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КЛАСІВ 
СЕРЕД- 

КІРОВО- 
РАИОНУ 
РЕСПУБ-

тиші, і 
«Ура!» 
гай за

Зна-

інституту. вперше приїхав 
сюди, подумав, що й люди 
мусять працювати тут доб
рі і хороші. Тепер-то він 
точно знас, що не помилив
ся, а тоді — просто захо
тілося приєднатися до них.

Учитель молодших кла
сів — чоловік? Трохи ДИЕ
НО. Чи не так? Віталій і 
сам відчував, що до ньо
го якось придивляються. 
Хоча б по тому, що з пер
ших днів разом з 
стала працювати 
Сергіївна Полішко.

< — X °д,МТЕ в 
вий гай!..

С Ще якась мить 
дзвінке дитяче 
заповнює клас. У 
казкою, уявляєте?

4 чить, знову множитимуть
ся ся цікаві образи, будуть 
£ пригоди і несподіванки...
5 Потім, увечері, Віталій 
■» дістане свого «особливс-
> геп зошита і запише ту- 
5 ди ногу істерію, повну ди- 
* тямої уяви і фантазії, яку
> придумали його друго- 
’ класними.

Хто побуває в ЄозонівЦі 
’ Кіровоградського- району, 
1 обов'язково ВІДМІТИТЬ, в 
’ якому чудовому місці зна-
> ходиться школа, і ці неве-
> лині вольєри, де прекрас-
> но почуеають себе фазани,
> цісарки, дикі гуси. І той 
? гай неподалік, де дбайливі 
? руки дорослих змайстру- 
С вали із дєрсва_ вигадливих 
5 казкових героїв. Копи Ві- 
і талій Завіна, тодішній ви- 
? пуеннин Кіровоградського 
Р ^^ржаеного педагогічного

ним 
Надія 

У 
школі її вважають однією 
з найдосвідченіших вихо
вателів молодших класів. 
До того ж, вона відмінник 
народної освіти УРСР, ви
хователь - методист. Ба
гато про що це говорить. 
Народна мудрість твер
дить: щоб стати хорошим 
учителем, перш за ссе 
треба бути хорошим уч
нем. І приклад з Віталієм 
яскраво про це свідчить. 

Звичного «з;н мріяв з 
дитинства про професію 
вчителя» пре Еіталія не 
скажеш. Це - ому навіть 
не спадало на думку. 
Якось, було, забажав ста
ти біологом — любив 
цей предмет. Потім вирі
шив поступити в театраль
ний, захоплювався хоре
ографією, був солістом 
ансамблю «Конвалія». Уже 
перед випускни/л якось 
(Закінчення на 2-й стор.)

Б. І. ЗАБ1НІ, 
ПОЧАТКОВИХ 
СОЗОНІВСЬКОЇ 
НЬОЇ ШКОЛИ 
ГРАДСЬКОГО 
ПРИСУДЖЕНО 
ЛІКАНСЬКУ КОМСОМОЛЬ
СЬКУ ПРЕМІЮ ІМЕНІ 
МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО 
ЗА ВЕЛИКІ УСПІХИ В 
ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬ
НОСТІ 1 ГРОМАДСЬКІЙ 
РОБОТІ.

Оголошую
справою

ТВЕРДЕ СЛОЕ'©
Радісна звістка облеті

ла всі цехи і дільниці 
Олександрійського заводу 
підйомнотранспортного ус
таткування: за успіхи в

соціалістичному змаганні 
у другому кварталі ко
лектив нагороджено пе
рехідним Червоним пра
пором МінважМйш^уду

СРСР і ЦК профспілки 
робітників галузі. На під
приємстві відбувся урочи
стий мітинг. Приймаючи 
Черговий прапор, робітни
ки заводу взяли підвище
ні сацзобов’язанпя: у ни
нішньому рові реалізува-

А КТУАЛЬНЕ 

ти продукції додатково 
до плану на <340 тисяч 
карбованців. Своє слово 
крацобудівники підтверд
жують ділом: за сім мі
сяців вони збільшили о(ж 
■;;г реалізації продукції 
порівняно з відповідним

ІНТЕРВ'Ю 

періодом минулого року 
на 12,7 процента.

П. КОВАЛЬЧУК, 
голева комітету проф
спілки Олександрій
ського заводу підйом
но - транспортного ус
таткування.

НОВИНИ

Обрано 
новий 
комітет
12 серпня у чеських буді

вельників, що працюють на 
спорудженні Криворізького 
гірничо - збагачувального 
комбінату окислених руд, 
відбулись установчі збори 
первинної організації Спіл
ки соціалістичної молоді 
ЧССР.

Про роботу за період з 
початку будівництва (тобто 
з жовтня 1985 року) доповів 
спілчанам інженер дирекції 
ЧССР на будові Міхал Вулха. 
В обговоренні ДОПОВІДІ взя
ли участь керівники підпри
ємств, представники партій
ної організації, молоді робіт
ники. Усі вони говорили про 
участь чеської молоді у бо
ротьбі за мир, про значення 
І необхідність міцної друж
би між ВЛНСМ і ССМ, про тф 
що за період роботи в Дс- 
линській члени ССМ встано
вили тісні зв’язки з місце
вими колгоспами, комсо
мольськими організаціями 
підприємств і установ райо
ну. Робітники також висту
пили з підтрииною ініціати
ви відпрацювати 4 дні на 
спорудженні об’єктів соц
культпобуту. і ці 4 дні вони 
хочуть відпрацювати на бу
дівництві інтерклубу, яний 
сприятиме налагодженню ін
тернаціональних зв’язків на 
будівництві.

На-вбсрах вцетупив секре
тар ССМ ЧССР Єжи Ьарилі 
У роботі зборів також взя
ли учесть А. МсТВІСНКО — 
секретер ЦК ЛКСМУ, В. Іва
нов — другий секретар Кі
ровоградського ОК ЛКСМУ, 
С. Кучме — завідуючий від
ділом робітничої і сільської 
молоді Дніпропетровського 
ОК ЛКСМУ, Бесат Петєр — 
заввідділом робітничої мо
лоді ЦК ССМ ЧССР, Роланд 
Діїу — перший секретар 
СБНМ (НДР).

Наш кср.

У диких птиць нема рушниць
Що таке полювання — добро чи зло? Мисливці на це питання відповіда

ють однозначно й безапеляційно: добро! І тільки потім дехто з них, бува до
дає: «Звичайно, якщо не...» З огляду на сумний досвід минулих років (лише 
минулого полювального сезону 80 чоловік покарано за порушення правил по
лювання на пернату дичину), розмова кореспондента «Молодого комунара» 
з старшим мисливствознавцем лісомисливської інспекції обласного управлін
ня лісового господарства й заготівель М. Г. Раком напередодні відкриття 

сезону полювання почалася так:

ОР: Миколо Григоровичу, полюван
ня на пернату дичину відкривається 16 
серпня о 16 годині. А що, коли дехто 
з мисливців розпочне його на годину- 
дбі раніше?

' М. Г. РАК.: Такі дії будемо кваліфіку
вати як грубе порушення правил полю
вання, з відповідними де цього вис
новками: вилученням рушниць та від- 
стрілочних карток і позбавленням права 
пслюватВ та штрафом. Робиться це не 
заради «паперового параграфа», а за
ради користі справи: дисципліна й са
модисципліна у людини, яка має в ру
нах заряджену рушницю, повинна бути 
високою. Звичайно, мисливці, як відомо, 
люди азартні, азарт живить їх енергією 
під час стомливих блукань у пошуках 
дичини болотами та заплавами рік і во
дойм чи в години сидіння у засідках, 
без азарту неможливим був би цей 
досить поширений вид спорту. Та справ- 
_^г й мислячий мисливець, незважаючи 

а що, не ста е порушувати ані норм 
в "стрілу, ні строків полювання, ні пра- 
ЕХт бо розуг/.іємс: все це потрібно для 
бережливого використання природних 

багатств нашего краю та для зручності 
й безпеки всіх учасників полювання.

