ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Ці не 2 иоп.

Виходить а 5 грудня 1939 р.

Ея-УЛА така думка: напн“-1’ сати цей матеріал всу
переч законам жанру. Ска
жімо, не переповідати пе
ребігу подій в хронологіч
ній послідовності, не мора
лізувати, а «звести» героїв
в одні обставини, дати їм
висловитися. Простіше ка
жучи, підготувати міві-п’єсу
в кількох діях. Формальний
привід для цього був: дра
матична ситуація, що ста
лася па будівельному май^іічику
майбутнього...
драмтеатру.
Та потім здолали сумні
ви: чи ж зрозуміють автор
ські вільності безпосередні
учасники цієї непривабливої
історії? Певно, що ні, їм не
до водевільних поворотів,
Усім хочеться одною —
ясності. Отож, коротко про
суть справи. .
Рік тому з’явилися па ву
лицях обласного центру, а

дещо пізніше і на сторінках
«Молодого комунара» за
кличні оголошення приблиз
но такого змісту: «Запрошуємо па ударну комсомольську будову — споруд■- жсиия музично-драматично
го театру! Гарантуємо все:
цікаву роботу, хороші заро
бітки, професійне зростання
і... кімнату в сімейному гур
тожитку протягом двох ро
ків...». І Іс знаємо, як щодо
заробітків-, інших обіцянок,
але перспектива мати з ча
сом житло, хай тимчасове,
привабила багатьох. Трид
цять чотири молоді робіт
ники із комсомольськими
путівками прийшли в трест
«Кіровоградміськбуд». Зу
стріли їх мало не з обійма
ми, відразу направили в бу
дівельне управління № 3. А
щоб не гризли комсомольців
сумніші, вручили гарантійні
листи, підписані колишнім
керуючим трестом В. Д. Маракуною та
начальником
БУ А. Д. Пслеховим. За
офіційною сухістю цих до
кументів все ж можна було
розгледіти підтвердження:
не хвилюйтеся, кімната бу
де. точно в зазначений тер
мін.
!Іе важко здогадатися,
що переважна більшість з
числа поповнення були лю
ди сімейні. Саме, перспекти
ва житла стала для них
основним аргументом
при
влаштуванні
На
роботу.
Отож працювали молоді бу
дівельники, старалися за
рекомендувати себе якнай
краще, але не забували й
цікавитися: коли отримають
ордер па кімнату. їх втіша
ли: зачекайте, не все, мов
ляв, відразу. Втішали аж до
того часу, поки не розпо
чалася в тресті реорганіза
ція. Волею долі став цей
виробничий підрозділ спе
ціалізованим
управлінням
«ІІивільбуд» тресту «Кіровоградбуд». Очолив колек
тив новий керівник — с. І.
Жадапов. Саме він і вирі
шив враз долю обіцянок
свого попередника В. Д.
Маракуни: ніяких кімнат,
гарантійні листи — то «фільчині грамоти». Позиція' ке
руючого трестом була ви
кладена колективу на одній
з виробничих парад.
Не будемо
переповідати
про пристрасті, що вирува
ли на будівельному маиданчину театру. Сиажемо лише,
що переважна
більшість

РОЗДУЛАИ НАД ФАКТОМ
власників
комсомольських
путівок і гарантійних листів
вже не працює у тресті. А
ті, хто залишився — Олек
сандр Фоменно, Василь Плисюн, Оленсандр Волков, —
завітали якось до редакції.
Ні, вони но нарікали на га
зету за видрукуване оголо
шення, хоч, певно, мали для
цього підстави (для ясності
скажемо: при підготовці по
відомлення ми
керувалися
офіційним листом, не дові
ряти якому підстав не було).
Хлопці прийшли з образою.
Переповіли історію, попро
сили розібратися: хто ж ви
нуватець відвертого
обма
ну?

І справді: хто?
Микола Цигульськпй, пер
ший секретар
міськкому
комсомолу, від прямої відновілі ухилився:
— Дійсно, міськком комсомолу вручав путівки на
ударну будову. ІДодо кімпат, то можу підтвердити:

була в мого попередника
усна домовленість про не з
керівництвом тресту, Втім,
обіцяли ми не кімнати , а...
гарантійні листи. А не — не
одне й те ж...
Анатолій Дмитрович Пелехов, начальник будівель
ного управління, був від
вертішим, він не став хова
тися за бюрократичні тер
міни:
— Вбачаю пряму свою
вину в тому, що гарантійні
листи, під якими стоїть і
мій підпис, не мають ніякої
юридичної сили, — зізнав
ся він. — На нас натисну
ли «зверху», пообіцяли: до
мовимось з міністерством
про цільове направлення
коштів па спорудження сі
мейного гуртожитку, На
жаль, не допомогли. А по
тім новий керуючий трес
том С. 1. Жадапов позба
вив молодих будівельників
останньої надії, пс визнавши
листа. Чи правильно вчинив?
Гадаю, що пі: керівник по
винен нести відповідаль
ність за дії, слова та обі
цянки пс лише свої, а й по
передників. Жалкуїб, що
мимоволі став учасником
цієї авантюри...
Отак — «авантюри». Мо
же, й зопалу вихопилося це
слово в Анатолія Дмитрови
ча, але воно, здається, до
сить точно
характеризує
ситуацію. Як підтвердження
цього наведу монолог бри
гадира будівельників
БУ-3,
котрий, на жаль, не захотів
назватися:

— Шукаєте винуватців?—
перепитав він. — Навіщо?!
Конфлікт, скажу відверто,
був майже запрограмова
ним. Ми, кадрові будівель
ники. тільки
посміхалися,
коли прочитали оголошен
ня. Знали: ніхто кімнат но
вачкам не дасть.
Розрахунок тут був прос
тий: поманимо, наобіцяємо,
а далі видно буде. Якось
та відкараскуємося.
Таке
вже траплялося. І я розу
мію керівників: ніхто не йде
па будівництво, професія
втратила престиж. Ба, від-

