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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ДВАНАДЦЯТА 
П'ЯТИРІЧКА:

РІК ПЕРШИЙ

Тим же складом
XXVII з’їзд КПРС ми 

зустріли рапортом про ви
конання планових завдань 
першого кварталу старто
вого року дванадцятої п’я
тирічки. Ниві можемо допо
вісти і ще про одну трудо
ву перемогу нашого КМК: 
кожен із тридцяти двох чле
нів бригади освоїв нову су
міжну спеціальність опера
тора машинного обліку го
тової продукції.

Як наслідок, виробили си
стему зниження безповорот
них втрат на 38 процентів, 
а в матеріальному вира
женні це щорону складає 
16 тисяч карбованців еко
номії. Основним вважаємо 
утримання раніш досягнуто

го.
Знайомство з матеріала

ми з’їзду дало поштовх но
вим ініціативам. Зокрема, за 
рахунок поліпшення якості 
продукції, впровадження но
вої техніки і прогресивної 
технології, а також підвн- 

I щеиня продуктивності праці
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плануємо збільшити об’єми 
виробництва тим же скла
дем працюючих.

Т. МАСЬКО, 
групкомсорг КМК вимі
рювальної лабораторії 
цеху № 8 заводу чис
тих металів.

м. Світловодськ.

Найвищої якості
Рік минув, як працюємо 

ми комсомольсько- молодіж- 
пнм колективом. Які зміни 
можна простежити за цей 
порівняно невеликий про
міжок часу? Насамперед, 
зріс загальний професійний 
рівень членів нашого КМК.

Взяті назустріч XXVII 
з'їздові КПРС підвищені 
соціалістичні зобов’язання 
досягти того, щоб пі;- час 
роботи партійного форуму 
продуктивність праці брига
ди склала в середньому 
130 — 133 проценти до пла
нової. виконали. А наступ
ним досягненням вважаємо 
доведення проценту зда лн- 
ля продукції з першого по
дання до 99,8 замість 99 
планованих. Добре трудят» 
ся комсомолки Ельвіра 
Лажко. Тетяна Нелепа. Світ
лана Цигульська.

Л. БУЖИНСЬКА, 
групкомсорг КМК слю- 
сарів-складальників це
ху № 202 електромеха
нічного заводу.

м. Олександрія.

Комсомольсько - моло
діжний _ колектив імені 
XXVII з’їзду Комуністичної 
партії України цеху ціль- 
номолочної продукції Ма- 
лооисківського заводу су
хого молока зробив свій 
перший і значущий крок у 
широку дорогу дванадця
того п’ятиріччя. Цей нрок 
було зроблено в напруже
ному творчому змаганні.

_______
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Віхами його стали числен
ні подяки, грамоти, дипло
ми. Кінцевим результатом 
— надплановий вихід мо
лочної продунції. Вінець 
всьому — перемога у зма
ганні і виборене право но
сити почесне звання ко
лективу імені XXVII з’їзду 
Комуністичної партії Ук
раїни.

— Розпочату ударну тру
дову вахту на честь XXVII 
з’їзду Компартії України, а 
згодом і XXVII з’їзду КПРС 
ми ведемо і зараз, — го
ворить секретар номітету 
комсомолу Світлана Кири- 
ченно. — Змагання згурту
вало колектив, збагатило 
його досвідом. Воно ж до
помогло нам по-новому 
осмислити роль окремого 
працівника в загальному 
ланцюгу виробництва. Бо 
саме тут закладено чима
лий резерв підвищення 
продуктивності праці. То
му стараємося зробити все 
можливе, аби кожен член 
колективу навчився вико
нувати всі технологічні 
операції і в разі потреби 
міг замінити товариша на 
лінії. В цьому нам дійову 
допомогу надають ветера
ни праці, ті, хто з фонами 
нагромадив значний ви
робничий досвід.

Саме творчий підхід ко
лективу до організації пра
ці допоміг йому достроко
во завершити двомісячну 
виробничу програму і ви
робити понад план 54 тон
ни молочної продунції ви
сокої якості. Нині колек
тив працює із значним ви
передженням виробничого 
графіка. Поруч із старши
ми товаришами показу
ють висону професійну 
майстерність молоді тру
дівниці Людмила Лисун, 
Ганна Козубснно, Олена 
Глущенко та Люда Кодрен- 
ко. Сьогодні вони сприй
мають головне завдання 
XXVII- з'їзду партії як своє

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

Ціна 2 коп.

особисте: все, що їм дору
чено, робити добротно, 
чесно, красиво, з чистою 
совістю. Весь колектив га
ряче схвалює курс партії 
на прискорення. Приско
рення на всіх напрямах ко
муністичного будівництва.

На знімках: за ро
ботою апаратниці Наталія 
СИПЛИВА, Людмила ЛИ

СУН Ганна КОЗУБЕНКО; ро
бітниця цеху Олена ГЛУ
ЩЕНКО; апаратниця Люд
мила НОДРЕНКО та секре
тар комітету комсомолу за
воду Світлана КИРИЧЕНКО.

Маловисківський район.

Текст і фото 
М. САВЕНКА.

4 Не про форму, а про ферму
ТУРБУЄТЬСЯ ДОЛИНСЬКИЙ РАЙКОМ КОМСОМОЛУ. І КРИВА НАДОЇВ МОЛОКА в цей день на 38 кілограмів більші

! ПОСТУПОВО ЙДЕ ВГОРУ. АЛЕ ПРОБЛЕМ ЩЕ НЕМАЛО... було напередодні.
в цей день на 38 кілограмів більше, ніж

ЕРГІЯ Іващенка, першого секретаря Долинського райкому комсомолу, я застав 
у його кабінеті. Він накручував телефонний диск.

—- Прикро... Сьогодні видалась вільна хвилинка, так хотів з головою колгоспу 
імені Горького обмінятись думками про підшефну ферму. І ось сказали — засі
дання правління там...

Так уже вийшло, що завітав я в Долинський райком комсомолу з метою по
говорити саме про шефство райкому над відстаючою фермою. Адже тут зуміли 
сивести підшефну відстаючу ферму на рівень середньорайонних показників. 
Яким чином це вдалося, які ще проблеми не вирішені, які плани на майбутнє?..

С. ІВАЩЕНКО: Протягом 1983—1984 
років райком шефствував вад відстаю- 

. чою фермою в колгоспі «Шлях до кому
нізму». За цей період нам. вдалося ви
вести її показники па рівень середпьора- 
йонинх. І тоді нашу увагу привернула 
молочнотоварна ферма № 4 колгоспу 
імені Горького. Там доїли ледве-ледве 
2 тисячі кілограмів молока від корови 
за рік.

З чого почали? Із з'ясування причин 
низьких надоїв. Відверто кажучи, в на
шому районі ще на багатьох фермах пе
реважає ручна праця, приміщення старі, 
нетипові, відсутні кормоцехи і кормокух
ні. Такс становище було та й залишає
ться на МТФ № 4 колгоспу імені Горь
кого. Ми розуміли, що добитися п неда
лекому майбутньому якихось кардиналь
них перемін у ній справі буде практично 
неможливо.

КОР.: Так, реконструкція — справа не 
одного дня, місяця. Отож, —■

С. ІВАЩЕНКО: ...стали аналізувати 
далі. Вразила велика плинність кадрів. 
Колгосп знаходиться па окраїні району, 
поблизу підприємств Кривого Рога. На 
той час п КМК працювало лише чотири 
доярки. Якраз, коли ми вивчали стан 
справ на фермі, дві з них вирішили ви
їхати. в Прибалтику. Нелегко було, але 
переконалн-такв дівчат залишитися. Ні
чого їм не обіцяли, так просто поговори
ли по-людськн. Забігаючи паперс-д, ска
жу: зараз в КМК 11 чоловік, з них шість 
доярок.

