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Інформація л газеті. Ре
дакція завжди дбає про 
те, щоб вона була опера
тивною, змістовною, пере
конливою за фактами, 
то редакція одержує 
формацію з місць, 
збагачує газету. Але 
бувають випадки,
Втім, все по порядку. 
Кілька днів тому мені до
велося зателефонувати у 
Добровеличківський рай
ком комсомолу. Трубку 
взяла інструктор Раїса 
Гуманенко. Я запитав, хто 
з молодих тваринників 
іде у районному соціаліс
тичному змаганні попе
реду.

— Зараз я не готова 
відповісти, — говорить 
Раїса, — через годину за
телефоную в редакцію.

Через кілька годин Раї
са передала інформацію. 
Правда, їй довелося ще 
раз уточнювати планову 
цифру щодобових прирос
тів живої ваги тварин на 
свинокомплексі колгоспу 
імені XXII з’їзду 'КГІРС: 
вона виявилася заниже
ною — 186 грамів. Р. Гу
маненко називала цифри, 
комсомольців - передови
ків, складові успіхів тва-

Пол ікл іі н іі к а
Під свою опіку взяли ве

теранів Великої Вітчизня
ної війни, які проживають 
у Калінінському районі об
ласного центру, студенти 
Донецького медичного ін
ституту. Об'єднавшись у 
цільна шефських бригад, 
вони у вільний від занять 
час відвідують літніх лю
дей вдома, стежать за ста
ном здоров’я своїх підопіч
них, роблять їм необхідні 
процедури.

РЕПЛІКА

ринників. Зокрема, в ін
формації йшлося про те, 
що тварини одержують 
різноманітні за кормови
ми компонентами корми.

Але, як не дивно, циф
ри і факти у наведеній ін
формації виявилися дале
кими від реальних. Як по
відомив економіст кол
госпу імені XXII з’їзду 
КПРС М. І. Сурдуй, тва
ринники свинокомплексу 
не справляються з доведе
ними завданнями — одер
жати 380-грамові прирос
ти живої ваги свиней, а не 
186, як інфор/лували з 
райкому. І основна причи
на відставання — недо
стача високопоживних кор
мів. Багато сеинєй майже 
не добавляють у вазі.

Що це? Дезінформація: 
Користування райкомІЕЦЇв 
застарілими фактами? Чи 
просто безвідповідаль
ність? Тут, гадас/ло, дореч
но нагадати відповідаль
ним працівникам райко
му комсомолу одне крас
номовне правило: сім раз 
відміряй, один раз відріж.

А. БЕЗТАКА, 
завідуючий відділом 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО ЖИТ
ТЯ газети.

вдома
Студенти організували 

також черговий пост у гур
тожитку: адже багатьом з 
людей похилого віку вже 
важко ходити у полікліні
ку. Подзвонивши сюди, 
хворий може у будь-який 
час доби одержатй кон
сулі» іацію по телефону або 
попросити про послугу,

С. САВЧЕНКО, 
кор. РАТАУ.

Більше всього я люб
лю троянди, їхній 

пишний цвіт. Взагалі квіти 
люблю — як, мабуть, і 
кожна жінка. У пас із 
Валею Русиною у кімнаті 
знаєте скільки всяких кві
тів — і живих, і намальо
ваних?

Слухаючи Ірини» го
лос — співучий, м’який, 
я б сказав, приємного 
тембру, навряд чи змо
жеш чітко уявити її в шум
ному механоскладальному, 
за токарним верстатом, де 
все виблискує металом,де 
і розмірене двигтіння ма
шин, і гудіння вентиляції, 
і короткі уривчасті реплі
ки робітників — усе спов
нене внутрішньої динамі
ки. руху, устремління...

Ремонтно-механічний за
вод імені Таратут» був 
першим у її трудовій біо
графії. Тут починала піс
ля закінчення Кіровоград
ського машинобудівного 
технікуму контролером. 
Сюди вирішила повернути
ся після вимушеної пе
рерви трохи згодом. При
йшла до цеху поздорова
тися з людьми — тут її не 
забули, — і зустріла дівчат 
із бригади Галині! ІІстре- 
бенко.

— Ти йди до нас у змі
ну. — мовила їй тоді на
півжартома ЬІадія Диш
лова, — як захочеш, буду 
твоєю наставницею, — і 
всі з'аусміхались, бо тоді 
Наді самій ледве випов
нилося двадцять.

Та - начальник першого 
механоскладального 10. С. 
Григор’єв, який чув роз
мову, сказав Ірині:

— Між іншим, Надя ді
ло каже. Посада контро
лера від тебе нікуди не 
втече. А бригада дуже 
хороша — ти ж сама 
знаєш.

За кілька днів Ірина 
вже була в бригаді. її за
рахували токарем друго
го розпялу.

— Звичайно, — каже 
1. Ляшенко, — тепер я ро 
зумію, що то був великий 
аванс. Адже у пас техно 
логічний процес побудо 
ваннії так. що кожен то
кар вцкоиує одну з послі
довних операцій. 1 якщо 
хто відстає, ги цс стримує 
всю бригаду Я тоді, чесно 
кажучи, не могла працю
вати нарівні з усіма, хоч 
і старалася. Дівчата мені 
весь час допомагали, під
тримували. І докорів я од 
них не чула, хоч, може, й 
заслуговувала зрідка. Так 
що всім, чого навчилася і 
чого досягла в токарній 
справі, я цілком, зобов’яза 
на своїй бригаді. А всім 
тим, чого я досягла взага
лі у житті — Радянській 
державі. І мамі своїй зо
бов’язана. Вона мені пода

На матеріал під таким 
заголовком («Молодий ко
мунар» за 10 січня ц. р.) 
редакція отримала відпо
відь Онуфріївсьного рай
кому ЛКСМУ. Перший 
секретар Я. Мендусь пові
домляє: «Статтю було роз
глянуто на засіданні бюро 
райкому. Усі критичні за
уваження детально вивче
ні 1 обговорені також на 

рувала життя, вона вчила 
мене жити па світі.

Т РИНИНА мама, Л. М.
1 Ляшенко, живе в Ад- 

жамці. Вони часто зби
раються разом, найчасті
ше у вихідні — Ірнпа, її 
мама, мамина мама — 
/Марія Захарівна, Ірнинв 
брат Микола з дружипою 
Тонею та сином Олегом 
Це їхня сім’я.

У такі суботні дні Ірин: 
просипається, раніше — 
автобус на Аджамку від
правляється близько сьо
мої ранку. В такі дні у неї 
буває, як правило, гарний 
настрій — од. передчуття 
зустрічі з рідними людьми, 
з домівкою, із краєм ди 
типства.

Багато води спливло у 
■■шаввпввваковванЕВ

ІРИНА 
ВСТИГАЄ
СКРІЗЬ

річці Аджамці з тих пір, 
як навчала вчителька К. С. 
Ляшенко семилітню Ірші- 
ку писати перші літери, як 
читала для неї та її одно
класників такі цікаві то
ненькі книжечкл, як...

— Не тільки сентимен
тальні «вперше», — К^ЖС 
Ірина, — вперше прочита 
па книга, вперше напнеа 
не слово, перша перемога 
на шкільних спортивних 
змаганнях, перша п’ятірка 
на екзамені — оживають 
в моєму серці, щойно при 
їду додому. Тому що вер 
таюся додому не як до 
свого початку, але як до 
місця, де часточка мене, 
як до частини мого ви- 
нішнього світу.

