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СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Завершується 1986 рік — перший рік дванадцятої 

п’ятирічки. Прискорення соціально-економічного роз
витку, перебудова — ці теми сьогодні визначають 
зміст публікацій нашої газети. Колектив редакції 
настійно працює над пропагандою, роз’ясненням ма
теріалів XXVII з’їзду КПРС і XXVII з’їзду Компартії 
України. В газеті стали постійними рубрики «Рішення 
XXVII з’їзду КПРС — в життя», «Прискорення: ком
сомольська ініціатива, пошук», «НТП: знання, уміння, 
творчість», «Перебудова: твоя позиція». Прагнутиме
мо й надалі, щоб публікації на ці теми були глибоко 
змістовними, проблемними, переконливими. Запалюва
ли. кликали молодь до конкретних дій.

Сьогодні колектив редакції розробляє плани газе
ти на 1987 рік. І нам дуже важливо знати думку чи
тачів: якою вони хочуть бачити свою молодіжну га
зету в наступному році. До ваших побажань, пропо
зицій, зауважень, дорогі друзі газети, ми завжди 
ставилися з особливою увагою. Двічі в нинішньому 
році публікувалася анкета читача. Всі ваші думки 
щодо поліпшення змісту і поліграфічного оформлення 
«Молодого комунара» будуть враховані.

Ми добре розуміємо завдання газети — переконли
во, правдиво і реалістично показувати життя комсо
мольців і молоді, бути у авангарді комуністичного 
виховання юнаків і дівчат. Наша мета — наглядно, 
зримо, широко розповісти про нашого сучасника в 
усіх сферах його життя і діяльності. Газетні публіка
ції мають хвилювати, а значить — вести подвійне на
вантаження: пізнавальне і виховне. Над підвищенням 
якості, дієвості і ефективності газетного рядка й на
далі працюватимемо в 1987 році. І без дійового, жи
вого зв’язку з читачами, ми. газетярі, не мислимо 
своєї роботи. Адже кожен помер газети — це зустріч 
з читачами.

Доброю традицією вже стали звіти редакції в тру
дових і учнівських колективах, прес-конференції, усні 
випуски «МК», виїзні редакції, свята газети.

І таке живе, дійове спілкування збагачує журна
лістів газети, надихає до творчого пошуку.

Шановні читачі! Запрошуємо вас продовжити роз
мову про газету-87. Чекаємо листів, в яких будуть 
висловлені зауваження, пропозиції щодо поліпшення 
творчого обличчя газети, її поліграфічного оформлен
ня. Які нові рубрики, тематичні сторінки ви б запро
понували газеті? Які матеріали ви б хотіли почитати 
в суботніх випусках «МК»? Що вам не подобається 

газеті? Чекаємо конкретних пропозицій і від комсо
мольських працівників, активістів. Адже тема висвіт
лення внутріспілкової роботи, життя Спілки вимагає 
поліпшення.

Тільки при вашій допомозі, наші друзі, ми зробимо 
кожен газетний рядок ефективнішим і дієвішим, а по
ліграфічне обличчя сторінок привабливішим. Тож че
каємо листів.

І НДЭ¥СТР1Ч|

УДАЛИХ
З^АІН!

Для якісного проведення 
стійлового осінньо-зимового 
утримання громадської ху
доби бюро Новомиргород- 
ського райкому комсомолу 
затвердило умови соціаліс
тичного змагання серед мо
лодих тваринників, а _ для 
більшої гласності — «Кубок 
виклику».

Учора стартував перший 
трудовий тиждень роботи 
комсомольсько • молодіж
ного колективу МТФ кол
госпу «Комуніст», який ви
йшов з Ініціативою «XX з'їз
дові ВЛКСМ — 20 ударних 
трудових тижнів!».

Члени І<МК узяли підви
щені зобов’язання. Так, зо
крема, Г. Сиплива, член 
КПРС. кавалер-ордена Тру- 
довМСлавн ИІ ступеню і 
зва^ЛіК ВЛКСМ «Модо- 
дий передовик тварйннн-

цтва» на цей період зобо
в’язалася отримати від кож
ної фуражної корови по 
2695 кілограмів молока. 
Доярка 10. Ковбасенко — 
2136, В. Ярова — 2260, 
Л. Тимошснко — 1900, 
В. Стойко — 1500, О. Ма- 
рнакри — 1570 і Л. Нордо
ва по 1550 кілограмів мо
лока від кожної корови.

Кожен член КМК вніс та
кож новий рядок у соціа
лістичні зобов’язання на 
честь наступного комсо
мольського форуму: щодоби 
надоювати молока на 1 кі
лограм більше відповідного 
періоду минулого року. За 
це в одвіті. звичайно, і ке
рівник КМК завідуюча фер
мою Л. Є. Козяр, і групком- 
сорг — лаборант, кандидат 
у члени КПРС В. Шеремет.

Прагнутимуть підтрима
ти ініціативу колег — удар
но зустріти XX з’їзд ВЛКСМ 
— також фуражири І. Го- 
ловченко і А. Лпхолід. Як і 
молоде подружжя Дубінців: 
Галина — технік штучного 
осеменіння, а її чоловік — 
ветфельдшер.

Виклик КМК МТФ кол
госпу «Комуніст» підтрима
ли й інші молочнотоварні 
ферми району.

А. СТОЯН, 
секретар - завідуючий 
відділом учнівської 
молоді Новомиргсрод- 
ського РК ЛКСМУ.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Ціна 2 коп.№ 142 (3805).

Оволодіти професією шофера з кваліфікацією слюсаря Олександр Царенко ви
рішив зразу ж після закінчення Устинівсьної середньої школі, а Олександр Ор- 
бан — після звільнення з лав Радянської Армії. Спільна мета звела комсомоль
ців І здружила в Інгульському СПТУ № 34. Майстер виробничого навчання групи 
водіїв Микола Степанович Писанчук задоволений відмінним засвоєнням знань і 
нмітливістю майбутніх водіїв.

На знімну (зліва направо): Оленсандр ЦАРЕНКО, майстер М. С. ПИСАНЧУК 
та Олександр ОРБАН на прантичних заняттях.

Фото В. РУДЕНКА.

Робота
Випускники Кіровоград

ського інституту сільсько
господарського машино
будування за розподілом 
приходять також і до на
шого проектно-конструк
торського інституту. З ме
тою прискорити адап
тацію молодих спеціаліс
тів у нашому Інституті 
організовано філіал ка
федри сільгоспмашин 
КІСМу, який очолює го
ловний інженер інституту 
кандидат технічних наук 
Ю. П. Колісниченко. За 
кожним з молодих спеціа
лістів закріпляється до
свідчений наставник. При
кладами таких можуть 
бути ветерани інституту 
комуністи — кращий ви
нахідник області А. В. Бо- 
жор, винахідник СРСР 
А. Д. Седик та інші. Ба
гато років у нас на гро
мадських засадах працю
ють школи винахідницької 
творчості і молодого ра
ціоналізатора, які закінчу
ють майже всі молоді 
спеціалісти, готуючись до 
активної творчої діяль
ності. У їх розпорядженні 
50-тисячний патентний 
фонд інституту по посів
ній техніці, чудова науко
во-технічна бібліотека,
громадський консульта
ційний пункт.

З початку цього року у 
нас розроблена і затверд
жена комплексна програ
ма підвищення технічно
го рівня посівних машин 
на п’ятирічку «Посів-90», 
метою якої є підвищення 
продуктивності, надійності, 
питомої ваги виробництва 
машин, зниження питомої 
матеріале- та енергоміст- 
кссті. У розробці цієї 
програми взяли активну 
участь також молоді ін
женерно-технічні праців
ники інституту.

