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Не трудовому календарі 
токарів комсомольсько- 
молодіжної бригади ме
ханоскладального цеху 
№ 2 кіровоградського ре
монтно - механічного за
воду імені В. К. Таратути 
(бригадир М. Дрозд, 
групкомсорг Ю. Матієн- 
ко) — липень 1986 року. 
П’ятирічку хлопці викона
ли ще б жовтні 1984 ро
ку, тепер, готуючись гід
но зустріти XXVII з’їзд 
КПРС, бригада зобов’яза
лася виконати річне зав
дання 1986 року до 68-ї 
річниці Великого Жовтня.

У бригаді десять чоло
вік, п’ять із них — удар
ники коллуністичної праці. 
Щомісяця хлопці викону
ють план на 135—137 про
центів, а у дні фестиваль
ного тижня — на 150 про
центів. У цьод^у році бри
гада уже відпрацювала 
деа дні на зекономленій 
сировині і матеріалах.

Днями комсомольсько- 
молодіжний колектив дру
гого механоскладального 
цеху ЗЕЄрНуЕСЯ у ЗвВОД- 
ський комітет комсомолу 
з ініціативою — боротися 
за присвоєння їм імені 
XXVII з’їзду КПРС.

М. БІЛЯЦЬКА.
(Розповідь про цей ко

лектив читайте в одному 
з наступних номерів «МК» 
під рубрикою «П’ятиріч
ка і ми. Розмова з моло
дим сучасником»).

8 П’ЯТИРІЧКА!
Цим сьогодні можуть 

похвалитися члени комсо 
мольсько-молодіжного ко
лективу Еівцекомплексу 
колгоспу імені Щорса 
Бобринецького району, 
який очолює В. Т. Велич
ко, групкомсорг — М. За
харченко.

Вагомих трудових успі
хів у передз’і’здівському 
змаганні домігся цей ко
лектив. Так, у нинішньому 
році молоді чабани одер
жали по 115 ягнят від 
кожних 100 вівцематок. 
Настриг вовни на вівцю 
становить 4,2 кілограма. 
При п’ятирічному плані 
966 центнерів державі 
продано вже 1051 центнер 
вовни.

М. ВАСИЛЕНКО.
Бобринецький район.

ЗАВТРА-
Щодня вирушає в 

путь агітаційно ■ худож
ня бригада знам’янсьних 
районного будинку куль
тури та Палацу культури 
залізничників. Ждуть її 
на фермах, токах, трак

Телеграма в номер
Готуючи гідну зустріч XXVII з’їзду КПРС, на 

п’ять місяців раніше строку виконала річне соцзойо- 
в’язаннл доярка радгоспу «П’ятихатський» Петрів- 
ського району Лідія Шелест. Уже сьогодні вона на
доїла понад три тисячі кілограмів молока на корову.

ЖИТТЯ СПІЛКИ:
КОМСОМОЛЬСЬКА ІНІЦІАТИВА

Такі вони, 
ці хлопці!
Гроно важких, стокіло- 

грамовпх, схожих па вели
чезні гриби, заготовок по
вільно відірвалося від під
логи і зависло в повітрі. 
Ще миті», і злегка погопду. 
ючпсь, усе це рушило в на
прямку довгого ряду вер
статів у глибину цеху.

— Що з них будете ро. 
бити? — запитую у Олега 
Лавецького. Адже саме він 
зараз виконував обов’язки 
стропальника, нанизував 
заготовки на сталевий 
прут, підчеплював їх до 
гачка крап балки.

— Надійшло чергове за. 
мовлення на муфти, — від
повідає він.

Олег — член комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву верстатників меха
нічної Дільниці цеху ре
монту транспортного об
ладнання. Того самого 
КМК, який в лютому цьо
го року став ініціатором 
патріотичного руху моло
ді рудоремонтного заводу 
по зарахуванню до своїх 
рядів па честь 40-річчя Ве
ликої Перемоги видатних 
героїв-земляків. У березні 
— травні вони зарахували 
до свого колективу двічі 
Героя Радянського Союзу, 

льотчпка-космонавта СРСР 
Л. 1. Попова. Зароблені 
гроші — 200 карбованців, 
падіслалп до радянського 
Фонду миру. Почин ПІД- 
гримали інші молодіжні 
колективи заводу.

Очолює колектив МОЛО
ДИХ верстатників змінний 
майстер II. Г. Голубпнча. 
Прошу її розповісти про 
кращих комсомольців-ви
робничників. 1 хоча Піна 
Григорівна вже вибула з 
комсомольського віку, В її 
словах відчутний особли
вий оптимізм, притаманний 
людям, які працюють ра
зом з молоддю.

НОВА ДОРОГА
торних бригадах у полі, 
на підприєлАствах. Щодня 
— нова дорога.

Перед концертом зав 
жди виступають лектори 
організацій товариства 
«Знання», котрі висвіт

— Вісімнадцять хлопців 
і дівчат входять до комсо
мольсько- .молодіжного ко
лективу, — розповідає во
на. — Працюють завзято, 
з вогником. Важко виділи
ти когось окремо — це бу
ло б несправедливо щодо 
ІНШИХ. ] все ж спробую. 
Ось, наприклад, Андрій 
Самойлов, паш групком. 
сорг. Він хороший органі
затор. знає підхід до кож
ного. Вже знайомий вам, 
Олег Лавсцькнй сумлін
но викопує обов'язки сек
ретаря комсомольської ор. 
галізації цеху, нещодавно 
ного прийнято до лав 
КПРС. Сашко Баленко 
редагує цеховий ^Комсо
мольський прожектор». 
Ного обов’язок — висвіт

лення виробничих і громад
ських справ колективу. 
Віктор Костомаров — за
коханий в спорт. До речі, 
наша молодь захоплюється 
волен болом, пл а ва вн ям. 
Але в особливій пошані 
футбол.

Деталі, які виготовляю, 
ться на механічній дільни
ці, йдуть невеликими се
ріями, а значить щоразу 
доводиться перебудовува. 
тись, вивчати нові крес
лення. Продукція: різно, 
манітні муфти, ролики 
транспортерів, диски м ва
ли лробзрок-мллнів, гай
ки, болти, шайби, .шпиль
ки. Все не надходить па 
вугільні розрізи, тепло
електроцентралі, брикетні 
фабрики, шахти. Робота 
відповідальна, адже запас
ні частини завжди з не
терпінням чекають трудів
ники виробничого об'єд
нання ■ -Олекса п.'іріявугі'і 
ля».

Гром а’дську ді ял ьл іст ь
молодь не відокремлює від

люють актуальні питан
ня міжнародної політи
ки. боротьби з пияцтвом 
медичні аспекти.

