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НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ ПРЕДСТАВЛЯЄМО УЧАСНИКІВ

М І, СЬОГОДНІ ми розпові- 
■■ мо не про знаменитих 
чабанів Закарпаття. Не буде 
в публікації відгомону ча
рівних мелодій з гірських 
карпатських полонин. Ад
же у хлопців з КМК кол
госпу імені Богдана Хмель
ницького є інша мелодія. 
Така ж ніжна й приємна «— 
це мелодія праці.
^Близько року тому, ' на 
Кітно-виборній конферен
ції Ульяновського райкому 
комсомолу на Григорія 
Горбачова товариші по 
Спілці дивилися і дивува
лися. Дивувалися, бо на 
піджаку чабана колгоспу 
імені Богдана Хмельниць- 

ВІВЧАРІ
ного виблискувала новиз
ною, якоюсь неприхованою 
гордістю медаль «За доб
лесну працю». У перерві 
дехто запитував:

— За що нагорода, Гри
горію?

Йому б відповісти за
гальними словами: «за пра-

Коротко й зрозуміло, 
він не хотів обмежу-

ватися отим звичним, за
гальним. Звичайно, про 
труднощі теж не змовчу
вав. Отак — кожному. Зав
жди зводие до одного — 
хоч нагороду має він, але й 
друзі — не гірші. Не бу
ло б їх, таких же трудолю
бивих, знаючих, не мав би 
й він нагороди. Чи й вів
чарював би дотепер. А
так...

Із Григорієм Горбачовим 
я познайомився на фермі. 
Залишився він там, бо тре
ба подивитися й підремон
тувати дещо в приміщенні. 
Хлопці — в полі.

Був тоді один з перед
останніх літніх днів, кол
госпники радо зустрічали 
^допомогу школярів. До 
чабанів теж прийшли стар
шокласники Анатолій Крав
ченко і Петро Павленко.

— Толик до нас уже тре
тє літо проситься. Третє й 
беремо його в підпасичі. 
Через рік обіцяє до нас ще 
прийти. Це такий, що по
повнить комсомольсько- 
молодіжний колектив, ---  
похвалив свого молодшого 
товариша Г. Горбачов.

Григорій розповідав, що 
на сьогодні від 100 вівце
маток і ярок одержали 
приплоду 122 ягнят. Гово
рив, а потім і запитав:

, — Напевне, кожен з вас
має кофти?

Він посміхнувся, а я з 
представником райкому 
комсомолу М. Толопко і 
секретарем КМК господар
ства В. Бирлівською зди
вовано перезирнулися: ку
ди це хилить Григорій?

— Не зрозуміли? Я про 
те, що може й із нашої 
вовни їх носите. Тож ми й 
стараємося, щоб вівці зав
жди були в чистоті, ситі.

Сказав «ситі» і розхвилю
вався. Запитали, чому. Не
вже не стає паші на пасо
виськах?..

— Луги в нас хороші, 
справа в іншому. Заготов
ляли оце зранку фураж на 
зиму. Накидали такого прі
лого зерна, що руку в ньо
го засунь — змокріє. Така 
вказівка була. Тепер со

вість мучить: що ж зимою 
даватимемо? Оте зерно, 
щоб вівці попропадали? 
Потім ветфельдшер скаже, 
що пропала... «від головно
го болю». Бувало вже й та
ке.

Мучить хлопця совість. 
Не за свою, а за чиюсь про
вину, за необдуману вка
зівку: засипайте. Не дали 
просохнути, поспішили по
ставити на- папері цифру 
заготовленого.

Зразу скажемо, голова 
правління колгоспу В. С. 
Курашкевич запевнив, що 
мокре зерно просушать. 
Але навіщо давалася ота 
горезвісна вказівка його 

засипати б комору, не від
повів. Хлопці даремно час 
і силу тратили: тепер на
зад розсипатимуть, просу
шуватимуть.

Розповідь про вовну Гри
горій і далі продовжував, 
схвильовано:

— Завжди, коли буваю в 
сільській крамниці чи по
їду до міста, дивлюсь на 
вироби з шерсті. Не такий 
вже серед них великий і 
вибір. Я до того, що при
ємно бачити результат 
своєї праці...

Тепер Григорій Горбачов 
разом із членами комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу Петром Маковійчу- 
ком, Михайлом Дьоміким 
доглядають 1132 тварини. 
Дехто, не задумуючись над 
сказаним, закине: що ж тут, 
мовляв, доглядати. Виже
неш у поле, походжаєш, а 
ті собі, знай, травичку по
скубують. Не ображаються 
на таке хлопці.

Михайло Дьомін госпо
дарював на полі. Ледве від
шукали його. Так «замаску
вав» овець, що годі й по
бачити. I далеченько від 
села: щоразу вигонять на 
нові пасовиська. Цікавлю
ся, як справи.

— Подобається із твари
нами. Донедавна працював 
у клубі. Тепер навіть не 
шкодую. Знаю, що головне 
в роботі — стежити за ота
рою. А ще, — розповідає 
Михайло, — треба вміти 
справлятися з тваринами. 
Вони теж відчувають по
рядок, звикають. Отоді й 
мороки не буде.

Минулого року замало 
припасли грубих кормів. 
Тепер знають, якщо будуть 
давати їх в недостатній 
кількості, то це відіб’ється 
на якості вовни. До речі, в 
цьому році з однієї вівці 
настригли вовни по 3,6 кі
лограма. На сто грамів біль
ше, ніж зобов’язувалися.

Зрештою, справа навіть 
не в тому, що справляю
ться із планом. Троє чле
нів КМК вважають, що 
план — обов'язок. У них 
же є ще інший обов’язок— 
головний. Це перевиконан
ня взятих зобов’язань.

...Коли я прощався з вів
чарями, ті не з похвали, 
а з гордості запитали: 
' — Тепер знаєте, чому ми 
задивляємося на вовняні 
вироби?..

Ю. ЯРОВИЙ, 
спецкор < Молодого 
комунара».

Ульяновський район.

ЛЮБИДА Надя дивити
ся на море. Часто, піс

ля зміни, виходила на па
лубу корабля, милувалася 
хвилями. Різне воно бу-

БЕРЕГ

країнах. 
нож- 

старалася 
берег.

НадіяТОДІ

вало. То тихе, лагідне, а 
то бурхливе, аж сердите. 
Спрямовувала погляд в 
далечінь, і вишукувала на 
горизонті береги.

Бачила їх дівчина бата, 
то. Працюючи післй закін
чення Одеського морехід- 
ного училища кухаркою 
на суховантажних суднах, 
побувала у Е’єтнамі і Япо
нії, ЛІВІЇ, ІНШИХ 
Повертаючись після 
ного плавання, 
першою побачити’ ’ 
Свій, рідний.

Не знала
Крисько (а це було понад 
шість років тому), який у 
неї в житті буде берег. Не 
думала навіть про це. Та 
життя розсудило по-своє
му. Вийшла Надя заміж 
за свого односельця, з ча
сом приїхала жити до 
сестри на Кіровоградщн- 
ну. Сподобалось.

Надія працює дояркою. 
П'ять років, як 
колгоспі імені 
ва, на другій

вона у
Куйбише- 

молочното-

! парній фермі. Не дума- 
і ла • не гадала, що так 
І складеться життя. Втім, 
і не шкодує, що залишила- 
І ся в селі.
і Л як вперше 
і корів, вийшла з прнмі- 
і щення і... заплакала. Отак.
1 стояла біля дверей і, як
1 маленьке дівча, хлипала.
1 Не виходило в неї з доїн- 
1 пям. Аж соромно було: 

корони, не звиклі до но
вої людини, пручалися. 
Роїлися думки: це ж ко
леги,
муть: мовляв, 
поратися — не за кордон 

напевне, кепкуватп-
біля корів

плавати. Проте піхто на 
фермі іі слова не сказав. 
А наставниця Ярослава 
Василівна Калина заспо
коювала: «Я не краще 
починала...». Допомагала 
своїй учениці не словом, 
а ділом: то покаже, як 
краще доїти, то розпо
вість про свої «секрети».

