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ЗА ДЕСЯТЬ ДНІВ
Густоколоса нива на 

полях нашого колгоспу. 
Скоро вона наповниться 
піснею потужних двигу
нів, стане переднім кра
єм боротьби за 
врожай.

Механізатори

високий

JLTopno'i бригади 
' рдарства зроби?

трак- 
госпо- 

все, 
жнива 

провести

на 
стаїіови- 

160 гек-

.. . зробили
аби розпочати 
організовано, 
їх в; оптимальні строки 1 
без втрат. Відремонто
вано і поставлено на 
лінійку готовності всі 
вісім комбайнів СК-5 
«Ниваз подрібнювача- 
ічи і чотири жатки. Пра
цівники спеціально ство
реної ремонтної брига
ди забезпечені всіма не
обхідними запасними 
частинами 1 вузлами на

Сергій Дишловий вдив
ляється в далечінь, вдихає 
на повні груди настояне 
на пахощах степових трав 
повітря. Дивується про 
себе: і як тільки раніше

міг жити без оцих 
жайних ланів, без 
них хліборобсьних 
ТІВ?|

Він народився і 
місті. Отож немало

на вахтовий мзтод. Вра- І 
ховуючи це, вже ■ НИНІ І 
сформували чотири зби
рально-транспортні лан
ки. Очолювати комбай
нові екіпажі довірили 
досвідченим механіза
торам, комуністам Бо
рису Михайловичу Олій
нику, Миколі Володими
ровичу Григорчаку. Во
ни жнивуватимуть не 
вперше, мають чималий 
досвід.

Не залишаться осто
ронь 1 молоді хліборо
би. Комсомольці Василь 
Лаврук, Степан Швець, 
Сергій Иагірнюк та Ігор 
Соловей працюватимуть 
помічниками комбайне
рів. Як 1 передбачено 
вахтовим методом, хлоп
ці час від часу сідати
муть безпосередньо за 
штурвали комбайнів. Не
обхідні навички для цьо
го

вро- 
щоден- 
нлопо-

виріс у 
здиву-

его друзів і знайомих, ко
ли подався після школи в 
професійно-технічне учи
лище набувати фаху меха
нізатора широяого профі
лю. Трохи згодом без ва
гань написао заяву до 
нолгоспу «Дружба», пере
їхав на постійне мешкан
ня в Калинівну Кірово
градського району.

Чи не жалкує? «Що ви! — 
дивується Сергій. — I я, І 
дружина Тамара тепер на
віть не мислимо себе без 
села, хліборобської пра
ці»...

Тамара — тваринниця. 
Вона постійно серед ліде
рів соціалістичного зма
гання. А Сергій залишає
ться вірним механізатор
ській справі. Входить до 
складу госпрозрахункової 
ланки по вирощуванню 
соняшнику. Нині доглядає 
посіви цієї культури. Нор
ми перевиконує, оброб
ляючи щодня по 25 — 28 
гентарів при плані 17.

Нині Сергій готується 
до жнив, його включено 
до складу збирально-тран
спортного загону госпо
дарства.

О. БОНДАРЕНКО.
На знімку: молодий 

механізатор колгоспу 
«Дружба» Сергій ДИШЛО
ВИЙ.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА. 
Кіровоградський район.

ГОСТРИМ СИГНАЛ

випадок можливих пола- 
мок жнивних агрегатів.

Понад 1300 гектарів 
колосових належить нам 
зібрати. А це значить, 
що навантаження 
один комбайн 
тиме понад
тарів. Якщо врахувати 
ще й той факт, що ро
бочим планом, затверд
женії»! спільним засідан
ням правління колгоспу, 
партійної, профспілкової 
1 комсомольської орга
нізації!, передбачено 
провести хлібозбирання 
в досить короткий строк 
— за десять днів, то 
стане зрозуміло: успіх 
кампанії можуть забез
печити лише висока про
фесійна майстерність, 
організовакість, гранич
на зібраність всіх тру
дівників.

Як 1 в попередні ро
ки, ставку робитимемо

Пр РАКТОРНА бригада 
nv/u О ДиЛґіІГОАіЛ

вони вже мають.
П. ЗАВАЛЬНЮК, 

секретар парткому 
колгоспу імені Мі- 
чуріна.

