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ЗАВТРА — ДЕНЬ
ПРАЦІВНИКІВ 
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
І ПЕРЕРОБНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ

Працівники агропрому. Ми 
поволі звикаємо до цього сло
ва — агропром. Новий, вищий 
рівень господарювання він 
означає.

< Незчуося син, як татові з 
мамою став урівні ростом, а 
трохи згодом — і душею. Про
фесію собі обрав таку, що село 
без неї — не село. Механіза
тор...».

Подібні рядни читач нерідко 
бачить у нашій газеті, яка роз
повідає про звитяжців сіль
ських професій. Імена моло
дих доярок Лідії Куженко, Те
тяни Ладанюк, Марі* Ковален- 

доярів Сергія Мура, Петра 
Я'ндратіока, механізаторів Во
лодимира і Арнадія Кушиіро- 
внх, Володимира Дінула, Юрія 
Іванова, водіїв Володимира По
ліська, Сергія Мудрака ’ добре 
відомі в області. Це ті молоді 
звитяжці, котрі своєю працею 
утверджують часть і престиж
ність важливої професії — 
професії сільського трудівника. 
Трудівника, що дарує людям 
щастя, радість і добро.

Низький уклін і з професій
ним святом вас, шановні тру
дівники агропромислового комп
лексу!

Фотомонтаж В. ГРИБА.

(Розповідь про молодого ме
ханізатора з колгоспу імені 
Ватутіна Новоукраїкського ра
йону Юрія Іванова читайте на 
2-й стор.).

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

КОР.: ' Питання молодіж
них хлитлових комплексів 
не обходить увагою моло- 

преса, і, мабуть, по- 
яАкгвати, що це таке, не
ма«? необхідності. І все-та
ки ніровоградці ще доне
давна не могли похвалити
ся своїми досягненнями у 
вирішенні цього питання.

О. ТРЕТЬЯКОВ: Не мог
ли похвалятись, але й не 
чекали, склавши руки, що 
хтось покладе вирішену 
проблему на славнозвісне 
блюдце з голубою кай
мою. Ми активно воювали 
і за саму ідею створення 
МЖК, і за її втілення.

Створення МЖК в Кі
ровограді розпочалось у 
рамках формування комп
лексної програми вихо
вання молоді.

Створення молодіжних 
житлових комплексів у 
Кіровограді спрямоване 
на стимулювання соціаль
ної активності молоді у 
вирішенні соціально-демо
графічних, житлово-побу- 
товЛІ-проблем, 
роботи, пошуку 
палення нових 
моуправління.

Наш міський 
ний центр працює в п’яти 
напрямах: ідейно-виховна 
робота з молоддю; куль
турно-оздоровча або фі
зичне і духовне вдоскона
лення молоді; житлово- 
побутова робота МЖК, 
кооперативи і т. д.: проф
орієнтація і науково-тех
нічна творчість , молоді, 
охорона природи і пропа
ганда архітектурно-істо
ричної спадщини.

МОР.: Якщо можна, де
тальніше про те, що все-та
ки планується в напрямі 
житлово-побутової ДІЯЛЬ
НОСТІ молодіжного центру.

■ ТРЕТЬЯКОВ: Будівни
чого 108-квартир- 
ияку МЖК наміче- 

1987 рік в 102-му мій- 

ввховної 
і удоско- 
форм са-
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рорайоні, зараз розробляє
ться генплан. МЖК-2 — 
цегляний будинок із семи 
секцій в районі старого 
автовокзалу. МЖК-3 ба
читься як блочне кон
структивне вирішення 
житла 87 серії у селищі 
Новому. МЖК-4 органі
зується на базі комплекс

Розмова з головою Кіровоградського міського молодіжного центру Олегом 
Третьяковим час від часу переривалась телефонними дзвінками. Його запро
шували на збори трудових колективів у КІСМ, на ЧЛЗ, з ним консультува
лась ініціативна група з КВЛУ ЦА. Мій співрозмовник обіцяв бути всюди — 
добре, що сьогодні запрошення не співпадають у часі, а значить, він всюди 
встигне.

Того ж дня я бачила, як у робітничому гуртожитку Кіровоградського ча
вуноливарного заводу кілька молодих людей жваво обговорювали оголошен
ня, вивішене у фойє: «12 листопада о 16 годині 20 хвилин у червоному куточ
ку заводу відбудуться комсомольсько-молодіжні збори «Про участь колективу 
ЧЛЗ у створенні молодіжного житлового комплексу».

пої реконструкції міста, 
наявного вже житлового 
фонду (центр — квартал 
між вулицями Луначар- 
ського і Декабристів). Ре
конструкція намічається 
па 1988 рік. МЖК-5 — 
сільський, село Федорівна 
маєстати нашим_ поста
чальником сільськогоспо
дарської продукції. Про
ектування заплановане на 
1987 рік, будуватимемо 
там, окрім житла і об'єктів 
соцкультпобуту, ще й про
мислову базу сучасного 
сільськогосподарського ви
робництва. Генеральними 
проектувальниками МЖК- 
1, МЖК-2. МЖК-3 є фі
ліал проектного інститу
ту, «Укрміськбудпроект», 
МЖК-4 — філіал проект
ного інституту «Укржитло- 
ремпроект», МЖК-5 — 
проектний інститут Держ- 
агробуду УРСР. Всі об'єк-
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е МЖК ДОЗВОЛЯЄ:
СТВОРЮВАТИ 

КОЛЕКТИВ ПО 
ПРОЖИВАННЯ: 
ЧИТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК 
ІДЕЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
ІІЛ ПІДПРИЄМСТВІ І 
МІСЦЮ ПРОЖИВАННЯ.
• МЖК СПРИЯЄ: 

єдиний
МІСЦЮ 

ЗАБЕЗПЕ-

по

РОСТУ ТРУДОВОЇ І ГРО
МАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ

ні оголошуються ударною 
комсомольською будовою. 
Планується також і моло
діжний житлово-будівель
ний кооператив, який пов
ністю зберігає принцип 
МЖК плюс особисті, кош
ти. Хоча сьогодні саме не 
питання трохи віддалене в 
часі з ряду причин...

КОР.: Хто буде підрядчи
ком у будівництві?

О. ТРЕТЬЯКОВ: Щодо 
підрядних організацій, то 
для будівництва МЖК міс
та вони обираються в за
лежності віл запланова
них конструктивних вирі
шень житлових споруд. 
Будівництво МЖК-1, ска
жімо, здійснюється на ба
зі домобудівельного ком
бінату. МЖК-2 і МЖК-3 
на базі тресту «Міськбуд».

Крім того, думаю, слід 
нагадати, що згідно відпо
відного рішення облвн-

МОЛОДІ: ПІДВИЩЕННЮ
БОИОВИТОСТІ І АВТОРИТЕ
ТУ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОР. 
ГАНІЗАЦІИ: ЗМІЦНЕННЮ 
МОЛОДИХ СІМЕЙ, ВСЕБІЧ
НОМУ І ГАРМОНІЙНОМУ 
РОЗВИТКУ ОСОБИ.

• МЖК ДОПОМАГАЄ:
ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕ

МИ КАДРОВОЇ ПЕРСПЕК
ТИВИ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРИ
СКОРЮВАТИ ХІД РЕКОН
СТРУКЦІЇ підприємств,- 
ЗАЛУЧАТИ ДОДАТКОВІ 
ТРУДОВІ РЕСУРСИ В БУ
ДІВНИЦТВО.

ковкому, єдиним замовни
ком в будівництві МЖК 1 
МЖБК, а також експлуа
таційною організацією в 
місті є міський молодіж
ний житловий центр, мі
ністерство житлово-кому
нального господарства 
УРСР. Міський молодіж
ний центр всю роботу про
водить спільно з міськко
мом ЛКСМ України.