діл кадрів згоден оформити
на роботу кого завгодно,
навіть людину без професії
і, як ми кажемо, без пев
них занять! Бо теплиться
надія: раптом «приживеть
ся». А якщо ні — хоч депьдругий попрацює...
Ми сиділи у будівельному
вагончику, слухали запаль
ного бригадира. Сашку Фоменку, Василю Плисюку та
Сашку Волкову було трохи
не по собі. Картали вони се
бе за довірливість, можли
во, незручно було від однієї
думки, що хтось звинуватить
у споживацькому підході до
життя. А така думка в бри
гадира прохопилася:
— А' чим воші, власне,
кращі від інших, тих, хто
чекає квартиру по вісім-де'сять років? Кімнату, до ре
чі, теж...
Справді, нічим.'От тільки
навіщо було керівникам,
людям відповідальним
за
зведення театру йти на від
верту фальсифікацію? До
того ж, обирати для цього
відповідне
прикриття —
статус ударної комсомоль
ської будови...
Наш стрімкий час не тер
пить лицемірства. У всіх
його проявах, на різних рів
нях.
Тільки
відвертість,
правда, хай навіть невтішна,
здатні зрушити з місця най
складнішу справу, вирішити
будь-які проблеми. Шкода,
що цю просту істину не
врахували горе-обіцяльники,
котрі без зайвих вагань під
писали гарантійні листи.
Парадоксально, але факт:
у розмовах з керівниками
довелося почути приблизно
таку думку: «Комусь же
треба будувати, не про себе
думаємо...». «Не про себе» —
значить, про людей. Вибач
те, але повірити в це важко.
І ось чому. Ми надто довго
прикривалися пишномовни
ми гаслами на зразок: «Все
— для людей!» і не завжди
впинали в їх суть. Та й чи
можна думати про всіх, за
буваючи про людей кон
кретних, тих, хто живе, пра
цює з нами поруч?!

Навіть формально молоді
будівельники з «Кіровоградбуду» тепер позбавлені всі
ляких обіцяних благ. Річ у
тім, що зводять вони вже
не театр, а готель по вулиці
Егорова.
Таке
завдання
отримало будівельне управліиня. Зловтішпики
під
сміюються: житло дають
тільки «театралам», а ви.
мовляв, як всі, працюєте,
куди пошлють. Вони й по
підмовляються, не згадують
вже й про обіцяне «профе
сійне зростання». Змирили
ся з тим, що мають — дру
гими кваліфікаційними роз
рядами і відповідно не над
то щедрими заробітками.
— Чи не збираємося роз
раховуватися? — трохи по
думали. — Ні, працювати
мемо. Не звикли якось «лі
тати»...
Отже, авантюра вдалася?
Хай не всі молоді будівель
ники, а лише третина з них
залишається в тресті. Та чи
такими методами
повинні
«закріплюватися» кадри?..
М. ЧЕРНЕНКО,
спецкор
«Молодого
комунара».

V
РЕДАКЦІЇ, у цій історії крапку ставити рано.
рано,
до іа б тому,
що
колись
до
;;;сь керівникам тресту доведеться знову звертатися за допомогою до комсо
мольців, шукати, як мовиться, ударнинів. Чи ж знай
дуть?
' Че: сЖаданову, міськкому ЛНСМУ слід знайти
гідний вихід з непривабливого становища.
Знайти,
керуючись одним-єдинигл принципом: справедливість
має восторжествувати!

Олександрійський механічний завод міцно утримує першість у соцзмаганні ви
робничих колективів міста. Напередодні 70-річчя Великого Жовтня підприємству
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знімку:

одна з кращих комсомольсько-молодіжних бригад заводу, очо

лювана Віктором ПУШКАРЕМ.
Фото В. ГРИБА, М. ПАЛЬЧИКА.

ИТУАЦІЯ, яка склалася внаслідок виробничих
неполадок в одному з кращих КМК ВО «Друкмаш», викликає стурбованість молодих трудівників
колективу. Половину робочого часу працівники тут
просто... прогулюють. Вимушено. От вони й б’ють
тривогу, сподіваючись, що, може, хоч тепер зрозуміє
їхнє скрутне становище адміністрація підприємства.

Якбй- ще не жевріла віра
в краще,
напевне,
біль
шість робітників не витри
мала б поневірянь, і розра
хувалися. Та єднає нас не
лише віра, а й минуле. Під
приємство має
підшефні
школи №№ 18 і 19. Наша
Під кінець зміни в остан «Друкмаші», з організацією бригада шефствує, як нам
роботи? Напевне, слід
пе
ні дні жовтня зібралися ми реглянути й навести лад у зразу сказали, над
«важ
бригадою, щоб обговорити плануванні. Звинли все спи ким» класом. Не буду вда
свої виробничі питання. Та хати на інші заводи, які нам ватися до описування всієї
постачають сировину.
Від
нічого в нас не вийшло: по цього нолективу не легше. нашої дружби, але десятки
низької вечорів, естафет, спортив
хмурі, навіть сердиті сиділи Всі знають, якої
робітники. Говорити не ба яності до нас надходить ме них змагань нас переко
тал з Череповецьного ста
жав ніхто: надто вже бага лепрокатного заводу.
не
Все нали: «важких» дітей
спихають
на
нього:
і
невчас

має.
Зараз
наші
восьми

то було сказано до цього.
не постачання, і вже згада
в
Різного. На різних
рівнях. ну низьку якість. Не знаю, класники — часті гості
У той же час знали: зобо кому ці відмовки вигідні, бригаді.
Можна багато
називати
в’язання, взяті напередодні, але, принаймні, не нам.
корисних справ, які с на ра
Пренрасні
у
нас,
знаючі
з багатьох показників не ви спеціалісти. Колектив друж хунку нашого НМК. Можна
конаємо.
ний, згуртований. Чудеса в назвати й не менше непо
розумінь. яні винннають у
Так і розійшлися.
Наш праці можемо творити! Ви нас з дирекцією. Та скажу
ходить же навпаки — є чу
групкомсорг Василь Мальо- деса, але Інші. У нас облад про інше: взялися самі для
новський підійшов до вер нання майже все — імпорт- себе зробити кімнату відпо
чинку. Купимо туди меблі,
повісимо на вікна
штори,
ГОСТРИЙ СИГНАЛ облицюємо гарно. Думаю,
до Нового року закінчимо.
Тим більше, що гроші, які
ми отримуємо за економію
оізцевих інструментів, неді
лимо між собою, а витра
чаємо на сп:льні потреби.
Нема нічого дивного е то
стата, сумно, хначе
виба не. За нього заплатила дер му, що я спочатку розпові
жава золотим нарбованцем.
чаючись, подивився на ньо Та ті верстати не зупиняю дав про труднощі, а тепер —
го Так і пішов. Ні, не додо чись тризмінно можуть пра про кімнату відпочинку. Ду
маю, вона оновить не тільму, а «виглядати» заготов цювати! А вони — простою ни наш цех, а й виробниче
ють. Аж соромно за
своє
ки. їх як не було, так і не безсилля Нема гіршого, ніж життя. І ми віримо, що в ній
збиратимемося
без вини бути винним. Пи незабаром
підвезли в той день.
обговорювати нл виробничі
шу
це
не
для
красного
слів