Друга причина відставання ферми теж 
була непростою — низький рівень тру-

ви...

дової дисципліни: порушення,розпорядку 
дня, пияцтво, прогули і т. п.

Поговорили тоді з усіма працівниками 
ферми. Розмова показала: далеко не всім 
байдужі справи рідного колгоспу. Зано
тували всі побажання тваринників, роз
казали про свою мету — допомогти під
вищити надої. І справа поступово зру
шила з мертвої точки. Так уже вийшло, 
що за цією ж фермою правління закрі
пило секретаря комітету комсомолу гос
подарства Олену Коваленко. За її сигна
лами ми оперативно вирішували буденні 
питания, приїжджали, коли треба... 
ліпшилася трудова дисципліна, хоч і 
вільно, але пішла молодь па ферму.

І ось результат: трохи більше, як 
рік надої виросли на 308 кілограмів 
лока від корови. Середньорайошпш 
казиик навіть перевершено! І нині ферма 
серед шести МТФ колгоспу утримує пер
шість за підсумками двох місяців роботи 
у 1986 році.

КОР.: А чи можна за існуючих умов до
битися на підшефній ще більших надоїв?

С. ІВАЩЕНКО: Щоб не бути голослів
ним, розкажу, як ми попрацювали 15 лю
того па Всесоюзному комуністичному су- 
ботннку. присвяченому XXVII з’їзду 
КПРС. Апарат райкому у повному скла
ді вирішив провести його на підшефній 
фермі. Інструктори Тетяна Шумейко та 
Тетяна Петричко, статистик Надія Глнн- 
ська та секрстар-друкарка Наталя Не
любова стали в цей день доярками. Ми, 
хлопці,’ допомагали їм: забезпечували 
кормами, очищали стійла і т. в. І що ж? 
Результат декого здивував: ми надоїли
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КОР.: Сергію, не 
«Так, над фермою 
питання вирішити

С. ІВАЩЕНКО: 
можемо!», а самі й не пробували їх ви
рішувати. Ось говорю про таких, а сам 
думаю: чи такі вже цс недосяжні цілі? 
Скажімо, щодо механізації трудомістких 
процесів ми могли б звернутися до ком
сомольців РАПО. Але ж ми цього навіть 
не пробували робити!

Коли вже назвав себе шефом — роз
бирайся в проблемах ферми, причому не 
по-дилетантськн...

КОР.: Проблема проблем — закріплен
ня кадрів на фермах. Основний їхній по
стачальник — сільські школи...

С. ІВАЩЕНКО: В селі Благодатному 
школи немає, і цс дещо ускладнює робо
ту по закріпленню кадрів саме на МТФ 
№ 4. Але є вона в Гуровці, сусідньому 
селі. Цього року школу закінчать 16 юна
ків та дівчат. Треба вже давно було 
взнати настрої молодих людей, їхні жит
тєві пр.апісивя. І наше упущення, що ми 
цього не зробили раніше. Виправляти 
становище спробуємо тепер, за 2—3 мі
сяці до останнього дзвінка. Минулого 
року п’ять випускників пішли працювати 
па ферми колгоспу імені Горького, в тому 
числі одна випускниця — дояркою. Ду
маю, малувато.

А досвід роботи по пропаганді тва
ринницької професії серед школярів у 
нас є. Взяти хоча б БратолюбІвську та 
Кіровську середні школи. Кадрової про
блеми на фермах колгоспу «Зоря кому
нізму» практично не існує. . Щоправда, 
тут створені непогані умови для прані.

Думаю, треба створювати побільше 
гуртків і загонів юних тваринників. Ді
ти б освоювали ази професії, влітку, 
під час канікул, допомагали б тварин
никам. Не можу тішити себе надією, що 
залишаться всі: дехто сприйматиме все 
цс, як гру, яка ні до чого не зобов'язу
ватиме. Але ж знайдуться і ті, хто станс 
працювати на фермі!

КОР.: Три з полониною рони шефства. 
Чому вони навчили райком?

раз доводилось чути: 
шефствуємо, але
не можемо...».
Буває, кажуть

всі

«Не

С. ІВАЩЕНКО: Головне: люди майже 
одразу переконуються в доцільності і ко
рисності шефства, особливо, якщо швид
ко вдалося добитися зростання показни
ків. А райком пересвідчується: працюва
ти однотипними методами не можна. Ни
ні є задуми розробляти перспективні пла
ни шефства, де вказувати ХТО, КОЛИ і 
ЩО повинен зробити. Це надасть шеф
ству планомірного, системного характе
ру, посилить відповідальність кожного 
працівника райкому, так чи інакше при
четного до шефської справи.

На найближче майбутнє, думаю, непо
гано було б організувати позаплановий 
суботнпк па фермі. Є також міркування 
щодо удосконалення соціалістичного 
змагання на підшефній фермі, передба
чивши як матеріальні, так і моральні сти
мули заохочення передовиків.

Розмову вів А. БЕЗТАКА.

ШЕФИ, ДЕ ВИ?
ВІД РЕДАКЦІЇ. Аналіз шефства міськ- І 

комів і райкомів комсомолу над від
стаючими фермами за підсумками мину- 1 
лого року підтверджує: хвалитися поки В 
іцо нічим. Лише чотирьом райкомам — '
Олександрійському, Новоархангельсько- ' 
му. Вільиіанському і Долинському — І 
вдалося перевершити середньорайонний і 
показник по надоях молока. и

Турбує стан справ на підшефних фер- а 
мах Компаніївського, Устинівського, Зна- 11 
мінського і, особливо. Олександрійсько- | 
го районів. Тут показники не тільки да- | 
лекі від середньорайонних, а и значно 
менші і так занижених зобов'язань рай
комів і міськкомів. Причому ці зобов’я
зання коригувались протягом року в бік 
зниження.

Низькі результати шефства наводять 
на думку, що окремі райкоми і міськко
ми ставляться до цієї важливої справи, 
як до другорядної, підмінюють живу кон
кретну роботу паперотворчістю. Наша 
газета вже писала, що про існування 
своїх горс-шефіп завідуючий МТФ кол
госпу імені Димитрова Новгородківсько- 
го району довідався лише в кінні ро- 
ку(1?). л

Ясно одне: важливу справу комсо- № 
мольського шефства над відстаючою 
фермою не можна пускати па самоіїлив. І
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ДО 100-РІЧЧЯ 
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ С. М- КІРОВА

Молодь слухає 
трибуна революції

Ораторський талант по
лум’яного революціонера і 
Видатного діяча Комуністич
ної партії С. М. Кірова 
особливо розкрився в пе
ріод його діяльності по 
формуванню і зміцненню ря
дів Ленінградської партій
ної організації. Старі біль
шовики пригадують, що про
мови Кірова та публікації в 
пресі складали невід'ємну 
Щетину життя міста Леніна 
перших п’ятирічок, спрямо
ваних на індустріалізацію 
країни.

З перших днів своєї робо
ти Кіров виявив себе як стій
кий боєць за генеральну лі
нію партії, зразковий про
пагандист соціалізму. В 
ідейних сутичках з «лівим» 
Опортунізмом найяскравіше 
виявився його полемічний 
талант, майстерність при
вертати до себе* і перекону
вати слухача різної аудито
рії.

«Він був, — писалось в 
«Правде» відразу ж після 
Трагічної смерті С. М. Кіро
ва, — справжнім трибуном 
як за силою аргументації, у 
якій відбивалась здобута 
довгими безсонними ночами 
^оретпчна освіта, як за 
пристрасністю, що. насичу
вала ного промови, так і за... 
голосом, який міг від довір
чої мови з масами перехо
дити до громових ударів і 
блискавок сатири. Та особ
ливу силу його промовам 
надавала велика згуртова
ність з масами, до яких він 
звертався».

