів, -Постановою Ради Мі
ністрів УРСР від 17 трав
ня 19(57 року восьмирічці 
було присвоєно звання Ге
роя Радянського Союзу 
О. Я. Панченка. На фаса
ді освітнього закладу зо
лотом горять слона мемо
ріальної дошки.

На чільному місці в 
школі — кілька гарно 
оформлених стендів про 
Олексія Яковича. Частий 
гість у піонерів та школя
рів рідна сестра героя, 
жителька села Калантає
во, пенсіонерка Ярина 
Яківна Панчепко. І кожна 
з таких зустрічей перетво
рюється у хвилююче 
незабутнє свято.

Світловодськнй міськ
ком ДТСААФ традиційно 
проводить змагання з ав
томобільного багатобор
ства па приз імені О. Я. 
Панченка. Горить, не гас
не зоря пам’яті про від
важного сипа Батьківщини.

радян- 
Рапком 
вперед.

перед
Калапта- 

громад-

та

Л. МАКСЮТА.
с. Калантаєво 
Світловодського району.

А хто битиме 
фашистів!

Після тривалих боїв 
одержав солдат відпустку 
до домівки. Коли повер
тався назад у підрозділ, 
наречена його й питає:

— Ти мене любиш, Пе
тю?

— Дуже!
— І зміг би життя за 

мене віддати?
— Отакої!.. А хто ж би

тиме фашистів?!..

Проста 
арифметика

Під час Сталінградськоі 
битви німецький офіцер 
звернувся до пораненого 
солдата:

— Скільки чоловік ли
шилось від моєї роти?

— Один, пане майор.
— Хто?
— Ви.
— А ви?..
— А я — від другої ро

ти...

Точне звання
Фашистський офіцер до 

солдата:

ФРОНТОВИЙ ГУМОР

— Тобі відомо, хто та
кі Гіммлер, Геббельс, Ге- 
рінг?..

— Так 
ковнику.

— Які
— Нашого

вання.
— А точніше?
— Биті вершки, пане 

полковнику!..

точно, пане пол- 
Це вершки, 
вершки?

команду-

Перемога зброї
Німецький солдат під

бігає до генеральської ма
шини і тривожно допові
дає:

— Пане генералі Ра
дянський сержант знищив 
усі наші кулеметні гнізда 
з нашої гармати!

—- Негайно повідомте у 
штаб армії про блискучу 
перемогу нашої зброї!..

Трьома мовами
— Ти як розмовляєш із 

фашистами? — спитав один 
партизан у другого.

— Залежно від відста
ні — трьома мовами: ку
лею, гранатою, штиком.

Зібрав Б. СЛЮСАР, 
м. Світловодсьн.
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ЕТАЛОННА КАСЕТА
«З БОРОДОЮ»

Iі

Буде власна дискотека

апа-
На 

збо- 
дис-

захоплюється му- 
незабаром зби- 
випробувати свої 
вступних екзаме- 
музично-педаго- 

факультету Кіро- 
педінсти-

школи, 
зикою і 
рається 
сили на 
нах до 
гічного
воградського 
туту.

Допомагають старшо
класникам молоді вчите
лі секретар учительської

комсомольської органі
зації історик Тетяна Ана
толіївна Тищенко та вчи
тель молодших класів 
Ірина Володимирівна 
Ясінська.

Недавно на спільному 
засіданні комітету комсо
молу школи і колгоспу 
«Октябрь» нарешті було 
вирішено питання з при-

дбанням власної шкільної 
апаратури. Враховуючи те, 
що учні школи допомага
ли колгоспові у збиранні 
овочів, на виділені гос
подарством кошти (700 
карбованців) учні отри
мають усе необхідне для 
повного обладнання дис
котеки.

Я. ШКОДА.
На знімну: учні об

говорюють чергову про
граму шнільної диско
теки.
Фото О. УСТИНОВСЬКОГО.

«добро» тільки тоді, коли ; 
ПІСНІ ЦЬОГО дуету звучали 
з кожного вікнй. Або ось ' 
ще проблема. Ми пра- ■ 
цюемо на апаратурі 1973 ! : 
ІУб'йу випуску, знятій з ви
робництва. Це магнітофо- . 
Hit «Рбстдв-102» і .
203». Бувалі в бувальцях ■ 
апарати захрипли настіль- ; 
ки, іцо не можуть забез- - 
печити потрібну якість за- ї 
гіпсу. Магнітофони у сту-

ве
то-

Мо-

Давно мріяли старшо
класники Мошоринської 
середньої школи Знам’ян- 
ського району мати свою 
дискотеку. зал з відпо
відним освітленням, 
ратуру, диск-жокея, 
загальних учнівських 
рах вирішили: буде 
котека.