КСР: Певно, під час інструктажів, які 
відбулися в усіх мисливських нслективах, 
людей докладно поінформували про 
особливості цьогорічного сезону?

М. Г. РАК: Так, цю роботу проведено 
скрізь. І все ж я хочу зараз нагадати і 
мисливцям, і охоронцям природи деякі 
основні пункти положення про полю
вання в нинішьому сезоні на території 
Кіровоградщини.

Дозволено полювати лише на чотири 
види диких птахів: гусей, качок, лисух і 
диких голубів (це одна з основних особ
ливостей сезону). Норми відстрілу — 
не більше однієї дикої гуски, п'яти ка
чок, шести лисух, 20 диких голубів. У 
листопаді-грудні можна буде відстрі
лювати (але тільки за ліцензіями) фаза
ні — про дозвіл на таке полювання 
ми повідомимо первинні організації Ук
раїнського товариства мисливців та ри
балок додатково.

Не слід забувати нашим мисливцям і 
про те, ЩО вести промисел у ДСЗЕОЛЄ- 

ні дні (субота й неділя) можна лише 
протягом СЕІТЛОВОГО дня і ні в якому 
разі не в темну пору доби. Крім вихід
них, дозволено також полювати в свят
кові дні 7 жовтня й 7 листопада. Не 
зайвим буде нагадати, що полювати 
можна за одержаними у господарів 
мисливських угідь відстрілочними карт
ками та путівками на дичину, вказану в 
цих документах.

З метою охорони флори й фауни цьо
го року рішенням облвиконкомиу забо
ронено будь'яке полювання на есдой- 
мах рибцехів в Аджамці Кіровоградсь
кого району та селищі Олександр.вщ, 
рибдільниць в Оситняжці й Кандаурово- 
му Кіровоградського, Бовтишці, Красно- 
сілці й Цвітному Олєксандрівського, се
лі Олександрівці Олександрійського ра
йонів.

КОР.: Які ж перспективи вполювати 
дичину мають мисливці області ниніш
нього сезону порівняне з минулим!

М. Г. РАК: Погодні умоєи нинішнього 
року (перш за все те, що не було павод- 
ку) посприяли значному зростанню по
топів я птиці, яка гніздиться в угіддях 
КірсЕОгредщини. Чекаємо й на значне 
зростання кількості перелітних . птахів 
там, де є великі ріки та водойми — це 
т.ерш за все угіддя Світлсводсьного та 
ОнуфріЇБського районів.

Однак одразу хочу застерегти: у 
зв’язку із зростанням кількості пернатих 
серед них поширилися захворювання, 

які можуть завдати шкоди здоров’ю 
людей. Отож, перш ніж вживати впо
льовану дичину, уважне придивіться, чи 
не має вона явних ознак нездоров’я 
(вони проявляються у явній виснаженос
ті птаха, випаданні пір'я тощо). Тану ди
чину можна використовувати в їжу тіль
ки після консультації з ветлікарем.

Дбаючи про дальше примноження 
природних багатств області та про ус
піх майбутніх полювань, ми розселили 
цього року б угіддях Новсмиргородсь- 
кого та Долинського районів по 500 го
лів тримісячного молодняка пернатої 
дичини, яка нині підросла й набрала 
промислових кондицій. Крім того, було 
завезено 500 гелів маточного поголів’я 
фазанів в Олександрійський район, мо
лодняк: 1000 голів — у Новгородків- 
ський, 300 — в Олєксандрівський, 700 — 
в НоБсукраїнський райони.

Цього року буде посилено й контроль 
за дотриманням правил полювання. Пе
редбачено провести рейдів в півтора 

.раза більше порівняно з минулим р.о- 
ксм, ширше залучати до цієї справи 
міліцію, а також юних природолюбів 
членів «зелених» та «голубих» патрулів. 
Члени рейдових бригад мають право 
перевіряти не лише документи, але и 
оглядати з метою виявлення прихованої 
дичини транспортні засоби та речі гро
мадян. Браконьєрів будемо карати ма
теріально, вилучатимемо у них рушни
ці, дичину й документи...

А справжнім мисливцям хочу побажа- 9 
ти гарного відпочинку, цікавих пригод ' 
несподіваних відкриттів на мисливських 
стежках рідного краю. Одним словом 
— вдалого полювання!

Вїв розмову П. СЕЛЕЦЬКИЙ. І
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НОВА МОДЕЛЬ
Діючий макет принци

пово нової канцелярської 
електронної друкарської 
машини «Ятрзнь» було 
представлено на засідання 
науково - технічної ради, 
Кіровоградського виробни
чого об’єднання «Друк- 
маш».

Нова модель вигідно від

різняється від своєї елек
тромеханічної попередни
ці з такою ж назвою. По 
кількості деталей вона 
втричі простіша, ніж та, 
що нині на конвейєрі. 
Якість друку її прирівню
ватиметься до поліграфіч
ного, що відповідає кра
щим світовим зразкам дру
карських машин.

Наш кор.

ДЗВІНОК У РЕДАКЦІЮ

<да ГІРЧИЦІ-ЛОТЕРЕЙКУ...»
— Алло, редакція? 

Здрастуйте! З вами гово
рять жителька міста Ізма
їла Одеської області Світ
лана Панаріна. У мене до 
вас справа...

— Слухаю...
— Щороку влітку я 

приїжджаю до бабусі, яка 
проживає в суп Кам’япе- 
чому І Іовоар.хаїпельського 
району вашої області. В 
самому центрі села—коо
перативний магазин. Але 
асортимент товару тут ду
же бідний. Набагато про
стіше говорити про те, що 
є, ніж про те, чого нема. 
Скажімо, з макаронних 
виробів тут тільки вермі
шель. А головне — при 
надходженні якого-псбудь 
«дефіциту;» його продають 
з навантаженням. Наван
таження — це, як правило, 
зіпсований, залежанпй 
продукт: цукерки, оселед
ці і т. п. Нерідко ціна на
вантаження значно пере
вищує ціну того товару, 
який хочеш узяти.

Мене дуже здивувало, 
що люди зовсім не обу
рюються такому неподоб
ству. І коли недавно в ма
газин завезли гірчицю 
(ціпа одного кілограма — 
ІЗ копійок), то почали да
вати в навантаження... ло
терейні білети. Я спробу
вала висловити своє не
вдоволення. 1 що ж? На 
мене одразу забубоніли:

— 'Ги що? ГІомовч, а то 
гірчицю не продавати
муть...

‘Записав А. БЕЗТАКА.
Від редакції. Гірко і бо

ляче за людей, про яких 
розповіла Світлана. Лю
дей, що свідомо йдуть на 
самообман Що потурають 
людям, у совісті яких ви
робився повний дефіцит 
елементарної порядності, 
чесності. Чому ми соро
м’язливо відвертаємо очі 
від подібних фактів, коли 
треба усім бити на сполох 
і закликати до порядку 
відвертих здирників, на
хаб?

17 СЕРПНЯ — ДЕНЬ 
ПОВІТРЯНОГО ФЛОТУ 

СРСР

КУРСАНТИ ВЧАТЬСЯ* 
ЛІТАТИ...