Я зрозумів Ірину. Зро 
зумів, чому так сказала, 
коли трохи згодом вона 
почала розказувати про 
бригаду, про подруг по 
зміні — А. І. Щавленко. 
Т. Д. Угленко. О. В. Ре
п’ях, Л. В. Прокопенко, 
про бригадира Г. П. Не 
требенко, про майстра змі 
нп 28-літнього І. Д. Опуф- 
рієнка. Я раптом зрозумів, 
що єднає їх усіх, її сьо
годнішніх друзів і колег, 
скажімо, із її першою вчи
телькою К. С. Ляшевкс— 
добросердою, терплячою, 
вимогливою. Ім’я йому — 
людяність. Вміння зрозу
міти, вибачити, коли тре
ба, може, й насваритися, 
але обов’язково допомог

«АЛЕ РАЗОМ З ТИМ...»
засіданнях комітетів ком
сомолу колгоспу «Друж
ба» та Деріївської СШ.

Розроблено конкретні за
ходи по усуненню наявних 
недоліків у роботі по за
кріпленню молоді в сіль
ськогосподарському вироб
ництві. Із 24 минулорічних 
випускників школи 8 зали
шилося працювати в кол
госпі. На зимово-стійло
вий період трьох з них на
правлено працювати меха
нізаторами в тваринництво. 

ти. Чи словом, чи ділом. 
Це людяність колективіс
тів, це колєктнеізм у сот- 
пях звичайних, буденних 
проявів.

Тому можна зрозуміти, 
чому й сама Іра з такою 
радістю розповідає про все 
хороше, 1Ц0 є в житті кож 
ного з її пайближчих лю
дей: про те, які гарні донь- 
ки-близпята підростають у 
майстра І. Д. Опуфрієнка 
і про те, яку прекрасну 
квартиру виділив завод 
молодій сім’ї у дев’ятипо
верховому будинку, зведе 

йому якраз навпроти за 
водської прохідної, про 
новосілля, яке відбудеться 
незабаром у бригадира 
Г. П. Нетребенко... Можна 
зрозуміти н щиру радість 
бригад», коли па загаль
них зборах робітників за
воду Ірину Ляшенко вису
нули кандидатом у депу
тати обласної Рад» на 
родних депутатів.

Сама Іра того дня якраз 
була на лікарняному. Чс 
рез грип нікуди не вихо 
лила. Першою звістку пре 
те, шо и висунули кандида
том, принесла Наталка Гу
маненко з механічного. А 
потім і вся бригада її ві 
гала.

А 7 лютого була зустріч 
із представниками робіт
ничих колективів рідного 
заводу, «Гідросилп», ви
робничого ' об’єднання 
«Друкмаш», «Союздруку» 
•га інших підприємств і 
установ району. Серед 
кандидатів у депутати Кі 
ровоградської обласної та 
Кіровської районної Рал. 
які того дня брали участь 
у зустрічі в актовому залі 
середньої школи № 14, во
на була чи не наймолод
ша. Але Ірина не знітила
ся, ве розгубилась — від- 
чулак що не себе одну 
представляє тут, перед 
здебільшого незнайомими 
людьми, а — колектив. Ко
лектив, який надіється па 
неї, довіряє їй.

Рішенням комітету ком
сомолу СШ на базі школи 
створено дві ланки юних 

ларннників, б яких пра
цює 12 старшокласників. 
Члени цих ланок щотижня 
проходять виробниче на
вчання на базі молочното
варних ферм колгоспу. За 
старшокласниками закріп
лено досвідчених майстрів 
машинного доїння. Спеціа
лісти господарства систе
матично проводять із ни
ми заняття.

ОЛИСЬ у Ірини була 
своя дитяча мрія. Вр- 

на мріяла стати... юрис
том. Любила та й зараз 
любить читати книжки про 
людей мужніх, сміливих, 
готових один на оди» бо
ротися зі злом, з усім, ЩО 
заважає нам. Життя ж 
привело її до заводського 
цеху.

— Не жалкуєш, що так 
вийшло? — запитав я її 
га прощання.

— Я полюбила свій за
вод, — сказала Ірина, — 
полюбила свою робітничу 
професію. Зрозуміла, що 
й тут людина має до чого 
докласти сил, що й тут 
потрібні переконання, віра 
в свою справу. Тому за
раз я хочу здати на 3-й 
розряд токаря, вчуся після 
роботи. Але і давня мрія 
залишається. Тільки якщо 
можна, то вступатиму иа 
юридичний заочно, щоб 
без відриву від вироб
ництва — жаль кидати 
свою бригаду...

Так, із заводом, його 
людьми комсомолку І. Є. 
Ляшенко пов’язує багато. 
І не лише на виробництві. 
Любить Ірина музику, тан
ці, бере участь у підготов
ці вечорів відпочинку. Во
на член ради гуртожитку. 
Гордиться тим, що гурто
житок у заводу благо
устроєний, сучасний. Вона 
й сама дещо робить за
для доброї слави підпри
ємства — зокрема спор
тивної. Торік представляла 
колектив на змаганнях з 
багатоборства серед під
приємств Держкомсіль- 
госптехнікп УРСР і повер
нулася додому перемож
цем.

У неї таки багато за
топлень, які поєднались 
часто несподівано, — ска
жімо, як замилування кві
тами, природою і робота, 
пов’язана з металом — па 
дільниці виготовляють алю
мінієві втулки до насосів 
НШ-32 та НШ-46. Вона 
любить спорт, простір, 
рух — і годинами може 
просиджувати за цікавою 
книгою. Завжди активна у 
громадському житті, вона 
вміє залишатися сором’яз
ливою, стриманою у сто
сунках з товаришам» —• 
це теж, згодьтеся, не всім 
удається. Одне у неї не
змінно — вона ніколи не 
відгороджується од людей. 
Та, мабуть, інакше і не 
можна у наш стрімкий, 
сповнений перемін, труда, 
дерзання, прекрасний час. 
В час, коли нам, молодим, 
довірено так багато, коли 
ми можемо і хочемо встиг- 
путп зробити якомога біль
ше — для себе, для всіх, 
для майбутнього.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
м. Кіровоград.

Начальника штабу «Ком
сомольського прожектора» 
колгоспу Світлану Тро
ценко зобов’язано активі
зувати роботу штабу в пе
ріод зимівлі громадського 
тваринництва.

Членами районного шта
бу «КП» проведено рейд- 
перевірку роботи кормоце
хів господарств району. 
Матеріали рейду обговоре
ні на засіданні штабу, а 
також передані на розгляд 
комітету народного конт
ролю».
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ного міжнародного руху». 
За програмою курсу «Ідео 
логічна боротьба і молодь» 
працює 29 шкіл, тут на
вчається 659_ чоловік. У 
більшості комсомольських 
політшкіл міста вже відбу 
лися додаткові заняття з 
історії міжнародного мо
лодіжного і фестивального 
руху. Для інформування 
молоді міста про мету й 
завдання фестивального 
руху, про вклад у цю спра

фестивалю, стала гармо
нійним доповненням і про
довженням ініціативної ’ро 
боти на місцях.

Понад ЗО героїв підпіль
ників «Молодої гвардії», 
«Спартака», воїнів-земля
ків зарахували до своїх 
колективів кращі КМК 
Світловодська. Зароблені 
ними гроші перераховую
ться у Фонд миру та у 
фонд фестивалю. Понад 
12 тисяч юнаків та дівчат.

Головне—чітка координація
Вже гри місяці комсомо

лів міста всю свою роботу 
по підготовці до фестива
лю будує на основі плану, 
який координує зусилля 
первинних організацій, ко
лективів Палацу культури 
імені Леніна, молодіжних 
клубів і об’єднань, рад 
гуртожитків. Вирішили 
провести огляд-конкурс 
колективів художньої са
модіяльності підприємств 
виробничого об’єднання 
«Дпіпроеиергобуди р о м», 
присвячений ХІІ Всесвіт
ньому фестивалю молоді і 
студентів та 40-річчю Ве
ликої Перемоги. Комсо
мольські комітети міста 
використовують для пропа
ганди ідей і завдань фес
тивалю найрізноманітніші 
форми масової роботи. На- 
приклад, нинішнього на
вчального року в системі 
комсомольської політосві
ти Світловодська вперше 
почали діяти три школи 
по вивченню курсу «Акту
альні проблеми МОЛОДІЖ

ву спілчан Світловодська і 
району при міськкомі 
ЛКСМУ створено спеціаль
ну лекторську групу. От
же, координує роботу 
ськком комсомолу.