Десь через місяць На
дя заспокоїлась. Повірила 

НАДІЇ

часу

в себе, що зможе не гір
ше за інших справлятися 
з роботою. У кінці року 
показники мала непогані: 
по 3400 кілограмів моло
ка від корови. А ще че
рез рік — 3600...

Розмова час від 
переривалася. То за від
ром Надія побігла, то мо
локо понесла зливати. Ва
лентин Сергійович тільки 
руками розвів:

— Не встигнемо за нею 
ходити, ось трохи пізніше, 
коли впорається, погово
римо. Можливо н Степан, 
її чоловік, навідається. 
Він тут слюсарює.

Надя, коли робота на
ближалася до кінця, роз
повіла про ферму. Сказа-

ла і про свій торішній ре 
зультат — 5689 кілогра
мів було одержано від 
кожної і 
показникові раділи 

подоїла тваринники ферми.
Тепер вона вже й сама 

наставниця. Часто розпо 
відає молодим подругам 
Олі Пилііпчук та О.ті Ма 
ляренко про свої методи 
праці. Інакше тут і не мо
же бути — трудяться ж 
бо за бригадним підря
дом!

За дев’ять місяців ни
нішнього року II Крисько 
надоїла від корови по 
350! кілограму молока.

одержано 
корови. Такому 

і раділи всі

СВЯТА *~*~*~*-*~

кожну корову ма- 
4149 кілограмів в 
по фермі. Підвела

зима суворо спита- 
безгосподарність 

Ху-

— Мало, дуже мало, — 
сумує доярка. — Навіть 
не думали ми всі, що так 
різко знизяться надої. То
рік на 
ли по 
цілому 
зима...

Так, 
ла за 
керівників колгоспу, 
доба голодувала, схудла.

— Гадаю, що подібне не 
повториться, а ми зі свого 
боку зробимо все можли
ве для досягнення шести
тисячного рубежу, — На
дя на мить задумалася. — 
Та ще б механізації приді
лити більше уваги...

КРИСЬКО
Сенретар партійної ор

ганізації Валерій Іванович 
Самойленко не дивувався 
критичним зауваженням. 
Знає: молода комуністка 
Крисько ніколи не мовча
тиме про недоліки. Завжди 
на партійних зборах сна- 
же про наболіле.

Щодня дівчина надоює 
від корови по 12,1 кіло
грама молока. Це ж, на
певне, доярка на фермі і, 
днює й почує, як кажуть ( 
у таких випадках?

— Нічого подібного! — 
сміється Надя. — Дома всі, 
ми любимо слухати музи-

ще подобається ме-ку. А 
ні поратися по господар-( 
ству. Буваємо у вихідні в( 
райцентрі, при нагоді не, 
пропускаємо виступи ар ( 
тпстів.

Часто Надя зустрічає
ться зі своїми ровесника-, 
ми. розповідає їм про ко
лектив, роботу, 
спогадами 
сьогодні, на 
розповість 
району про село, що ста
ло рідним, про своїх тру
долюбивих колег.

Наш кор.
Колгосп імені Куйбишева 
Гайворонського райо. у.

ділиться 
про море. І 
святі газети, 
вона молоді

НАГОРОДУ 
ВРУЧЕНО

Вручення колгоспов! 
«Дніпро» Почесної грамоти 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

Колгосп «Дніпро» Світ- 
ловодського району — од
не з тих господарств, де 
перебудову вимірюють кон
кретними здобутками у 
праці. І нехай тут ще немає 
якихось рекордних показ
ників, але простежується, як 
крок за кроком у дію вво
дяться нові резерви.

Успішно склали свій тру
довий екзамен у минулому 
зимово-стійловому періоді 
утримання худоби праців
ники ферм. Приміром, із 
збиткової у високорента
бельну галузь виросло мо
лочне скотарство. На ви
робництві молока нолгосп 
вперше одержав близько 
ста тисяч карбованців чис
того прибутку.

Про ці та інші досягнен
ня трудівників колгоспу го
ворив на урочистих зборах 
з нагоди вручення колгос
пові Почесної грамоти ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ перший 
секретар обкому партії 
М. Г. Самілик.

Високу відзнаку колгосп
ники сприйняли як стимул 
до ударної праці. І не ви
падково кожен, хто висту
пив, обов’язково наголошу
вав на необхідності поліп
шувати роботу, краще ви
користовувати ті великі 
можливості, які відкриває 
процес перебудови.

УВАГА! УВАГА! УВАГА!
ВПЕРШЕ
У ГАЙВОРОНСЬКОМУ 
РАЙОНІ!

У суботу, 3 жовтня, У 
місті Гайвороні в район
ному будинку культури 
відбудеться свято газети 
«Молодий комунар», при
свячене Дню Конституції 
та 70-річчю Великого 
Жовтня.

У ПРОГРАМІ:
— автопробіг журналіс

тів «Молодого комунара»
— виступи художніх ко

лективів учбових закладів
— виступ молодіжного 

театру «Юність» м. Гай
ворона

— конкурс на кращий 
гумористичний підпис до 
малюнка.

Переможці різноманіт
них конкурсів будуть на
городжені призами і по
дарунками. Учасники свя
та матимуть змогу взяти 
участь в прес-конференції 
«МК», яка розпочнеться 
о 16-й годині. Усний ви
пуск газети — це зустрічі 
з кращими виробничника
ми району, ветеранами вій
ни та прані поетами, гу
мористами.
ПРОПОНУЄТЬСЯ 
НА ВСІ СМАКИ:

— виставка робіт юних 
техніків

— книжкова ярмарна
— виставка народної 

творчості
— виставха-продаж кон

дитерських виробів.
Початок свята — о 15 

годині.
Запрошуємо жителів 

Гайворонові,оі о району, а 
також усіх бажаючих взя
ти участь у нашому святі!
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НЕ ПІДВЕДИ,
В арм.ю я пішов після 

півторарічної роботи на 
Гайворонському теплово- 
зоремонтному заводі. Під 
час служби в далекому 
Афганістані часто згаду
вав рідно підприємство, ко
лег, наставника Миколу 
Омеляновича Ковальчука, 
Знав, що з часом обов’яз
ково сюди повернуся.

Я працюю слюсарем. 
Досвіду ще мало, тому 
не встигаю інколи викона
ти певний об'єм робіт. А 
тут запланували тепловоз 
достроково відремонтува
ти. У таких випадках до
помагають друзі. Спра
ва ж у пас спільна.

Як секретар комсомоль
ської організації цеху, 
прагну дух взаємовируч
ки, який панує в нашій 
бригаді, передати всім 
спілчанам. Нещодавно від
булися в нас звітно-вибор
ні комсомольські збори. 
Важливі питання на них 
піднімалися. Згадуючи 
збори, на яких бував до 
призову в армію, аж ди
вуюся, як поенергійніша- 
ла молодь.

Виступали всі спілчани

«Молодий комунар»

ПРЕДСТАВЛЯЄМО УЧАСНИКІВ

ТОВАРИШУ КОМІТЕТ!
без винятку. Порушували 
питання організації праці, 
соціалістичного змагання. 
Вихвалянням не займали
ся, а здебільшого зверта
ли увагу на недоліки. 
Особливо багато проблем 
у нас з інструментами. Бу
ває, що прийде новачок у 
цех, працює учнем, має 
власне робоче місце, а ін
струменти бігає й випро
шує чи то в наставника, 
чи в Інших колег. Про яку 
продуктивність праці тут 
можна говорити?!

