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Відповідальна справа комсомолу
Організаторську і масово- 

політичну роботу Дніпро
петровського міськкому і 
Чорнобаївського (Черкаська 
область) райкому ЛКСМУ по 
виконанню рішень XXVI 
з’їзду партії, листопадового 
(1982 р.) і червневого 
(1983 р.) Пленумів ЦК КПРС 
обговорив Пленум ЦК 
ЛКСМУ, що відбувся 15 
грудня в Києві.

Було заслухано звіти пер
шого секретаря Дніпропет
ровського міськкому комсо
молу Ю. Ф. Івченка і пер
шого секретаря Чорнобаїв
ського райкому комсомолу 
П. О. Алексєєнка. На Плену
мі виступив перший секре
тар ЦК ЛКСМУ В. І. Миро
ненко.

Аналізуючи роботу обго
ворюваних ко/літетів комсо
молу по комуністичному 
вихованню молоді, мобіліза
цій юнаків і дівчат на вико
нання • народногосподарсь
ких планів, учасники Плену
му відзначали, що комсо
мольські організації здійс
нюють конкретні заходи, 
спрямовані на збільшення 
вкладу молодих робітників 
і колгоспників, спеціалістів 
у підвищення ефективності 
суспільного виробництва і 
продуктивності праці, зміц
нення трудової дисципліни.

У Дніпропетровську вели
кого поширення набула іні
ціатива молодіжних колек
тивів виробничого об’єднан

ій ня «Дніпрошина» і заводу 
імені Карла Лібкнехта —

«Річний приріст виробництва 
— за рахунок зростання 
продуктивності праці, еко
номії ресурсів, зміцнення 
дисципліни». За прикладом 
комсомольців трубопрокат
ного заводу серед молоді 
розвивається змагання за 

високу якість продукції. З 
початку п’ятирічки удвоє 
скоротилося число молодих 
робітників, які не викону
ють норм виробітку. Міська 
комсомольська організація 
здійснює шефство над роз
витком підприємств чорної 
металургії, спорудженням 
найважливіших об’єктів міс
та, вдосконалює форми і 
методи трудового вихован
ня юнаків і дівчат.

Чорнобаївський райком 
комсомолу проводить знач
ну роботу по закріпленню 
молоді на селі. Кожен тре
тій гектар бурякозого поля 
обробляється тут молодіж
ними ланками, вони одер
жали по 300—400 центнерів 
буряків з гектара. У тварин
ництві успішно працюють 
24 комсомольсько-молодіж
них колективи.

Робота комітетів комсо
молу республіки, говори
лось на Пленумі, сьогодні 
підпорядкована головній 
меті: формуванню у юнаків 
і дівчат глибокого розумін
ня того, що передова лінія 
боротьби за підвищення 
ефективності суспільного 
виробництва, продуктивнос
ті праці, найсуворішу еко
номію всіх видів ресурсів, а 
значить, у кінцевому під
сумку, за зміцнення еконо
мічної і оборонної могут
ності Батьківщини, пролягає 
через свідомість і робоче 
місце кожної молодої лю
дини.

Близько семи тисяч ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів, 180 ТИСЯЧ МОЛОДИХ 

виробничників працююіь 
уже в рахунок 1984 року. 
Більш як півтори тисячі 
юнаків і дівчат виконали 
особисту п’ятирічку. На най
важливіші новобудови, на
самперед на спорудження 

шахт Донбасу, атомних 
електростанцій у цьому ро
ці прибуло понад 15 тисяч 
добровольців. Завершено 
будівництво лінійної части
ни газопроводу Уренгой— 
Помари—Ужгород — Всесо
юзної ударної комсомоль
ської будови, цими днями 
здано в експлуатацію пер
шу чергу шахти «Медвежо- 
ярська» у Кіровоградській 
області потужністю 2,1 млн. 
тонн вугілля на рік. Істотний 
вклад вносять комсомольці 
і молодь у реалізацію Про
довольчої програми.

На формуванні ідейної 
переконаності, свідомості 
молоді, дальший розвиток 
трудової активності і твор
чої ініціативи спрямовано 
ідеологічну, політико-вихов- 
ну роботу КОМСОМОЛЬСЬКИХ 

організацій. Поглибився 
зміст політичного навчання 
і економічної освіти, впро
ваджуються більш дійові 
форми масово-політичної 
роботи і лекційної пропа
ганди, поліпшується органі
зація дозвілля юнаків і дів
чат.

Відзначалося, що вклад 
Дніпропетровської міської, 
Чорнобаївської районної та 
інших комсомольських орга
нізацій республіки у вико
нання поставлених партією 
завдань може і має бути 
вагомішим. Необхідно під
вищувати бойовитість ком
сомольських організацій, 
наполегливіше вдосконалю
вати стиль роботи комітетів 
комсо/лолу республіки, до
биватися, щоб кожне рішен
ня приймалося на основі 
глибокого аналізу, більше 
займатися практичною ор
ганізацією справи, добором 
активістів та їх підготовкою, 
подавати допомогу комсо
мольським організаціям на 

місцях. Слід добиватися, 
щоб кожен молодий робіт
ник, колгоспник працював на 
повну силу, більше уваги 
приділяти роботі із комсо
мольсько-молодіжними ко
лективами. Треба зробити 
все, щоб у соціалістичному 
змаганні брали активну 
участь усі молоді вироб
ничники, бригади, уникати в 
його організації формаліз
му, подавати належну до
помогу юнакам і дівчатам, 
які не виконують планових 
завдань.

Важливе завдання, під
креслювалось на Пленумі, 
підвищити рівень і зміст 
ідейно-виховної роботи 
комсомольських організа
цій. Враховуючи загострен
ня міжнародної обстаноз- 
ки, слід посилити роботу 
по класовому загартуванню 
молоді, її інтернаціонально
му і військово-патріотично
му вихованню.

На Пленумі виступив член 
Політбюро, секретар ЦК 
Компартії України І. О. 
Мозговий. Він відзначив, 
що комсомольці, молодь 
республіки беруть активну 
участь у здійсненні рішень 
XXV! з'їзду партії, листопа
дового (1982 р.) і червнево
го (1983 р.) Пленумів ЦК 
КПРС, у реалізації соціаль
но-економічної програми 
п’ятирічки. Це виявилось і 
при аналізі роботи Дніпро
петровської міської і Чор
нобаївської районної ком
сомольських організацій. 
Чверть комсомольсько-мо
лодіжних колективів Дніп
ропетровська достроково 
справилася з планами ни
нішнього року, відчутним є 
вклад молоді у споруджен
ня важливих народногоспо
дарських об’єктів, реконст
рукцію комбайнового заво

ду, будівництво метрополі
тену. Комсомольці Чорно
баївського району доклада
ють багато зусиль, старань 
у роботі по здійсненню 
Продовольчої програми, 
мобілізують сільську мо
лодь на боротьбу за збіль
шення виробництва продук
тів землеробства і тварин
ництва.