КОР.: Як МЖК пов’яза
ний з ростом трудової і 
громадської активності мо
лоді?

О. ТРЕТЬЯКОВ: У нас 
розроблена система соціа
лістичного змагання серед 
підприємств. організацій 
міста за право участі в бу
дівництві об’єктів місько
го молодіжного житлового 
комплексу, метою якого є 
визначення групи підпри
ємств і організацій-«доль- 
щнків» для будівництва 
об’єктів МЖК, надання 

внйдуть Ті, 
найбільший

допомоги будівельним ор
ганізаціям у своєчасному 
введенні в експлуатацію 
пускових об'єктів 1986 ро
ку, підвищення активності 
кандидатів у члени МЖК. 
Так, переможцем змаган
ня за право вийти в групу 
підприємств, організаціії- 
«дольщиків» вважаються 
трудові колективи, що на
правили на пускові об’єк
ти найбільшу кількість 
членів комсомольсько-мо
лодіжних бригад. Пере
можцем серед бригад, що 
змагаються, 
хто виконає
обсяг робіт в короткий 
строк при високій якості. 
Переможців соціалістично
го змагання в бригаді ви
значає колектив бригади. 
Оцінка результатів прово
диться в балах.

Скажімо, я повинен ви
бороти право участі в 
МЖК. Я за будь-яку ціну 
виконаю на своєму робо
чому місці дві, а то й три 
виробничі норми. І якість 
моєї продукції буде тіль
ки відмінною — інакше я 
не наберу потрібну кіль
кість балів. А що ж Іванов, 
Петров, Сидоров, які пра
цюють поруч, хіба захо
чуть відстати? Звідси і ріст 
продуктивності праці, і пе
ревиконання виробничих 
планів. Усім вигідно.

КОР.: Олег, а які найха
рактерніші труднощі у 
створенні МЖК?

О. ТРЕТЬЯКОВ: Про 
відсутність достатньої і 
вичерпної інформації я уже 
говорив. Інша — консерва
тизм мислення деяких ке
рівників. Трудовий колек
тив не може вирішити 
власну долю участі в МЖК 
без згоди адміністрації. А 
адміністратори часом і по
думати не хочуть, вигідно 
їм це чи пі. Ось, скажімо, 
сніжин приклад, 6 лпето-

більше

органі- 
до КІІІ-

пада з впни адміністрації 
зірвались збори по МЖК 
в Укрміськбудпроекті. Не 
підтримують у цих питан
нях і не допомагають ко
мітетам комсомолу парт- 
комп заводу «Гідросила», 
виробничого об’єднання по 
сівалках «Червона зірка». 
Та н від комітетів комсо
молу цих підприємств хо
тілося б бачити 
активності.

Та й будівельні 
зації не зрозуміли 
ця, що такс МЖК. Домо
будівельний комбінат ба
чить в МЖК лиш силу, яка 
допоможе їм «підлатати» 
дірки у виробництві (на 
сьогодні ДБК не ввів в 
експлуатацію два будинки 
і намагається форсувати 
події).

НОР.: І останнє запитан
ня. З чого все-таки почати 
роботу по створенню МЖК?

О. ТРЕТЬЯКОВ: По- 
перше, зі зборів трудово
го колективу по питаннях 
створення МЖК. Виписку 
з рішенням них зборів 
треба направити в Кіро
воградський міськвикон
ком. МК ЛКСМУ і у від
повідне міністерство. При
чому згідно відповідних 
постанов Ради Міністрів 
СРСР від 12 червня 1986 
і 5 червня 1985 років мі
ністерства зобов'язані за
довольняти потреби МЖК 
без затримки. Ну. а якщо 
все-таки виникають запи
тання дзвоніть по телефо
ну 3-94-74, 4-98-71 або
приходьте в клуб — ПУЛ. 
академіка Корольова, 21. 
Ми збираємось по вівтор
ках і четвергах о 18 го
дині.

*

Розмову вела 
Л. ЯРМОЛЕНКО.

Коли верстався помер. 
12 листопада було прийня
то рішення міськвиконко
му про створення МЖК в 
Кіровограді.

«
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Ти і твоя п’ятирічка
комсомольців 
важлива по-

Сьогодні у 
Знам'янщини 
дія — звітно-виборна кон
ференція. Готуючи гідну 
зустріч XX з’їзду ВЛКСМ, 
XXV з’їзду ЛКСМ України, 
ми вийшли на фінішну пря
му. І сьогодні настав час 
дати принципову оцінку то
му, з чим' ми йдемо до цих 
визначних подій.

Нині на місцях ведеться 
помітна робота по пропа
ганді документів і рішень 
XXVII з'їзду КПРС, XXVII 
з їзду Компартії України. 
Наголос робиться на тому, 
що Звернення представни
ків усіх комсомольських 
поколінь до юнаків та дів
чат республіки у зв’язку з 
68-ю річницею Ленінського 
комсомолу, підготовкою до 
XX з’їзду ВЛКСМ, XXV з’їз
ду ЛКСМ України звернені 
до кожного з нас, а голов
ний зміст найближчої ро
боти визначено в 
му розгортанні 
тичного змагання 
пішне виконання 
XII п'ятирічки.

Успіхи вже є. 
ками 10 місяців 
міста і району
мітного прискорення. План 
з виробництва промислової 
продукції виконано на 102,1 
процента, успішно виконані 
й плани з виробництва се
ми основних видів сільсько
господарської продукції. 
Багато юнаків і дівчат узяли 
підвищені соціалістичні зо
бов’язання і непогано їх 
дотримуються. КМК по ви
рощуванню кукурудзи з 
колгоспу імені Кірова 
(групкомсорг А. Семенов) 
виступив з і 
«План 2-х років 
ки — до 70-річчя Великого 
Жовтня і п’ятирічку за 4,5 
роки». Ударно трудяться й 
передові доярки з кол
госпу «Союз» Л. Куженко і 
М. Коваленко, машиністи 
електровозів зі Знам’ян- 
ського локомотивного 
П. Білоус і 
нізатори В. 
госпу імені 
лованов з
Кірова, електрозварник ди-

широко- 
соціаліс- 
за ус- 
завдань

За підсум- 
економіка 

набула по-

станції колії залізничного 
вузла Знам’янка С. Кисили- 
чин, монтажник Знам’ян- 
ської ПМК-133 С. Соколь- 
цов, продавець відділу ро
бітничого постачання Л. Дун- 
да та інші. Стабільні в успі
хах і КМК зміни № 1, стан
ції Знам янка, електровоз- 
ної колони імені 60-рІччя 
ЛКСМУ. Про них знають не 
лише в місті і районі, але й 
в області, ми пропагуємо 
їхні здобутки.

Але нині варто сказати 
про інше. Ян часто із трибун 
різних комсомольських фо
румів (у тому числі і наших) 
звучали бадьорі, вагомі циф
ри досягнень сотень 
добиків виробництва, 
ників комуністичної 
які достроково 
завдання року чи п’ятиріч
ки. Чи існувало це в дійс
ності? Так, але внесок комі
тетів комсомолу в цьому 
невеликий.

Скажімо, таке. За остан
ні два роки в районі ство
рено 11 комсомольсько-мо
лодіжних ланок по виро
щуванню кукурудзи на зер
но. Згідно звітів із первин
них ними обробляється 
кожний 3-й гектар кукуруд
зи. У всіх КМК є паспорти, 
завірені печатками й підпи
сами службових осіб. Про
те по-справжньому із оди
надцяти працює лиш сім, а 
про існування решти 
сомольці колгоспів 
Ульянова, «Дружба», 
Леніна, «Путь Ильича» 
віть не здогадувалися, 
створили завідомо 
ровими» колишні секретарі 
комітетів комсомолу О. Во- 
рочаєв, П. Яковець, Л. Бе- 
сараб і донині очолюючий 
спілчан 
Ильича»

і НАЗУСТРІЧ! 
З’ЇЗДУ!