Ще згадали про дисцип
ліну. Трапився у нас при
крий випадок навіть і:з 
зборах. Двоє 
ців — Олексій Вихристюк 
і Василь Рудинсьний, ні
кого не попередивши, під
нялися зі своїх місць і 
пішли геть. Такий вчинок 
обурив усіх присутніх. Че
рез день засідало комсо
мольське бюро. Виявилося, 
хлопці побачили, що збо
ри не для галочки, а сер
йозні, триватимуть довго, 
тому й заспішили додому, 
мотивуючи, що запізню
ються на поїзд. Обидва 
юнаки дістали дисциплі
нарні стягнення.

Стався у вас такий ви
падок. Павла Ковбасюка, 
молодого майстра, затри

навіть на 
комсомоль-

мала на вулиці в нетвере
зому стані міліція. Звіс
но, несолодко йому було 
у колективі. Тому через 
декілька днів Павло, до 
речі, хороший спеціаліст, 
розрахувався. Й дотепер 
мене мучить СОВІСТЬ, ЩО 
не зуміли вплинути на 
товариша, так легковажно 
поставились до того, що 
він йде від пас. А могли ж 
допомогти...

Ще хотілося б сказати 
про членів комсомольсько
го бюро нашого цеху. 6 
ньому разом зі мною троє 
юнанів, які служили в Аф
ганістані. І, повірте, дуже 
приємно чути від товари
шів, що воіни-інтернаціо- 
налісти користуються особ, 
ливим авторитетом у ко
лективі. Переконаний, що 
й Андрій Баюра та ігор 
Луцьків не підведуть своїх 
товаришів, ян не підвели й 
тоді, коли ходили □ бій.

8. ПДСХАЛЮК, 
секретар комсомоль
ської організації локо- 
мотивноскладального 
цеху Гайворонсько- 
го тепловозоремонт
ного заводу.

ВРЯТУВАЛИ
«Прожектористи» на чо- 

рі з лікарем санепідем
станції, членом районно
го штабу «КП» Олегом Ку- 
ценком перевірили вико
нання природоохоронних 

акодів кількома підпри- 
мствами міста. Виявлено, 

що через порушення збе
рігання паливно-мастиль
них матеріалів райсіль- 
госпхімією та технічної во
ди молокоцехом у ставок, 
Іцо знаходиться поблизу 

, Села Листопадового, по- 
; Ірапляють шкідливі речо

вини.
Керівників обох під

приємств суворо поперед
жено про недопустимість 
Забруднення навколишньо
го середовища, матеріали

ДОСВІД

СТАВОК
перевірки передані на 
розгляд чергової сесії ра
йонної Ради народних де
путатів.

За пропозиціє»? штабу 
«.Комсомольського про
жектора» при райкомі 
комсомолу створена і вже 
діє ініціативна група по 
контролю за виконанням 
природоохоронних захо
дів. Останнім часом вона 
організувала два суботни- 
ки по благоустрою місько
го парку та зони відпо
чинку «Роща», стала арбі
тром районної операції 
школярів «Джерельце».

А. СТОЯН.
Новомиргородський 

район.

ПІСЛЯМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТТЯ

Чи бережуть мужчин у Знам’янці?
На обліку в Знам’янсьній 

?|сьній лікарні 164 члени 
ЛКСМ, із них школу ком

сомольського політнавчан- 
ня повинен відвідувати 51 
ійолозін. Проте цього разу в 
щитовому залі зібралася 
Значно більша кількість лю
дей. Перше в нинішньому 
Навчальному році заняття 
за темою «Практичними 
справами поглиблювати пе
ребудову» було вирішено 
провести спільно зі слуха- 
йами-комуністами. На три
буну вийшов заступник про
пагандиста лікар-терапевт 
,©. 1. Старостенко.

— Попрошу терпіння, — 
рочав він. — Чим менша 
руде шуму, тим швидше 
&и закінчимо.

Треба сказати, що тер
піння присутніх не зазнало 
^яжких випробузань — за
няття було недовгим; що ж 
Стосується шуму... Я не раз 
подумки поверталася до 
розмови з секретарем КОМ
СОМОЛЬСЬКОЇ організації лі
карні Т. Гетман, котра скар
жилася, як важко буває зі
брати слухачів: той після 
річної зміни, той на опера
ції, ще комусь треба встиг
нути на автобус (багато 
Працівників живуть у се
лах). Так-от, заняття вияви
лося для колег нагодою на
долужити дефіцит спілку
вання. В залі ділилися но
винами, обговорювали про
блеми і з’ясовували сто
сунки. Та ще й настільки не 
Пошепки, що секретар парт- 
ррганізації лікарні О. М. Та- 
Нанайко мусила попросити 
Ііне гудіти». Дехто «політ- 
нформувався» самостійно, 

Івелестячи газетами.
Не будемо звинувачувати 

Їнам’янських медиків у не- 
икованості. Вони були не

уважні тому, що заняття вй. 
.{ішло нецікавим.

Ні, Олександр Іванович 
Говорив правильні,, навіть

дуже правильні речі, нази
вав дати, наводив цифри. 
Звучали слова про револю
ційну ситуацію на даному 
етапі, про атмосферу само
вдоволення і вседозволенос
ті в період застою, про нові 
права і можливості трудо
вих колективів, про вибор
ність керівників тощо. Та в 
тому то й справа, що Тіль. 
кн «звучали» — прантично 
жодного конкретного при
кладу, жодної прив’язки до 
повсякденного буття слуха
чів не було. А якби люди 
почули знайомі прізвища чи 
сюжет історії, про яку всі 
говорять і яка вписувала
ся б у тему заняття, я впев
нена, вони вслухалися б у 
слова лектора. Аудиторія 
трохи притихла тільки тоді, 
коли парторг спробувала 
спростувати твердження до
повідача «Наш нолектив ще 
спить, не перебудувався». 
Але ян спростувала? «Я не 
згодна, що ми не перебудо. 
вуємося Вклад медиків у 
перебудову — робота без 
скарг І продовження трива
лості життя. Нам треба бе
регти мужчин — вони мен
ше живуть»... Як же з цим 
ділом у лікарні? Невідомо.

О. І. Старостенко в кінці 
свого виступу цілком до
речно просив слухачів дати 
пропозиції щодо пожвав
лення занять. Тоді всі про
мовчали, то хай тепер че
рез газету скажуть.

Комсомольці Н. Корнієн- 
ко, О. Шеремет, О. Бойко:

— Нам не дуже цікаво 
було слухати.

— Багато з виступу дав
но відоме.

— От якби про наш ко
лектив щось сказали...

— Бувають дуже хороші 
заняття, коли Олександр 
Іванович на міжнародні те
ми говорить...

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Знам'янка.

З жовтня 1987 року

НА РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ завод Імені В. К. Тара- 
тути я потрапила у пошунах героя для нарису. 

Знала, що на підприємстві працюють комсомольці, 
тож сподівалася зустріти серед них людину небайду
жу, принципову, справжнього молодого героя сього, 
дення, нашого з вами сучасника. Але у комітеті ном
сомолу розмова повернулася дещо Інакше:
- Та в нас треба половину комсомольців просто 

виключити з членів ВЛКСМ! — Ярослав Мартинюк 
розхвилювався, де й подівся звичний спокій І впев
неність секретаря комітету.
Секретарем Мартинюк зовсім недавно. Всього дру

гий місяць. За звітний період (з жовтня минулого ро
ку) сіп уже четвертий комсорг на заводі. Приходять і 
йдуть секретарі. Чому? Постараюсь відтворити наш із 
Ярославом діалог.

СЦЕНА
Для 
«САМОЦВІТІВ»

Святкування «Вересне« 
вих самоцвітів» проходи* 
ЛО спочатку на райцентрів» 
ському стадіоні «Колос»« 
Перед численними гля
дачами з уривками з ви
став виступили аматорці 
Шепелівського, Межиріч? 
ківського, Вербівського, 
Клиновського сільським 
будинків культури, друж
ними оплесками глядачі 
зустрічали юних танцю
ристів місцевих шкіл.