Разом з тим, говорилось 
у виступі, комсомольські ор
ганізації республіки мають 
ще чимало зробити. Коміте
там комсомолу слід актив
ніше мобілізовувати моло
дих виробничників на підви
щення ефективності сус
пільного виробництва. Бе
режливість, економія, гос
подарське ставлення до ма
теріальних і фінансових ре
сурсів, високий рівень дис
ципліни повинні стати жит
тєвим правилом кожного. 
Недопустиме ліберальне 
ставлення до комсомольців, 
які проявляють пасивність, 
допускають різні порушен
ня.

Комсомольським органі
заціям треба старанніше 
займатись соціалістичним 
змаганням, більш наполег
ливо і цілеспрямовано вес
ти роботу по підвищенню 
професійної майстерності 
юнаків і дівчат, по впровад
женню в молодіжних колек
тивах бригадного підряду. 
Справою першорядної ваги 
мають вважати комсомоль
ські організації роботу по 
закріпленню молоді на селі, 
вихованню у неї почуття ви
сокої відповідальності за 
розвиток сільського госпо
дарства. Комсомол зобов’я
заний подбати про підви
щення віддачі коштів, що 
вкладаються в агропро
мисловий комплекс.

Значне місце у виступі 
зайняли питання, що стосу
ються підвищення ролі 
комсомолу в прискоренні 
науково-технічного прогре
су, активної участі молоді 
в науковому пошуку, роз
робці і впровадженні нової 
техніки, принципово нових 
технологій, засобів механі
зації трудомістких проце
сів.

І. О. Мозговий відзначив 
необхідність удосконалюва
ти роботу комітетів комсо
молу по ідейному, мораль
ному і трудовому вихован
ню молоді, її класовому 
загартуванню. Говорилось 
про неминуще значення 
героїчних традицій, спадко
ємність поколінь, вихован
ня на прикладах трудових 
династій на підприємствах, 
будовах, у колгоспах і рад
госпах.

Учасники Пленуму гаряче 
схвалили внутрішню і зов
нішню політику КПРС і Ра
дянської держави, одно
стайно підтримали заяву 
товариша Ю. В. Андропова, 
практичні заходи, що вжи
ваються для гарантування 
безпеки СРСР, інших соціа
лістичних країн і збережен
ня миру.

Пленум прийняв постано
ву, в якій намітив заходи по 
мобілізації комсомольців і 
молоді на успішне виконан
ня рішень XXVI з’їзду 
КПРС, листопадового
(1982 р.) і червневого 
(1983 р.) Пленумів ЦК 
КПРС, завдань п’ятирічки.

У роботі Пленуму взяв 
участь завідуючий відділом 
пропаганди і агітації ЦК 
Компартії України Л. М. 
Кравчук

(РАТАУ).

І
Становлення
Щороку приходить мо

лоде поповнення у колек
тив Погрсбняківського 
відділення райсільгосп- 
технікп. Ветерани йдуть 
па заслужений відпочи
нок. Вчорашні десятик
ласники швидко оволо
дівають професіями тока
ря, слюсаря. А тих юна
ків, кому прийшов час 
служити в лавах Радян
ської Армії, колектив уро
чисто проводжає, дарує 
кожному похідну солдат
ську сумку з речами, а 
також вручає наказ від
мінно служити Батьків
щині і повернутися після 
увільнення в запас у свою 
трудову сім’ю.

І хлопці повертаються. 
Змужнілі, загартовані, 
Більшість — із 
спеціальністю, 
під час служби. Класним 
водієм повернувся па під
приємство Олександр Мет
кий. Віктор Коваль і 
Олександр Бугрій зразу 
працювали слюсарями, а 
згодом пішли вчитися в 
технікуми. Вже кілька 
років ремонтує «Херсон
ці-?» секретар комсо
мольської організації

новою
набутою

відділення Василь Каша- 
тпіі. Брати Олександр і 
Анатолій Дейнеки — 
водії. У них за плечима 
— добра армійська вн
учка, високий ідейний і 
фізичний гарт.

Хороше робітниче ста
новлення проходять юна
ки на підприємстві, 
нає зовсім небагато 
су, і молодь 
тупається у 
майстерності 
телям-наставпикам. А 
завзятті до роботи, ініці
ативі, творчості і громад
ській активності — попе
реду. І такі наслідки 
виховної роботи раду
ють наставників.

Гордістю Дчолектпву від
ділення сільгосптехніки є 
електрозварник Віктор Ко- 
валевськнй. " 
сять тому і 
у майстерню, 
знав із роботи 
ків, та мав у 
ке бажання 
професією.
Віктору комуніст С. І. Обі- 
даєв, 
інші 
немає 
ті в

Мл- 
ча- 

пос-вже не
професійній 
своїм учи- 

в

Років де- 
прийшов ВІІІ 

Мало іцо 
ремонтнії- 

душі вели- 
оволодітп 

Допомогли

лоскопало
В. 
того, І 
ціоналізатор. Десятки йо
го винаходів 
наджено на

Питання 
дисципліни 
го порядку 
перший план. Атмосферу 
нетерпимості --------------
прогульникам, 
тощо. Наприклад, 
шили трудову дисципліну 
Віктор Чмушевич та 
Юрій Красиокутськип — 
тут же їх попросили па 
засідання профкому. 1А 
скільки сил, енергії і так
ту доклав колектив, щоб 
перевиховати В. Дігтяра! 
Врешті-решт молодий ро
бітник усвідомив хибність 
своєї ......
Василь — < 
слюсарів, 
повагою

Колектив 
робить 
кращі 
диції і 
валися 
пою.

не володів
Ковалсвськнй. Крім 

вів — здібний ра-

уже впро- 
лідприємстві.

зміцнення 
і громадсько- 

ставимо на

створюємо 
ледарям 
, пору-

І
ОКІСТЬ а 

поведінки. Тепер І 

— один із кращих ■ 
, користується я 

товаришів.
підприємства І 

усе для того, щоб І 
його трудові тра- І 

надалі примножу- ■ 
робітничою ЗМІ- й

В. Г. ГІесенко та 
наставники. Тепер 
такої спеціальною- 
майстерні, якою б

П. БЄЛІК, 
секретар партійної ор
ганізації Погребняків- 
ського відділення Нов- 
городківської райсіль- 
госптехніки.

АГРОНОМ 
ВОЛОДИМИР 
ПІДХЛІБНИЙ

Батько, Карпо Федоро
вич, заступав зміну на 
трактор уночі. Готувала 
мати, Ганна Олексіївна, 
вечерю та одяг тепліший. 
Хотілося й хлопцеві туди, 
у степ, де світили фарами 
трактори і пахла серпнем 
зорана рілля. Володя по
просив батька взяти ного 
із собою.

— Підрости ще, — ска
зав Карпо Федорович.

— Та я ж уже восьмий 
закінчив. — почав переко
нувати хлопець, — і хочу...

Благали самі очі, і бать
ко не міг відмовити, взяв 
із собою.

Може, тієї серпневої но
чі і відчув по-справжньому 
Володимир Підхлібний си
лу землі рідної і рук люд
ських коло неї. Після 
школи подав документи в 
Знам’янський сільськогос
подарський технікум, здо
був там спеціальність аг
ронома.

Трудиться сьогодні в 
колгоспі «Путь Ильича» 
Знам’янського району.