На заводі чистих 
лІв спілчани стали 
горами проведення 
тлчннх зборів, у підготовці 
яких узяв участь весь ак
тив. Збори вдалися, ідею 
підхопили інші. Аналогічні 
збори з успіхом пройшли 
в первинній організації мі
ського управління торгів 
лі, у виробничому об’єд 
канні «Дпіпроснергобуд 
пром», на комбінаті гро
мадського харчування. Не 
відстали й школярі. В ба
гатьох школах провели ці
каві бесіди на теми міжна
родного молодіжного руху. 
організували «круглі сто 
лн>...

Участь комсомольців міс 
та в Республіканській еста
феті миру та дружби, при
свяченій 40-річчю Перемо
ги та XII Всесвітньому

ЯКЩО минулого року у 
нас скоїли правопо

рушення 16 учнів, а всього 
в училищі їх 955, то це, як 
бачите, складає мізерний 
процент. Кажу це не для 
виправдання, а з тим, щоб 
ні в кого не склалося вра
ження, що в ПТУ суцільні 
правопорушники вчаться.

Авторська ремарка. Все 
ж такі думки побутують і 
часом висловлюються в 
досить несподіваній фор
мі. Якось у четвертій МІ
СЬКІЙ школі я бесідувала з 
однією випускницею, 
рактеризуючи 
однокласниць, 
розмовниця 
поморщилась: 
цікаво, вона

близько 20 мільйонів аме
риканців за останні роки 
кинули курити. Коли вже у 
США — країні, де кро
ку не ступиш без навяз- 
ливої реклами тютюну, 
спостерігається така тен
денція, значить, мають під 
собою реальний 
грізні застереження 
диків, наприклад,
курці хворіють на рак ле
генів у 20 разів частіше, 
ніж ті, хто не палить,..

— Чи е у боротьбі з ку
рінням метод 
ніж заборона і стомливі 
обсмикування?

— Вважаю,

Ха- 
когось із 
моя спів- 
несхаально 

«З нею ис
ходить у 

«клітку» (так вона назвала 
танцмайданчик у парку). 
Де, виявляється, нічого 
робити — «Там одні неви- 
ховані петеушники»...

—• Петре Михайловичу, 
але ж, з’явившись одного 
разу, дещо упереджене 
ставлення до учнів ПТУ 
не зникає, отже, чимось 
підкріплюється?

— Справді, контингент у 
нас складний. Хіба ж сек
рет, що для хронічних трі
єчників часто і школа, і 
батьки найперспективнішим 
вважають шлях у проф
техучилище. Бо навіщо ж 
йому, думають, десятий 
клас — в інститут не про
йде, тільки роки прогає.

— В училищі є де цікаво 
й організовано провести 
дозвілля. Ось бачила в ко
ридорі на дошці об’яв за
прошення на заняття во
лейбольної і парашутної 
секцій, гуртка художньої 
самодіяльності, і про «Ну
мо, хлопці!» читала.
— Так. І ходять туди бага

то учнів, і педагоги наші 
стараються залучати па-< 
сивних до корисних занять. 
Та окремі шкідливі схиль
ності нам ламати важко. 
Ось, наприклад, є постано
ва Держкомітету СРСР по 
профтехосвіті — на тери
торії училищ не кури ги. 
І все ж часто бачиш учнів, 
які курять. Робиш їм за
уваження, але...

Авторська ремарка. Як 
повідомив недавно тиж
невик «За рубежем»,

ході звичними для світло- 
водців стали ярмарки со
лідарності, організовані мі- 
ським піонерським штабом 
«Факел». Іграшки, худож
ні вироби для продажу па 
таких ярмарках підготува 
ли гуртківці Палацу піо
нерів та школярів, дитячо 
підліткового клубу, інших 
позашкільних закладів. А 
ще, знову ж таки за при
кладом сиілчан-вііробнич 
ників, діти підготували 
концерт, кошти за який 
будуть перераховані } 
фонд фестивалю.

Велику роботу здійснено 
КІДамп середньої школи 

10 імені Г. Димитрова 
школи-інтернат у імені 
Гельмана у підготовці 
свята «Фестиваль у
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оратори,
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грунт 
ме

тані:

на
з інспекції у

Єгороаа на сцені сиділа 
президія, за 
змінювалися 
між рядами часом про
бігав шепіт — словом, 
панувала звична обста
новка ділових зборів. 
Цього разу на них під
бивалися підсумки робо
ти колективу училища за 

_ минулий рік і бралися 
1 соціалістичні зобов’язан-

І не знала, що дове
деться до останньої фра
зи повернутися. Такі 
плани на майбутнє, такі 
перспективи, такі мож
ливості для їх виконання 
(училище — серед най
кращих у місті по умо
вах для навчання і побу
ту) — і раптом: «24 учні 
СПТУ-2 знаходяться 
обліку 
справах неповнолітніх»...

НА на нинішній. Один за 
одним зачитувалися 
пункти. «Намітити... ви
конати... справитися... не 
допускати правопору
шень серед учнів», — 
записувала я в блокнот.

(вбивств, тяжких тілесних 
ушкоджень, згвалтувань 
тощо), 90 процентів ху
ліганських дій, 75 процен
тів грабунків, розбоїв, 
більше половини краді
жок особистого майна 
здійснюється у стані сп’я
ніння...

— Чи пробує ваш педа
гогічний колектив
«виховувати» таких бать
ків?

— Збори скликаємо, де 
розказуємо, роз’яснюємо, 
просимо. Прокурор міста

В
Я зм
I мі.
I біг 
■ па

І

на них відповіді, як пра 
”адо’..пе завдае непрпєм 

батькам, товари 
суспільству. І соб

в тому числі н сіаршоклас 
нпків, узяло участь у Все
союзному суботнику, при
свяченому 60-річчю при
своєння комсомолові імені 
Леніна і XII Всесвітньому 
фестивалю. До фонду фес
тивалю тоді перерахували 
15 200 карбованців. Про
довженням цієї справи 
стала ударна праця КМК 
міста на честь фестивалю. 
Гак, комсомольсько-моло
діжний колектив дільниці 
гарячого пресування цеху 
№ 2 комбінату твердих 
сплавів і тугоплавких ме
талів (керівник — Олек
сандр Харченко) зобов’я
зався до дня відкриття 
фестивалю виконати план 
першого року XII п’ятиріч
ки. Цей почин підхопили 
інші І\МК.

Приклад старших спону
кав до активної роботи 
піонерів міста і району, 
шкільну комсомолі»; Учні 
забезпечили проведення 
операції «Діти Країни 
Рад — фестивалю». В

№ 
та 
Е. 
ДО 
Москві—фестиваль скрізь». 
А комсомольці СШ № З 
провели у себе конкурс по
літичної пісні «Здрастуй, 
фестиваль!».

«Час, події, люди», «Од 
Гавани до Москви» — так 
називалися засідання мі
ського політклубу стар
шокласників, які відбулися 
недавно. Ці акції мали ве
ликий успіх серед учнів. І 
коли на турбазі «Славу
тич» відпочивали під час 
зимових канікул юні аф
ганці, кідївці школи-інтер- 
нату запросили їх до се
бе в гості. Зустріч вилила
ся у справжню демонстра
цію взаєморозуміння, 
дружби, єдності в бороть
бі за мир.

О. ПОКРСВСЬКИЙ, 
другий секретар Світ- 
ловодського міського 
комітету ЛКСМ 
раїни.