А потім У районному 
будинку культури само
діяльні актори Люшне* 
ватського сільського бу
динку культури знайоми
ли гостей свята з виста
вою «Кум мірошник, або 
Сатана в бочці».

В. ГРИШИН.

ПЕРЕБУДОВА; ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

ком. А хлопці й досі почу
вають себа «героями».

біда в тому, що позицію 
Смиченна підтримують і ін
ші начальники цехів. Кожен 
цех — учасник соціалістич
ного змагання. Сталось якесь 
порушення — одразу змен
шується кількість балів, зні
мається премія. Тож, щоб 
там не було, якщо це мож
ливо, намагаються прихову-

ФОРМАЛІЗМ—НЕПЕРЕМОЖНИЙ?
сповідь молодого КОМСОРГА

— Коли я тільки-тільки 
стаз секретарем, був якийсь 
запал, ентузіазм, бажання 
працювати. А зараз, як ба
чу скільки навколо форма 
лізму, то й руки опускаю
ться. Не йде 
лодь, немає 
мол, ніякого 
заводського 
на автотранспортній 
ниці вже кілька місяців не 
можемо зібрати комсо
мольців на звітно-виборні 
збори, по внесках заборго
ваність, не кажучи вже про 
якусь справжню роботу.

— А що ж групкомсорг?
— Олег Мороз там ком

соргом. Постійне виправ
дання у нього — часті від
рядження. Ми вже з секре
тарем парторганізації за
воду викликали а партком 
І начальника дільниці, і 
парторга їхнього — обіця
ють, а діла нема.

— Є ж якісь міри пока
рання, рамки комсомоль
ської дисципліни...

— Можна виключити З 
членів ВЛКСМ, але він тіль
ки подякує... Молодь ба
чить все це і належно оці
нює. Весь наш формалізм, 
всі прорвхунки.

д. ...............1 "г ,-д;

за нами мо- 
віри в комсо- 
аэторитету у 

комітету. Он 
діль-

— Що саме си маєте на 
увазі?

— Зовсім недавно ми про
вели рейд «КП». Якраз у 
день зарплати. У механо
складальному цеху М» 2, як 
виявилось, кілька тонарів 
працювали напідпитку. Ми, 
правда, вчасно не склали 
відповідного анта. І потім 
нас же звинуватили... Спра
ва □ тому, що нетверезих 
робітників начальник цеху 
взагалі но повинен допуска
ти до верстата. Ало тонарів 
не вистачає І Микола Саве- 
лійович Смиченко намагає
ться не помічати, що дехто 
нетвердо стоїть на ногах. 
Виявленим під час рейду 
порушникам все-таки ви
несли догани, але лише піс. 
ля

вати, замовчувати. Принци-
- -- - - ---- і цо

того, як втрутився парт-

повість? Чесність? Про 
не може бути й мови.

— А як сам процес 
робництва?

— Верстати токарні у нас 
дуже старі. Вони вже тех
нічно не спроможні давати 
ту якість, яка потрібна. 
Більшість старших робіт
ників мають особисте клей
мо — якість їхньої продук
ції не перевіряється. Мо
лоді ж токарі, які, по суті, 
працюють не гірше, постій
но відстають по якості. Це 
в той час, коли по цехах 
здебільшого простоюють 
верстати з числовим про-

ви-

грамним управлінням, бо 
немає для них металу, не* 
має відповідних спеціаліс
тів, щоб їх запрограмувати,

— Чому ж мовчить ком
сомол?

— Ми, по суті, нічого айі 
солютно не можемо ВИРІШИ« 
ти, змінити.

Комітет не тільки безси
лий у складних виробничих 
питаннях — не в нашій ком
петенції вирішення навіть 
побутових проблем. Моло
дій сім'ї, наприклад, потріб
на кімната а гуртожитку. До 
секретаря комсомольської 
організації чи до когось із 
членів комітету навіть звер
татися не стануть. Хоча чле
ни ВЛКСМ, у першу чергу, 
здавалося б, повинні б шу
кати підтримки в своїй ор
ганізації. Але ми нічого їм 
не зможемо відповісти. Ци
ми питаннями займається 
тільки директор. І здебіль
шого, наскільки мені відо
мо, одержати кімнату не 
так просто. А у заводсько
му гуртожитку 60 процен
та мешканців — не члени 
нашого колективу.

а

Позиція Ярослава, звичайно, суперечлива. Не можна не порадіти його принци
повості, непримиренності до недоліків. Ясно, що комсоргові ще треба багато зро
бити — у першу чергу налагодити роботу комітету комсомолу, який зараз прак-. 
тично не функціонує. Без міцного керівного ядра заводському комсомолу не зру
шити з якоря. Одному комсоргові (хай навіть буде він найпринциповішою люди, 
ною у світі) це не під силу. Тут уміє на ділі перевіриться Ярославова позиція. Буч 
де цілісний, бойовий номітет — можна буде говорити й про повернення автори-. 
Тоту номсомолу серед заводсьної молоді. Навряд чи тоді Олег Мороз буде радіти, 
ноли товариші за невиконання обов'язків виключать його з лав ВЯКСМ. Навряд 
чи й доведеться звертатися до парткому заводу, щоб покарати порушників тру. 
дової дисципліни, виявлених рейдом «Комсомольського прожектора».

1 все ж справа не лише в організації комітету. Пони на заводі формально існу
ватиме товариство по боротьбі з пияцтвом, поки начальники цехів прикривати
муть любителів випити, порушників дисципліни, поки на підприємстві не буде на
лежного ставлення до молоді (перелік цих «поки» можна продовжити), доти ком
сомольська організація твердо на ноги не стане. Бо авторитет номсомолу — це не 
лише хороший номсорг і дієвий номітет. Це й ділова взаємодія адміністрації, парт-, 
йому, профкому і міцно організованого комітету комсомолу.

Хотілося б, щоб з цього приводу поділилися своїми думками рядові КОМСОМОЛЬ
ЦІ, ватажки молоді, нерівними підприємств.

м.Кіровоград. С.ОРЕЛ.

я

ЩО ХВИЛЮЄ П’ЯТНАДЦЯТИЛІТНІХ

газет

Вивчення запитів читача є 
одним із головних напрямів 
журналістської діяльності. 
Адже цей процес супро
воджує працівників
щодня — численні розмо
ви, інтерв’ю, просто зустрі
чі і бесіди дозволяють 
значно збагатити нас усіх, 
доповнити контакти «через 
газетні рядки».

Тому під час свого 
таннього відрядження 
Олександрії завітав до 
цевого індустріального
нікуму, співрозмовниками 
образ першокурсників гру
пи АП-87'/8г п'ятнадцятиріч
них хлопців і дівчат.

Що хвилює п'ятнадцяти
річних? Чим захоплюються 
вони?

— Я передплачую «Мо
лодий комунар» вже кіль
ка років, «г» каже Інна

ос-
ДО 

міс
тах-

Борщенко. —■ Найулюблені
ші сторінки — «Диск-зал» 
1 «Клуб молодої сім’ї». Че
каю й випусків газети з 
«Ахіллесовою п’ятою». Не 
тільки мені, а й усім моло
дим людям подобаються 
гумор і сатира.

— А я передплатив «Мо
лодий комунар» вперше,-— 
каже Павло Богун. — До 
цього читав лише «Комсо
мольскую правду», та ос
таннім часом і ваша газета 
піднімає важливі проблеми.

Напевне, усі ви помітили, 
як хтось, придбавши ту чи 
іншу газету, починає шука
ти в ній щось своє. Хтось 
відразу заглядає у новини 
спорту або культури, хтось 
— на полосу із зарубіжни
ми подіями, хтось шукає 
обов’язковий «стрижень». 
А що подобається учням

Олександрійського інду
стріального?