М. Ф. Свєшішков, який в 
роки діяльності Кірова 
незмінно очолював загаль
ний відділ Ленінградського 
обкому партії, пригадує, що 
Сергій Миронович збагачу
вав свій пропагандистський 
багаж не-лише фактажем 
із виробничої практики під
приємств і організацій, а за
глиблювався в гущу повсяк
денного життя ленінградців, 
намагався знайти час, щоб 
зайти в першу-ліпшу май
стерню чи крамницю, відві
дати міський ринок...

Кіров жив інтересами тру
дящих, завжди загострював 
увагу трудящих на питан
нях, які найбільше хвилю
вали аудиторію. Кожііе сло
во своє виважував і відда
вав людям по частці, як і 
своє життя.

В ленінградській пресі, 
скажімо, за 1926—193-1 роки 
було опубліковано понад 
триста промов і' доповідей 
полум'яного трибуна пар
тії. Вагому частку цих ви
ступів склав «комсомоль
ський цикл». Сергій Миро
нович жив в ім’я світлої 
ідеї побудови соціалістич
ного суспільства, тому дуже 
турбувався, щоб ідеї соціа
лізму запалювали молодь, 
яка стане спадкоємцем ре
волюційних традицій стар
ших поколінь. Для цього, 
зазначав Кіров, молодь по
винна пройти «такий гарт, 
що не в кожній кузні його 
можна одержати». Тільки 
виховавши таку зміну, мож
на буде впевнено сказати: 
«...справа революції. знахо
диться в надійних руках», 
нове покоління «зробить все 
•для того, щоб молодими ру
ками підняти якомога вище 
прапор визволення трудя
щих від гніту».

Постійно висловлюючи 
думку про тс, що молодь 
повинна буде прийняти ес
тафету своїх батьків, Кіров 
доводив, що треба уже сьо
годні «зробити комсомольця 
передовим робітником на 
фабриці й заводі», і нама
гався підтримувати ініціати
ви молодих, висував їх на 
відповідальні керівні поса
ди. Вій вірив у їхній енту
зіазм, рішучість, невичерпну 
енергію. Тому з такою пере
конаністю заявляв, що «як
що наше молоде поколін
ня... молоді кадри на всі сто 
процентів своїх здібностей 
і можливостей не сприймуть 
поставлених перед ними 
завдань, якщо вони не збаг
нуть усієї важливості... роз
в’язання цих завдань, то Ми 
з вами, товариші, соціалізму 
не побудуємо».

Велика партійна турбота 
про виховання тих, кому да
но завершити будівництво 
соціалістичного суспільства, 
прозвучала ї в останній про
мові Кірова: «Я вважаю, як
що пропорційно розподіляти 
ту увагу, яку ми повинні від- 

. давати марксистсько-ленін
ському навчанню, то най
більша частка повинна при
ділятись цьому новому, під
ростаючому поколінню».

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА І ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
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Ентузіазм і
Ще на початку минулої 

п'ятирічки в комбінаті по
бутового обслуговуван
ня «Промінь» фотокера- 

одним з 
підпри- 

нього

мічний цех був 
відстаючих цехів 
ємства. Сьогодні на 
рівняються.

Заслуга в цьому 
хові належить не 
завідуючому, 
ві Ю. М. Кочергіну, який 
очолив тоді цех. Заслуга, 
як зізнається керівник, 
всього колективу. Він тут 
невеликий — всього де
сять чоловік. Але кожен, 
як кажуть, на своєму міс
ці.

Досвід у колективі тіс-

успі- 
тільки 

комуністо-

ДОСВІД
но переплівся з молоде
чим ентузіазмом. 39 років 
віддав улюбленій справі 
побутового обслуговуван
ня населення Ю. 1. Бурав- 
ченко. Нині він опануваз 
усі суміжні спеціальності ' 
свого цеху, його справед
ливо називають одним з 
кращих наставників комбі
нату. Батькову дорогу з 
житті вибрав і син Олег. 
Він ще навчається в учи
лищі, але практикується 
тут.

Книга відгуків фотоке
рамічного цеху наповнена 
одними подяками. «Прошу 
керівництво комбінату ого
лосити подяку за зідмін-

за- 
за- 
за

ну якість виконаного 
мовлення...» — таких 
писів багато. Дякують 
якість, за оперативність, 
за культурне обслугову
вання...

Ці риси творчого почер
ку фотокерамістіз без сум
ніву сприяли достроково
му виконанню річного ви
робничого завдання, на 
квартал раніше виконано й 
п’ятирічку. Своє професій
не езято колектив також 
зустрічає високими показ
никами.

На знімку (зліва на
право): комсомолки лабо
ранти цеху Тетяна БРАШО- 
ВА й Світлана ПАЦАЛЮК, 
прантикант Олег БУРАВ- 
ЧЕНКО з батьком Ю. І. БУ- 
РАВЧЕНКОМ.

Фото В. ГРИБА.

З ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

І СОНЦЕ
IX ДОБРОТИ

Д. "ГАНСЬКИЙ.

Цікавою зустріччю з творцями книги розпочалися в 
обласному центрі дні республіканського видавництва 
«Мистецтво» на Кіровоградщині. У приміщенні нового 
магазину «Книжковий світ», що відкрився недавно на 
набережній Інгулу, до цієї події була розгорнута ви
ставка робіт видавництва — альбомів, путівників, бук
летів, плакатів, листівок тощо. На бесіду з гостями — 
працівниками видавництва тут зібралися громадські 
розповсюджувачі літератури, працівники системи обл- 
книготоргу, художнього фонду, картинної галереї, дитя
чої художньої школи, управління кінофікації, книголю
би. Завідуючий редакцією пропаганди і реклами книги 
видавництва В. II. Пономарьов, завідуючий редакцією 
путівників Л. Г. Ткалич, старший редактор 10. О. Іван- 
ченко розповіли про останні новинки видавництва, про 
книги, які незабаром з'являться на полицях магазинів, 
поділилися творчими планами. Присутні висловили чима
ло добрих побажань, зауважень щодо змісту і поліпшен
ня поліграфічного оформлення видань.

На знімну: редактор відділу тематичного плану
вання і координації видавництва «Мистецтво» Т. П. ПО
ПРУГА (на фото справа) з учасниками зустрічі.

___ _ _ Фото І. ДЕМЧУНА.

Коли перечитуєш листи 
юнкорів, громадських ко
респондентів, то помічаєш, 
що кожен з них, де йде
ться про колишніх фрон
товиків, написаний з теп
лотою, глибокою повагою 
до них, ветеранів, котрі й 
сьогодні в строю.

Є серед фронтовиків й 
такі, чиї долі вимагають 
особливої уваги.

У своєму листі П. Шо- 
мото (емт Нозгородка) 
розпозідає про інваліда 
Великої Вітчизняної війни 
Дмитра Сергійовича Кі- 
яшка, котрий більше соро
ка літ тому втратив зір — 
ворожий снайпер назав
жди погасив сонце для 
старшого лейтенанта. Та є 
□ нього інше — сонце йо
го доброти. Бо Дмитро 
Сергійович ціною неаби
яких зусиль нагромаджує 
в собі сили, щоб допомог
ти людям, щоб порадити, 
щоб втішити в годину 
скрути, щоб не дати про
рости безнадії. Д. С. Кіяш- 
ко — голова ради ветера
нів війни і праці в селищі, 
наставник молоді. Він час
то виступає на уроках 
мужності, вечорах бойової 
слави. З-поміж його ут
верджень — одне з голоз-

них: людина з бу^ь-яких 
обставинах не повинна 
опускати руки, зневіря
тись, до кінця життя — 
боротьба, за те, щоб бути 
потрібним людямі Про та
ких, як Д. С. Кіяшко, 
школярі пишуть учнівські 
твори.