ком і міськком комсомолу 
давали нам запрошення на 
якісь заходи, що відбува
ються в місті чи в інших 
навчальних закладах.

— Л хіба у вас в учили
щі не буває вечорів?

— Бувають. І танці, й 
дискотека. Але часто учні 
хочуть побувати і на тих 
заходах, що проводяться 
для молоді у місті.

ми пиріжками, яблуками 
і... самогоном. Удома не 
додивилися, що він бере з 
собою. Чи знають такі 
батьки, що байдужістю во
ни закладають фундамент 
свого майбутнього горя?

Авторська ремарка. За 
статистичними даними, 
приблизно 75 процентів 
зумисних тяжких злочи
нів проти особистості

Назустріч форуму молоді
ДЕЛІ. Тиждень радянського кіно, присвячений на 

ступному XII Всесвітньому фестивалю молоді і студен 
тів у Москві, відкрився тут у Будинку радянської на 
уки, культури і мистецтва. Делійці зможуть познано 
митися з художніми фільмами про молодь, а також з 
документальними кінострічками, які розповідають 
про Радянський Союз, про юних спортсменів СРСР 
про розвиток художньої і науково-технічної творчості 
радянської молоді.

(ТАРС).

«За солідарність, мир і 
дружбу!« — так звучав за
клик IX Всесвітнього фес- 
тизалю молоді і студентів 
що проходив у Софії пліт
ку 1968 року. Його учасни
ками стали 18 тисяч по
сланців молоді із 137 країн.

г 
І 

поглянь
дієвіший,

що є. Це

У КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛІ 
Кіровоградського 

СПТУ № 2 імені Героя 
Радянського Союзу О. С.

вплив авторитету. Не тіль 
кп офіційного (викладача, 
майстра), а й когось ближ
чого — друга, подруги. 
Помічав, коли хлопець зу
стрічається з дівчиною і во
на не хоче, щоб він ку
рив — слухає! Аби ж усі 
дівчата не дозволяли ди
міти в їх присутності, це б 
хлопців дисциплінувало.

— Гуртожиток у вас по-

ЗБОКУ
руч з училищем, ВИХОДИТЬ, 
учні постійно на очах у 
старших. Що, контроль із 
їхнього боку недостатній, 
раз е правопорушення?

— Уявіть собі, багато 
«гріхів» у нас числяться за 
місцевими жителями.

— Причини?
— Одна з них — неза

довільна організація до- * 
звілля підлітків за місцем 
проживання. От на Бала- 
шівці живуть десь до 50 
наших учнів. Вечорами — 
хто де, спробуй майстрам 
придивися за кожним. А 
якби ми знали, що у та- 
кий-то день більшість із 
них, скажімо, на дискотеці 
в будинку культури — 
тоді інша справа. Пішли б 
туди і бачили б, як учні 
себе поводять. Це стало б 
можливим тоді, аби рай-

— Петре Михайловичу, а 
що ви скажете.про вплив 
батьків?

— Як нам важко ком
пенсувати те, що школа 
недодала дітям, так само 
школі складно латати дір
ки в характері, сформова
ному в неблагополучий 
сім’ї. Отак одне за інше... 
Батьки — це перший при
клад для наслідування як 
хорошого, так і поганого. 
От приїздить хлопець із 
села після вихідних і при
гощає товаришів домашні-

Чого не вистачає цим 
хлопцям і дівчатам, чо
му вони йдуть на право
порушення чи й на зло
чини — прокурор міста 
М. П. Мохонько назвав 
серед них викрадення 
спиртного з кіосків, мо
педів, хуліганство?... Сьо
годні на наші запитання 
щодо морально-право
вого виховання юнаків і 
дівчат відповідає заступ
ник директора СПТУ-2 з 
навчально-виховної ро
боти П. М. ПАСІЧНИК:

Мпкола Павлович Мохонь
ко бесідував із батьками, 
чиї діти стоять на обліку 
в інспекції у справах не
повнолітніх. Керівники 
груп бувають в учнів до
ма.

— Аз учнями яка робо
та ведеться? Як училище 
думає справитися з пунк
том соцзобов’язань про ви
корінення правопорушень?

— Нині у гуртожитку 
діятиме гурток правових 
знань. Помічник прокуро
ра міста Л. В. Котляр чи
татиме там лекції. Комітет 
комсомолу і учпрофком 
активізують роботу рад 
профілактики правопору
шень у групах. Кожна тре
тя п’ятниця місяця у нас— 
день правових знань. У ці 
дні проводяться педчитаи- 
пя за творами А. С. Мака- 
рейка, В. О. Сухомлип- 
ського; учні готуватимуть

реферати на юридичні те
мп...

Авторська ремарка. Ме
ні пригадався докумен
тальний фільм про одне з 
київських ПТУ. Там, як на
вчальний матеріал, на за
няттях із правового вихо
вання використовувалась 
художня стрічка «Інци
дент» (про сміливість і 
боягузтво різних людей 
при зіткненні з хулігана
ми). Учні дивилися фільм 
і потім розбирали кожну 
ситуацію, оцінювали з точ
ки зору моралі і права 
поведінку кожного персо
нажа. І ось лист із Голова- 
нівська. Вихователь місце
вого СПТУ-38 Г. Рижак по
відомляє, що в день пра
вових знань учні перегля
нули і обговорили фільм 
«Без права на помилку»;,.

— Які ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ в 
системі профтехосвіти ви 
пов’язуєте з реформою 
школи?

— Сподіваємося, що те 
пер у загальноосвітніх 
школах у зв’язку з інтен
сифікацією трудового на
вчання раніше і чіткіше

визначатиму гься профе
сійні схильності дітей і по
являтимуться трудові на
вики. Важливо не тільки 
те, щоб ішли до нас добре 
встигаючі з усіх предметів 
учні — нам потрібні ще й 
люди, які справді хочуть 
бути будівельниками.

Авторський коментар. 
Що в цьому СГІТУ можна 
дістати висококласну про
фесійну підготовку, я пе
реконалася наочно? коли 
ми з Петром Михайлови
чем оглядали розкішний 
спортзал, споруджений са
мими учнями. І він був не 
порожній, тут тренували
ся. І експозицію музею 
бойової і трудової слаьи 
радянського народу учні 
добре оформили.

Не можна не погодитися 
з правомірністю намічених 
в училищі заходів по на
лагодженню виховного 
процесу. Але хотілося б за
уважити ще ось що. В бе
сіді зі мною викладач 
СПТУ-2 Л. М. Лишок на
звала ще одну суттєву при
чину обурливих вчинків 
окремих підлітків: «Від
сутність самоконтролю». 
Що ж, справедливо. У цьо 
му зв’язку, мабуть, дореч
ним буде побажання на 
адресу всіх педагогів і 
батьків: не прагніть доби
ватися будь-якою ціною 
послуху — аби, мовляв, 
робив, що кажуть. Він ро 
битиме, поки над ним 
стоятимуть, а якщо дове
деться самому приймати 
рішення — руки опустить. 
І небажані підкажчпкп тут 
як тут з’являться. Набага
то важливіше .виробити в 
дитині . здатність виявля
ти ініціативу і завжди, ди
витися на себе збоку, да- 
вати оцінку своїм діям. 
«Чи гарно я вчинив? Яв 
цс сприйняли оточуючі? До 
яких наслідків це призве
де. Чп варто це робити?4 
Людина, котра завжл 
ставить перед собою ці пі 
тання і доскіпливо шукає



НОВОУКРАІНКА. Тут, у 
філіалі Кіровоградської ' ав- 
тошколи ДТСААФ, в перер
вах між практичними і тео
ретичними заняттями, ре
гулярно влаштовують бесі
ди про славні бойові тради
ції Радянської Армії, под
виги героїз-землякіз. Три
вала, наприклад, розмова 
про М, І. Мокряка, який в 
грізному 1918 був військо
вим комісаром, а потім 
учасником громадянської 
війни. Він героїчн загинув 
з бою з денікінцями, по
смертно нагороджений ор- 
а.еном Червоного Прапора. 
Іохозано М. І. Мокряка в 

Москзі на Красній площі 
біля Кремлівської стіни.