Алла Савченко, , Андрій 
Бризинков та Сергій Яку
шин полюбляють вже зга
даний «Диск-зал». Вони від
верті — ці випуски най
більш вдалі, але неодмінно 
при врахуванні побажання: 
«Не відставайте від музич
них новинок як у нашій 
країні, так і за рубежем».

Сергій Якушин уважно 
слідкує за новими течіями і 
захопленнями радянської 
молоді. Хлопець відзначає 
червневий матеріал «Скіль
ки важить «хеві-метал»?». 
Адже багатьох із тих, про 
кого розповідала газета, 
він знає особисто. Сергій 
розділяє погляд «Молодо
го комунара» на проблему 
цього захоплення молоді.

Які ж нозі рубрики хоті-

ПЕРЕДПЛАТА-88

ли б побачити п’ятнадцяти
річні читачі на сторінках 
«МК-88»?

Павло Богун: «Що? Де? 
Коли?». А якщо детальні
ше — то щоб було цікаво, 
дохідливо та оперативно.

Валерій Носенко: Сторін
ку для юних техніків.

Сергій Волотковський: 
Пропоную розширити ад

реси тих, хто хоче листува
тися.

Наталя Роменська: Біль
ше цікавого!

Для першокурсників 0<Ту 
(і не тільки для них) ПОВІ
ДОМИМО, що жодна з про
позицій не залишиться по
за увагою творчого колек
тиву газети. І а цьому ви 
переконаєтесь, передпла
тивши «МК» на 1988 рік.

С. БОНДАРЕВ.
м. Олександрія.
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«Молодий комунар» 3 стор
УЧАСНИКІВ СВЯТА

1С уло спекоти© літо 1941 року — ді- 
то небачених втрат, несповідимого 

трагізму, літо стійкості й героїчного 
опору ворогові. Німці наступали э бо
ку Вінниці. їхні розвідники вже нишпо
рили в околицях Гайворона. На заліз
ничній станції н© лишалося нікого, крім 
невеликої групи прикриття, яка мала 
Завдання якомога довше затримати 
дорога на станції,

...На другий день після відходу наших 
фашисти появилися на вулицях при- 
тихлого містечка. Рухалися в напрямі 
залізничних колій, йшли не криючись, 
впевнені в своїй безкарності. Раптом з 
даху вагонного депо вдарив нулемет.,,

Кілька разід фашистські штурмови
ки рушали вперлу але, наткнувшись 
на щільний прицільний вогонь, відко
чувались назад; для багатьох із них 
цей бій виявився останнім — ганебна 
смерть загарбника. Врешті запал гіт
лерівців охолов вони послали за 
підмогою... Запеклий бій розгорівся з 
новою силою. То з одного, то з іншо
го краю депо озивався кулемет, чули
ся вибухи. Бій тривав кілька годин. З 
острахом озираючись, «зелені мунди
ри» стискали кільце. Околиця була 
всіяна трупами, а вони й досі не бачи
ли жодного захисника. Врешті, якась 
тінь майнула між вагонів. Невідомий 

■ тгнув гранату (як виявилось, остан- 
,/ю) і почав відстрілюватися з пістоле
та. Раптом мовби спіткнувся..,

Коли фашистський офіцер схилився 
над убитим, він побачив, що того про
шило кілька автоматних черг. Жетон 
чераоноармійця був пробитий кулями, 
документи залиті кров’ю. Натужно во- 

• рушачи пересохлими губами, фашист 
прочитав єдине, що можна було ще 

і розібрати на закривавленому папірці: 
і «росіянин»...

ЧЕРЕЗ три роки після того, біля мо
гили неподалік території депо 

зупинився сухорлявий чоловік у заліз
ничній робі й довго мовчки стояв. Про 
що думав В. П. Волхонський (а то був 
саме аін) тоді? Певно, пригадував кі
нець пекельного липня 41-го, коли 
евакуювалася станція, коли частину ру
хомого складу було переведено на 
перевезення боєприпасів для близько
го фронту, який щогодини все ближ»

І чаа.
Гайворонсьні залізничники відступа

ли разом із війсьнами до Мощеного, 
звідти — на Грушну, а далі — через 
Підгородню і Кіровоград на Лівобереж
жя. У ті важкі, трагічні дні, під обстрі

ию

■

лами, бомбами, Валентин Павлович 
часто думай з Гіркотою й болем: чи ж 
доведеться йому ще раз ступити на 
землю дитинства, побачити дорогих 
людей, знайомі нраєвиди побузьного 
краю? Він знав, що матеріальну части
ну станції Гайворон евануйовано аж у 
Нуйбишев, але йому, вчорашньому на
чальникові вагонного депо, судилася ін
ша дорога.

Кілька місяців працював вік у Во- 
Логді, в управлінні тодішньої Північної

Є ІМЕНА
залізниці. А потім но витримав, по» 
просився «туди, до гарячіше». І ось-« 
Новоросійськ, весна 1942 року. На той 
час наші війська вже залишили Одесу, 
Севастополь блоковано ворогом. Май* 
стер техпункту огляду рухомого скла
ду В. П. Волхонський днював і ночував 
на залізниці разом із товаришами-за- 
лізничниками. До щогодинних авіацій
них нальотів вони уже звикли. Нерідко 
доводилося, лежачи під вогнем на 
відкритому місці, яке являв собою 
техпункт, заглядати в очі смерті — 
хрестаті літаки розверталися над міс
том, заходили на один, другий круг і 
атакували станцію — тільки й дивись, 
щоб встигнути сховатися від смерто
носного металу...

Немало товаришів залишилось ле
жати в скромних могилах вздовж за
лізниці від Новоросійська до Сталін- 
града, куди проліг бойовий шлях Ва
лентина Павловича. Та на всіх них, на 
дощечці поряд із червоною зіркою 
значилося; народився такого-то року, 
загинув тоді-то. І, як остання шана 
другові ■— прізвище, ім’я, по-батькові. 
Так було в роки війни, де кожен хо
див поруч зі смертю, і легше було жи
вим думати, що й по них залишиться 
для людей згадка, що і їм встанов
лять товариші, як прийдеться, на мо
гилі скромний обеліск воєнної пори— 
дошку з викарбуваним ім’ям. І, ма
буть, тому, що сам проніс у серці по
таємну думку про це по всіх воєнних 
дорогах, не міг Валентин Павлович 
1944 року, у щойно визволеному Гай
вороні (німців вибили звідси 12 берез
ня, а 19-го чоловік уже був тут) не по

журитися долею героя, чиє ім’я не 
збереглося. Не марним був його 
подвиг, не даремна була його бороть
ба — вона ж бо теж стала краплиною 
майбутньої, не побаченої ним пере
моги, Але як все-таки трагічно нам 
живим, усвідомлювати, що не знаємо' 
яким він був у мирному житті, чиїх 
батьків, і як нарекла його рідна мати.

— Після війни, —• розповідає голова 
Гайворонської районної ради ветеранів 
Комсомолу, 75-рІчний В. П. Волхон
ський, —■ годі було Віддатися ліриці. 
Сувора дійсність вимагала всіх сил для 
одного — відбудови зруйнованого гос
подарства. У рони війни ми трудилися 
по 12 годин. Після війни особливих 

, змін у цьому рознладі не сталося. Нім
цям не вдалося воєнної пори цілком 
знищити станцію, хоча вибухівка для 
цього вже й була заготовлена. Однак 
господарству вагонного й локомотивно-

У ПОКОЛІННЯ

тами; вони завжди були в центрі куль
турницької, освітньої, агітаційної ро
боти. Не всіх їх минули ворожі кулі. 
Так, у Мощенському лісі, в ході опе
рації по знешкодженню банди Левчен
ка, загинув молодий робітник Микола 
Воєводін. Про це повідають спогади ін
шого учасника тих подій — комсомоль. 
ця 20-х Павла Тимофеєва. Вони, до ре
чі, — частна спогадів ветеранів, що 
складають основу музею історії комсо
молу району при Гайворонсьному рай
комі ЛКСМ України.