Щоб прискорити роз
робку нової посівної тех
ніки, підвищити її техніч
ний рівень, створено групу 
головних конструкторів 
проекту. У її складі, зо-

лісти визначили, що ре
монт займе два місяці. 
Комсомолець Сергій Ко
синов, усвідомлюючи не
допустимість втрат бодай

крема, молоді інженери 
О. Кабаченко, С. Бойчен
ко. Формуванню вищого 
технічного рівня у ство
ренні нової техніки сприяє 
патентна і науково-техніч
на інформація, з якою та
кож працюють Н. Соло
довникова, І. Пощтарук, 
Л. Свирень та інші.

чверть проектно-конструк
торських робіт в інституті 
має бути механізована. В 
освоєнні систем автома
тизованого проектування 
найактизнішу участь бере 
наша молодь, особливо 
комсомольці Ярослав Іва
нів, Сергій Косинов та ба
гато інших. Ярослав про-

водив заняття із ітеерів- 
цями — як-не-як, цього 
вимагає серйозна психо
логічна перебудова на 
машинне вирішення інже
нерних завдань. Коли ви
йшов з ладу блок обчис
лювального комплексу 
ЕОМ, запрошені спеціа-

ШЛЯХОМ 
ДРУЖБИ

З дітьми 17 зарубіжних 
країн підтримують дружні 
зв’язки піонери і школярі 
селища Добровеличківки 
(зокрема — середньої 
школи № 2 і школп-ін- 
тернату).

Ось уже кілька років 
продовжується псрсппска 
добровслпчківців з іспан
ськими ровесниками — 
учнями однієї із шкіл 
Мадріда. Про дружбу ді
тей дізналася видатна ді
ячка й організатор Кому
ністичної партії Іспанії 
Долорсс Ібарурі. На знак 
глибокої симпатії до 
юних добровеличківців во
на надіслала їм свою кни
гу «Єдиний шлях», де 
йдеться про спільну бо
ротьбу народів проти фа
шизму. Книга з автогра
фом Долорес Ібарурі теж 
представлена в експозиції 
музею.

Д. ЧЕРЕДНИК.
емт Добровеличківка.

одного дня, полагодив 
усе за тиждень.

Молоді вчені готові від
значити 40-річчя свого ін
ституту новими успіхами. 
Уже за останній час для 
потреб сільського госпо
дарства створено понад 
150 найменувань посівних 
машин і пристосувань до 
них.

Л. ОДУДОВА, 
м. ножнов, 

інженери кіровоград
ського проектно-кон
структорського інсти-

Рівень дослідно-кон
структорських робіт прямо 
залежить від науково-тех
нічного рівня дослідниць
ких робіт. Ось чому про
ектно - конструкторський 
інститут розвиває свої по
шуки, як і підрозділи, по
повнює їх сучасним об
ладнанням. Першочерго
ва увага — дослідженню 
перспективних робочих 
органів та схем компону
вання посівних машин. Ін
ститут і його молодь тісно 
співробітничає з ЗО на
уково-дослідними, дослід
но-конструкторськими ор
ганізаціями і вузами краї
ни, як і з Толбухінським 
заводом «Зона» (НРБ). 
Представники заводу та
кож часті гості у нас.

В інституті традиційними 
стали зустрічі за «круглим 
столом», наради й конфе
ренції з підвищення тех
нічного рівня та інших на
прямів розвитку посівної 
техніки з участю вчених, 
конструкторів, виробнич
ників, спеціалістів сіль
ського господарства.

Однією з актуальних 
проблем, над розв’язан
ням якої працює інститут, 
є впровадження системи 
автоматизованого проек
тування (САПР), яка дозво
лить скоротити строки 
розробки, підвищити їх
ній науково-технічний рі
вень і продуктивність 
праці конструкторів, ви
вільнити їх від монотонної 
роботи. До 1990-ГО року

туту виробничого об’
єднання по сівалках 
«Червона зірка».
На знімку: (зліва на

право) молоді інженери 
Сергій КОСИНОВ, Ярослав 
ІВАНІВ і Фаїна ПАМПУШ
КО у машинному залі ін
ституту.

Фото О. ВІННИЦЬКОГО.
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Тон роботі XXX Віль- 
шанській комсомольській 
звітно-виборній конферен
ції — діловий, принципо
вий — був заданий допо
віддю, з якою виступила 
перший секретар райко
му комсомолу Г. ІІІзлап- 
ко. Чи не головнішою те
мою і в ній, і згодом у 
виступах делегатів стало 
питання діловитості коле
ної комсомольської орга
нізації. «Ніяк не можемо 
ми викорінити шкідливу 
звичку працювати за вка
зівкою, будь-який само
стійний крок звіряти зі 
«снайперською» обереж
ністю. Така обережність 
не робить честі».

Сила кожного конкрет
ного починання окремо
го спілчанина і цілого ко
лективу не лише в їх згур
тованості. Ще важливіше 
вирізнитися з потоку за
гальних справ своєю, 
власною. Тим паче, дове
деною до завершеної 
форми і сповненої сер
йозним практичним зміс
том. Не піти шляхом най
меншого опору, для 
лідності ухопившись 
разу за кілька чи 
напрями діяльності, 
пилити свою енергію на 
численні дрібниці, — а 
заявити про серйозність 
своїх намірів, як кажуть, 
вагомим і зримим.

Конференція зробила 
однозначний висновок: 
незважаючи на той оче
видний факт, що кожен із 
361 делегата, котрі прибу
ли на головні збори ра
йонної комсомолі!, був

Не рознімаючись иа дрібниці
по собі не може гаранту- • 
вати високої якості робо- ■ 
ти на них. У нас так: отри- _ 
мав нову техніку — візь- ; 
ми всі необхідні інстру- '■ 
менти, основні запчасти- • 
ни. І доведи увагу до себе. ■ 

Головне — бути реаліс-. 
тами. Усвідомлювати, що 
різниця в хорошій роботі 
між молодим механізато
ром, скажімо, і ветераном 
є і часом відчутна. А нор
ми по-старому однакові. 
Яка ж це перебудова зі 
старими мірками? Ми все 
ще втішаємо себе слова
ми про бар’єри на шляху, 
а самі ж миримося з ни
ми щодня...».

*
У роботі

взяли
члени бюро обкому Ком
партії України 
газети
правда» О. Ф. Кєрдіварен- 
ко, завідуючий відділом 
комсомольських організа
цій обкому комсомолу 
О. Сніжко. На конферен
ції виступили перший, сек
ретар райкому Компартії 
України І. А. Юрченко, 
заступник голови респуб
ліканського 
«Супутник»

•’і:
Відбувся 

нізаційний 
обраного 
райкому комсомолу. Пер
шим секретарем було об
рано Г. Шалапко, другим— 
В. Богуцького, секретарем- 

і завідуючою відділом уч
нівської молоді — Л.Гап- 
чич.

готовий доповісти про 
чимало дійсно змістовних 
справ, — резервів все ще 
чимало.

Уже за період, що минус 
від початку нинішнього ро
ку, район успішно виконав 
і перевиконав державні 
плани по виробництву й 
реалізації народногоспо
дарської продукції; відчут
ний внесок у цьому Й КОМ
СОМОЛІ! і молоді. Тих, зо
крема, хто ще напочатну 
стартового ропу XII п’яти
річки підписав рапорти 
XXVII з’їзду КПРС. Це ко
валь колгоспу «Аврора» 
депутат обласної Ради на
родних депутатів Володи
мир Сарданов, водій кол
госпу імені 40-річчя Жовт
ня Сергій Жевжеренко, 
доярка колгоспу «Дружба» 
учасниця XII Усесвітнього 
фестивалю молоді і сту
дентів у МоснвІ Олена Зав- 
городня, комбайнер кол
госпу «За комунізм» Воло
димир Кріпак та інші моло
ді люди, за що їм дяка і 
шана.