Нас хвалять. Маємо бага
ця, а тому, що про наші біди, а наші успіхи.
то грамот, вимпелів,
куб біди знає керівництво заво
За нами справа не стане.
мабуть,
знати
і От хоча б подивитиея на
ків. Кажуть, добре працює ду. Та,
мо. Звичайно, добре! Коли «співчувати» замало.
працю групкомсорга, Васи
До нас останнім
часом
за п’ятнадцять днів даємо
ля МальоноБського. Тихий,
місячний план От якби ще якесь диенє ставлення ви смирний з вигляду хлопчи
й на початку місяця нас являє дирекція Мовляв, пе на стає невпізнанним за ро
забезпечували
деталями, редовики, план більш-менш ботою Верста- у його ру
ще
повірте, люди б з п’ятиріч виконуєте вчасно, що
ках — як плуг V доброго
кою за два роки впоралися. треба? Треба нам небагато
хлібороба. Його портрет —■
Це, звичайно, не значить, Аж смішно, що про це нині на районній Дошці пошани.
що просто наробили б ба доводиться говорити: дай
Таня Костіна — депутат
зових кареток на всі п'ять те мам роботу завантажте міської Ради народних де
років. Просто по трудовід- <цас1
путатів
Олександр Бурдачі можемо виконувати і
Деталі, які ми обробляє май,
Раіса
Мельникова,
перевиконувати план,
аби мо. постачає нам ливарний Сергій Гаваза че поспіша
було
що робити. Ми ж цех Не працюють вони, не ють після
зміни
додому.
меншою кількістю працюю працюють, а потім як на Залишаються в цеху, допо
чих виконуємо й тепер біль роблять їх! Ми ледве всти
магають
новачкам.
Самі
ше виробничих
операцій
гаємо всі обробити,
тим кажуть, що праия для них—
ніж передбачено.
більше, коли все це в по головне Свої глива
під
Скажу, що в основному в
спіху. Перші тижні
місяця кріплюють справами.
бригаді — фрезерувальни
Шкода, що V нашого ке
«гуляємо», а останні два, як
ки. Майже всі вони воло
заводні механізми Працю рівництва виходить навпаки:
діють двома-трьома суміж
вала в нашій бригаді і ко слів багато а гпоаа
ними професіями: шліфу
місія заводського народно
О. МЕПИХОВ,
вальника, свердлувальника,
керівник КМК бригади
го контролю Результат? Ні
слюсаря Четверо
комсо
механічної обробки шин
якого. Нам навіть не спро
мольців можуть
працюва
моглися назвати
причину:
і базових деталей ка
ти наладчиками.
ретки кіровоградського
Ми часто задумуємося: чо чому ми опинилися в тако
ВО «Друкмаш».
му тан погано в нас, на му скрутному становищі.

СЛОВА, СЛОВА... А ДІЛО?

---------- 2 стор.
Щ АПЕРЕДОДНІ Жовтневих
свят кожен член нашої
комсомольсько-молодіжної
бригади одержав премію.
За перевиконання соціаліс
тичних зобов'язань.
Сам
факт, звичайно, приємний.
Та коли глянути глибше,
проаналізувати всю нашу
працю, скажу і, думаю, не
помилюся, висловивши від
імені сімнадцяти членів ко
лективу: задоволені не всім.

КОМУ

«Молодий комунар»
«спокій» нам, молодим, не
подобається.
Або візьмемо інші труд
нощі. Вручну
виконуємо
майже половину робіт. По
части виходить з ладу ста
ре обладнання, яке застарі
ло не тільки морально, а й
технічно. Наші слюсарі В. Є.
Макаров, М. Малина прос
то чудеса творять: відре
монтували те, що, здава
лось, ніхто не в змозі повер
нути до роботи: конвейєр,
підйомні колії.
Часто псуються металоформи, а половина з них
взагалі без колес. Щоб їх

Наша бригада,
кажуть,
одна з кращих на домобу
дівному
комбінаті.
Аби
справлятися з планом, ли
шаємося після роботи пра
цювати, бувало, виходили й відремонтувати,
потрібні
у вихідні. Саме цими свої підшипники. Та й стаціонар
ми вчинками, я б сказав— ного місця немає для ре
авральними, і надолужуємо монту.
те, що втратило в минуло
Ще товариші по роботі
му, та й тепер губить, наше жартують, коли мова захо
керівництво, постачальники. дить про запарювальну ка
Як приклад, наведу одну меру № 4: давайте самі бу
лише цифру — в третьому демо хукати, тоді й плити
кваріалі через нестачу це пропаряться. Смішно? Зви
менту простояли 16 (?) днів. чайно, якщо до того ж вра
Цемент ми отримуємо з хувати, що названа камера
Кам'янець - Подільського. чмихнула останній раз по
Надходить він у кінці декади. над рік тому. Так і стоїть.
Плен виконаємо
швидше.
Слово «перебудова» за
А далі? Чекаємо, поки під раз чути скрізь. Вже видно
везуть...
й перші результати. У на
Було прийняте
рішення шому колективі вони від
про додаткове
виділення чутні пожвавленням робо
цієї сировини з фондів ти. Наша перебудова поча
Тресту
«Кіровоградбуд», лася з усвідомлення свого
якому
підпорядкований
місця в робітничому жит
ДБК. Та результату не ба- ті. Взялися за дисципліну.
чимо. От і виходить,
що Ніяких спізнень, самовіль
ми самі винуваті в «прогу них відлучень,
перекурів!
лах». Якби працювали: ли Ми розуміємо, що у вели
ше план, то й претензій ні кому гурті трудівників ко
яких не було б. Даний жен з нас є маленьким ко-

ПОТРІБНА

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ)
ліщатком. Зведеш їх зла
годжено — буде й злагод
жений виробничий
меха
нізм. Тепер вже знаємо свої
можливості, свої сили. Про
це свідчить хоча б те, що
план
минулого
кварталу
виконали на 108,4 процента.
От з якістю в нас є ще
невирішені проблеми.
Як
не стараємося, та на заста
рілому обладнанні кращого
зробити не вдається. Бага
то до нас претензій мають
монтажники, та ми не в си-

перспективи тоді б відкри
лися перед нами! Зросте за
таких умов продуктивність
праці. З планом справити
ся можна значно швидше й
ще понад план давати десь
процентів на п'ятдесят ви
робів.