Кіровоградець Олек
сандр Болбока, який меш
кає в гуртожитку № 2 по 
вулиці Шатіла розповів в 
листі про останній бій ра
дянського танкіста Івана 
Безсмертного, котрий по
ставив свій автограф на 
стіні рейхстагу...

Надходять листи з ком
сомольських і дтсаафів- 
ських організацій про ак
тивізацію роботи по вій- 
ськозо-патріотичному ви
хованню молоді після
кінчення роботи XXVII 
з'їзду КПРС, в ході обго
ворення пропозицій ком
сомольських активістів і 
ветеранів війни під час 
акцій за програмою місяч
ника оборонно-масозої 
роботи. В Олександрівці, 
наприклад, відбувся турнір 
призовної молоді з бага
тоборства ГПО на приз Ге
роя Радянського Союзу 
Л. X. Календюка, де чем
піонські стрічки були вру

чені призовникам з кол
госпів «Росія», «Дружба» 

та імені Свердлова — 
Сергію Калиниченку, Юрію 
Ткаченку і Віктору Гуден- 
ку. «Бо, — як підкреслює в 
своєму листі другий сек
ретар райкому комсомолу 
О. Шишка,—ці юнаки мали 
стабільні результати під 
час забігу на кросовій 
6-кілометровій дистанції, 
на вогневому рубежі, в 
підтягуванні на переклади
ні».

Цікаво також пройшов у 
клубі 2-го імені Петров- 
ського цукрокомбінату ве- 
чір-портрет «Горді вами, 
сини Батьківщини!», на 
якому було вшановано 
молодих воїнів Олександ- 
рівського району, котрі 
виконували свій інтерна
ціональний обов’язок 
афганській землі.

Продовжують свою ро
боту слідопити загону 
«Пошук» з Маловисків- 
ської середньої школи 
№ 3. Повідомляючи про 
їхній доробок, вчитель де
сятирічки М. І. Бойко на
діслав до редакції фото
знімок, на якому зобра
жений директор районно
го історико-краєзнавчого 
музею Г. М. Перебийніс з 
юними краєзнавцями, кот
рі надсилають листи в 
Москву і Київ, Мінськ і 
Ригу, Астрахань, — щоб 
встановити істину, де, при 
яких обставинах загинули 
визволителі їхнього краю, 
щоб розшукати рідних і 
близьких полеглих героїз..,

на

за-

Відділ військово-пат
ріотичного виховання.
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НА НОВОБУДОВИ
НИЇВ, 12 березня. (РАТАУ), 

На ударні будови вируши
ли сьогодні □ енладі Всесо
юзного комсомольського 
загону імені XXVII з'їзду 
КПРС кращі представники 
молоді Унраїни.

— Ми будемо допомага- 
ти меліораторам Російської 
Федерації розширювати 
посівні площі Нечорнозем- 

»ир1 зони, — сказав перед 
від їздом молодий екскава
торник з Ровенсьної об
ласті Валерій Івашин. — 
Робота ця важлива для ус
пішної реалізації Продо
вольчої програми країни. ■ 
Для виконання її, ян і Ін- 
.щих в^длоаЦалііуих зав-: 
дань, потрібні насамперед

КРАЇНИ
кваліфіковані робітники, 
які зможуть відразу вклю
читись у напружений ви
робничий ритм. Ось чому в 
енладі загону, наприклад, 
представники колективу, 
який вже склався,—брига
ди малярів-штунатурів ком
бінату «Ровнопромбуд». Са
ме такі спеціалісти потріб
ні ударним будовам у пер
шу чергу.

Валерій Івашин їде в 
Смоленську область також 
разом з товаришами: трак
тористом Володимиром Му- 
лявком і екскаваторником 
Василем Комаром. А їх.зем
лян Леонід Комар з весни 
минулого року вже працює 
в об’єднанні «Смоленськ-

меліорація». Він прибув 
туди в складі загону імені 
40-річчя Перемоги разом з 
комсомольцями Литви 
Білорусії. Майже за 
вони осушили понад 
гентарів заболочених 
мель. Однак обсяг робіт 
зростає. Тому Леонід при
їхав у рідне місто за по
повненням.

Нечорноземні області Ро
сії — одна з трьох адрес, 
по яких виїхали сьогодні 
понад 350 юнаків і дівчат 
— посланців усіх областей 
республіки. Вони брати
муть також участь у будів
ництві і реконструкції пер« 
венця металургійної про« 
мисловості країни — Маг
нітогорського комбінату, 
споруджуватимуть другу 
чергу піонерського табору 
«Артек».
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Наша читачка Валенти-І 

на К. з Гайворона звер-' 
тається до газети із запи
таннями: «Яка норма жит
лової площі на одну лю- ' 
дйну встановлена в Кіро-1 
воградській області? Хто 
має право стати на чергу ' 

одержання кварти- 1

-------  напра-С 
вила у виконком Кірово-' 
градської міської Ради на
родних депутатів. Відпо
відь дає завідуючий від
ділом обліку та розподілу 
житлової площі міськради' 
Д. Г. Мозуль:

— У зв’язку з введенням 
із 1 січня 1985 року в дію 
Правил обліку громадян, 
які потребують поліпшен
ня житлових умов, і на
дання їм ЖИТЛОВИХ примі- ( І 
щень в Українській РСР, 
облвиконком і обласна Ра- ■ 
да професійних спілок по-1 
становою № 626 від 29 гру- 

•дня 1984 року встановили 
в містах і селищах місько
го типу області: '

а) мінімальний розмір, '
житлової площі на ножно- | 
го члена сім’ї — шість 
квадратних метрів; '

б) строк постійного про
живання громадян, необ
хідний для прийнятої на 
квартирний облік в містах' 
Кіровограді. Олександрії, і
Знам'янці і Світловодську 
— три роки, в містах ра-' 
йонного підпорядкування і' 
селищах міського типу — і 
два роки, в сільських на
селених пунктах — без\' 
врахування часу прожи-' ' 
вання;

в) рівень середньої за- ,
безпеченості житлової ПЛО-' І 
щі, який враховується при І 
наданні житлового примі-, 
гцення в місті Кіровограді 
7,3 квадратних метри, рец:-' 
ті населених пунктів об
ласті — 7,8. (

На квартирний облік бе- , 
руться громадяни, які по-' 
требують поліпшення жит
лових умов, які прожива
ють постійно, а також про-. , 
писані в даному населено
му пункті громадяни. 1

Хто за законодавством 
потребує поліпшення жит- 
лових умов? у

1. Забезпечені житловою»
площею нижче мінімально-л 
го рівня. і

2. Мешканці приміщеп-т
ня, яке не відповідає уста-# 
ловленим санітарйим і тех-, > 
нічним вимогам. ,

3. Хворі тяжкими фор-' 
мами деяких хронічних за- і . 
хворювань, а тому не мо-( 
жуть проживати в кому
нальній квартирі (у кварти
рі з загальною кухнею),! 
або в одній кімнаті з чле
нами своєї сім’ї.