Голованівський район.

У полі колос достигає
А збиральна техніка колгоспу «Маяк» стоїть «на приколі»

'ТГ'гАКІОРНА бригада розташувалася за селом по- 
руч з Андрієвою балкою. Найкоротший шлях 

сюди — навпростець, через лан гороху. Донедавна 
механізатори «Маяка» так і ходили стежкою, витоп
таною ще з веснй. І настрій, як свідчать очевидці, у 
більшості з них від тих прогулянок тільки поліпшу
вався: горох вдався на славу, радував очі хліборобів.

А потім сталося незбагненне: по мірі достигання 
культури обличчя механізаторів ставали все похмурі
шими. Ні, над полем не пройшовся град небаченої си
ли, не вразили його і шкіднинн. Просто хлібороби 
враз зрозуміли: Ідилія ідилією, а прийде день, коли 

доведеться виводити в поле збиральні агрегати.
Парадокс? Так. Але не поспішайте звинувачувати 

хліборобів. Вони не бояться роботи від темна й до 
темна, їх не лякають звичні нлопоти. Вони бояться 
іншого — чергової поразни на жнивному полі. Влас
не, уникнути її допоможе хіба що чудо. А вірити в 
чудеса, як відомо, справа невдячна.

Схоже на те, що й голова правління колгоспу Ана
толій Іванович Чемойдан не тішить себе ілюзіями.

— З дев яти комбайнів, що є в господарстві, ми 
відремонтували тільки чотири, — розповідає він. — 
На що надіємося? Звісно, на допомогу сусідів. Хто 
перший віджнивується, той І візьме «на буксир»...

Присутній при розмові Володимир Пасічник ніяко
віє. Він — головний інженер господарства, член бю
ро Олександрійського райкому комсомолу. Саме

на молодого спеціаліста покладена відповідальність 
за підготовку збиральної техніки.

— Ситуація склалася така, що навіть при всьому 
бажанні ми навряд чи змогли б відремонтувати ком
байни і жатки, — виправдовується Володимир.—Са
ма система 
майстернях

Хлопець 
доводиться 
госпним механізаторам.’З деякими висновками мо
лодого інженера важко не погодитись.

Збиральну техніку колгоспу повинна ремонтувати 
спецмайстерня, що знаходиться в Петровому. Вона й 
не відмовляється від цього. Щоправда, з однією умо
вою: протягом всього ремонтного строку (близько мі
сяця) е майстерні повинен знаходитися і комбайнер. 
Господарства, добре укомплектовані надрами, йдуть 
на це. А що робити «Манну», де не вистачає десяти- 
дванадцяти механізаторів, де за ножним трактористом 
закріплені по 3 — 4 одиниці техніки? Мимоволі дово
диться відмовлятися від послуг ремонтників, споді
ваючись на власні сили. Захід цей може й виправдав 
би себе, якби служба постачання РАПО задовольняла 
заявни на запасні частини. На жаль, практично но
жен другий вузол чи деталь до агрегатів, замовлених 
заздалегідь, хлібороби так і не отримали.

— Ми не зможемо вивести у поле п’ять комбай
нів, — розповідає Володимир Пасічник. — Для їх під
готовки потрібні подрібнювані соломи, нрилачі венти
лятора... Без різальної частини залишилася жатна, 
вийшов з ладу і скиртоклад. Замкнуте коло, та й годі...

підготовки техніки в спеціалізованих 
дуже недосконала.
з болем розповідає про труднощі, які 
долати (далеко не завжди успішно), кол

Ситуація в колгоспі й справді склалася критична. 
Боляче дивитися на збиральну техніку, поставлену на 
окремому майданчику. То не лінійка готовності в 
звичному розумінні цього терміну, а скоріше — зва
лище металобрухту. Два комбайни геть покрилися 
корозією, від них залишилася хіба що назва та знак 
готовності... до жнив-85. До того ж, жоден агрєгат 
ще й досі не ущільнений, не пройшли комбайни і 
перевірки проти втрат зерна, І спецмайстерня чи 
райпостач тут ні до чого — дають про себе знати, 
насамперед, відсутність елементарного порядку в 
тракторній бригаді, повна байдужість керівників до 
всього, що діється навколо.