На жаль, те, що має бути
реальністю,
залишається
мрією. Тому й пишу про
прагнення в майбутньому
часі, надіючись, що вони
колись втіляться в життя.
Не можна сказати, що
про нас не дбає керівни
цтво. Начальник цеху фор
мувальників, де ми труди
лися, Віктор Володимиро
лі нічого змінити. Виробни вич Липко, завжди йде нам
чі форми в такому стані, що назустріч: старається, щоб
про точне дотримання гео
метричних розмірів зали вчасно надходили матеріа
ли, слідкує за ремонтом.
шається тільки мріяти.
Часто доводиться
чути, Просто «розривається» чо
що важко в Кіровограді з. ловік, роблячи те, що по
житлом, що в усьому винні винно бути само собою. За
будівельники. Мені, моїм те з тресті «Кіровоградбуд»
колегам образливо за такі панує якийсь дивний спокій
слова, які, скажу відверто, щодо ДБК, яке недавно
частково
й
справедливі. йому підпорядкували.
Невже там не розуміють,
Справедливі, бо з житлом
про
дійсно важко. Спразедливі що, потурбувавшись
й у іншому змісті: ми, буді умови праці будівельників,
вельники, працюємо не з у той же час потурбуються
повною віддачею. У нас на і про своїх працівників, які
ДБК « й такі бригади, які більше десяти років теж
не шукають нових форм чекають своєї черги на
(або не бажають шукати) квартиру?
роботи.
Є. КИРИЧЕНКО,
Уявім, що нам (хоча б
керівник КМК бригади
частково) замінили старе на
формувальників
Кіро
нова устаткування,
відре
воградського ДБК.
монтували зіпсоване.
Які

КВАРТИРА
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ЗУСТРІЧАЮТЬ
ОПЛЕСКАМИ
Ну й раділа малеча!
Плескала
долонькам»,
сміялася від душі. Ще б
пак! Кожному, навіть до
рослим, цікаво дивитися,
як на арену виходять дре
сировані коні, зебр», верб
люди. І все це привезли з
собою гості з чехословаць
кого цирку «Прага».
Ось з’являються на ма
нежі незвичайної породи
свині, афганські кози. їх

навчив розуміти не тільки
свої рухи, але й слова арі
тист Патрика.
Колн ж з'являютьсяЛЄч
ви, зал притихає. Та ц(
звірі не страшні. Ними
вправно «командує» Боб
Навратил. А виступ
вітряної гімнастки Марищ
Новоратілм
перехоплю
вав подихи глядачів своєю
складністю, віртуозністю.,,
Наш кар,

ОБРЯД МОЛОДИЙ І ВІЧНИЙ
Це весілля у Голованівську було незвичайне тим,
що стало в районі першою
спробою відзначити таку
подію без алкоголю. Зро
зуміло, що досвіду в цій
справі працівники будин
ку культури та загсу ма
ли обмаль. Та було бажан
ня, щоб гості й запроше
ні побачили перевагу но
вого обряду.
Після реєстрації Олек
сандр і Тетяна Королі ра
зом із друзями прийшли
до районного
будинку
культури. На порозі їх зу
стріли хлібом-сіллю, чис
тою джерельною водою
батьки. Вони привітали
молодят із знаменною по
дією й запросили до залу.
Весільні розпорядники
Є. Коваленко й Т. Івано
ва, щойно гості поздоро
вили Тетяну й Олександ

ра, запросили всіх до ве<
сільного столу. Пригоща
ли тут газованою водою,
лимонадом, соками. Луна
ли
святкові 'вітання га
традиційне «Гірко». Ду.
же смакували всім стра
ви, приготовані руками
місцевих харчовиків. Во.
кально - інструментальний
ансамбль під керівницт
вом В. Сидоркова заграв
вальс...
До пізнього вечора у
будинку культури не вщу<
хала музика. Веселились
наречені, гості, батьки. 1
кожен, хто побував тут,
скаже: це весілля справді
стало святом молодят.
Н. ПУШКІНА,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».
емт Голозанівськ.

ФОТОРЕПОРТАЖ«

хвилин. А так. жюрі повин
но було знімати очки за
«перестрочну».
Найбільше балів набрали,
ТАКИЙ КОНКУРС, ПРИСВЯЧЕНИЙ
а отже визнані найвеселішиМІЖНАРОДНОМУ ДНЮ СТУДЕНТА
ми хлоп’ятами (і дівчатами,
ПРОЙШОВ У АКТОВОМУ ЗАЛІ КІСМу
звичайно),
студенти
пед
інституту (фото
капітана
8.
УСАТЮКА
бачите
зліва
в
Три вузи міста — КІСМ, зліва внизу), конкурс шука
педагогічний інститут імені чів, конкурс молодого бать- центрі).
О. С. Пушкіна, КЗЛУЦА - на
(до
речі,
найкраще
Чим могли, допомагали
зустрілися, щоб визначити сповив «немовля» курсант «своїм» і болільники: оплес
найкмітливішу і найвеселі- училища, а колискову най- ками, закликами і навіть
шу команду.
лагідніше виконав студент
(на фото вгорі —
Учасники ноннурсу по КіСМу), танцювальний кон виступами
співає
КРН30Р0Г з
винні були знати і вміти все. курс.
•лі СМу).
Судіть самі — літературний
Був і коннурс капітанів.
конкурс, конкурс молодих Щоправда, всі чекали
від
Фото в. ГРИБА,
винонавців (найбільше всім своїх ватажків набагато біль м. Кіровоград.
сподобався виступ ансамблю шого.
«Дівчата» КВЛУЦА — фото
А якщо говорити про до
ВЕРСТАВСЯ НОМЕР.
машнє завдання, дє> потріб ДоКОЛИ
редакції завітала група
но було розповісти про шко учасників конкурсу з пед
ду пияцтва та паління, то інституту 3 деякими заува
всіх перевершила номанда
.1 пропозиціями що
КІСМу. Зал буквально луснав женнями
організації цього й на
зі сміху. Могли б кісмівці до
«КВНів». Відкритий
набрати всі 6 очон, коли б ступних
лист номанди читайте в най
свою програму вклали у 5 ближчих
номеплх

«ВЕСЕЛІ ХЛОП’ЯТА»
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Сьогодні вони вже

«Молодий комунар»

З стор.

тре

тьокласники^ найстарші

Володимир КОБЗА?

з

молодших класів. Пройдене
так багато часу і їхня Ган
на

Василівна ВОЛЧЕНКО ’

візьме собі першачків, ма

леньких,

трохи

смішних,

несміливих і нерішучих, які
прийдуть у Кіровоградську

середню школу № 6. А ео
ни стануть 4-« А», І буде а

них не одна

вчителька, а

багато-багато.

О тільки б

(ПОДОРОЖНЯ ПОВІСТЬ)

Пам'яті батька

всі вони розповідали гак ці

(Продовження. Поч. у №№ за 14, 17 та 19
листопада ц. р.(.

каво і захоплююче, як їхня

Я крадькома зміряв її оком: сухорлява, змарніла,
негарна — вона, зізнаюсь, не вабила до себе навіть
молодістю. Така не затримає коло себе чоловіка.
Але піти від своїх дітей?!.