4. Мешканці за догово
ром по найму 
приміщення 1 
державного чи громад
ського житлового фонду, 
або за договором по най-і 
му житлового приміщення# 
в будинках житлово-буді- 
вельпих кооперативів. 1 <

5. Ті, хто наймає за до-' ,
говором не менше 5 років# 
будинок, який належить ‘ 
громадянам на правах при
ватної власності. і

6. Мешканці гуртожит-:
ків. (

7. Сім’ї, які живуть в ОД-( 
ній кімнаті (незалежно від: 
родинних відносин) й осо-1 
би різної статі, старші ( 
9 років (окрім подружжя/. (

і Потребують за законо- 
і давством поліпшення жит-1 
, лових умов також меш-і 

канці - комунальних (за-| 
і гальних) або невпорядко- 
і ваних стосовно до умов 
. даного населеного пункту 

квартирах інваліди Вели- 
• кої _ Вітчизняної війни і 

сім'ї загиблих чи пропав
ших безвісти воїнів (пар
тизан), та особи, які при
рівнюються до них в 'уста- . 
новленому порядку; Герої' 
Радянського Союзу і Герої' 

на-; і 
СлаЛ 
«За1 

в' 
СРСР»

для 
ри?».

Листа редакція

1

ЖИТЛОВОГО І 1 
в будинках; і

і

*

мовленому порядку; Ге 
Радянського Союзу і Ге 
Соціалістичної Праці; 
городжені орденами 
ви. Трудової Слави, 
службу Батьківщині 
Збройних Силах С - 
всіх трьох ступенів; особи, 
які перебували у складі- і 
діючої армії в період -гри-' . 
мадярської війни, та під 1 
час інших бойових опера- / 
цій по захисту СРСР: пар
тизани громадянської і Ве-( 
ликої Вітчизняної воєн, ін
ші особи, які брали участь 
в бойових операціях по за
хисту СРСР: працівники, 
які довгий час (не менше 
15 років) сумлінно труди
лись на одному підприєм
стві, установі, організації.
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Лист Галини К. «Поділюся сумнівами», надру
кований у «Молодому комунарі» 22 лютого, зна

йшов відгук у читачів. Цей висновок сьогодні ре
дакція робить з пошти, викликаної цією публіка
цією.

Коротко нагадаємо читачам зміст листа: учени
ця медичного навчального закладу після першої 
навчальної практики засумнівалась у правильному 
виборі своєї професії, бо зустрілася з медичними 
працівниками — черствими, байдужими до хво
рих. Галина К- просить сама переконати у хиб
ності її думок.

Відгуки, які принесла нам пошта найпершими, 
публікуємо сьогодні. Отже, читачі продовжують 
розмову-.

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

«ПОДІЛЮСЯ СУМНІВАМИ»
Якщо ти 
медсестра 
за покликанням

Я медична сестра по
ліклінічного відділення 
четвертої міської лікар
ні. Стаж роботи — 20 
років. Мене дуже схви
лював опублікований в 
газеті лист Галини К. На 
мою думку, листів-відпо- 
відей буде багато. Може 

асі вони будуть опуб- 
^Ківані, але дуже хо
четься, щоб. їх прочитала 
Галина.

З листа в мене скла
лось враження, що в Га
лини немає покликання 
бути медичною сестрою. 
Чому? Ось зона вперше 
зустрілась з черствими, 
байдужими медичними 
сестрами і одразу від
ступила. Ні, треба було 
говорити у вічі те, що 
думаєш.

Далі. Що означає ста
ти «білою зороною»? Як
що навіть щось подібне 
трапиться в колективі, то 
друзі обов'язково допо
можуть побачити нега
тивний вчинок свого то
вариша.

Приходьте до нас, Га
лино! В поліклініці зразу 
Ви зустрінетесь із заві- 
Й^чою відділенням

Олександрівною 
Хоменко і старшою ме
дичною сестрою Софією 
Вікторівною Большако- 

вою. З першої бесіди Ви 
зрозумієте, що черстви
ми, байдужими, а тим 
більше безвідповідаль
ними Ви не зможете бу
ти, а наші медичні пра
цівники побачать з Вас 
«білу ворону» тільки то
ді, якщо Ви хоч на мить 
забудете, що покликані 
допомагати хворій лю
дині, чуйно ставитись до 
неї. Тоді Вам у нашому 
колективі скажуть; «Не 
можеш — вчись, допо
можемо. Не хочеш — 
залишай медичний за
клад, немає тобі місця 
серед нас».

Звісно, труднощів у 
нас багато. Особливо в 
догляді за хзорими, в не
достатній кількості мо
лодшого медичного пер
соналу, коли медичній 
сестрі доводиться поряд 
з виконанням призна
чення лікаря виконувати 
роботу санітарки. Не ос
таннє місце має й той 
факт, що у нас невисока 
заробітна плата. Проте, 
це не позинно відбива
тись на хворих. Якщо на
віть хворий Вам нагру
бив, думай — як би я по
ставилась до цього хво
рого, якби це буз мій 
рідний, знайомий? На 
хворого не можна серди
тись, навпаки — треба 
допомогти йому, зробити 
так, щоб він заспокоїв
ся. Згодом хворий вам 
обов'язково подякує.

Ви побачите, Галино, 
що робочий день Ви на 
просто відпрацювали, а 
допомогли хворому чуй

ністю, вмінням й ува
гою, допомогли йому 
вичуняти.

Всі свої двадцять ро
ків роботи я пам’ятаю, 
що я — медична сестра. 
Ніколи я не дозволила 
собі байдуже дивитись 
на людське страждання. 
Черствих і байдужих не 
повинно бути серед нас.

А. ПАСІЧНИК, 
’ медична сестра.

м. Кіровоград.

Вірю в тебе, 
Галинко!

Прочитала листа Гали
ни К. і теж хочу поділи
тись думками.

Здоров’я мене часто 
підводить — нерідко са
мій доводиться лежати в 
лікарні. І тому багато 
можу розповісти про 
хороших медсестер, лі
карів. Та іноді зустрінеш 
такого лікаря, що не хо
четься після розмови з 
ним більше зустрічатись, 
обходиш його десятою 
дорогою.

Лікарі — теж люди. 
Різні люди. Не треба 
брати приклад з гірших. 
Але не треба й розчаро
вуватись.

Ось що, Галинко, ска
жу тобі: не залишай на
вчання, а принось ко
ристь людям. Не бійся 
виглядіти «білою воро
ною» в недоброзичливо
му колективі. Люди те
бе зрозуміють, потягну
ться до тебе хзорі — во
ни чутливі на доброту й 
турботу. Вірю — твої ру
ки приноситимуть їм ПО- ; 
легшення. Галинко, роби 
все так, як тебе вчать 
твої наставники — вчите
лі. Ти зустріла поганих, 
черствих людей, але, по
вір, не всі такі. Таких 
одиниці.

В. КОНДРАТОВА.
м. Олександрія.

Як ви думаєте, що мо

же вийти, коли до марно

вірства додати шарла

танство? Потім помножи

ти одержану суміш на ба

жання знайти легке щастя 

та страх перед фатальніс

тю долі. Для кращого зго-

ПРИМАНКА
ДЛЯ
ЛЕГКОВІРІВ
Є ЖЕНІТЬ ВІД себе ШАРЛАТАНІВ. 
О Е. АСАДОВ ПИСАВ, ЩО ЩАСТЯ 

БУВАЄ РОЗМІРАМИ З ГРУДКУ, А 
ІНКОЛИ ВОНО СЯГАЄ РОЗМІРІВ
КАЗБЕКУ. ВСЕ 
ЛЮДИНИ 

довування замішати все 

це на єлейних байках про 

несподіване щастя, котре 

вже протягом багатьох 

років випадає на долю то 

одного, то іншого, хто не- 

відступпо викопував відпо

відні вимоги.