У складі агітбригади 
багато молодих артистів, 
а гані, як Сергій Гайда 

виробничої. КМК бере 
участь у всіх громадських 
починаннях свого підпри
ємства, всього міста, краї
ни. Так, напередодні від- 
крнття XII Всесвітнього 
фестивалю молоді і сту. 
дентів у Москві токарі ви
йшли на комсомольський 
суботнпк і зароблені на 
ньому кошти перерахували 
у Фонд форуму молоді.

Великий ентузіазм ви
кликали у заводчан рішен
ня квітневого (1985 р.) 
Пленуму ЦК КПРС. Ру- 
доремонтнпкп вирішили 
ударною працею ознаме
нувати важливу подію в 
житті радянського наро
ду — XXVII з’їзд КПРС. 
В соціалістичне змагання 
за гідну зустріч з’їзду 
включилися і молоді ви
робничники цеху ремонту 
транспортного обладнан
ня. Воші щодня перевико
нують змінні завдання. 
Продуктивність прані під 
час ударної вахти зросла 
проти запланованої па 2,7 
процента. На передз’їздів. 
ській вахті працювати з 
максимальиою продукт нв- 
ністю праці — гак виріши
ла бригада.

...Вітер погойдував ка
чалки очерету, тихо плюс
котіла вода, по її поверхні І 
розходилися кола, в глн. 
они і мерехтіли ШВИДКІ 
риб’ячі тіні. А поряд З ЦІЄЮ 
красою добре впорядкова- І 
ні клумби яскравих кві
тів. Біля штучно,гр ставка 
навіс, столи, лавки.

Зрозумівши мій подив, 
Ніна Григорівна Голубля
ча пояснює. «Цс наш ку
точок відпочинку. Зробили 
ного власними руками ро. 
бітники цеху, зокрема, на
ша молодь».

Щось подібне я бачив 
колись на фото в одному 
з журналів, де мова йшла 
про куточки природи в 
оселях грошовитих меш
канців. Зробили саме тут, 
на заводському подвір’ї, 
територія якого в уявлен
ні багатьох зовсім не на
гадує парк кулі,і урн і від 
починку.

— Ми думаємо інак
ше, — каже П. Г. Голуб
ляча. — Ось чому комсо
мольці цеху взяли активну 
участь у створенні цього 
дива.

Такі вони —- молоді вер
статники цеху ремонту 
транспортного обладнай, 
пя Олександрійського ру
доремонтного заводу. В 
минулому році КМК вибо
ров першість серед комсо
мольсько-молодіжних ко. 
лективів підприємства, був 
визнаний одним з кращих 
у місті. У нинішньому ро
ці верстатники не збираю, 
ться здавати позиції, праг
нуть примножити здобуте, 
зустріти наступний з’їзд 
Комуністичної партії Ра. 
лянського Союзу високи
ми трудовими показни
ками.

В. ДЕРУСОВ.
м. Олександрія.

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ ФІЗКУЛЬТУРНИКА

До гарту,
до краси

С ІЛЬШЕ 390 тисяч фізкультурників Кірсвсградщи- 
** ни вийдуть сьогодні на стадіони під прапорами доб
ровільних спортивних товариств У кслектиєах фіз
культури, піонерських таборах триватимуть поєдинки 
багатоборців ГПО, бігунів, відбудуться змагання з 
Ігрових видів спорту. Зустрівшись з колиши ми фрон
товиками, юні спортсмени складуть рапорти про свої 
досягнення на стартах, присвячених 40 річчю Великої 
Перемоги, Будуть названі імена кращих з кращих — 
передусім легкоатлетів Сергія Котика, Галини Пото
вої, Наталі Грабар, гімнасток Олесі Дудник і Наїалі 
Лесєвої, члена збірної республіканської р:ди ДС1 
«Авангард» з хокею на траві Гульнари Амеєвої, 
стендовиків. Костянтина Мандрика Маргар--ти Заяц і 
Олени Чернявської, плавців Юрія Цимбалюка і Сер
гія Пальчикова, веслувальииків Юрія Глушка і Сергія 
Каленюка. Це ттони продемонстрували найвищу май
стерність на Всесоюзних і республіканських юнаць
ких спортивних іграх ставши призерами, привезли 
нагороди з чемпіонатів і першостей креїни та рес
публіки і тепер готуються до змагань, що входять 
до заліку IX Спартакіади УРСР.

Сьогодні закінчується Всесвітній Тиждень здоров'я. 
В містах і районах області він проходив під дєвізоаа 
«Всією сілґєю — на старт!» У виробничих колективах 
робочий день починався з ранкової гімнастики. Ве
терани спорту, кращі спортсмени, фізкультурні акти
вісти побували у кінотеатрах, будинках-кульгури, гур
тожитках, де перед початком кінофільмів, концертів 
учасників художньої самодіяльності прочитали лек
ції. провели бесіди про значимість фізичної культу
ри і спорту, введення в дію комплексу ГПО, шкідли- 
еість куріння і пияцтва Під час Тижня активізували 
свою роботу групи «Здоров'я», велась робота по бу
дівництву нових та експлуатації наявних спортивних 
баз, де сьогодні демонструють свою майстерність 
представники колективів фізкультури взявши участь 
у турнірах під девізом «Всією бригадою — на стаді
он!», присвячені 50-річчю стахановськото руху. З кол
госпі «Победа» Маловисківського району, наприклад, 
відбудуться змагання на приз4мені колишнього голо
ви правління цього господарства Героя Соціалістич
ної Праці О. П. Махинька а в колгоспі імені Щор
са Ульяновського району спортсмени-механізатори 
ЗА'.агатимуться за приз пам'яті колишнього бригади
ра тракторної бригади Ю І. Барвінського. Подібні 
поєдинки пройдуть у колгоспах імені Кірова та 
«Шляхом Леніна» Олександрівського. «Союз» Зна- 
м’янського районів.

День фізкультурника — свято молодості, краси, 
исто йдуть зустрічати люди високого фізичного гар
ту. яким спорт допомагає долати висоти в праці, на
биратись сил і бадьорості.

На знімну: сім’я Норнсвих на тренуванні (розпо
відь про неї читайте на 3 й гт-ю*

мака, Ганна Мамалзт, За 
лерій Рогоеєнко, Воло
димир Ковальчук, Воло
димир Шмурагов заима 
ються цією потрібкою 
справою вже тривалий 
час.

О. УСТИНОВСЬКИЙ. 
Знам’янський район.
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цівнини побутового обслуговування Добровеличиівсь-

помахом

че

ЗВИ’

«РОМАНТИК»

інтереси і
якнайкра-

професійне 
комсомоль-

проявитись 
зультатом.