Кращі випускники авто- 
школи Сергій Чеботарьов, 
Геннадій Силенко, Володи
мир Савенко, Микола Тара- 
сов, які недавно склали ек
замени, розповіли про 
подвиг М. І. Мокряка в пер
винних організаціях обо
ронного тозариства.

КОМПАНіїВКА. «Ветеран 
живе поруч» — так назвали 
свою операцію учні Компа- 
ніївської середньої школи, 
яку вони проводять на честь 
40-річчя Великої Перемоги. 
Члени загону тимурізців 
В. Вільховецький, А. Без- 

4/*  крозна, С.. Шевченко, О. Пав- 
русенко, інші їхні ровесни
ки збирають спогади колиш
ніх фронтозикіз, які живуть 
поруч з ними, в сусідніх бу
динках, пишуть твори про 

Л^рторію їх бойових орденів. 
Я^Скажімо, піонери-л'ятиклас- 

ники пройшли вулицею іме
ні Шевченка, завітавши до 
ветеранів, які мешкають тут, 
і попросили їх згадати про 
червень 1941-го і травень 
1945-го.

Бувають у житті народів
• трагічні події, які прино

сять горе не тільки одному 
поколінню. — наслідки їх 
відбиваються на житті на
ступних поколінь. Траге
дією вірменського народу 
стала кривава акція гено
циду, вчинена правителями 
Османської Туреччини сім 
десятиріч тому. У 1915— 
1916 роках було знищено 
понад 1,5 мільйона вірмен, 
більше 600 тисяч вигнано 
в пустелі Месопотамії, де 
більшість із них загинуло. 
300 тисяч вірмен знайшли 
сховище в Росії. Частина 
втікачів осіла в країнах 
Близького Сходу, Європи й 
Америки.

Тікали з рідної землі ре
місники, селяни, інтеліген
ти, представники різних 
політичних партій, родичі, 
друзі й вороги. Забирали з 
собою свої уподобання, 
погляди, звички. Тому до 
сьогоднішнього дня вір
менські общини за кордо
ном — явище зовсім не од
норідне. А тут ще — воро
же оточення, реальна за
гроза асиміляції...

Повністю пережила на 
собі наслідки геноцид) 
сім’я Аветпса Давтяна. 
Батько його в роки першої 
світової війни був призва
ний в турецьку армію, по
тім потрапив у російський 
полон, де й перейшов у 
загін героя національно- 
визвольної боротьби вір
мен проти турок генерала 
Андраника. 1920 року по
вернувся в Туреччину зі 
слабкою надією знайти дру
жину й дочку і, звичайно, 
не тільки не відшукав рід
них, а й взагалі не зустрів 
ся з земляками. Оселився 
в Греції. Одружився вдру
ге, а в 1932 році з дружи 
пою й сином переїхав \ 
Радянську Вірменію. І осі. 
у 1947 році з’ясувалося, 
що його дочка від перто 
го шлюбу жива — знайшла 
притулок в Сірії, потім пе
реїхала в Ліван. До неї й 
вирішив переїхати зі своєю 
сім’єю Аветис Давтяп. 
Сім'я — цс дружнна-домо- 
господарка, спп-водій, доч- 
ка-дссятикласпиця, дру
жина сина. Поки розгля
далася їхня заява, на-

Багато цікавих героїко-

16 лютого 1985 року------------------------------------------------- «Молодий комунар»
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ТРИВАЄ МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Подвиг батьків-юності стяг Колонка запитань
і відповідей

патріотичних акцій в дні мі
сячника оборонно-масозо'і 
роботи проведено в Жива- 
ніаській восьмирічці. Надов
го запам’ятається школярам 
усний журнал «Книга в сол
датському строю». Перед*  
тим, як почалось обгово
рення творів К. Симонова, 
О. Фадеева, О. Суркова, з

учнями повели розмову про 
подвиги радянських воїнів 
у роки Великої Вітчизняної 
війни і сьогодення Радян
ських Збройних Сил офіцер 
запасу Г. І. Скрипка та ко
лишній випускник школи 
В. М. Коломієць, котрий не
щодавно повернувся з вій
ськової служби.

Кіровоградська автошкола ДТСААФ. Клас викладача Івана Миколайовича Буль- 
доиича тут вважається одним з кращих. Після практичних та теоретичних занять 
усі курсанти дали слово скласти заліни на відмінно.

На знімку: І. М. БУЛЬДОВИЧ з відмінниками навчання Олександром ГО- 
ЛІНЬКОМ і Олегом МИГУЛЕЮ під час чергового заняття з правил дорожнього руху.

Розплата
дійшло запрошення . 
США, від двоюрідного бра
та. Змінили напрям і ви
їхали. І ось заява: «В США 

наші матеріальні умови бу
ли терпимі, робота опла 
чувалася непогано, але му
чила туга за батьківщиною, 
за дітьми, за онуками — 
всі очі виплакали. Ці сім 
років-здалися нам сімпад- 
цяттіо роками. Якщо до 
зводите нам з дочкою по 
вернутися, оселимося її б) 
демо чекати сина з сім’єю 
Він теж глибоко розкаюе 
ться у своєму вчинку».

Як не прикро, ці люди 
оцінюють обставини, внхо 
дячи з меркантильних мір 
кувань. Соціальна аеспра 
ведливість за кордоном? 
Яке мені до цього діло! 
Безробіття? Мені особпс 
то брат обіцяв роботу! 
Буду одержувати скільки 
то доларів, це на стільки 
то більше, ніж одержую 
тут. Куплю ось такі й такі 
речі.

Згадую деяких знайомих, 
які виїхали за кордон. Вони 
міняли країну за країною 
в пошуках більш високих 
заробітків. Виїжджали, і 
дуже скоро ставало ясно, 
що життя куди складніше 
їхньої примітивної «політ
економії», яка грунтувала
ся на різницях в цінах на 
джинси й відеомагнітофо 
нп.

Сім'я Паркева Мішася 
па, репатріанта з Греції, 
декілька років тому виїха 
ла в США, до брата. Не 
щодавно він з дочкою при 
їхав у Єреван, провідати 
родичів, і подав заяв) 
«Я зробив найбільшу по 
милку в своєму житті... З 
перших же днів ірозумів. 
ніщо не може замінити 
Батьківщину...».

В перші ж місяці ЖИТІЯ 
в Америці вони Перекопа 
лися, що міркували о що 
боко — підраховували, 
скільки доларів юдержува ■ 
тіімуть, а про ге. скільки 
доведеться плат п і її, не по 
думали. А платити треба 
багато — за квартир), за

-----------------------------А—------------------------  

меблі в кредні, за все тс 
(освіту, наприклад, чи ме
дичне обслужування), що 
вони одержували в Радян
ському Союзі безкоштов
но, приймаючи це як на
лежне. Ну, а родичі, брат? 
З братом раз бачилися й 
двічі говорили по телефо
ну...

Отже, ні про що, крім 
життєвих благ, як прави
ло, ілюзорних, знову-таки 
не думали. Залишили Бать
ківщину, розпрощалися з 
професією — тепер квалі
фікований робітник прнбп 
рає сміття, інженер тор 
гує морозивом.