Ось показовий фант. У бригаді немає спеціаліст», 
нотрий міг би запаяти, скажімо, радіатор комбайна. 
І як виходять з такого становища? Виявляється, 
просто — ганяють агрегати до обійстя пенсіонера 
В. П. Паламаренка. Аж в протилежний кінець села, 
по нілька разів на день. Саме чергову тану «.опера
цію» здійснював механізатор П. А. Субота. То чи не 
простіше було б запросити пенсіонера попрацювати 
нілька днів безпосередньо на транторному стані? У 
відповідь бригадир Б. М. Циганко тільки плечима сте
нув: не думали про це, мовляв.

Усунулась від клопотів, якими живе нині бригада, 
і комсомольська організація. Ніхто з присутніх меха
нізаторів навіть пригадати не міг, коли ж востаннє 
була в колективі секретар комітету комсомолу Світ
лана Ткач. А її допомога була б якраз доречною. Річ 
у тім, що жниварям не вдалося створити жодного 
комсомольсько-молодіжного збирального екіпажу. 
Тим часом, у поле готуються вийти комсомольці Сер
гій Комов та Юрій Іванов. А от з ким у парі — ніхто 
не відає. То чому б не разом?

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 

Олександрійський район.

ДО 70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

ДЛЯ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ КРАЇНИ
. Із перших днів перемоги 

фґ Великої Жовтневої соціа
лістичної революції наш 
народ докладав величезних 
зусиль для піднесення рів
ня національної економіки, 
у Країні Рад продукти ви
давалися по картках, не 
було ліків для боротьби з 
епідеміями, не вистачало 
наіінс.обхіднішого. Однак 
внаслідок мобілізації еко
номічних ресурсів і підвп- 
щепня продуктивності пра
ні наша промисловість ви
йшла переможцем в боро
тьбі з країнами, що воло
діли величезними колонія
ми і першокласною па той 
нас індустрією. Збільшен
ня продуктивності праці і 
економії ресурсів дали 
змогу нам за короткий час 
перемогти голод, розруху. 
За лічені роки було від-

роджено зруйноване вій
ною народне господарство.

Треба було здійснювати 
індустріалізацію і колек
тивізацію країни. Для нас 
вони були ще важчі тим, 
що капіталістичні країни 
не давали нам грошових 
займів. Треба було розра
ховувати тільки па власні 
сили.

Саме в той час на тери
торії нашої області, як і 
по всій країні, розгорну
лась боротьба за виявлен
ня необхідних резервів. 
1926 року був виданий 
Декрет про режим еконо
мії. Він зобов’язував лік
відувати зайві і непотріб
ні установи, філіали, від
діли, скоротити штати, чис
ло відряджень, економити 
сировину, матеріали, під
вищити продуктивність 
праці. Відразу після ви

дання декрету в Єлнсавет- 
граді почала активно дія
ти окружна державна ко
місія по режиму економії. 
Кожне підприємство, кож
на організація вносили 
свій вклад в діло накопи
чення необхідних ресурсів. 
Єлисавегградська технічна 
контора внаслідок скоро
чення штатів і ліквідації 
понаднормових робіт дала 
економію за півріччя 4,5 
тисяч карбованців. На дер
жавному млині № 8 вна
слідок удосконалення тех
нології виробництва добо
ва переробка борошна 
збільшилась з 3800 до 
4600 пудів; штат робі ціп
ків при цьому не-змінив
ся. Міська контора това
риства «Транспорт» тільки 
на вантажних роботах еко
номила 100 карбованців 
щомісяця. Продуктивність

праці заводу «Червона 
зірка» зросла на 13 про
центів. А штампувальний 
цех заводу на заощадже
ному металі дав за два мі
сяці понад 400 пудів де
талей па суму 1765 кар
бованців.