Є випадки й самозаспо
коєння окремими успіхами 
без дальшого росту — як 
в к/о колгоспів «Аврора», 
імені Димитрова, «Друж
ба».

ГОВОРЯТЬ ДЕЛЕГАТИ. 
Швачка райпромкомбіна- 
ту кіровоградського швей
ного об’єднання «Україна» 
Т. КРИВЕНКО: «Перевико
нав план — значить, ти 
переможець соцзмагання, 
не дотягнув — вимпела 
тобі не бачити. І но замис
люється комітет комсомо
лу, чому те відставання, 
як справу налагодити. Не 
шукає нового, можливо,

Наприклад, під час цього-І 
річних жнив відмінно тру-1 
дився комбайнер Олександр. 
Донецький. Разом зі своїм 
помічником «Нивою» він1 
зібрав 6706 центнерів зер
на з 316-гектарної площі. 
По всіх показниках хлопці 
вибороли друге місце се
ред КМК в колгоспі і чет-

роботі Новоукраїн- 
районної комсо

мольської конференції 
рельєфно можна виділити 
три теми — виконання 
конкретних рубежів, орга
нізація соцзмагання, бо
ротьба за підвищення ав
торитету Спілки і її чле
нів. У практику роботи 
новоукраїнської комсомо
ла міцно ввійшла розроб
ка рубежів за принципом 
—кожній організації свою 
реальну справу.

В одній первинній це 
шефство над вирощуван
ням зернових культур і 
цукрових буряків, в ін
шій — створення КМК і 
перехід на прогресивні 
форми організації праці, 
іще в іншій — будівництво 
спорткомплексу... Голов
не, щоб справа була під 
силу. Здавалося б, курс 
взято чітко і ясно. З чим 
насправді зіткнувся рай
ком? Кожна 5 первинна 
не зуміла впоратися із 
наміченими рубежами. В 
одному випадку відчулося 
невміння спілчанами до
вести почате до кінця. В 
другому — виною всьому 
став формальний підхід до 
виконання конкретних ру
бежів. У секретарів комсо
мольських організацій цук
розаводу, ПМК-И, кол
госпу імені Ульянова блан
ки рубежів місяцями не 
дістаються з папок. Де 
вже знати про них рядо
вим спілчанам! Таким чи
ном, певна річ, можна 
звести нанівець будь-яку 
добру задумку.

Заступник голови кол
госпу імені Калініна Надія 
ПАВЛЕНКО ніяк не мог
ла не продовжити розмо
ви про конкретні рубежі. 
Останні в її господарстві 
не можуть нормально ви
копуватися без доскона
лих умов соцзмагання.

Участь в соціалістично
му змаганні є величезною 
«підтримкою» в розвитку 
ініціативи, творчості, зміц
ненні дисципліни і молоді. 
Доповідач зізналася: в цій 
потрібній справі назбира
лося дуже багато недолі
ків. Нерідко порушуються 
важливі ленінські принци
пи організації змагання— 

і гласність, 
І результатів, 
і узагальнення 
І передового досвіду, 
і сутня чітка 
і формування 
І про підбиття

Добре, що перший сек- 
I ретар сказала про це з 
І трибуни конференції. Про- 
I те така узагальнююча 
1 критика, «через кому», 
1 навряд піде на користь 
1 справі. Чому? Тому, що 
1 сказано тільки, як було. А 
1 як же буде? Що ж в да- 
1 йому випадку варто зро- 
1 бити новообраному рай- 
1 кому?
, Із виступу делегата кон- 
, ференції:

Григорій БИТКО, груп- 
і комсорг тракторної брига- 
і ди № 2 колгоспу імені Ле- 
I мінського комсомолу: 
і — Не один рік ми зма- 
і гаємося з КМК колгоспу 
і «Перше травня» Маловис- 
I ківського району. Суть 
і його зводиться лише до 

заповнення бланків зма- 
I гапня. Своїх трудових су

перників ми дуже мало 
І знаємо, як і попи нас. Пи

тається, кому потрібне та
ке змагання?

І Із розмови з делегатами 
і під час перерви:

Тетяна ЯКОВУША, кол
госп імені Калініна:

І — ...У нашому селі мо- 
I лоді немало. Але було б іще 
. більше, аби до неї стави- 
| лися трохи серйозніше.

У 
ської

род КМК в колгоспі і неї-» ■ 
верте в районі. А от заохо-д л 
чєння но одержали ніяко-\ 
го. У правлінні господар-Г (
ства їм не зовсім перепон-» 
ливо пояснили, НІбИ-ТО ВО—і 
ни не «вписуються» у вже 
Існуючі умови соцзмагання.

Від чого залежить авто
ритет комсомолу? Чому 
нерідко керівники Г0СП0- І 
дарських організацій го
ворять про комсомольців 
з іронією? А як не іронізу
вати, коли деякі первинні, 
прагнучи пошвидше запро
понувати нову ініціативу, 
забувають про стару. Так, 
як це, приміром, сталося у 
колгоспі імені Карла Марк
са. Два роки тому молоді 
механізатори господарства 
взяли шефство над виро
щуванням озимої пшени
ці за інтенсивною техно
логією і звернулися до мо
лодих хліборобів із закли
ком підтримати ініціативу, 
її підтримали всі, крім 
самих ініціаторів.

Із розмови з делегатами 
під час перерви:

Олександр ПЛАХОТНЮК, 
групномсорг підрозділу 
патрульно-постової служ
би райвідділу внутрішніх 
справ:

— На звітно-виборних 
конференціях я вдруге. На 
нинішній подобається діло
ва атмосфера, заставляють 
замислитися багато 
пів комсомольців, 
сказав Станіслав 
що тут авторитет 
мольців починає підвищу
ватися. «Сенрет» ось в чо
му: хлопці і дівчата не че
кали, доки їм все підне
суть на «блакитному блюд
ці»

висту- 
Добре 
Рунов, 
комсо-

ці» — 1 нормальні робочі 
умови, І побут, і дозвілля,—У 
а самі взялися за діло. І
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за 
звітністю участь

конференції 
кандидат у

і

со- 
од- 

й усі 
роз-

незвичного, щоб цим са
мим зацікавити тих, хто 
змагається. Пропоную вза
мін перехідного червоно
го вимпела червоні хус
тинки. Таких хустинок уже 
сьогодні заслуговують мої 
колеги Г. Козаченко, 
О. Сміловв. Хочемо про
сити керівництво об’єд
нання про одне — допо
могти нам... не шити ніко
му непотрібну продук
цію, від неї вже тріщать 
склади. Кількість поки що 
так і залишається головні
шою якості».

Інженер ремонтио-тргя- 
спортного підприємства 
О. ЯКОВЛЕВ; «Я секретар 
комсомольської організа
ції. Такий КМК, який 
райкомівською
є у нас, не потрібен. Су
діть самі: АТП і так вправ- 
ляється з виконанням пла
нових завдань, змін з 
появою КМК немає, бо 
організувався він фор
мально. Ні впливу, ні ус
піхів при існуючих пробле
мах у нього не буде. Вва
жаю, що за право назва
тись дійсно КМК має бо
ротися кожен його член».

ГОВОРЯТЬ УЧАСНИКИ.
Водій колгоспу «Перемо

га» А. ВОЛОЩУК: «Пра
вильно говорили висту
паючі про те, що будь- 
яка ініціатива сильна під
тримкою. Наш комсомоль
ський секретар Іван Не- 
рода у курсі всіх проб
лем. Тут була мова про 
особисті машини, маю на 
увазі як нагорода за удар
ну працю. Гадаю, це само

редактор
«Кіровоградська

бюро ММТ
А. Наліній.
* «
перший орга- 

пленум ново- 
Вільшанського

І. КУЦЕНКО.