На знімку: В Орен
бурзькому льотному учи
лищі біля літака Юрія 
.агаріпа.

Фото О. ПІДДУБАОГО.
Фотохроніка ТАРС.

9

Оголошую
своєю

(Продовження. 
Поч. на 1-й стор.).

особливо гостро 
що зі всім, що І 
йому розлучатися 
нелегко. Весь час 
подій, піонерська, 
мольська робота, 
— і раптом зсе 
минулому...

Тоді це здавалося 
ментальним:

відчув, 
шкільне, 

буде 
: у гущі 
, комсо- 

гуртки 
це в

сенти- 
врешті-решт, 

майже всім шкода розлу
чатися зі школою. І після 
випуенних екзаменів «за 
компанію» з друзями подав 
документи до Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машинобу
дування. Поступив, цілий 
рік навчався, а -майбутнім 
інженером себе так і не 
уявив. Зате тепер все яс
ніше відчув, чому йому, як 
нікому іншому з одноклас
ників, було так важко ска
зати школі «прощай».

Невже його покликання 
— професія вчителя?

Проходив повз школу і 
мимоволі стишував нрок. 
Щось є особливе у шкіль
ній перерві...

Коли людина має зреби- 
“•• •;............ ' _ почи

нає філософствувати. Віта
лій думав так: у ножної 
людини є покликання, яке 
дано їй від природи. Го
ловне — відчути його, не 
тамувати, інакше скоїш 
злочин проти самого себе.

В інституті учизся із за
хопленням. Після друго
го курсу йому, як відмін
нику навчання, дозволили 
навчатися за індивідуаль
ним планом, тобто: учи
тися і працювати у школі. 
Зайво говорити, що це 
непросто. Але справляв
ся і сесії складав нз «від
мінно».

Трохи неззична карти
на: молодий чоловік се
ред малят. Ми звикли до 
того, що вихозання дітей 
— справа жіноцтва, а от 
Віталій заперечує це. Не 
словами, зрештою, ділом. 
І треба побувати в ньо
го на уроці, щоб приста
ти на його бік. Адже це, 
як і в сім'ї: діти при ма
тері дозволяють собі чи
нити більше пустощів, 
ніж при батькові. До того 
ж, а нього, Віталія, - якось 
природньо поєднується

миглооолі стишував 

ній перерві...
('

ти вибір, мимохіть

УВАГА, КОНКУРСІ

ЗНАЙ І БЕРЕЖИ
Редакція газети «Молодий комунар» спільно з об

ласною радою Українського товариства мисливців та 
рибалок оголошує конкурс-вікторнну «Знай і бере
жи» для мисливціь, які візьмуть участь у цьогоріч
ному полюванні, а також для всіх знавців і любите
лів природи рідного краю. Мета заходу — пропаган
да правил полювання та знань про рідну природу і 
виховання бережливого ставлення до її багатств.

Конкурс проводитиметься у три тури. Підсумки 
буде підбито на початку грудня, після завершення 
полювання на пернату дичину. Переможцям буде 
вручено пінні подарунки:

— за перше місце — палатка туристська двомісна; 
—за друге — костюм мисливський;
— за трете — спальний мішок утеплений.

ЗАПИТАННЯ 
ПЕРШОГО ГУРУ 
КОНКУРСУ-ВІКТОРИНИ

1. Що ви знаєте про 
зовнішній вигляд, особли
вості життя й поведінки 
лисух?

2. Що таке Червона 
книга УРСР? Які птахи Кг 
розоградщини занесено 
до Червоної книги?

3. Розкажіть правила 
безпеки на полюванні. Чи 
доводилося вам бути свід
ком порушень цих пра
вил? Яких заходів до по
рушників техніки безпеки 
на полюванні може зжити 
мисливський колектив?

Кожна зідпозідь на за
питання вікторини буде 
оцінена за десятибальною 
системою.

Відповіді на запитання 
першого туру конкурсу- 
вікторини (якість офор
млення їх теж буде вра
ховуватись) просимо над
силати до редакції не піз
ніше 10 вересня ц. р. за 
поштовим штемпелем.^^ 
Пропонуйте також запи--^' 
тання для наступних турів 
вікторини. Якщо ваше за
питання буде використане, 
то вам за це будуть нара
ховані додаткові бали.

Жюрі конкурсу.

І справді, про колектив 
Созонівської СШ можна 
розповісти багато хорошо
го. Тут завше раді новому, 
прогресивному, не боять-

справою
суворість із добротою. 
Ніколи не чують од ньо
го «діточки», «картиноч- 
ки». Розмова ведеться, як 
з дорослими. 1, разом з 
тим, скільки наполегли
вості і терпіння при роз’
яснюванні! Учителеві’ на
багато простіше підказа
ти готовий висновок. Але 
ефект буде стократ біль
шим, коли школярі самі 
дійдуть істини — треба 
всього лиш уміЬо спряму
вати їхню думку. А ще 
важлизо знайти окремий 
підхід до кожного з уч
нів. Саме тут криється 
найголовніший секрет Ві- 
талієвого успіху у малят. 
Хоча він сам відносить 
це на рахунок того по
кликання, що дано йому 
від природи.

Ось, наприклад, Сашко. 
Вертлявий, непосидючий— 
того й дивись, щось втне, 
навіть на уроці. Чи треба 
наказувати — адже коли 
учень не слухає, йому не
цікаво? І дійсно, хлопчик 
кмітливий, швидко справ
ляється із завданням, кра
ще, ніж інші, засвоює про
грамний матеріал і просто 
не витримує, коли вчитель 
повторює це кілька разів. 
Віталій Іванович знає: Саш
кові потрібне додаткове 
завдання, «завантажити» 
його слід. А ось Валя ду
має повільніше, по-дорос- 
лому розважлива — якщо 
чогось не розуміє, дуже 

соромиться питати, ніяковіє.
Варто бути умілим ре

жисером, щоб не нав'я
зувати своїх думок, зму
сити урок іти за сценарієм. 
А буває, треба й перебу
дуватися. Значить, щось 
не передбачено, треба не
одмінно врахувати на май
бутнє. Із цього, врешті- 
решт, і складається досвід. 
І таки добре, що поруч є 
Надія Сергіївна, 
педагоги.

— Якщо 
мився, щось 
сяг, то лиш 
усім.

ся експериментів. Про це 
свідчить хоча б той факт, 
що сюди охоче йдуть пра
цювати молоді вчителі — 
коли для багатьох сільсь
ких шкіл це лишається 
проблемою. Учительська 
комсомольська організа
ція тут налічує 17 чоловік. 
Протягом кількох років 
вона вважається кращою у 
районі, очолює її Віталій 
Завіна- Але сказати просто 
«очолює» це, по суті, не 
сказати нічого. Адже після 
того, коли закінчується 
перша зміна, тобто уроки 
в класі, починається друга 
— шкільні, комсомольські 
справи. І обіцянка повер
нутися з роботи додому 
пораніш із дня в день ли
шається невиконаною.

Ізанко. Згадує Віталій як 
вони із Надією Сергіївною 
створювали свій кабінет. 
Не було б його зараз, аби 
не довіра- досвід всього 
колективу. Віталій взявся 
його узагальнити. Спирав
ся і на допомогу райвно. 
Бував у інших школах, по
вчитись ніколи не соро
мився- Тепер їздять до 
нього, побачити, перейня
ти. Кабінет — один з кра
щих у нашій області.