Вів розмову 
В. БОНДАР.

З добрим настроєм стрі
чають своє

їхні горизонти

ЗАВТРА
ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

Сьогодні, мабуть, 
знайдеш у нашій країні 
міста, у небо якого не 
рвалися б стріли башто
вих кранів. Новобудови 
— ознака часу. Ніби за 
помахом чарівника вирос
тають (ще донедавна на 
пустирі) цілі мікрорайо- 

заводів.нові корпуси

нинішнього року колектив 
бригади виконав виробни
чі завдання на 110 про
центів. Новоселам під 
ключ здали у селі Тара
сівні два житлових будин
ки для спеціалістів.

Зараз бригада А. 1зк>- 
мова будує в колгоспі іме
ні Шевченка одночасно 
два об’єкти — сховище для 
мінеральних і органічних 
добрив та теплиці для ви
рощування ранніх овочів.

Фоторепортаж 
С. ФЕНЕНКА.

Новгородкізський 
район.

в минулі роки за виробничими показниками пра-

ського району були одними з кращих о області. І не

тільки за показниками. Оперативність виконання за

мовлень. висока якість, асортимент — ось що харак

В мене ось па столі 
зараз лежить кілька скарі 
від замовників. Цього ро
ку ми маємо їх багато. 
Холодильники, пральні ма. 
шини ремонтуються не
вчасно і неякісно. І через 
цю службу ми потерпаємо. 
А навести порядок несиро-

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
теризувало їхню працю.

приміщення тваринниць
ких ферм. Армія цих ча
рівників рахується у нас 
тисячами, мільйонами, і 
звуться вони — будівель
никами...

свято члени 
сько - молодіжної брига
ди Новгорздківської меха
нізованої пересувної між
господарської колони, яку 
очолює бригадир А. Іяо- 
мов. З року в рік працю
ють будівельники з пере
виконанням соцзобов’я- 
зань. Ось і за сім місяців

1 ШаіЙйІ

Кхієу Чан Тхеаві приї
хав вчитися до Радянсь
кого Союзу з далекої Кам- 
иучії. Ще там. у себе на 
батьківщині, він чимало 
чув про нашу країну, про 
її молодь. Мріяв юнак по
бувати у СРСР, і ця мрія 
здійснилася. Нині він — 
студен г Кіровоградського 
інституту сільськогоспо 
царського машинобудуван
ня Кхієу Чан Тхеаві, щоб 
повністю зрозуміти чим 
живе радянська молодь, 
щоб перевірити й себе на 
ділі, став бійцем інтерна
ціонального студентського 
будівельною загону «Го
ризонт».

Готуючись до третього 
трудового семестру, юнак, 
як і всі інші бійці загону, 
проходив, спеціальну про
фесійну підготовку, адже 
ні в кого із загону буді
вельної спеціальності не 
було. Виконувати бетонні 
роботи, та укладати водо
провідні труби справа не 
з легких. Але коли поруч 
з тобою товариші — будь- 
яка справа стає легшою 
вдвічі. Цс Кхієу Чан Тхе 
аві зрозумів, працюючи у 
складі загону «Горизонт* 
у ГІМК-35, що в Повоук- 
раїнці. Тільки за два тиж
ні 27 бійців студентського

останнім часом по
більшало нарікань у на
селення на обслуговуван
ня. Це не могло не позначи
тися і на виконанні ви
робничого плану — з пів
річним завданням ниніш
нього року побутовики 
ДобровелИуїкІБСьііого ра
йону не справились.

Сьогоднішня розмова на
шого кореспондента з ди
ректором райпобуткомбі- 
иату- лі. Г. Штукшн.м — 
про проблеми, прорахунки 
й перспективи розвитку 
побутового оослуі озуван
ня.

— fanno.no Григоровичу, 
закінчуються вже жнива і, 
оезумовно готувались і 
орали участь а них пра
цівники побутового об
слуговування. нами дос
від ви маєте на період ось 
таких важливих сільсько
господарських кампаній? 

па період жнив ми 
завжди затверджуємо гра
фік обслуговування хлібо
робів і чітко цього грасрі- 
ка дотримуємось. Б нашо
му розпорядженні п’ять 
спеціальних автомашин, 
які в жнива весь час у 
дорозі, виконуємо минулі 
замовлення. записуємо 
нові. Головне, щоб не бу
ло перебоїв із виїздами, а 
в них ми и самі зацікавле
ні. Змушені й зобов'язані 
йти до замовника, бо за
мовник (жінка, бабуся) й 
сама часом не має часу, 
навідатись в комплексно- 
приймальний пункт. Саме 
тому ми повинні їй допо
могти...

У ікнивну нору ми бу
ваємо і в полі, і на току, 
і на фермі. Отримуємо ба
гато замовлень. Так само 
й восени, коли копати
муть буряки, збиратимуть 
інші пізні культури...

— Замовлення йдуть в 
усі цехи комбінату. Хто з 
ними найкраще справля
ється?

— Останнім часом доб
ре працюють колективи по 
пошиттю легкого плаття, 
колектив ’ віночного цеху, 
вишивального... Приміром, 
високим попитом користу
ється продукція виши
вальниць. Знаю, що такі 
послуги виконують рідко 
в якому побуткомбінаті. 
Досвід лій запозичили у 
сусідів - черкащан Ви
шивають у нас рушники

(на весілля, для урочистих 
проводів у Радянську Ар 
мпо. просто так — для 
хатнього затишку), наво
лочки, напівфабрикати по 
замовленню.

Ці колективи відзнача
ються високою культурою 
праці, постійно перевико
нують плани.

— В цілому ж піврічний 
план побутовці не викона
ли...

— Сподіваємося, що на
долужимо в другому пін 
річні. Л чому не вдався? 
Тут Кілька причин. Най
перша і найвагоміша — 
нас постійно підводить 
швейний цех. ІІр’їщпє там 
90 чоловік — колектив 
геаиаші. третина всіх пра. 
цюючпх у комбінаті а з 
завданнями не справля
ються. Бо втратили свого 
замовника, який хоче ма
ти модний, сучасний верх
ній одяг. Шпички не спро
можні задовольнити по
пит. Працюють по-старо. 
му. А спробуйте перевчи
ти їх. коли вже роками 
воші звикли шити сара
фан із двома застібками й 
годі. Тут в нас. як кажуть, 
криється важливий ре
зерв. і ми мусимо його ви. 
користати найближчим ча
сом. Вагоме слово мають 
сказати молоді.