Валентин Волхонський був одним із 
тих, хто продовжив справу перших 
комсомольців міста, вступивши у жовт
ні 1932 року в ряди ВЛКСМ; з 1934 по 
1938 рік, аж до вступу кандидатом у 
члени КПРС, він був комсомольським 
секретарем на вагонній дільниці. Пе
редаючи мені свої спогади про пер
ших комсомольців — своїх друзів і 
наставників («Для майбутнього облас
ного музею комсомольської слави»), 
цей енергійний сивочубий чоловік за
цікавлено говорив про справи сьо
годнішніх комсомольців, до яких не
байдужий. А підсумував розмову так:

— Мало ще зроблено у нас для тб- 
го, щоб не забувалися імена тих, хто 
стільки зробив для комсомолу і Ра
дянської влади. Ось і зараз ніяк не мо
жемо ми, рада ветеранів, добитися, 
щоб іменами кращих синів народу були 
названі вулиці в Гайвороні, які сьо
годні носять, на мою думку, малови
разні назви — Піскова, Степова, про
вулок Вокзальний... Головна ж моя 
турбота — щоб ці імена стали 
сьогоднішніх комсомольців 
страктними поняттями, 

Для 
аб-не

а образами 
живих, мужніх, незвичайної долі лю-
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го депо вони завдали величезної шко
ди. Од перших днів визволення станції 
ми мали завдання забезпечити псреве. 
зення спочатку воєнних, а потім І мир
них вантажів. Та як би скрутно не бу
ло, не виходила у мене з пам'яті доля 
невідомого солдата, І думав я тоді про 
те, що б зробити задля і його пам'яті — 
для увічнення імен простих радянських 
людей — справжніх героїв, із якими 
так щедро зводила мене доля за довге 
життя.

НЕПРОСТИЙ шлях випало пройти 
В. П. Волхонському разом із краї

ною, з побратимами. А починався той 
шлях там, де й нині живе ветеран — 
у Гайвороні. Дев'ятирічним хлопчиком 
він був, коли разом із ровесниками 
став учасником агітаційного культпро- 
їзду комсомольців-залізничників за 
маршрутом Гайворон — Гайсин — пер
шого в історії станції. Мітинги, пісні, 
веселий ентузіазм людей — асе вкар
бувалося йому в пам'ять від тої поїзд
ки, перетворившись на символ зарод
ження нового життя.

Комсомольська організація на станції
Гайворон виникла у вересні 1920 року, 
у пору, коли край терзали банди, коли 
повсюди панували голод і розруха. 
Перші комсомольці-залізничники Олек
сандр Свищенно, Петро Шелега, вінтор 
Антоновський, Павло Тимофеєв, Микола 
Воєводін, Йосип Абремський стали не 
лише бійцями частини особливого при
значення (ЧОП), яка боролася з банди-

1

дей — такими, якими вони й були 
далекі двадцяті... Для того й живу.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
член Спілки журналістів СРСР.

м. Гайворон.
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СЛОВО «ЯНОВСЬКІ ЧИТАННЯ-87»

ПРи «УКРАЇНСЬКОГО ГОМЕРА»
У передмові до першого 

французького 
«Вершників» Луї 
Назвав Юрія 
«українським 
який явив світовому 
тецтву слова нову 
Прози особливої образної 
концентрації.

—• Це не перебільшен
ня, — вважає мій співроз
мовник письменник Воло
димир Панченко. — Юрій 
Яновський зіграв значну 

для міжнародного ви
знання української літера
тури. Його твори перекла
далися на багато мов світу.

Пояснюю читачеві; наша

видання
Арагон 

Яновського 
Гомером», 

мис- 
форму

розмова про знаменитого 
автора «Майстра корабля» 
і «Чотирьох шабель» була 
продовженням «Яновських 
читань», які проходили в 
Нечаївці, на батьківщині 
письменника, і в Кіровогра
ді, в приміщенні бібліотеки 
імені О. Бойченка. Читання 
були присвячені ювілею 
Яновського —- 85-річчю з 
дня народження. У них 
взяли участь науковці з 
К^^а: Вчений секретар ін- 
с’^/гу літератури, канди
дат філологічних наук, член 
Спілки письменників СРСР 
М, Наєнко, співробітник то
го ж інституту, кандидат 
філологічних наук, дослід
ник української радянської 
Поезії Ю. -Ковалів, науковий 
працівник архіву-музею лі
тератури і мистецтва УРСР 
₽• Мовчав, завідуючий від
ділом прози журналу «Дні
про» А. Гатненко, письмен
ники Кіровоградщини, ви
кладачі, вчителі, студенти 
педінституту, учні середніх

І з Нечаївці, і в Кірово
граді читання пройшли на 
доброму творчому рівні. 
До того ж, у Нечаївці зу
стріч літераторів з гро
мадськістю носила напівім- 
провізований характер і

від того була ще цікаві
шою.

Гостя з Києва Раїса Мов
чан розповіла про нові пуб
лікації спадщини Юрія 
Яновського. Зокрема, про 
автобіографічні нотатки, 
про щоденники дружини 
письменника.

Між іншим, хто бодай 
трохи обізнаний із біогра
фією творця «Вершників» і 
«Живої води» («Мир»), 
знає, які дивовижні, людяні, 
сповнені справжнього бла
городства стосунки існува
ли між Юрієм Івановичем 
і Тамарою Юріївною.

Український письменник 
Юхим Мартич, якого вже 
немає поміж нас, розпові
дав мені, як дивувало лю
дей, навіть коротко знайо
мих з Юрієм Івановичем і 
Тамарою Юріївною, їхня 
«вічна закоханість». Пам’я
таєте, у Михайла Светлова 
є рядки про те, що «зако
ханість ще не любов, а зу
стріч іще не побачення»? 
«У них все життя продов
жувалось перше побачен
ня», — говорив Юхим Мар
кович.

Про людяність, благород
ство, делікатність Юрія 
Яновського говорилося ба
гато. Зокрема, у виступі на 
зустрічі в бібліотеці імені 
О. Бойченка вчительки з 
Нечаївки Н. Ю. Загрійчук, 
яка 14 років завідувала му
зеєм Яновського, дослід
жувала генеалогічне древо 
його роду, йшлося про 
громадянську мужність і 
духовну велич письменни
ка, творчий шлях якого був 
тернистим.

Нечаївські і кіровоград
ські зустрічі свідчать, що 
творчість Ю. Яновського 
для наших читачів не за 
семи замками, вони знайо
мі з його художнім словом. 
Нехай не всі однаково,але 
знають, що творчість

Ю. Яновського — то одна 
з яскравих сторінок літера
турної спадщини нашого 
народу. І тому, коли Г. Кло- 
чек у своєму виступі нама
гався співставити роман 
Ю. Яновського «Майстер 
корабля» з ранньою поетич
ною повістю К. Паустов- 
ського «Романтики» і з ро
маном Е. Хемінгуея «Фієс
та» («і сходить сонце»), це 
знаходило розуміння у слу
хачів.

Після виступів учасників 
«Яновських читань» звучало 
художнє слово Ю. Янов
ського. Своєрідну літера
турну композицію запропо
нували нечаївські школярі. 
Студенти з педінституту, 
учасники народного театру 
«Резонанс» прочитали фраг
менти із «Вершників» і вірш, 
присвячений Ю. Яновсько- 
му.

Ми попросили гостей по
ділитись своїми думками 
про перебування на Кіро- 
воградщині.