Ціна вироблюваної про
дукції заводу «Червоний 
профінтерн» збільшилась із 
січня по липень 1926 року 
в 3,8 раза. Всі жителі Єли- 
саветграда за рахунок ско 
рочення споживаної елек
троенергії за рік внесли 
понад 2 тисячі карбован
ців. У всенародний рух за 
режим економії включи
лись і побутові підприєм
ства. Міська лазня відкри
ла лікувальні ванни, що 
давало на рік 650 карбо
ванців прибутку. Число 
вагонів трамвайного парку 
міста збільшилось із семи

до десяти. Працівники бу
ли переведені на відрядну 
оплату праці, внаслідок 
чого різко збільшився про
біг трамваїв і денний ви
торг.

У місті знаходилось 25 
торговельних установ. За 
рік вони зекономили понад 
150 тисяч карбованців. Три 
міських банки теж внесли 
свій вклад — 8800 карбо
ванців за рік.

Аптекарі округу внесли 
у фонд економії 3,5 тисячі 
карбованці Не стояли ос
торонь і жителі сільських 
районів. Вони скорочува
ли число штатів сільсько-, 
господарських товариств, 
витрати по канцеляріях та 
па відрядження службов
ців.

Звіт комісії із червня но 
жовтень 1926 року тільки 
по місту налічував більш 
як 650 тисяч карбованців, 
які були гак необхідні для 
індустріалізації країни.

Ці водії шістдесяти
річної давності актуальні 
і тепер, коли Радянський

уряд визначив вашій краї
ні економічну стратегію 
прискорення. Особлива 
роль в реалізації планів 
партії відводиться дванад
цятій п’ятирічні. Саме те
пер має бути закладенні! 
фундамент масштабної со
ціально-економічної про- 
грами, основа корінних пе
ретворень у народному гос
подарстві. Постійно веде
ться робота по виявленню 
додаткових резервів прис
корення темпів зростання 
економіки і підвищення її 
ефективності Нагадаємо: 
х а р а ктерною особи п в і стю 
розвитку промисловості в 
нинішній п’ятирічці є те, 
що основні зусилля будуть 
спрямовані на економне 
використання сировини і 
матеріалів Природні ре> 
сурси не вічні. Не можна 
забувати про завтрашній 
день, про те, шо ми зали
шимо нащадкам

6 ГУПЕНКО, 
науковий првцівнед 
Держархіву Кірово
градської область
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1. Комсомольський
КВИТОК
ДИВНЕ, трепетне почут

тя охопило мене, ко
ли я побачив комсомоль
ський квиток за номером 
21765526, червоновишне- 
ва обкладинка якого ви
горіла від часу, полиня
ла; вона викликала в сер
ці бурю спогадів про ми
нуле, давнє й водночас 
близьке, бо є речі, які ні
коли не забуваються.

На пожовклому листоч
ку читаю: «Ставенио Во
лодимир Михайлович, рік 
народження: 1926, час
вступу в комсомол: 1944 
рік...». Перший Прибалтій
ський фронт, політвідділ 
334-ї стрілецької дивізії,
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ЖУРНАЛІСТА

1

коло
птахо-

гос- 
пер- 

кому-

й 
се-

рили~ся~в її руслі, місцевий рибкомбінат щороку ВИ,

в затінку дерев

ловлює тисячі центнерів товарної риби. Коропів І ГС>х. 
столобикіа, амурів і карасів. Тих, що з'являються

«Молодий комунар»

НА КОНКУРС

глибоких очах, які від
дзеркалюють пережите 
цим уже немолодим чо
ловіком, чия голова дав
но покрилась сивиною. Та 
сивина впліталась в ше
велюру передчасно, доля 
юнака з невеличкого села 
над Великою Ви^сю — 
Андріївни—була долею йо
го покоління, в яку без
жально ввірвалась війна... 
І ось тепер, коли він роз
повідає про події тих 
грозових днів, про коман- 

фронтом І. X, 
називає імена 
полку, баталь- 
бойових по- 

розумієш, як

дуючого 
Баграмяна, 
командирів 
йону, своїх 
братимів,

то років, а я згадую оту 
комуну з такою ж вираз
ністю, ніби то було вчо
ра. Згадуваз І на фронті.

