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зшичне езш
■ 24 траеня в Кіровограді відбувся облас

ний зліт робсількорівського активу з учас
тю редакторів стінних, багатотиражних, мі- 
ськрайонних і районних, обласних газет, 
відповідальних працівників комітету обл- 
виконкому по радіомовленню і телебачен
ню, кореспондентів-організаторів районно
го радіомовлення.

З доповіддю «Про завдання журналістів 
газет, радіо і телебачення, робсількорів

РОБШЬКОН
області, що випливають з постанови ЦК 
КПРС «Про дальше поліпшення ідеологіч
ної, політико-виховної роботи» виступив 
секретар обкому Компартії України А. І. 
Погребняк.

На зльоті виступили Л. В. Чернега— тонар 
заводу «Червона зірка», депутат Верховної 
Ради УРСР, Ю. Д Моторний — редактор об
ласної газети «Кіровоградська правда», В. С. 
Андріяш — бригадир тракторної бригади 
нолгеч пу «Росія» Новоукраїнського району, 
Герой Соціалістичної Праці, І. М. Венжик —
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0БЛЛСІННГ~ЗЛІТ ЙПТАТОРІВ
Учора в Будинку політосвіти обкому Компартії України 

відбувся обласний зліт активістів агітаційно-масової роботи, 
присвячений 60-річчю створення агітпунктів.

З доповіддю «Агітаційно-масова робота — важлива скла
дова частіша ідеологічної діяльності Комуністичної партії та 
завдання агіїаторів і політіпформ атолів області по її поліпшен
ню у світлі постанови ЦК КПРС «Про дальше поліпшення 
ідеологічної, політико-виховної роботи» виступив заступник 
завідуючого відділом пропаганди і агітації обкому Компартії 
України О. Ф. Керднварепко.

В обговоренні доповіді взяли участь: В. М. Нсдовбз — керів
ник агітколективу партійної організації колгоспу імені Леніна 
Знам’янського району, и. С. Цуканов — агітатор партійної ор
ганізації ливарного цеху ковкого чавуну заводу «Червона нір
ка», ,П. Т. КоТяяров — керівник групи політінформаторіг. пар
тійного комітету Кіровоградського заводу тракторних гідро
агрегатів, О. П. 1 рпиун — політінформатор партііії сї аніма
ції колгоспу «Дружба» Новоуіграїнськоіо району, В Т Ксвго- 
шок — їтолігіїїформатор гартіііної організації колгоспу імені 
Ілліча Компакіївського району, Г. Т. Кучеренко — ...........
агітпунктом партійної оріанізації колгоспу імені 
Опуфріївського району.

Крайнім активістам ггітаціГшо-масової роботи 
но Почесні грамоти обкому Компартії України.

Учасники зльоту прийняли звернення до всіх 
працівників області.

голова облтелерадіокомітету, С. Ф. Токар — 
машиніст-інструктор Знам’янського локомо
тивного депо, В. І. Семенюк — доярка кол
госпу «Мир» Гайеоронського району, І. Д. 
Таран — комбайнер колгоспу імені 40-річчя 
Жовтня Вільшансьного району, А. П. Гор
бенко — ланковий механізованої ланки кол
госпу імені Леніна Устинівського району, 
А. М. Сарнісова — кореспондент-організа- 
тор Світловодського районного радіомов
лення.

Учасники зльоту гаряче схвалили поста
нову ЦК КПРС «Про дальше поліпшення 
ідеологічної, політико-виховної роботи» І 
прийняли звернення до всіх робсількорів, 
активістів преси області.

Фото В. ГРИБА

Хлібороби колгоспу «Заповіт Леніна» Знам’янсьно- 
го району закінчують перший обробіток плантацій 
цукрових буряків. На цій роботі особлизо відзначився 
ланковий механізованої ланки молодий комуніст Гри
горій ХОРЕНЖЕНКО.
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промисловому й 
господарському 
ЦТБІ --- одне З
завдань, що їх 
перед собою
комсомолу району, 
ловна мета цього заходу— 
на прикладі передовиків

сільсько- 
виробни- 
важливих 
ставлять 
комітети 

Го-

ли підвищені зобов’язан
ня. Так, 
Кирпи з 
Фрунзе
Харламова з колгоспу іме
ні Горького дали слоио зі
брати по 300 центнерів 
коренів з гектара. А дане

ланки Анатолія 
колгоспу імені 

та Володимира

склад молодіжних ланок 
не порушувався. Сівба, до
гляд за посівами, збиран
ня врожаю — це триєди
на формула ефя,:тивчості, 
з допомогою якої розв я- 
зується завдання вилощу
вання високих урожаїв

жен виступ у газеті “и по 
радіо давав конкретні по
зитивні наслідки. Статті і 
радіопередачі обговорю
ють у тракторних брига
дах, на фермах, тут роб
лять висновки про можли
вість застосування пере-

АДРЕСИ ДОСВІДУ
Емитгтаа •ііясітхжкгхж ■нЛ

ФОРМУЛА ЕФЕКТИВНОСТІ

завідуючий
Комінтерну 

було нруче-

ідеологічних

ЗАВТРА — 
ДЕНЬ ХІМІКА

веселки
і по
нес

іте

Бує уже по-весняному 
теплий сонячний день. 
Пестив око зелений окса
мит озимини на полях кол
госпу імені Леніна. Сніг 
залишав ниву, надходила 
та пора, коли вислів «оп
тимальні агротехнічні

строки» ставав уже не 
щЬосто звичайною фра
зою, а набирав конкретно
го змісту. Незабаром мала 
початися весня'на сівба.

І ось у цю пору Петро 
Шкарупа разом з товари
шами по ланці зустрічав 
гостей — керівників і 
групкомсоргів комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів. Цю зустріч у майстрів 
вирощування високих уро
жаїв кукурудзи було орга
нізовано Долинським рай
комом комсомолу. Ланко
вий механізованої ланки 
Петро Шкарупа старанно 
готувався до неї. Ще і ще 

згадував методи ви
рощування зернової куль
тури, аналізував успіхи і 
недоробки. Так, і недо
робки теж; він обов’язко
во розповість про них то
варишам.

Пропаганда і поширен
ня передового досвіду у

навчити всіх без винятку 
механізаторів вирощувати 
високі врожаї. Минулого 
року механізована ланка 
Петра Шкарупи одержала 
по 75 центнерів зерна ку
курудзи на круг. Отже, 
господарям було чим по
ділитися з гостями. Окрім 
того, райком комсомолу 
запросив на цю зустріч 
провідних спеціалістів ра
йону.

Що дають такі зустрічі? 
По-перше, суперники по 
змаганню ближче знайом
ляться один з одним. Це 
допомагає їм надалі часті
ше відвідувати поля сусі
дів, цікавитись успіхами, 
впроваджувати у себе но
винки. По-друге, молоді 
механізатори набувають 
необхідних знань, які по
тім застосовують під час 
сівби та обробітку посівів. 
По-третє, юні землероби, 
які ще не впевнені у своїх 
силах, сміливіше беруть 
соціалістичні зобов’язання 
і прагнуть їх виконувати.

У колгоспі імені Леніна 
зустрічалися і кукурудзо- 
юди, і бурякоЕоди. Укла
даючи договори на трудо
ве суперництво, вони бр-а-

слоео зобов’язує. Молоді 
землероби вчасно і на ви
сокому агротехнічному 
рівні провели весняну сів
бу, продовжують догляд 
за посівами. Поля, де тру
дяться механізатори, ми
лують око.

На таких зустрічах, які, 
до речі, все частіше прак
тикуються в районі, меха
нізатори вирішують проб
леми, що їх найбільше 
хвилюють. Одне з найбо
лючіших питань — збере
ження стабільності колек
тивів комсомольсько-мо
лодіжних механізованих 
ланок. Часто трапляється 
так, що, скажімо, провели 
члени ланки сівбу, а до
гляд за посівами чи зби
рання доручають уже ін
шим. Ясно всім, що в та
ких випадках втрачається 
інтерес молоді до своєї 
роботи, адже кожен заці
кавлений у кінцевому ре
зультаті своєї праці. Го
ловний агроном районно
го управління сільського 
господарства М. І. Ляшен
ко та інші спсціагісти ра
зом з працівниками рай
кому комсомолу цього 
року простежать, щоб

сільськогосподар с ь к и х 
культур.

