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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Орган Кіроввг^дїь-:?
Виходить з З грудня 1939 р.
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СОЛОДКІ
ЦИФРИ

Ж

працює

Десять років

•і'

на Кіровоградському меб-

r

левому комбінаті Леонід
ЖУКОВ.

вий робітник

Суспільна соціологічна група міського молодіжного
центру, створеного в серпні 1987 року, звертається
до вас з проханням ознайомитися із змістом даної
анкети і відповісти на запитання, які в ній наводяться.
Баші
відповіді допоможуть у розробці
програми
реалізації соціальної Ініціативи молоді.
Результати даних опитувань будуть використані в
узагальненому вигляді, тому необов'язково вказувати
прізвище

на

«Ім-

ничників знаходиться на
Дошці пошани

І
1

?К

підпри-

ємства.

---- у

В. МИХАЙЛЕНКО.

Фото г. КОШКА

------------ —

-----------ОІД контори правління
® колгоспу імені Тельма
на до села Зеленого, де на
окраїні охайно примости
лася друга молочнотовар
на ферма — п’ять
кіло
метрів. Поки ми з голов
ним
зоотехніком
ОлекМихайловичем
сандром
доїхали,
Дудником туди
дізнався, що молоді в кол
госпі чимало. Здебільшого
вона трудиться
на транторних бригадах,
в тваринництві. Умови для ро.
боти?
ми
— Покажу вам, як
забезпечуємо своїх
працівнинів житлом, а тоді
вже питатимете за інше,—
так зреагував на запитан
ня головний зоотехнік.

А побачив я не лише в
одному селі, а й в усіх ін
ших, де землі колгоспу
імені Тельмана,
десятки

ІЗ. Як ви бажаєте вико
ристовувати свій вільний
час?
13.1. — участю в улюб
лених клубах,
об’єднан
нях, клубах за інтересами
(вказати в яких).

Наталя янраз встановлю
вала доїльні апарати. Дів
чина не приховувала за
доволення від результатів,
яких досягли молоді гос
подарі ферми,
об’єднав
шись у березні в комсо
мольсько-молодіжний
ко
лектив.
Зросла
продук
тивність
праці,
дійсно
творчим стало соціалістич
не змагання: тепер і під.
сумни підбиваються регу
лярно, і кожен старається
не відставати
від
свого
товариша, з яким змагає
ться. Почув я І вдячні сло
ва про керівників, про те,
що тваринники
постійно
відчувають до себе увагу,
ДОотримують необхідну
НОЛпомогу і від голови
госпу, від головного 300фертехніка, завідуючої
мою.

про свого товариша ска
зав так:
— То такий хлопець, що
Пропозиція
Олександра ніколи не залишить коле
Михайловича
була не те гу без уваги. Ще раніше
що цікавою, а й конкрет
ною, я б навіть сказав —
трапився такий випадок:
добре продуманою і розум Олександр виорався з ро
ною. Вона полягає в тому, ботою і поспішав додому.
що комсомольці
району,
Я ж тільки завантажив
зокрема — Компаніївський
райком комсомолу — міг підводу кормами.
Дове
би звернутися, роз'яснив лося б самому довгенько
ши стан справ, до комсо
мольців Коломийського за потрудитися, та допоміг
воду
сільськогосподар. наш групкомсорг.

Хоч я підтримую
комсомольців
і
свою пропозицію.

думку
подаю

-- Л

НА ФЕРМАХ
МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

Мороз
Олександр
прийшов на ферму
рік тому, зразу піс
ля служби в армії.
Взяв
групу
корів
своєї мами, яка по хво
робі не змогла доглядати
тварин. Тепер юнак, який
дев’яті
у цьому ропі за
місяців надоїв до трьох
тисяч кілограмів молокя
від корови, і не думає пе
реходити на іншу роботу

V
і
і

Стартує комсомольсько-молодіжний

13.2. — туристичні по
дорожі, походи у вихідні
дні;
13.3. — спорт (вказати
вил спорту);
13.4. — участь у вечорах відпочинку;
13.5. — у колі друзів;
13.6. — у сімейному колі:
13.7. — назвіть свої про
позиції.

чн ні
я, то

— ні;
девіз.

15. Якби успіх у вирі
шенні молодіжних проб
лем залежав від вас, з чо
го б ви почали?

16. Реалізовувати паші
пропозиції міський моло
діжний центр почне з
1 січня 1988 року. Чи мо
жемо ми
розраховувати
на вашу участь у даній
роботі?
16 1 - так; 16.2. - ні.
Якщо «так», то ви має
те змогу зв’язатися з на
ми по телефону 3-94-74
або 4-99-39.
Анкети з відповідями
надсилайте на
адресу:
316050.
м.
Кіровоград,
пул. Лупачарського,
36,
редакція газети
«Молодий комунар».

• О

набору

складанні

одного з кращих вироб

12.4. — проектних бюро;
12.5. — тренерській ро
боті (вказати вид спорту);
12.6. — виховній роботі;
12.7. — репетиторстві;
-------- ----- по12.8. — у наданні
слуг населенню;
І 2.9. — в благоустрої
міста;
12.10. — у ремонті та
реставрації історичних та
архітектурних
пам’ятни
ків;
12.11. — інших (запропо
нованих вами) видах ді
яльності.

14. Визнаєте ви
принцип: «Якщо не
хто ж?».
14.1. — так: 14.2
14.3. — назвіть свій

’у і

трудиться

пульс». Його портрет як

З ряду запитань вам пропонуються різні варіанти
відповідей. Перш за все уважно їх прочитайте і обведіть кружечком номер того варіанта відповіді, який
вам найбільш підходить.
Якщо жоден із запропонованих варіантів відповідей
не співпадає з вашою думною, напишіть власний. На
запитання, які не мають варіантів відповідей, дайте
свою у письмовій формі.

11. Який із перерахова
них способів ви обрали б
для вирішення своєї жит
лової проблеми?
11.1. — участь в МЖК;
11.2. — участь у буді
вельних кооперативих:
11.3. — участь в індиві
дуальному- будівництві;
11.4. — отримання жит
ла на загальних підстЛцзх.
12. В якому із нижче пе
релічених нидів діяльності
ви бажаєте взяти участь?
12.1. — конструкторських
бюро;
12.2. — технічних май
стернях;
12.3. — художніх май
стернях;