Володимир АЛихайлович 
показує фотографію 1929 
року, саме тоді в селі 
Андріївці появилася ко
муна. На знімку — поста
ті перших комунарів, ба
гатьох з них вже немає 
серед живих, є тут і ді
ти — малолітній Володя 
Ставенко, син комунара, 
теж...

Цікаво слухати розпо
відь Володимира Михай
ловича. Комуна — це міс
ток між минулим, сучас
ним І майбутнім. Уявляю

теплоізоляційного ма- 
Чорнобиль-

Син комунарський

0

1126-й стрілецький полк... 
Власний цієї дорогоцінної 
книжечки твердо пам’ятає 
ті тривожні часи, коли на 
фронтах Великої Вітчизня
ної вирішувалась доля 
рідної країни, коли після 
страшного, жорстокого ли
холіття німецько-фашист
ської онупації він. яц і ба
гато його ровесників, пі
шов на перший поклик 
райвійськкомату у діючу 
армію, щоб громити нена
висного ворога, гнати його 
геть із нашої землі.

Сплеск почуттів моїх 
абумозлювався спорід
неністю, схожістю наших 
доль. 1 Володимир Ми
хайлович це відразу від
чув; помовчав, поринув
ши в спогади, а потім ска
зав:

— Комсомольський кви
ток вручили перед боєм, 
І це кликало, зобов'язу
вало; було радісно усві
домлювати, що тобі Віт
чизна довіряє, народ, на 
тебе сподіваються, покла
дають надії.

Високі слова? Ні, прості 
істини, освячені тими не
згасними святими почут
тями. які Володимир Ми
хайлович (у ті далекі 
дні — комсомолець, зго
дом — комуніст) несе че
рез все своє життя.

Літнє пекуче сонце, про
биваючись крізь листя 
осокорів, ллється крізь 
віконце до невеликої кон
торки цегельного зазоду, 
де ми розмовляємо, зо
лотить обкладинки ком
сомольського квитка, 
дбайливо збереженого 
його господарем, тріпо
тить іскорками в сірих

цього 
на се
не мав

нам нелегко давалась Пе
ремога, якою дорогою 
ціною ми заплатили за 
неї.

2. Минуле 
і сучасне

Володимир Ставенко, 
йдучи на фронт, не взяв 
за давнім народним зви
чаєм із собою грудочки 
рідної землі, яку збері
гав би в речовому мішку. 
І сталося так не тільки то
му, що надворі стояв бе
резень 1944-го, земля бу
ла ще мерзлою, вкритою 
снігом... Причина була ін
ша — просто не мав часу 
думати про це: ніколи бу
ло. Однак він, дитя 
степу, син першого 
лі комунара, не міг,
морального права забу- 
зати свою рідну землю, 
за свободу якої боровся 
і його батько,

В короткі хвилини пере
починку поміж боями Во
лодимир часто згадував 
рідних. Батьно, Михайло 

Гордійович. згадувався йому 
особливо часто: життєрадіс
ним, діяльний, —такий, яним 
був завжди. В юнацьких 
спогадах поставала впер
ше організована селянами 
комуна з такою поетич
ною назвою: «Надія». Во
на стала прообразом ко
лективного господарства: 
Михайло Гордійович « був 
членом правління кoмvни, 
завгоспом. На той час в 
селі грамотних було негус
то, Ставенко вважався 
одним з найосвіченіших, 
хоч грамоту здобув само
тужки.

— З того часу, — роз
повідає Володимир 
хайлович,

Ми-
минуло бага-

малописьменних, або 
зовсім неграмотних 
лян ,які повірили в спра
ву Леніна, в його велике 
вчення; як окрилені на
діями на краще життя, 
вирішили об'єднатися, 
господарювати спільно. 
Давид Тамко, його син 
Всеволод, Іван Чорноіван, 
Дмитро Бровко, Порфирій 
Тарасенко, Свирид Лит
вин, керівник комуни Во
лодимир Совенко... їх бу
ло небагато. На власні 
кошти купили єдиного 
«Фордзона», який викли
кав на селі бурю подиву 
й захоплення.