1972 року Мирпджан 
Унанян з дружиною йдво 
ма неповнолітніми дочка 
ми виїхали в США до се 
стрп. Знайомі радили йому 
не поспішати — поїхати в 
гості, подивитися. Ні, ви
рішив він, для чого да
ремно витрачатися — їха- 
ги, так відразу. А зараз 
просить дозво.і) поверну 
тнея в СРСР. пише: «Пе
рекопався, що майбутнє 
моєї сім’ї в небезпеці. Д) 
же важко нам жити 
жін країні». Ну, а 
сестра? «В США у 
родичів немає, — 
Мирпджан Унанян, — крім 
порідної сестри». Ось тобі 
й возз’єднання!

Знайомлячись з історією 
таких сімей, Дрходиш од 
ного висновку: частіше 
всього привід для виїзду 
на постійне проживания за 
кордон — фальшивий, ви
гаданий. Крім випадків 
з’єднання подружжя чи 
батьків з дітьми. А для то 
го, щоб побачитися з бра
гами й сестрами, тнм біль 
ніс двоюрідними, яких до 
того ж або зовсім не ба 
чпв. або бачив років 
рок тому. — ііеобов’язко 
но внїджати до них. За 
проси їх до себе, поїдь сам. 
Коли -'поди, обмануті в 
своїх паліях, побачили 
справжні обличчя рекла 
мовапого іахідпого раю її 
просяться назад — слова 
їлііі звучать щиро... «Сім

в Ч) 
люба 
мене 
пише

со

Після стартів на вогнево
му рубежі дтсаафівці Ком- 
паніївки завітали а районну 
бібліотеку, де оглянули 
книжкові виставки «На ге
роїв рівняємо крок», «Без
смертний подвиг батьків — 
юності нашої стяг», «Книга, 
обпалена війною».

Фото В. ГРИБА.

на себе, 
Вірмен 
них не 

самі 
одвіч

років здалися сімиадцяі 
по роками». Важко уявити 
скільки передумано й перс 
жито за цей час.

Всі ці люди жили а 
СРСР непогано — власний 
будинок або квартира, ав 
гомобіль, можливість на 
вчатися на рідній мові 
широкий вибір професій 
Чи будуть вони корнсн: 
для держави, важко ска 
зати. Врахуємо, шо їхні 
помисли й зусилля будуть 
направлені лише 
на свою сім’ю, 
ськиіі народ без 
пропаде, а ось вони 
собі обрали долю 
них бродяг. І найправпль 
піше, пайсправедлпвіше — 
не приймати їх. Так вва 
жаємо ми. І якщо вже ми 
такі суворі, то деЬжавні 
установи, здавалося б, по 
винні проявят н більше 
принциповості. Однак на 
бланках цих установ не 
рідко можна побачити: 
«враховуючи похилий 
вік», «оскільки сім'я бага
тодітна» і т. д. Радянська 
держава думає не про ге, 
корисні чи пі буду 11. їй ці 
люди. Без будь якої ко 
рнсті вона готова прояви- 
гп нік.-іуванни про них.

Листи, про які йшла мо 
на, — мізерно мала частка 
таких листів. Невідомо, чи 
буд) 11, псі ці прохання за 
доволені. Відомо, одне: їх 
пі автори зробили необдх 
маннії крок, і їхнє гореГ* * 
розкаяння — важка роз

АЙДИНЯН.

(АПН).

ОЛЕКСАНДРІЯ. Складаю
чи разом з дтсаафівцями 
план роботи на період мі
сячника, комсомольські ак
тивісти виробничого об єд
нання «Олександріявугілля» 
вирішили організувати зма
гання з зійськозо-приклад- 
них видів спорту, зустрічі з 
колишніми фронтовиками, 
влаштувати лекції і бесіди 
на військово-патріотичні те
ми. На допомогу ідеологіч
ним працівникам грийшли 
ветерани партії Б. К. Весе- 
ловський, Ф. Е. Рябцев, 
М. М. Суворов, Т. М. Шум- 
ська, М. М. Воробйов. У ви
робничих колективах вони 
виступили зі спогадами про 
буремні дні Великого Жовт
ня, громадянської війни, 
розповіли молодим робітни
кам брикетної фабрики 
«Байдаківська», членам тру
дових колективіз відділу 
робітничого постачання, 
вантажно-транспортного уп
равління, інформаційно-об
числювального центру про 
визволення Олександрії від 
німецько-фашистських за
гарбників. А колишні фрон
товики, зустрічаючись з 
юнаками та дізчатами, зга
дували підпільників Л. М. 
Сидоренка, Я. К. Яковенка, 
М. Д. Олефіренка, танкістів 
роти старшого лейтенанта 
Л. О. Баранникоза, які лише 
з одному бою розгромили 
ворожий військовий ешелон 
з солдатами і офіцерами, 
знищили 58 гармат, 6 скла
дів з боєприпасами.

®
3 ТЕЛЕ

ТАЙПНОЇ

СТРІЧКИ
ТАРСЖиття молоді

за рубежем
УЛАН-БАТОР. Молодь 

Монголії розгорнула широ
ку підготозяу до ХН Все
світнього фестивалю моло
ді і студентів у Моснві. В 
усіх айманах проводяться 
політдні й зустрічі з вете
ранами ревсомолу, які по
кликані донести до кожної 
молодої людини високі ідеї 
міжнародного фестиваль
но'о руху. Юнаки й дівча
та країни сповнені ріши
мості внести гідний внлад 
у зозот ьбу за мир друж
бу мін-, народами, ззявив 
секретар Центрального но 
мітеїу Монгольської рево
люційно. спілки молоді 
Ц. Дазадорж, який тут ви
ступив. Московський фес
тиваль, підкреслив промо
вець, дасть могутній ім
пульс спільним виступам 
молоді усіх країн і конти
ненті з у боротьбі проти во
єнної загрози, за дальший 
розвиток соціального про 
гресу.

ЛІССАБОН. «Іграшки і 
мир» — під таким лозун
гом португальські піонери 
оголосили конкурс на кра
щий твір принладного мис
тецтва, присвячений Між
народному року молоді, а 
також XII Всесвітньому 
фестивалю молоді і студен
тів яний має відбутися 
ВЛІ І ну цього року в Моск
ві. Гі.г овне завдання кон
курі.' в якому зможуть 
бр.іт«- участь діти від 6 до 
14 років. — спробувати 
відобразити гему бороть
би за мир, роззброєння, 
проти страхіть війни. За 
умовами конкурсу кращі 
роботи будуть представле
ні ча виставці в Моснві під 
час фестивалю.

З стор.

Так віднині називатиме
ться нова рубрика газети. 
Читачі можуть запитувати 
про все, що їх цікавить, 
про що вони хочуть дізна
тися. Відповіді на запитан
ня даватимуть компетентні 
спеціалісти.

З’являтиметься рубрика 
в газеті орієнтовно раз на 
місяць (в другу суботу мі
сяця). Врешті, періодич
ність її залежатиме від 
кількості запитань. Сьогод
ні газета дає відповідь 
двом нашим читачам.

Як працюють 
приймальні 
пункти?

Л. Мельникова з Боб
риная хотіла дізнатися де 
знаходиться в місті Кіро
вограді пункт прийому 
вторинної сировини та як 
вона оцінюється. Зокрема 
макулатура.

Редакція звернулася де 
директора обласного заго
тівельного виробничого 
пункту 1. 10. Нпкпшова, 
який повідомив, що в об
ласному центрі є кілька 
приймальних пунктів вто
ринної сировини. А саме: 
по вул. Пролетарській, 22; 
Карла Лібкпехта, 76; по 
провулку Васнлівському, 6, 
і при виробничому об'єд- 
панні «Друкмаш» (вулиця 
Волкова, 2).

Всі пункти працюють з 
10 до 19 години, обідня 
перерва з 14 до 16, вихід
ні — неділя, понеділок.