За останній час колектив 
швачок поповнився комсо
молками. молодими здібни
ми спеціалістами. Бригаду 
швейниць очолила закрій
ниця Діза Лісова. В Ііо- 
мічнянський будинок по
буту направлено випуск
ницю Кіровоградського 
СИТУ Олену ГІііпенко. Уже 
сумлінною іі. творчою ро
ботою зарекомендувала 
себе молода комуністка 
Поліна Горбаєвеька у Лип- 
няжці. Після закінченая 
технікуму в наш колек
тив прийшла молодий тех
нолог швейного вироб
ництва Ніпа Паламарчук. 
Так що, як бачите, швей
ний цех отримав добре 
молоде поповнення. Дівча
та, я переконаний, ска- 
жуть своє слово.

— В недавньому номері 
районної газети «Сільське 
життя» висловлювались 
претензії стосовно ремон
ту побутової техніки...

МОЖНІ, оскільки ремонтує' 
мо електропобутову тех
ніку не мп самі, а наші, 
так би МОВИТИ, субпідряд, 
ники — майстри кірово
градського заводу н-’смікі 
буттехніка >. Зверталась 
до керівництва заводу.; — 
наслідків поки що не щід- 
но. Бо ще деякі травневі 
замовлення не виконано. 
Не раз\ говорив я з ре 
моитнивамн. Вони,.як пр,і 
вило посилаються на брак 
запчастин. Але ж чому .то
ді немає нарікань; на Іро- 
ООТУ ІЮМІЧНЯИСЬКОЇ Р[ЄЛІ- 
мапстерпі? Хазяїн, як мо 
виться, один, поетачапші 
однакове, а результати 
різні. Вся справа, певно, в 
спеціалістах, в їхньому 
ставленні до роботи.

— Питання кадрів, як я 
зрозумів, у вас одне з бо
лючих?

— Так. Я вже трохи го 
ворив про це. Випадкові 
люди завідують комплекс 
ними приймальними пунк
тами у Глиняній, С..Х...К.. 
ївці. Любомирці. Про який 
авторитет нашої роботі: 
можна говорити, коли заві
дуюча пунктом у ГлннянЛ 
Ніна Гриб постійно нап^ц 
новину недовиконує план 
Скаржаться люди.

— Миколо Григоровичу, 
ви впевнено сказали, що в 
другому півріччі надолу
жите прогаяне. Яким чи
ном?

— Зробити це буде, зви 
чайно, нелегко. Але по
тенційні можливості пас 

резерви я 
Не одразу 

" тут 
себе

11 IIJHh- І 
Олексі- І

вони, 
також 
тішити.
добрим . ... ____
сприятиме вирішення кад
рового питання,
каємо допомоги від завод; 
«Ремпобуттехніка>. і. ___
чайно, великі надії покла
даємо на молоду зміну. 
Сьогодні комсомольська 
організація комбінату — 
це 68 членів ВЛКСМ. Всьо
го ж молоді — третина 
від усіх працюючих. Ду
маю, що наполеглива ро
бота з ними не забариться 
проявитись високим ре-

є. Про деякі 
висе згадував.

виявлять себе, 
не треба ------
Сподіваємось, що 

результатам

Борис Солод-

АНОХІНА, 
ФЕНЕНКА.

75 
яким

На знімку: 
чук. Кхієу Чан Тхеаві 
Володимир Пасічник.

О.
Фото С.ПМК-35 облад- 

дитячнй та спор- 
і майданчики, 

заготовили 
кормів. А з

З ВИПУСКУ

працює за методом

Знам енський район.

Валентина Шаповал, 
загоні організовано

Н. ЛИХУНЖАН, 
боєць загону «Журна 
ліст».

будзагону. виконали обсяг 
робіт на суму 50 тисяч 
карбованців, (при плані 65 
тисяч карбованців на весь 
період роботи). Крім того, 
«горнзонтівці»' допомага
ють місцевій школі буду
вати кошари, біля гурто

житку ............ .
нали 
тивний 
Вони 

тонн 
піднесеним настроєм вони 
виконували роботи у дні 
ударної праці! Зароблені 
на них кошти — 258 кар
бованців — були гіеречис- 
лені до фонду XII Всесвіт
ньою фестивалю молоді і 
студентів. А 310 карбо
ванців • • до фонду допо
моги країнам, які розвива
ються. Тобто і для 
країни Кхієу Чан Тхеаві.

— Коли я приїду на 
свою батьківщину, — ка
же студент-камлучіець, — 
я розповім своїм товари
шам про радянських лю
дей, про те, ЯК ВОНИ ВМІ
ЮТЬ працювати і дружити.

Безсумнівно, розповість 
хлопчина там, на своїй 
далекій багатостраждаль
ній батьківщині й про те, 
що у Радянському Союзі 

товариші його звали бра
том, і ставилися до нього

по-братськи: допомагали як 
могли, не залишали самот
нім, цікавилися життям 
його народу. Подружився 
юнак з Борисом Солодчу- 
коч та Володимиром Па
січником. Та й командир 
загону Володимир Жер- 
новий став товаришем 
цього симпатичного смаг
лявого хлопця з допитли
вими очима. Горизонти 
цієї дружби безмежні і 
чисті, бо молодих лю
дей з'єднала спільна пра-

ця, спільні 
спільна мета 
ще зрозуміти одне одного. 
Адже, як відзначалося на 
XII Всевітньому фестивалі 
молоді і студентів у Моск
ві взаєморозуміння між 
народами, — це один із 
шляхів до збереження ми
ру на Землі.

Колись у давнину на те
риторії Північного При
чорномор'я жили племе
на скіфів. Це був гордий 
і мужній народ, який не 
знав страху у бою та вто
ми у праці. Мабуть саме 
тому студенти - історики 
Кіровоградського педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна назвали

будівельний загін 
«Скіф-85».

Нині цей загін працює' 
на спорудженні будинків; 
для колгоспників у ‘селін 
Дмитрівна Знам'ямського,; 
району. Кожен з бійців 
зайнятий конкретною 
справою — ніяких просто ї 
їв, перекурів, метушні.'

— Інакше б ми не змо
гли працювати, студзаго- 
ніаці самі вирішний, як 
краще розставити сили, — 
говорить командир будза
гону Валентина Шаповал.

У загоні організовано 
три бригади. І кожна з 
них працює за методом 
бригадного підряду. Ор
ганізовано і соціалістичне 
змагання, підсумки якого 
підбиваються щодня на 
вечірній лінійці.