перша вчителька...
Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.

Не шукати
легкого ЖИТТЯ
У випуску 68 «Бібліотеки
юнацтва»
(К..:
Молодь,
1987) у серії «Уславлені іме
на» побачила світ біогра
фічна повість В. Є. Алек
сандрова «Михайло Фрун
зе». В ній ідеться про слав
шій життєвий шлях видат
ного діяча
Комуністичної
партії і Радянської держа
ви, полководця громадян
ської війни й організатора
Червоної Армії М. В. Фрун
зе,

Фрунзе помер від паралічу
серця) досліджується
його
життєвий шлях.

Михайло Фрунзе вступив
до лав РСДРП в 1904 році,
примкнувши до більшовиць
кого крила партії. До ос
танніх хвилин життя
він
боровся за соціалістичну ре
волюцію, пережив
кілька
арештів, каторгу, двічі за
суджений до страти (виро
ки були замінені чотирма і
шістьма роками каторги,..).
Потім — втеча з Ойокської
волосної тюрми, нелегальна
партійна робота.
Про все це йдеться в роз
ділах «Агітатор із Ви
борзької», «Рубікон біль
шовика», «Трифонич», «Ви
бух», «Заграва над Талкою»,
«Тридцять місяців під ме
чем Дамокла», «Довгі роки
каторги» та інших.

«Хто він?» — запитує ав
тор. 1 відповідає: «...Михайло
Васильович Фрунзе — син се
лянина із Захарівни Тирас
польського позіту
Херсон
ської губернії Василя
Ми
хайловича Фрунзе, що по
ходив з молдаван, кріпаків
Князя Долгорукого...».
Стоінна за сторінкою, — погупово, неквапно, на осноі численних
документів,
листів, спогадів
розкриває
письменник образ народно,
го героя. Від дня народжен
«Я не шукаю легкого жит
ня 2 лютого 1885
року в тя, — писав Михайло Фрун
м. Пішпеку (нині м. Фрун зе своєму братові Костянти
зе, столиця Киргизької РСР) нові. — Я не хочу сказати
І до передчасної смерті (31 собі на схилі років: «Ось І
Жовтня 1925 року М. В. прожито моє життя, а для

а КВІТНЯ цього року наша газета повідомляла про
позапланову роботу молодих анторів Кіровоград
ського музично-драматичного театру імені Кропивницького над спектаклем «Хлопчиш-Кибальчиш» за рома
ном А. Гайдара ‘'Військова таємниця». «Зробити цю
виставу в надзвичайно короткий строк» — так визна
чалися тоді задуми крогіивничан. Минуло півроку, а
про виставу ні слуху ні духу...

Театр можна зрівняти
з ці березня почала вимальо
гайвеликою комунальною квар вуватись сценографія
тирою, де мешкають есте дарівської казки, були го
декорації,
тично розвинені,
духовно тові майже всі
неординарні люди, котрим, зроблені, до речі, із зеко
•^анак і ніщо людське не номлених матеріалів.
Тут на сцену (у перенос
Дфе. Нині, у період гласг
розумінні)
вийшов
ності, служителі Мельпоме- ному
ни, сміливіше, ніж раніше, виконуючий обов’язки го
ловного режисера О. С. На
засуджуючи те, що
зава
жало
спільній
творчості, тяжний. Загалом ненав’яз
дозволяють у власному до ливо, тактовно він спробу
вав внести свої корективи і
мі І більш гострі «шпиль
ки» в коридорі,, і гарячі доповнення в роботу моло
дих. Вони пішли на конДискусії «на кухні».

НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю
чого? Що покращало у саіті
в результаті мого життя?
Нічого? Чи майже нічого?
...Ні, глибоко пізнати за
кони, що нерують
ходом
історії, зануритися з головою
в дійсність, злитися з най
більш передовим нласом су
часного суспільства — ро
бітничим, жити його мрія
ми
й сподіваннями, його
боротьбою і докорінно змі
нити всо — така мета мого
життя».

Фрунзе зустрічався з В. 1.
Леніним. Думки мужнього
воєначальника у найсклад
ніші періоди боротьби з
контрреволюцією
завжди
летіли в Москву, до Лені
на... Якраз за пропозицією
Леніна Фрунзе було при
значено «комфронтом про
ти Врангеля», В розділі «Кі
нець «чорного барона» на
водиться текст телеграмн
на ім'я Леніна: «Сьогодні
нашою кіннотою захоплено
Керч. Південний фронт лік
відовано. Джанкой. 16 лис
топада 1920 року. Фрун
зе».
З хвилюванням
перегор
таю останню сторінку біо.
графічної повісті. Занлючні
рядки відгукуються болем в
серці: «День 31 жовтня 1925

для бесіди, виявилося, що
не всі жителі цієї чудової
«комуналки» йдуть назустріч один одному, Виховані
своїм мистецтвом, вони імітують кілька кроків уперед,
роблять
галантний
реве
ранс, потім, блиснувши ви
шуканими манерами,
ли
шаються «при своїх»—дум
ках, позиціях,
принципах.
Так, наприклад, в. о. голов
ного режисера О. С. На
тяжний міркував: «...Я ро
зумію, що дитячий репер
туар нашого театру треба
розширювати і згоден з
тим, що виставу «ХлопчишКибальчиш» зробити необ
хідно, якщо вже пообіця-

року сколихнув горем всю
країну, партію, Червону Ар
мію. Помер Фрунзе!».

За Мавзолеєм В. І. Лені
на, праворуч, стоїть сірий
постамент з бюстом видат
ного радянського 'партійно
го і військового діяча М. В.
Фрунзе. Через шістнадцять
років після його передчас
ної
кончини,
у грудні
1941-го,
сюди прийшов,
перш ніж вирушити на Пів
денно-Західний фронт, лей
тенант у реглані льотчика.
Обличчя юне, чисте, а голубі
очі — суворі. Довго дивив
ся на постамент. Це був
син Михайла Васильовича
Тимур, який став Героєм
Радянського Союзу, гідно
продовживши справу бать
ка.
Книга ілюстрована. Тут є
портрет М. В. Фрунзе 1920
року, фото батька, матері,
брата і сестер героя, будин
ку в м. Пішпеку, де наро
дився М. В. Фрунзе, фотоко
пію телеграми М. В. Фрунзе
В. І. Леніну про ліквідацію
Південного фронту та інші
фотодокументи. Додано та
кож довідкові матеріали.

г. поздняк.
м. Світловодськ.