передо-

житлової кімнати

Рекомендації для заповнення анкети

1. Ваш вік: 1.1. — 15—
17 років; 1.2. — 18—20 ро
ків; 1.3. — 21—25 років;
1.4. — 26—30 років; 1.5.
- —
81 і більше.
2. Стать — 2.1. — чоловік; 2.2. — жінка.
3. Рід занять: 3.1. — уч
ні шкіл; 3.2. — учні СПТУ;
3.3. — учні
технікумів;
3.4. — студенти; 3.5. —
робітники (вказати
спе
ціальність): 3.6. — кол
госпники (вказати спеці
альність); 3.7. — службов
ці (вказати спеціальність).
4. Місце
народження:
4. І. — м. Кіровоград;
4.2. — Кіровоградська об
ласть; 4.3. — іногородній.
5. Сімейний стан: 5.1.—
неодружений; 5.2. — од
ружений; 5.3. — якщо є
діти, то вкажіть: скільки?
6. Чи задоволені ви сво
їм матеріальним станови
щем?
6.1. — так; 6. 2. — ні.
7. Чи потрібне вам жит
ло?
7.1. — так: 7.2. — ні.
8. Чи реалізуєте ви свої
творчі здібності,
професійну підготовку в проце
сі роботи, навчання?
8.1. — так; 8.2. — не пов
ністю: 8.3. — ні.
9. Існує чи ні для вас
проблема у використанні
вільного часу?
9.1. — так: 9 2. — ні.
НА ЦІ
ЗАПИТАННЯ
ВІДПОВІДАЮТЬ ЛИШЕ
ТІ. ХТО БАЖАЄ ВИРІ
ШИТИ СВОЇ
ПРОБЛЕ
МИ:
. 10 Чи бажаєте ви по
кращити свій
матеріаль
ний стан участю у віль
ний від роботи час:
10.1. — в кооперативах;
10.2. — в творчих об’єд
наннях:
10.3. — запропонуйте ін
ші способи, види діяльності.
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ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

.

Нині

Трудовий стаж комсомоле
сьно-молодіжного
колекти
ву кондитерського цеху КОМпаніївського комбінату гро
мадського харчування невелиний — близько року. Ке
рівник НМК Валентина Де
дова тепер говорить, що це
був крон до успіху. Судіть
самі: в минулому році план
виконали лише на 94,1 про
цента, а за дев’ять місяців
1987-го процент виконання
складає 103,9.
— Звичайно, цифри теж
вназують на результат
на
шої праці. — говорить групномсорг НМК Галина
Кудрицька. — Та нуди кращий
І настрій, коли бачимо
в
магазинах уже в достатній
кількості свої вироби — тіс
течка, бублики, креми, бу
лочки, пиріжки, торти.

І

чепурненьких будинків. Є
в Мар’ївці й вулиця Мо
лодіжна. Ніхто, абсолют
но ніхто, не має ніяких
клопотів з житлом. У-Зе
леному нові оселі тягну
ться до самої ферми. Жи
вуть там,
здебільшого,
доярки.
— Здається, що молоді
в нас багато. Двері в кол
госп відчинені всім
ба
жаючим. Недавно приїха
ла до нас з Башкирії сім’я
Бікбулатовнх.
Світлана
попросилася на
ферму.
Прийняли. Тепер жінкя-в
трудовому суперництві ви
борола друге місце. За
дев’ять місяців надоїла на
кожну корову по 2911 кі
лограмів; — говорить за
відуюча
фермою
Алла
Олексіївна Кирпа. — Хоч
тепер надій на корову ма
лий по всій фермі — 8 кі
лограмів.
Побачивши моє здиву
вання. Алла Олексіївна
додала:
— Не дивуйтеся, зимою,
коли в сусідніх господар
ствах не вистачало кормів,
ми надоювали по чотирнадпять-п’яті!адпять кіло
грамів на корову. Зараз
чекаємо, поки тварини роз
теляться, Дівчата ж не
підведуть. Оно
Наталя
Круп’як
зобов’язалася
отримати на корову по чо
тири тисячі
кілограмів.
Вже має за дев’ять міся
ців — 3175. Та що не я
буду про нашого передо
вика Розповідати, давайте
підійдемо до неї, сама все
розкаже.

— От би в нас впрова
дити двозмінну
роботу,
тоді б ми показали себе
повністю.—доповнює свою
подругу Світлана Бікбулатова, — довелося б пра
цювати з подвійною енер
гією, та ми справимося
навіть тоді, коли догляда
тимемо вдвічі більше ко
рів.
Далі дівчата навперебій
заговорили, яка б вигід
ність була від впровад
ження двозмінки. Дома
довше будуть (майже всі
одружені, мають дітей).
Крім цього, можна
зна
ходити нові форми робо
ти, підвищувати СВІЙ професійпий рівень завдяки
вдосконаленню
виконавоперацій.
ня виробничих
Бажають дівчата, щоб їх.
членів КМК, перевели в
окреме приміщення, щоб
повністю довірили, вже
без нагляду старших, са
мостійно доглядати тва
рин.
наміри
Почувши про
доярок, головний зоотехО. М.
пік господарства
свою
Дудник висловпв
думку:
- Я. звичайно, не про
ти, щоб пащі МОЛОДІ TR3рннниці трудилися в дві
зміни. Та навіть якщо ми
зразу перейдемо на таку
роботу, дополеться
чути
нарікання: нема
кормо
роздавача. Звичайно, ми б
його встановили на даній
фермі. Та пе заповняти
муть же його вручну пра
цівники. Треба
наванта
жувач. На жаль, останній
на сьогодні в сільському
господарстві є деФіпіітом.

ських машин, які виготов
ляють навантажувачі ПЕ-08
і «Карпатець».
Звичайно,
гарантувати успіх у даній
справі не можна, та варто
спробувати.
Слухаючи О. М. Дудни
ка, думав, що його пропо
зиція слушна: виходять же
на пряме співробітництво
комсомольці багатьох під
приємств, господарств рес
публіки, долають бюрокра
тичні устої,
добиваються
свого.

Ще тваринники хочуть
мати на фермі
душову.
Розповідали мені про це
мало пе з болем: секре
тар комітету
комсомолу
Віктор Солопченко привіз
ще раніше заготовки, та.
як виявилося під час їх’
встановлення, багато чо
го не вистачало. Стали
про пе
вже забувати
доярки, та до пих з облагропрому (на жаль, не
пам’ятають прізвища) за
вітав солідний
чоловік.
Поспівчував, поспівчував,
а. від’їжджаючи,
пообі
цяв: «Особисто прослід
кую за душовою,
через
три дні ви вже знатиме
те. коли вона у яас пра
Вже МІСЯІІІ
цюватиме»,
пройшли, а обіцянка заобіцянкою.
лишилася
Шкода, піо слова деяких
відповідальних працівни
ків розходяться з ділом.
Можливо, той шановний
товариш щось і робив, та
треба ж дотримати своє
слово І повідомити тих.
кому так «діловито» обі
цяв.
На другій молочнотовар
ній фермі в КМК групкомсоргом
комсомольці
обрали Олександра
Мо
роза. Юрій
Шаповалов

— З колгоспу я не пі
ду, — підмітаючи сміття,
говорить Олександр. — Ду
маю заочно еивчитися на
зоотехніка. Ніколи не за
лишу ферму. Тим більше
тоді, коли довірилися то
вариші і обрали групкомсоргом. Недавно одружив,
ся. Дружина теж
прихо
дить на Ферму,
підміняє
наших доярок. Незабаром
і сама доглядатиме групу
норів. Тепер думатимемо
про те. чи зможемо пра
цювати продуктивніше, по
ли б перейшли на двозмін
ну. Одних занлинів і ба
жань. мабуть, тут замало
Спочатку спробуємо себе
проявити в Індивідуально
му соціалістичному зма
ганні.
потім
проведемо
своєрідний конкурс профе
сійної майстерності, а тоді
вже,
обговопивши
всю
свою
роботу
на комсо
мольських зборах
пере
йдемо, якщо нам допомо
жуть, й на двозмінну ро
боту.