І

аналізування 
оперативне 

і втілення 
Від- 

система ін- 
первининх 

підсумків.

зро-

добилися немалого.
Майже закінчуючи но

татки з Новоукраїнської 
звітно-виборної хочу ска
зати таке. При всій сер
йозності і зацікавленості в 
тому, про що йшлося на 
конференції, в залі в робо
чий період деякі делегати 
жваво обговорювали своє 
і залюбки переглядали 
щойно придбані періодич
ні ілюстровані видання. 
Де вже їм вникати у роз
мову! В основному це сто
сується делегатів від 
шкільних комсомольських 
організацій.

У роботі XXX Новоук
раїнської районної звітно- 
виборної конференції взя
ли участь завідуючий від
ділом сільського господар
ства та харчової промис
ловості обкому Компартії 
України В. Р. МАРИНКЕ-? 
ВИЧ, командир централь-? 
ного штабу студентських? 
загонів ЦК ВЛКСМ В. О.? 
ПРИСТУПКО, завідуючий^ 
сектором плавово-фінаи-5 
сової і контрольно-ревізій-* 
ної роботи республікан-і 
ського штабу СБЗ Ю. Б.а 
КОШМАК, бригадир трак-* 
торної бригади колгоспу* 
імені XX з’їзду КПРС, дві-а 
чі Герой Соціалістичної* 
Праці, депутат Верховної* 
Ради СРСР О. В. ГІТА-й 
ЛОВ. а

На конференції виступи
ли перший секретар рай
кому партії В. Я. КРУ- > 
ЦЕПКО і перший секретар 

ком- і

...»

обласного комітету 
сомолу П. МАЛИЙ.

* * *
Відбувся перший 

нізацІйішй пленум
орга- 
1ІОВО- 

обраного Новоукраїнсько-і 
го РК ЛКСМ України. 
Першим секретарем обра
но Т. ПРУЖИНУ, другим! 
— в. калиниченка, 
секретарем-завідуючою від
ділом учнівської молоді— 
О. НІГАЙ.

Т. КУДРЯ.

Як повернути молодь 
обличчям до села? Ця 
проблема — одна з най
головніших, над якою 
працюють районні коміте
ти комсомолу. Тому ціл
ком закономірно, що в 
дусі часу гостро і з бо
лем говорилось про це 
на XXXI Устинівській ра
йонній звітно-виборній 
комсомольській конферен
ції. Зокрема, у звітній до
повіді обнадійливо про
звучали такі слова:

«За рішенням Централь
ного Комітету комсомолу 
України в наш район в по
рядку експерименту, який 
уже проходить у деяких 
інших районах республіки, 
в наступному році буде 
направлено в 5 госпо
дарств близько 50 моло
дих спеціалістів-еипускни- 
кіз вузів і технікумів. До 
прийому спеціалістів не
обхідно готуватись коміте
там комсомолу радгоспу 
«Інгульський», колгоспів 
«Більшовик», імені Куйби- 
шева, імені Петровського, 
імені Кірова. Від того, як 
приймуть молодих спеціа
лістів у господарствах, які 
створять умсни праці, від
починку, буде залежати — 
затримаються вони в ра
йоні, чи залишать його. 
Комсомольські організа
ції багато що можуть зро
бити в цьому ділі».

Слова прозвучали обна
дійливо, але чи були для 
цього підстави? Багато де
легатів з трибуни конфе
ренції намагались відпо
вісти на це запитання. Го
ворилося гостро, критично 
й самокритично. Бо для 
принципової розмови
справді підстави були. 
Якими добрими справами 
може сьогодні гордитись 
районна номсомолія, коли

г-.

заходить мова про закріп
лення молоді на селі? Що 
за останні два роки за 
комсомольськими путівка
ми на тваринницькі фер
ми було направлено 12 
хлопців І дівчат? Цифра 
далеко не вражаюча, а 
тому трохи скептично 
сприймались рядни з по
станови конференції: «Ак
тивізувати роботу по на
правленню юнаків І дівчат 
у громадське тваринни
цтво: щорічно на ферми 
району направляти не 
менше 15 випускників 
шніл». Скептично, бо як 
самокритично визнавалось 
у звітній доповіді; за два 
роки шефства райкому 
комсомолу над відстаючою 
молочнотоварною фермою 
колгоспу Імені Кірова ні
яких змін не відбулося: 
комсомольсько - молодіж
ного колективу на фермі 
не створено, жодного ком
сомольця на ферму не на
правлено, ферма зали
шається серед відстаючих 
у районі. Кому потрібне 
таке шефство? Адже часу 
минуло достатньо — два 
роки.

І ось у це господарство 
наступного року «в поряд
ку експерименту» також 
приїдуть молоді спеціа
лісти.

Що молодь залишає се
ло, говорив з трибуни кон
ференції молодий робіт
ник ще одного господар
ства, яке візьме участь у 
згаданому вище експери
менті, Сергій Кулик з рад
госпу «Інгульський».

Експеримент тим краще 
виправдає себе, чим кращі 
будуть створені в госпо- 
дарствах для мопеді умови 
□ Ідпсчинну. В організації 
дозвілля для комсомольців 
райсну — чимало проб
лем. «Комітети комсомолу 
практично самоусунулись 
від цілеспрямованої робо
ти по виконанню постано
ви ЦК КПРС «Про заходи 
по поліпшенню викорис
тання клубних заходів І 
спортивних споруд». 
сназано у звітній доповіді 
конференції. Робота бага-

тьох будинків культури 
зводиться сьогодні до де
монстрування кінофільмів. 
І серед багатьох — Сон- 
цівський БК, у колгоспі 
«Більшовик». Чим пора
дують незабаром нлубні 
працівники молодих спе
ціалістів, які «в порядку 
експерименту» приїдуть у 
колгосп за призначенням? 
Адже приїдуть вони не тіль
ки ударно трудитись, а й 
брати антивну участь у 
громадському, культурно
му житті села.

Увага нині акцентується 
на стані справ по закріп
ленню молоді е п’яти гос
подарствах не випадкезо, 
хоч ці проблеми однаково 
болять усім комсомоль
ським організаціям райо
ну. Справа в тому, що від 
•них до певно? міри зале
жить доля експерименту. 
Саме ці п'ять господарств 
згодом мають твердо ска
зати, чи має право на 
життя експеримент, чи 
можна ось таким чином 
зупинити міграцію молоді 
із села в місто, чи мож
на з надією в майбутнє 
дивитись на нашу молодь, 
яка приходить, повертає
ться о село після навчан
ня у вищих і середніх 
спеціальних навчальних 
закладах? Чи це реально

саме в Устинівському ра
йоні?

Експеримент почнеться 
завтра. І добре, що про 
серйозні причини, пні йо- , 
му можуть перешкодити, 
вийшла ділова розмова на 1 
комсомольській конферен-

У роботі XXXI Устинів- 
ської районної звітно-ви
борної комсомольської 
конференції взяли участь 
завідуючий Будинхом по
літосвіти обкому Компар
тії України М. Є. Сірину 
відповідальний орган/Зг 
тор ЦК .-------
В. Сенюк.

На конференції виступи
ли перший секретар Усти- 
н’вського райкому партії 
1. О. Оковитий, завідую
чий відділом робітничої 
і сільської молоді обкому 
ЛКСМ України М.
нов.

* * *
Відбувся перший 

нізаційний пленум 
обраного 
райкому комсомолу. Пер
шим секретарем обрано 
О. Щерюка, другим — 
Ю. Швигола, секретарем- 
завідуючою відділом уч
нівської молоді — Н. Ко
робову. Б. БОНДАР.