В місті також працює 
пересувний нр ним ал ьн її й 
пункт. Про його роботу і 
місцезнаходження можна 
довідатись по телефону 
3-01-77. За кожен кіло
грам макулатури виплачує
ться 2 копійки і за 20 кіло
грамів видається талон на 
придбання книги. Іноді 
книги (при наявності їх) 
можна придбати у пункті 
одразу.

Коли міняєш 
роботу

Наша читачка з кол
госпу імені Леніна Долин - 
ського району Т. Є. Сте- 
цепко в листі до редакції 
розповідає, що з кожним 
роком їй стає все важче 
працювати па тракторі (ме
ханізатором Т. Є. Стеценко 
трудиться вже двадцятий 
рік), а до пенсійного віку 
ще далеко. «Чи можна ме 
ні перейти на легшу робо
ту, і чи не втрачу при цьо
му я в розмірі пенсії?».

Листа ми направили в 
обласний відділ соціально
го забезпечення, на який 
нам відповів заступник за
відуючого Д. П. Сідун:

— Згідно з пунктом № 16 
Положення про порядок 

призначення і виплати дер
жавних пенсій» жінкам, 
які пропрацювали не мен
ше 20 років (в тому числі 
не менше 15 років тракто- 
рпстамп-машиністамп) у 
колгоспах і радгоспах та 
інших державних підпри
ємствах і організаціях, 
пенсія за старістю призна
чається при досягненні 50 
років. При цьому пенсія 
може нараховуватися за 
бажанням пенсіонера ви
ходячи з середньомісячно
го заробітку за будь-які 
п’ять років роботи підряд 
по спеціальності гракто- 
рист-машппіст.
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«Молодий комунар»»

МУЗИЧНІ КУРЙОЗИ

І
Недавно на Кіровоградщпні гастролював артистич

ний колектив Тернопільської обласної філармонії. 
Цей знімок зроблено під час виступу? в Новгородків- 
ському районному буднику культури співаків і музи
кантів із Тернополя Любові та Віктора АНІСІЛІО* 
вих.

На вміщені у минулому 
випуску «Диск-залу» ма
теріали «Магнітні поля 
італійської естради» та 
«Покажіть «Машину ча
су» ми одержали чимало 
відгуків. Ось окре/лі з них.

Ми й справді не бачили 
«Машини часу» ніде, крім 
єрільму «Душа» й давньої 
телепередачі «5 хвилин на 
роздуми». Що. є причини 
не показувати ансамблю? 
Скажіть про них.
Студентки педінституту. 
Кіровоград.
За що критикуєте Аль 

Бано і Роміну ТІауер? Як
що вони виставляють на
показ своє щастя, хіба це 
погано? Пишете, що іта
лійські пісні піднімають 
настрій. Та невже всі пісні 
повинні бути сумовитими?

Ірина В., Олександр М., 
Світлана Б., Олена К., 
ігор 3., Олександрія.
Якщо не слухати пісень, 

подібних тим, що викону
ють Аль Бано і Роміна Па- 
уер, що тоді слухати? У 
телепрограмах «Піскя-84» 
не було пісень популярних 
ВІА. Де «Круїз», «Діалог»?

М. Гордієнко, НоЕгс- 
родке.
Мені здається, про іта

лійський дует написано з 
ірОНІЄЮ. А МИ Ж НЄД8ЕНО 
бачили його у телефільмі, 
який сподобався.

Без підпису, НсвОар- 
хангельськ.
Б італійських піснях спі

вається про мир і щастя, 
й це прекрасно. Така му- 
зика робить людину ду
ховно багатшою. А попу
лярний серед частини мо
лоді «важкий рок» у ви
конанні західних груп? —

це дикі жести і крики, 
щось схоже на звіринець...

B. Бслсва, Кіровоград.
Довгий час вважалося, 

що молодь тягнеться до 
зарубіжної естради. Але 
нині ми записуємо на маг
нітофони радянські пісні, 
бо вони стали проблемни
ми. А якщо деякі ВІА кри
тикуються — що ж, не все 
зразу. «Земляне» теж по
чинали з року, який слу
хачів нічим не приваблю-' 
Еав, а тепер знайшли свій 
стиль.

Група читачів, Голова- 
нівськ.
Преса і радіо приділя

ють мало уваги пропаган
ді творчості молодих му
зичних колективів. Міся- 

"цями по радіо повторю
ють одні й ті ж пісні. Чо
му?

C. Тихий, Онуфріїеський 
район.
До виступів «Круїзе», 

«Діалога», «Машини часу» 
я ставлюся з деякою при
хильністю. Точніше, недав
но ставилася, поки ці ан
самблі були популярні...

Л. Березовська, Олек
сандрівна.

Дуже хорошо ви сказа
ли про італійську естраду. 
Наші ансамблі (деякі) 
справді піддавалися кри
тиці за тексти. Критикува
ти легко, а от щось вза
мін запропонувати...

В. Юр’се, Олександрія.

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ. 
Нам імпонує ваша відвер
тість', шановні друзі. Шко
да тільки, 
листів не • 
нути, чим 
еаблюють 
котрих, як

дооцінюють. «Мені подо
бається» ще не дорівнює 
визначенню «Це зразок 
високого мистецтва». Убо
гі куплетики з вульгарни
ми слівцями теж комусь 
подобаються — не скаже
те ж ви, що це люди з 
бездоганним естетичним 
смаком! Мабуть, не в од
ного з нас, як і в Л. Бере- 
зоеської, «деяка прихиль
ність» до певних артистів 
чи ВІА — не більше, ніж 
данина швидкоплинній мо
ді-

Твердження С. Тихого, 
що наша молодь більше 
знає про «західних крику
нів», ніж пре своїх вико
навців, спростовує редак
ційна пошта. З часу мину
лого випуску «Диск-залу» 
/ли одержали 246(1) листів 
із проханнями опублікува
ти ту чи іншу пісню, роз
казати про артиста
В!А. Велика кількість за
явок хоч і позбавляє 
змоги виконати їх усі од
разу, проте залишає при
ємне враження від обізна
ності читачів із радян
ською музикою. Особли
вість замовлень — жодної 
згадки про. «крикунів»!

Познайо/лилися ми й з 
досить дотепною гуморес
кою кіровоградця Т. Нечи- 
поренка про метушню до
вкола славнозвісної (чи 
горезвісної) «Фелічіти».

Коли цей матеріал уже 
був підготовлений до дру
ку, пошта «Диск-залу» по
повнилася черговою пар
тією листів. Що в них? 
«Люблю пісні Софії Рота
ру»... «Алла Пугачова — 
чудова артистка», «Хвилю
ють серце пісні Юрія Ан
тонова» тощо.

чи

Фсто С. ФЕН ЕННА.

ТВОРЧІСТЬ

вок оі дш сіштіш жі
Жителі Щасливого вже 

не мислять сбят без зустрі
чей із колективом худож
ньої самодіяльності сіль
ського клубу. Щедро да
рують культармійці тру
дівникам ланів і 'ферм 
дзвінку пісню, поезію, гу
мор.

Ось і недавно на тради
ційному вечорі тваринни
ків вони виступили з кон
цертом. Сподобалися при
сутнім пісні «ДереЕЄнь- 
ке моя», «Цееты луговые», 
«Ой, мій милий вареників 
хоче» у виконанні вокаль- 
н?[°._ансамблю у складі модїяльний"колектив 

чесною грамотою.

Я РУТАЙІН.
с. Щасливе, 
Олександрійський район.

працівника ремонтно? май
стерні колгоспу В. Мажа
ри, учителів Щасливської 
восьмирічної школи Т. Ан- 
дрієнко і А. Удоеєнко та

виховательки дитячого 
садка Н. Капелюхи. Аком
панував їм на баяні мето
дист районного будинку 
культури Іван Пєшка.

Теплими оплесками, 
дружним сміхом нагород
жували тваринники гумор у 
виконанні кіномеханіка 
Сергія Погорілого.