У МОЛОДИХ ТруДІВПНКІВ
як
сказала
завідуючи
фермою А. О. Кирпа, на
стрій. як у спортсменів
перед стартом. Ну, я в
тому, шо фініш буде ре
кордним, у господарстві
пе сумнівається ніхто. Що
це так, підтвердили і ре
зультати праці зя дев’ять
місяців: у середньому на
дої від корови по фермі
становлять три тисячі кі
лограмів.
Юрій ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

Компаніївський район.

J
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ПОГОВОРИМО пр ЩИРОСТІ

ЗІРВАЛА ХРЕСТА,
ЯК IB АННА...
ІЯК не могла засну

Н ти. Заплющу оч:—
і потрапляю в дивний-предианий світ. Пливуть, про
пливають кудись
чудер
нацькі тіні. Вони то скла
даються в якісь фігури, то
переплітаються, то, відда
ляючись, тануть, мовби в
тумані... Але що це? Рап

том із того
сплетіння,
хаосу вцпливає спотворе
не гримасою люте облич
чя. І ось я вже бачу лю
дину, що наближається. Ь
руках у неї... хрест. Чому
хрест? Блискучий, срібний
хрест. І раптом...
Далі нічого
не пам'я
таю. Знепритомніла. Зго
дом приходив лікар. Ліки
допомогли. Другого
дня
змогла вийти на двір. Бу

Я

ло тихе весняне
надве
чір'я, пахло свіжою теп
лою землею... Стала біля
воріт, задивилась на ас
фальтоване шосе. Дівчат
помітила одразу, ще
як

завертали на мою вулицю
із дороги. Пройшли одну,
другу хату. Ось уже біля
моїх воріт. Обнялись, як
сестри.

Валентин БАРАБАШ, лного ви бачите на знімку, в колгоспі імені
Жданова Новоукраїнського району працює трактористом, денні нор
ми постійно перевинонує принаймні на 20 процентів. 1 немає на полях
господарства такої роботи, яку б не виконував молодий механізатор.
Фото М. СІРОМАХИ.

Неодноразово члени об
ласного штабу «Комсомоль
ського прожектора»
виїз
дять на проведення рейдів
після того, як до них звер
таються з проханням допо
могти ліквідувати виявлені
випадки порушень правил
радянської торгівлі, нетру
дових доходів, інших нега
тивних явищ. Про це жите
лі області сповіщають, за
повнивши анкету, яка час
то друкується в тематичній
сторінці «Молодого кому
нара» — «Дозорець».
Днями обласний штаб
«КП» і редакцію повідоми
ли, що на автозаправочних
станціях Кіровограда
не
можливо заправити власні
автомобілі бензином АИ-93,
хоч дехто й заправляється.
Сівши у приватні «Жигу
лі». ми вирішили побувати на
АЗС № 3, яка знаходиться
поблизу нафтобази. Під
ходимо до віконечка і про
симо поповнити бак паль
ним. У відповідь почули оте
горезвісне «немає», яке нас
і покликало в рейд.
Далі події розгорталися
не на користь працівників
АЗС. Тільки-но ми увійшли
в приміщення, як у вічі впа
ла купка непроштампованпх
талонів. Як виявилося, опе
ратор 3. М. Павлюхіна по-

ЕРГІЙКУ!

Збігай,
в мага
зин і купи кіло цукру.
Сергійкові вже
шість
років, і він охоче пома
гає мамі по господарству.
Хлопчик уже й по моло
ко ходить, і по хліб, і по
ковбасу, і по цукерки. По
цукерки Сергійко може і
п'ять разів на день ходи
ти. Це йому
зовсім не
важко. Та й магазин недаяєчко від їхнього
будимку.
Дала мама
Сергійкові
металевого
карбованця,
він поклав його у верхню
кишеньку сорочки-безрукавки і пішов.
А слід вам знати,
що
по дорозі до магазину є
дуже гарний лужок. Тра
ва по коліна, а в ній ку
пають свої зелені
коси
плакучі вербички. А кру
гом ромашки цвітуть, аж
в очах мерехтить. А на
одній ромашці
Сергійко
побачив великого черво-

С пташечко,

рушила правила роботи і
не погасила талони па 100
літрів. Поцікавилися ми і
шляховим листом водія ав
томобіля КАЗ-608, який
уже збирався від’їжджати
від заправки. Але відмітки
оператора про заправку да
ного автомобіля не було.
Не вписані
у шляховий
лист і номери талонів (за це
порушення згідно інструкції
талони вилучаються, при
повинен
цьому оператор
скласти акт).
— Не встигла я погасити
талони, бо машин було ба
гато, а відпускала нальне з
однієї колонки, друга у нас
зіпсована, — такі слова по
чули ми у виправдання від
3. М. ГІавліохіної.
З ними аж ніяк не може
мо погодитися повністю, адже у той час. коли водій
заправляв свій автомобіль,
людей біля . віконечка не
було.
Причина: чому не заправ
ляють власні
автомобілі
бензином АИ-93, знайшлася
і в іншого оператора —
Л. О. Завіпої:
— Директор Кіровоград
ського підприємства по за
безпеченню нафтопродукта
ми В. В. Аушев дав усне
розпорядження тільки після
його телефонного дзвінка

ного метелика з жовтими
й чорними кружальцями
на крильцях. Такого гар
ного Сергійко ще ніколи
не бачив, хоч уже Друге
літо збирає для
свого
гербарію всіляких метеликів.

заправляти той чи інший топродуктамн. Дуже хоті
автомобіль. Тому я й не ви лося почути, що скаже ди
давала пальне, хоч воно ректор В’ В. Яушев про те,
чому дав розпорядження не
було.
Так, пальне було дійсно. видавати
пального,
коли
Його наявність виявили й
воно
було.
члени рейдової бригади. Та
На жаль, самого директо
було й інше — заборона.
Важко сказати, чим керу ра не виявилося — знахо
вався В. В. Яушев, коли да
вав таке розпорядження. Як дився у відрядженні. Ного
результат, з папірця, який заступник В. ГІ. Кротенко
дивився через віконце
на \ повідомив, що не видавали
власників автомобілів, спо
віщалось: бензину АИ-93 не бензин, бо ного не завезли
вчасно із заводів. Коли ж
має.
Та бачимо, що справа не дізнався, що члени
штабу
с одному бензині. Є тут і
залишки,
«КГІ»
виявили
інші недоліки. Крім непроштампозаних талонів,
не- відповів:
вірміченого шляхового лис
— Я розпорядження ні
та ми зіткнулися ще з од
якого
не давав, повернеться
ним упущенням: були
від
сутні розмінні талони. Ду В. В. Яушев, тоді про все
маємо, не треба пояснюва й дізнаємося.
ти, що це те саме, якби у
А на закінчення розмови
магазині не було чим дати
додав:
здачі за придбаний товар.
— Та ми самі розберемо
— А нам ніхто їх не нинам
давав, — поспішила сказа ся. надішліть тільки
ти у виправдання 3. М. Пав- матеріали.
Воно то, звичайно, добре,
люхіна.
— Як не видавали? — пе що «розберуться». Та хо
репитали члени рейдової четься не лише нам. а всім
бригади. — на інших АЗС власникам легкових автомо
міста такі талони є, а ви білів не бачити ще колись
знаходитесь по сусідству зі вже згаданий папірець, де
своїм постачальником і не після розпорядження В. В.
Яушева
вивели
слова:
маєте?
— Не може такого бути,— «Бензину АИ-93 немає».
Хоча пальне й було.
відповіли оператори.
Довелося на місці пере
Рейдова
бригада:
дзвонити в інші АЗС. Зви
М. ЦУКАНОВ — заступ
чайно, там розмінні талони
ник голови
обласного
отримали... ще півмісяця
штабу «КП», О. САЙтому.
НО — член обласного
...Наступного дня
після
штабу «КП», О. ВЕЧЕпроведеного рейду ми зв’я
РОВСЬКА — інструктор
залися з керівництвом Кі
ЦК
ЛКСМ
України,
ровоградського
підприєм
Ю. ЯРОВИЙ — спецкор
ства по забезпеченню наф«Молодого комунара».