Селянсьне спільне 
подарювання вже в 
ший рік принесло 
нарам бажані результати: 
земля щедро віддячила за 
працю. Невдовзі організу
вався й колгосп імені 
Шевченка.
3. Залишатись 
в строю

Фронтовими дорогами 
Володимир Ставенко ді
йшов до Берліна. Згадує 
незабутні хвилини зустрі
чі на Ельбі, коли вперше 
побачив союзні війська... 
В армії прослужив до 
1950 року. А потім — 
повернення додому, в Но- 
вомиргород. Довгий час 
працював у сфері кому
нального обслуговування, 
на комбінаті комунальних 
підприємств, де очолив 
партійну організацію, з 
1968 року стаз завідуючим 
у готелі «Нива», а це вже 
кілька років працює на 
цегельному заводі — ке
рує цехом по виготовлен-

ню 
теріалу для 
ської АЕС. Принциповий, 
чуйний до людей, кому
ніст Ставенко користує
ться заслуженим автори
тетом у колективі. Відзна
чені його діла й держав
ними нагородами: орде
ном Вітчизняної війни 
І ступеня, медалями «За 
відвагу», «Ветеран праці» 
та іншими.

Багато щасливих років 
прожив з дружиною Ма
рією Олександрівною, яку 
зустрів ще в буремні ро
ки, визволивши з фашист
ської неволі. Разом вони 
виховали двох синів —■ 
Віктора й Володимира, які 
вже давно стали на само
стійну стежку в житті. Вік
тор працює електриком 
шахти «Новомиргород- 
ська», а Володимир — на 
заводі в Новомосковську 
Дніпропетровської облас
ті. Часто гостюють у Во
лодимира Михайловича 
онуки — в них бачить ве
теран продовження ко- 
мунарської справи. їм бу
ти нащадками комунарів— 
тих, котрі в далекі двад
цяті принесли на землю 
весну, дали їй цвітіння і 
молодість; потім була 
черга покоління комунар- 
ських синів, а тепер от— 
правнуків... Не так давно 
колектив проводжав ве
терана на заслужений 
відпочинок. Та свого жит
тя він не може уявити без 
роботи, без людей, з яки
ми трудився стільки літ. 
Тому лишився в строю. 
Виявляючи довір'я В. М. 
Ставенку, визнаючи його 
авторитет, колектив заво
ду обрав Володимира 
/Лихайловича головою 
профспілкового комітету,

— Поки в людині є си
ли, — гозорить Володи
мир Михайлович, — вона 
повинна трудитися. Тим 
більше в наш напружений 
час боротьби за мир, 
зближення народів, онов
лення суспільного життя.

В. ШУЛЬГА, 
член Спілки журналіс
тів СРСР.

м. Новомиргород.

Тихо несе свої води Аджамка — звичайна степоаа 
річка, котру й не на кожній карті знайдеш. Втім Н0 
гака вже й звичайна: з повноводних ставків, що утаоГ — -- -

осінь на прилавках наших магазинів.
За два десятиліття свого існування рибкомбінат па- 

ретворився з напівкустарного промислу у сучасне 
агропромислове підприємство. Нині тут щороку за
рибнюється понад 500 гектарів плеса, є нагульні і не
рестові ставки, спеціальна лабораторія, колектив якої 
займається поліпшенням природних властивостей риб, 
Близько 14 мільйонів штук мальків підприємство реалі« 
зує господарствам Олександрівського, Новгородце- 
ського та Кіровоградського районів, рибгоспу імені 
Петровського, що розводить промислову рибу в Кре
менчуцькому водосховищі.

Микола Олександрович НА ГОРНИЙ і Олександр 
КОЗЛЕНКО, яких ви бачите на знімку вгорі. — рибал
ки. Микола Олександрович — бригадир, а Сашко -« 
член комсомольсько-молодіжного колективу. Разом з 
Віктором Лелекою та Сергієм Горчинським оп
ии прагнуть виловити у нинішньому роиі по 40 
центнерів товарної риби з гектара при плані ЗО 
центнерів.

Фото в. ГРИБА.