ьни-и ерган/л і 
ЛКСМ України

Цука-

орга
нов о- 

Устинівського

ІНТЕРЗ’Ю З ДЕЛЕГАТОМ КОНФЕРЕНЦІЇ. СЕКРЕТА
РЕМ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОПГОСчЛк; 
ІМЕНІ ПЕТРОЗСЬНОГО ОКСАНОЮ МАШСШИНОЮ: ’“

— Онсано, як ти сприйняла повідомлення про те. 
що ваш колгосп належить до тих, 
ться експеримент за рішенням ЦК 
ни?

— Оптимістично. Молоді у нашій
сотні, але щоб сказати, що ми не 
молодих дужих руках, це не буде __ ____  ______
ми роками хлопці й дівчата не дуже охоче залишаю
ться у селі. Так, наприклад, цього року 23 учні закін
чили місцеву десятирічку, а в селі залишилось лише 
четверо, з них у тваринництві — одна випускниця. 
А працювати молодим у нас е де.

— Як прийме молодих спеціалістів господарство?
— Уже другим рік до нас на фабрику приїжд

жають випускники Кіровоградського СПТУ № 4. зараз 
па фабриці працюють 23 комсомольці. Живуть у гур
тожитку. Залишаються у нас, одна дівчина вже й 
заміж тут вийшла. Для молодих колгосп будує житло 
— ще десять років тому в селі закладено Молодіжну 
вулицю, щороку вона поповнюється новоселами.

— Не скучно хлопцям і дівчатам Березівки у віль
ний час?

— Будинок культури запрошує і приймає усіх, хто 
любить художню самодіяльність. Добре працює тан
цювальний гурток, сильна у селі агітбригада — не 
раз ми виступали і на районній сцені. У клубі відді
лення ремонтно-транспортного підприємства раіі- 
агропрому регулярно працює дискотека... Одне слово, 
нудьгувати нема як.—

............ те, 
де проводитиме- 

комсомолу Украї-

Березівці близько 
маємо потреби в 

правдою. Останні-

і
1 :
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ФРІДРІХ ЕНГЕЛЬС ПРО МУЗИКУ

читачів» 
музичне

ком-
Було 
щоб 
зад- 

Ба- 
При 
від- 

нових 
і зна- 
тзори 
ком- 

так

Перед і му.оіо 41-й том зі
брання творів К. Маркса і 
Ф. Енгельса. ...Поезія Ен
гельса, його публіцистика, 
листи. На кореспонденцію 

Мрипадає близько трети* 
и цього тому.
Юнацькі листи Енгельса 

до сестри Марії, шкільних 
товаришів Вільгельма та 
Фрідріха Греберів, пись
менникові ІІевіну Шюккін- 
гу — це дорогоцінний ма
теріал для вивчення осо
бистості генія, особливо 
періоду перебування його 
у Бремені і Берліні.

Бремен — старе ганзей
ське місто, де високо 
шанували музику. Казка 
збирачів фольклору бра
тів І рім так і називається 
«Бременські музиканти». 
В газеті «Ранковий листок 
для освічених 
Енгельс описує 
життя Бремену; «Найсиль- 
нішою стороною Бремена 
є музика... У Бремені 
утворилося порівняно ба
гато хорових об'єднань, а 
часті концерти завжди 
добре відвідуються. До то
го ж тут майже в повній 

»^.чистоті зберігся добрий 
'Ягмузичний смак; найбільш 
в популярні... — Гендель, 

Моцарт, Бетховен, а з но
вих — Мендельсон-Бар- 
тольді та найкращі 
позитори-піснярі... 
б тільки бажано, 
менше відсували на 
ній план Себастьяна 
ха, Глюка і Гайдна, 
цьому тут зовсім не 
мовляються від і 
імен. Навпаки, мало 
йдеться місць, де 
молодих німецьких 
позиторів виконують 
охоче, як тут». Яка красно
мовна характеристика! — 
Перед нами музичний 
критик? Зовсім ні.

З липня 1838 по бере
зень 1841 Енгельс пра
цював у Бремені учнем у 
великій торговій фірмі. Та 
не торгівля була його ме
тою. В цей період він, ка
жучи його ж словами, чи
тає «всю світову літерату- 
р*і)^.штудіює філософію, 
іножЦні мови. Його за
хоплює журналістика,

У липневій кореспон
денції 1840 року Енгельс 
повідомляє про гастролі у 
Бремені знаменитих акто
рів того часу. Йому дове
лося слухати чудову спі
вачку Вільгельміну Шре
дер-Деврієнт (1804—1860), 

• блискучу виконавицю пар
тії Леонори в опері 
Л. Бетховена «Фіделіо» і 
головних партій в операх 
Моцарта, Вебера, італій
ських композиторів. Че
рез 9 років її, солістку 
Дрезденського придвор
ного театру, вишлють з 
міста за участь у травне
вому повстанні 1849 року. 

. Талант цієї актриси над
звичайно високо цінували 
Бетховен, Шуман, Вагнер. 
Енгельс слухав у Бремені 
голосАйеішасного чесь
кого тенора Йосефа Ти- 
хачека (1807—1886), дру
га Вагнера, першого ви
конавця партії Тангейзера 
в одноіменній опері цьо
го композитора, голос ві-

■і
 ІІІГ
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ЯКОЮ БУДЕ
Листя опало швидко — 

чекай крутої зими.
Горобина густо уроди

ла — до мокрої осені й 
суворої зими.

Багато жолудів на ду
бі — до лютої зими.

Якщо восени листя бе
різ почне жовтіти з вер
хівки, .^)има буде ко
ротка, а коли знизу — 
довга. 

домої оперної співачки 
Агнеси Шебест.

Оперу Енгельс дуже лю
бив. У листі до сестри 
9—10 жовтня 1838 року 
повідомляє про прослуха
ні ним опери «Нічний та
бір у Гранеді» К. Крейце
ра та «Чарівна флейта» 
В. Моцарта. «В театрі я 
був, і «Чарівна флейта» 
мені дуже сподобалася. 
Я б хотів, щоб і ти могла 
якось сходити зі мною ту
ди...».

Тогочасні листи Енгель
са прикрашають натхненні 
малюнки та карикатури. 
Він сзоєрідно ілюструє 
окремі факти і події, про 
які повідомляє адресатів. 
Почуття гумору ніколи не 
зраджує його. У Берліні, 
навесні 1842 року, йому 
пощастило бачити і слуха
ти гру Ференца Ліста, 
(напередодні першої по
їздки піаніста до Росії). 
Сестрі Енгельс писав: «Ти, 
мабуть, ще не чула, що 
пан Ліст був тут і своєю 
грою на роялі обворожив 
усіх дам... Такого шуму 
тут ще ніколи не було. 
Молоді дами побилися 
через нього, а він, який 
жах, пройшов повз них... 
А проте, в кожному бу
динку можна побачити 
кілька портретів велико
го, любого, небесного, ге
ніального Ліста. Хочу для 
тебе теж зробити його 
зображення. Ось ця лю
дина з зачіскою камчада
ла». Профіль Ліста Ен
гельс намалював досить 
точно.

З великою любов’ю ста
виться Енгельс до твор
чості Баха, Генделя, Глю
ка, Моцарта, інших ком
позиторів. Та, судячи з 
листів, особливо вражав 
його Бетховен. А ще 
улюбленим твором його 
була кантата для жіночих 
голосів і оркестру «Стабат 
Матер» італійського ком
позитора початку XVIII 
століття Дж. Б. Перголе- 
зе. Цей композитор про
жив коротке життя — 26 
років, та встиг написати 
чимало. «Стабат Матер»— 
класичний зразок італій
ської музики.