Тон у роботі задають 
самі бригадири Сергій 
Мельников, Сергій Озеря- 
ник та Євген Дубовка

Для багатьох бійців за
гону «Скіф-85» це ліго — 
останнє студентське. І від : 
працювати його вони ви
рішили по-ударнсму.

і

fanno.no


W серпня 1985

Ентузіастів 
об’єднують

Ленінській 
товариства 

майстер

ВСЕСОІОЗ- 
ФІЗКУЛЬ- 

Найбільш 
у день свя-

5 серпня цього року в 
Києві старгувац перший 
рсспублікаіїськїїй авгопро
біт спортивних і.самороб 
них автомобілів, організо
ваний ЦК ЛКСМ.У, добро
вільним товариством «Ав
томотолюбитель . УРСР», 
редакцією журналу
«Знання та праця». і 
серпня в Кіровограді, в 
парку імені В. 1. Леніна, 
учасники автопробігу вла
штували виставку самороб
ної і антикварної техніки.

У нашій республіці де
далі популярнішим стає 
самодіяльне автомобіле- 
конструювання, захоплен
ня реставрацією вітчизня
них та зарубіжних моде
лей іраиснортної техніки 
минувшини, 
цієї справи 
спеціальні клуби, роботу 
яких координую і ь обласні, 
міські та районні ради 
добровільного товариства 
автомотолюбителів.

Серед «експонатів на 
колесах» є вже «титуло
вані» призери пробній, 
що їх проводили журнал 
ЦК ВЛКСЛ1 с'іехника — 
молодежи», ЦК ДТСААФ. 
Це такі машини як «Ту- 
рпст-2» С. Животова із 
Житомира, «Спорт-1200» 
В. Березовського з Умані, 
«Вікторія» В. Філоненка з 
Донецька та багато інших. 
За складних кліматичних 
і дорожніх умов воші про
демонстрували високі тех
нічні якості, всі агрегати 
економічні, доступні в об
слуговуванні. Окремі вуз
ли, деталі, конструкції 
аматорів заслуговують па 
увагу тим, що воші вті
люють у собі найновіші 
досягнення науки і техні
ки. Основна мста цьою- 
річного автопробігу — по
пуляризувати технічну 
творчість. Серед учасників 
цього заходу є багато 
юнаків, котрі, наслідуючи 
приклад старших товари
шів, захопилися автомо- 
токонсгруюванням. Варто 
назвати хоча б колектив 
харківського клубу «Віч
ний пошук», який очолює 
справжній ентузіаст, ви
хователь В. Тарануха. Юні 
конструктори представи
ли п’ять експонатів. Ко
жен із них — сміливе тех
нічне рішення, дизайнер
ське оформлення.

Відрадно, то і в Кіро
вограді активно діють 
клуби саморобних та ан
тикварних машин. Один із 
них — при 
райраді 
ДТАМЛ очолює 
індивідуального замовлен
ня ательє «Павутинка» 
[І. Єрмолаєва. Па рахун
ку цього колективу 25 са
моробок і 15 антикварів, 

парку імені Лені- 
учасннкн виставки і 

зацікавилися старо
винним вітчизняним авто
мобілем «31М-12». За кер
мом -- Марія Іванівна 
ЦІклярова, ветеран праці, 
учасник Великої Вітчизня
ної війни. У- грізні воєнні 
роки вона працювала на 
«півторатонці», і ось уже 
28 років водить «ЗЇМ-12», 
працює водієм на заводі 
«Червона зірка». Марія 
Іванівна -т. почесний член 
кіровоградського клубу 
«Авгорстро».^ ;

Перший республікансь
кий прббіґ зібрав чимало 
машин — 20 саморобок і 
близько 10 антикварів. 
Серед них є й нові ек
земпляри. Журнал «Знан
ня та праця» в наступно
му році детально розпо
вість про кожен автомо
біль.

Маршрут автопробіг у 
проляже дороіамп Дніпро 
петровської та Херсоїісь 
кої областей.

О. ТРОЦЕНКО.

СЬОГОДНІ 
НИЙ ДЕНЬ 
ТУРНИКА. 
масові старти
та відбудуться на спор
тивних базах обласного 
центру. В лісовому маси
ві Новомиколаївки вран
ці стартують марафонці. 
На приз спортклубу «Зір
ка» змагатимуться тенісис
ти, волейболісти, футболіс
ти, шахісти та шашкісти. 
Стадіон факультету фізви.- 
ховання педінституту—пер
шість облради ДСТ «Аван
гард» з легкої атлетики. 
Стадіон «Піонер» — спор
тивне свято колективу 
фізкультури «Радист».

«Молодий комунар»

МЕНЕ інколи називали 
диваком, коли бачили, 

як я цілими годинами бі
гав. Називали недалеко
глядні. А ті, хто по-справ
жньому розумів, що зна
чить набратись бадьорості 
і сили на трасі бігу, по- 
доброму заздрили.« Зазд
рили і згодом ставали ра

зим зі мною на старт.
Нині, коли ми даємо не

щадну відсіч пияцтву і 
алкоголізму, нерідко зга
дую гой час. 1 розповідаю 
багатьом світловодцям 
про значимість бігу.

Хто заілядає в чарку? 
Передусім ті, хто не знає, 
куди себе діти у вільний 
час. Замість того, щоб пі 
ти в будинок культури на 
репетицію одного з гурт
ків, записатись у спортив
ну секцію, молода людина 
спішить після робочої змі
ни в магазин за пляшкою 
вина. Тож таким ми на
магаємось втлумачити, що 
вони глибоко помиляють
ся.

Першим агітатором за 
тверезість стає спорт. 1 
самі спортсмени.

У місті тепер всі знають 
( про клуб любій елів бігу 

«Славутич», що створений 
І при спортивному комилек- 
І сі заводу чистих металів.

Очолює пою токар Борис 
Большаков. Першими йо
го помічниками стали ро
бітник Григорій Яненко та 
інженер кандидат техніч
них наук Юрій Пухов. Ці

ТУРНІРНЕ

_ Вихованець кірово
градського тренера В. В. 
Манька (ДЮСШ облепорт- 
комітету) майстер спорту

І/* ОЛИ представниця ко- 
лективу фізкультури 

колгоспу «Шлях до кому
нізму» Долинського райо
ну Людмила Корнєва стала 
чемпіонкою облради «Ко
лос» з багатоборства 
ГПО, її запитали:

З стор

ПОСТ БАДЬОРОСТІ

Голова Свіг.юводського міського снорскомітету 
Г. АГ Манойлов у свій час працював на заводі, а піс
ля роботи тренувався на стадіоні, бігав алеями пар
ків і скверів, просто вулицями міста, береіамн руко
творного Кременчуцького моря — щодня більше ЗО 
кілометрів. Після тривалої підготовки він став майст
ром спорту з марафонського бігу, багаторазовим при
зером першостей республіки. Сьогодні Григорій Ми
хайлович ділиться своїми 
бігу.