Зусі річі-наради — не 
єдина форма поширення 
досвіду передовиків, хоч і 
дуже ефективна. Великого 
значення комітети комсо
молу надають створенню 
груп пропагандиста пере
дового досвіду. У колгоспі 
імені Леніна, наприклад, 
до складу такої групи вхо
дять заступник голови 
колгоспу по роботі з мо
лоддю, секретар комітету 
комсомолу Петро Наза
ренко, ланковий Петро 
Шкарупа, його брат Олек
сій, секретар комсомоль
ської організації трактор
ної бригади та агроном 
Микола Лиходід. Велику 
допомогу пропагандист
ській групі надають голо
ва колгоспу Микола Воло
димирович Миркаленко і 
секретар парткому Андрій 
Олександрович Манжелій.

У колгоспі видають ба
гатотиражну газеїу «Тру
дова слава», в ній активно 
виступають названі члени 
групи. Про досвід пере
довиків розповідає місце
ве радіо. В господарстві 
дбають про те, щоб ко-

дового досвіду у себе. 
Крім газети і радіо, про 
передовий досвід розпо
відають «блискавки», стін
нівки, його висвітлює 
«Комсомольський прожек
тор».

Групи поширення пере
дового досвіду створено 
в багатьох господарствах 
району. В кожному кол
госпі — свій арсенал ме
тодів поширення його. Б 
колгоспі імені Фрунзе, 
наприклад, великого зна
чення надають виступам 
ветеранів перед молоди
ми механізаторами. Часто 
розповідає про свої мето
ди і прийоми праці до
свідчений комбайнер Ми
кола Олександрович Лан- 
кратов. Молоді тракторис
ти, комбайнери беруть ці 
прийоми і методи на оз
броєння. Вони дуже до
помагають їм у роботі. 
Так, минулого року моло
дий комбайнер цього кол
госпу Валерій Глущенко 
виборов перше місце Е 
районі і друге в області.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Долинський район.

Пройдіться МІСТОМ 
милуйтеся кольором 
ни. Ним забарвлені 
тільки сквери, газони, 
клумби. Колір весни — на 
дахах, підвіконнях, балко
нах... Це зелений нолір. А 
є ще кольори чистого не
ба — то прозорого до ніж
ної блакиті, то густо-синьо
го. Творці фарб таких ко
льорів — робітниці кірово
градського заводу «Хіглпо- 
бут». Серед них — Надія 
Ігнатенно бригадир брига
ди фасувальників 
XXV з’їзду КПРС. 
Кіровсьної районної 
народних депутатів, 
ниця комуністичної 
Надію Тимофіївку 
роджене орденом 
Пошани».

ЛюбЛЯТІ. своє ГіІ. прі.і М- В 
ство. люблять свою спра- В 
ву робітниці дільниці К 
розфасування фарби. І || 
свято своє зустрічають з 
піднесеним настроєм. У _ 
першому кварталі вони В 
вибороли перше місце. В 
значно перевпкона ш р.н- В 
робнпче завдання. Та й В 
економію мають значну— | 
півтори тисячі карбован
ців. -

Лідія Богданова. Євгс- І 
вія Ушакова. Любов ІЩр- І 
біта та інші подруги гор- І 
дяться своїм колективом. В 
Адже він виконує важли- В 
ву роботу, від нього зале
жать виконання підпінкм- ■ 
егвом своїх завдань. ї тут к 
усе залежить від їхніх І 
професійних наників, умін- В 
ия економно й швидко В 
працювати.

До чотирьохсот таїш 
фарби проходить ніоміся- | 
ия через руки наших фа- І 
сувальнпць. а їх. фасуваль- І 
ниць, у бригаді ін налічіпп І 
і десяти. І хоча робінін- В 
цям допомагають механіз
ми. однак. виконуваний І 
ними обсяг роботи дивує В 
і захоплює: чотириста’ В 
тонн — не чотириста кіло- II . 
грамів!

— Головне — ввійти в || 
ритм, вивчити ножну опе
рацію. економити кожен 
рух, — учить своїх подруг № 
бригадир Надія Ігнатенко. Е 

А темп фасувальниці В 
завжди беруть високий. В 
Скажімо, план трьох р< ків В 
п’ятирічки вони зобов’я.ча- " 
лпея виконати до Дня _ 
Конституції СРСР. а сира- В . 
вилися з ним па два міся- |І 
ці раніше. І відразу ж па- № 
мітили собі повий рубіж- В 
«П’ятирічку — до 110-ї В 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна!». І воші віть- «, 
муть ного, цей рубіж, бо В 
кожен день бригади — В 
ударний.

Милуються веселковими І 
кольорами рідного міста £ 
ваші фасуеальниці. ! улн- 
г.яють собі такими міста 
Гомель. Ташкент Ригу. ■ 
Іланоео. Кишинів... Бо 1Т8 І 
замовників мас завод і всі II 
вони задоволені продук 1 
цією кіровоградиів.

Н ДОВГА. І
нормувальниця ні- В
ровоградсьного за
воду

імені 
депутат 
" Ради 

удар- 
праці.
наго

ті Знай
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РЄЛІПЯ £ опіум народу, — цей вислів Маркса є 
наріжний камінь усього світогляду марксизму 

в питанні про релігію. Всі сучасні релігії і церкви, 
□сі і всілякі релігійні організації марксизм розгяяда? 
завжди, як органи буржуазної реакції, які служать 
захистові експлуатації і задурманенню робітничою 
класу», — писав свого часу Володимир Ілліч Ленін.

Комуністична ідеологія і релігійне вчення по-різ
ному розз язують питання мети і смислу ЖИТІЯ. 
Марксистсько-ленінське розуміння мети і смислу 
життя передбачає їх тісний зв’язок з проблемою 
щастя. А що таке щастя? Копи одного разу дочки за
дали Марксу таке запитання, віч відповів одним сло- 
вом: «боротьба».

Сьогодні минає 70 
років з дня опублі
кування 
Леніна 
лення
партії до релігії»

праці 8. L 
«Про став- 

робітничої

ДЛЯ чого жити?
з покликанням mo
no собі, а життя,

НАЗУСТРІЧ ДНЮ ПРИКОРДОНЙЯКАІ
28 травня радянський 

народ і його Збройні Сили 
відзначають День при
кордонника.

Славний шлях пройшли 
радянські прикордонні вій
ська, їх. особовий склад 
пишається, що 
ня військ і вся їх 
ність нерозривно 
з ім’ям Леніна, 
тіічпою партією.

61 рік стоять 
рубежів нашої

особовий 
нгіроджсіі-

ДІЯ.ІЬ* 
зв’язані 

Комуіііс-

Щастя нерозривне 
дини: не життя само 
натхненне благородною метою, — ось 
справжнє щастя.

Весь свій геній, усі свої сили віддав 
В. І. Ленін боротьбі за щастя трудового 
народу, за комунізм. Він по-ьауковому 
бачив і розумів можливість створення 
на землі такого суспільства, в якому б 
усі люди були щасливими. Загальне за
хоплення переконаністю Володимира Іл
ліча висловив великий пролетарський 
письменник О М. Горький: «Для мене 
надзвичайно велике в Леніні саме це 
його почуття непримиренності, невгаси- 

,1 • •- .1 ►.---------  його
не є 

буття, а — мерзо- 
і можуть відмести

мої ворожості др. бідувань люде: 
яскрава віра в те/ що бідування 
непереборна основа 
та, яку люди повинні 
від себе геть».

Борці за комунізм
• не ик якусь коротку 

завжди досягнуте блаженство. Зони ро
зуміють щастя як повноту життя а кож
ний його період. Але оскільки життя не 
стоїть на МІСЦІ, то й зміст його постійно 
зміцнюється і збагачується.