З ентузіазмом почали 
оформлення актового за
лу. Усі роботи по освіт
ленню, встановленню апа
ратури (поки що позичи
ли її у сільському клубі) 
взяв у свої руки Сергій 
Кононенко.

І от перші програми 
дискотек... Власне, це ін
формаційно-музичні 
чори, які почергово 
тують 9 та 10 класи,
лодіжні течії в західній 
музиці й відповідно екс
курс у світ сучасної мо
лодіжної музики. Вечір, 
присвячений XII Всесвіт
ньому фестивалю молоді 
та студентів у Москві...

Найкраща ведуча дис
котек, як вважають стар
шокласники, — Тетяна 
Шевченко, учениця 10 
класу. Вона випускниця 
Знам’янської музичної

£

■ ; ■

З ІСТОРІЇ ПІСНІ

Героїчний марш
1П СІЧНЯ 1889 року в 

стінах Львівського 
університету вперше за
звучали гнівні закличні 
рядки:

Шалійте, шалійте, 
скажені кати!

Годуйте шпіонів, 
будуйте тюрми!

До бою сто тисяч 
побірників стане!

Пірвем! 
Пірвем!

Пірвем всі кайдани!
В цьому вірші поет-сту- 

дент Олександр Колесса 
рішуче й сміливо висловив 
протест проти насильства 
і деспотії австро-угор- 
ськнх правителів. На той 
час початкуючий поет уже 
був відомим автором вір
шів «Вперед», «Слабоду
хим». «Збудись, народе» 
та інших.

Свій героїчний марш 
«Шалійте. шалійте...»
Олександр Михайлович Ко
лесса (1867—1945) писав 
на добре відому йому ме
лодію ----------------- ------- —
рягів 
дії к.
полк 
вич». 
рив 
композитор, диригент, пуб
ліцист і музично-громад
ський діяч Анатоль Кли- 
ментійович Вахнянин.

Бадьора, заклична мар
шова мелодія після музич
ної редакції Якова Степо
вого швидко понесла на 
своїх дужих крилах усю 
ідейну вагу твору, близь
кого за мотивами до «Віч
ного революціонера» Івана 
Франка. У буремні дні 
першої російської револю
ції героїчний марш облетів 
усю Україну. Найпопуляр- 
ніший варіант був опублі
кований у львівській газе
ті «Земля і воля» в 21 
за 1907 рік.

Пісню залюбки співали 
на вулицях і площах Льво
ва. під час мітингів і де
монстрацій. Невдовзі вона 
була перекладена на поль
ську та чеську мови, а з

чоловічого хору ва- 
з історичної траге- 
Устняиовича «Яро- 
Перший Святославо- 
музику до якої ство- 

західноукраїиський

«Молодой коммунар» • 
орган Кировоградского 
©бластного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

b

1898 року з'явився росій
ський текст Г. Т. Кржижа- 
новського «Беснуйтесь, ти
раны», яким захоплював
ся В. І. Ленін:

Беснуйтесь, тираны, 
глумитесь над нами, 

Грозите свирепо 
тюрьмой, кандалами: 

Мы сильные духом, 
хоть телом попраны,

Позор, позор, позор вам, 
тираны...

Російський текст пісні 
вперше був надрукований 
в 1900 році в миколаїв
ській газеті «Южный ра
бочий». Великою популяр
ністю користувалась вона 
і під час революційних по
дій 1917 року, на фронтах 
громадянської війни, пуб
лікуючись майже в усіх 
комсомольських та фрон
тових збірниках револю
ційної поезії/

Величезна популярність 
героїчного маршу «Ша
лійте, шалійте, скажені 
кати» свідчить і про не
абияку музичну цінність 
твору. Тож і не дивно, що 
Дмитро Шостакович ра
зом з іншими революцій
ними піснями до своєї 
знаменитої ■ одинадцятої 
симфонії «1905 рік», від
значеної Ленінською пре
мією. вводить і мотив з 
пісні «Шалійте, шалій
те...».

Настрої революційних 
мас Європи, заклик до 
єднання пригнічених кла
сів у боротьбі проти поне
волювачів, віра в справед
ливість народних вимог, 
впевненість у перемозі над 
старим світом, погляд у 
світле майбутнє — ось ті 
якості, що цементують бо
йову пісню, продовжують 
їй життя.