ентузіасти згуртували спи 
чатку невеликий колектив 
— близько гридцяти чоло
вік. Бігають на стадіоні, в 
парку культури і відпо
чинку імені 1. 1. Шевчен
ка. Щодня долають біль
ше 10—15 кілометрів. За 
няття бігом допомогли 
Григорію Яііенку стати 
кандидатом у маїїсірн 
спорту з багатоборства 
ГПО, чемпіоном області. 
Нещодавно він брав участь 
у иробігах,. присвячених 
40-річчю Великої Перемо
ги, — представляв наш 
«Славутич» на змаганнях 
у Бресті, Вороишловграді. 
Щоразу повергався з на
городами переможця-

Бігунів із «Славутича» 
наслідують десятки інших 
робітників заводу' чистих 
металів. 1 хоч воші ще не 
долають по 10—15 кіло-

Сергій Пальчиков, висту
паючи на юнацьнїй пер
шості Європи з плакання 
в Женеві, завоював брон
зову нагороду (200 метрів 
на спині). На стометрівці 
він був п’ятим.
д І знову учень Гайво
ронського машинобудів
ного технікуму Сергій Ко
тик виборов перемогу. На 
цей раз на першості рес
публіканської ради ДСТ 
«Колос» з легкої атлетики,

думками про иіачимість

метрів, але ранками на 
стадіоні і о парку бігом і 
оздоровчою ходьбою зай
маються по ЗО—40 хви
лин. Крім цього, гімнас
тичні вправи, гра у волей
бол, баскетбол, підтягу
вання на перекладині.

Активісти «Славутича» 
пішли в робітничі гурто
житки, завітали в піонер
ські табори. З тим, щоб 
під час Всесвітнього тиж
ня здоров’я 
роз’яснювальну 
залучити до 
культурою і 
найбільше робітників, уч
нівської молоді. Наприк
лад, у піонерському табо
рі «Чайка» було проведено 
«Малі олімпійські ігри», а 
па комбінаті твердих спла
вів і тугоплавких металів 
в підліткових клубах фіз
культурні активісти влаш-

провести 
роботу, 

занять фіз- 
спортом.як-

іували турніри з багато- 
борства ГПО. Першим ви
дом програми тут теж був 
біг.

Кілька днів тому я .зу
стрівся з робітником заво
ду чистих металів Костян
тином Швецем. Цікавив
ся, як він провів вихідні 
дні. Швець відповів, що 
разом з дружиною виру
шили в туристичний похід, 
ранками були на трасі бі
гу. К. Швець став одним 
з яайсильнішнх багатобор« 
ців ГПО міста. Допомог
ли йому в цьому чемпіони 
області Вячеслав Ковязін 
і Григорій Яненко. Своїм 
особистим прикладом.

1 тепер у нас в місті ні
хто ие дивується, коли 
ранками, тихого надвечі
р'я н? вулицях, у парках 
і скверах з’являються лю
бителі бігу, 
приклад з 
«Славутича», 
скажімо, ветеран 
«диваків» і говорить мо
лодшим;

— Оце справді серйозні 
ділові люди...

Г. МАНОЙЛОВ, 
голова Світловодсь- 
кого міського спорт- і 
комітету.

які взяли
ентузіастів 
Побачить,

таких

і

де він виконав норматив 
кандидата у майстри спор
ту, показавши найнращий 
результат на дистанції 
000 метрів. Другий вихо
ванець гайворонського 
тренера М. В. Самборсь- 
кого Володимир Бойко 
здобув срібну нагороду на 
3-кілометровій дистанції. 
А їхній товариш по 
команді Ігор Солтанюк 
(тренер І. В. Кукса) завою
вав «бронзу», виступаючи

==? 
на дистанції дві тисяч; 
метрів. На цих змагання^ 
(вони відбулися в Хмель
ницькому )виступаа і Во
лодимир Білононь з 
емт Олександрівни (нині 
він підвищує свою май
стерність в республікан
ській школі . інтернаті 
спортивного про ф і л ю), 
який був другим під час 
стартів стрибунів у висо
ту.

ВІД МАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ
групи самотужки трима
ються на воді, проплива
ють по десять-двадцять 
метрів. Цього теж навчила 
їх Людмила Вікторівна.

Торік, наприклад, у пер
ший клас місцевої школи 

хлопчики і дівчатка

У сім’ї

Скільки ви тренува
лися, щоб мати такі високі 
показники?

— З дитсадка.
— А працюєте тепер 

де?
— В дитсадку. Завідую

чою.
— А коли ж тренуєтесь?
— Вранці, вдень, ввече

рі. Там же, в дитсадку. 
Разс.м з хлопчиками і дів
чатками.

І це справді так. Іут. 
біля дитсадка села Іванів
ни, Л. Корнєва разом з 
комсомольцями колгоспу 
обладнала невелике спор
тивне містечко де є ігро
ві майданчики, полоса пе
решкод. гімнастичний сек- 
тор. Щодня в дитсадку — 
ранкова гімнастика, яку 
проводить сама Л. Корнє
ва і вихователі дитсадка. 
Поки не настане спека, 
влаштовуються рухливі іг
ри — малюки бігають, 
стрибають, кидають геніс 
ний м’ячик, виконують 
вправи на гімнастичних 
драбинах. А після обіду, як 
в колгоспному ставку зі 
гріється вода, завідуюча 
дитсадком веде малюків 
купатися. Меншенькі пла 
вають на надувних каме 
рах, а вихованці старшої

прийшли спеціальним
свідоцтвом — вміють пла
вати.

Вихованці дитсадка взя
ли участь в районному тур 
нірі, що проводиться під 
девізом «Тато, мама і я — 
спортивна сім я». На старт 
вийшли Валерій і Людми
ла Корнєви, а з ними їхні 
діти Віта і Тарасик, Вони 
лідирували в усіх видах 
спортивної програми.

ВСІ

чемпіони
І тут, в іванівці, чемпі

онка облради «Колос» з 
багатоборства ГПО зроби
ла чимало, щоб жителі се 
па виходили на старти ці
лими сім’ями. Наприклад, 
кращий механізатор кол
госпу Микола Ткаченко теж 
був призером обласних 
змагань з багатоборства 
ГПО серед сільських тру
дівників. А в Іванівці ра 
зом з ним на стадіон при 
ходять його діти — Сер- 
гійко і Оксанка.