Микола Остроаський на запитання іно
земного журналіста: «Невже до вас 
жодного разу не приходила туга за без
поворотно втраченим щастям бачити, ру
катися?» — відповів: «Щастя багатогран
но. І я глибоко щасливий. Моя особиста 
трагедія відтіснена дивовижною, непо- 

і вюрною радістю творчості і усвідомлен
ням, що и твої руки кладуть цеглини у 
споруджувану прекрасну будову, ім я 
якої — соціалізм».

Уже на основі наведених прикладів 
можна зробити висновок, що комуніс
тична ідеологія вбачає мету життя і при
значення праці радянських людей у 
дальшому зміцненні могутності і про
цвітання нашої країни, у виконанні і 
перевиконанні п’ятирічних г.ланів, у 
здійсненні завдань XXV з'їзду партії по 
дальшому досягненню високої продук
тивності праці і підвищенню добробуту 
трудящих.

Праця на благо суспільства, а саме та
кою с комуністична праця, характери
зується глибоким патріотизмом, лю
бов’ю до Батьківщини, а також рисами 
пролетарського інтернаціоналізму і бра
терської солідарності всіх народів.

Про це свідчить той факт, що на все
союзних будовах по-ударному працюва
ли і нині працюють тисячі людей різних 
національностей. Так, будівництво Дні- 
прогєсу і Магнітки, Турксибу і Братська, 
спорудження прокатного стану «3600» у 
Жданозі і освоєння цілинних та перело
гових земель, завоювання космосу і 
прокладання БАМу є яскравими виява
ми пролетарської солідарності, мораль
но-політичної єдності і братерства всіх 
народів Радянського Союзу.

Виходить, що ми ясно бачимо свою 
мету, повністю усвідомлюємо, що є для 
чего жити. Жити для того, щоб бути ко
рисними людям, суспільству.

розуміють щастя 
мит» або раз і на-

М. І. Калінін підкреслював*. «Ніяка ре
лігія, ніяке інше захоплення і поривання 
не можуть дати людині стільки енергії, 
скільки дає усвідомлення того, що твоя 
робота корисна не тільки для тебе, а й 
для всього народу».

Порівняно з цим жалюгідними висту
пають твердження богословів про мету 
життя 
життя людини, кажуть вони, є не підви
щення добробуту суспільства, а споку
тування гріхів віруючої людини, спасін
ня її душі і досягнення щастя в потой
бічному СВІТІ.

«Ми повинні боротися з релігією, — 
пише В. І. Ленін у праці «Про ставлення 
робітничої партії до релігії». — Це — 
азбука всього матеріалізму. Але марк
сизм не є матеріалізм, що спинився на 
азбуці. Марксизм іде далі. Він говори іь; 
треба вміти боротися з релігією, а для 
цього треба матеріалістично пояснити 
джерело віри і релігії у мас. Боротьбу 
з релігією не можна обм'.-жуваїи аб
страктно-ідеологічною пропоьіддю; цю 
боротьбу треба поставити в зз язок з 
конкретною практикою класового руху, 
спрямованого на усунення соц:альни< 
коренів релігії».

Сучасні богослови і релігійні пропо
відники теж усіляко намагаються прини
зити роль праці, применшити значення 
боротьби трудящих за примноження ма
теріальних благ, бо вони порівняно з 
благами майбутнього райського життя є 
нібито «короткочасними і незначними».

Для чого жити? Боюслови прямо від
повідають, що метою людського життя, 
священним обов'язком віруючих протя
гом усього їх земного існування є спа
сіння душі. А раз так, то необхідно тру
дитись над своєю безсмертною душею, 
«щоб бути для життя вічно спасенним», 
і цього можна досягти лише молитвою.

Звідси й випливає пасивність вірую
чих до нашої дійсності, байдужість до 
виконання п’ятирічних планів, до піклу
вання партії та уряду про підвищення 
добробуту трудящих. Замкнутість, сми
ренність, індивідуалізм, думка лише про 
себе — ось характерні риси віруючого, 
які й визначають мету його життя.

Реакційне й космополітичне тверд
ження богословів про те, що віруючий 
не має на землі батьківщини, а пересу
кає з становищі прочанина і пришельця, 
який не повинен дорожити земним ЖИТ
ТЯМ віддалік від його справжньої, «не
бесної вітчизни», «небесної оселі», «віч
ного дому».

Подібні погляди перешкоджають на
шому рухові вперед. Ми повинні допо
могти віруючим розібратися в їхніх по
глядах, розкрити їм очі на справжню 
мету життя, переконати їх, що не молит
вою, а працею трудящі нашої країни 
зміцнюють економічну могутність Бать
ківщина, що вони віддають усі свої сили 
?а краще життя для всіх тут, на землі, а 
не в міфічному потойбічному світі.

П. РЯБОИ, 
лектор товариства «Знання».

і призначення праці. Основою

иа варті 
Ві; чіізніі 

прикордонні війська. Бага
то героїв виховали вини в 
своїх рядах. Андрій Ба- 
бунікпі і Андрій Коробії- 
цин. Михайло Коз.тов і 
Іван Стрельпііков — ці .та 

багато інших імен

«ЗІРНИЦЯ»-79

30.101 и-

мк літерами вписані в 
літопис нашої бойової 
слави. Як надійні вартові 
рубежів Вітчизни, примно
жуючи славні бойові тра
диції, стоя 11, на 
державному 
сятки застав, 
свое но імена 
кордонників.

Всіма своїми уні.хами 
прикордонні війська зобо
в'язані повсякденному ке
рівництву Комуністичної 
партії. Завдяки пасп'ііліф 
турботі партії радянські 
прикордонні війська за ро
ки свого розвитку невпі
знанно змінились. їх якіс
ний стан і боєздатність 
піднялись аа повий іда-

нашому 
кордоні де

яким прн- 
героїв-прн-

бель. Змінились і вирвеш! 
люди. Якщо а 1960 рОі,.І 
війну І середню освіт-; Ма.І 
ли 29 процентів особовою! 
складу, то тепер — І 
понад 70. Гірвкордоішикп 
сімдесятих — 
пані, ідейко з;н апіоваці 
люди, які чудово ВОЛОДІ
ЮТЬ найскладнішою імені 
кою і сучасною зброєю.

Одними цілями і праг- 
иешгдмн з усім Довдма 
Криіин Рад живуть, (і^ц| 
гфіійардошіїшифМлюкй.. І 
воіни. Воші віддають усіі 
свої зусилля і творчу епер і 
і по па виконання священ
ного обов'язку — охорону« 
мирних рубежів СВОЄЇ со ї 
ціалістичної Батьківщини. І

ПЕРЕВІР САМОГО СЕБЕ
Двадцять п’ять іонармій

ців Солгутівсьяої десяти
річки, що а Гайворонсьно- 
му районі, стали перемож
цями в обласному фіналі 
Всесоюзної піонерської 
військово-спортивної гри 
«Зірниця». Вони вибороли 
право представляти нашу 
область на республікан
ському фіналі, що незаба
ром почнеться а Одесі. На 
другому місці — кірово
градські зірничники. 1 ре- 
тімн стали юнармійці з 
Марто-Іванівсьноі десяти
річки Олександрійського 
району. Такий підсумок 
«Зірниці-79».

Але ще кілька слів про 
день третій, завершаль
ний.

Усі чекали його з особ
ливим нетерпінням. І це

А потім, після важкого 
«бою», була каша. Справж
ня солдатська каша.

— Нічого смачнішого в 
житті ми не їли. — хва
лять страву юнармійці Іри
на Федоренко, ’Іони Дро
бот і Таня Гром...

ІНТЕРВ’Ю
ПІСЛЯ ЗМАГАНГз
ДАЄ КОМАНДУЮЧИЙ 
«.ЗІРНИЦЕЮ»
О. М. ГРИШАНОВ.

— Олексію Миколайови
чу, в чому, на вашу думну, 
найбільша користь гри?