ініціативою 
і п’ятиріч-

Є. Постів, 
Чинчай з 
Леніна і 

колгоспу

депо 
меха- 

кол-
1. Го- 
імені

ШУМІЛО-ШЕЛЕСТІЛО на
палючому вітрі пшенич

не колосся. Юрій вів ком
байна хлібною нивою, спо
стерігаючи, як сонце, що за
чепилось вже за лінію гори
зонту, пронизувало своїми 
променями кожне зернятко, 
залишаючи в них частину 
світла, тепла і'на вечір. 
Ху-у... Може, настав час 
підсумувати зроблене? Ні, 
світлові години жнив — на 
вагу золота.

А червоняста, дихаюча па
ром, нуля скочувалася до 
горизонту все нижче й ниж
че. У гарячі, невичахлі ще 
пасма вітровію впліталися 
подихи прохолоди, які з жа
добою ковтала розпечена за 
день земля.

Ще якісь хвилини — і гли
бока темінь огорне поля,не 
залишивши жодної шпа
ринки. Вона б, напевно, так 
і поглинула все своєю без
донною пащею, якби не бу
ло тут, у стену, комбайне
рів і техніки. Яскравими 
смолоскипами с п а л а х н ул 11 
потужні фари, розрубуючи 
непроглядну чорноту“ жов
тими гострими клинками.

Тепер, коли легеням диха
ти стало легше, робота, па
че сама собою, закипіла ще 
дужче...

Іванов нетерпляче (вже 
вкотре) глянув у той бік, 
звідки давно повинна була 
з'явитися вантажівка Во
лоді Волкова. Машини сну
вали одна за одною. Весело 
переморгувалися, світячи 
жовтими зіницями, очі-фа- 
рп. Водії сигналили, вітаю
ча щоразу одни одного. І., 
під’їжджали до інших ком
байнів.

Тривога,що росла у сер
пі. заполонила душу Юрка. 
Переливаючись через вінця, 
хлюпала пекучим болем.

госпо- 
членів

зи-

пере-
УР.ар- 
праці, 

виконують 
п’ятиріч-

ком- 
імені 
імені 

на- 
їх

«папе-

колгоспу «Путь 
О. Колоусов. Є 

формалізм та недоброякіс
ність в організації КМК, 
змаганні між ними і в ком
сомольських організаціях 
колгоспів імені Шевченка, 
«Україна» (секретарі В. Мов
чан, С. Олейник), міськпо- 
буткомбінату і ПМК-133 
(колишні секретарі О. На- 
гнибіда, Л. Кошмелюк). Тут 
далося взнаки упущення в 
роботі й оргвідділу міськ
кому комсомолу (завідую
чий В. Пономаренко).

Доводиться зустрічатися

і з фактами, коли без по
годження з комітетами ком
сомолу керівники 
дарств переводять
КМК на інші ділянки 
роЬництва, тим самим руй
нуючи ці колек.иііи. іак 
ірапилося, зокрема, в КМК 
магазину № 41 відділу ро
бітничого постачання, цеху 
АТС райвузла зв'язку, АГП- 
10036. «Беззубими» вияви
лися тут і секретарі комсо
мольських організацій
Т. Титенко, О. Савельєва, 
О. Гринченко.

Поза всяним сумнівом, по
тужним важелем впливу на 
інтенсифікацію вироОництва 
є організація і ведення со
ціалістичного змагання. Але 
в нас тут так і залишається 
чимало упущень. Узяти таку 
крупну комсомольську орга
нізацію, ян залізничний ву
зол. наряду з тим, що к/о 
станції Знам’янка має дійсно 
дійову систему еєдєння зма
гання, діють моральні й ма
теріальні стимули і глас
ність, у спілчан локомотив
ного депо до цих пір існує 
лише загальне стимулюван
ня: за цих умов хронічний 
несплачувальник внесків, 
скажімо, отримує премії 
нарівні з дійсно сумлінним 
комсомольцем. Слабо тут і 
узагальнюють досвід.

Міськком комсомолу ба
чить у цьому і свою вину. 
Фактично не діє інформу
вання первинних к/о 
підсумки змагання
КМК, які підбиваються що
кварталу. Нагороди міськ
кому занходять адресатів 
із запізненням або й зов
сім не знаходять. Найближ
чим часом ми серйозно 
переглянемо умови і фор
ми соціалістичного змаган
ня, щоб відійти від форма
лізму.

З’їзд партії поставив перед 
комсомолом і таке конкрет
не завдання: постійно трима. 
ти на контролі питання бе
режливості, підтримувати 
тих. хто економно й раціо
нально використовує сиро
вину, електроенергію, пали
во. Конкретно це проявляє
ться у створенні і впровад
женні у трудових колекти
вах рахунків економії. Та 
чи помітна ефективність їх 
використання? Ми змогли 
відкрити колективні рахун
ки економії е КМК і вироб
ничих комсомольських орга
нізаціях там, де це можли
во. Але одночасно втратили 
другий, можливо, головні
ший пункт — забезпечення

про 
між

моральної й матеріальної 
зацікавленості від результа
тивної роботи по економії 
матеріальних засобів. Мі
ськкому ЛКСМУ є робота і 
тут. Реальнішим має стати 
контакт із профспілковими 
організаціями, господарни
ками на місцях; участь мо
лоді в загальній економії 
має органічно входити у за
гальну систему по економії 
і ощадливості у трудових ко. 
лентивах, — причому, окре
мим розділом. Не стали го
ловними у діяльності місько
го штабу «Комсомольського 
прожектора» і питання ощад
ливого використання вторин
них ресурсів, тому «на галь
мах» вони і в первинних.

Економія і бережливість— 
невід'ємні від раціоналіза
ції НТТМ. Сьогодні ми ще 
не можемо сказати, що 
сприяли великому потен
ціалу творчості понад ЗОС 
молодих новаторів міста і 
району, хоч окремі успіхи є. 
За десять ААІСЯЦІВ цього ро
ку впроваджено 128 рац- 
пропозицій з економічним 
ефектом 48 тисяч карбо
ванців — і це значно ниж
че минулорічного рівня.

Міськком, комітети на 
місцях все ще упівсили пра
цюють по розвитку кон
курсів профмайстерності, 
на виявлення кращих ви
нахідників і раціоналізато
рів. Можливості республі
канської операції «Впро
вадження» за недавній час 
лише двічі проявлялися 
нас конкретними 
ми — а вже це 
прискореному
женню 23 молодіжних рац- 
пропозицій.

Кардинально перегляне
мо й діяльність ПОСТІВ і 
штабів якості на підприєм
ствах та в організаціях — 
наліт формалізму тут все 
ще приглушує окремі па
ростки справжнього діла. 
Спілчани міста й району 
складають помітну силу, і 
прагнутимемо, щоб їх вклад 
у вирішення завдань XII п'я
тирічки став вагомішим.

м. ддвидов, 
перший секретар Зна- 
м'янського міськкому 
комсомолу.

в
за^ода- 
сприяло 

впровад-

НАШ СУЧАСНИК

НАЙДОРОЖЧЕ
— Що, що там у нього 

могло статися? — знову і 
знову запитував Олега.

І той, переймаючись на
строєм командира екіпажу, 
зводив брови, хмурив чоло, 
знизував плечима, кидаючи 
зднвовапо-стурбоване: «Не 
знаю»... Нарешті Олег не 
витримав (ще трохи — і бун
кер буде повний!), зіскочив 
майже на ходу, посковзнув
шись па слизькій стерні, і 
побіг напереріз першому ж 
автомобілю, махаючи рука
ми: «Зупинись!». .