Віталій любить перечи
тувати свій «особливий» 
зошит. Пробує переповіс- 
ти казки і своєму триріч
ному синові. Найчастіше 
це буває після «важкого» 
дня. Хоча з молодості й не 
говорять про втому, все ж 
трапляється. Адже у Віта
лія, крім шкільних справ, є 
ще багато інших. Так, на
приклад, він уже четвертий 
рік голова районної ради 
молодих вчителів. І це на 
нього як керівника покла
дає немало обов'язків. Ад
же рада покликана в пер
шу чергу допомагати учи
телям у вирішенні
проблем. Завіна — керів
ник проблемної групи по 
впровадженню передово
го досвіду вчителів почат
кових класів, член райко
му комсомолу, член комі
сії у справах неповноліт
ніх Созонівської сільської 
Ради, керівник шкільного 
методологічного об'єднан
ня учителів 
класів. І все це 
одна 
разу 
бота 
тами
остання: «Віталію, 
тебе з присудженням рес
публіканської комсомоль
ської премії імені Мико
ли Островського». Навіть 
не повірилось відразу. 
Чому саме йому? Важко 
самому відповісти на таке 
питання.
говорить 
приємно 
почавши 
шлях, ти 
бити

Вчились у
вільшанці»

це не

у райо- 
тенден- 
кількос- 

серед

їхніх

старші

я чого 
умію 

завдяки

нав-
і ДО

ЇМ

— Нерідко доводиться 
спілкуватися з молодими 
вчителями інших шкіл, ---
говорить Віталій, — обмі
нюватися досвідом. Дуже 
дивує те, що більшість 
скаржиться на нудне жит
тя у школі, що, мовляв, ні
чим зайнятись у 
час. І подібне. Не 
чи позаздрити їм, чи по
співчувати, 
но кажучи,

Робота 
організації 
ривно пов’язана з учнівсь
кою. Всі заходи планують, 
ся разом. Як от. наприк
лад, одна із акцій: минуло
го року молоді вчителі ра
зом з учнями взялись об
робляти в колгоспі за пов
ним циклом 45 гектарів 
кормових буряків. Все ро
били вручну, навіть зби
рали. а зароблені гроші 
1100 карбованців пішли на 
створення у школі панте
ону слави. В нинішньому 
році вирощують буряни і 
тепер кошти підуть на 
оформлення шкільного 
фойє.

Щастить Віталієві на доб
рих людей, хороших дру
зів, з якими можна сміли
во братись за будь-яке 
діло. Як от молоді колеги 
Віктор Громовий, Ольга 
Титова і старші — заслу
жена учителька УРСР 
М. Т. Пилипас, завуч А. Б.

вільний 
знаю,

бо нам, образ- 
дихнути ніколи, 
нсмсомольг.ької 
вчителів нероз-

молоді, 
віль-

ЖИТТЯ СПІЛКИ

початкозих 
поєднує 

людина- Не одного 
його громадська ро- 
відзначалася грамо- 
й дипломами. І ось 

вітаємо

Адже за людину 
її праця. І як 
знати, що лише 
свій трудовий 
вже встиг зро-

щось корисне. А 
попереду ще ціле життя, 
улюблена справа, яку об
рав назавжди, оголосив 
своєю. Так говорили древ
ні латиняни.

Премію Віталій Завіна 
вирішив перечислнтн у 
Фонд миру.

3. ПШЕНИЧНА.

Обласні триденні семі
нари секретарів комсо
мольських організацій ор
ганів внутрішніх справ вже 
стали традиційними. В ми
нулі роки вони організо
вувались на базі Сзітло- 
водського та Гайворонсь- 
кого районів, а ось нині
шнього місцем проведення 
стала Вільшанка. І 
випадково.

Останнім часом 
ні простежується 
ці я до зменшення 
ті правопорушень
підлітків і молоді. Первин
ні комсомольські органі
зації своєчасно реагують 
на факти правопорушень 
серед молоді та підлітків, 
з'явились тут і перші ціка
ві зернинки досвіду робо
ти з «важкими» підлітками. 
Спільні профілактичні за
ходи- які проводять район
ний відділ внутрішніх спраз 
і районний комітет комсо
молу, не дали б бажаного 
ефекту, якби тут не дбали 
про дозвілля 
Отож, повчитися у
шанців дійсно є чому. То
му планом проведення об
ласного семінару перед
бачені не лише теоретич
но-практичні заходи, а й 
широка культурно - спор
тивна програма.

Мета семінару — попов
нити знання комсомольсь
ких секретарів з питань 
підготовки і проведення 
звітно - виборної кампанії, 
організації роботи з ви
борним активом, навчити 
їх працювати з докумен
тами, правильно планува
ти роботу Відбувся обмін 
досвідом.

Під час атестації учасни
ків семінару глибокі знан
ня показали А. Трав янко 
з Бобринця, П. Беспалий з 
Долинської, В. Дмитрієв зі 
Знам'янки. Практично не 
виникало труднощів і для 
В. Прудкого із Новоархан- 
гельська та С. Грабового із 
Онуфріївни. Це й зрозумі
ло: очолювані ними ком
сомольські організації є

правофланговими в облас
ті.

Учасники семінару по
бували в колгоспі імені Ле
ніна. Секретар парткому 
господарства делегат
XXVII з'їзду КПРС Н. О. 
Курко познайомила при
сутніх з роботою ко/'^к- 
мольської організа^’- 
Учасники семінару до під
ніжжя обеліска, споруд
женого в центрі села з 
пам’ять про загиблих вої- 
ніп-односельціз, поклали 
квіти.

Ввечері — музична ві
тальня. Цього разу — у 
місцевому колгоспі. Веду
чі заступник голози кол
госпу по роботі з молод
дю О. Кравець та культ
працівник Т- Маринич лю
б’язно запропонували гос
тям стати учасниками за
сідання клубу ерудитів 
«Що? Де? Коли?». Запози
чена в телебачення гра 
стала популярною в райо
ні. Як проводити її в най
простіших умовах — поді
лилися досвідом гостинні 
господарі.

Останнього дна — ва
гання з кульової стрільби. 
Перемогли О. Яременко 
із Петрового, С. Буземсь- 
кий з Новомиргорода та 
П. Пилипчук з Вільшанки.

Спеціальних призіз рай
кому комсомолу удостоє
ні кращі гравці місцевої 
команди «Аврора» та збір
ної комсомольських сек
ретарів органів внутрішній 
спраз області, які провели 
товариську зустріч з фут
болу на місцевому стадіо
ні «Колос».

Насиченість практичними 
захода/ли дала змогу кож
ному із учасників семіна
ру відчути свої сильні й 
слабкі сторони.

8. БОЛГАРИН, 
помічник начальника 
політвідділу УВС обл
виконкому.



16 серпня 1986 року «Молодий комунар» З crop.

Аби лиш
— Ти куди подався?
— У КІСМ.

добре. Разом будемо.
Ти ж у торговельний збирався.

— Збирався... Документи вже зідаіз, 
а потім назад забрав. Передумав. Та й 
конкурс там великий.

Продовження розмови я не почула — 
хлопці скочили в тролейбус. Потім з ни
ми довелося зустрітися вже біля інсти
туту.

— Он у торговельному, знаєте, який 
конкурс! — знову своєї хлопець. Та й 
правильно: вивчаться — все матимуть: 
одяг, взуття, всякі дефіцитні речі! Що, 
не так?

— Чому ж ти тоді документи з цей ін
ститут подав?