теж «голозний» по
відно
шенню до згаданого спек
таклю, та й він на якомусь
етапі охолов до свого за
думу.
Повернемося до покину
того «Хлопчиша-Кибальчиша». З’ясувалося, що
це
ненароджене ще дитя було
вже вписане в міністерську
метрику. Тобто з позапла
нової робота перетворилась
у планову. І ті, хто був за
цікавлений у постановці, і ті,
хто не дуже, з обуренням
сприйняли цю новину, доодному в
коряючи один
несумлінності,
перебільшенні службових повноважень, і трохи не пересвари-

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Чи не заіржавіла шабля Хлопчиша?
такт, і А. О. Косяченко як
І головне тут — не прос
то вислухати, а почути один актор і як режисер-постаноаник, відстоюючи
своє
Одного, беручи собі
за
принцип: чим талановитіша бачення, асе ж прислухав
порад
«маестро».
людина, тим більше вона ся до
Збоку це здалось
нефор
5^,чна
_ ____________
трудитися.
Мова
наставництвом і
про колективізм у те- мальним
переплави
атР>, про те, щоб навіть на згодом мало
Зіткненні суперечностей (в тись у співробітництво на
взаєморозуміння,
Єг-Тетичних поглядах і по основі
якби не...
зиціях окремих членів) на
Якби
не
напружений,
раджувались
СПІЛЬНІ
ко
репетицій
рисні справи. Та у кропив- щільний графік
планових вистав та прем єр.
ничан буває і навпаки.
Якби не випливаюча з ньо
Повернемось у минуле,
відомо, група ентузіас- го завантаженість акторів і
режисерів. Якби не кінець
110 на чолі із заслуженим
«Ростом УРСР А. О. Кося- сезону В травні. Якби не
ЧДНком взялася зробити ви- змінився склад театру. Як
Ст®вУ для дітей за корот- би не гастролі по області,
Ии строк і з позаробочий ■коли трупа була роз єдна
П єсу вибрали спільно на, щоб виступати в кількох
ТрЙМІЧНИКОМ
головного районах одночасно...
Можна скільки завгодно
₽“*^ера з
літературної
®С7ини В. ф. Кобзарем, по- повторювати «якби не».., та
Дили з а. о. головного ре- цим не повернути махови
,Исера о. С.
Натяжним. ка, що розсовує куліси, за
,Дектакль
присвячувався якими — нове творіння кропивничан.
и Річчю Жовтня. Після чоКоли я прийшов у театр
■₽1,ох репетицій наприкін-

ли. Але її естетику і сце
нічний
малюнок я
бачу
інакше. Аджй Інсценізація,
яку бере за основу
Ана
толій Косяченко, зроблена
Є. Шерстобитовим ще в
60-ті роки і багато що там
уже застаріло. А за допо
могою до мене ніхто не
звертався, тим паче,
що
роботу над спектаклем мо
лодь покинула. Мабуть, її
ентузіазм уже вщух, адже
репетирувати треба в -озаробочий час. Та й у лене
його майже не лишається»...
Згадаймо першу
поміч
О. С. Натяжного. Що то бу
ло — красивий жест?
теНіхто не заперечує:
атру треба вчитися думати
по-новому, а це
справа
складна, та й не кожному
ПІД силу. І ТОН тут. має за
давати лідер театру, голов
ний режисер. Він
С;;: повинен
мислителем-практибути
ком, головним педагогом і
вміти довести справу до
кінця. А. О. Косяченко

лися. Згодом дізналися, що
цю ведмежу послугу зро
бив колишній директор те
атру В. і. Чхаїдзе.
Тепер підготовка вистави
стала, як кажуть у протоко
лах, «спеціальним
питан
ням». Щоб виправити ста
новище, партійна та проф
спілкова організації театру
ставили питання про
при

скорення і завершення ро
боти на своїх зборах. З тре
тьої спроби маховик почав
рухатися. А. О. Косяченко
пояснив:
— Замість
вибулих із
складу трупи акторів взяти
участь у виставі дали згоду
нові; дирекція вирішує пи
тання про репетиційні дні
та іншу допомогу.. Гадаємо
закінчити справу в листо
паді.
Більша частина листопада
вже позаду...

—
—
—
весь

Поїду звідси, — сказала молодиця.
Чого?
Клімат тутешній не підходить.. Сушить мене тув
час, сушить.

Напевне її сушив не клімат, а нелад у сім'ї; я цілком її розумів і тому не став ні в чому переконува
ти — надто глибоко сиділа в ній образа на чоловіка,
а відтак і на весь білий світ.

За Тарасівкою ми ніяк не могли знайти годящого
місця для ночівлі. Потрібен був затишок і, в першу
чергу, — вода, до якої ми постійно були прив'язані.
Натомість попереду стелився степ — темний, загад
ковий, пустельний. Праворуч за шелюгом ховався
Інгул — той самий, що протікав у Кіровограді, але
водночас не такий, не засмічений, а більше схожий
на скромну малу річку.
Діти все частіше питали про привал, і я все часті
ше занепокоєно вглядався у дорогу. Хтозна, де б ми
розташувалися, якби не випадковий чоловік,
який
повертався в село.

— Найкраще стати о-он там. Бачите, скала над Ін
гулом? Під нею є джерело, а коло джерела — ба
ночка, нею можна начерпати води.
Щоб скоротити відстань до «скали», до якої було
кілометрів півтора, я мусив звертати з дороги і йти
стернищем, а далі — ріллею та бур’янами. Бідолаш
ний Андрійко мовчки плентався слідом, весь час
відставав, і я мусив раз-у-раз зупинятися. Обидва
молоді чумаки косували на мене: чи не почну я, бува, гримати на них; а я, знаючи за собою цю ганебну
звичку, намагався підбадьорити їх словами
про
близький привал. Укотре оглянувшись, я побачив та
ке: Роман, менший від Андрія на півголови, нама
гається перенести босого брата через колючки, ту
жачись з усіх сил. Рюкзак полетів додолу, я побіг
до них і переніс обох на собі...

Вони поснули одразу ж, навіть Роман, який звиїс
довго товктися в постелі. Я ж лежав з заплющеними
очима, у мені гуділи враження цілого дня, згадува
лися уривки розмов, голоси, скрики. А степ довкола
загадково /довчав, немов зачаївся, і бентежив несхо
жістю на міську тишу.
Посеред ночі прокинувся Андрійко — його раптом
занудило. Ми разом виглянули надвір подихати сві
жим повітрям.

— Ух тиі — захоплено прошепотів Андрійко, по
бачивши безхмарне, рясно засіяне зорями небо —і
таке, яке можна побачити тільки влітку, за містом, 8
знову міцно заснув, ледь забравшись у спальний мі
шок. А я занепокоївся: ця халепа з Андрійковим жи
вотом — випадковість, наслідок надмірного апетиту
чи (крий боже!) — отруєння? У такому разі наша
подорож знову, вкотре, опинилася під
загрозою.
Пригорнувши дітей до себе, я сяк-так продрімав
ніч, і вже коли почало братися на світ, заснув міц
ніше.
3.
Який не був сон тривожний і короткочасний, ала
він приніс певну розраду. І коли вранці Андрійка
сказав, що його більше не нудило, — у мене від
лягло від серця.