— Цінність «Зірниці- з 
тому, що вона загартовує 
її учасників фізично, тео
ретично й практично

Дуже приємно, що ВСІ 
юнармійці показали добі:/ 
спортивну підготовку. Ска
жімо, Іван Яровнії. юііа,>- 
місць Солгутівської деся
тирічки, кинув тенісіїїпт 
м'ячик на 62 метри.. Най- 
кращий результат у зма
ганні'. Сорок вісім ІЗ П II. 
десяти ОЧОК V K,V.'ibl»nS*hx 
стрільбі з дрібьоиа.чібвр * 
лої гвинтівки набрав кЦч>- 
коградець Сергій H.>oviir, 
сорок сім очок е-й^гла 
Юлія Тлмановеька із Соп 
тутового... А всього в 
стрільбі сімдесят п’ять 
спортсменів підтвердили 
нормативи (ПО.

— Ваші побажання учас
никам та організаторам 
наступної гри?

— Нині було кілька при
крих моментів, яких но

На знімках; угорі — висоту беруть компаніївські юнармійці: внизу — за
гін переможців «Зірниці» восьмикласники Солгутівської середньої школи Гай- 
воронського району, "

Фото В. ГРИБА.

Відбувся міжрайонний 
тих Доброкелнчкіпської о 
присвячений 60-річчю

Його провели в лісі, на 
мальовничій галявині. Об
ладнали табір. 1 ліс роз
цвів червонимо галстук і- 
ми, залунали в ньому за
кличні звуки піонерських 
горнів тії барабанів. Зліг 
проходив під девізом «За 
щасливе дитинство під

зліг старших піонервожа- 
н Вільшанської о районів, 

ЛКСМ України.

мирним небом!». А перед 
тим у Добровс.чичківці 
відбулося його урочисте 
відкриття. Піонерські ко
місари поклали квіти до 
підніжжя пам'ятника В. 1. 
Леніну. Звучали слова: 
«Вступаючи до лав бій-

цін педагогічного загону, 
урочисто клянусь бути гід
ною високою звання во
жатої...»

Але найцікавіше було 
потім, у лісовому таборі. 
Спортивне свято, конкурс 
вожатської майстерності 
і. звичайно, — вечір біля 
піонерського вогнища.

Все це не забудеться.

М. ЧАЙКА, 
наш позаштатний ко
респондент.

НАШ ВКЛАД
Комсомольці і молодь місьнпромторгу 

першими а Кіровограді підтримали 
кпин подати матеріальну допомогу 
роїчному В’єтнаму. Шістнадцять комсо- 
мопьсьно-молодіжник колентивід аідпра- 
ЦІОБДІІН один день у фонд миру, колек
тиви магазинів «Ювілейний» та «Комісій-

ний» Ме 16 премії за підсумками мину
лого року перерахували до цього ні фон
ду. Загальна сума перерахував» стано
вить 1410 карбованців.

Усього ж працівники місьнпромторгу 
до Радянсчі-.ого фонду миру внесли 
близьно 26 тисяч карбованців.

А. БДБЕНКО, 
секретар переорганізації Кірово
градського міськпромторгу.

можна зрозуміти, бо ж так
тична гра на місцевості 
дня них — основне у грі. 
Для кожного загону скли- 
дено спеціальну маршрут
ну карту. Користуючись 
нею і заданими азимута
ми, необхідно було прийти 
до назначеного пункту.

Це здорово —почувати 
себе справжнім розвідни
ком. Долаючи перешкоду 
за перешкодою, пройти че
рез болото, яри. рівчаки, 
вперед І ТІЛЬКИ вперед! 
Упасти, боляче забивнім 
коліно, піднятися 1 знову 
йти. Бо від тебе, від твоей 
витривалості, наполегли
вості залежить успішна 
ро.чв язка «бою>

— Товаришу головно
командуючий обласною 
ЬІнеІ.ково спортивною грою 
<Зірниця». завдання вико
пано! — першим доловідав 
Сашко Ряжко, командир 
загону Компакіївської де
сятирічки.

вчить таких важливих 
справ, як стрільба, подан
ня першої медичної допо
моги собі 1 товаришеві* 
озброює знанням цивіль
ної оборони. І’ра допома
гав виховувати моральні 
якості майбутнього бійця, 
дає можливість перевіри
ти самого себе в ділі. ‘

— «Зірниця» — гра вій
ськово-спортивна. Юнар
мійці відшліфовують у НІЙ 
прийоми та навики, що 
знадобляться потім. під 
час служби в лавах Радян
ської Армії. Чи тільки вій
ськових премудростей тут 
можна наьчитися?

— Звичайно, ні. Вміти 
розбирати І складати авто
мат. користуватися проти
газом, уміти виручити 
товариша з біди — це ю- 
ловне. Та є й інше — ко
лективізм На цих змаган
нях він виявився в усьому*: 
’ в уболіванні, і в допомо
зі одне одному.

треба повторювати в май
бутньому. У змаганнях 
плавців 'і метанні течіспц- 
го м’ячика загін Кірово
градської десятирічки за
мінив деяких своїх юнар* 
мій ці в. гцо суворо заборо
няється-. Слабо підготува
лася до туристичних зма
гань команда ковоукраїк- 
ських іонармійців. Органі
заційному комітетові «Зір
ниці» треба краще ін
структувати кгрівншсік 
команд, допомагати їм 
вчати всі вимоги щодо 
проведення гри.

В основному не «^ли
ця» справила на мене хо
роше враження. І я, як ко
мандуючий, оголошую П0‘ 
дяку всім її учасникам, 
щирю бажаю вдалих н>- 
сгупник стартів.

Т. КУДРЯ 
спецкор «Мопэдэго 
нвмуиара».
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Зі старої пожовклої фо- 
....... . "23 ДОПИТЛИВО

ТИХ, чия 
в далеких 
Це знімок 

.- медучили- 
іца імені Є. Мухіна, Фото- 
рафія дала змогу всіано- 

<вити рік заснування за
кладу.

Незабаром училище від
значатиме СВІЙ ПІВВІКОВИЙ 
ювілей. Сьогодні воно го
тує висококваліфікованих 
«•іульдщерів, медичних сес
тер і фармацевтів. У вели-

тог рафії на нас 
дивляться очі 
юність зосталася 
іридцягих роках, 
першого випуску
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ДВАДЦЯТА 
ТЕАТРАЛЬНА
ВЕСНА 
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кне світлих кабінетах ново- 
ю корпусу: навчаються май
бутні медичні працівники. 
Б їхньому розпорядженні— 
су [.к ці лабораторії, велика 
бібліотека, спортивний за і.

Підраховано, що за 50 
років щ стін училища ви
йшло близько десяти ТИСЯЧ 
ькпускників. Є й такі, чиї 
їмси-і відомі ВСІЙ республі
ці. Сере І НИХ — ГОЛОВИНІЇ 
лікар Цвії папської діль
ничної лікарні Олександрій
ського району, заслужений 
.лікар УРСР, Герой Соціа- 

і нчнеї Праці В. І. Бороз
ник, завідуюча фізіотера
певтичним кабінетом Кіро
воградського обласною гос
піталю інвалідів Великої 
Вітчизняної війни ЛІ. І. 
Швець...

Історія училища має чи
мало цікавих сторінок. І [а 
жаль, багато документів, 
що розповідають про долю 
його колишніх випускників, 
які вчилися тут у довоєнні 
роки, втрачено. Ентузіасти 
вирішили заповнити ці «бі
лі плям::», і завдяки їхньо
му пошуку тепер стало ві
домо чимало імен. Серед 
них і ім’я Аніонній Лисак. 
Ця жінка в роки війни була 
членом і:і щільної диверсій
ної організації імені К. Є. 
Ворошилова. Вона, мати 
двох дітей, ризикуючи жит
тям, переховувала у своєму 
домі підпільників, діставала 
їм документи... Ллє фашис
ти схопили її, довго катува
ли. Вона загинула. Про 
подвиг Л. Лисак стало відо-

мо через десятки років, і 
довідались про нього ті, хто 
нині готується стати меди
ками.

Хтось ІЗ СЬОГОДНІШНІХ Вії- 
г<}скіі!іків закладу закінчить 
вуз і стане лікарем, хтось 
працюватиме фельдшером 
чи медичною сестрою. І їм, 
чиї руки бережно тримати
муть новонародженого чи 
готуватимуть ліки, завжди 
дякуватимуть люди.