Хлопець спочатку ніяковіє, а потім:
— Я техніку люблю. Та й у торговель

ному великий конкурс.
Отже, Олег знає, що закінчивши тор

говельний інститут, можна все дістати. 
«А що ж тобі відомо про професію ін
женера?» — хотілось запитати у нього- 
Та хлопець уже подався з товаришем 
сходами нагору.

ЗАМИСЛИМОСЯ

вступити
факультету сільськогосподарського ма
шинобудування.

Ось деякі відповіді:
«Професія інженера зв'язана з сіль

ським господарством, з технікою»; «Без 
неї не обійтись»; «Знаю все в загальних 
рисах»; «Майже нічого»; «Перспективна»; 
«Почесна»...

Хлопці і дівчата вирішили стати інже
нерами, а не мають найменшого поняття 
про обрану професію. Адже відповіді— 
слова загальні, приблизні уявлення. їх, 
вчорашніх школярів, мов сліпих коше
нят, «підштовхнули» до інституту батьки, 
знайомі, вчителі. 1 зони, покірно схилиз- 
ши голози, подали документи. Навіть не 
поцікавилися: чим я буду займатися піс
ля закінчення вузу?

Пасивність у виборі професії — чим 
вона, сьогоднішня, обернеться згодом? 
Не батьки, не знайомі, хто радив КІСМ, 
працюватимуть інженерами. Працювати 
належатиме сьогоднішньому абітурієнто
ві. Проте він зараз не про це думає, йо
го прагнення єдине — вступити. Бо де 
ж це бачено — у школі вчився на «доб
ре» й «відмінно», а тут раптом... «прова
лився».

Іа чи не краще було б у даній ситуа
ції (коли не вибрав професії до душі)—

піти рік-другий попрацювати, зважити 
всі за і проти, черпнути досвіду життєво
го, а тоді вже з певністю віднести доку
менти? Мабуть, менше було б розчаро
ваних.

Якось зустрілась зі своєю знайомою. 
Розмова зав язалась про життя студент
ське- Знайома навчається в технічному 
вузі.

— Важко^дуже, — жалілась вона. —І 
набридає. Заберу, мабуть, документи. 
Не для мене ці науки...

Видно, вона також вступала, аби всту
пити.

Багато абітурієнтів не змогли відповіс
ти на таке- здавалось би, просте запитан
ня: «Чим вас приваблює обрана профе
сія?» Просто ставили проти запитання 
прочерк. І ніхто не задумався, що це, 
може, прочерк проти п'яти років сту
дентських. Найкращих у житті, неповтор
них.

Сьогодні абітурієнтові, який іде вчи
тися всліпу, видається все дуже простих*: 
де б не працювати — все одно треба 
працювати. Мовляв, за працю тебе пова
жатимуть, величатимуть. А що ще потріб
но? Та, мабуть, треба зважати на те, що 
шанують не просто спеціалістів, а справ
жніх спеціалістів.

Моя однокласниця вступала до інсти
туту два роки. За третім разом нарешті 
витримала конкурс на вечірнє відділення 
Працює і навчається водночас, допома
гає матері-виховувати двох молодших 
братиків. На моє питання, чи важко, ус
міхнулась:

— Що ти! Знаєш, як цікаво.
Цікаво! Тому що людина мріяла про 

свою професію- Роки йшла до неї, впер
то працювала над знаннями. І добилась 
свого.

Шестеро цьогорічних абітурієнтів фа
культету сільськогосподарського маши
нобудування КІСМу ще до початку екза
менів забрали документи. Що змусило 
їх це зробити? На жаль, члени приймаль
ної комісії цим не поцікавились.

Профорієнтаційна робота в інституті, 
як запевнив мене заступник декана С. А. 
Матієнко, поставлена добре, проте кіль
кість бажаючих вступати на цей факуль
тет не збільшується, В чому ж справа? 
Самі викладачі пояснюють це просто: 
професія інженера на сьогоднішній день, 
на жаль, не має високого престижу.

Думки абітурієнтів — протилежні. На
веду кілька з анкет: «Професію інжене
ра недооцінюють. їй належить майбут
нє»; «Зараз, у вік НТР, інженери високої 
кваліфікації дуже потрібні»; «З профе
сією інженера мало знайомлять у шко
лі»; «Престиж професії інженера зале
жить від людей цієї професії».

Чи щирі ці думки? Сподіваємось, що 
на цю публікацію відгукнуться молоді 
інженери, ветерани виробництва, студен
ти й абітурієнти. Спробуйте відповісти на 
запитання: чи престижний інженерний 
фах?

В. ШУНДРІНД, 
студентка факультету журналістики 
Київського держуніверситету імені 
Т. Г. Шевченка.

Це питання я постазила в анкеті, на 
яку попросила відповісти абітурієнтів

АНГЛІЙСЬКИМ
СНІДАНОК

ВАМ, БЕЗУМОВНО, 
пощастило: ви будете 

дза дні жити в англійських 
сім'ях, пізнаєте, що таке 
чисто англійський сніданок. 
Ви побачите також, як ан
глійці відпочивають, тішать- і 
ся природою і гарною пого
дою... .

Це були перші слова Мар- . 
гарет у нашому туристично- 1 
му автобусі ще на Лондон- і 
ському аеродромі Хитроу. 
Висока, люб'язна і енергій
на, етапом схожа на чемпі
онку з легкої атлетики, а 
обличчям — вилита Мері 
Поппінз, вона була нашим 
гідом і вірним товаришем 
протягом Жати днів перебу
вання у ВОгкобрптанії. Що 

і стосується чисто англійсько
го сніданку, нам дійсно бу
ло цікаво, що їдять гостин
ні господарі, як організова
ний їхній побут, як склада- 

I ється сімейний бюджет, як 
[працюють школи і лікарні, 
І— і ми запитували, перегш- 
Ітузали, уточнювали. Особ- 
Ілнво діставалось Маргарет. 1 Вранці вона приносила схе- 
Імн, діаграми, бюлетені і за- 
■ чатувала нам із друкованих 
■ джерел цифри, ЯКИМИ ми ці- I казились заздалегідь.

ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ
■ майбутнє?
і Ми, тридцять прсдстав- 
|яиць Комітету радянських 
■жінок, були запрошені про- 
■вести суботу і неділю в 
■сім’ях паши.': англійських
■подруг. Ми разом з ними 
■брали учаЖ^У зборах і ди- 
Вскусіях, гул/ГЛ!і, готували 
■обід, мили посуд, але голов- 
■не, багато і задушевно бе- 
Всідуваля про все — про на- 
Вші сім’ї, про наші справи і 
■ мрії.
В Протягом десяти днів ми 
■неодноразово чули від анг- 
Илійок, що нас. жінок двох 
■країн багато що об єдяує.

і «Наше майбутнє залежить 
Ввід золі таких людей, яи ми» 
В— ось думка вчительки 
■ Перл Меррідж. в сім'ї якої 
■я мешкала з містечку Челм- 
■ сфорді поблизу Лондона. У 
■ Перл четверо дітей. ВІСІМ 
■ онуків, в Сім'ї достаток. Не 
■ножна на її міст віддавала 
■б так себе без ост?н«У,{Ро- 
■ м а я с ь к і й Діяльності. Я за п и- 
■тала чоловіка Перл. Сема.як 
Шпін ставиться до Роботи 
■дружини в організації «Ма-

У- відповів ЙН. — КолИ "'Я 
Bä бороть.