Нині молодий комуніст 
Володимир Підхлібний 
живе турботою про вро
жай прийдешнього літа.

Текст і фото 
В. ВАКУЛИЧА.
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14 грудня в актовому залі Кіровоградського інсти
туту сільгоспмашинобудування відбувся VIII обласний 
зліт студентських загонів.

Тут зібралися бійці нращих СБЗ області, представ
ники будівельних організацій, колгоспів, радгоспів, 
підприємств та установ, де влітку чудово потрудили
ся майже три тисячі юнаків і дівчат.

З доповіддю виступив другий секретар обкому 
комсомолу в. Іванов.

На зльоті виступив перший секретар обкому Ком
партії України М. Г. Самілик. Він вручив почесні на
городи переможцям соціалістичного змагання СБЗ об
ласті.

За перше місце об’єднаному загонові Кіровоградсь
кого інституту сільськогосподарського машинобуду
вання вручено перехідний Червоний прапор облви
конкому, облпрофради, обкому комсомолу, грамоту і 
грошову премію.

Друге місце — в об'єднаного загону Кіровоград
ською педінституту, третє —посів об’єднаний студза
гін Гайаоронського машинобудівного технікуму.

У роботі зльоту взяли участь секретар обкому Ком
партії Унраїни А. І. Погребняк, завідуючий відділом 
пропаганди й агітації обкому Компартії України І. П. 
Оліфіренко, заступник голови виконкому обласної Ра
ди народних депутатів Є. М. Чабаненко, комісар рес
публіканського штабу СБЗ Є. В. ~

Учасники зльоту 
СБЗ 1984 року.

Що можуть 
будзагонївц'і?
Розповідає командир за

гону «Чайка» Кіровоградсь
кого педінституту Ольга 
ПОХИЛ:

— Наш студзагін — сіль
ськогосподарський, працю
вав у радгоспі імені Сверд
лова Бобринецького району. 
Ми поділилися на три 
бригади, розробили умови 
соцзмагання. Вирішили: в 
кінці кожного тижня на 

честь бригади-переможця на 
лінійці піднімати загоновий 
прапор. Результати зробле
ного навіть за день були 
всім відомі з випущених на
ми «блискавок». Були періо
ди, коли денні 
виконували

норми ми 
на 400 процен

тів. Працювали на току і в 
саду, на леваді й у місцезій 
школі (допомагали її ре
монтувати). Скрізь ми чули 
тільки щирі вдячні слова. 
Особливо залам яталися та
кі: «Шістнадцять років пра
цюю в саду, а вперше зу
стрічаюся з таким завзяттям 
і старанністю». Так сказав 
радгоспний бригадир-облі- 
ковець Сергій Миколайович 
Бобко. Не дивно, ще під
сумки зробленого показали: 
зібрано 444 тонни овочів, 
98 тонн фруктів, 32 кілогра
ми лікарських рослин, а у 
вихідні дні ми безплатно 
ремонтували місцеву вось
мирічку.

Як вдалося стільки зроби
ти? «Чайка» — згуртований, 
міцний колектив. Жили ми 
весело й дружно, бо хіба ж

І будь-які завдання нам під силу»

прийняли
Шевляков. 
звернення до бійців

було нудьгувати, ска-можна
жімо, у придумані нами свя
та: дні голої п’яти і сонного 
півня, фізкультурника та 
іменинника, карикатуриста, 
студентський новий рік...

Із року в рік МІЦНІЮТЬ, 
набувають популярності сту
дентські медзагони. Так, 
члени СЗ «Полум'я» Кірово
градського медичного учи
лища, працюючи в обласній 
дитячій лікарні, одержали 
десятки подяи за чуйність, 
старанність, роботящі руки. 
Чудово зарекомендували се
бе бійці «Пульсу» (Кірово
градське медучилище), «Ме
дин» та «Вітамін» (Олександ
рійське медучилище).

Із виступу члена санітар
ного загону «Медик» Олек-

здравниці

сандрійського медучилища 
Людмили ЖУЛИНСЬКОЇ:

— У пам’яті назавжди за
карбувалися дні, проведені 
в студзагоні. А він у нас 
був особливий: санітарний, 
який працював у всесоюз
ній піонерській здравниці 
«Артек». Хто не знає специ
фіки санзагонів, скаже, що 
наша робота була надто про
заїчна і буденна. Не можу 
погодитися з таким тверд
женням, адже крім основної 
роботи, ми займалися піо
нерськими справами, і будь- 
який захід, проведений у 
нашій дружині, не обходив
ся без нас. А в підготовці 
до зустрічі4 з американсь
кою школяркою Самантою 
Сміт члени «Медика» бра
ли найактивнішу участь.

Ряди борців
за мир

зростають
Патріотизм, завзяття, 

чуття обов’язку,
...... по- 

______ відпові
дальності за доручену спра
ву, безкорисливість — усі 
ці риси виховуються під час 
третього, трудового семест
ру. Паростками комуністич
ного ставлення до праці ста
ли загони безкорисливої 
праці. Ініціатори їх створен
ня в області — студенти Кі
ровоградського педінститу

рону пер- 
трудитися

ту. Позаминулого 
шими взялися .... 
безплатно хлопці і дівчата 
СЗ «Корчагінець». Минулого 
літа подібних загонів було 
вже чотири: «Корчапноць», 
«Спектр», «Факел» і «Полу
м’я».

Що характерно для заго
нів безкорисливої праці: 
зразкове виконання всіх 
завдань, велика громадська 
робота І, що найбільш важ
ливо, асі зароблені кошти 
студенти перераховують до 
Радянського фонду миру. 
Тільки «Корчагінець» від
правив уже більше 9 тисяч 
карбованців.

Говорить босць-корчагі- 
нець Антоніиа РЕВЕБЦОБД:

— Влітку ми трудилися 
на полях колгоспу «Друж
ба» Новоукраїнського райо
ну. Але роботою в полі не 
обмежувались. Приміром, 
для трудівників колгоспу ми 
підготували і провели п ять 
концертів, прочитали 10 
лекцій, надали шефську до
помогу Новоукраїнській 
восьмирічній школі № 1. А 
ще агітбригада загону ви
ступила з програмою 
кажемо війні — ні!».

Доброю традицією стало 
у нас проведення годин ан
глійської мови. Під час від
починку ми бралися за під
ручники і починали 
рювати пройдене, 
ляти між 
лійською 
для того, 
ходитися 
формі.

«Ми

повто- 
розмов- 

собою тільки анг- 
мовою. Все це 

щоб постійно зна- 
як-то кажуть, у

Недавно на мітингу моло
ді Москви було прийняте 
рішення про проведення 
1985 року в столиці нашої 
Вітчизни XII Всесвітнього 
фестивалю молоді і студен
тів, Бійці студентського за
гону безкорисливої праці 
«Корчагінець» пропонують 
під час наступного трудо
вого семестру відпрацюва
ти один день у фонд май
бутнього фестивалю.

Трудове літо позаду. Але 
кипуче життя нашого заго
ну не припиняється й тепер. 
У нинішній підготовчий пе
ріод ми постійно випускає
мо стінгазету, беремо 
участь у суботниках, висту
паємо з концертами перед 
ветеранами війни.