О. КАСІНА
(зліва нагіра- 

фармацевги—
На фото 

ва): майбутні . . 
учениці 2 курсу Юлія ЧАЛА, 
Люда ЛИТКОВА і Ніна КО- 
РіНЧУК під час практичних 
занять у лабораторії техно
логії лікарських форм.

Фото 3. ГРИБА.

АНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ АБІТУРІЄНТ-79
організузали для випускників загально
освітній шкіл обласний відділ народної 
освіти та Кіровоградське бюро подоро
жей і екскурсій. їх мета — допомогти 
юнакам і дівчатам визначиш своє місце 
з Житті, вибрати професію.

З інформаціями, бесідами, лекціями 
перед випускниками шкіл області висту
пили викладачі навчальних закладів 
м. Кіровограда, кращі студенти. Вони

познайомили своїх гостей з умовами 
прийому вузів, специфікою факульте
тів : відділів, організували екскурсії по 
учбових аудиторіях, кабінетах, лабора
торіях. Старшокласники зустрілися та
кож з учасниками художньої самодіяль
ності, відвідали заняття спортивних сек
цій.

Ю. ГАДЖІЄ8.

ГРАНІ МОРАЛІ

ФУТБОЛ. Цього року 
вперше за системою 
«осінь — весна» відбулася 
першість області з фут
болу серед вихованії'В 
ДЮСШ відділів народної 
освіти. Добре провели 
всі зустрічі представни
ки Кіровоградської спе
ціалізованої футбольної 
дитячо-юнацької спор
тивної школи олімпій
ського резерву. Вони за
служено й стали пере
можцями турніру. Друге 
місце дісталося їхнім ро
весникам із Світловод- 
ська, третє — олександ- 
рійцям.

Кращими учасниками 
турніру визнано захисни- 
на Олександра Шевченка 
(десг-.тикласник), напа
даючого Олександра Кри- 
вошею (дев'ятикласник). 
Обидва вони — учні 
редньої школи N2 13 
ласного центру.

Я:
поразки
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ряд зазнала «Зірка» 
матчі зі ждановсьним 
«Новатором» — 0:1.

ШАШКИ. Дев’ять дній 
у шаховому павільйоні 
Кіровоградської міської 
ради товариства «Спар
так», що в парку культу
ри і відпочинку імені 
Є. 1. Леніна, тривала осо
биста першість області з 
російських шашок. Бо
ротьбу за звання най- 
сильніших вєчіи 22 спорт
смени. Впевнено провів 
змагання спартаківець 
майстер спорту СРСР, ін
женер заводу «Цукрогід- 
ромаш» Анатолій Куліш. 
Він набрав сім з полови
ною очок і завоював ти
тул чемпіона 1979 року. 
Срібним призером стан 
слюсар заводу «Червона 
зірна» кандидат у май
стри спорту Володимир 
Вінниченко. У нього на 
пів-очка менше, ніж у 
переможця. Бронзова на
города дісталася майст
рові спорту Володимиру 
Миронову з «Буревісни
ка».

ВЕЛОСПОРТ. На Зна- 
м’янському шосе і Ки
шинівській трасі протя
гом трьох днів проходи
ли обласні змагання з 
цього виду спорту серед 
вихованців ДЮСШ. Пере
можцями а командному 
заліку у юнаків 1963 — 
1964 рокіз народження 
стали гонщики третьої 
школи обласного центру, 
а у представників стар
шої вікової групи (1961 — 
1962 років) на дистанціях 
не мали собі рівних вело
сипедисти першої ДЮСШ 
м. Олександрії.
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Шановна редакціє!

Звертаюсь до тебе за порадою. Після 
року сімейного життя моя дружина за
лишила мені на руки двомісячного сина 
і не повертається додому.

Чи може зона у мене відсудити ди
тину!

Я особисто свого життя без сина не

уявляю. Я згоден відмовитись від уся
кії і пільг, але щоб тільки дитина була 
зі мною.

Хлопчик — моя кровинка і моя най
більша любов.

Нині він жива у мене Няньчиться з 
ним моя мати, яка його дуже любить.

М. ШИБАНОВ.
Вільшан.ський район.

ДУМКИ, ВІДГУКИ,
РЕЦЕНЗІЇ

їхня 
ПЕРША 
ВЕСНА

...Вистава кінчилась. 
Опустилася завіса, погасли 
вогні балюстради. І ось во
ни, молоді самодіяльні ар
тисти Знам'янсьного тоаг- 
ру-студії, зібрались у вес
тибюлі Палацу культури 
імені Жовтня на обговорен
ня прем’єри. Хвилювалися 
всі: і самі актори, і ре
жисер, і члени жюрі, їх 
можна було зрозуміти, ад
же аматори вперше а жит
ті брали участь у виставі 
за п’єсою В. Катаєва «Ква
дратура кола», для ре
жисера В. Сербіна робота 
з цим нещодавно створе
ним колективом була пер
шою. А для жюрі виступ 
Знам'янського самодіяль
ного іеатру був приємною 
несподіванкою. Колектив 
іще дуже молодий, але 
зробив неабияку заявку, 
бзявши до свого репертуа
ру досить складний драма
тичний твір. Аматорам уда
лося створити цікаві обра
зи героїв, чітко окреслити 
їхні характери.

Так, наприклад, Абрам 
у виконанні Олександра 
Волика з першої ж появи 
на сцені нрпверїає увагу 
глядачів. Енергійний, тем
пераментний, плас гпчінііі 
дев'ятнадцятирічний само
діяльний артист, безпереч
не, має добрі сценічні да
ні, проте його герой ви
йшов якоюсь мірою одно
плановий, з екецентрнч- 
ним характером. Артистові 
слід було наголосити на ін
ших 'рисах, підкреслиш 
серйозність і дотепність 
А брама.

Режисер театру-студії 
Валерій Сербія у виставі 
виконав роль комсомольця 
Басі. В його грі відчуває
ться професійна школа.

проте В. Сербія тактовно 
вписує свого героя в коло 
інших персонажів п’єси, 
не намагаючись відрізня
тися від них «професіона
лізмом».

Образ Ліодмнлочкн, дів
чини бідної, але з міщан
ськими поглядами па жит
тя, створений Раїсою Тай
ною, — справжня творча 
удача аматорки. Неодно
значний образ комсомолки 
Тоні Кузнецовой створений 
Ольгою Колесниченко. її 
героїня вийшла, на жаль, 
не дужо переконливою. Та 
у виставі є ряд епізодів, 
блискуче зііранпх Ольгою. 
Так, вона добре передає 
всю гаму почуттів, які пе
реживає її героїня при 
нссподіваніїї зустрічі з Ва
сею. Свою ніяковість Тонн 
намагається приховати під 
маскою діловитості, але 
дівчині важко подолати 
свої почуття. В її душі йде 
боротьба. І глядачі без слів 
розуміють, що Вася їй не 
байдужнії.

Іііпа Крнлїок, виконави
ця ролі секретаря райкому 
комсомолу Фскли, змогла 
вжитися в роль і знайти 
риси, притаманні деяким 
комсомольським п раці віш
кам двадцятих років.

Духом бунтарства споз- 
неіпиі образ Омеляна Чер
ноземного, молодого неви
знаного поета. Артистові 
Сергію Бабичу підходить 
ця роль: він високий на 
зріст, у нього блоківська 
мапергі 'Говорити, широкі, 
-невіїадушені рухи. Стежачи 
за грою С. Бабича, навіть 
важко повірити, що цей 
самодіяльний актор-дебю- 
тдііт.лак упевнено почуває 
себр йа сцені.

Загальне вирішення ви
стави говорить про неаби
які -І творчі здібності ре
жисера В. Сербіна, що 
примусив п'єсу, написану 
багато років тому, звучати 
по новому. 1 цього він до 
сяг. використавшії оригі
нальне музичне Н ХУДОЖНЄ 
оформлення. Непомітними 
штрихами режисер немов 
перекидає місток з двадця
тих років, коли відбуваю
ться події вистави в наші 
дні.