В V Щомїш’емі мене запроси- 
|ла до' себе Херриед Мартін,

археолог. Спочатку ми гу
ляли, роздивлялись містеч
ко Бурнвіль, де вона меш
кає з чоловіком Крісом, як 
і вона, викладачем Бірмін- 
гемського університету, і си
нами Томасом і Петером. 
Потім вечеряли у них в ко
теджі. На вечерю зібрались 
друзі і сусіди хазяїв — 25 
чоловік! Кожна сім'я прий
шла з дітьми. Діти бігали на 
галявині, що перед будин
ком. гралися. А ми, дорослі, 
провели весь вечір за бесі
дою... Звичайно, обговорю
вались і проблеми, і перш 
за все страшне лихо англій
ської громадськості — без
робіття (в Бірмінгемі 21 про
цент працездатних не мають 
роботи), говорили і про на
ступ «Спільного ринку» на 
дрібних і середніх фермерів 
і підприємства.

«У нас есе більше і біль
ше людей переконуються у 
розумності і реалістичності 
мирних пропозицій пана 
Горбачова. Гадаю, вся чесна 
Англія підтримує радянські 
мирні ініціативи», — сказала 
мені Херриед на прощання.

«ОИ, АРБАТ, МІЙ АРБАТ!»
Хто сказав, що англійці 

чопорні і неконтактні? 
раз, заблудившись в 
донських кварталах, 
звертались за допомогою до 
перехожих. Дізнавшись звід
ки ми, вони стримано пока
зували маршрут до готелю 
по наших картах, розпові
дали, як краще пройти, 
навіть проводжали нас. 
в «Козячому трактирі», 
обідала наша група, глаша
тай (є і така посада; йому 
вводиться в обов’язки чита
ти останні випуски газет і 
повідомляти новини клієн
там)'зайшов у зал з дзвоном 
і посохом, в трикут
нику і старовинному камзо
лі і від імені персоналу трак
тиру привітав радянську жі
ночу делегацію.

Були і досадні випадки. 
Під час нашого перебування 
в Уелсі в програмі телєно- 
вин виступив міністр сіль
ського господарства і пові
домив, що уряд наклав за
борону на продаж баранини 
на три дні. Виявляється, над 
пасовищами цього аграрно
го району нещодавно про
шла дощова хмара, що прий
шла із Чорнобиля. Скоро ця 
тема стала голосною сенса
цією: консерватори вимага
ли відшкодувати збитки ско
тарям, лейбористи заперечи
ли: де докази, що хмара 
прийшла із України? Чи не 
в Уолсі найстаріша в кра
їні і найвідсталіша технічно 
АЕС?

Тему Чорнобиля згадала 
в бесіді з нами в приміщен
ні парламенту член палати

Не 
ЛОП- 

ми

ПОДИ .
Факти •
КОМЕНТАР

тягнула: «Ой, Арбат, мій 
Арбат, ти моє покликання...»

і
А

де

ИїWh

вдас- 
забо- 
зші- 

Всли-
воло-

громад від лейбористської 
партії Джоан Мсйнар:

— У Великобританії за
старіло багато ЛЕС, — ска
зала вона, — страшно по
думати, що нас чекає. Але 
подія в Чорнобилі нагадує 
про те, що може бути, коли 
ядерним державам не 
ться договоритися про 
ропу зброї масового 
щеиня. Рух за мир у 
кобр шані ї, без у мовно,
діє силою. Але необхідна 
участь у ньому усіх партій. 
На жаль, реальна влада у 
нас в країні знаходиться в 
руках тих, хто володіє капі
талом. Практично наша зов
нішня політика — цс полі
тика купки мільярдерів, хоч 
створюється видимість де
мократії.

Впевнена, що Радянський 
Союз відверто прагне миру. 
Гаряче підтримую пропози
ції Генерального секретаря 
Горбачова, які відкривають 
перспективу для активізації 
дій всіх миролюбних сил.

Активістки руху «Матері 
за мир» влаштували в Челм- 
сфорді зустріч із англійсь
кими жінками. Кожна з нас 
розповідала про себе, потім 
ми відповідали па запитан
ня. Нас запитували: як ми 
суміщуємо роботу з громад
ською діяльністю, як вихо
вуємо дітей і ведемо домаш
нє господарство? Які проб
леми стоять перед нашою 
молоддю? Як організована 
система дошкільного вихо
вання в СРСР? (Цим ціка
вились особливо, дитячих 
садків і ясел у Великобри
танії мало, і плата за нихтакії мало, і плата за 
висока).

Розходилися до до м у 
ночі. Перл Меррідж, 
три москвички і Вероніка, 
племінниця Перл, студентка 
Лондонського університету. 
Вероніка на вечорі була пе
рекладачкою, вона вчить ро
сійську мову, пройшла ста
жування в Ленінграді.

І Іе хотілося прощатися. 
Стояли купкою біля воріт 
будника. «Хочитс, заспіваю 
мою улюблену пісню? — за
питала Вероніка і раптом 
тихо, приємним сопрано за-

ОПІЙ
НІЇ,

ЛЮДИ — НЕ ОСТРОВИ

Великий і багатоликий 
Лондон...

Місто, де жив і де похо
ваний Карл Маркс, де пра
цював Ленін, де проходили 
три з'їзди РСДРП.

Лондон огорнутий тінню 
Чарлза Дарвіна і Ісаака 
Иыотопа, Байрона і Шсллі... 
Нам показали будинок, де 
клерком у адвоката працю
вав Діккеис.

Ми відвідали Онсфорд, по
бачили Ігон, колледж для 
еліти, який закінчили 20 
прем'єр - міністрів Велико
британії. Ми милувалися су
часними кварталами Ковент
рі, відбудованого після дру
гої світової війни. В Страт- 
форді бачили будинок, де 
народився Шекспір, а в Бір
мінгемі — міський парк, де 
посаджені всі квіти, які зга
дувалися у п’єсах великого 
драматурга.

Початкова школа, серед
ня школа, пологовий буди
нок, власна клініка, будинок 
для престарілих — нам не 
прагнули показати все най
краще, навпаки, говорили 
про проблеми,запитували: а 
у вас як?

У величному соборі св. Пав
ла в Лондоні нашу 
привернула статуя 
Джона Донна, який жив чо
тири сотні літ тому, який 
написав чудові рядки: «Лю
дина від природи своєї 
острів. Вона — шматочок 
Континенту, частина цілого. 
Якщо вітер прочистить оо- 
рій під хмар, можна побачи
ти Європу — таку маленьку, 
ніби мис: вона здається то
бі будинком твоїх друзів, 
твоїм власним будинком. 
Хто б не помер. це відмирає 
частинка тебе, саме в тобі 
засновано Людство. Тому, ні
коли не можна говорити по 
кому дзвонить дзвін, він 
дзвонить по тобі».

Через сотні років ці сло
ва повторив інший великий 

. письменник. Пробуджуючи 
совість людей, американець 
Хеміигуей продовжив місію 
Донна, задзвонив у дзвони, 
повторюючи: «Люди не ос
трови...» Як багато у них 
прихильників у сучасному 
світі, яке примарне всесилля 
хмар, що за гуляють обрій!

І. ПАНОВА, 
спецкор АПН.
Лондон — Москва-

увагу 
поета

який

не

Молодіжний завод «Зена» в м. Толбухіні 
електронну сільськогосподарську апаратуру, яка призна
чається для Радянського Союзу. Середній вік працюючих, 
приміром, в механічному цеху підприємства — 27 років. 
Молодіжний нолентив підтримує дружні зв’язки, змага
ється з багатьма спорідненими підприємствами СРСР.

На з н і м к у: в механічному цеху заводу «Зена» під 
час роботи.