Залучила Людмила Вік
торівна до занять фізкуль
турою і спортом багатьох 
тваринників колгоспу, пе
редусім молодих жінок і 
дівчат, які раніше не відві
дували спортивник секцій.

І ось уже є перший успіх — 
на обласному турнірі «Всі
єю бригадою — на стаді
он!» тваринники колгоспу 
«Шлях до комунізму» от
римали приз імені Героя 
Соціалістичної Праці .Г. І. 
Ткаченко Особливо від

Миколи Гкаченка, котрий 
стартував у групі спорт
сменів механізаторів, що 
боролись за приз імені 
двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталова« 
Кол анди очолювала Люд
мила Корнєва — громад*

значилася завідуюча
фермою Любой Зазаірсь- 
ка, доярки Ніна Максимен
ко, Ольга Новік, Світлана 
Тернавська.

А з словами привітання 
на цих змаганнях виступа

ли юні спортсмени дитсад
ка села Іванівни. Серед них 
були діти механізатора

ський інструктор по спор
ту, громадський іренер.

...Звичайний літній не
дільний день. Вранці Вале
рій і Людмила Корнєви, 
одягнувши спортивні кос
тюми, виходять з сином І 
дочкою на «домашній ста
діон». А після сніданку — 
в поле — батько і мати 
допомагати колгоспникам 
заготовляти сіно, а Віта і 
Тарас збирати городину. 
Повертаються з роботи, 
звичайно, стомленими. Та 
коли селом спускається 
надвечір'я, сім’я Корнєвих 
знову набирається ба
дьорості на колгоспно
му спортивному комплек
сі. За Корнєвими — сім'я 
М. Ткаченка, за Ткаченком 
— Л. Зазвірська з дівчата- 
ми-доярками. Іванівна ви
ходить на змагання, що 
проводяться за програмою 
Всесвітнього тижня здо
ров'я.

В. ВІНЦЕВИЙ.
На знімках: Л. 8. Кор

нєва проводить ранкову 
гімнастику; вихованці
дитсадка долають полосу 
перешкод; перші уроки з 
плавання.

Фото С. ФЄНЕНКА.



«Молодий комунар» 10 серпня року------—

ТАК ЗАЗДРЮ ПІАНІСТАМ...»
«Вже третій рік баїькіі примушують мене відвіду

вати музичну школу, а мені там нецікаво», — писала 
ніровоградка Жанна Т. у минулому випуску «Диск-за- 
лу» (13 липня ц р., публікація «Музикант мимово 
лі?»). Ми просили читачів порадити щось дівчині І з 
відгуків на її лист вибрали два, що найхарактерніше 
відображають ракурси погляду па проблему.

Жаино, я твоя ровеенц 
ця. Закінчила музичну сту
дію, де вчилася сім років, 
і з радістю згадую дні нав
чання. Хоча раніше трап
лялося, як і в тебе — нія
кого інтересу до' музики 
Але потім усе миналося, 
бо примушувала себе взя-

ївся за заііятія. В стар
ших класах зрозуміла —• 
музика дає людині ду
же багато, і головне — 
бачити і відчувати те, що 
недоступно ЛЮДЯМ, котрі

■ від. музики далекі. • 
Вважаю: ти, Жаино, не

правильно робиш, що під-
яаяииваг?.' шовк авзяяж

даєшся своїм насіроям 
«не хочу, нецікаво». Не
праві йбаїькп, що задоб
рюють тебе дорогими ре
чами. Тп спробуй ВІДКЛІО4 

чнтііся від їхніх уловлянь і 
зрозуміти сама — музика 
потрібна тобі.

ОЛЕНА С.
м. Кіровоград.

:Ц * *

t

пі в музшіФлу свого часу 
не. мала можливості — 
жила в селі, де її не бу
ло. Тепер же, як почую, 
що хтось грає на піаніно, 
баяні чи гітарі — так за
здрю! Це ж так гарно — 

1 для душі»- співати що 
-’хочеш і'ако.міїапунатп Та

ка людина в товаристві 
подобається всім. А що не
цікаво в «музикалці» — це. 
не страшно: У школі нам 
теж буває ііеціі'авіііі пред
мет, а вчимо ж — куди по
дінешся Пізніше подивиш
ся — воно тобі знадоби
лося. іі- інтерес годі появ
ляється.

1. КОРОЛЬОЕА.
м. Олександрія.

І ПОЛЕМІЧНІ ЗАМІТКИ

І яким 
вони

Я не розумію Жанну; .. 
неї є чудова можливість 
прилучитися до мистецтва, ’ 
а вона нехтує цим. Я спі
ваю, маю слух, а от ходи-

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

Калейдоскоп «Диск-залу» щкрилася

1. БОЙКО, 
інструктор відділу 
комсомольських орга

нізацій Новомнргород- 
сьмого РК ЛКСМУ.

вітальня

O-CtHb, бН.С-СТС Бу-дем ДО

І

І
І
І

Дивилася фільм «Травіа- 
та» в Кіровоградському кі
нотеатрі ім. Дзержинсько- 
го, що поставлений за 
невмирущою оперою 
Дж. Верді відомим іта
лійським режисером
Франко Дзефіреллі. Блис- 
нучі бель канто і 
гра співаків, хор і ор
кестр ньюйоркської «Мет- 
рополітен-опера», хорео
графічні сцени за участю 
солістів Великого театру 
В. Васильєва та К. Макси 
мової, — ось у кількох 
словах про фільм. Ще на 

І увертюрі і титрах в залі 
було тихо. А от коли по- 

! чалася сцена балу і замість 
розмови залунав спів, гля- 

I дачі почали грюкіти две- 
I риме. Вразила і невихова 
і ність тих підлітків і моло 

дих людей, але над усе — 
! музично-естетична глухо

та, елементарна безгра 
мотність в питаннях мис
тецтва. Причини такої глу
хоти, як зазначалося у 
шостому номері журналу 
«Советская музыка», корі
няться в прорахунках 
шкільного і позашкільного,

сімейного і позасімейного 
естетичного виховання. 
Спеціалістам добре відо 
мий той факт, що люди
ну, яка не була залучена 
до розуміння справжньої 
музики в дитинстві, дуже 
Еажко і навіть неможливо 
залучити до цього у зріло
му віці. Музично-естетич- 
на глухота — хронічне за
хворювання.