Звістка, яку приніс поміч
ник. не заспокоїла, а, на
впаки, ще дужче розтриво
жила молодого комбайнера. 
Виявляється, не доїхавши 
до току, машина Волкова 
зупинилась. Побіжний огляд 
показав: надовго...

— Що, що робити?
Це питання свердлило 

мозок Юрія Іванова гострим 
буравчиком, вимагаючи твер
дого, єдино правильного рі
шення. Стояти і чекати, до
ки ліквідує поломку Волков, 
було б справжньою зрадою. 
Але ж і вільних автомашин 
у господарстві не залиши
лось. Ні, ні, вихід треба шу
кати все одно. Самим.

ОЛИ кілька років то
му. закінчивши деся

тирічку. Юрій прийшов у 
тракторну бригаду № І кол
госпу імені Ватутіна, дістав- 
ся йому найстаріший трак
тор, у якого, що не день, 
«летіла» то одна, то інша 
деталь. У хлопця руки не

висихали від мастила. Воно 
так глибоко в’їлося у боро
зенки долонь, що відмити їх 
добіла годі було й думати. 
Може, саме тоді і зрозуміли 
всі оточуючі, іцо цей, на пер
ший погляд, непоказний 
юнак має в душі хорошу, 
таку необхідну у всякій ро
боті впертість, затятість.

Нелегкими, ох нелегкими 
були ті перші місяці. Знан
ня з механізації, здавалося, 
здобув перед цим добрі. Але 
одна справа (добра, звичай
но, справа) — наука, зовсім 
інша — практика. Та й на
парника наставником у пов
ному розумінні цього слова 
не назовеш (не заслуговував 
той просто цього). Тому вже 
через два тижні почав пра
цювати Іванов на своєму 
Т-74 самостійно. Але сам він 
ніколи не був. Добре слово 
колег, самого бригадира ста
вали в пригоді. Все сильні
шали, міцніли руки молодо
го механізатора, а разом з 
тим мужнів, гартувався, ян у 
найнращому горнилі, в не
легких трудових буднях йо
го характер.

З наполегливістю при
йшло справжнє вміння.

Не хотілося залишати то
варишів, чорне, блискуче, 
помережене скибами йоле. 
Але чекав Юрія ще один 
обов'язок — стати захисни
ком Вітчизни.

Армійську службу до
велося нести далеко від рід
ної країни. Тож, коли над
ходив з дому черговий лист, 
здавалося солдату, що між 
рядками бачить він мудрі 
очі своєї Вітчизни. А ще: 
від кожної літери, кожного 
розділового знака віяло 
теплом отчого дому. Здава-

лось, закрий очі — одразу ж 
побачиш своє село Рівне і 
вдихнеш запашне, настояне 
на травах повітря.

Сила землі — велика, 
Рідної ж — невимірна...

ПОВЕРНУВСЯ воїн до
дому на рідну землю. І 

покликала вона його знову. 
Всього три дні і відпочивав 
вчорашній солдат Юрій Іва
нов. А тоді прийшов у трак
торну, глянув світлими 
чистими очима: «Приймай
те».

Ось і знову зустрілися 
вони — Юрко і трактор. І 
хоч «сталевий кінь» був те
пер інший, новіший, надій
ніший, але ставився до 
нього Юрко так само тур
ботливо. як і тоді, до пер
шого. Чомусь згадувалось, 
як вперше колись взяв його 
до себе у кабіну Саша Са- 
ражатуїпов, показав, як 
заводити мотор, розповів 
про призначення кожної 
ручки. Трактор рушив. По
біг, стслячнсь назустріч, хо
ваючись десь аж під дни
щем, в’юнкий шлях, від
криваючи Юркові життєву 
дорогу. Тоді, поруч найкра
щого друга, і зробив він 
свій вибір.

Тепер Сашко далеко, од
ружився і виїхав в іншу об
ласть. Пише, що дуже’ску
чає, мріє повернутися, зга
дує, як завжди тягліїся во
ни один до одного, і з ро
ками дружба переросла у 
щось більше, вагоміше. 
Юра ж, пояснюючи це, го-

Третій рік працює перукаркою Онуфріївсьного рай- 
побуткомбінату після закінчення Кіровоградського 
СГІТУ № 14 комсомолка Світлана Прусакова. Привітна 
й чемна з клієнтами, вона завжди перевиконує пла
нові завдання. Минулого місяця, наприклад, здала в 
касу 268 . карбованців при плані 233.

Комсомольці комбінату обрали її секретарем сЯ-;ї 
організації. Портрет Світлани прикрашає Дошку по
шани райкому ЛКСМУ.

На знімку: Світлана ПРУСАКОЗА.
Фото В. РУДЕНКА.

Басейни
для талої води (

ВОРОШИЛОВГРАД. Ще на І 
тисячу гектарів розшири- Я 
ли площу зрошуваних зе- !і 
мель меліоратори трес
ту «Ворошиловградводбуд». 
Тут завершились випро
бування гідротехнічних 
споруд другої черги Ста
нично-Луганської зрошу
вальної системи.

Вносити істотні поправ
ки в меліоративну карту 
іригаторам з ножним ро
ком все важче: дальше роз
ширення зрошуваних угідь 
стримує нестача води. То
му дуже важливо з висо
кою віддачею використо
вувати місцевий стік.

(Кор. РАТАУ).

ворцть: «Стали ми з ним, 
мов брати». А що може бу
ти сильнішим від чоловічо
го братства, від міцного по
тиску двох рук, душевної 
єдності, одностайності в 
думках і прагненнях?...

Любить Юрко спостерігати 
на світанку за полем, коли 
на сході з’являється легка 
туманна плівка, і зірки про
валюються там у небо, від
даляючись і танучи, як пер
ші сніжинки. Найбільше по
важає він у житті хліб — 
вічну І неминаючу цінність. 
Для нього запашний, відрі
заний од короваю окраєць— 
уособлення не тільки його і 
його нолег праці, а всього, 
що з хлібом пов'язане.

У 1972 році Юркові було 
всього дев’ять років. 

Того літа на Тюменщині, ря
туючи від пожежі вирощену 
ним ниву, загинув комсо
молець Анатолій Мерзлов. 
Тисячі радянських юнаків 
прийняли з його обпечених 
рук, як естафету, обвуглене 
па вогні колосся. А у вісім
десятих влився у їхні ря
ди і Юрій.

...Іванов зупинив комбай
на. Розповів про свій задум 
помічникові. Вдвох з Оле
гом дісталися вони на трак
торну бригаду, взяли свій 
Т-150, відшукали причеп, 
трохи «підлатали» його, і... 
Губченко збирав пшеницю, 
а Юрко відвозив її на тік. 
На світанку приїхав, пола
годивши автомобіль, Воло
дя Волков.

Знайшли таки у безвихід
ді вихід...

Найдорожче. Найдорож
че? Чи не почуття обов’яз
ку Хлібороба?

Н. ГАРАС.
Колгосп імені Ватутіна, 
Новоукраїнський район.

ВЧАТЬСЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКІ 
КАДРИ
На курсах підготовки і пе

репідготовки комсомоль
ських кадрів і активу За
порізької зональної комсо
мольської школи закінчило
ся навчання слухачів — 
старших піонервожатих з се
ми областей республіки. 
Слухачі прослухали курс 
лекцій з актуальних проб
лем марксистсько-ленін
ської теорії і практики ко
муністичного будівництва, 
комсомольського ‘будівни
цтва, з практичних- питань 
діяльності шкільних комсо
мольських і піонерських ор
ганізацій.