випускай

Агентство «Софія-прес». ;

.і . ч г

Поліцейський дорожної служби Бонна був буквально 
ошелешений виглядом цього міні-автомобіля, особливо 
тим. що він «підкрався» до нього практично нечутно. З 
огляду на те, що порушення зареєстровано не було, роз
мова пройшла в невимушеній обстановці. Власник не
звичайного транспортного засобу пояснив постовому,іцо 
його дігиіце працює від енергії сонячних батарей, не 
забруднює оточуюче середовище і рухається безшумно. 
Крім того, сонцемобіль «підкріплює» політичну платфор
му хазяїна, котрий є членом західнонімецької партії «зе
лених». які ведуть боротьбу за чистоту природи у Захід
ній Німеччині. Охоронець дорожногб порядку був задо
волений бесідою з «порушником» його спокою І поба
жав ентузіастові не зупинятися на досягнутому і зай
матися ангивною пропагандою цього нового виру тран
спорту.

Фото Рейтер — ЇДРО
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«Пам'ятай — прекрасна 
земля, коли на ній є лю
ди, нічого страшнішого 
нема землі без людей» — 
ці слова з композиції 
«Пролог» стали своєрід
ною візитною карткою ві
домої московської рок- 
групи «Автограф».

Стиль, у якому працює 
колектив, називається 
арт-рок, тобто, за визна
ченням самих музикантів,

05624874

«Диск-залу»

ВИ ПРОСИЛИ
РОЗПОВІСТИ

АРТ-РОК
«АВТОГРАФА»
«музика для голови, а 
пе для ніг». Композиції 
групи відзначаються ви
сокою мелодійністю, ін
тенсивно насичені полі
фонічним звучанням ши
рокого арсеналу електрон
них, інструментів поряд зі 
вдало підібраним вока
лом, високопрофесіонйльні 
за виконанням. Принцип 
групи — виконання тво
рів, написаних виключно 
самими музикантами і 
майже всі їх тво
ри — це результат колек
тивної праці. Тексти для 
композиції групи пишуть 
молоді московські поети 
Маргарита Пушкіна та 
Борис Баркас. Художній 
керівник «Автографа» (а 
також соло-гітара, вокал, 
синтезатор) — Олександр 
Сітковецький, клавішні ін
струменти — Леонід Ма
каревич, бас-гітара — 
Леонід Гудків, ударні ін
струменти — Віктор Ми
хайлів, вокал — Артур 
Михеев.

Нині «Автограф» — 
одна з найпопулярнішнх 
груп не тільки у Москві. 
Колектив добре знають у 
нашій країні і за кордо
ном, адже музиканти ба
гато гастролюють. При
вертають увагу 
композиції групи 
«Старовинна 
«Корабель», «Гра 
ку», пронизані 
громадянським 
«Марсіанська 
«Пролог», «Повір у себе», 
антиімперіалістичної спря
мованості «Ірландія-Ольс- 
тер», «Пам’яті Джона 
Леннона» та інші.

Останнім часом група 
створила музику для кіль
кох кінофільмів, а мину
лого року з повою про
грамою успішно виступи
ла па ХІЇ Всесвітньому 
фестивалі молоді і сту
дентів у Москві. Зараз 
«Автограф» готується за
писати платівку з новими 
творами.

А 3 тріумфом пройшли 
в країнах Латинської 
Америки гастролі балетної 
трупи Великого теат
ру СРСР.

А Десятки колективів з 
різних областей України 
— професійних і самоді
яльних — взяли участь у 
традиційному святі народ
ної творчості і фольклору 
у Тернополі. Кульмінаці
єю свята стало відкриття 
першого на Україні Спі- 

. вочого поля.
А. До нашої країни 

приїхали на гастролі по
пулярні італійські співа
ки, переможці фестивалю 
в Сан-Ремо Аль Бапо і 
Роміна Пауср.

А Фірмою «Мелодія» 
випущено-, другий альбом 
«Сольні імпровізації» ві
домого джазового піаніс
та Р. Раннапа.

ліричні 
«Злива», 
балада», 

випад- 
високим 
пафосом 

хроніка»,

В. ГРУША.
м. Олександрія.

«Молодой коммунар» 

орган Кировоградского 
©бластного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке
КЗ

Для цінителів музики 
цікавими були концертні 
програми VIII Міжнарод
ного конкурсу імені П. І. 
Чайковського, що став 
справжнім святом музики. 
Переконана, навіть тому, 
хто не дуже захоплюється 
класикою, ніколи не забу- 
ги виступ англійського 
піаніста Баррі Дугласа, 

ніби «відкрив» для 
з дитинства кожному

фільм «Любов’ю за лю
бов», хоч і давно зня
тий, на телеекрані показа
ний вперше. Музику філь- 

в основі якого комему, 
дія Шекспіра «Багато га
ласу даремно» написав 
Т. М. Хренников. У сю
жет введені співак і спі
вачка. Правда, співачка, 
роль якої виконує попу
лярна естрадна артистка 
А. Пугачева. з’являється

своїх пісень, хоч він і не 
користується роллю ком- 
позитора-співака, як В. Ми- 
гуля чи Є. Мартинов, на
приклад. Звичайно, пере
дачі «Зустрічі і розлуки» 
шкодила деяка однома
нітність. Можливо, справа 
у тому, що автори пере
дачі зупинились десь на 
півдерозі між творчим 
вечором композитора 
вечором - зустріччю

і
в

Музика
ВІДОМИЙ | концерт для 
фортепіано з оркестром 
П. I. Чайксвського. Серед 
музичних програм 
нього телеекрана, 
заних з класикою, 
струментальна,- 
балетна музика, 
зійні фільми

літ— 
пов’я- 
— ін- 

опєрна, 
Телеві- 

«Музика 
Мравинськогс» — розпо
відь про видатного дири
гента сучасності, а також 
фільм «Сергій Якович Лс- 
мсшев» були показані 
телебаченням не впер
ше, як і балет А. І. Хача- 

«Сгіартак» • з 
відомих радян- 

народ-

ДУМКИ, ВІДГУКИ,
РЕЦЕНЗІЇ

телеекрана

туряна 
участю 
ських танцівників 
них артистів СРСР В. Ва
сильева, М. Ліспи, Н. Без- 
смертнової. Отже, що 
стосується класики, пре
м’єр було не так багато. 
I одноактна опера С. Рах- 
манінова «Алеко» за пое-/ 
мою Пушкіна «Цыгане», 
знята спеціально дгіл те
лебачення, ТЄЖ ПСЕТСр. 
Звичайно, глядачі і слуха
чі знову з радістю зустрі
лися зі співако/л Є. Несте
ренком, виконавцем пар
тії Алеко, з задоволенням 
слухали прекрасні арії, 
монологи,' милувалися 
стихією «циганщини». Есе 
це добре, та хотілось би 
і чогось іншого, оригі
нального. А ссь художній

всього один раз. Співак 
же стає постійним учас
ником дії, скажемо так, 
музичним її епіцентром, 
йому віддані кращі пісні, 
зокрема, «Серенада» 
(«Сад листвою чуть ко
лышет»), пісня Бенедикта 
«Как соловей о розе». 
Роль співака виконує зно
ву ж таки Є. Нестеренко. 
Його м'який, неповтор
ний бас (мені він здаєть
ся дуже близьким до 
оперного баритону) емо
ційно насичує дію:
Вам песня посвящается 
И вы смелей ответьте. 
Ведь песнею кончается 
Все лучшее на "едете.