Раїса МОВЧАН:
— Тема мосї дисертації, 

яку невдовзі маю захища
ти, пов'язана з ліризмом 
прози Ю. 0. Яновського. От
же, як ви розумієте, мені 
внутрішньо необхідно було 
побувати у цьому краї, на
питися з нечаївської кри
ниці.

Юрій КОВАЛІВ:
— Серед молоді, мож

ливо, тому і з’явилася ка
ламутна хвиля всіляких там 
металістів, рокерів, панків, 
що стався розрив у нашій 
історичній пам’яті. Космо
політичні настрої певної 
частини підростаючого по
коління свідчать про те, 
що ми погано знаємо і ви
вчаємо історію й літерату
ру. Освічена інтелігентна 
людина мусить знати поетів 
і співців свого народу.

В. ЛЕВОЧКО.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Понад чверть віку вчителює В. П. Яценко. Увесь цей час «Відмінник народної 
освіти УРСР» присвятила вихованню підростаючого покоління. І Валетина Пи
липівна з гордістю згадує про своїх колишніх учнів, котрі стали лікарями, інже
нерами, робітниками, військовими, колгоспниками... Педагог працює в Гайворон- 
ській середній школі № 5.

На знімку: В. П. ЯЦЕНКО зі своїми учнями. Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

ДАНІ ПРО ХІД ПЕРЕДПЛАТИ
НА ГАЗЕТУ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» НА 1988 РІК
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~*~*~*~*~ ПРЕДСТАВЛЯЄМО УЧАСНИКІВ СВЯТА

Члени обласного літературного об’єднання Леонід Народовий, Костянтин 
Лесьев і Марина Джус живуть і трудяться на Гайворонщині. Свої найперші 
вірші вони надрукували в нашій газеті. Сьогодні поети в програмі свята 
газети прочитають свої нові поезії. Пропонуємо читачам кілька з них

Костянтин ЛЕСЬЄВ

НОВІ ВІТРИ
Життя — горіння 

ленінця-бійця,
Сумління й честь його

стоять на чатах-
Хоч є у революції початок: 
Нема у неї, славної, кінця!
Співай, душа: нова шумує днина ■— 
5 зло щеза під натиском бійців!
Бійців за правду Жовтня осяйну7 
Що запалила людства світлі мрії! 
Несхибно вірю в істину одну: 
Ніяка хмара Сонця не закриє! 
Розбурхано шумлять нові вітри, 
А ми їм сміло підставляєм груди. 
Упевнені: пощади тим не буде, 
Хто заплямив священні прапори. 
З тобою разом, Партіє, завжди. 
Двигун держави —

трударів мільйони. 
На поклик твій стають нові загони. 
А ти у завтра Сонячне веди!

Марина ДЖУС

РІДНА ЗЕМЛЕ
Так щедро життя обдаровує 
Сивинами, мов нагородами. 
Та й досі,бува,зачаровує 
Простенька якась мелодія.
Жалію зірвати пролісок. 
Чому, пояснити важко, 
В душі озивається болісно 
Загибель малої комашки.
І навіть в камінні сірому 
Вбачаю красу бентежну. 
Довіку б кроками міряла 
Рідну землю безмежну,

Зажурену осінню пізньою, 
Усміхнену в літньому платті. 
Люблю її різною-різною.
Шаную її, як матір.

Леонід НАРОДОВИЙЧАС ВІДЛІТАННЯ
Відбігло ліго від полів,
Прийшли гінці похолодання.
Час відлітання журавлів.
Час відлітання.
Мотори крил — в чужі краї... ,
Куди свою тривогу діну? (
Ідуть в засіки врожаї.
А де зерно з твого наділу? 4
...І, зупинивши плуга плин, д
Смичка ривок чи звук вітання, д
Ти вмить зостанешся один 4
З болючим часом відлітання. /
Тобі згадають журавлі 4
На все своє повноголосся
Забуті радощі й жалі, ,
і що збулось і не збулося, , І
Кого любив, кого зганьбив, ,
Яких надбав синів і дочок... ,
Все, що зробив і не зробив, ,
У горлі стисне, мов клубочок. ,
) ким ти був,
І ким ти став?

Перегукнулись 
домра 
із баяном...

Шуберт, Глюк, Глієр, 
Чайковський, Брамс, Ли
сенко, Асаф’єв, Гулак-Ар- 
темовський, Дунаєвський, 
Шостакович — твори цих 
всесвітньо відомих ком
позиторів разом з україн
ськими та російськими на
родними піснями звучать 
у виконанні оркестру на
родних інструментів Ха- 
іцуватсі.кої середньої шко
ли Гайворонського району 
три десятки літ. У музич
ному багатоголоссі — дом
ра, баян, акордеон, гітара) 
контрабас. Оркестранти — 
школярі з 5-го по 10-й кла
си. Керівник — учитель Ха- 
іцуватської СІЛ Л. І. Сол- 
гутовський.

Ні, він не викладає му
зики, як можна було б до
пустити, хоча па домрі й 
контрабасі вчить дітей 
гра ги сам (навики гри на 
інших інструментах учас
ники одержують у школі). 
Леонід- Ізрайлевїіч викла
дає Історію та суспільство^ 
знавство. А оркестр — то 
захоплення. І не тільки 
оркестр. У різний час бу

ли в школі троїсті музики, 
ансамбль балалаєчників; 
тепер ось створили ан
самбль скрипалів та учи
тельський оркестр народ
них інструментів, куди 
входять педагоги школи, 
працівники дитсадків, ко
лишні учні школи.

— За весь час їх про
йшло через оркестр десь 
із півтори тисячі, — гово
рить Л. І. Солгутовський,— 
Частина самі стали викла
дачами музики, дехто кон
серваторію закінчив...

А нинішніх юних музи
кантів. із Хащуватого зна-

ТВОРЧІСТЬ

ють у Гайвороні й Кірово
граді, Иовоархангельську 
й Ульяновці, в Голованій- 
ську і... — в багатьох міс
цях звучав, оркестр, на ба
гатьох урочистих концер
тах. Виставляють школярів 
виступати й за місцевій 
будинок культури.

За своє мистецтво ор
кестр удостоєний звання 
лауреата республікансько
го фестивалю дитячої ху
дожньої самодіяльності.

Наш кор.

Кольнеться в груди запитання. (
Чи правди в світі не топтав? — (
Ударить в дих час відлітання. ,
На струнах спогадів не плач, — (
Тобі останній шанс дається: ,
Хай відлітає в даль пернач —
Ти запишаєшся, здається... (
Струмочок серця не змілів? (
Твори прогресу приростання! (
...Так мало днів, ,
Так мало слів... ,
Час відлітання. (

Гайворонський район. (

ЦЕ — ЦІКАВОЇ

Капелюх — 
запорука 
здоров'я

Уже давно медики за
стерігають, що засмага 
— ніяк не ознака здо- 

:о^о

рсів’я, що сонячне опро
мінення шкідливе для 
організму і навіть спри
яє виникненню раку шкі
ри. Проте щороку міль
йони людей прагнуть 
«забронзовіти» на бере
гах морів та річок. І 
лише недавно, в Японії, 
стали відходити від цієї 
традиції. Нині там крик

моди — білосніжна шкі
ра і блідий рум’янець. 
Це велика радість для ; 
фірм, що випускають 
відбілюючї огіркові ло- ' 
сьйони та сонцезахисні 
капелюхи, які однаково 
швидко розходяться се
ред представників обох 
статей.

З ВИПУСКУ «СУБОТНІЙ КУР'ЄР»

ЖІНОЧИЙ САЛОН
«МОДНИЦІ З ПЕРЕДМІСТЯ»ПРОЗОРЕ КРИЛО

парусинові кеди оранже-«Осень, осень, вновь на
до мной твое прозрачное вого, червоного, рожево- 
крыло»... Прозоре-то про- го 
зоре (справді, восени по
вітря чистіше, предмети 
видно чіткіше), та водно
час і прохолодне, вітряне, 
дощове. Відповідно й гар
дероб потребує утеплен
ня і, можливо, деякого 
оновлення, пропоновано
го модою.