У листі до брата Герма
на в 1839 році він 
домляв про свої 
серйозні заняття 
кою: «Заняття

пові- 
досить 
музи- 

співами 
і композицією йдуть пов
ним ходом».

Аналізуючи музику ві
домого композитора
Й. Рейхардта до вірша 
Гете «Пісні Союзу», Ен
гельс виступає як завзя
тий музикознавець, пи
шучи, що ця мелодія роз
кішна І завдяки своїй гар
монійній простоті як жод
на інша відповідає тек
стові.

Як пізніше В. І. Ленін, 
так і Ф. Енгельс надзви
чайно високо цінував 
музику Бетховена. Він був 
їх улюбленим композито
ром. В листі до 
Енгельс 
«Сьогодні, 
березня, 
слухати Симфонію до-мі- 
нор Бетховена, а я зможу.

Ця симфонія, та ще «Ге-

сестри 
висловлюється: 

в середу, 10 
ти не зможеш

ІЗ ЗАПИСНИКА ФЕНОЛОГА

ЗИМА?
Восени бджоли щільні

ше льоток воском заліп
люють — до холодної зи
ми, залишають його від
критим — до теплої.

Великі мурашині купи 
восени — на сувору зиму.

Ворони літають, круж
ляючи, зграями — до мо
розу. 

дві 
Бет-

роїчна» — мої улюблені 
твори. Повправляйся добре 
виконувати бетховенські 
сонати та симфонії... А я 
її слухатиму не в перекла
ді для рояля, а у виконан
ні повного оркестру...».

Наступного дня Енгельс 
продовжив листа: «Оце 
симфонія була вчора вве
чері! Якщо ти не знаєш 
цього чудового твору, то 
ти в своєму житті взагалі 
ще нічого не чула. Ця пов
на відчаю скорбота в пер
шій частині, ця елегійна, 
ця ніжна скарга кохання 
в адажіо і ця нестримна 
юна радість свободи, пе
редана звучанням тром
бонів, у третій і четвертій 
частинахі». Який блиску
чий аналізі Так міг вислов
люватися тільки справжній 
знавець і любитель му
зики.

Енгельса вражали 
геніальні симфонії 
хозена: Третя мі-бемоль 
мажор («Героїчна») та 
П'ята до-мінорна. В тре
тій композитор знайшов 
героїко-епічну тему, по
казав потрясіння і ката
строфи епохи, та, голов
не, музикою змалював 
Людину, що завойовує со
бі право на Свободу, Ко
хання, Радість.

Одночасно Енгельс був 
безжалісним критиком 
щодо бездарного і не
професійного в мистецтві., 
Поганим співакам, пога
ним акторам, поганим му
зикантам і поетам він не 
прощав. Наприклад, про 
одного горе-співака пи
сав, що якби попереду 
не було виконання чудо
вої симфонії, він би утік 
з концерту і хай би той І 
ворон кряказ, бо в нього (І 
дуже жалюгідний сла- у 
бенький баритон. Ґ

Перебуваючи у Берліні Р 
з квітня по жовтень 1842 1 
року (сьогодні по вулиці 
Клари Цеткін, 43 в сто
лиці НДР про це нагадує 
меморіальна дошка), він 
весь вільний час витрачав 
на відвідування універси
тету. А вечорами його 
можна було знайти в теат
рі або в концертному за
лі. Та улюблені заняття 
Енгельса аж ніяк не об
межувалися сферою есте
тики. Він захоплювався 
спортом: їздив верхи, чу
дово плавав, фехтував і, 
разом з тим, глибоко ро
зумів красу природи. А 
які чудові описи ланд
шафтів зробив під час 
мандрів!

...Гортаю 41-й том. Листи 
Енгельса, його журналіст
ська діяльність пролива
ють яскраве світло на 
незвичайні здібності май
бутнього теоретика і вож
дя робітничого класу. В 
травневому номері «Рейн
ської газети» 1842 року 
містяться слова Енгельса 
про музику: «...тільки во
на одна допускає співро
бітництво великої маси 
людей... в ній одній насо
лода збігається з живим 
виконанням, і коло дії 
розмірами відповідає ан
тичній драмі».

К. ТЕРЕНТЬЄВА.

Синиця до хати — зима 
У двір.

Кури ощипуються 
снігу.

— до

Заєць рано шубу змі-
нює — зиму близьку пе-
редчуває.

Яскраво блищать зір-
ки — до холодів, тьмя-
но — до дощу або снігу.

Суворій зимі не бути,
коли птахи дружно у ви-
рій пішли.

Від першого снігу до
санної дороги — ШІСТЬ
тижнів строку.

СТО РОКІВ ТОМУ
Нещодавно в результа

ті тривалого рейду по не
займаних лісах штату Па
ра бразільські поліцейські 
повернули волю 63 рабам. 
Майже вік минув з тих 
пір, як принцеса Ізабелла 
(в Бразілії на той час 
була монархія, республіка 
встановлена в 1889 р.) під
писала так званий «Золо
тий закон» і рабство в 
країні офіційно було ска
совано.

Але закон, схоже, ні-, 
скільки не хвилював охо
ронців — «пістолейрос», 
найманих для того, щоб 
тримати в неволі робітни
ків з плантацій Санта Ан- 
тоніу. Поліція захопила 
бандитів зненацька, і во
ни не встигли зникнути. 
Тюремний арешт, між ін
шим, тривав недовго. Гос
подар маєтку вніс заста
ву, і затриманих звіль
нили.

«Я більше не можу чи
тати ці повідомлення. Лю
дей перетворюють на ра
бів, а я безсилий що-не- 
будь зробити», — в розпа^ 
чі говорить один із пред
ставників міністерства 
праці Бразілії. З різних 
штатів щорічно надходить 
приблизно 130 подібних 
відомостей,, але тільки в 
одному випадку з десяти 
вдається вирвати людину 
з кайданів сучасного раб
ства.

Міжнародна організа
ція праці . визначає раб
ство як «режим роботи», 
при якому людина постій
но винна тому, хто її най
няв». Ні копійки не нале
жало 25-річному Адал- 
берту, котрий два роки 
гнув спину на плантації в 
південному штаті Мінас 
Жерайс. Більше того, він 
зобов'язаний був сплати
ти 100 крузейро господа

ДРА. Ще декілька селянських сімей (на знімку) афганської провінції Балх 
стали володарями документів, які дають право користуватися земельними наді
лами. Нові землевласники отримали від держави безкоштовно і у вигляді довго
строкових кредитів хімічні добрива, насіння.

Успішне втілення в життя земельно-водної реформи дозволило активізувати 
процес кооперативного будівництва в афганському селі. Селяни переконуються, 
які великі переваги має колективна праця. Лише в Кабульській провінції сьогодні 
діють 54 сільськогосподарських і 117 споживчих кооперативів. У них працюють 
спільно близько 10 тисяч чоловік. Всього ж у країні уже майже 140 тисяч селян 
і ремісників об’єднані у різноманітні кооперативи.

Фото Г. НАДЄЖДІНА. 
(Фотохроніка ТАРС).

рю. Така ж звичайна істо
рія Едсопа Сілви. Підчас 
рубки тростини він потра
пив під машину, і йому 
заборонили залишати план
тацію, так як в місцевій 
лавці Сілва заборгував 250 
крузейро,

«Режим роботи і сама 
оплата праці перешкоджає 
звільненню селян, — кон
статує соціолог Ненде Іш- 
тсрсі, — Господар план
тації змушує робітників 
купувати все тільки в його 
лавці, в якій вони зали
шають більше, ніж отри
мують на руки». На дум
ку вченого, поневолення 
розпочинається в той мо, 
мент, коли селянин, споку
сившись облудливими обі
цянками, вирушає на одну 
з віддалених плантацій.