Певно, вам уже починає 
набридати ця нісенітниця. 
Та, щоб надто вже не ви
пробовувати ваше терпіння, 
скажу, що цс дивне питан
ня виникло після знайом
ства з листом невідомого 
автора, котрий надійшов 
на адресу, школярки Оль
ги Хмарин із села Іванів
ни Ново-українського ра
йону. Найперше в ньому 
повідомляється, що оригі
нал знаходиться у Голлан
дії. А держати лист у се
бе більше 96 годин не ре
комендується. Треба роз
множити у 20 екземплярах 
і надсилати своїм близь
ким і знайомим, тобто лю
дям, котрим ми бажаємо 
щастя. І через кілька днів 

чекайте щас^я. Головне, 
по переривати лйіїцібга. 
Наводяться приклади, що 
якийсь офіцер виграв ве
лику суму грошей і знову 
втратив їх, бо по відпра
вив листи. Тут же такії 
наводяться приклади, ніби 
через невиконання згада
них вимог людей спіткали 
нещастя.

Ось так дуже просто 
можна виграти в лотерею

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД

двадцять тисяч, вилікува
тися або накликати иа лю
дину-біду. І все цс, вказу
ється наприкінці, має таєм
ничий зміст. Закінчується 
якоюсь незрозумілою фор
мулою. І ніхто не може 
пояснити, що означає будь- 
яка з літер у пій. Бо це 
звичайнісінькі дурниці. 
Але чи є в цьому лис
ті резон? Безперечно. 
Для тих, хто все це заті
яв. Аякже, «грошей не над
силайте, а надішліть листа, 
бо щастя, мовляв, не про
дається і не купується». 
Що ж, цс правда, його не 
купиш, але, мабуть, і по
дарувати ного неможливо. 
Та й кому так припекло 
роздавати щастя наліво і 
направо, щоразу множачи 
па двадцять. Однак, з цьо
го чортовиння можна зро
бити інший висновок: є 
люди, котрі намагаються 
прищеплювати пашим гро
мадянам марновірність, 
відволікати їх від будів
ництва щасливого життя. 
Мовляв, тільки невидимі 
сили здатні творити доб
ро і треба їх постійно за
добрювати, вірити в їх Іс
нування. А щоб людина

пропонується двадцять ра
зів переписати. Хіба туг 
можна не пригадати мето« 
ди гебсльсівської пропа
ганди: коли брехню иовто. 
рювати багато разів, то в 
неї починають вірити. У. 
даному випадку повторю« 
вати немає необхідності. 
Написав раз, а воно хай 
множиться.

Шкода ж від такого 
листування очевидна. Пе
ревантажується пошта, від
волікаються від справ лю- 
ди. Якщо цс учень, то він, 
потративши иа дурниці 
час, не вивчить уроків, ро
бітник відволікатиметься 
від основного завдання, 
від активного життя. Ос
новне ж цс те, що до на
шої свідомості намагають
ся протягнути звичайні
сінький ідеалізм.

Подібна ситуація схо
жа на те, як повчає з три
буни простолюдинів ко
лишній комівояжер «Веар- 
вер алуміиум компані» З.ю 
Зіглар (США) — тепер вій. 
перекинувся в ідеологію, 
— як стати багатим і щас
ливим: «Вірте у всемогут
ність бога! Цс найважли
віше з усього, що може 
порадити вам будь-який 
оратор з будь-якої трибу
ни. І якщо ви щиросердно 
повірите в бога, то я, дру
зі мої, гарантую вам те, 
що винесено у заголовок 
моєї книги — ми зустрі
немося на вершині успіху!» 
Сказавши.ці слова і при
хопивши дві з половиною 
тисячі доларів (плата за 
кожну проповідь), він 
впевнено крокує до вер
шини успіху, залишивші: 
далеко позаду тих, хго 
тільки-но розстався зі сво
їми грішми, сподіваючись 
на омріяну зустріч.

Отож не треба вірити 
дурницям. Бо щастя мож
на здобути, лише в праці, 
в активному житті, у без
межній любові до Батьків
щини. Якщо ж у вас цьо- 
го немає, ви все одно, на
віть маючи великі багат
ства, почуватимете себе 
жебраком.

8. АФАНАСІЄНКО.

«В сім’ї 
вольній, новій»
Таку назву має виставка 

творів самодіяльних май
стрів декоративно-приклад
ного мистецтва України, 
що відкрилася у Києві на 
базі Державного музею ук- 

■-фінського народного де- 
Жв^атнвного мистецтва. 
Присвячена вона 125-річчю 
з дня смерті Т. Г. Шевчен
ка.Серед експонатів є й ви
роби авторів з Кіровоград- 
щини. Це вишивки Н. 3. 
Саули з Новгородківської 
районної друкарні та Г. Н. 
Русол — завідуючої клу
бом з села Великої Зиски 
Маловисківського району.

Г. ХАРИТОНОВ.

Ніна Арбеніна 
в дев’ятому...

Дев’ятикласниці нашої 
школи провели конкурс 
«Нумо, дівчата!». За умо
вами змагання його учас
ниці повинні були прояви
ти навички з догловедення, 
аміння зробити гарну за
чіску.

Світлана Біла та Таня 
^^-пченко за 5 хвилин 
^Г?ягли приготувати із 8 
видів овочів смачні салати,

У конкурсі зачісок від
значились Галя Баркар — 
демонструвала Ніну Арбе- 
ніну з «Маскараду» М. Ю. 
Лєрмонтова та Наташа 
Дон,

Н. ГАНСЬКА, 
дев’ятикласниця Кіро
воградської СШ Н9 18.

Коли над Інгулом з цен
трі міста почали будувати 
житловий масив для чер- 
вонозорівців, частину пло
щі вирішено було переда
ти для дітей і підліткіа, 
для спортизно-технічного 
клубу «Зірочка»...

* * *
З інформації огляду- 

конкурсу призу «Извес
тий» на кращу постановку 
фізкультурно - масової, 
спортивної і виховної ро
боти за місцем проживан
ня:

«Руками робітників «Чер
воної зірки» на вулиці Кре
менчуцькій, 13. збудовано 
спортивне містечко з ігро
вими майданчиками, гім
настичним нестандартним 
обладнанням. Є кімната 
настільних ігор, спортзал, 
дві спорткімнати...

При клубі «Зірочка» пра
цює 36 спортивно-техніч
них гуртків, 14 спортсек- 
цій.

В спартакіаді «Юність» 
взяло участь 2435 чоло
вік — віком від 7 до 18 
років...

Щороку під час зимових 
і весняних канікул в спорт- 
таборі «Зірочки» зміцню
ють своє здоров’я 150 ді
тей робітників...».

* * *
...Зранку тут тиша — 

школярі поспішають у май
стерні, де працюють суд- 
номодельний, автомодель
ний гуртки, в лабораторію 
радіоелектронної інфор
мації і обчислювальної 
техніки.. Тут — місяці ко»

НА МАЛОМУ СТАДІОНІ

ВІТРИЛА ПІДНІМАЄ «ЗІРОЧКА»
піткої роботи, щоб зроби
ти модель підводного чов
на, сучасної автомашини. 
Тут хлоп’ята під керів
ництвом досвідчених май
стрів вчаться працювати 
на свердлильних і токар
них верстатах, самостійно 
лагодять радіотелеапара- 
туру. Тиша в лаборато
ріях. А через кілька го
дин стає гамірно на спор
тивному майданчику.

Тренуються юні спорт

смени. Тренер-зихователь 
Віктор Безсмертний, який 
працює з юними хокеїста
ми і футболістами, виво
дить хлоп’ят на бігозу ди
станцію. А потім уже від
працювання ігрових еле
ментів.

У клубі тренуються юні 
тенісисти, шахісти, тут від
буваються ранкові уроки з 
аеробіки.

На спортмайданчики «Зі
рочки» у вихідні дні чер- 

вонозорівці виходять ці
лими сім'ями. Що їх тут 
чекає? Ось, наприклад, 
одне з оголошень:

«ДЕНЬ СПОРТУ І ЗДО
РОВ’Я».