Проблема розвитку ін
тересу широких верств 
молоді до шедеврів мис
тецтва (музики, живопису, 
балету, Тощо) — можна 
сказати, глобальна. Наше 
століття з його світовими 
війнами, Хіросімою, страш
ними злочинами імперіа
лістів наклало відбиток 
сумної іронії на обличчя 
сучасника. Відбулася пере
оцінка цінностей. Прикро, 
але факт, що міланська 
«Ла Скала» збирає куди 
менше прихильників моло
дого віку, ніж фестивалі у 
Сан Ремо. Та що там Іта
лія. Спитайте у представ 
киків нашої молоді, 
музичним жанрам 
віддають перевагу.

вряд чи ви почуєте: опера 
симфонія, народна пісня 
у «чистому», так бн мови 
ти, вигляді, без електрон 
них прикрас. Переконана, 
що найчастішою буде від 
повідь — естрада. Зрозу
мійте мене правильно: 
естрада — прекрасний 
жанр і справа не в тому. 
Для музично вихованої 
людини межа пролягає не 
між ВІА і симфонічним 
оркестром, не між Оле 
ною Образцовою і Еллою 
Фітцджеральд, не між 
народною музикою і ро 
ком (згадайте блискучий 
синтез жанрів у творчості 
«Піснярів»), а між справж
ньою і поганою музикою. 
Люди старшого віку зітха 
ють: рок і справді став
«роковым». Проте за 20— 
ЗО років існування цей 
стиль подарував чимало 
високохудожніх зразків.

Однак, на превеликий 
жаль, поняття «сучасна му
зика» більша частина мо
лоді розуміє як шлягер- 
ність, шалений риїм, зву 
новий пресинг і при цьо
му не має уявлення, що ж 
діється у сучасній оперній, 
вокальній, симфонічній му-

1 зиці. Звичайно, що прик- в 
ладна, тобто танцювальна 
музика потрібна. Ритмічна, 
весела, вона надає нам 
гарного настрою. Та ця 
музика — лише мале-ька 
часточка у безмежному 
океані музики.

Раджу прочитати пре
красну книгу В. Ярошенка 
«Люди і скарби» (видав
ництво «Молодая гвар- 
дия», 1982). Ця книга про 
самоосвіту і необхідність 
морального вдосконален
ня. Мова в ній іде більше 
про живопис, але це сто 
сується кожного виду мис
тецтва, культури взагалі. 
Є там такі рядки: «Тільки- 
но ви сфокусуєте на чо 
мусь свій інтерес, — як 
відчуєте необхідність в 
більш глибоких знаннях іс
торії та етики, філософії 
та естетики, літератури та 
міфології».

Тож і музики, звичайно. 
Музичне мистецтво епохи 
Відродження, Бах, Моцарт, 
Бетховен, бездонний світ 
вітчизняної музичної куль
тури. Погляньте навкруги, 
скільки книг, каталогів біб 
ліотек, платівок із записа
ми музики всіх часів і на
родів. Досить лише поча
ти, сфокусувати увагу, 
ви захопитесь.

К. ТЕРЕНТЬЄВА, 
музикознавець облас
ної філармонії.

Трудівники 
ферм завжди з інтересом 
сприймають виступи агіт
бригади Новгородківсь- 
кого районного культур
но - спортивного комп
лексі', у складі якої чи
мало молодих культар
мійців.

Фото С. ФЕНЕНМА.

Осень
Стихи и музыка А. ПУГАЧОВОЙ.

Осень — рыжая подружка, 
Нс -грози в мое окно, 
Не греми ты погремушкой, 
Я зароюсь под подушки, 
Не встревожишь все равно.

Припев:
Осень, ты на грусть мою похожа. 
Осень, пс люблю тебя, ис все же, 
Осень, осень, вместе будем до зимы.
Эй гы, молния златая, 
Вспыхни, печку растопи. 
Может, я еще оттаю, 
Может, даже- полетаю. 
Только ты нс торопи.

Припев:
Эй ты, истер, друг бездомный. 
Ты ис дуйся за стеклом. 
Вели есть гитара в доме, 
В нем уютно и тепло.

Припев.
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Музичні
Під час одного з вис

тупів у ФРН учасники че
лябінського ансамблю 
«Аріель» звернули увагу 
на те, що публіка в залі 

дибиться на сцену з ней
мовірним здивуванням в 
очах, наче перед нею 
знаходяться інопланетя
ни. Причини цього ар
тисти збагнули лише піс-

БЧ-ДСИДС 5И-НМ 0-Єекь,

курйози
ля концерту, коли зав я- 
залася розмова з гляда
чами. Виявляється, за
хідна преса привчила чи
тачів до безглуздої дум
ки, що росіяни не мо
жуть грати на сучасних 
електромузичних інстру
ментах — їм, мовляв, до- 
доступні тільки балалай
ки...

ф Відомі автори — композитор 
Є. Птнчкін і поет Л. Ошаніи XII Всесвіт
ньому фестивалю молоді ї студентів 
присвятили музичний спектакль «Тому, 
що мені 18». Це 18 номерів, де відобра
жено прогресивний молодіжний рух. 
Постановка спектаклю — справа студен 
гів Державного інституту театрального 
мистецтва.

Ф Написана за документальними ма
теріалами опера «Стадіон» композитора 
О. Градського на вірші М. Пушкіної

вийцтла у фірмі «Мелодія» подвійним 
альбомом. В опері звучать голоси А. Пу- 
гачової, О. Лосева, О. Камбурової, 
Й. Кобзона, А. Макаревича. Автори пра
цювали майже 10 років над твором, що 
оповідає про трагедію Чілі.

ф У телекосмічному концерн, органі
зованому телебаченням СРСР, США ? 
Великобританії, взяли участь 72 музич
ні колективи з різних країн. З допомо
гою 1-1 супутників тслекосмічного зв'язку 
концерт побачили близько двох мільяр
дів глядачів у 167 державах світу. У 
програмі, що тривала без перерви 16 го
дин, виступила і радянська група «Авто
граф». Звучали пісні про мир.

Відшуміла фестивальна 
феєрія, і тепер хлопці л 
дівчата на різних шпротах 
нашої планети діляться з 
друзями та близькими 
враженнями від московсь
кого свята дружби й со
лідарності. Відчули пульс 
фестивалю й ті, хто па ньо
му пс був. 1 не тільки те
левізор та повідомлення 
преси й радіо дали таку

можливість. В перший день 
роботи Московського фсс- 
гнвалю у колгоспі «Кому
ніст» відкрилася музична 
вітальня. Перший тема
тичний вечір називався 
«Світ і фес-тпвальппй рух», 
першими гостями вітальні 
були члени кмк ферми, 
над якою шефствує рай
ком комсомолу.

Віднині жителі 
дового матимуть можли
вість у вітальні зустріча
тися з самодіяльними спі
ваками і музикантами —• 
своїми земляками і при
їжджими

іИЙ,-
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