Опинившись на місці, 
він виявляється винним за 
«доставку», інструменти та 
спецодяг. Оскільки навіть 
на їжу грошей йому не ви
стачає, батрак залазить в 
борги і виявляє, що він 
прикутий до плантації.

Деякі власники, маєтки 
яких розміщені в басейні 
Амазонки, обходяться без 
різних хитрувань. Селяни 
працюють безплатно — 
особисте «військо» госпо
даря «охороняє» їх.

«Нині положення гірше, 
ніж сто років тому, — вва
жає співробітник федера
ції сільського господарства 
штату Баня. — В часи 
рабства якусь суму витра
чали па купівлю невільни
ка. Якщо раб помирав, це 
завдавало матеріального 
збитку. Сьогодні ж влас
ник нічого не втрачає, як
що помирає робітник». І 
смерть не такий уже рід
кий гість на плантаціях. 
Амілтон Морейра спробу
вав вночі вирватись на во
лю і був убитий. Олімпіу 

де Соуза також вбитий 
пістолейрос. Від зорі до 
зорі трудяться на планта
ції, що належить якомусь 
сеньйору Сержиу, 70 ра, 
бів. Зібравшись із духом, 
декілька чоловік відважи
лись па втечу, але їх зло-, 
вили. Щоб іншим не кор
тіло, на очах у всіх втіка
чам перерізали сухожилля 
на ногах.

Ситуацію дещо усклад, 
нила аграрна реформа, 
вважають спеціалісти сіль
ського господарства. Згід- 
но декрету від листопада 
минулого року певна час-, 
типа величезних латифун, 
дій, які є об’єктом досить 
прибуткових спекуляцій, 
може бути конфіскована, 
так як довгий час землі 
залишались необробленн- 
ми. Тепер правління від
дає їх безземельним се, 
лянам.

Тому поміщики нама
гаються пошвидше пере, 
творити свої землі в пасо, 
вище і показати справу 
так, ніби вони ведуть на 
них господарство. Недив, 
по, що число повідомлень 
про використання раб, 
ської праці до початку 
цього року зросло.

Латифундисти ведуть 
сильну кампанію проти 
аграрної реформи. «Пере
дача землі селянам по, 
верне нас в ссредньовіч-. 
чя, — гнівається власник 
найкрупнішої в світі при, 
ватної плантації соєвих 
бобів Ораснн да Мо, 
раїш. — Правління прагне 
вирішити проблему безро, 
біття, заселивши пустуючі 
землі недосвідченими і не, 
грамотними селянами. 
Фермери в США корне, 
туються комп’ютерами, а 
ми повертаємось до мо, 
тики».

Але для того, щоб по, 
трапити в середньовіччя, 
варто тільки розплющити 
очі... Селяни помирають з 
голоду, пістолейрос пово
дяться з ними так же, як 
португальські феодали по, 
водились з індійцями і ра
бами-неграми.

Жодна розсудлива лю
дина не буде сперечатись 
з тим, що Бразілія потре, 
бує розвитку сільського 
господарства. Проте на, 
стільки ж очевидно: на
віть скромні успіхи немож, 
ливі без ліквідації фео, 
дальних латифундій і па, 
пуючих на них ссредньовіч-: 
них порядків. Робляться 
перші кроки, і тепер влас,- 
ників, експлуатуючих без-- 
платних рабів, чекає пока-: 
рання: їх латифундії не 
будуть вважатися «сіль, 
ськпми підприємствами», 
і уряд зможе використо
вувати землі для потреб 
аграрної реформи.

ОлексійМЕЛЕШКО. '
(АПН).



ft crop. «Молодий комунар» 11 листопада 1986 року

Чи в Індонезії,
ос»

ДУМКИ,
ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ чи на Алясці

як інші 
ласують 

телевізор

члени 
біф- 
ста- 

лише 
вклю- 

бо

У програмці зазначено, 
що «Осіння історія» 
А. Нікколаї за жанром 
драма. В проекції ж на 
реальність це трагедія.

Двох сімдесятишестиріч- 
нпх стариків, котрі, овдо
вівши, змушені перебрати
ся до дітей, ці ж діти зжи
вають зі світу. Невістка 
подає свекрові тільки суп, 
тим часом 
сімейства 
штексами; 
рий може дивитися 
з усіма — окремо 
чати не дозволяється, 
цс забирає багато елек
троенергії; син роками де
монстративно «не помі
чає» батька, зрештою ста
рому пропонується дожи
вати віка в притулку для 
пристарілих...

Дія відбувається, треба 

думати, в Італії, оскільки 
прізвища драматурга і 
персонажів італійські. 
«Ага, ясно, — подумає те
атрал, що стежить за но
вими постановками й ре
цензіями на них, — кри
за моралі в буржуазному 
світі, де «люди гинуть за 
метал» і заради цього 
мають за ніщо життя бли
зьких...» Все так. Ми ба
чили спектаклі подібної 
тематики — «Дивну місіс 
Севідж» Д. Патріка, «Да
лі — тиша» В. Дсльмар із 
Ф. Рансвською і Р. Плят
том у головних ролях. Ми 
обурювалися чорним нут
ром визолоченого реклам
ною фольгою «американ
ського раю», де людина 
людині, а відтак і сни 
батькові — вовк і т. д. 
Обурюватися-то обурюва-

• • •

й
У 

нас... Та про- 
сценах країни 

О. Галіна «Рст-

лися, але тут же себе 
заспокоювали — це ж 
них, не у 
йшов на" 
спектакль 
ро» і...

— В окремих відсталих 
племенах нікому не по
трібних стариків відво
дять у ліс чи в гори, щоб 
вони там помирали від го
лоду н холоду...

— А десь в Індонезії... 
чи, може, на Алясці без
помічних дідусів і бабусь 
віддають дітлахам, щоб ті 
бавилися з ними, як з іг
рашками...

— Але ж ми, слава бо
гу, живемо в цивілізова
ній країні...

Запам’ятаємо ці репліки 
героїв «Осінньої історії». 
Біографії їх позбавлені 
виграшних для тавруван-

ня капіталістичного спосо
бу життя моментів — наші 
старички не ночують у 
картонних коробках на 
каналізаційних люках 
(звідти тепло йде), не же
брачать на вулиці — одер- ----- ----------- 1 все 

працювали, зна- 
світосприйнятгяїх

жують пенсію; еони 
життя
чить,
не було роз’їдене страш
ною хворобою — синдро
мом безробіття; діти їх
ні теж не якісь знавіснілі 
від жадібності мільйонери 
— ні, цс, судячи з усього, 
люди середнього достатку, 
Більше того — вистава 
Кіровоградського музично- 
драматичного театру іме
ні М. Л. Кропивнпцького 
практично позбавлена 
якихось політично-геогра
фічних орієнтирів. Тобто, 
нам показано те, що мог
ло, на жаль, відбуватися 
чи на Алясці, чи в Римі, чи 
де завгодно, де живуть 
люди.

Уся вистава проходить 
в одній декорації, скупій 
за речовим вираженням — 
всього лиш лавочка й ліх
тар, і багатій за симво
лічним — це вулиця. Ву
лиця, куди Бокка (Є. Па- 

січничсико) та Палья (за
служений артист УРСР 
І. Кравцов) тікають від 
свого перенаселеного пек
ла, а Амбра (заслужена 
артистка УРСР С. Марти
нова) — від мовчазних 
чотирьох стін. І саме ця 
незатишна пустельна ву
личка стає для трьох літ
ніх людей місцем, де віді
гріваються' їхні серця.