У НАС В ГОСТЯХ — ЖУРНАЛ «ПІОНЕР.Я»
Бачить
Серггйко,
що
метелика без сачка йому
не впіймати, вийшов
на
тротуар і пішов у мага
зин. Підійшов до каси, хо-

Федір МАКіВЧУК

Як Сергійко
карбованця шукав
Сергійкові
страшенно
закортіло упіймати цього
красеня. Він тихенько ' зі
йшов із тротуару ,і став
підкрадатися до метели
ка. Ось він підкрався до
самісінької ромашки, ось
уже простяг руку,
щоб
схопити
метелика
за
крильце, а той — пурх і
полетів. Сергійко бігом за
ним, але заплутався у ви
сокій траві і впав.

тів уже сказати: «Тьотю,
вибийте мені кіло
цук
ру», — але згадав,
що
треба спочатку карбован
ця дістати. Сергійко — до
кишені, а там порожньо.
Пропав карбованець!
Заплакав Сергійко й по
біг на те місце, де на ме
телика полював. Але пі
шов не у траву, а ходить
по тротуару й шукає кар
бованця на асфальті.

Перехожі питають:
— Що ти, хлопчику, тут
шукаєш?
— Карбованця,
загубив, — витираючи
сльози, відповідає Сергійко.
— А ти його тут загу
бив?
— Ні, отам у траві. Там
я метелика ловив і впав.
— Так у траві й шукай.
Чого ж ти на тротуарі шу
каєш?
— Еге, тут он як видно
все, і то не можу знайти,
а в траві як я його зна
йду?

Бачили такого дивака?
*
*■
*
Сергійко мене не дивує.
Він ще маленький. Мене
дуже дивують декотрі до
рослі дяді, які точнісінь
ко таким чином шукають
приховані
резерви
ви
робництва.

Які хороші, милі
мої
подруги Надя
Ляшенко,
Марія Мала, Марія Кожухоаська! Почали розпові
дати, що нового в ланці,
про сільські новини. І са
ма я біля дівчат повеселі
шала, так захотілося в по
ле,
на простір!
Через
кілька днів ми вже разом
працювали на лану.

ДЕНЬ на душі ще лег

У ко було. Люди навко

ло, робота. Задивлюся на
дівчат,
прислухаюсь
до
розмов і проймаюся вес
няним настроєм. А ось
увечері місця собі знайти
не могла. Напливали сум
ні згадки про
минуле.
Стільки сил, здоров'я, які
чудові, юні літа мої змар
нувала секта! Ще була ма
лою, як сусідські дівчата
інколи брали мене з со

бою на молитовні збори.
Спершу ходила з цікавіс
тю. Потім і сама не помі
тила, як задурманили мені
голову
різними
«боже
ственними» вигадками. Ко
ли закінчила восьмирічку,
мати далі вчитися не пус
тила. А так хотілось
ще
ходити до школи, щоб
узнати більше
цікавого,
нового, невідомого.
Вийшла заміж. Чоловік
був
культпрацівником у
колгоспному клубі. Я пра
цювала тоді в рільничій
ланці. Якось в полі, обід
ньої пори
не
пам’ятаю
вже хто із дівчат дав мені
почитати районну
газету
«Прапор Леніна». Розгор
нула. Третьою була «Ате
їстична сторінка». Прочи
тала всі матеріали, вміще
ні там. Особливо запам’я
тався один. То був
лист
незнайомого
мені
кол
госпника під заголовком
«Баптисти розбивають мою
сім’ю». Колгоспник
роз
повідав, як у злагоді й ми
рі жив зі своєю дружиною
Марією, доки не втрути
лися сектанти. Поїде він з
дому (шофером
працю
вав), а пресвітер вже й
умовляє Марію, щоб у сек
ту йшла. Став помічати В.,
що дружина ставиться до

нього не так, як раніше.
Почала дітей брати на ті
зібрання. Сказав їй про
це, — розкричалася і при
грозила, що подасть на
розлучення. «Як мені за
раз бути, що робити, як
зберегти СІМ Ю!'» — ПИС-ф
колгоспник.

Прочитала я цей лист і
замислилась. Не м.оже бу
ти такого, вирішила собі.
А тут ще й дівчата поча
ли ніби між іншим роз
повідати, що то в тім, то в
іншім селі хтось порзаа
із сектою.

Стала
читати
газети,
Нишком, правда, дівчата
приносили їх для мене з
поле; а то якось запроси
ли мене в кіно, на фільм
під назвою «Іванна». Ще
и зараз не можу
його, і досі перед моїми
очима стоїть мила, така
рідна Іванна. Як вона ві
рила в бога і як жорстоко
поплатилася за це! А пе
ред смертю Іванна зірва
ла із шиї хреста.

Зірвати хрест... Чи змог
ла б я таке зробити? Скіль
ки ночей не досипала, шу
каючи правильного й ос
таточного рішення...
Одного
разу
зайшло
про це в розмові з муд
рим
літнім
чоловіком
Павлом Кочугурним.

— Кидала б ти, Галю,
секту, — говорив він. —
Ти ж молода, життя твоє
все попереду.
Павло Кочугурний сам
раніше був віруючим та
от порваа із сектою, А я
що, хіба не зможу?
Багато допомогли ме?.^^
й
мої
подруги.
Щиро
вдячна їм за це. Живу те
пер зовсім іншим, цікаві
шим життям. Чоловік пра
цює трактористом. А я—■
на комплексі дояркою. У
нас росте двоє
дітей.
Дочка ходить до школи в
Полтавці, а син вчиться у
профтехучилищі в Кірово
граді.