В його програмі:
1. Відкритий турнір з хо

кею;
2. Особиста першість 

клубу з настільного тені
су;

3. Змагання з лижних 
гонок;

4, Шахово - шашковий 
турнір.

Запрошуємо всіх дітей 
мікрорайону і їх батьків!».

А це ще одна новина: 
«Закінчилась традиційна 

першість : міста з хокею 
серед дітей і підлітків на 
приз клубу ЦК ВЛКСМ 
«Золота шайба». Наша 
«Зірочка»’ впевнено обі
грала команди «Орля», 
«Сокіл», «Дружбу», в за
ключному фінальному мат
чі перемогла хокеїстів 
«Маяка» (жек № 6) і ста
ла чемпіоном міста.

Тепер «Зірочка» поїде 
на республіканський хо- | 
кейний турнірі». ■

А що тут, на спорткомп
лексі клубу? Найбільш ма
совими були змагання за 
програмою спортивного 
свята, присвяченого XXVII 
з’їзду КПРС. Стартувало 
більше 200 жителів мікро
району. Тут і «Веселі стар
ти» десятирічних школя
рів, і турніри з міні-фут
болу, настільного- тенісу, 
шашок та шахів, і най
більш популярні змагання 
під девізом «Тато, мама і 
я — спортивна сім'я». Пе
ремогу здобула сім’я чер- 
вонозорівця В. М. .Наза
ренка, командою виграли 
вихованці ДЮСШ спорт
клубу «Зірка»,

А потім були показові 
виступи важкоатлетів, гім
настів, борців.

М. ВІНЦЕВИЙ.
На знімну: змагаю

ться юні шахісти І шаш
кісти.
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На правому березі чу
дового голубого Дунаю 
біля підніжжя Східних 
Альп (це знаменитий Ві
денський ліс) розкинулось 
Місто, що було «землею 
обітованою» для багатьох 
музикантів XVIII і XIX сто
літь — Відень. Віденці — 
народ, що 
справжній 
звучала тут 
класична, 
дворна», так і легка, весе^ .Брамс написав після смер- 
ла, опереточно. Відень по 
праву вважався найпер
шою музичною столицею 
Європи. Коли Йоганнес 
Брамс оселився у Відні на 
затишній вуличці Карлгас- 
се, 4, він уже був знаме
нитим композитором, 
правда, головні твори — 
геніальні чотири симфонії, 
концерт для фортепіано з 
оркестром сі бемоль ма
жор, «Четыре строгих на
пева», були ще попереду. 
Попереду і вшанування 
почесного громадянина 
міста Гамбурга, нагород
женого Рицарським хрес
том австрійського ордена 
Леопольда. І все ж Брамс 
був уже автором прекрас
них «Угорських танців», 
валторнового тріо,мі бе
моль мажор, кантати «Рі- 
нальдо» (на текст Гете), 
багатьох вокальних творів, 
зокрема тільки-но 
шеної «Пісні долі», 
реної під 
франко-пруської 
1870—1871 року.

А крім того, вже було 
закінчено кращий твір ні
мецької вокальної музи
ки — «Німецький реквієм».

...Для мене Йоганнес 
Брамс «відкрився», коли 
вперше почула його «Ні
мецький реквієм». Було це 
в Ризі. Якось уранці я уві
мкнула радіо. І як же вчас
но! Дивний по красі ба
ритон, підхоплений могут
ньою лавиною Інших го
лосів, сповіщав про щось 
таємниче і... страшне. Так 
вперше почула ім’я чудо
вого латвійського співака 
Петеріса Гравеліса: це ж 
був і вперше почутий «Ні
мецький реквієм» Брамса. 
Трохи згодом на день на
родження мені подарува
ли пластинку «Німецького 
реквієму» у тому ж вико
нанні, але у супроводі 
симфонічного оркестру 
під управлінням диригента 
із НДР Г. Хербіга. Слухаю 
тепер цей запис і відчу
ваю щось невимовне. Що? 
Піднесеність? Біль душі? 
Щастя? Так завжди буває 
при зустрічі з геніальною 
музикою...

«Німецький реквієм» 
композитор писав довго, 
майже десять років. Твір 
складний, великий (сім 
частин) і абсолютно не 
зв’язаний з церковною лі
тургією, хоч у ньому бага
то містицизму і принципів 
хоральності. «Німецький 
реквієм» — твір глибоко 
людяний, задушевний, пе
реважно лірико-драматич-

важливе значення. Жодне 
ж з Анатолієвих «чому?» 
по суті своїй не болить і не 
горить. Мільйони людей 
не мають записів Пупо, і 
ніхто з них від того не зі
йшов сльозами. Про цього 
артиста писалося в жур
налі «Ровесник», інтерв'ю 
з ним вміщувала «Смена». 
Днскп-гігаптп Т. Кутуньо, 
Р. Фольї та «Арабесок» 
не далі як минулого року 
можна було придбати в 
УТО «Кіровоград» облас
ного центру та, певно, і в 
інших місцях. Творчість 
першого з названих вико
навців заслужила її уваги 
ЦТ, її високої оцінки кри
тики та публіки (причому 

основному не італійської, 
зарубіжної)...

в 
а

ком «Нове — не завжди 
краще, ніж старе».

Перекладів усіх зару
біжних пісень вмістити не
можливо. На багатьох лі
цензійних дисках фірма 
«Мелодія» дає інформацію 
про загальну ідейну спря
мованість та тематику му
зичних творів соліста чи 
групи. Крім того, — і про 
цс вже теж не раз писало
ся, і всім відомо — у на
ших навчальних закладах 
на високому рівні викла
даються іноземні мови. І 
знаєте, для перекладу біль
шості пісень досить засвоє
ного в межах шкільної 
програми. Була б охота 
скористатися тими знан
нями...

розуміється на 
музиці, 
повсюди 
строга,

Вона
— як
«При-

завер- 
ство- 

враженням 
війни

ного характеру з відчут
тям трагізму, особливо в 
другій частині: «Ибо вся
кая плоть подобна траве, 
а великолепие людей 
словно цветы в траве. Тра
ва вянет, цветы опадают». 
Відомо, що «Реквієм»

ті матері. Вперше цей твір 
прозвучав в 1868 році у 
Бремені і мав великий ус
піх.

«Німецький реквієм» — 
це ніби підступ до симфо
ній, про які Брамс мріяв 
усе життя, але створювати 
не відважувався. І все ж 
в 1876—1878 роках були 
написані дві знамениті 
симфонії, пройняті напру
женням духу, незадово
ленням собою, страждан
ням, трагізмом. Епіграфом 
до них можна поставити 
знамениті слова Бетхове
на: «Всі ми народжені для 
страждань і радості. Але 
найвеличніші із нас ті, хто 
і в стражданнях знаходить 
радісТь». Перша симфонія 
Брамса більш сувора, си
ли зла часто отримують в 
ній верх над добром або 
ж у музиці звучить пасив
ність, примирення.

Друга симфонія — по
вітряна, легка, пронизли
ва, іноді навіть скерцозна. 
В ній утверджується 
критість для добра, лю
бові, людяності. Мені 
здається, зовсім не випад-

від-

Мені

Ч 
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З РУК, З ЕФІРУ ЧИ З ЦТ?
«У першому цьогорічному номері вашої газети , я 

прочитав запне дискусії про- рок-музику «Далеко від 
Лондона», і це викликало в мене багато думок. Я теж 
слухаю зарубіжну музику і не знаю перекладу слів. 
Так що, мені самому робити? Чому преса, радіо 
і телебачення мало розповідають про ге, який із за
хідних виконавців що співає? А чому існує «чорний 
ринок», де перепродуються диски? Тому, що в мага
зинах чогось хорошого не дістанеш. Наприклад, лише 
не так давно на прилавках з’явився «Волшебный по
лег» групи «Спенс», але ж це записи початку 80-х, а 
ансамбль виступав в СРСР минулого року... А коли 
ми зможемо купити диски-гігаити Того Кутуньо, 
«Арабески», Пупо, Рікардо Фольї?