«Амбра» в перекладі оз
начає пахощі. Амбра, 
якою її грає С. Мартино
ва, справді ніби подих ча
рівного ароматного бризу 
для Пальї та Бокки. Адже 
ця жінка — втілена жит
тєстійкість. Ніколи не ма
ла сім’ї, хоч і дуже хоті
ла, залишилась сама-самі- 
сіиька, але й у цьому бід
ному радощами житті зна
ходить якісь світлі момен
ти — то зачіску нову зро
бить, то обід смачний 
приготує.

Фінал спектаклю пате
тичний — Бокка і Палья 
зважуються кинути все й 
почати нове життя біля 
теплого моря, яке сімде
сят років тому запам’ята
лося одному з них лагід
ним і заспокоюючим. 1 

трагічний — Бокка вми
рає, коли залишається 
тільки піти на вокзал. Що 
ж, будь-яке життя колись 
закінчується. Але, думає
ться, умерти так, серед 
друзів, із готовністю до 
дії — краше, ніж тихо 
згаснути в кутку під 
акомпанемент лайок дочки 
й зятя. Бокка навіки зали
шив Палью, але ще ж зо
сталася Амбра..

Такий спектакль, силь
ний і драматургією, і ак
торською грою, поставив 
режисер В. Галона. Аргу
ментів «проти» я за ви
ставу назбирала два: ча
сом Є. Пасічииченко та 
І. Кравцов надто молоде
чими рухами підхоплюють 
вилущені з рук палички, 
забуваючи, що на сцені 
вони хворі дідусі під ві
сімдесят; від запропоно
ваної фонової музики 
спектаклю здебільшого ні 
шкоди, ні користі, тоді як 
в окремих моментах не за
вадило б мелодією підси
лити емоційне сприйнят
тя дії.

Н. ДАНИЛЕНКО.
ESn-
Редактор

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

УВАГА; КОНКУРС — ВІКТОРИНА!

Що ви знаєте про пожежну охорону 
та правила пожежної безпеки?

ЗА СЕКРЕТАМИ 
ДО ДРУЗІВ

Спортивні зв'язки між 
Кіровоградом та Толбухі- 
вим беруть початок з квіт
ня 1970 року, коли відбу
лася перша товариська 
футбольна зустріч між 
командами «Зірка» і «Доб- 
руджа». В майбутньому 
матчі цих колективів ста
ли традиційними. А який 
великий інтерес викликав 
у читачів газет «Кірово
градська правда» та «Доб- 
руджанска трибуна» ша
ховий матч між їхніми 
читачами!

Два роки тому гостинна 
Кіровоградіцнна зустріча
ла спортивну делегацію 
болгарськії;-: спортсменів
та тренерів.

І ось — нова зустріч. 
ІІа запрошення громад
ських та спортивних орга
нізацій м і ст а - п о б р а т 11 м а 
Толбухіна в Болгарію з ві
зитом дружби виїжджала 
група спортивних спеціа
лістів Кіровоградщипи.

— Всього тиждень пере
бували ми в Толбухіні, але 
за цей короткий час встиг
ли шс ближче познайоми
тися з нашими болтар- 

ськимп друзями, — розпо
вів завідуючий навчально- 
спортивним відділом обл- 
спорткомітсту 10. М. По
ворозка. — Головною мс
тою нашого візиту був об
мін досвідом роботи. Ос
таннім часом болгарський 
спорт зробив значний крок 
вперед, тому усім пашим 
фахівцям було дуже ціка
во познайомитися з дже
релами, які приносять ус
піхи.

Безперечно, одним з ви
значних місць Толбухіна є 
Палац спорту із зразко
вим легкоатлетичним ма
нежем та ігровим залом, 
з трибунами на дві тисячі 
глядачів. Тільки в ньому 
займаються одночасно сек
ції легкої атлетики,- бо
ротьби, волейболу, спор
тивної гімнастики, футбо
лу. Відмінні умови для за
нять грають велику роль в 
здобутті добрих показни
ків вихованців місцевої 
ДІОСШ. Цікаво також і 
те, як провадиться відбір 
до спортивної школи. У 
шкільній програмі болгар
ських учнів чимало уваги 

приділяється фізичній куль
турі.

...Зустрічі, запитання, 
обмін досвідом. Все це 
продовжувалося протя
гом усієї подорожі, адже 
зустрічалися люди, які 
добре знають один одно
го. Кожному з них хотіло
ся розповісти про свої ус
піхи, досягнуті за два ро
ки з часу зустрічі в Кіро
вограді. Гості також при
ймали поздоровлення. Ви
хованні Олега Кацмана 
стали переможцями фут
больного республікансько
го турніру, а команда по 
хокею на траві, де грають 
і Світлана Ворона та 
Гюльнара Алієва, з якими 
плодотворно працює Во
лодимир Шептицькпй, у 
складі збірної республіки 
виграли чемпіонат країни 
серед дівчат.

Коли кіровоградш про
щалися із своїми болгар
ськими друзями, то гово
рили: «До нового поба
чення!». Так, радянсько- 
болгарська дружба міцніє 
з кожним днем. Багато 
чого було зроблено за цей 
тиждень, але ще більше 
попереду, а досвід, здобу
тий під час спільної робо
ти', безсумнівно, піде на 
користь радянського і бол
гарського спорту.

С. БОНДАРЕВ.

Юні друзі! Облас
ний штаб по роботі з 
дружинами юних по
жежних проводить 
конкурс-вікторину.

Діти! Прочитайте 
уважно умови конкур
су і пришліть відпо
віді на запитання:

1. 1. Коли був прий
нятий декрет про 
створення радянської 
пожежної охорони і 
хто його підписав? 
(5 очок).

2. Скільки років по
жежній охороні міста 
Кіровограда або ва
шого райцентру (на
селеного пункту)? (Ю 
очок).

3. Що ви знаєте 
про бійців вогняного 
фронту і який вклад 
вони внесли в Пере
могу нашого народу 
в Великій Вітчизняній 
війні? (10 очок).

4. Які номери теле
фонів для виклику 
службових підрозді
лів: аварійної газу, 
міліції, пожежної та 
швидкої допомоги? 
(5 очок).

5. Назвіть основні 
причини пожеж. (10 
очок).

6. Які засоби гасін
ня пожежі ви знаєте? 
(10 очок).

7. Що слід робити 
при пожежі? Опишіть 
порядок дій людини, 
яка виявила пожежу. 
(10 очок).

II. Намалювати три 
окремих малюнки на 
протипожежну тема
тику на цупкому па
пері розміром 20X30 
см.

1. Батьки та рідні 
повчають малюка, 
щоб запобігти пусто
щам з вогнем. (10 
очок).

2. Вчителі, пожежні 
і члени пожежного 
товариства в бороть
бі по запобіганню ли
ха від пустощів та за
гибелі дітей від по
жеж. (10 очок).

3. Юний пожежний 
застерігає пожежу. 
(10 очок).

III. Переможцями 
виявляться ті, які за 
кількістю найбільше 
наберуть очок.

За кращі (по сумі 
очок) відповіді та ма
люнки встановлено 
35 премій: 5 перших, 
5 других, 10 третіх та 
15 заохочувальних.

У конкурсі можуть 
брати участь як піо
нери, так і школярі.
IV. Відповіді та ма
люнки присилати до 
31 березня 1987 року 
за поштовим штемпе
лем після оголошен
ня в газеті на адресу: 
316001, вул. Фісано- 
вича, 6, обласне прав
ління ДПТ, зробивши 
на конверті помітку: 
«На конкурс».

У листі обов'язково 
вкажіть свої прізви
ще, ім'я, по батькові, 
домашню адресу, а 
також чи ви є членом 
дружини юних по
жежних (ДЮП), в 
якій школі і в якому 
класі вчитесь?

Обласний штаб по ке
рівництву дружин юних 
пожежних.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Н.-1 УЦ|'НИ1><::,' м языке.
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