Успіх спектаклю знач
ною мірою залежав від ак
торського ансамблю. І. 
'знайомлячись із ко.чекти 
вом Знам'япеького само 
діяльного театру-студії, що 
дебютував на ювілейній 
двадцятій театральній вес
ні. можна впевнено сказа
ти. що па Кіровоградщиш 
народився ще один ціка
вий творчий колектив. Ни
ні він зустрічає свою пер
шу весну з хвилюваннями, 
надіями j визнанням.

О. ЛЕБЕДЕВА.
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дувальниці (для малюка і 
повинне бути особливо 
меню), вихователя і нянь- 
ки (не весь час же бабі 
клопотатися біля внука), 
непохитною стіною столи» 
рідні дядьки і тітки Анато
лій, Валерій, Вячеслав, Ва
лентина, Світлана, Алла, 
Віра, Рая, Людмила і 
Люба.

А що ж Наталя? Незже 
її душа настільки збайду
жіла, що слово «син» у неї, 
Наталі, викликає лише не
приємний спогад? Далебі, 
це не гак. 1 ця історія має З 
дЬсить дивне продозжен- ! 
ня. А саме...

*

Молоде подружжя Ми
кола і Наталя Шибаними 
сягнули у своєму сімейно
му житті сумного апогею 
і тепер при свідках тз а 
присутності представника 
місцевої влади ділили не
хитра майно. ’осподар 
стояв посеред хаіи збай
дужілий, мовчазний. Влас
на, про що говорити? Все 
вже сказано суворою мо
вою закону з народному 
суді.

Колишня дружина, на
впаки, гарячково переби
рала речі, ретельно скла
дала їх у валізи, ведучи ді
ловий діалог з Миколою:

— Грілку я теж заберу,
— Звичайно.
— А де ж моя банка ва

рани я?
Шибаноз якось стомле

но подивився на розпаші
ла обличчя Наталі і наче 
вперше побачив його. «Як 
жа вона так може? — а 
думці спитав себе. — Бан
ки, склянки, а про голов
не — ні слова».

— Та ти хоч би по
цікавилася здоров'ям си
на!—нарешті не витерпів.

— Здається, я прийшла 
по речі, а не по сина. — ! 
зле додала; — Ялинку іг
рашкову я теж візьму.

— Ага. я Михолці куп
лю кращу.

А п’ятимісячний Микол- 
ка Шйбанов у цей час ии- 
гицував на руках у баби 
Пелагії всього за кілька 
хат. На тих добрих мате
ринських руках, що вико
нали одинадцятеро дітей і 
почали виколисувати його 
смагляволице дитинство.

Ні, Наталя тоді так і не 
захотіла побачити свого 
рідного сина. А може, не 
насмілилась. Адже не 
тільки а очі свекрухи, з й 
з очі цього жвавого хлоп
чика, який її й не знає, по
дивитись не так просто. 
Тим більше, що вона за
винила в першу чергу са
ме перед ним. Зовсім без
захисним малюком, яком/ 
тоді ледве виповнилось 
два місяці.

Справді, ця історія на 
ординарна, хоч і мала по
чаток досить банальний. 
Після служби в армії /Ми

кола Шйбанов повернувся 
в рідне селище, що пото
нуло а буйній зелені садів 
і відзеркалилось у річці 
Синюсі. Вчорашній воїн 
пішов працювати в кар’єр 
Тарасіаського щебеневого 
заводу. А небавом уподо- 
баз із сусіднього селища 
Наталю.

Ного не зупинило те, що 
у неї росте трирічна донь
ка Валя. «Ну й що? Івоя 
дитина буде нашою. Ви
ходь за мене заміж», — 
запропонував Микола.

Не було бучного весіл
ля і зайвих розмоз. Мико
ла і Наталя відокремились 
від батьків, стали будува
ти своє майбутнє. Але «бу
дова» ця трималася на 
ненадійному фундаменті. 
Вже в перші місяці почали 
виникати сварки за дріб
ниці. То Наталя не так при
готувала обід, то Микола, 
ущемляючи чоловічу «гор
дість», аипраа пелюшки 
своєму первістку, якого 
назвав Миколою і цим ду
же розсердив свою дру
жину, то Наталя занудила- 
ся вдома і тому подібне.

Власне, як кажуть, чужа 
сім’я — темний ліс. І з

поїхала 
/Аннали 
Наталя 
звістки

«о 
Д!:і. 

не 
про

цьому лісі з найбільш не
вигідному станозищі опи
нився Шибанов-малень 
кий. Важко повірити, але 
якось Наталя покинула на 
руки Миколи-старшого 
Миколу-молодшого (дво
місячного) і 
своїх батьків.
ТИЖНІ, місяці, 
поверталася і 
себе на давала.

Микола Шйбанов спро
бував її умовляти: «По
вернися, Наталю. У нас же 
з тобою син. Хом заради 
нього...»

І «заради нього» не по
вернулась.

болі-

«Чотирьох синіз сімох 
дочок зи<озати, звичайно, 
не легко, — каже Гіелагія 
Дем'янівна Шибаноза, — 
та кожен із них для мене 
найрідніша і найдорожча 
дитина. Адже який палець 
не вріж, усе одно 
тиме».

Вона бере на руки 
внука Миколку і 
пригортає до грудей: «Уі 
буде гаразд. Ось ми зараз 
заспіваємо вдвох пісеньку.

свого 
ніжно 

'се

Ходить кіт біля воріг, че
ше лапкою живіт...»

Очі її проміняться щи
рістю і добротою. Микол- 
ка тягнеться до баби пов
ненькими рученятами, ра
дісно сміється.

І, здається: світлішає
травневе небо, пінястими 
гронами видзвонює бузок 
біля воріт садиби Шиба- 
ноаих, яка чимось нагадує 
подвір'я невеличкого ди
тячого садка, зупиняється 
пухнастий кіт-воркіт і теж 
весело усміхається.

і лава цього дещо незви
чайного сімейства Петро 
Кузьмич Шйбанов те?к під
ходить до внука і лагідно 
каже: «Мужчин у нашому 
роду прибавилось. І це 
добрий знак».

А надворі нуртує розма
їттям зела і цвіту останній 
місяць весни. І Пеііагія 
Дем'янівна, ніби помоло
діла і проясніла 
динного щастя, 
п'ятимісячним 
в його сонячне

Так, він не
Крім батька, Миколи Ній- 
банова, який нині старанно 
оволодіває навиками го-

від ро- 
проіркує З 
Миколкою 
завтра.

самотній.

Покинувши (а було саме 
так) двомісячного сина на 
руки Чоловіка, Наталя ма
ло /лупилася сумлінням 
совісті і впродовж трива
лого часу «забувала» про 
існування Миколи-меншо- 
го. Та ми живемо не в то
му суспільстві, де черег 
вість і байдужість зали
шаються непоміченими 
громадськістю.

І Наталя незабаром від
чула, що осуд її вчинку не 
тільки близькими, а й не
знайомими людьми — це 
як вирок її созісті. її ма
теринському праву.

І тоді вона подала заяву 
з суд, шоб відсудити... со
бі сина. Районний народ
ний суд не задовольнив її 
прохання. Обласний — та
кож.

Так, наш закон — на бо
ці матері. Але справжньої.

У Миколки Шибанова 
така маги є. І зваїи її Пв- 
лзгія Дем'янівна. Мати- 
баба. Мати-героїня...

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Еільшанський район.
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А ЯК
ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

В одному з номерів нашої газети ми почали розмо
ву про дискотеку. До редакції надходять листи, а 
яких дописуі'ачі просять докладніше розповісти про 
молодіжні дисн-кгуби, про саму методику їх органі
зації. Виконуємо це прохання.

ІМ ДВШЇЇШ
«ДИСК-ЗАЛУ»: 

ф Зустріч з попу
лярним шведським 
ансамблем «АББА» 

ф Проблеми органі
зації і становлення 
«диск-клубів»

к
ф Анкета «Диск- 
залу»

ДЛЯ ПОЧАТКУ представи
мо учасників ансамб

лю.
АГНЕТА ФАЛЬТСКОГ. У 

17 років ця білява дівчина, 
виступаючи з власною піс
нею, посіла перше місце у 
шведському «хіт-параді» 
1068 року. Потім Бона ви
конала роль Марії Магдалі- 
ни в стокгольмській поста
новці «Ісус Христос — су- 
пер-зірка». Зустріч з Бйор- 
ном Ульвеусом закінчилась 
одруженням і привела її 
до ансамблю.