Нове життя — нові тур
боти
й надії. Вечорами
поспішаю в клуб чи біб
ліотеку.
Люблю читати
журнали «Радянська жінка», «Людина і світ», про
газети вже й не кажу. А
скільки книг нових перечитала — не злічити. Недавно була на комсомоль
сько-молодіжному ЗЄСІЛ- й®'
лі. Моя щира подруга
суперниця по змаганню
виходила заміж. В нашо
му селі ще не бачили та
кого гарного весілля. По
здоровила молодих, а са
ма ледве не розплакала
ся. Хіба у мене не могло
бути такого?
Скільки я
втратила! Добре, що зна
йшла у собі сили назав
жди вирватись з того доб
ровільного сектантського
полону. А щастя — воно
вже є, так само як і нові
сподівання.
Мені посміхаються люди. Мені посміхається сонпраце. Я щаслива, що
цюю, щаслива, що живу!

Розповідь

ниці

Г.

колгосп

НЕЩАДИМ
записав

В. СУДОРЖЕНКО.
с. Полтавка,
Компаніївський район.

УЖИНОК «СІВАЧА»
Відбулося чергове занят
тя місьної молодіжної літ
студії «Сівач». На
ньому
свої нові вірші
прочитали
Петро
Довбненко,
Віктор
Шило, Валерій Соронін, Ро
ман Любарський,
Валерій
Сіднін і Анна Брагінсьна. В
обговоренні творів антивну
участь взяли Анатолій Мур
манський і Лариса Калюжна.
Опоненти відзначили твопчі
удачі Віктора Шила і Ва’ле-

рія Сороніна. Приємне вра
ження на всіх справили нов’ и]по°3'1 Сергія Синєока.
На цьому ж занятті дебю
тував Микола
Уманський,
який познайомив студійців
ІЗ своїм поетичним доробном.
Наступного разу звітува
тиме молодий поет, інже
нер за фахом Павло Погіов.

В. ВАСИЛЕНКО.

17 жовтня 1987 року

У СПАДЩИНУ—
НАРОДНА ПІСНЯ

•"'Прочитали статтю «Своя’
мова — чужа?» («МК»
за
17 вересня).
На
сімейній
раді обговорили. Виходить,
ми почали цуратись, сторо
нитись
найдорожчого»
—
моаи, яку чули з колиски,
мови, з якою наші
бабусі
шили, пряли, ткали, вишивали довгими зимовими ноІ.
чами, а діди в будні — ора
ли і сіяли, а в свята — знов
же до коней: «Розпрягай
те, хлопці, коней...». З тою
піснею і росли.
Скільки
переслухано й
переспівано тих
пісень! І
в шкільному хорі, і як льон
з бабусею вибирали в лан
ці голосистих молодиць, і
в студентські місячники в
колгоспах, і в піонертаборі,
коли вожатою була, і в Бі
лорусії, де жила два роки...
Дружили
там
із
двома
сім ями, в яких за святкостолом
обов'язково
лунав «віночок» з україн
ських,
російських і біло
руських пісень.
Вже не там
часто,
але
обов’язково
щовідпустки
співаємо й сімейним хором.
Мій свекор, яному за 70, ще
недавно не жалів ночей на
«гастролі» по селах — ви
ступав
в
етнографічному
ансамблі. Наші пісні — теж
трьома мовами, але своєю —
найбільше. Знають ці пісні
наші діти, хоч навчаються
у 2?.-й школі з російською
мовою навчання.
Недавно
приємно було почути
від
вчительки Г. С. Черниш, що
на першому в житті уроці
української мови мій
син
Альоша заспізав улюблену
дідову пісню «Ой, у полі два
дубки».

І радію, що діти мої ма
ють таку прекрасну спад
щину, як пісні рідного на
роду,
його
мистецтво і
культура.
Недавно я пішла з доньчин 8-й клас — на політінЙР формацію й на урок _української мови. П'ятеро
учнів з класу звільнені від іі
вивчення,
але двоє з них
таки були присутні на уро-

Ці. КлаСТгий Керівник;---- ви
кладач української мови і
літератури Г. П. Рацул теж
з болем говорить про до
лю рідної мови — не ви
кликає
вона
особливого
ентузіазму в учнів.
На моє запитання,
чия
сім я передплачує одну
...
з
обласних газет — лише тре
тина підняла руки. Батьки
багатьох учнів — геологи.
Роз’їзди, переїзди по краї
ні й за кордон — харак
терні для сімей наших ді
тей. Ясно,
що є тут і ро
сіяни, і ті, хто жив у Росії.
Але ж і наші — корінні —
не густо називають
імен
українських
письменників.
Для багатьох сьогоднішніх
дітей вони
не більш,
як
«пройдені» за програмою
чи позакласним читанням.
Мабуть, ми, батьки, най
перші винні в тому, що до
зволяємо дітям впадати
в
оцю духовну летаргію, в цей
небезпечний сон, ноли мож.
на проспати все найдорож
че, що створив і створює
українсьний народ. Будити
їх частіше, гуртом! І не тільни із
«Модерн токінгом»
знайомити на дискотенах, а
й із українськими компози
торами, художниками, акто
рами, бо навіть в естраді,
якою
захоплюється
біль
шість, крім тріо Мареничів
і Софії Ротару, унраїнське
мистецтво для наших дітей
маловідоме.
Коли я розповідала
ді
тям про почуття, які пере
живаєш, вперше виїжджаюки за рубіж, про отой ос
танній крок, який
робиш
перед таможнею по рідній
землі, я була рада, що во
ни хором підказали,
що
згадалась мені в цю мить
фраза «О, руська
земле,
вже ти за
пагорбами!». І
хоча в групі туристів були
люди різного віку й націо
нальностей, а «за пагорба
ми» залишалось молдавське
село Леушани, — ми всі
прекрасно зрозуміли і від
чули всю глибину цієї фраБо в ній — ключ

«Молодий комунар»
ПОВЕРТАЮЧИСЬ
ДО НАДРУКОВАНОГО
взаєморозуміння між наро
дами нашої країни.
Все життя
ми з мамою
листуємося російською мо
вою — вона викладала її в
школі. Так що і російську
мову я вважаю
материн
ською. А як нам було при
ємно в Болгарії почути, що
на концертах номери
спо
чатку оголошувались
ро
сійською мовою, а потім —
болгарською,
англійської©,
німецькою. Це
прекрасно.
Але ж прикро й гірко стає,
коли подумаєш, що читачі
нашої бібліотеки зачитують
твори зарубіжних авторів у
перекладі російською, а в
українському перекладі
не чіпають. Боляче й тоді,
ноли в чотирьох книжкових
магазинах, де я шукаю нову збірку
Ліни Костенко,
відводять очі — не знають,
про ного мова.
Недавно в трьох трудо
вих колективах я виступала
з оглядами сучасної укра- •,
їнської поезії. Слухали ук- \
раїнці,
не цурались і ро- \
сіяни. Але ж... Лише одна \
жінка сказала: я теж знаю \
цих поетів. А ще одна по- *>
іншим
просила:
давайте
україн-'
разом почитаємо
ську класику, я так люблю
Лесю Українку.
пробує
Наша бібліотека
заснувати на
телебаченні
нову програму «Коло читан
ня». Гадаю, там знайдеться
місце рідному слову,
про
чистоту якого треба дбати
усім. Оптимістам, які не по.
годжуються, що українсьна
мова вмирає на очах, я рад
жу прислухатись до висту
пів по радіо. Лише в одній
півгодинній передачі букет
перлів: «семдесят
седьмо
го», «одіночка», «у возрас
ти», «подарили», «у вторім
класі», «у цім годі», «собра
ли з гектара». Давайте не
будемо калічити братню ро
сійську мову,
давайте не
цуратись й рідної.
Бо ж таки соромно, коли
болгарський гід співає з на
ми і «Катюшу», і «Подмос
ковные вечера», і
навіть
«Несе Галя воду», а дехто
мовчить не за браком голо
су, а за браком слів. А піс
ня народна, як і мова, по
винна залишатись
найдо
рожчою спадщиною і пам’ят.
тю.