Про недоліки минулого 
третього трудового теж іш
лося на зльоті. Шкода тіль
ки, що' представники деяких 
будівельних організацій, 
колгоспів і радгоспів, ПІД; 
приємств не були присутні 
на ньому і не чули критич
них зауважень у свою адре
су.

Г озорить командир СБЗ 
«Сучасник» Кіровоградсько
го інституту сільськогоспо

дарського машинобудування 
Василь ШАВРАНСЬКИЙ:

— Хоча ми й стали пер
шими серед загонів буді
вельного напряму, проте 
хочу сказати, що працювали 
б ми ще краще, аби не про

стоювали через погане за» 
безпечення роботою.

У загоні налічувалося 25 
бійців, а завантажували нас 
лише наполовину. Навіщо 
ж було адміністрації вироб
ничого об’єднання «Олек- 
сандріявугілля» давати за
явки на 25 чоловік, коли на 
об'єкті (вуглерозріз «Моро- 
зівський») з усгііхо/л працю
вав би менший загін?

Із виступу комісара заго
ну «Товариш-83» Олега БОР
ЩА:

— Наш загін був направ
лений на спорудження цук
рового заводу у селі Лип- 
няжці Добровеличківського 
району. З яким нетерпінням 
ми чекали того дня, коли 
поїдемо на свій об’єкт! Але 
наш виїзд з незрозумілих 
причин затримував трест 
«Кіровоградмашваж б у д». 
Нарешті, адміністрація під
приємства підписала дого
вір, і 4 липня ми прибули 
на будову. Але всі наші 
мрії і надії у Липняжці роз
билися об прозаїчну дійс
ність. Ми не були забезпе
чені елементарним — зна
ряддям праці. Часто просто
ювали через погане забез
печення будівельними мате
ріалами. Що ж стосується 
побуту, то він бажав би бу
ти набагато кращим. Вагон
чики, в яких ми жили, не бу
ли забезпечені найнеобхід- 
нішим.

* ♦ *
Ділова і серйозна розмо

ва відбулася на зльоті, який 
стане своєрідним святом 
для сотень романтиків у 
будзагонівській формі. Зліг 
послужив також уроком для 
тих, хто недобросовісно по
ставився до організації і 
проведення третього трудо
вого семестру.

На зльоті переможці 
одержали заслужені нагоро
ди. Це бійці загону «Сучас
ник» (КІСМ), СЗ «Чайка» 
(педінститут), загони Кірово
градського кооперативного 
технікуму, медучилища іме
ні Є. Мухіна, Бобринецького, 
СПТУ № 2 та інші. А ще на
городи були вручені облас
ному студентському буді
вельному загонові, пред
ставники якого ударно по
трудилися на об’єктах Мі
ністерства зв’язку та Укр- 
міжколгоспбуду УРСР.

І. КУДРЯ.

ЗУСТРІЛИСЬ 
ОДНОПОЛЧАНИ

У Ленінському райкомі 
Компартії України від
булася зустріч ветеранів 
111-ї Олександрійської 
Червонопрапорної орде
на Богдана Хмельниць
кого стрілецької дивізії. 
До Кіровограда з різних 
міст країни прибули ко
лишні однополчани. Се
ред них — учасники бо
їв за визволення Кірово- 
градщини повний кава
лер орденів Слави М. М. 
Жаров, член ради вете
ранів дивізії М. Д. Боро- 
дулін, головний редактор 
Держкомітету по теле
баченню і радіомозлен- 
ню Азербайджанської 
РСР Н. С. Зорін та інші. 
Від імені групи ветера
нів львів’янин П. Р. Сав- 
кін передав учасникам 
зустрічі макет артиле
рійського снаряда із свя
щенною землею з міст- 
героїв.

Колишні фронтовики 
побували на місцях боїв, 
що точилися поблизу Кі
ровограда — в районі 
Лелеківки, Сезеринки.

В. Є8ГЕНЕНКО.
м. Кіровоград.

Досі доводилося не раз 
чути, читати у пресі скар
ги пасажирів на роботу 
Кіровоградської міської 
автостанції. Але, як ка
жуть, краще раз побачити, 
ніж сім раз почути. Наго
да трапилась 16 листопа
да.

Перше враження було 
приємне. Велелюдно на 
вокзалі, але без метушні, 
без шуму і гаму — в усьо
му відчувається порядок.

Нема суєти і біля віко
нець квиткових кас. Наша 
черга до каси № 5 просу
вається напрочуд швидко, 
бо за п’ять—шість хвилин 
має відправитися на Малу 
Виску рейсовий. Ми аж 
дивувалися, як вправно 
касир приймала гроші і 
видавала квитки, не звер
таючи уваги на тих паса
жирів, які, придбавши кви
ток, здивовано оберталися 
до віконця, але не виказу
вали свого здивування 
вголос, бо квапив час.

Ось і в наших руках 
квитки і здача. Але що це: 
замість 12 копійок здачі 
маю 10? Помилка? Не
уважність? Повернутися 
спитати? Але поспіша
ють люди, хіба зараз до 
цього? Про всякий випа
док звертаємось до черго
вого диспетчера з прохан
ням попередити касира, 
щоб була уважнішою.

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ?

СЕРВІС ІЗ НАЦІНКОЮ
Диспетчер у відповідь:

— Гроші треба рахува
ти не відходячи від каси.

Отоді вперше й подума
лось: сервіс тут, мабуть, із 
націнкою. Про те, що 2 
копійки — це мінімальна 
націнка, ми тоді ще й не 
здогадувалися.

Але все по порядку.
До відходу нашого авто

буса залишалася хвилина. 
Та дарма ми переживали: 
він підійшов на п’ятнад
цять хвилин пізніше.

— Чому запізнився ав
тобус? —- закономірне за
питання.

Водій В. Поляков почав 
плутано говорити про 
якість поломки (до речі, 
машина Полякова, як по
відомив пізніше начальник 
експлуатації АТП № Ю038 
І. А. Вовк, вийшла того 
дня з парку цілком справ
на), а потім рішуче пере
йшов у наступ:

— А хто ви такі?
Пасажири, звичайні 

пасажири, хіба цього не
достатньо?

Виявляється, недостат
ньо, бо водій втратив до 
нас всякий інтерес і де, 
монстративно відвернувся'.

У Малу Виску автобус 
прибув за графіком, на
віть на п’ять хвилин рані
ше. Тому В. Поляков пе
реможно поглядав на нас:

— Сервіс гарантуєі
Так, але для чого тоді 

існує графік руху?
— Графік руху голов

ним чином потрібен для 
зручності пасажирів, 
пояснив заступник началь
ника пасажирських пере
везень обласного управ
ління автомобільного тран
спорту А. П. ВисоцькиГі, 
— І складається він з ура
хуванням багатьох факто
рів, одним із яких є без
пека руху.

Водій В. Поляков, щоб 
надолужити згаяний час, 
значно перевищував за- 
плановану графіком швид
кість, а отже, порушував 
вимоги безпеки руху. Та 
тс й у негоду — '10 лис
топада було туманно I 
мрячно.