Увагу слухачів було зосе
реджено на глибокому ви
вченні матеріалів XXVII з’їз
ду КПРС і XXVII з’їзду 
Компартії України, промов 
і виступів Генерального сек
ретаря ЦК КПРС М. С. Гор
бачова, матеріалів XIII пле
нуму ЦК ВЛКСМ.

На практичних і семінар
ських заняттях, які відбули
ся в загальноосвітніх шко
лах Кіровоградської облас
ті, були обговорені питання 
удосконалення роботи
шкільних комсомольських 
організацій і піонерських 
дружин у світлі рішень 
XXVII з’їзду КПРС, рефор
ми загальноосвітньої і про
фесійної школцЛр

Слухачі відвіяли істо
ричні та пам’ятні місця міс
та Запоріжжя, взяли участь 
в святкуванні 43-ї річниці 
звільнення Запоріжжя від 
німецько-фашистських за
гарбників.

В роботі курсів взяли 
участь і виступили з лекція
ми заступник завідуючого 
відділом науки і учбових 
закладів Запорізького об
кому партії С. П. Заруба, 
заступник завідуючого від
ділом загальноосвітніх шкіл 
і професійно-технічних учи
лищ обкому партії В. В. Єл- 
фімов, секретар Кіровоград
ського обкому ЛКСМУ 
Н. Ангелуца, секретар За
порізького обкому комсо
молу І. Дудник, ^повідаль» 
ні працівники ^^орізького 
обкому партії, викладачі 
вузів міста.
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ту Кіровоградського ви
робничого швейного об’єд
нання Тетяна Парщенко зі
зналась щиро:

— От немає коли щось 
влаштувати путнє через ці 
папери. Оце з самого ран
ку до обіду займалась ін
вентаризацією, складала ак- 
ти» шукала членів комісії, 
Що їх підписали. А тепер
треоа дооформляти прото 

'^^оми, підганяти різні циф 
ри — щоб все було про
ставлено в протоколах, щоб 
сходилось з раніше подани
ми даними... На те, щоб ор
ганізувати якісь змагання, 
вже немає часу.

А навіщо дооформляти, 
приписувати те, чого немає?

— Бо не все так, як воно 
насправді є — хтось пока
зав поганий результат, хтось 
не виконав нормативу. А в 
звіті повинна бути цифра, 
вища запланованого. Інак
ше наш звіт не приймуть, 
якщо ми покажемо справж
ній стан справи.

Ця розмова — з приводу 
підготовки значківців ГПО. 
Якщо вірити звіту, то їх на 
підприємстві в цьому році 
з’явилось більше 200 —
п’ята частина всіх пра
цюючих.

.:к же складали нормати
ви робітники об'єднання? 
Орієнтир ніби вибрали й 
правильний — по групах.
Ось в п'ятому цеху їх три. 
В протоколі значиться — 
на залік з плавання в одну
з них відібрано 26 чоловік— 
нормативи складало 10. Так
само під час стартів на 
стометрівці, вогневому ру
бежі. По 10—11 робітниць 
стартувало й в інших групах. 
Без попередньої підготовки 
вийшли дівчата на старт і
виконали одразу норматив.

В іншому протоколі зна
читься, що з 220 робітників 
п ятого цеху взимку в тур

нірі з багатоборства ГПО 
брало участь 83 чоловіки, 
що тут в групах ГПО по
стійно займається... 11 ви
робничників, що є тут 16 
розрядників. Далі протокол 
аж за травень, потім — за 
червень і липень. Масового 
складання нормативів в 
серпні—листопаді не було.

— Це й так добре, що хоч 
три—чотири рази на рік 
одна робітниця згодилась 

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ЗМІНИТИ МОЖНА
випробувати себе, — гово
рить Т. Парщенко. — Бо 
треба довго умовляти кож
ну. Рідко хто погодиться 
плавати не в басейні, а в 
забрудненому ставку. Як
що ж тримається на воді, 
то треба зарахувати залік.

І додає:
— Був, наприклад, легко

атлетичний крос. Записали 
ми в протокол 50 чоловік, 
змагалось лише 27. Наш ди
ректор, хоч який зайнятий, 
та знаходить час, щоб ре
гулярно змагатись з най- 
сильнішими кросменами 
міста. Жодного турніру не 
пропустив, а дівчата чо
мусь нехтують спортом. 
Тож проводимо змагання з 
мінімальною кількістю учас
ників.

Тетяна Парщенко згодна: 
вийти три—чотири рази на 
рік на старти ГПО — ко
ристь мала, потрібна систе
ма — щоб і перед складан
ням нормативів і після за
ліку тренуватись. А чи згод
ні з нею молоді робітниці, 
чи сповна усвідомили вони 
значимість занять фізкуль
турою? В протоколах зна
читься: кожен з допущених 
до складань нормативів 
ознайомлений з вимогами 

комплексу ГПО. Кожен! То 
чому ж тоді лише третина 
виходила інколи на старти? 
Безперечно, це через те, що 
пропаганда нормативів ве
лась • формально. Навіть 
комсомольські активісти 
підприємства не визначили 
для себе особисто програ
му дій. Не визначилась й 
секретар комітету комсо
молу Надія Коврига. Вона 
твердить, що ще в школі
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виконала норматив спор
тивного розряду з багато
борства ГПО, добре стріляє.

— Скільки ж разів на 
тиждень буваєш в тиру?

— Давненько не була.Все 
ніколи.

— Скільки ж комсомоль
ців склали нормативи?

— Може, інструктор по 
спорту знає. У нас — 380 
членів спілки...

Скільки -..іілчан склали 
залік з фізичної та військо
во-технічної підготовки, так 
і не вдалося з’ясувати. Та
кого обліку не ведеться.

...На звітно-виборних ком
сомольських зборах від
значалось: «Під час субот- 
ників і недільників обладна
ли спортивний майданчик, 
оформили спортивну кім
нату, однак від цього в 
напрямі активізації спортив
но-масової роботи нічого 
не змінилось. На змагання 
ніхто з комсомольців не 
ходить». Це — із звіїної 
доповіді. А учасники збо

—

рів так і не продовжили 
розмови з цього приводу. 
Та й що могли сказати ті, 
кого умовляють вийти на 
старти?

Чи була спроба зруйнува
ти пасивність? Пробували. 
У спортивній кімнаті гур
тожитку встановили теніс
ний стіл, поклали три столи
ки з шашками. Однак з 200 
робітниць, котрі мешкають 

в гуртожитку, вечорами сю
ди заходить п’ять—шість 
чолозік.
К-ЕНЕРАЛЬНИЙ директор 
д об’єднання В. І. Курба
тов, знаючи про все це, за
уважив: «Ми б для них і 
спортзал випросили в тех
нікумі чи школі, ми б і ста
діон... Тільки б вміло про
водили свій вільний час...».

То як же домогтись зру
шень в масовості? Може б 
особистим прикладом про
відних спортсменів? Дирек
тор першим показав при
клад. Серед кращих Тетяна 
Парщенко називає механі
ка В. Гончарова, начальника 
цеху Г. Тарана та ще 
кілька чоловік. Це ті, хто 
бере участь в усіх поєдин
ках, які влаштовуються в 
колективі фізкультури, А от 
серед комсомольців таких 
немає.

Невже справді тут хлоп
ці й дівчата такі байдужі до 
всього красивого? Вчилися 

ж вони в профтехучилищах, і 
складали нормативи ГПО, 
а тепер ось соромляться 
одягти спортивну форму.