КИЇВСЬКОМУ «Ди* намо» я дебютував.,,
тричі. Ще 1967 року приїхав
до столиці України на за
прошення наставника динамівського резерву Михай
ла Комана. Перший де
бют виявився
невдалим.
Протягом трьох
місяців
мене лише двічі випусти
ли на поле у складі дуб
лерів. І... відрахували' з
команди. Невдачу’ пере
живав дуже тяжко. Про
футбол не хотів думати,
вирішив знову зайнятися
гімнастикою.

А. КОРІНЬ,
редактор обласної на
укової бібліотеки імені
Н. К. Крупської.

Та ноли його призвали в
армію
і
запропонували
грати в одеському
СКА,
не міг відмовитися: любов
до футболу
переважала
все.

Віктор МАТВ9ЄНКО:

«ІДЕ РАЗ

ПРО ФУТБОЛ»
Він був непоганим гімнастом. Вже й першорозряднином став, та двоюрідні брати Віктор і Георгій «пе.
ретягли» його у футбол, в одну із заводських юнаць
ких номанд Запоріжжя. Хороші фізичні дані й пра
цьовитість юного футболіста не лишилися непоміче
ними: Віктора Матвієнка запросили до «Металурга».
Спочатку грав у нападі, але згодом і тренери, і він
сам переконалися, що його амплуа — захисник.
Чемпіон країни 1971, 1974, 1975, 1977 років. Воло
дар Кубка СРСР 1974 року. Володар Кубка кубків та
Суперкубна 1975 року. Заслужений майстер спорту.
Усіх цих висот Матвієнно досягнув у київському «Ди
намо». Але сам футболіст вважає свою спортивну
біографію досить тернистою.

Розмова на рівних
Певно, вона є постійною
потребою і для читачів, і
для журналістів «Молодого
комунара». Це ще раз під
твердила недавня зустріч
творчих працівників редак
ції з восьмикласниками Кі
ровоградської СШ не 13.

му
давньому «заочному»
знайомству й розмова ви
далася зацікавленою й не
вимушеною.

Журналісти коротко роз
повіли про організацію ро
боти редакції, про пробле
працюють
Незважаючи на те, що ми, над якими
газети-88.
школярі — учасники зустрі газетярі, плани
Потім
посипалися
запитан
чі лише тепер вступають до
ня.
Були
вони
найрізнома

лав ВЛКСМ, більшість із них
нітніші
—
від
«Який
серед

(про це вони повідомили
«МК»?
в анкетах читачів «МК») чи ній вік журналістів
тає обласну молодіжну га до «Чому газета так мало
зету вже протягом року, а висвітлює життя
молодих
дехто (як Наталка Лебедик, поетів
Кіровоградщини?».
приміром) — і три роки. Мало, на думку юних чита
Мабуть, саме завдяки тако- чів, пише молодіжна газета

про «неформалів», новини
рок-музики і...
проблеми
молодих господинь. Вислов
люючи деякі свої претен
зії до змісту та
тематики
публікацій «Молодого ко
мунара»,
восьмикласники
говорили щиро й відверто.
Щоправда, інколи їхні сло
ва свідчили про неповну
обізнаність зі змістом
га
зети протягом
останнього
часу (певно, читали її недосить регулярно). Та ця об
ставина, — теж із тих, що
робила
зустріч особливо
потрібною для її учасників.

С.

ПЕТРЕНКО.
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Ми сиділи з Матвієнном
на трибуні стадіону «Зір
ка» під час гри
кіровоградців з армійцями Киє
ва.
Майстер
погодився
прокоментувати дії грав
ців господарів поля:

— «Зірка» губиться при
завершенні атак.
Серед
форвардів найпомітніший
...півзахисник Валерій Черних. А це вже про щось
та говорить. Не встигає
до м’яча Денисенко, • хви
люється МОЛОДИЙ
Койдалеко
чельскіс, надто
■•:і ходить Пташник. Все

— Демобілізувавшись,
знову повернувся до За
поріжжя й надягнув фор
му гравця «Металурга».
А в 1970 році дістав нове
запрошення до київського
«Динамо». Цього
разу
вагався: а якщо і другий
дебют в іменитому клубі
виявиться невдалим?! Всетаки наважився. Приїхав
до Києва, і Маслов одра
зу ж поставив мене на
черговий матч з московським «Спартаком», Хвнлювався так. що ІІОІ'ІІ
здавалися ватяними,, але
завдання тренера внконав: прикрив у центрі за
хисту небезпечного спартаківського
форварда
Проскуріна.

— В 1979—1982 роках
працював старшим трене
ром
команди
майстрів
другої лігв
«Авангард»
(Ровно), потім навчався
у вищій школі тренерів,
Нині працюю
старшим
тренером відділу футболу
Дсржкомспорту -УРСР.

ЧИТАЧ — ГАЗЕТА

талантів. Веремеев, (Евту
шенко, Латиш, Гошкадеря, Ралючеііко,
Михай
лов... Перелік можна про
довжувати. Та останнім
часом Кіровоград не дає
надійних резервів
вели
кому футболу.
Головна
причина — безладдя в
обласному масовому фут
болі. «Зірка» не має своєї
дочірньої команди,
Наприклад, «Радист»
або
знам’янський
«Локомо
тив» навряд чи зможуть
стати резервістами май
страм. А цього вимагає
час. Назву лише наїїперспектнвиініу команду —
«Буревісник». Якби студенти ізиступали в
першості республіки, то могли б вихбвувати поновпения для «Зірки».
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Однак справжній, третій
дебют Віктора Матвієнка
відбувся
в
київському
«Динамо» у 1971 році. Но.
вий
наставнин команди
Олександр Севідов не по
милився, зробивши стопе
ра Матвієнка нрайнім за
хисником. Тут, на фланзі
оборони, найкраще
роз
крились здібності футбо
ліста, стійкого в захисті,
сміливого й цілеспрямова
ного в атаці. Матвієнко не
поступався форвардам ні
в швидності, ні в техніці,
що помітили не тільки фа
хівці, а
й ...літератори.
Тан, поет Леонід Горіловський свого часу писав:
«Він дарма часу не гає,
І хоча тримає щит,
З алебардою встигає
Од воріт і до воріт».
— Вікторе Антоновичу,
у 1978 році ви останній раз
виходили на поле в енладі
київського
«Динамо».
З
вашою спортивною кар’є
рою болільники добре обі
знані. А що було потім?