Так, наприклад, знову 
займає близькі до аван
гардних позиції джинсова 
тканина. Але не в формі 
звичних «в обтяжку» брюк, 
юбок і курток із густо 
простроченими наклад
ними кишенями, а у ви
гляді об'ємних предметів 
демісезонного типу, на 
підкладці, з одинарною 
малопомітною строчкою, 
краще у тон тканини. Тра
диційні для джинсових 
виробів л\еталеві заклеп
ки поступаються місцем 
плєітмасовим брелочкам 
чи пластинкам у дуже 
невеликій кількості. Інші 
модні тканини — «варен
ка» ангорський трикотаж, 
плещівка, особливо з вну
трішнім начосом для утеп
лення. Брюки в яскраву 
клітинку з однотонною 
курткою або товста курт
ка з рослинним орнамен
том і однотонні брюки — 
теж популярні варіанти 
(другий модніший).

Лідер серед взуття —

кольорів, а також у 
клітинку і квіточку. Діста
ли 
ні
ші
ві,

поширення ажурні чор- 
панчохи, але ще модні- 
— білі чи блідо-роже- 
голубі, лілові з набив

ним рослинним орнамен
том.

Спідниці 
вище колін 
шліцами на 
ду і вузькі, 
коліна із 
оборками, 
шкіряними 
негоду. На 
вельвет, чого не 
сказати про брюки — тут 
дана тканина відійшла.

Поки що осіннє крило 
досить лагідне і дозволяє 
ходити без головного 
убору. /ЛчІСІСИ модні пиш
ні, навіть штучно збиті, з 
ефектом «дроту», начоса
ми. Декоративні заколки 
не актуальні, довге волос
ся прикрашається стріч
кою — червоною, чор- 
ною, в дрібні горошок чи 
клітинку. Довкруг шиї 
можна обкрутити яскра
вий шовковий шарфик чи 
хустинку. Сережки — кра
ще видовжені металеві 
чи з підвісками.

Прогнози щодо капе
люшків: можливо, будуть 
модними трикотажні з по
лями типу «лопушок» і 
чепчики з пелеринами.

модні вузькі, 
з глибокими 

теплішу пого- 
зиачно нижче 

плісированими 
хлястиками, 

оздобами на 
них годиться і 

можна
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О ОВА хвиля» — це на- 
" самперед електроп

іч узика, 
вибиває.

н
на, синтезована 
де навіть ритм 
як правило, згідно з про
грамою рптм-комп’ютер. 
Брейк-данс, який імітує 
рух роботів та автоматів, 
найкращим чином лягає 
па мелодійний малюнок 
цієї музики і часто допо
магає відтворити на сце-

музика до кінофільму «ЗІ 
липня». Першу пісню 
Литвина «Хтось повинен 

•сказати» проспівала 1981 
року Ксенія Георгіаді. Да,- 
лі серед, виконавців були 
Іржі Кори, Аіпіс Г 
«Лийся, пісне!». Але 
втілювати в музику 
задуми. потрібна 
власна група.

У березні 1984

РОЗПОВІДЬ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

Вескі,
! ЩОб 

свої . 
була

року

Михайло Литвин гово
рить, що «бажає з’єднати 
у музині два початки 
холодний 
теплий.
ліі.м началом є голос сак
софона».

У . «Рондо» виділяється 
лід е р - в о к а л і ст Олекс а п д | >

електронний і 
людський. Тсп-

На верхівці «нової хвилі»• V

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.
На украинском языке. БК 02564.

пі уривочок із життя 
виступи 
кін», як правило, і 
ливо театралізовані.
ред радянських груп, 
грають у цьому стилі 
«Браво», «Бригада 
«Кіно», «Аліса», «Рондо».
Керівник «Рондо» М. Лит

вин грав на саксофоні в 
кращих московських 
пах 70-х років, 
як оригінальний 
тор джаз-року, 
року він займається аран
жировкою музики Олек
сандра Заи.епіпа. Серед 
їхніх спільних побіг

«новохвильови- 
вигад- 

Сс-
ІЦО

с».

і'РУ- 
виступав 
композн-

3 1976

склад, який назвали «Рон
до», дебютував, у збірно
му концерті, присвячено
му Міжнародному жіно
чому дню, то проходив в 
концерт-холлі СТОЛИЧНОГО 
готелю «Космос». Після 
цього група виступає в 
концертах- у Фонд миру 
і в фонд XII Всесвітнього 
фестивалю молоді та сту
дентів, а потім активно 
боре участь у ного куль
турній програмі. Після 
успішного виступу на фес
тивалі ' Рок-панорам.1-86» 
«Рондо» почав працюва
ти від Московської філар
монії.

Іванов. Він під час співу 
легко робить шпагати, 
кульбіти, розтяжки, його 
сценічний образ — цел'лек- 
троцшій Ванька-встанька, 
а високий «повохвнлЪо- 
вшї» вокал нагадує юнаць
кий ламкий голос. Другий 
вокаліст — баритон Олек
сій Татаренков, який ра
ніше грав у групі Стаса 
Наміиа, повинен розкри
вати пісню зсередини. 
2І-річний Олексій Хохлов 
був робітником сцени у 
групі, а коли з’ясувалося, 
що він може безпомилко
во відтворювати па гітарі 
всі партії, то «Рондо» по-

повнився ще одним здіб
ним музикантом. 128 про
грам має електронний 
ударник «Роланд», який 
обслуговує Олександр Ко- 
сорукін. На клавішних— 
поліфонічних синтезато
рах — грає Євген Руба
нов. Вокально-таннюваль- 
пий дует Наталія Вст- 
линька і Світлана Колес
никова інколи підспівує, 
в деяких епізодах таи- 
цюірють.

Кожна пісня групи має 
свою режисуру. Стиліза
ція під 50-ті роки, бар
висті несподівані костю
ми,; грим, театралізація 
номерів цілком заволоді
вають увагою аудиторії. 
«А потім, — говорить Лит
вин, — можна сказати 
щось велике, серйозне, 
важливе». Найбільш чітко 
це видно, коли до пісні 
«Ти — людина» приєдную
ться глядачі у залі, щоб 
разом з музикантами спі
вати про братерство лю
дей, про дружбу та солі
дарність.

♦

в. шило.

МОЛОДІЙ ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУКартопля у фользі півгоди- 
спеченої так
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Візьміть кілька серед
нього розміру картоплин, 
обчистіть, помийте і за
горніть кожну бульбу а 
шматочок алюмінієвої 
фольги разом з невели
кою кількістю вершково
го масла, сметани, кропу 
і солі. Якщо знайдете, по
кладіть туди і листочок 
м’яти. Згортки покладіть

у сильно нагріту духовку 
і вийміть через 
ни. Смак 
картоплі — незрівнянний.

Фаршировані 
помідори

Вийміть з помідорів 
серцевину, у кожен роз
бийте одне яйце, посоліть. 
Потім складіть томати в 
неглибоку плоску кастрю-

лю з розплавленим мар
гарином на дні і запечіть 
це все в духовці. Пода
вайте страву, посипавши 
її дрібно порізаною ци
булею.

Капуста з сиром
Почищену головку ка

пусти розріжте пополам і
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кип’ятіть до м’якості в 
підсоленій воді. Дайте 
звареній капусті стекти на 
ситі чи в друшляку, по
тім полийте її розтопле
ним маслом (50 грамів на 
кілограм капусти), посип
те тертим сиром і запі
кайте в духовці 5 хвилин.

г:--------- - ■ ■■ - ~~3

Заст. редактора 
А. БЕЗТАКД.

Газета виходить V вівторок, 
четвер, суботу. --
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