Скажу ще й такс. Чому про творчість визваного 
майстра Джона Леннона ми маємо довідуватися з 
передач підривних станцій, а не з наших джерел? Чо
му на дискотеках звучить в основному зарубіжна му
зика? Гадаю, одна з причин цього у тому, що записи 
вітчизняних суто танцювальних пісень дістати дуже 
важко. Тож, підкреслюю ще раз: слід більше писати 
про все цс».

с. Калантаїв, 
Світловодський район.

ГГРИИНЯТО думати, і
так воно, здебільшого 

її буває, що людина звер
тається до друкованого 
органу з питаннями, іцо 
мають для неї життєво

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ пісЯЬ'

Сяду В скорый поезд

Анатолій ЧЕРЕДНИК,
16 років.

Про французьку групу 
«Спенс» писала й наша га
зета, а рецензії в централь
ній пресі па останні висту
пи ансамблю дають під
стави погодитися з впснов-

«Чорні думки, чорна не
вдячність, чорна зазд
рість»... Правда, не кращі 
емоції викликають ці ви
рази? «Чорний» ринок з 
їх компанії! Що там у хо
ду? Те, що потрапляє до 
рук любителів легкої на
живи чорними шляхами. 
Те, чого в наших магази
нах справді нема і не мо
же, по повинно бути. Які б 
принадні звуки не видобу
вала корундова голка з 
узятих із- нечистих рук 
ефектно оформлених дис
ків «Секс ністолз», «Клеш», 
«Айрой Меіїди», «УФО», 
«Кісс», «Назарет», місти
ться в них (у різних фор
мах і в неоднакових про
порціях) пропаганда нео
фашизму, насильства, ра
сизму, антикомунізму, са
дизму — якостей, прита
манних недолюдкам. Тож 
давайте не обтічно, а пря
мо відповідати на питан
ня: ким є ті, хто бере (ви
бачте, дере) за таке «мис

тецтво» гроші і хто їх дає? 
Спекулянти й естетично 
невпховані елементи.

Л про Джона Леннона 
писав той же «Ровесник»,

врпміром, про ансамбль 
«Бітлз» давав великі ма
теріали: з продовженням, і, 
мені пригадується, не раз.

В больбву точку вцілив 
А. Чередник, пишучи про 
репертуар дискотек, де пе
реважає «Made in...». Та на 
сьогоднішній день говори
ти про- складності з «діста
ванням» танцювальних пі
сень вітчизняних авторів 
несерйозно. Нема диска — 
є магнітофон, і liiniQjfo 
проблем. Не звучать янІ» 
пісні по першій програмі 
радіо чи но телебаченню— 
є на те приймачі, де з до
статнім ступенем чистоти 
можна записати й концер
ти програм «Маяк», «Про
мінь» й музичні передачі 
з Кишинева, Мінська то
що.

Ішла справа -- естетич
на якість сучасних пісень, 
багато з яких викликають 
справедливі нарікання. 
Згадаю два фільми, що 
широко анонсувалися (зо
крема, н по телебаченню) 
як по вінця наповнені му
зикою, з великою кількіс
тю нових Пісень у вико
нанні відомих артистів — 
це «Прийшла її кажу» та 
«Сезон чудес». Які з чис
ленних цих стрічок 
взяли за душу? Хай не 
■гак, як свого часу «Катю
ша» (після того, як вона

і

>

вперше прозвучала, на

1
діо стали приходити сотні 
листів від хлопців, що ві
рили в існування такої ми
лої, відданої дівчини), хай 
не так, як «Синий плато
чек». «Песня о тревож
ной .молодости» чи зовсім 
недавні «Надежда», «Прн- 
тяженье'землн», «Мне при
снился шум дождя», «Тра
ва у дома»?.. Хай не так, 
а хоч би трохи запам'ята
лись, як приміром, пісні з 
фільму «Женщина, кото
рая ноет»? Наша редакцій
на пошта, де різні замов
лення зустрічаються, я 
цього приводу зберігає 
мовчання. А співала ж 
Алла Пугачова...

H. ДАНИЛЕНКО, 
ведуча «Диск-аалу».

Стихи Л. ДЕРБЕНЕВА

Виступає народний танцювальний колектив «Барвінок» Компаніївського район
ного будинку культури.

Фото С. ФЕНЕНКА.

ново саме цю симфонію 
вибрав для свого остан
нього концерту у Москві 
в жовтні 1974 року вели
кий музикант сучасності 
Давид Ойстрах.

Тихо сходить місяць над 
старим віденським Рес- 
сель-парком, його блакит
ні тіні, немов квіти, по
кладені рукою сивого му
зиканта, лягають до па
м'ятника великому німець
кому композитору, і ніжну 
мелодію віденських клар
нетів підхоплюють україн
ські каштани. Музика віч-

ВІДПИСАЛИСЯ

«Землетрус

1
В. ЛЕВОЧКО.

«Молодой коммунар« 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Нэ украинском языке.

в «Епіцентрі»
Під таким заголовком 25 

січня ц. р. наша газета 
вмістила репліку, автор 
якої В. Громовий ділився 
негативними емоціями, ви
кликаними виступом ан-

самблю «Епіцентр» Кіро-( 
воградської обласної фі-( 

-дармовії. Художній керів-( 
ник філармонії І. Заруба і 
відповів на критику: «З і 
технічних причин не була 
відрегульована апарату-1 
ра, тому концерт затри- • 
мався і мало місце спо-1 
творене звучання. Програ-', 
ма колективу затверджена , 
худрадою філармонії, до ' , 
складу якої входять ком-', 
петентні професіонали...».

Ну, а як же з «непрофе-, , 
сіональним» враженням 
від концерту? Хто псрсо- ( 
кально винен у ньому і що 
зроблено для того, щоб ПО- , і 
дібие не повторилося? 4

Сяду в скорый поезд, 
Сяду в длинный поезд, 
Ночью соловьиною. 
Далеко отсюда, 
Убегу и скроюсь, 
И навеки сгину я. 
И помчатся звезды, 
Мне навстречу звезды, 
И туманы белые. 
А сюда, конечно, 
Я приехал поздно.
Что теперь поделаешь? 

ПРИПЕВ:
Уеду срочно я 
Из этих мест.
Где от черемухи 
Весь белый лес.
Где гроздья пенные, 
И соловьи.
И откровенные 
Глаза твои.
И покатит к югу, 
Скорый поезд к югу, 
По пути привычному.

Музыка В. ЕМЕЛЬЯНОВА , ,

В нем вчера приехал 
Я на свадьбу к другу, 
Другу закадычному. 
Но в глаза их гляну, 
Я невесте гляну, 
И среди безмолвия, 
Прямо надо мною, 
Гром вдруг в небе грянул 
И сверкнули молнии.

ПРИПЕВ.
Сяду в скорый поезд, 
Тот же самый поезд, 
Ночью соловьиною. 
Есть пески на свете, 
И снега по пояс, 
И дороги длинные. 
И молчать угрюмо, 
Буду я угрюмо,
И вздыхать и мучиться. 
Кто бы мог представить, 
Кто бы’мог подумать, 
Что все так получится?

ПРИПЕВ.
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Словник
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Блек ботм — у перекла
ді з англійської означає 
«чорне дно». Це танок пів
нічноамериканських негрів, 
які проживали у нижній 
долині ріки Міссісіпі. Блек

боты став популярним у 
Європі у 1927 році, 
почав виходити з 
чарльстон. Музика 
має реггеїїис забарвлення
і виконується у темпі фок
строту.
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