Перша ж ніч розвіяла ще одне побоювання: чи но
буде холодно вночі, надто вдосвіта. На щастя, лег
кий вранішній дрож я відчув лише першої ночі і,
мабуть, тільки тому, що ми отаборилися біля річки,
на самому белебні.
Після сніданку ми верстали свою путь уздовж Ін
гулу. Мою увагу привернули купи садків і напівзруйнований, великий сарай — колись тут було село. За
густою травою стріпнулися І перелетіли ближче до
ріки, подалі від нас, куріпки. Діти пленталися позаду

і не встигли як слід розгледіти цих птахів. Та і я„
власне, не встиг як слід цього зробити —• настільки
несподівано з'явилися вони перед очима і так сама
швидко щезли за кущами. Що добре запам'ятало
ся — так це незвичне звучання польоту: ледь чут
ний, м'який шурхіт, якого десь-інде, поза степом,
я б ніколи не розчув.
Оглянувшись на покинуту селидьбу, я вкотре від
значив для себе: наші предки були мудрими людь
ми, вони завжди селилися в гарних місцях. Тепер,
можливо, люди з цього покинутого хутора живуть у
великому впорядкованому селі з клубом, з електри
кою, з асфальтом на центральній вулиці; живуть, ма
буть, у достатку, — в нових будинках, які чомусь
полюбляють будувати на один кшталт і шикувати в
один ряд, як солдатів на параді, — одне слово, жи
вуть краще, але перед їхніми очима, вочевидь, уже
нема тої краси, того простору, який тішив їхнє око з
самого дитинства отут, на цих інгульських схилах,

Р. ЛЮБАРСЬКИЙ,
м. Кіровоград.

(Далі буде).
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Лауреатом цьогорічного
конкурсу стала
київська
група «Міраж», що висту
пає у стилі «нової хвилі».

РОЗПОВІДЬ

зичну освіту. У складі і ру
ни Костянтин Осауденко
(бас-гітара), він же лише
тексти, Микола Павлов —

ІА ВАШЕ ПРОХАННЯ

Лауреати «Золотого камертона»
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Иові імена на радянсь
кій естраді допомагають
відкрити різні
фестивалі
та конкурси. Серед них —
конкурс молодих виконав
ців
популярної музики
«Золотий камертон», орга
нізований газетою «Ком
сомольская
правда» та
фірмою грамзапису «Ме
лодія».
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Починала група 1978 року
з виступу в телепередачі
«Веселі нотки». Колектив
був організований при Бу
динку піонерів, склад його
не мінявся з дня утворен
ня. Назву, яку ансамбль
має нині, вибрали
пізні
ше, коли хлопці після ар
мії зайнялися
піснями
всерйоз.
Всі учасники мають му-

ПІДСУМКИ традиційного конкурсу
ВО КА Л ЬН О-1Н СТ РУ М Е Н ТАЛ ЬIIИ X АНСАМБЛІВ
П РО Ф Г Е X У Ч И Л И Щ к ІРО В О Г Р А Д Щ И Н11
«ЮНІСТЬ МОЯ, КОМСОМОЛ»

Другий, рік підряд най
вищу оцінку жюрі отри
мує ВІА Голсзанівського
СПТУ № 38. Учасники ансамблю разом із танцювальною групою показали
інсценізацію пісень «Про
щальна» та «За фабрич
ной заставой». Сподобався
публіці юний соліст тре
тьокласник Олег Виногра
дов.
Диплом першого ступе
ня одержав ВІА Кірово-
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градського СПТУ № 4 (ке
рівник В. Брага). Дипломи
другого ступеня вручено
кол-зктиізам кіровоградсь
ких СПТУ № 2 (керівник
В. Гагарін), СПТУ № 13
(керівник А. Смирнов), Ноівоіукраїнського СПТУ №40
(керівник П. Олійник). Тре
тє місце розділили ВІА кі
ровоградських СПТУ № 8
(керівник
В. Колченко),
СПТУ
№ 18
(керівник
В. Чуб), СПТУ № 14 (ке-

клавіш пик,
Володимир
Назаренко — вокаліст, Ві
талій Данилов-— гітарист.
Два роки тому в групу
прийшла солістка Ната
ша Поривай. Вона, наймо
лодша учасниця колекти
ву, їй всього 14 років.
«Міраж» готується
до
гастролей по країні,
до
запису першого диска.
Д. ТКАЧЕНКО.

рівник
Л.
Тениченко),
Олександрійського СПТУ
В. Воло№ 7 (керівник
шин).
призами
Спеціальними
управління
обласного
. .
профтехосоіти нагороджені
вокально - інструменталь
ні ансамблі: Олександрій
ського СПТУ № 31 — за
краще виконання військо
во - патріотичної пісні; Кі
ровоградського СП і У № 6
за комсомольську пісню;
Йиитрівського СПТУ № 39
нам’янський район) —
за українсьну пісню; Олек
сандрійського СПТУ № 33
— за кращий сценічний
костюм.
Вперше виступали
на
конкурсі ВІА Маловисківського СПТУ № 16 (керів
ник Н. Нестеренко) і Олек
сандрійського СПТУ № 17
(керівник В. Воронов).
Л. ШАТНА.
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Група Міклоша Варги з Угорщини тричі гастролювала в СРСР, в тому числі й на
Україні, виступала на ХІІ Всесвітньому фестивалі молоді І студентів у Моснві.

На

знімну (зліва направо): Ондраш АЧ та Атіла ФЕГЕР.
Фото В. ГРИБА.

ї "7 ЖОВТНЯ цього року «Молодий комунар»
я ' вмістив у музичній сторінці ч.Диск-зал» стат
тю «Води підземелля», де йшлося про створення
у Кіровограді рок-клубу. Через деяний час до ре
дакції надійшло

ЗАПЕРЕЧЕННЯ АВТОРОВІ

«Шановна Ніно Дани
ленко! Черговий раз кон
статую, що ваш «Дискзал» далекий від сб'єктизної оцінки подій, які від
буваються не десь
за
океаном, а, можна сказа
ти, під носом. Маю
на
увазі статтю «Води підзе
мелля», опубліковану
17
жовтня ц. р.
Мені здається,
кожен
журналіст повинен писати
про те, що бачиз сам. Ні
но, ви були біля магази ну
«Мелодія» ,зи чули, що
еони, • металісти,
чогось
вимагали? Щось я вас там
не помітила. Я була і ска
жу — учасники
деяких
рок-груп зібралися обго
ворити статут рск-клубу з
товаришами Алимовим і
Третяксзим. Тема стаціо
нарного приміщення для
клубу не була головною,
як ви хотіли показати!
Після слів про металіс
тів, котрі чогось вимага
ли, ідуть дрібні
огріхи.
Наприклад, «Полі Р» — не
рок-, а синтез-гріупа.