Я процитувала | 
цієї пісні з певнею 
тою. Вони могли 
епіграфол-. до 
дачі «Зустрічі 
присвяченої 
композитора 
ля, автора 
«Журавлей», 
поля», «Вальсу» з фільму 
«Жінки»... Названі та бага
те інших пісень звучали в 
передачі у виконанні са
мого автора. Давно відо
мо, що Я. Френкель — 
один з коащих виконавців

рядки 
І ме- 

б стати 
іншої пере- 
і розлуки», 

творчості 
Я. Фсенке- 
знамднитих 

«Русского

концертній студії Остап- 
кіно. Та безперечно од
не: подібні музичні пере
дачі дають заряд добро
ти і оптимізму більший, 
ніж «Ранкова пошта::. Що
до літніх телевізійних но
мерів «Ранкової пошти» 
— жоден з них не задо
вольнить любителя розва
жальних програм. Справа 
не тільки в тому, що пе
редачі дублювалися (по
дібне мало місце, як оже 
говорилося, і у випадках 
з класикою). Дивитися 
«Ранкову пошту» просто 
нудно. Однак це не озна
чає, що естрадні програ
ми на телебаченні пред
ставлені погано. їх, зви
чайно, не так багато, як 
хотілось би. і це дас змо
гу любителям естради на
рікати, що телебачення 
захоплюється серйозною 
/лузикою. Любителям роз
важальної музики приєм
не було подивитися і по
слухати передачу про 
фестиваль естрадної піс
ні «Юрмала 86», «Шість 
днів Юрмали». що вміс
тила найцікавіші моменти 
фестивалю, зокрема, вис-

тупи учасників з різних 
союзних республік. У мо
лоді з’явився новий ку
мир, що викликав симпа
тії у всіх присутніх на 
фестивалі, у тому чи.слі і 
авторитетного жюрі на 
чолі з Р. Паулсом. Я маю 
на увазі рижанина Родрі- 
го Фоміна, головного ла
уреата «Юрмали-86-^^

Прихильники ес^Ьди 
завдяки телебаченню мо
гли побувати на пісенних 
святах у польському місті 
Зелена Гура, на Співочо
му полі у Талліні, у Таш
кент!, де проходили 
зйомки телевізійної пере
дачі «Пісня-86».

Мало ще, але знайо
мить телебачення з кра
щими ансамблями країни. 
Зокрема, недавно транс
лювався з Центрального 
концертного залу виступ 
групи «Аріе-ль». На жаль, 
жодної пісні, яку викону
вав ансамбль, запам'ята
ти не вдалося, їх «поспі
хом» перелічили після 
концерту. Телебачення 
досить часте користується 
цим принципом, а чи не 
краще, щоб на концерті 
був ведучий?

Ще можна згадати кон
церт Й. Кобзона перед 
трудівниками Чорнобиля, 
двічі показаний по різщ'х 
телевізійних каналах, •чф,' 
передачу циклу «Грай, 
гармошка», яку веде ар
тист Новосибірської фі
лармонії Г. Завслокін, і 
г.ро багато’ інших. Звичай
но, телевізор не замінить 
книжки, відвідин театру і 
кіно, жиеого спілкування, 
але малий екран, здатен 
розбудити ЕСЛИЧІ почуття, 
як це було під час транс
ляції передачі «Телеміст 
Москва — Кабул» коли і 
в Кабулі, і в Москві, і ми 
перед телевізором співа
ли «Подмоскогчые вече
ра».

Г. Л'-БОЧКС.

»WWW

.4-іЙ

Столяр Сергій ТНАЧЕНКО (на знімну з гітарою) та інженер Олег ОЛІЙНИМ із 
Кіровоградського заводу радіосиробів успішно виступають на самодіяльній сце- 
НІ.

Фстс Б. ГРИБА.

І

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

Вот и расстались
Муз. Б. ДОБРЫНИНА

Видно, был тот день
Самым ярннм днем,
И считали мы —
Нет конца ему.
И смеялись мы,
Позабыв о том,
Что на свете есть
Предел всему, предел

всему.
ПРИПЕВ:

Трудно представить —
Все вдруг исчезло

без следа.
Вот и расстались.
Вот и расстались навсегда.

Стихи Л. ДЕРБЕНЕВА

Вот и расстались. 
Горьная фраза.
Знаю привыкнет н ней • 

сердце не сразу. 
Много дней подряд, 
Очень долгих дней
Я твержу себе, 
Что пройдет гроза, 
Улыбаюсь я.
Только все сильнее 
На лице моем
Грустят глаза, грустят 

глаза.
ПРИПЕВ.

Л
ДОСВІД

Хто і копи
це грав?

«Музичний салон», 
скляними дверима з таким 
написом в Олександрійсь
кому РБК — просторий 
зал, що служить одночасно 
музичною вітальнею і дис
котекою. Із зустрічей у 
рамках вітальні запам’я
тався цікавою організацією 
вечір передових доярок. 
Ведучий розповідав про 
роботу кожної, гості сиді

ли за сервірованими до чаю 
столами — все це було за
галом звичайно. А от те, 
що організатори зустрічі 
заздалегідь зробили слайд- 
портрети запрошених і по
тім демонстрували їх залу, 
що так само завчасно за
питали в кожної учасниці 
вечора про улюблену піс
ню і потім аматори вико
нували їх — неординарно.

За

Задоволені відвідувачі 
й роботою дискотеки. Ві
сім чоловік обслуговують 
її, та головна заслуга в ус
піху програм, вважає ди
ректор Б К В. В. Токарен
ко, належить П. К. Дячен
ко з місцевої музичної 
школи. Вона д^цгвільно, 
так би мови . і:,’ -аштаТ" 
но готує програми, мате
ріали підшукує в бібліоте
ці, їздить за ними в Кіро
воград), сама 
музичні твори, 
творчість відомих 
зиторів - хл 
них. Серед 
Поліною Корніївнсю 
формації є й така:

коментує 
пропагує 

компо- 
енків і сучас- 
пропоноваиої 

ін- 
вона 

повідомляє навіть, де, ко
ли і ким виконувався той 
чи інший твір. Момент 
для просто іанцювальногб 
вечора — ніби і не обов’
язковий, а для розширення 
естетичного кругозору від
відувачів — дуже, потріб
ний.

Наш кор.
смт Олександрівна.

БК 02264.

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,

м. Кіровоград,
вуй. Луначарськсго, 36.

Обсяг 0.5 друк. врк.

Фрази
@ Виконуючи одноденні 
пісні, співаку нічого роз
раховувати на довгочас
ний успіх-

® Артист просив подвій
ну зарплату за те, що тан
цював під свою дудку.
ф Найбільше шуму завж
ди створюється навколо 
безголосих співаків.
ф Бувають пісні без слів, 
а бувають і без музики.

В. ПОЛІЩУК.

Індекс 61103.

Назва тарана...Про групу «Акварелі» 
вже досить довго говори
ли в минулому часі: були, 
диски записували... Тепер 
колектив під цією ж наз
вою виступатиме знову, 
але в зовсім новому скла
ді й з новим репертуаром. 
Ансамбль (керівник О. Тар- 
таковський) виконуватиме 
лише власні пісні, які пи
сатимуть учасники «Аква
релей» В- Куклін та О. Пу- 
зирьсв. Виступи групи су
проводжуватимуться тан
цювальними ном.ерами у Ю. СЕРДЮЧЕНКО

виконанні П. Евтушенко та 
А. Гайдарова.

Раніше «Акварелі); вико
ристовували духові інстру
менти, тепер із них зали
шиться лише флейта (О. 
Ільїн); звучатиме тут і две«, 
надцятиструнна гітара (М. 
Файбушевич).
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Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Гпінкм, ?.
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