Проведений обласним 
штабом «КП» рейд по до
триманню графіка руху 
на міжміських автобусних 
сполученнях виявив бага
то фактів подібних пору
шень.

А ось коротенька довід
ка з обласного відділу 
державної автоінспекції.

«За десять місяців цього 
року на шляхах області 
«завдяки» перевищенню 
швидкості руху трапило
ся 325 дорожньо-транс
портних пригод, у резуль
таті яких загинуло 75 чо
ловік, 289 тяжко травмо
вані».

Факти не погребують 
коментарів. Чи це надто 
висока «націнка» за про
їзд із вітерцем?

Але повертаємось до 
Кіровоградської автостан- 
ції.^17 листопада з каси 
№ 5 (купувався квиток до 
Малої Виски) знову недо
дано здачі на 2 копійки. 
Цього разу касир була ін
ша. Це дозволяє нам кон
статувати — «націнку» 
тут встановлено твердо.

На цьому можна було б 
поставити крапку. Але по
дій з того ж таки АТП 
10038 М. Кавун за кілька 
хвилин дав зрозуміти — 
коли мова заходить про 
сервіс із націнкою, то 
тут резервів ще є чимало. 
І наочно це продемонст
рував.

Тільки-но перед ВІДХО
ДОМ з автобуса вийшла 
диспетчер, що перевіряла 
квитки пасажирів, як са
лон заповнили ще шесте
ро. Що спонукало водія 
піти на явні порушення? 
Мабуть не треба припу
щень. Причина ясна.

Запитуємо студенті!^ 
Т. Попомарейко, яка з$' 
квиток, що коштував 88 
копійок, заплатила водієві 
карбованець:

— Чому ии не вимагали 
здачі?
Тетяна тільки стенула 
плечима:

— Ніхто не вимагав...
Насамкінець хочеться 

ось що сказати. Факти, 
викладені у цій публікації, 
думається, будуть належ
но розцінені в колективах 
автотранспортників. При
наймні ми на це сподіває
мося.

Але’ і це не розв’яже 
(та й не може розв'язати) 
проблеми транспортного 
обслуговування населений, 
якщо ми, пасажири, иотул 
ратнмемо такому сервіси 
націнкою, коли сприятиме7 
мо зднрннцтву, нахабству 
тих, хто є законодавцем 
самодіяльних розцінок.

В. ДОБРОБАТЬКО, 
заступник голови об
ласного штабу «Ком
сомольського прожек
тора».
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«КОРОТКА В
Молодята біля Вічного вопно. Ново

бранці присягають на вірність Батьків
щині. Гвоздики і піонерські галстуки бі
ля обелісків. Ветерани з гронами орде
нів — у травневих колонах, у президіях 
і за трибунами... Між нами — пам'ять...

Ми, сини і внуки, розуміємо ветеранів, 
їхню священну хвилину мовчання. Адже 
майже сорокарічна мирна дорога життя 
— наіідорожча спадщина всім, хто на
родився і народиться в нашій мирній 
країні. Дорога життя і пам’яті, на якій 
батьки, діти й побратими досі розшуку
ють полеглих і тих, хто пропав безвісти.

Десь внизу на перечитаній сторінці 
В дві колонки три абзаци й сто печалей 
Поміж звичних заголовків зустрічаєм, 
Ніби стомлений чийсь голос:

«Відгукніться!»Може, в бій останній разом ви ходили? 
Як це страшно — ні півслова,

ні могили...
Не для фото, не для довідок до пенсій 
Відгукніться, озовіться! — Чорна 

безвість.
Я впевнена, що жоден погляд не ковз

не байдужо по газетних рядках, в яких 
крізь розпач пробивається надія. Впев
неність ця від того, що патріотичні по
чуття молодого поета Петра Куценка, 
які пульсують у процитованих рядках, 
типові для радянських людей. Тому во
ни й хвилюють читача у багатьох віршах 
збірки «Продовження розмови», яка ви
йшла цього року у видавництві «Мо
лодь» в серії «Перша книга поета».

Ідейний зміст військово-патріотичних 
віршів, які займають чверть книги — 
осмислення повоєнним поколінням (до 
нього належить поет) лихоліття Вели
кої Вітчизняної. Образи знедолених сол
датів, жінок і дітей бачимо в драма
тичних віршах «Морячка», «Дитячий

СЕРЦЯ МОВА» 
оркестр сорок четвертого», «Продов
ження розмови», «Балада про вагон- 
пам’ять». Ці й інші сюжетні вірші воєн
ної і мирної тематики (особливо порт
рети) вдалися постові найбільше.

Поетичною формою вираження у 
П. Куценка часто стає й верлібр; пост 
досить-таки упевнено використовує що 
форму. А ось у віршах «Що приснилося 
скрипці», «Ще один вірш во славу пів
ня», «Ви, дівчино висока» верлібр сприй
мається не як необхідність, а скоріше як 
данина моді. Він не підсилює тут, а роз
слаблює «вібрацію душі», без якої Вап- 
Гог не вважав художній твір істинним, 
і яка такії відчутна в кращих віршах 
книги. Саме вона дає підставу вірити в 
душевну щирість автора, викликає спів
причетність до читаного, для чого, влас
не, й пишуться вірші.

Правда, «розмова» з читачем не зав
жди вдається. Як-от у схематичному, не
виразному вірші «Діалог біля братської 
могили».

Тематичний обшир книги невеликий. 
Але говоримо не про тс, чого нема, а 
про наявне. Як літературно узагальню
ються перші життєві враження поста? 
Через пережите, що знайшло відгук в 
поетичній душі: дитинство і краса рідної 
землі, відданість найдорожчим людям, 
шана діячам мистецтва. Б цих віршах 
нанвідчутніша і духовна особистість 
автора, його життєва позиція.

Є чимало віршів про дороги. П. Ку
ценко оспівує свої перші дороги дитин
ства:

Дорога еід хати в зеленому тоні, 
І синя — до хати. Ян небо й вода. 
І м’яти стеблина між буйних півоній. 
Як будень у затінку пам’ятних дит.

О й Ір Ші и й
Затамувавши подих, слу

хали учні Кіровоградської 
середньої школи № 3 ціка
ву, насичену багатьма доку
ментальними фактами роз
повідь автора книги-пошуку 
«Прославлені у віках» Во
лодимира Чабаненка. У 
книзі зібрано нариси про 
130 Героїв Радянського 
Союзу — уродженців Кіро
воградської області. Троє з 
них — колишні учні ШКОЛИ,, 
в стінах якої проходила 
зустріч.

Старшокласники Оксана 
Голобородько, Олександр 
Швець, Вадим Скибицький, 
Тетяна Бабенко сердечно 
подякували авторові книги 
за пам’ять про подвиги ге- 
роїв-земляків у Великії!

НОВИНКИ

УРОК
Вітчизняній війні, розпові
ли про роботу, шкільного 
музею бойової слави, про 
поповнення його матеріала
ми з життя ветеранів, котрі 
живуть у мікрорайоні.

— Книга «Прославлені у 
віках» навчає нас, юне по
коління, любити свою Бать
ківщину, — сказала десяти
класниця Ольга Висоцька.