Подібні статті, де тільки
констатуються факти, всім
нормальним людям на
бридли.
Маргарита АТЕВС.
м. Кіровоград».

ВІДПОВІДЬ
КОРЕСПОНДЕНТА
На засіданні в
Палаці
Півтори години Сергій
культури
імені
Компаній

Алимсв розказував
при
ця,
про
яке
йдеться
у
сутнім казочки, і ви, Ніно,
«Водах підземелля», хло
разом з усіма терпляче пець, що сидів поряд зі
їх слухали, а потім почали мною, тихенько забив гві
розпитувати і, очевидно, здок на адресу «Молодо
нічого не зрозумівши, за го комунара»: «Треба бу
плутались, тому в газеті ло дати оголошення про
ми прочитали тільки
про наступні збори любителів
затоплений підвал, хоча року на четвертій сторін-

Музика О. ОСАДЧОГО.

ПРИСПІВ:

Фортуна — чари в саду,
Фортуна — ніч на меду,
Фортуна — Світ перейду,
Та, як і згаданий мій спів
розмовник, ви розгортає
те газету, очевидно, не
щоразу. Інакше,
гадаю,
запам'ятали б, що полови
на анонсу «Кому подоба
ється рок...» у номері за
24 вересня була якраз про
те, що рок-прупи (не «де
які», як ви пишете, а по
іменно) збиралися і обго
ворювали статут майбут
нього клубу. Отже, у «Во
дах підземелля», це пов
торювати було вже
не
обов’язково, тим більше,
що тут містилося
поси
лання на об'яву — номер
газети, назва... Боюся, що

були теми куди цікавіші.
Я маю праео про це го
ворити, бо ми з вами, Ні
но, сиділи в одному залі
в клубі імені Компанійця!
Як бачите, навіть газетя
рів багато хто знає в Обличчя.
Всіх члені® клубу ви наТазиіваєте металістами,
й
них лише частина. Та
які то металісти, це так —
відгомін моди, що дійшов
на переферію (орфогра
фія автора — Ред.).

ці, а не на третій. Помі
тив я його там випадково,
а взагалі газети не роз
гортаю».
Не скажу цього про вас,
принаймні
Маргарито:
читаєте,
«Диск-зал» ви
перший
Адже ж це не
ваш лист подібного харак
теру, чи не так? Ваше реа
гування на замітку
про
«Модерн токінг» містило
слушні
спостереження:
відчувалася певна обізна
ність у сучасній музиці.

НАША АДРЕСА:
316050 МПС,

орган Кировоградского

©бластного комитета

м, Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вуя. Луначарського, 36.
БК 03464.

Індекс бПОЗі

і «Води підземелля»
ви
тільки похапцем пробігли.
Бо ж там не тільки про
підвал говорилося. Щоб
усе нагадати, треба тре
тину статті переказувати:
про
дискусію
навколо
рок-студії, ради
клубу,
внесків... Ви наголошуєте,
що вам нудно було слу
хати «казочки»
Другого
секретаря
міськкому
ЛКСМУ Сергія Алимова,
що вам відомі куди цікавіші речі, що ви, нарешті,

ВИ ЗА/АОВЛЯЛИ ПІСНЮ
А в рідному краї я щастя знайду.

Вірші М. ТКАЧА фортуна — ПІСНЯ доріг,

Радію в житті чи плачу —
Я вірю в свою удачу,
Бо щастя у тім я бачу,
Що чую під серцем пісні.
У тому краю, де мати
Навчила мене співати,
У тій стороні, у тій далині
Фортуна всміхнулась мені.

Конфіденс крізь тоноване скло

«Молодой коммунар»

На украинском языке.

\

ФОРТУНА

. Фортуна — рідний поріг,
Фортуна — посмішка юна,
Піснями сія Фортуна моя.
Вклонюся в гаю калині,
Нап’юся роси в долині,
Свій голос пошлю вершині,
Поливу за вищу гряду.
] високо там у горах,
При місяці і при зорях
Край світа піду, цвіт-руту знайду,
Фортуні подяку складу.
ПРИСПІВ.

знаєте журналіста в
об
личчя. Так чому ж не ви
ступили і прямо не ска
зали, що, мовляв,
дана
розмова
безпредметна,
треба говорити про інше.
Чом не підійшли до мене
на конфіденційну бесіду?
■Може, вона б і пожвавила
конотативну, за
вашими
словами, статтю. А то, ба
чте, тепер у нас виходить
розмова ніби крізь тоноване дзеркальне скло
в
«Жигулях», що «дає 30браження» лише в один
бік. Той, хто в машині, ба
чить перехожих, а
вони
його ні.
Втім, вам так,
мабуть,
зручніше. Із «зздзеркалля», очевидно, безпечніше
пускати стріли і в газету,
і .в своє місто. Якщо
ви
вважаєте Кіровоград
периферією, то можна подумати, що десь далеко
■від нас є і центр.
А
в
якому розумінні центр —
в географічному чи ін
шому? Відомі центри сві
тової моди на одяг (Па
риж),
футболу (Ріо-деЖанейро), древньої архі
тектури (Рим, Афіни)... А
як же з музикою?
«Бітлз», скажімо, були
з Ліверпуля, а він, коли

глянути на карту — око
лиця з околиць. Сам на
краю Англії, Англія — на
краю Європи... Де є
ті
еталонні металісти (раз
уже місцеві, на вашу думку, другосортні), на яких
можна орієнтуватися, підбираючи термін до тих чи
інших прихильників року?
І чи займатиме нинішня
музика завтра те місце е
умах і серцях яке зай
має сьогодні? Інше поко
ління — інші захоплення,
то закономірно. Але: му
зичний стиль зміниться, а
клуб залишиться,
якщо
його таки збудують.
До речі, із задоволен
ням послухала б про ва
шу участь у його облад
нанні — есе ж людина ви,
судячи з листз, небайду
жа до цієї справи, ком
петентна. Та боюся, що це
я забагато хочу — ви ж і
в першому, і в другому
листі
своєї
домашньої
адреси не залишили. Мо
же, ви... як би це делікат
ніше сказати... й не зов
сім Маргарита, на зразок
того, як ваші знайомі —
не зовсім металісти?
H. ДАНИЛЕНКО.
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