ЩЕ ME ВСЕ
(ШЛО ЛИСТЯ

Так було прогаяно час.
І вже перший матч сезо
ну з румунським клубом
«Стяуа» приніс не тільки
розчарування, а й пораз
ку в Суперкубку. Деякі
гравці команди просто не
встигли «переварити» ми
нулорічні успіхи. Цс сто
сується в першу чергу
Д с м’я 11 е н к а.
Я К ове н к а,
Бали, Балтачу,
Чанова.
Скажу відверто, що Добаноиськпй після завер
шення сезону розпрощає
ться з деякими «згасліі-

— Напевно, й нині
ви
підтримуєте зв’язок з ки
ївським «Динамо».
Чита
чів газети цікавить ваша
думка про «Динамо» зраз,
на 1937 рону.

— Головна причина не
вдач дппамівпів — неза
довільна підготовка до
сезону. Вона виникла те
у січні, коли команда за
мість повноцінних трену
вань провела два показо
вих турне па полях Феде
ративної Республіки Ні
меччини та
Швейцарії.
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МІ! зірками». Цього впмагає не тільки перспектива,
а й ім’я клубу.
— Першим клубом, який
перейшов на госпрозраху
нок, став
дніпропетров
ський. «Дніпро». Які коман
ди в найближчому
часі
готові включитися до по
дібного експерименту?

— Московський «Спар
так», «Арарат», «Нефтчі»,
тбіліське «Динамо», «Шах
тар».
— А кияни?

— Переведення команд
па госпрозрахунок запро
понував Лобановськпн. І
саме він зіткнувся з ві
домчим бар’єром у став
ленні до київського «Ди
представляє
намо», яке
внутрішніх
управління
Якби
київський
справ,
належав
ДФСТ
клуб
профспілок, то проблем
не 'ВИНИКЛО б. Але нині
ресФедерація футболу
публіки розглядає питанпя про перехід дппамівпів
па госпрозрахунок.
— Ви перебували в Кі
ровограді понад тиждень,
цікавилися станом
справ
«Зірки». Яка ваша оцінка
невдач команди?

— Знаю Кіровоградщипу як кузню футбольних

Переможці відомі

цс неодмінно треба враховувати, адже до гола
веде найкоротший шлях.
Гравці ж «Зірки» роблять
невиправдану
кількість
непотрібних передач, зде
більшого поперечних.
— Вже кілька ронів ве
деться мова про реоргані
зацію футболу на
рівні
другої ліги.
Що чути а
Держкомспорті республіки?

— Реорганізація не за
горами. Не можу сказати,
що це станеться вже на
ступного року, але всім
командам необхідно готу«,
ватися. Адже «розмежу
вання» другої ліги приве
де до зниження в ранзі
багатьох команд. Планує
ться залишити в другій
лізі десять
українських
колективів.
Кіровоградській «Зірці»
хочу побажати в наступ-,
йому сезоні бойової і ре
зультативної гри. Хан ни
нішній чемпіонат з його
невдачами залишиться по
заду.
Розмову вів
С. БОНДАРЕВ.
ФУТБОЛ:
«ЗІРКА» —
«ДЕСНА» (Чернігів) — 2:1,

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

В Кіровограді
пройшов
Чемпіонами Кірової рад- Дмитро Япков, Олександр
чемпіонат області з настіль щінні стали Сергій Лев Брояиовськіїй, Ірина Чай
ного тенісу серед юнаків і ченко (ДІОСШ-3) та Полі ка, Ольга Ковашевпч.
дівчат 1967 року народжен па Чижик (ДФСТ профспі
С. ЛІ.
лок). Серед призерів —
ня та молодших.
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17 жовтня 1987 року

«Молодий комунар»

ЦЕ — ЦІКАВО

■
прошекілька
тижнів тому по
Кірово
граду. — Біля
магазину
«Мелодія» зібралася гру
па металістів і чогось ви
магала!».

€< Авилестіпо
чули?
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Хлопці хотіли
стаціо
нарного приміщення для
що
рок-клубу. їм покиі
зустрічазапропонували
дахатися під чужими
тубдиспансері,
ми — в
культури
імені
Палаці
Компанійця... Сам там по
сидиш, інструменти ж у
цих залах не до двору. А
в місті, за неофіційними
підрахунками, близько 15
самодіяльних
рок-груп.
«Колапс», «Поліс»,
«По
лі Р», «Келан» більш-менш
сідомі: виступали на рокпанорамі, про них і «Мо
лодий комунар» писав, а
«Ей», «Запасний
вихід»,
«Титанік»,
«Компроміс»
десь, як кажуть, залягли
на дно. А потім
наша
газета 24 вересня в
за
мітці «Кому подобається
рок...»
повідомила,
що
приміщення
для
клубу
нарешті виділено,
статут
об'єднання схвалено і лишилося тільки зійтися на
остаточне
організаційне
засідання...
Клубу як такого на ньому створено не було. Зібралися чоловік п'ятдесят
любителів
музикантів
і
секретар
року.
Другий
комсомолу
міськкому
Сергій Алимов змалював
перспективи
майбутнього об єднання прихильни
ків
року.
Молодіжний
центр зможе дати кредит

на придбання апаратури.
На потреби клубу підуть і
гроші від білетів на
ма
ступну рок-панораму
та
внески членів клубу. Ху
дожня рада клубу відби
ратиме кращі
колективи
для платних виступів, зо
крема, у кафе «Юність».
Коли якусь групу публіка

них цінах привозні диски.
Аби не вийшло у нас то
го ж! Звідки ж чесним
шляхом брати оригінальні
речі? Ті, що в студії зву
козапису, нам не потріб
ні — застарілі...
— Чого це ми повинні
голосувати і вводити до
ради людей, котрих зов-

ВОДИ ПІДЗЕМЕЛЛЯ
ПІДМОЧИЛИ РЕПУТАЦІЮ УПРАВЛІННЯ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА МІСТА КІРОВОГРАДА,
АЛЕ НЕ ОХОЛОДИЛИ ЗАПАЛУ ЛЮБИТЕЛІВ
РОК-МУЗИКИ.
не сприйме — замінять
іншою. Група-лідер змо
же також поїхати в скла
ді республіканського агіт
поїзда «Комсомолець Ук
раїни». Це не означає, що
слабші музиканти не ма
тимуть можливості висту
пати — матимуть, тільки
безплатно.
Планувалося
до ради клубу обрати ке
рівників груп, які
потім
визначать голову
клубу.
У клубі мали діяти рокмайстерня (там збирали
ся б музиканти),
і рокстудія (філофоністи обмі
нювалися б записами
зі
своїх колекцій).
Останні два пункти ви
кликали заперечення.,
— В Одесі секція філофоністів — звичайнісінь
кий базар,
де перепро
дуються по
спекулятив-

сім не знаємо? От попрацюємо разом на обладнанні приміщення, познайомимося ближче, тоді й
бачитимемо, кому можна
довірити!
Виникла було розмова
й про рекламу, емблему
клубу,
розмір
внесків,
але хлопці
знову ж зі
йшлися на думці, що про
це всерйоз можна гово
рити лише тоді, коли клуб
можна буде, так би мови
ти, руками помацати.
Сергій Алимов і директор молодіжного центру
Олег Третяков
сказали,
що призначений під
і
клуб
підвал по вулиці Компанійця затопленийі водою,
яку водоканал
і
ніяк
не
збереться відкачати,
незважаючи на численні на
гадування.