ТИХ ПІР, як голос Ла- 
риси Доліної вперше 

залунав на платівках-мінь- 
йонах, минуло 5 років. За 
цей час вона успішно бра
ла участь в біг-бенді під 
керуванням К. Орбеляна, 
співробітничала з оркест
ром під керуванням 
А. Кролла, з ансамблем 
«Мелодія», з музикантами 
А. Кузнецовим, Л. Чижи
ком та іншими.

«Как жизнь, ты непроста, 
как жизнь, непостижима»—

училища, керівник одного 
з популярних московських 
інструментальних ансамб
лів, автор музики до чо
тирьох пісень диска Ігор 
Крутой та працівник обл- 
профради, автор слів піс
ні «Дощовий вечір» 
риса Калюжна.

Л. Калюжна — одна із 
перших учасниць літстудії 
«Сівач» при обласній га
зеті «Молодий комунар». 
Лариса давно звертає
ться до пісенних текстів,

ЛАРИСА + ЛАРИСА

>

сч X

Ла-

Б. ІВАНІВ.
м. Світловодськ.

ці слова із пісні «Музика» 
(І. Крутой — К. Кулієв, пе
реклад Н. Гребньова) є 
камертоном не тільки са
ме для цієї пісні, а й для 
всіх інших композицій з 
диска Лариси Доліної. 
«Затяжний стрибок». Во
на пристрасно звертає
ться до музики із вдячніс
тю, за те, що може її мо
вою висловити свої почут
тя, думки, може спілку
ватися з людьми. А мо
ва — незвична.

Ім’я Лариси Доліної ста
ло широко відомим серед 
прихильників Інструмен
тального джазу після по
яви кінофільму «Ми із 
джазу». в якому їй не по
трібно було виконувати 
роль, тому що грала вона 
себе. її зв'язки з кіно і те
лебаченням через джазову 
пісню неважко прослідку
вати. Це — «Вітер пере
мін» (М. Дунаєвський — 
Н. Олєв) в кінофільмі «Ме
рі Поппінс, до побачення». 
«Сентиментальний романс» 
(М. Кажлаєв — 'М/ Подбе- 
рьозський) в кінофільмі 
«Дивак». «Затяжний стри
бок.» (В. Севастьянов — 
А. Риміцан) в одній із но
ворічних телепередач та 
багато інших, що звучали 
в різних телепрограмах.

Особливістю згаданого 
диска, яка має зацікавити 
читачів, є те, що в його 
створенні взяли участь і 
наші земляки. Це — ко
лишній вихованець Кіро
воградського музичного

сама непогано співає. Кон
текст її пісень прониза
ний світлою печаллю 
незгасимого кохання. Че
рез це Л. Доліна, мабуть, 
і обрала текст Калюжної.

Наскрізною темою пла
тівки виступає тема ко
хання. Хвилюючі почуття 
Лариса Доліна передає 
зворушливо, повністю про
никаючи в світ 
ричної героїні, 
для цього в 
музиці нові
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Часто, повертаючись з 
роботи, слухаю музику з 
динаміків біля входу в 
студію звукозапису. Не 
раз збирався зазирнути 
сюди, та все ніяк було. 
Але якось почув знайому 
пісню «Букет» Олександра 
Барикіна, не витримав — 
зайшов.

Так почалося моє зна
йомство з молодіжним ко
лективом Олександрій
ської студії звукозапису 
кіровоградського облас
ного об’єднання «Побут- 
радіотехніка» та його 
проблемами.

Комсомольці Валерій 
Стреленко, Анатолій Ко- 
жем’яченко та Людмила 
Бойко годинами можуть 
говорити про музику різ
них жанрів, виявляючи 
при цьому компетентність. 
Та коли мова заходить 
про їхню студію', змовка
ють, опускають голови і 
лише потім їх ніби прори
ває'— починають навпе
ребій говорити про набо
ліле.

Я записав монолог опе
ратора Валерія Стрелен- 
ка:

— Щомісяця ми обслу
говуємо близько 750 жи
телів міста 1 його гостей. 
План по наданню послуг 
населенню (3 тисячі кар
бованців) виконуємо. Але 
робити це дедалі важче.

Причини? їх кілька. Взя
ти. наприклад, поповнення 
фонотеки новими музични
ми творами. Поки з об
ласного центру до нас 
дійде еталонна касета, все. 
що на ній записано, втра
чає популярність. А старі 
пісні відвідувачів дуже 
мало цікавлять. Про який 
прибуток можна говорити 
в такому разі?