Ні, тут потрібний інший 
вимір в розв’язанні пробле
ми. Куди, скажімо, поділись 
фізорги і громадські ін
структори по спорту, які 
значаться в звітах? А хто в 
комітеті комсомолу відпо

відає за спортивно-масову 
роботу і, зокрема, комп
лекс ГПО? Методист з ви
робничої гімнастики Тетяна 
Мельник. Хоч вона і за 
своїми службовими обо
в’язками має цим займа
тись, а громадське дору
чення повинен був отрима
ти хтось з виробничників, 
молодих спеціалістів. Весь 
цей актив, об’єднавши свої 
зусилля з профспілковим 
комітетом, міг би при ба
жанні знайти форми впливу 
на свідомість молодих ро
бітників. Та, виходить, не 
знайшов, Чи був, скажімо, 
на підприємстві великий 
спортивний вечір з участю 
хоч десятої частини всіх 
380 комсомольців і всіх 960 
членів колективу фізкуль
тури? Такого тут не пам’я
тають. Чи пробували ком
сомольські активісти разом 
з фізкультурними праців
никами влаштувати на ста
діоні (хоч позиченому) те
атралізоване спортивне свя
то, де б виступили провід
ні спортсмени міста? І та
кого не було.

На наш погляд, і спор
тивна база, що є в колек
тиві, — зовсім не зразко

ва — один тенісний стіл, 
кілька шахівниць, волей
больний майданчик біля 
гуртожитку, пневматичний 
тир — не так уже й бага
то для такого великого ко
лективу фізкультури.
А ТЖЕ, треба змінити міс- 

це зустрічі комсомоль
ських, профспілкових і фіз
культурних працівників з 
юнаками та дівчатами. І 
змінити його можна. Воно 
там, де знайде свій інтерес 
кожен з комсомольців, ко
жен молодий виробничник, 
А інтерес до красивого слід 
пробудити, якщо вже в ко
лективі прописалась бай
дужість.

Чи треба давати рецепти 
для дій активістам підпри
ємства? Він лише один — 
актив має бути сам актив
ним.

Нагадаємо: приклад по
казав генеральний дирек
тор, вийшовши на старти 
легкоатлетичного кросу, 
Але ж це він тільки для 
себе, для свого гарту. Ім’я 
В. І. Курбатова в списку 
лідерів фізкультурного ру
ху в місті. А чи може бути 
лідером весь колектив фіз
культури підприємства, де 
робітників умовляють ви
йти на старти ГПО?

— Гаразд, ми поговоримо 
про це, на чергових комсо
мольських зборах, — за
певнила Надія Коврига.

На зборах — добре. А' 
потім і в іншому місці — 
біля верстата, в гуртожитку, 
в комсомольській групі, 
бригаді (на підприємстві 
чотири КМК, які теж па
сивні в спорті). І не умовля
ти. А шукати і знаходити 
потайну струну, яка не бри
нить фальшиво, а гучно і 
заклично.

М. ШЕВЧУК, і 
спецкор «Молодого 
комунара».

БУДЬ готовий«.»«
Так називалася гра, яка 

недавно відбулася на по
двір'ї Кіровоградської се
редньої школи № 5. В цій 
грі ми — піонери — по
винні були показати свої 
знання з історії жовтенят- 
льких груп і Всесоюзної 
Піонерської організації, 
правил дорожнього руху, 
а також дотепність і кміт
ливість.

Оцінки в грі: червона лі
тера — погано, жовта — 
задовільно і зелена — від
мінно. Пройшовши 10 стан
цій, піонери здавали всі 
одержані літери в прес- 
центр, де вони були при
клеєні до екрану змагань.

Перед грою ради заго

І
ІІ
І

иів усіх класів вишикува-

і,
І.

лись на лінійку. Піонерво- 
жата ознайомила з у.мо-

ДОузеб — солдатам пра
вопорядку», яку прове
ли співробітники Кірово
градського 
музею. "і 
працівники

—> краєзнавчого
Під час декади 

управління 
внутрішніх справ облви
конкому ознайомилися з 
виставкою «Подвиг наро
ду безсмертний», куди вхо
дили експонати із фондів 
музею, зустрілися з ве
теранами партії М. С. 
Броницьким та І. Ф. Сілі- 
ннм, прослухали лекції 
«Справа В. І. Леніна жи
ве й перемагає», «Вста
новлення Радянської вла
ди та громадянська війна 
на Єлисаветградщнні», 
«КПРС — організатор пе
ремоги радянського наро- 

у Великій Вітчизняній 
зЯїні».

К. ЛІСНЯК.

і сурма поклика- 
ленінців у поло

6 «А» класу по- 
станцію «Піонер-.

вами гри 
ла юних 
рож.

Актив 
мчав „а 
ська». Тут учням були за
дані запитання про істо
рію піонерської організа
ції, про її нагороди. На 
наступній зупинці — «Істо
ричній» — актив нашого 
класу дав вичерпну і зміс
товну відповідь і одержав 
найвищу оцінку. Микола 
Була всіх приємно здиву
вав. Він знав відповіді на 
всі запитання, і в тому, 
що ми одержали зелену 
літеру, найбільша його 
заслуга.

З радістю учні попряму
вали па станцію 
діяльну».

Після цього 
пішли на станцію 

«Само-

піонери
«Юних
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РОДЖЕННЯ М. В. ЛОМОНОСОВА (1711 — 
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На знімку: російський вчений-приредознгегць, 
поет, художник, історик М. В. ЛОМОНОСОВ. 

Фотохроніка ТАРС.

інспскторів Руху». Голова 
ради загону ІОра Гудзен- 
ко першим відповідав на 
запитання, які задавали 
вимогливі судді-міліціоне- 
рн. Він знав, що означають 
всі знаки дорожнього ру
ху, і коли всі запитання 
було вичерпано, Юрі бу
ло вручено зелений знак.

Перемагаючи і терплячи 
невдачі, пройшла команда 
останню станцію «Інтерна
ціональну», де оцінювали 
знання учнів про своїх ро
весників з інших країн. 
Відзначилася Світлана Го- 
ловенко.

Наш клас не зайняв 
призового місця. Але те
пер ми будемо готуватися 
до наступної гри «Завжди 
готовий». І обов’язково 
переможемо!

Богдан БАБИЧ, 
учень 6 «А» класу 
СШ № 5.

м. Кіровоград.

Граф Кутайсов 
та інші

Перша прем’єра, якою 

розпочав 49-ий сезон Кі

ровоградський театр іме

ні М. Л. Кроппвниць- 

кого — «Холопка». З по-, 

чатковпх тактів оркестру 

глядачі настроїлися на 

сприйняття оперети •— 

жанру, який кропивничани 

чомусь забули, але, на 

щастя, знов повернули на 

сцену. Мабуть, цс не ви

падковість, не примха, а 

поворот до серйозного 

освоєння цього жанру.

Прагнучи до створення 
яскравого театрального 
видовища, кропивничани 
для підсилення образного 
вирішення конфліктів і 
перипетій оперети постара
лися використати в її дра
матургії кращі традиції 
класичного театру і опе
рети: розгорнуті сцени,
що поєднують сольні епі
зоди, ансамблі, хори, кор
дебалет, інструментальні 
епізоди з окремими закін
ченими номерами, темгіо- 
рптм мови в діалогах і 
внутрішніх монологах, ви
разність костюмів тощо. 
Такс поєднання приводило 
у найвдаліших місцях 
(діалоги та дуети голов
них героїв Віолстти і Ан-. 
дрія Туманського) до ор
ганічної єдності сценічно
го і музичного розвитку.

Оперета М. Стрельїінко- 

ва (лібретто Є. Геркіната 
В. Раппопорта) «Холоп
ка» має простий, навіть— 
за сучасними уявленнями 
— банальний сюжет. І то
му складність для акто
рів, зайнятих у виставі, 
полягала в тому, щоб по
казати цікаві характери, 
розкрити засобами опере
ти та індивідуальної гри 
образи, що діють в атмо
сфері початку XIX сто
ліття.