БЙОРН УЛЬВЕУС був ке
рівником відомого у Шве
ції напівфольклорного ко
лективу «Хутенані сінгерс». 
Під час однієї з гастроль
них поїздок Стіг Андерсон 
звів його з керівником не 
менш популярного ансамб
лю ' Хепстарс» — органі
затором і композитором 
БЕННІ АНДЕРСОНОМ. Тоді 
й народилась ідея створен
ня колективу, ім’я якого 
невдовзі стало відомим 
усьому світові. Не останню 
роль тут відіграв однофа
мілець Бонні, потім менед
жер ансамблю Стіг Анпер- 
сон.

І. нарешті, АННі-ФРІД 
ЛІНГСТЕД. Народилась во
на в Норвегії, але через 
гва роки сім’я Фрід пере
їхала до Швейцарії. Кар'є
ру професійної співачки 
Анні Фрід почала п 13 ро
ків. виступаючи солісткою 
в різних групах. 1968 року 
перемагає на конкурсі мо
лодих виконавців. Після 
дебюту на телебаченні зу
стрічаються з Бенні і... Те
пер читачеві, сподіваємося, 
зрозуміле значення кожної 
з літер назви знсаглбг ю 
«АББА». Спочатку назва 
включала в себе псі чоти
ри повних імені учасників: 
«Дгнета. Бенні. Бйьон та 
Анні». Потім, для зручнос
ті. її скоротили. До речі, 
менеджер знаменитої чет
вірки. однофамілець Бенні, 
також заслуговує уваги. 
Крім феноменальної прак
тичності. йому властив ай 
неабиякий талант музично
го керівника та компози
тора.
II Е ВІДРАЗУ все було га- 
** разд. Попрацювавши 
деякий час разом, квартет 
замовк майже на два ро
ки, так і не заявивши про 
себе по-справжньому 
1972 року музиканти зно
ву зібрались, і «АББА» по
чала сходження до попу
лярності. Перший успіх — 
пісня «Подзвони, подзво
ни» потрапляє 'до «кра
щої десятки» відразу в 
кількох європейських кра
їнах. Про ансамбль заго
ворили музичні критики, 
відзначаючи високий про
фесіоналізм і доскона
лість композицій.

Але справжня світова 
слава прийшла 1974 року, 
після перемоги з піснею 
«Ватерлоо» в музичному 
конкурсі Євробачення, що 
проходив в англійському 
курортному місті Брайто- 
ні. Популярний конкурс не 
був високим за своїм про
фесійним рівнем. Тут на
роджувались і помирали 
пісні-одноденки. Тут зліта
ли і невдовзі згасали «зір-

На ф о т о: лауреати огляду-конкурсу художньої самодіяльності Побузького 
нікелевого комбінату Таня та Олег КАШКИ виконують *Сибірсьну-танціоьальну». 

Фото Г. КОРОТКИХ.

у серйозному підході, над
звичайній працелюбності, 
дуже високому професіо
налізмі, тонкому смаку 
всіх учасників ансамблю. 
Цитата на підтвердження 
висловленого: «...члени
групи винятково одностай
ні як у ставленні до наших 
пісень, так і творів інших 
артистів... Ми завжди по- 

чи.чаємо з музики. Бенні і 
Бйорн ретельно опрацьо
вують мелодію на простій 
гітарі чи роялі. Потім 
текст. Ми «доводимо» йо
го таким чином, щоб він 
був до душі всілл учасни
кам ансамблю... «АББА» 
проводить більше часу в 
студії, ніж будь-яка інша 
група. На одну пісню йде 
/лісяць. На рік випускаємо 
тільки один довгограючий 
диск» (з розповіді Стіга 
Андерсона). Крім цього, 
учасники ансамблю, їхній 
менеджер — це справжні 
ентузіасти своєї справи. 
Робота над створенням пі
сень — улюблена справа, 
в якій вони живуть і якою 
насолоджуються.

Що ж такс сама музика 
«АББА»? її по можна від
нести до напряму «Рок му
зики». Бйорн Ульвсус: «У 
Швеції по існує традиції 
рок-н-роллу» Хоча мп слу
хали Чака Беррі і «Рол.зіїп 
Сіоуп.з». але не пройня
лись духом цієї музики 
Ми виросли з побутової му
зики ПІВНІЧНОЇ Європи». 
• Моїм першим інструмен
том. на якому граю з деся
ти років, був акордеон». — 
доповнює Неиві Аидерсоїц

Від музики «диско», її 
африканської ритміки му
зика «АББА» відрізняється 
європейською гармонією 
та ритмікою, що набли
жається до фокстроту і на
віть польки. Розгорнуті 
мелодії поєднуються з не- 
з/лінною танцювальністю, 
із всілякими змінами тем
пу. До представників цьо
го стилю можна віднести 
хіба що ансамблі «Тіч-Ін» 
та «Маус і Макніл», а та
кож англійські «Нью Сі- 
перс» та «Братерство лю

дей». Однак «АББА» стоїть 
вище від них за своїм рів
нем. Багате композитор
ське обдарування Андер- 
сона та Ульєеуса дає ан
самблеві чималий репер
туар — пісні з помітними 
рефренами, ефектно аран
жовані. Відточена профе
сійність музикантів та іде
ально збалансований зву
козапис дають можливість 
добитися на платівках ди
вовижної насиченості, ба
гатобарвного звучання.

ДЕЯКІ КРИТИКИ віщують 
швидке затухання гру

пи «АББА». Дорікають ар
тистам за маловиразний 
спів, за підкреслене нав'я
зування танцювальності, 
яке перешкоджає оцінен- 
ню багатства мелодії, за 
малозмістовність текстів. 
Остання довгограюча пла
тівка має менший успіх, 
ніж попередні. За статис
тичними свідченнями,
«АББА» найпопулярніша в 
Австралії і найменш по
пулярна — у себе на бать
ківщині. Чим це пояснює
ться? Судити важко. 
«АББА» співає англійською 
мовою, за що на неї обра
жаються співвітчизники. 
Може, в цьому причина 
надзвичайно рідких висту
пів групи по шведському 
радіо і телебаченню.

І Йсс-таки гворча обста
новка ансамблю може ви
кликати заздрість у бага
тьох. Уся четвірка разом з 
імпресаріо мешкає в одно
му домі, розташованому в 
центі Стокгольма. Студія 
звукозапису — їхня творча 
лабораторія — розташова
на за містом, па самотньо
му острові у протоці. Не 
псяка група може дозволи
ти собі такі рокіппіі умови 
життя і творчості. А.;с 
«АББА» — може Протягом 
чотирьох л половиною ро
ків фірма продала понад 
чотири половиною міль
йони платівок. Газета 
«Тайме» пише < ..жодна ін
ша група світу не здатна 
так захитати свої інтере
си... «АББА» не втрачає 
жодного фунта своїх при
бутків на всіх етапах ш-ія- 
і орного виробництва: від 
написання пісень і їх запи
су до випуску і продажу 
платівок • За приблизни
ми підрахунками, щоріч
ний прибуток- «симпатич
ної четвірки із Швеції» до
сягає сімдесяти МІЛЬЙОНІВ 
фунтів.

Нині «АББА» працює над 
створенням нового диска. 
Дгнета СРальтског Тез Бйорн 
Ульсеус розлучилися, але 
роботу в ансамблі мають 
намір продовжувати.

Чи буде наступна робо
та групи настільки плодо
творною, як раніше? Змен
шиться чи збільшиться 
кількість її прихильників? 
Чи стануть пророчими 
прогнози? Час покаже.

Г. ІГНАТЕНКО, 
музикознавець.