«Куди вже ми тільки не
зверталися», — визирну
ла із сусідніх з підвалом
дверей жінка, — а вода
так і стоїть».
— І ми стільки проси
ли, — повторює С. Али
мов. — Якось зайшли —
сухо! Ну, думаємо,
на
решті почули нас. А то,
виявляється, воду взагалі
з
відключали в зв’язку
хлоруванням...
Що ж це за приміщення для клубу? Від жилетки рукави. Частина мета
лістів, а саме філофоніс
ти, очевидно, саме так і
подумали і на обладнан
ня іншого підвалу — під
третьою міською поліклі
нікою — вже й не з’яви
лися.
Тільки не хочу, щоб і
вони, й усі читачі подума
ли, що «комсомольці зно
ву самоусунулися», а «ота
криклива молодь тільки й
знає, що вимагати, а сама
ні до чого не здатна».
Здатнаї Тричі на тиждень
після шостої вечора хлоп
ці вигрібають із підземел
ля мотлох, виносять биту
цеглу, арматуру.
Роботи
тут ще багато, але не ска
жеш, що непочатий край.
Приміщення стало вже на
щось схоже, можна при
кидати, де що розмістить
ся. Тут тепло, проведене
світло. С. Алимов, О. Ри
ба з педінституту, В. Хра
мов із ПКТІ «Грунтомаш »,
Л. Романов із 37-ї геологорозв іду вальної
експедиції, інші хлопці,
котрі
не відступилися,
СПОДІваюся, діждуться
часів,

коли зможуть гордо за
явити: клуб зробили ми
самі. Саме зробили, а не
створили на папері.
«На місці» виявився в
цій ситуації
молодіжний
центр, віддавши металіста/л приміщення, призна
чене під експерименталь
ний театр. Він поки
що
не має достатньо робо
чих рук, а якби до їх по
яви тримали підвал
під
замком, «бездомні» мета
лісти розбіглися б.
І міськком комсомолу
робив усе від нього за
лежне. На небі вже на
повну силу сяяли місяць
і
зорі, коли
делегація
молоді прийшла на при
йом до першого заступ
ника голови
міськвикон
кому В. О. Ткаченка. Ска
зали йому, зокрема, й про
те, що водоканал ніяк не
збереться перекрити во
ду. Валерій Олександро
вич тут же подзвонив на
чальникові
водоканалу і
«
Ю. А. Табачному, попро
сив
допомогти
комсо
мольцям. Було це аж ген
коли, ще листя жовте на
♦
деревах не появилося, а
й сьогодні в те підземел
ля без рибальських чобіт
не зайдеш.
Дзюркотить
десь невпинно струмінь,
як у карстовій печері.
А хлопці із того, сухо
го підвалу, не тільки му
зикантів готові прийняти
до гурту. Художники, ра
діотехніки, газозварники,
електрики.
фотографи,
світлотехніки лише
поки
що,
до завершення ре
монту, були б будівель
никами. А коли б приміщення постало в усій красі, допомогли б піднести
в такій же красі й діяльність рок-клубу.

Н. ДАНИЛЕНКО,
спецкор
«Молодого
комунара».
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Сергій Олександрович Фішнн закінчив Ленінградський інститут культури іме
ні Крупської (естрадно-духова кафедра) і працює керівником духового оркестру
Ленінського буднику піонерів обласного центру. Одночасно пробує сили в компо
зиції. виступав зі своїми піснями на концертах і оглядах. Тепло сприймала пуб
ліка його пісню на вірші С. Василснко, яку ми вміщуємо, враховуючи численні
прохання читачів друкувати музичні твори місцевих авторів.
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Как мало нужно, чтоб счастливо
Заулыбалась наша мать!
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Хто друкує на /лашинці в установах та органі
заціях? Питання з найлегших — жінки. А коли
ВІДКРИЛИСЯ перші курси
з машинопису для жінок
(Нью-Йорк,
1881
жіночі товариства запро
тестували: швидкість ма
шинопису,
мовля®, ке
під силу тендітному жі
ночому організму...

/
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® Десять запи
тань начальнику
карного розшу
ку. Інтерв'ю на
шого спеціально
го кореспонден
те.

• Літературнемистецьку
сто
рінку «Гроно»(до
підсумків облас
ного
семінару
молодих літера
торів).
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ДРУКУВАННЯ -

ЧУТЬСКРИП НЕТСІАіРЕНЬКАЯ РА МА И ЗАЧТЕ МИТ В СЕ-НЯХ ЗА-СОЬ

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

В
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чи обрадувати. Результат
був таким: музика; сцєни із книг, фільмі®, спек-'мв*
таклів; краса природи і
творів мистецтва. Любов
опинилася аж на шосто
му місці.

ТРИВАЄ ПЕРЕЛИЛА.
ТА НА ПЕРІОДИЧНІ
ВИДАННЯ
НАСТУПНОГО РОКУ ВИ ЗНО
ВУ МАТИМЕТЕ ЗМОГУ
ОТРИМУВАТИ СВОЮ
ГАЗЕТУ

Е- Ug ДО-ТРЕТІгИХ ----ЛЕТУ- ХОВ
А?Dm

Ап

стані в рамках Днів укра
їнської літератури і мис
тецтва.
«Лінії долі. Новоджазові
композиції» — так
називається новий дисн
провідного
радянського
саксофоніста А. Вапірова.
д Гарячими оплесками
присутніх,
квітами 1 ус
мішками
супроводжую
ться виступи оперної тру
пи
Великого театру
Угорщині.

Психологи з Каліфор»
нії (США) провели се
ред студентів
дослід
ження — Що здатне най
більше їх розхвилювати

ЮНАКИ
І ДІВЧАТА!

С і

Калейдоскоп «Диск-залу»
Велику програму, при
свячену 70-річчю Великого
Жовтня, показали в Москві
майстри мистецтв і твор
ча молодь Казахстану.
У жовтні в багатьох
містах України
виступає
струнний оркестр «Хельсінсьиі юніори».
А Народна артистка Ук
раїни Софія Ротару і ан
самбль «Червона рута» бе
руть участь у концертах,
що проходять в Узбеки-

В8Д КОХАННЯ.

@ «Вітрила» —
сторінку
для
старшокласників.

Не торопи меня, природа,
Н не зови под синий свод,
Разлуки боль, души невзгода
Все в этих стенах заживет.

Засуетится торопливо —
На стол все лучшее подать...
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О. ПОГОРІЛОВ — учасник багатьох концертів та
інших масових заходів, що проводяться у Світловодсьну. Він не просто вмілий гітарист і співай: багато
пісень, що звучать під аномпанемент цього інстру
мента, написані виконавцем.
Фото В. СТРИГУНА.

Я ем, она сидит тихонько,
От счастья чистого светла,
А мне уже стучит легонько
В окно зеленая ветла.

Я приезжаю утром райо,
Еще до третьих петухов,
Чуть скрипнет старенькая рама
И загремит в сенях засов,

ВАЖЛИВІШИЙ

Чергову ггублікацію-рейд по
трудовій дисцип
ліні.
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