•Події розгортаються в 
Гатчині, в палаці графа 
Кутайсова, якраз напере
додні того перевороту, 
коли царя Павла І змінив 
Олександр II. Як завжди 
в подібних творах, в цій 
опереті є й інтимна любов
на лінія, і соціальний 
конфлікт: у Віолстту (за
служена артистка УРСР 
В. Дронова), співачку, що 
служить графу Кутайсову 
(артист Є. Пасічпнченко), 
закоханий Андрій Туман- 
ський (артист М. Обухов), 
син князя Батуріна і його 
холопки. В силу обставин 
Андрій стає холопом гра
фа Кутайсова, бо той 
стоїть па перешкоді його 
шлюбу з Віолсттоіо. Та 
чесний, волелюбний юнак, 
який вчиться в Паризько
му університеті, не мири
ться із своїм становищем. 
Отут би і посилити ре
жисеру (сподіваюсь, що і 
у автора було такс ба
жання) соціальну загостре
ність сюжету. Але для 
сценографії був обраний 
полегшений наріаїгі — на
голос був зроблений на 
комедійний початок, який, 
хоча в окремих сиенах і 
вдало вплітається в по
етичну інтонацію, не відті
няє соціальний конфлікт, а

згладжує його в нашому 
сприйнятті.

Певної майстерності в 
розробці комедійного пла- 
ну оперети досяг заслу-. 
жспий артист УРСР А. Ко: 
сячснко, який виконав 
роль Ельпідіфора, камер-, 
динера графа Кутайсова. 
Щоб змалювати не схожий 
на інші характер, щоб 
створити максимум напру
ги і цікавості глядача до 
подальшого ходу подій, 
актор через окремі епізо
ди і дрібні деталі старан
но акцентує всі комічні 
стани, використовуючи де
які елементи комедії-буфф. 
Благородна мета — вра
жати, дивувати глядача, 
але в гонитві за нею А. Ко- 
сячснко, здається, «пере-, 
дає куті меду».

Симпатії глядачів при
вертали своєю грою ар

тисти В. Ліщимепко (Дмнт- 
русь Нечппорепко)' та 
В. Фоменко (Поленька, 
акторка театру Кутайсо
ва). Комедійне забарвлен
ня створених ними обра
зів пронизували серйозні 
почуття, що висловлюва
лись у дуетах та сольних 
партіях.

До речі, вокальні дані 
майже всіх виконавців, за 
винятком В. Дропової, за
лишають бажати кращо
го. Не відчувається, що 
хормейстер М. Макоди та 
концертмейстер Т. Свнрн- 
денко доклали всіх зусиль 
до забезпечення якісного 
звучання цієї класичної 
оперети.

Однак глядачі із зало- 
колониям аплодували кро- 
пивіїичапам за дарунок— 
зразок призабутого теат» 
ром «легкого» жанру.

Л. РОМАНОВ.
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_ тив з ініціативи Раймонда

Ви просили розповісти
В 0 числі й самого Фоміна —

ЯК ПРИЙШЛИ У МИСТЕЦТВО 
: НАД ЧИМ ПРАЦЮЮТЬ

Софія РОТАРУ

ТВОРЧІСТЬ

КОЛИ ЗБЕРУТЬСЯ 
ИІНА Й ОЛЯ

Десятикласниці Зиам’ян- 
ської СШ № 2 Ніна Рибка 
і Ольга Проскурня відвіду
ють танцювальний колек
тив при Палаці культури 
залізничників. Ніна, крім 
цього, ще й учасниця на
родної агітбригади під ке
рівництвом М. П. Новико
ва. Та є в подруг захоплен
ня, сильніше від цих. Това
риші знають: коли зберуться 
Ніна й Оля — лунатимуть 
пісні.

Гасне в залі світло, луна
ють перші акорди, виходять 
дівчата на сцену. Легко, 
невимушено почувають се
бе перед глядачами співач-

ДО «РИТМУ» 
ЙДУТЬ СІМ’ЯМИ

1975 року у Світловодсько- 
му районному будинку куль
тури почався набір у сту
дію сучасного бального тан
цю. У результаті конкурс}’ 
було відібрано п’ятнадцять 
пар, які й почали заняття.

Минули три роки навчан
ня, настав час розлучатися. 
Але ж хіба це так необхід
но? І тоді студійці на чолі 
зі своїм вихователем Оле
ною Миколаївною Шабалі- 
пою вирішили створити са
модіяльний ансамбль баль
ного танцю «Ритм».

Зранку — навчання у шко
лі, робота, ввечері — репе
тиції, виступи перед гляда
чами... І не з окремими но
мерами. У «Ритму» є власна

ки — учасниці ВІЛ «Ровес
ник» при Палаці культури 
залізничників.

...10 років тому прийшла 
до музичної школи Ніна з 
мамою: «Хочу у вас навча
тися». Відмовили спочат
ку — і так, мовляв, на 
двадцять п’ять учнів біль
ше набрали. Та де двадцять 
п’ять, знайшлося місце і 
двадцять шостому. Дебют 
на сцені відбувся через 5 
років, коли Ніна проспівала 
пісню «Добра казка». Потім 
почали співати вже дуетом 
з Ольгою, яка теж навчала
ся в музичній школі.

Обом подругам подобаю
ться Софія Ротару, пісні 
О. Пахмутової і М. Добро
нравова. Думають вступати 
до одного інституту, мріють 
навчати дітей музики.

О. УСТИНОВСЬКИЙ.
м. Знам’янка.

Народилася на Буковині. 
У сім’ї всі любили співа
ти — батьки, сестри, брат. 
З дитинства Софія брала 
участь у художній само
діяльності, пізніше закін
чила Чернівецьке музичне 
училище. Представляла 
Радянський Союз на IX 
Всесвітньому фестивалі 
молоді та студентів у Бол
гарії, де одержала золоту 
медаль.

Довгий час Софія Ро- 
тару працює з вокально- 
інструментальним ансамб
лем «Червона рута», яким 
керує її чоловік Анатолій 
Євдокименко. У доробку 
артистки — диски, випу
щені мільйонними тира
жами, зйомки у фільмах 
«Душа» і «Де ти, любов», 
виступи на різних кон
цертних майданчиках. Ар
тистка виконує пісні укра
їнською, російською, мол
давською мовами. Нині 
працює при Ялтинській 
філармонії. За творчі успі
хи удостоєна високих звань 
народної артистки УРСР 
та Молдавської РСР, Со-

фія Ротару — лауреат 
премій Ленінського ком
сомолу та імені Остров- 
ського, переможець між
народних конкурсів естрад
ної пісні.

Юрій АНТОНОВ
Виріс у білоруському 

місті Молодечно. Закін
чивши музучилище по кла
су народних інструментів, 
працював у Мінській фі- 
лар/лонії. Потім став спі
вати в складі відомого 
ленінградського ансамблю 
«Співучі гітари», пізніше— 
в різних московських ко
лективах. Стиль його пі
сень і манера виконання 
ніби й не зазнають впли
ву новомодних віянь. Ан
тонов співає просто, рів
но, майже по-домашньо
му. Його пісні записані на 
диски, звучать по радіо, 
телебаченню.

Родріго ФОМ1Н
Закінчив вокальне від

ділення Лієпайського муз- 
училища, виступав у різ
них групах, зрештою став 
солістом ризької групи 
«Ремікс». Створено цей 
інструментальний колек-

яскраво індивідуальні, 
емоційні. Р. Фомін пред
ставляв нашу країну на 
міжнародному фестивалі 
«Люди і море» в НДР, а 
цього року завоював го
ловний приз пісенного 
конкурсу «Юрмала-86».