Очолює колектив і бере 
безпосередню участь у 
концертах завклубом 
Г. Капелюха. За активну 
культурно-масову роботу 
в 1984 році районний еід- 
діл культури нагородив се- 

5 По-

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
.......................... ■ ■■

ІИ£<Ш5Ч
• Л ’17 ЛЮТОГО

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Виступ 

хорової капели хлопчиків. 
9 00 — Документальний
фільм. 9.20 — 7-й тираж
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському СоюзуІ 11.00 — «Здо
ров’я». 11.45 — «Ранкова

пошта». 12.15 — «Хочу все 
знати». 12.30 — Сільська го
дина. 13.30 — Музичний кі
оск. 14.00 — Прем’єра філь- 
му-виійавн «Анчутка». 15.10 
— Концерт. 15.45 — «Непу». 

Документальний фільм. «Сво
бода». Фільм 3-й. 16.45 —
Новини, іб.,50 — Мультфільм. 
17.00 — «Продовження по
двигу». Із циклу «Вирішує
ться на місці». 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 
Прем'єра телефільму «Буди- 
кок на дюнах». 20.00 — Клуб 
мандрівників. 21.00 — «Час». 
«1.35 — Прем’єра Докумен
тального телефільму «Бесіди 
з Мравинським». —

г що з деяких 
так легко збаг- 
же саме при- 
вве виконавці, 
ви вважаєте, не

нас

ДЕВ’ЯНОСТО ПАЛЬЦІВ 
ГІТАРИСТА

Робрта-гітарпста ство
рив японський інженер Са- 
рору ІІагасіма. Роль музи- “і 
канта виковує автоматич * 
на клавіатура, її з’єднано 
з головним приладом зав
вишки і ,2 метра, у який 
вмонтовано гітару. Голов
ний прилад перетворює 
звуки на електричні їм- 
пульси, які примушують^ 
деякі з дев’яноста 
робота вдаряти по струпах^ 
гітари.

ДУДКЛ-Г1ГАНТ
У Швейцарії довжелез

на альпійська сурма пале-. 
жить до традиційних па-, 
родних інструментів. Зроб- ® 
лева з дерева триметрова я 
.«дудка» легка, і пастухи . І 
охоче беруть її у горн. Для. І 
них гра на сурмі — не | 
тільки розвага, а й засіб 
передачі різних сигналів. І 
У країні регулярно влаш- ’ 
товують змагання і фсст'и- | 
валі сурмачів. • • и

НАПІЙ... З ЕСТРАДОЮ „ 
Що пс зробиш для рекла- | 

ми, аби набити гаманці! 
Американський концерн ■* 
«Кока-кола» для реклам- ~ 
них фільмів ангажував ар-' 
тнета західної естради Ху 
лір Іглесіаса. Конкурента«^ 
відреагували одразу; кои-^^ 
церв «Пепсі-кола» . запро- г 
лонував за добрі гроші іп | 
шому відомому сііівако- & 
ві — Майклу Джексону | 
своїми піснями рекламув'а- , 
ти його паній.

За матеріалами періо- 
дичної преси.

їі

L
альцЬ ■ f
rnviinx^^

КАЛЕЙДОСКОП [’
«ДИСК-ЗАЛУ» ?

Музыка звучит
Стихи М. ЗИНОВЬЕВА 
Музыка А. МАЖУКОБА
Странно опустело все
В осеннем старом парке городском. 
Встретились случайно мы 
Под чертовым счастливым колесом.

Музыка негромкая 
Знакомая летит со всех сторон, 
Только вот судьба у нас с тобою — 
Не смешной 'аттракцион.

Припев:
А музыка звучит, как разлуки стон — 
Это старый вальс «Осенний сон». 
Сквозь года, даже сквозь года 
Сердце обжигает грустью он.
А музыка звучит, музыка звучит, 
Слезы за улыбкой прячешь ты. 
Не грусти и за все прости 
Нй краю несбывшейся мечты.
Где-то в одиночестве 
колдует репродуктор вдалеке. 
Вновь, как прежде, сердце мое 
тянется отчаянно к тебе, 
Стихла, отгуляла 
Листопада голубая канитель, 
Но не откружнлась 
Иашей жизни голубая карусель.

Припев.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ
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Чемпіонат світу з ковзаняр
ського спорту. Чоловіки.
23.15 — Новини.
А, ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай!
8.15 — Веселі нотки. 8.30 —
Ритмічна гімнастика. 9,00 — 
Російська мова. 9.30 — До
кументальний телефільм. 
10.00 — Концерт. 10.55 —
Очевидне—неймовірне. 11.55 
— Програма телебачення 
Вірменської РСР. 13.15 —
Чемпіонат СРСР з легкої ат
летики. 14.00 — Світ і мо
лодь. 14.35 — Телефільм «На
зад дороги немає». 2 серія.

.. -----15.45 — Розповідають наші
22.30 кореспонденти. 16.15 — «У

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
Ир украинском язьпш. рК' 00843. Обсяг 0,6 друк. ври.

Програму <В ім'я ми- ц 
ру, життя й любові», при- і 
свячену XII Всесвітньому І 
фестивалю молоді 5 сту- І 
ДЄІІТІЕ у Москві, готує 61- » 
лоруський ансамбль «Г 
си». Програма створюється р 
в співдружності з лауреа- Г 
том премії Ленінського 
комсомолу поетом Володи- т 
миром Иеклясвим.

@ Іменем народної ар- І* 
тисткн РРФСР Алли Пу- в 
гачової названо один із | 
фінських теплоходів. Коли • 
судно мали спустити на по- ч 
ду, компанія-власщщя ого- г. 
лосила конкурс на кращу . 
назву. Найбільше надійшло ' 
пропозицій назвати його & 
іменем радянської співач- _ 
ки, котра полюбилася пуб- • 
ліні під час гастролей у ■ 
Фінляндії. У цій країні ар- * 
тистці було вручено «Золо
тий диск».

Лауреат Московсько
го конкурсу артистів естра
ди Алла Аза ріпа підготу
вала моноспектакль «Люб
лю і більше нічого», який 
розповідає про молоді ро
ки поетеси Марики Цве
таевой В поетичній компо
зиції звучать музика Скря- 
біна. пісні А. Петрова і 
М. Тарпвердіева на вірші 
М. Цветаєвої.

уе 01- f
Вера- І

.1

і н гміьл он A мт- мс здо чмі.кч з;і f.n зод-

Редактор ю. СЕРДЮЧЕНКО.

%1тСм U4 ЗА '3 'Н5ЛС>' ПИ “ВИМі ГГС-СПІ й ЛАБ/ІСГС-О-

СШ їм Iffl Ю Ні ecub UCU СЯ МІЦ-1Н

нашому домі». Телеогллд. 
17.20 — Чемпіонат СРСР з 
баскетболу. Жінки. ЦСКА — 
ТТТ. 18.00 — «Видатні радян
ські композитори — лауреа
ти Ленінської премії». Д. Д. 
Шостакович. 18.50 — «До
слідник Антарктиди». Теле
нарис. 19.15 — Чемпіонат 
світу з біатлону. Естафета 
4X7.5 км. Чоловіки. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — На
уково-популярний Фільм 
«Будинок для хліба». 20.25— 
VI Міжнародний фестиваль 
телепрограм про народну 
творчість «Веселка». 01 п0 ^ємині_я—і,іііі т 
«Час». 21.35 — Фільм «Че
кання полковника ЇПалигІ-
па».

Редакція газети «Моло
дий комунар» і Гайворон- 
ський райком комсомолу 
вітають завідуючого від
ділом комсомольських ор
ганізацій Гайворопського 
райкому ЛКСМУ Дмитра 
Коваля та Ольгу Нізілову 
з одруженням.
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