Зустріч стала своєрідним 
уроком мужності, першим 
уроком з багатьох, які пе
редбачається провести в 
усіх класах школи до 
40-річчя визволення Кірово- 
градщипи від фашистських 
загарбників.

А. САРЖЕВСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

Останні два рядки вже сприймаються | 
не тільки як елегійне замилування мину- | 
лим. З висновком, що будні дитинства 
дорожчі нам за численні свята нашого 
дорослого життя, цілком погодиться чи
тач. Бо дитячі враження надихають усе 
життя... Бо дитинство — це романтнч- І 
на, необхідна як хліб і пісня, країна 
перших загадок і торжества розгадок.

Головною героїнею дитинства і всьо- { 
го життя нашого є людина, що дарує 
світ людям — мати.

Вдячністю, турботою, теплим жалем 
відгукується у віршах ГІ. Куценка со
ромлива синівська любов, і звучать 
світлі від смутку й любові рядки:

Наче й радість уже —- стороною, 
Все частіш її жаль перейме, 
Бистриною собі й крутизною 
Пронеслися літа і... нема.
Та, розвіявши смуток і пустку, 
рано-вранці й о пізній порі 
Приїжджають сини у відпустку — 
1 молодшають матері.
Є в книзі й цікаві зразки пейзажної 

лірики, де «чотири пори серця», як писав 
Пабло Неруда, органічно зливаються зі 
станом природи.

Менш цікавими здаються мені вірші 
про любов. Вкралась у книгу й «здобич» 
для пародистів, географічний ляпсус: від 
Кіровограда до Чернігова через Київ 
аж ніяк не «навпрошки», (вірш «В доро
зі»)...

З першої книги ще важко судити про 
вагу і місце нового поетичного імені. По
ки що в творчості П. Куценка помітніше 
тс, що споріднює його з іншими, в тому 
числі і добрий вплив класики та сучас
ної поезії. Тож, разом з автором споді
ваємось па продовження розмови, поча
ток якої був щирим і неординарним. На 
цьому зійшлись і члени літстудії «Сівач», 
обговоривши дебют поета-земляка.

А. КОРІНЬ, 
член літстудії «Сівач».

Хата моя, біла хата...
Фото В. ГРИБА.

Будь така, як є, ти ж бо гарная...
, Фотоетюд В. ГРИБА.

З ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА 
ПОБРАТИМІВ

При Толбухінському окружному клубі мо
лодої інтелігенції діє секція «Література», 
яку веде молода поетеса журналістка Кра- 
симіра Атанасова. Членами секції е почат- 
куючі поети, прозаїки, просто молоді люди, 
які захоплюються літературою. Сьогодні ми 
представляємо читачам окремі твори наших 
боліарських друзів.

Сашо Серафимов

ВІД РІДНОГО ДОМУ
Застане ніч в дорозі — дах шукай. 
Перед порогом скинь тягар дороги, 
Сон кликати чимдуж не поспішай. 
Хоча за день 1 притомились ноги.

І Тебе далека путь попереду чека,
і Щоб досягти вершини — дні потрібні.
І Нехай не розміняє їх рука,
І Немов монети мідні.

Візьми в дорогу хліб. І сіль візьми,
І Без страху йди вперед, до цілі.

Добром в дорозі поділись з людьми,
І Хан на двобій із супостатом стачить сили.
І Ось так завжди: щоразу за поріг
І Нас кличе невгамовна наша вдача.
в Від рідних стін, де так лунав наш сміх, 
й Бува, йдемо ми необачно.

В тривоги, і в неспокій, а йдемо!
Та тільки повертаємося знову,
Де в хаті батьківській нам світиться вікно, 
^к символ і спасіння, і любові.

ІСрасиміра Атанасова

ЛЮБОВ
' Твій образ переслідує мене.

Він ні хвилини не дає спокою,
Ні вірш, ні пісню він не обмине —
Весь світ наповнений тобою. 
На всьому, чим сьогодні я живу. 
Твій слід гарячий відчуваю. 
На веслах радості пливу. 
Якій немає ні кінця, ні краю. 
Боюсь, а раптом я була сліпа. 
І ти — лише міраж зрадливий. 
Та ні 1 ні! ХібаБез сонця може бути день щасливим?

Переклав з болгарської 
Віктор ГАКОЦЬКИЙ.

Такий прекрасним світ -колі
відкрив для вільшаиців 
режисер народного само
діяльного театру.

Кілька років тому Вік
тор Джамілашвілі, випуск
ник Миколаївського філіа
лу Київського інституту 
культури, вперше приїхав 
у Вільшанку. Разом з ним 
прибула його —............ •
однокурсниця

дружина і 
Наталя.

Нове місце, нові люди, 
нові умови життя. Хтозна, 
можливо інколи й закра
далась думка на зразок: 
поживемо-побачимо; три 
роки попрацюємо, а далі

Vх- видно буде... Можливо.
Тільки подібних міркувань 
уголос від них не чув ні
хто.

А те, що сім’я культ
працівників району попов
нилась здібними, закоха
ними у свою справу людь-

сінька цікавість. Одні нев
довзі розчарувалися, інші 
стали справжніми при
хильниками театрального 
мистецтва. Окремі (сьо
годні аж не віриться) до 
колективу аматорів потра- 

неодноразовий пили справді випадково.
Наприклад, Тетяна Ди

мова. Забігла якось з по
другою на чергову репе
тицію. Сподобалось. По
просила, щоб і її записа
ли. А потім... Потім що не 
день, то нове відкриття. 
Відкриття самої себе, від
криття навколишнього 
світу, відкриття... їх було 
багато. І ось одна з кра
щих жіночих ролей у вис
таві за п’єсою О. Арбузо
ва «Жорстокі ігри». Це й 
стало відправною точкою 
для Тетяни у виборі май
бутньої професії — вона 
вступила до Дніпропетров-

ми, відразу відчули меш
канці райцентру, навко
лишніх сіл. Без участі 
Віктора та Наталі не обхо
дився жоден концерт. У 
нього — чудові вокальні 
дані, вона — кращий дек
ламатор, і ---------’
переможець районних та 
обласних оглядів читців. 
Обоє входять до складу 
народної агітаційно-ху
дожньої бригади «Вільша- 
ночка».

З перших днів роботи в 
районному будинку куль
тури Віктор Джамілашвілі 
взявся за здійснення свого 
задуму: тут, у Вільшанці, 
мусить бути самодіяльний 
театр. С'' ’
Першими 
драмколективу 
ники культури.

Обов'язково буде, 
записалися до 

праців- 
....   г. Потім — 
знайомі. Були й такі, кого 
привела сюди звичайні-

учи-ського театрального 
лища.

А колектив тим часом 
ріс. Кількісно і професій
но. Прийшов успіх. У них, 
акторів, залишилась згад
ка: напис, зроблений ру
кою Віктора Джамілашвілі 
на програмці: «Спасибі за 
участь у виставі». Це зна
чило— режисер залишив 
ся задоволеним.