Ми пробували самі опе
ративно поповнювати фо
нотеку. Що з цього вий
шло. розкажу на конкрет
ному прикладі. Щойно уві
йшла в моду група «Мо
дерн токінг», ми зверну
лися з проханням розти
ражувати записи її компо
зицій у студії до відповід
них інстанцій, у своєму 
місті. Нас уважно вислуха
ли і... заборонили. Дали

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ 
ПІСНЮОкеан

Музыка А. БАРЫКИНА

Стихи Б. ДУБРОВИНА

і «Маяк-

1М1С.У. .1
діях експлуатуються без- , 
жально і давно себе оку
пили. та оновлювати апа- ' 
ратуру ніхто не збирає
ться. Але ж це було б ви
гідної

Потребує ремонту при- . , 
міщений студії. Сьогодні 
наших клієнтів зустріча
ють обшарпані стіни і на- ; 
півморок, в умивальнику ■ 
безперервно тече вода з ; 
крана. Куди ми тільки не • 
зверталися з проханнями ; 
допомогти в ремонті — 
марно.

Чи справедливо скар-.• 
житься Валерій Стрелен- ■ 
ко? Безсумнівно., Не сек- ; 
рет, що офіційний дозвіл 
на масове тиражування 
сучасної музики одержа- ; 
ти дуже складно, треба ’ 
подолати не один бюро-: ; 
кратичний бар’єр, особли- ; 
во якщо йдеться про за
рубіжну музику. ;

Така ситуація призвела 
до того, що любителі му-/ 
зики йдуть на поклон до 
ділків, що гріють руки на 
захопленні музикою.

Бесідуючи зі студійця
ми, не раз чув від них 
про бажання працювати 
на повному госпрозрахун
ку. Тоді вони могли б час
тину проблем (у тому 
числі й заміну апаратури 
та закупку високоякісної 
магнітної стрічки й касет), 
вирішувати самі. Може, 
це бажання комсомольців 
студії знайде підтримку в 
Олександрійському міськ
комі ЛКСМУ, а кірово
градське обласне об'єд
нання «Побутрадіотехні- 
ка» в порядку експери
менту переведе студію на 
повний госпрозрахунок?

В. ЧЕБИШЕВ.
м. Олександрія.

t
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мужества 
колышет волну, 
мужества 
касается флага, 
мужества 
овеял весну.
над нами

Ветер
Снова
Ветер
Снова
Ветер 
Нашу 
Вновь
Огни Зодиака...

ПРИПЕВ:
Океан, океан. 
Под великою

своєї лі- 
знаходячи 
авторській 
інтонаційні 

штрихи'й барви.
Розуміння 

простоти» цієї 
теми у частини 
молоді дещо спотворене 
звичкою до ширвжитко- 
вої музики. Проте ті, хто 
вміє слухати джаз, зна
ють: він може напружено 
і водночас тонко відобра
жати життя в усіх його 
проявах. І ця думка, на
певно, була головним 
кредо Л. Доліної при 
створенні диска.

Р. ЛИМАРСЬКИЙ.

океан, 
звездной 

крышей.
Ты как небо, отважному 

дан. 
ты 
ближе, 
дышешь.

С каждым днем 
все 

Вечной юностью

«складної 
важливої 
сучасної

Оксан, океан, океан,
Океан.
Сколько думали,
Как от причала уйдем.
СкО’Ь'ГО верили
Нашей мужающей силе.
Сколько грезили
Строгим моряцким трудом. 
И мечту эту в явь 

превратили.
ПРИПЕВ.

Плещет звездами 
Странствий простор 

молодой,
Сердцу радостно
В этой сверкающей сини. 
Просто мы родились 
Под счастливой звездой. 
Под высокой звездою 

России.
ПРИПЕВ.

о’>
❖ о
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Калейдоскоп «Диск-залу»
Всеросійське свято 

танцю, у якому взяли 
участь самодіяльні артис
ти з Іваново, Оренбуржя, 
областей Сибіру і Далеко
го Сходу, відбувся у місті 
Кемерово.

(О) Великий успіх випав 
на долю радянської 
групи «Автограф»,

рок- 
яна 

представляла нашу країну 
на XI Міжнародному фес
тивалі естрадної пісні у 
французькому місті Бурш 
(департамент Шер).

О у травні на сцені Ве
ликого театру показувати
ме вистави Німецька опе
ра на Рейні.

Велиний симфонічний 
оркестр ЦТ і ВР почне СВОЇ 
виступи в Іспанії.

£3) Недавно в донецько
му залі «Дружба» з успі
хом пройшли виступи на
родного артиста Грузин
ської РСР В. Кінабідзе.
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