Олександр БАРИКІН
Він у естраді давно. Брав 

участь у записі пам’ятно
го альбома Д. Тухманова 
«По хвилі моєї пам’яті». 
1982 року випустив свою 
пластинку «Карнавал». Але 
особливу популярність 
здобув із виходом гіганта 
«Сходини», куди увійшли 
пісні на музику Д. Тухма
нова і са/лого О. Барикіна. 
Різнопланової тематики, 
різного темпу і мелодій
ного малюнка, ці і компо
зиції об'єднані однією 
спільною рисою — при
страстю виконавця — то 
бушуючою, як у «Сходин
ках», то тривожною, але 
не безнадійною, як у «Лі
ті», то сумовито-прониз
ливою, як у «Елегії». Піз
ніше артист випустив аль
бом «Своє лице», нині го
тує пластинку з двома но
вими піснями — «Коли ми 
закохані» та «Бразіль- 
ський карнавал».

концертна програма з двох 
відділень. Широко пред
ставлені у них наші, лати
ноамериканські, західноєв
ропейські бальні танці. 1982 
року ансамблю було при
своєно звання народного.

При ансамблі «Ритм» пра
цюють п’ять підготовчих 
груп, кожна з них нарахо
вує ЗО чоловік. Керують ци
ми групами кращі танцю
ристи «Ритму». Аматори 
виступають у районі, часто 
бувають у своїх сусідів в 
Онуфріївському районі, у 
Полтавській області.

Цікаво, що в колективі 
цього року з’явилася п'ята 
сімейна пара. І зовсім не 
обов’язково, що майбутнє 
подружжя знайомиться у 
колективі. Буває, що учас
ники після одруження до 
ансамблю приводять чоло
віка чи дружину.

Г. ХАРИТОНОВ.
м. Світловодськ.

РЕЗОНАНС

«МИ В ДОРОЗІ 
ДЕНЬ У ДЕНЬ.,»

У нашому місті гастролю
вав відомий воКдльно-іи- 
струментальний ансамбль 
«Веселые ребята». Побував 
на одному із кпинепт:^Цу\е. 
ні (та й багатьом глядим); 
сподобалося, що конфе-, 
рансьє розповів багато но
вого про цей цікавий ко
лектив. Наприклад, що у 
його складі виступали такі 
відомі в естраді люди, як 
Давид Тухмаиов, Алла Пу- 
гачова, Олександр Барикін. 
Л. влітку цього року на 
міжнародному конкурсі 
«Братіслава-З'б» «Веселые 
ребята» одержали першу на
городу. .,

Я не дуже великий при
хильник класичної музики, 
але зізнаюсь чесно, був за
ворожений майстерним ви
конанням музикантами тво
рів Баха, ГІаганіиі, які ве
лично звучали зі сцени...

Не хочеться, однак, ідеа
лізувати програму. Перші 
ряди партеру були заглу
шені децибелами. Не зовсім 
приємні відчуття були у 
публіки від завіси «естрад
ного диму», який спочатку 
розважав, а потім чепез 
своєрідний запах почагЯИ- 
бридати.

«...Мы бродячие артисты, 
мы в дороге день за днем...». 
Ця пісня стала своєрідною 
візитною карткою ансамб
лю. Хотілося б, щоб на до
розі мистецтва «Веселых ре
бят» чекали нові творчі 
знахідки.

А. РУСИЧ, 
студент Кіровоград
ського деря:авнсго 
педагогічного інсти
туту імені С. С. Пуш
кіна.

ЛИСТ У НОМЕР

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

ДЕЛУ—ВРЕМЯ
Стихи И. РЕЗНИКА Музына Р. ПАУЛСА

Что это такое? Просто жуть! 
Не уснуть мне снова. Не уснуть. 
Как весною горная река — 
Музыка грохочет с потолка!
Эй, вы, там, наверху!
От пас опять спасенья нет.
Не могу больше слушать 
Я этот ваш кордебалет.
Эй, вы, там. наверху!
Не топочите, как слоны!
От себя отдохните.
Ну дайте, дайте тишины!

ПРИПЕВ:
Делу — время, делу — время 
Да-да, да-да. да. да. да! ] двічі.

Різноманітними куль
турними заходами насиче
не дозвілля учнів Інгуль- 
ського СПТУ № 34, що в 
Устинівському районі. Вчи
телька місцевої середньої 
школи Т. О. Медведєва 
організувала тут драмгур
ток. Хорошу репутацію 
має й агітбригада, якою 
керує лауреат республі
канського конкурсу само
діяльних колективів Віктор

Тимофєєв. Віктор здобуває 
в училищі кваліфікацію 
шофера, до дрібниць знає 
життя і настрої товаришів 
по навчанню. Тому програ
ми виступів бригади від
значаються злободенніс
тю, вражають дошкульни
ми дотепами на місцеву 
тематику, сприяють вихо
ванню добрих почуттів.

Найбільшою ж популяр
ністю в училищі користує
ться вокально-інструмен

тальний ансамбль, який 
створив учитель середньої 
школи молодий комуніст 
О. М. Чепурний. Репер
туар ансамблю постійно 
оновлюється.

На знїмну: учаснини 
вокально - інструменталь
ного ансамблю (зліва на
право) Віктоо ТИМОФЄЄВ, 
Галина МОТЕНКО, Іван 
ШЕЛЕВЕР та Ольга ГОЛИН- 
СЬКА готуються до чер
гового виступу.

Фото В. РУДЕНКА.
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А потехе —' час!
Что такое? Что за тарарам?
Как не стыдно? Как не стыдно вам? 
Сколько можно петь и танцевать? 
Завтра в полседьмого мне вставать! 
Эй. вы. там. наверху!
Испила чашу я до дна.
Есть предел моим мукам —
Все знают — в гневе я страшйа!

ПРИПЕВ.
Что это такое? Стыд и срам!
Быстро расходитесь по домам!
Все б вам куролесить, колесить,
Нет, чтоб меня в гости пригласить!.. 
Эй, вы. там, наверху!
Я приглашения не жду.
Если я так решила,
Так значит, к вам сейчас приду!
Эй, вы. там, наверху!
Ну. раз у вас потехи час. 
Поднимусь, поднимусь!..
Ну чем? Ну чем я хуже вас?!

Чути—мало
Музика... Бувало, в суми? 

хвилини свого життя, тем
ними тривожними вечорами 
ставив я на старенький па
тефон потерту пластинку, і.,і 
Коли співали М. Іблчдасо- 
ва, К. Шульженко, «ГЛеме-, 
шев, Л. Утьосов, серце ра? 
зом з ними раділо, страж
дало і любило.

Тепер інші часи, інша му
зика. Новий магнітофон у 
мого зятя. Пропонує мені 
часом новинку послухати.- 
Один ритм, і все. Згоден,- 
така музика дає вихід еиері 
тії, під неї добре танцюва
ти. Але ж вона не викликає 
ні почуттів, ні думок. При
слухайтесь до сучасних мо_- 
лодіжннх пісень, хоча бтиХі 
що в телепередачах звучать, 
навіть у таких досить непо
ганих, як «12-й поверх». На 
різні лади повторюють то 
про соломинку, то про 
хмарку, то про побачен
ня — і все. Серця такі пісні 
не зачеплять.

А є ж і тепер пісні із 
проникливою межакю і за
душевними текста^ такг, 
як «Оренбургский пуховый 
платок». І навіть молоді лю
ди кажуть, що чули подібні 
пісні. Але ж чути — мало. 
Треба, щоб таких пісень на
вчали у школах.

П. МАТЮШИН, 
ветеран війни І праці.

м. Новоукраїнка.
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