Складний, своєрідний 
характер у Віктора. Часом 
надто запальний, він не 
терпить байдужості до 
сцени, він сам перезтілю- 
ється у героя і вимагає 
цього ж від акторів-амато- 
рів. Коли відчуває фальш 
— обов’язково припинить 
репетицію. Так було напе
редодні чергової прем’є
ри. Здавалося, всі вже 
добре підготовлені, психо
логічно настроєні. Та кож- 

на репліка — чистісінька 
нещирість.

— Все, — сказав режи-
— вистави не буде, 

знімати вели- 
людини, 

сер,
І пішов 

чезну, у зріст 
афішу.

Розходились по 
ках з відчуттям 
провини.
надворі

домів- 
якоїсь

А вранці, коли 
ледь засіріло, 

Віктор встиг оббігати всіх 
учасників вистави. Просив 
вибачити за гарячковість і 
поспішність. Його зрозу
міли. Прем’єра вистави 
пройшла успішно.

Кожна робота молодого 
режисера — то нова зна
хідка, нове утвердження 
колективу. Людей різних 
за віком, професіями й 
уподобаннями об'єднав 
театр. Об'єднав любов'ю 
до сцени, прагненням да
рувати людям радість ху
дожника Віктора Курінно
го, педагога Марію Нес- 
міх, кінофікатора Леоніда 
Черних, медика Катерину 
Наконечну, культпраців- 

ника Нелю Новак, робіт
ника Олександра Коваля...

У сьогоднішньому ре
пертуарі колективу — тво
ри класиків української 
драматургії, сучасних ра
дянських письменників. 
Серед інших — «По реві
зії» М. Кропивницького, 
«Шторм» В. Білль-Біло- 
церківського, «Провінційні 
анекдоти» О. Вампілова.

Два роки тому район
ному театральному ко
лективові присвоєно висо
ке звання народного. 
Перший народний у Віль
шанці. Це заслуга тих, хто 
щодня з нетерпінням че
кає на нову зустріч із 
сценою, хто після трудо
вого дня охоче поспішає 
на чергову репетицію. В 
цій одержимості, певне, і 
сила вільшанського само
діяльного театру.

Г. ШАЛДПКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
емт Вільшанка.
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музичної

У минулому випуску 
«Диск-залу» («МК» за 19 
листопада 1983 року) ми 
запропбнували читачам 
музичну вікторину. Ті, хто 
надіслав відповіді, вияви
лись хорошими знавцями 
сучасної і класичної музи
ки. Щоб не аналізувати 
кожну з них, пропонуємо 
вашій увазі, дорогі друзі, 
правильні відповіді на за
питання вікторини. Прочи
тавши їх, кожен з вас змо
же перевірити свої.

1. Ім’я відомого піаніс
та, уроженця Кіровограда 
— Генріх Нейгауз.

2. Музику до популяр
них кінофільмів «Біле 
сонце пустелі», «Зоря при- 
надливого щастя», «Нас 
вінчали не в церкві», 
«Мелодії білої ночі» напи
сав ленінградський компо
зитор Ісаак Шварц.

3. Відомий російський 
учений-хімік Олександр 
Бородін здобув ще й сла
ву композитора. В листо
паді цього року відзнача
лось 150-річчя з дня його 
народження. До світової 
класики увійшли його опе
ра «Князь Ігор», симфонії.

4. Лібретто до рок-опе- 
ри «Зоря і смерть Хоакі- 
на М/р’єти» написав Павло 
Гр/шко, а до рок-опери 
«Юнона» і «Авось» — 
Андрій Возиесенський.

5. «Море», «Анастасія», 
«Райдуга» та інші пісні на
писані Юрієм Антоновим 
у співавторстві з молодим 
петом Леонідом Фадєє- 
вим.

6. На рубежі століть 
надзвичайно популярним 
було ім'я української 

оперної співачки Соломії 
Крушельницької. В історії 
музики воно й сьогодні 
стоїть поруч з іменами 
славнозвісних Карузо і 
Шаляпіна.

Про долю цієї таланови
тої артистки розповідає 
нова кінострічка довжен- 
ківців «Повернення Батер
фляй».

7. Пісні і вірші Юнни 
Моріц найбільшу популяр
ність здобули завдяки во
кальному дуету Нікітіних.

8. VII інтернаціональний 
фестиваль політичної піс
ні під девізом «Пісня у бо
ротьбі за мир» цього року 
проходив у Москві. Участь 
у ньому взяли чілійські і 
сальвадорські музиканти, 
іноземні студенти москов
ських вузів, прогресивний 
співак і композитор, кіно
актор і режисер Дін Рід.

9. Перше місце у міжна
родній програмі-конкурсі 
артистів естради соціаліс
тичних країн «Гала-83» за
воювала радянська спі
вачка Роза Римбаєва.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Пере
можцем вікторини визна
чено ученицю Кіровоград
ського технічного училища 
зв’язку Тетяну Трубпцьку, 
яка набрала максимальну 
кількість балів — 50.

"Заслуговують на увагу 
вичерпні відповіді Андрія 
Проскурника та Віктора 
Горбунова з Кіровограда, 
Інші Бартової зі Світло- 
водська та інших наших 
читачів. Щиро вдячні всім 
учасникам вікторини. Пе
реможець одержить пода
рунок.

КОСМІЧНИЙ ТРАФАРЕТ
«Щановна редакціє, — 

пише десятикласник Ново- 
миргородської СШ № 2 
О. Гросул, — прошу роз
повісти творчу біографію 
ансамблю «Париж—Фран
ція — транзит», групи зі 
світовою популярністю»...

Світова — то вже занад
то. Лише раз, у 1977 році, 
старий склад ПФТ — 
«Спсйс» («Космос») під 
керівництвом Роланда Ро- 
манеллі дістався до цієї 
жаданої вершини. Тоді всі 
заговорили про компози
цію «Чарівний політ». Але 
ті розмови невдовзі вщух
ли, бо наступні твори ан
самблю були всього лише 
повторенням пройденого.

Номери у виконанні 
«Здрастуй, пісне» часом 
краще сприймалися на зір, 
аніж на слух. Світлове 
оформлення було зроблене 
не без фантазії. Солісти— 
серед них Г. ШАВЕЛЄВА 
— справляли приємне вра

ВІСТІ З ДИСКОТЕК

Про долю патріота
Чілі, Нікарагуа, Сальва

дор, Гренада. Ці слова 
звучать для кожної ра
дянської людини як набат, 
як символ героїчної бо
ротьби народів Латинсь
кої Америки проти імперія- 
лізму і реакції, за мир і 
свободу. Свободу, оплаче
ну кров’ю тисяч патріотів. 
Тому й неднвно, що пова 

П’єса «Балада» дуже схо
жа на «Ввічливе викраден
ня», а «Пристібпіть реме
ні» — на той же «Політ»... 
Не викликав фурору і ви
пущений «Спсіісо.м» у 1980 
році альбом «Глибока зо
на».