Ж Ж

У )1АШ ЧАС, коли деда
лі попу.чярпіпнімн ста

ють молодіжні кафе і днек- 
клубп, постає питания, як 
їх створювати? З чого, 
власне, починати? З КОЖ
НИМ роком естетичні потре
би молоді зростають, тож 
організаторам дискотек 
треба дбати не тільки про 
те, щоб ' молода - .’подінкт 
приходила в диск-зал роз
важатись, а и щоб вона 
могла тут дістати якусь 
цікаву інформацію, взяти 
участь у жвавій дискусії 
чи просто поспілкуватися 
зі своїми однолітками.

Хочеться розповісти про 
робо і у олександрійської о 
молодіжного клубу «Дис- 
ко-60», створеної о Кірово
градським територіальним 
комітетом профспілки ро
бітників вугільної промис
ловості і комітетом 
єіКСМУ виробничого об’
єднані і я «Ол екса н д р і я в у- 
гілля» па базі Палацу 
культури шахти «Сніг.’іо- 
пільська».

Д'.іск-клуб працює за 
щомісячними і перспектив
ним планам!!, погоджува
ними з комітетом ЛКСМУ 
виробничої о об’єднання 
єО.тскеаилріявуї Ілля >, ди
рекцією Палацу культурі!, 
відділом культури міської 
Раді! паро тих депутаїів 
та адміністрацією підпри
ємства гром;, тонкого хар
чування. Диск-клуб може 
вл;: плову ват її дискотеки 
на баті підприємств побу
тового обслуговування і 
іромтдського харчування, 
в гуртожитках, червоних 
кут-іах, вищих та середніх 

навчальних закладах, тощо. 
Програми дискотек роз
робляє і здійснює, творча 

.група, в яку входять сце
нарист, диск-жокей та ін
ші творчі працівники. Всі 
ноші — ентузіасті! своєї 
сн па ви.

З однаковим інтересом 
слухали відвідувачі диско
тек розповіді про творчість 
Алли Пугачової і Леоні їа 
Утьосова, програми, підго
товлені до Міжнародне; о 
року дптппіі і до свята 
8 Зі резня.

Не можна сказати, піо 
огаї.ч’.татори «Диско-60» 
для підготовки програм 
користуються якоюсь «де
фіцитною* літературою. 
Просто вопп уважно сте
жать за журналами «Сту
денческий меридиан», «Ро
весник», «Кругозор», «Му
зыкальная жизнь» тощо. 
І цього цілком вистачає, 
щоб зібрати необхідні ма
теріали для розповіді про 
того чи іншого співака, 
про той чи інший вока.їь- 
по-іі'стру ментальний ан
самбль. Та цс тільки поча
ток. Адже треба ще дібра
ти ВІДПОВІДНИЙ МУЗИЧНИЙ 
супровід, зробити слан ії!, 
з’єднати всі пі окремі ком
поненти програми в єдине 
ціле, для чого пишеться 
детальний сценарій А по
тім ідуть ГОДИНИ репети
цій- па яких відпрацьо
вується кожний фрагмент 
майбутнього вечора. При
ймають програму диско
теки художньо-педаго
гічна рада і рада диск-* 1 
клубу.

ки», не переживши своєї 
слави.

«АББА» — нетиповий ви
падок для цього конкурсу. 
Популярність ансамблю, 
починаючи з перемоги у 
Брайтоні (більшість із 500 
мільйонів телеглядачів від
дала йому перевагу), зро
стала щоденно, щорічно й 

не згасла донині. За умо
вами конкурсу, платівку 
переможців було видано 
в 12 країнах-учасницях. І 
відразу ж у 12 країнах Єв
ропи визнали й полюбили 
цей колектив.

У самій Швеції, яка ні
коли не була «родючою» 
на естрадних «зірок», учас
ники «АББА» стали чи не 
національними героями. 
На батьківщині музикантів 
створювались клуби люби
телів «АББА», де збирали
ся слухати музику, відпові
дали на листи телеглядачів
і прихильників ансамблю. 
Турне по Європі, США, 
Австралії розширило коло 
шанувальників ансамблю.

Після перемоги на кон
курсі Євробачення Стін Ан
дерсон узявся за роботу. 
Переобладнання та перебу
дова фірми грамзапису, на
лагодження зв’язків з рин
ками збуту забпали рік. 
Через рік ансамбль запра
цював з небаченою продук
тивністю. Фірма готова до 
виробництва музичного то
вару широким тнраікем. 
Кожні чотири місяці вихо
дить ио бестселлеру. Пісні 
< Мама мі а», «Фернандо1*, 
'Королева даисіїпу». «Гро
ші. гроші, гроші • своєю по
пулярністю витіснили «Ва
терлоо». Деякі платівки з 
їхніми записами стають 
«.золотими > буквально в 
день виходу Випущено чо
тири диски гігаїітп: «АБ
БА». «Країні пісні». «При
буття). «Альбом», фільм 
«АББЛ муві» про гастролі в 
Австралії.

II ИМ ЖЕ пояснити та-
* кий феноменальний 

успіх ансамблю серед слу
хачів різного віку, любите
лів музики різних смаків 
та уподобань? «Секрет» —

Вся фінансово-госпо
дарська діяльність ДШ’.К- 
к іубу здійснюється через 
дирекцію та бухгалтерию 
Палацу культури проф
спілок шахти «Світлоніль- 
сі.ка». Рада дікжоїєкп 
складає кошторис при
бутків і видатків, його зу- 
іьерджує директор Па
лану культури. Згі.ип з 
положенням про моло
діжний клуб-кафе «Дис- 
ко-60» має існувати па 
самооплатності, тобто при
бутки днек-клубу скла
даються з надходжень від 
реалізації вхідних квит
ків па дискотеки, з доіа- 
п.ії організацій, зацікавле
них у роботі дпек-клубів. 
Ці кошті! йдуть па опла
ту прані сценаристів, ве
дучих, обслуговуючого 
персоналу дискотеки (тех
ніків звукозапису, техпі- 
кін-освітлювачів і т. л.),а . 
також на озлобленні зя^, 
лу і рекламу.

Палац культури ша>: н 
«Світлої!ільська» маг біб
ліотеку, в якій зпалоля- 
ті.ся колекції грамплаті
вок, відсомагпітофошшх 
записів, кіііоролііків, слай
дів, сценарії .дискотек ме
тодичні рекомендації, на
укова література, періо
дика та інше.

Як бачите, лабораторія 
днек-клубу складна. І. не
зважаючи на це, тільки 
за сім місяців існування, 
клуб майже двісті разів 
гостинно розчиняв спої 
двері перед відвідувачами 
дискотек.

.V Кіровограді теж бу
зи неодноразові спроби 
влаштуваїїі молодіжні ка-‘ 
фе. На жалі., вопп не 
увінчалися успіхом. Тепер 
навіть важко назвати при
чини невдач, та ясно од
не — організацією моло
діжного кафе займались 
ЛЮД!!, які просто викову- А 
вали доручення, а нс пра-^ 
шовали з вогником, від 
щирого серця. Т якби во
ни по-справжньому були 
запікав ієні роботою дис
котеки в місті, як, скажі
мо, пертий секретар 
Олоксаидріііського м іс;к- 
кому комсомолу Г. Шісл .т 
і секретар комсомольської 
організації виробничого 
об'єднання «Олександрія- 
вугіллі1» О. Шибанов, то 
молодіжне кафе в Кірово
граді продовжило б свою 
роботу.

О. АНОХІНА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Як ви гадаєте, чи слід у 
Кіровограді робити ще. 
одну спробу організації 
молодіжного кафе, на базі 
якого започаткувати вечож 
ри міських дискотек, дан-»® 
сингів, цікавих зустрічей? 
Чи є серед вас ті, хто 
справді зацікавлений в ор
ганізації диск-клубу у ва
шому місті чи селі, хоче 
стати дисн-жокеєм? Яним 
би ви хотіли бачити Міро- 
вогоадський диск-клуб?

Чекаємо ваших листів. 
Бажано, щоб у розмову 
про дискотеку включились 
організатори диск-клубів. 
що вже працюють на базі 
навчальних закладів чи 
промислових підприємств. 
Розмова триватиме.

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО'.

1
«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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