Група, однак, була вря
тована від повного забут
тя інтересом публіки ао 
так званої космічної музи
ки. Під її заколисуючі па
сажі з астрономічними 
асоціаціями було приємно 
тікати від настирливого 
«року». Отож прихильники 
суто «синтезаторинх» ком
позицій помітили й створе
ну автором багатьох п’єс 
із репертуару «Спсйс» Ді- 

ження артистичними мане
рами. Протягом усього 
концерту в центрі уваги 
присутніх у залі були сак
софоніст С. МАЗАЄВ (зні
мок справа) та гітарист 
О. КОЦУРА (знімок злі
ва). Взагалі у виступах 
ансамблю музична сторона 

програма олсксапдрівсько- 
го днекоклубу «Райдуга» 
«24 години з життя Гіль- 
єрмо» зібрала повний зал 
молоді.

Розповідь про один день 
сальвадорського патріота 
Гільєрмо, який потрапив у 
лабети охранки реакційно
го режиму, його героїчну 
втечу із застінків, ного 

дьє Маруані та клавішнії- 
ком цього ансамблю Делі 
Когтаром групу «Париж— 
Франція—транзит».

Ансамбль, що кілька мі
сяців тому випустив пер
ший альбом, улітку ни
нішнього року побував на 
гастролях у АІоскві, Ленін
граді та Києві. І тут фран
цузькі музиканти- половину 
програми відвели під давні 
спейсівські номери: радян
ські слухачі ж добре зна
ють їх по випущених фір
мою «Мелодія» платівках; 
деякі регулярно звучать у 
радіо- й телепередачах, 
наші космонавти на орбі
ті слухали твори Маруа
ні...

з помітним джазовим ухи
лом часто «перегравала» 
вокальну. А ведучий про
грами Валерій Митрофа
нов, мабуть, переграв усіх 
досить вправним вико
нанням дотепних пародій.

Фото В. ГРИБА.

прагнення вижити, щоб 
знову боротися, не зали
шала нікого байдужим. Ті, 
хто прийшов того вечора 
на дискотеку, взнали бага
то нового про героїчну бо
ротьбу сальвадорських 
патріотів, об’єднаних 
Фронтом імені Фарабупдо 
Марті. У цікавій програмі 
прозвучала латиноамери
канська музика, вірші 
сальвадорських і радянсь
ких поетів. Підготували і 
провели вечір П. К. Дя
ченко, С. Дудник, Т. Вой
това, О. Ярова, Н. Черкас.

Що ж стосується нових 
номерів «ПФТ», то на тра
диційному дискоелектроп- 
ному фоні дещо вирізня
ються композиції в лати
ноамериканському стилі. 
Загалом же ця музика ха
рактеризується трафарет
ністю мелодійних ходів. 
«Коли гітарист Джаниі 
Лессет проспівав перші 
фрази пісні «Дитя», — чи
таємо рядки з рецензії на 
концерт у Москві, — зал 
зааплодував — здавалося, 
звучить щось любиме і 
давно знайоме. Тим часом 
це була «свіжа» п’єса з 
першого альбома «ПФТ»...

Все ж шаблонна й до
сить-таки монотонна музи
ка ансамблю подобається 
слухачам, бо принаймні не 
дратує вибухами децибе
лів.

І. КУЗНЕЦОВА.

ви
ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

МАМИНА ВИШНЯ
С.’І. Д. ЛУЦЕНКА. 

Муз. А. ПАШКЕВИЧА.
Знову наснилось дитинство 
Тепле, як гарна весна.
Вишня вдяглася в намисто, 
Мама щаслива й сумна.

Там за село проводжала 
Долю мою молоду...
Щедро мені щебетала 
Мамина вишня в саду.

В даль голубими вітрами 
Весни за обрій пливли. 
Раннім туманом у мами 
Коси, як дим, зацвіли.

Мати в тривогах вінчала 
Щастя жадане й біду... 
Радо мене зустрічала 
Мамина вишня в саду.,»

Здавна близьке 
й сокровенне

Все там, аж терпне душа. 
Начебто й мама до мене 
Стежкою в сад поспіша.

Знов, як бувало, до столу 
Кличе, лиш в хату зайду... 
Ронить зацвіток додолу 
Мамина вишня в саду.

Пісня любові й дитинства 
В серці бринить, як струна. 
Наче священна молитва 
З рідного краю луна.

Та не порадує літо 
Душу мою молоду...
Плаче тепер білим цвітом 
Мамина вишня в саду.

Олександрівський диско- 
клуб «Райдуга» не вперше 
звертається до подібної 
тематики. У вересні з ус
піхом пройшла програма, 
присвячена творчості Вік- 
тора Харп. Вона вилилась Ж
у яскравий виступ молоді 
за мир, за відвернення по
жежі нової війни, проти 
ядерної смерті. Кошти за
квитки на дискотеку пере
раховано у Фонд миру.

В. БІЛОШАПКА,

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ТИЖДЕНЬ ШАХІВ І ШАШОК
12 ГРУДНЯ ПОЧАВСЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ 

ТИЖДЕНЬ ШАХІВ І ШАШОК

Широким залученням учнів та студентів від
значаються змагання з шашок о обласному 
центрі — зокрема, в училищах облпебутуправ- 
ління, технікумах радянської торгівлі, машино
будівному. у ремонтно-механічному цеху № 9 
заводу «Гідросила». У музичному училищі (не
рівний фізвиховання І. В. Лопата, наприклад, у 
турнірах із шашок беруть участь понад 270 
юнаків і дівчат.

У спортнлубі «Зірка» виробничого об’єднання 
п9м сівалках «Червона зірка» триває класифіка
ційний турнір з шашок, яний проводить об
ласна рада ДСТ «Авангард». Як повідомив го
ловний суддя змагань суддя всесоюзної натего- 
рії_Б. С. Болтянський, лідирує тут кандидат у 
майстри спорту Михайло Сігало, який працює 
художником у Кіровоградському швейному 
об’єднанні.

Масові старти з шахів в ці дні проходять у 
навчальних групах льотно-штурманського учи
лища цивільної авіації, в інституті сільсько
господарського машинобудування, на фабриці 
індпошиву та ремонту одягу, м’ясокомбінаті.

У шахово-шашковому клубі облради ДСТ 
«Спартак» проходять конкурси розв’язання за
дач та етюдів, бліцтурніри для всіх бажаючих 
працює консультпункт по організації і прове
денню змагань, щодня читаються лекції з Іс
торії розвитку шахів і шашок. З лекціями та 
сеансами одночасної гри виступили провідні 
шахісти області Георгій Дубівка, Олег Киянен- 
но, Геннадій Резніяов, Михайло Насиновсьний, 
Юрій Пігарьов.

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ.
ВИРІШАЛЬНИЙ МОМЕНТ (на баскетбольному турнірі облас

ної спартаніади серед команд міст області).
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 7

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
із числа осіб, що мають середню освіту, а також 

воїнів, звільнених у запас із лав Радянської Армії, 
на спеціальності:

водій автомобіля категорії «С», строк навчання — 
5 місяців;

лицювальннк-плитковик-мозаїст, строк навчан
ня — 10 місяців.

Учні одержують стипендію — 75 крб. па місяць.

Початок занять — 15 січня 1984 року.

Звертатися иа адресу: Кіровоградська обл., м. Олек
сандрія, вул. Нагорна, 104. їхати автобусом «А» до 
зупинки «МПТУ № 7».

Дирекція.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
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