СЕЛО селом» — це 
визначення, яке кіль

ка років тому влучало а 
«десятку», щодо сьогод
нішнього Петрового про
літає мимо. Кризбасіа- 
ські поклади залізних 
руд, виявляється, роз
простерлися й сюди, І 
коли в лексикон петрів- 
чан увійшло слово «ка
р’єр», ідилічно аграрне 
обличчя райцентру
стрімко стало набувати 
урбаністичних обрисів. 
Так стрімко, що сюди 
стали їхати з Кривого 
Рога «за квартирами». 
Потіснивши особнячки з 
вишневими садками І 
пропахлими кропом го
родами, посеред селища 
виникло п’ятиповерхове 
містечко зі своєю 
фраструктурою: 
зинами, школою, 
садком, крихітним

базарчи- 
пожвавіша-

Над рікою,
Та передусім річка ва

бить можливістю пірну
ти жаркого дня в про
холодну воду. Ось одне 
з «окультурених» місць 
для купання — так зва
ний дитячий пляж.

Крихітна смужка суші 
між великим мостом 1 
рятувальною станцією. 
Пісочок і мілина, де

скоріше артіль, проте 
запахи звідти долина
ють масштабні. Хто бу
вав біля відстійників 
цукрозаводів чи 
Кіровоградської
фабрики, легко їх уявить. 
Чи витримає — то інша 
справа. І якщо пер 'ри
ти в’їзд на пляж і ви
гребти з невеликої те-

ку моз розпечені ско
ворідки, з яких тільки» 
перескочиш, що в за
духу переповненого па
сажирами приміщення. 
Це я до того, що лет- • 
різчанам у цьому розу
мінні рідкісно пощасти- ■ 
ло — від’їжджаючих 
прихистить зелений »ха- 
сив, невеликий, на зра- 
зон парку в центрі, >ДС 
підступає до самого вок
залу. Чекаючи своїх рей
сів, 
ться наданим 

і фортом 
І деревами, 
і сумках, на 
І ні на всю

територію 
порожньо 
самому осонні...

Думаю, що ,крли ком
сомольці Петрового на
думають провести су- 
ботник по впорядкуван
ню об'єктів соцкультпо
буту, їм найменше Д0' 
ведеться клопотати^ 
про пошук неблагоустрО" 
єних куточків...

го кафе в підвалі 
магазином «Культтова
ри» і встановлення у 
невеличкому парку в 
центрі селища дитячих 
атракціонів. Тож при
їхавши в Петрове цього 
разу, поцікавилася пе
редусім названими об’
єктами. На «оглядини» 
повів секретар райкому 
комсомолу М. Михаль
чук.

Парк. Це, власне, не 
парк у розумінні розмі
рів — так, дерева для 
затінку на березі. Для 
створення індустрії роз
ваг тут, правду кажучи, 
немає місця. Та немає 
для неї в центрі й жод
ного іншого підходящо
го місця, тому свого ча
су сюди втиснули І літ
ній танцмайданчик, 
кілька гойдалок, І , 
ріжку проклали та 
мінцями 
пер, як 
хальчук, 
новити 
Тільки одночасно дове
деться ремонтувати гой
далки — дітлахів позба-

під вили можливості корис
туватися ними «дорослі 
дяді років двадцяти», 
які повиривали з мета
левих перекладин усе, 
що тільки здужали ви
рвати.

У кафе, за словами 
секретаря райкому ком
сомолу, встановили опа
лення, зараз «вибиває
ться» облицювальна 
плитка, з усім же іншим 
(обладнанням, штатами, 
асортиментом і тим біль
ше строками можливо
го відкриття) справи 
неясні.

Втім, є у петрівчан чу
дове місце для відпо
чинку, яке не коштува
ло їм жодних старань: 
ріку Інгулець природа 
відпустила задарма.
Очеретяні плавні — роз
долля для рибалок, на 
порослих травою схилах 
з виступами 
зручно загорати, і 
кому місточку 
верб і комишів 
стояти годинами 
кати пташок...

Ін- 
мага- 

Дит- 
«са-

модіяльним» 
ком. Життя

засипали, 
сказав М. 
є намір 
ще й карусель.

людей
ло.

А більше 
більше потреб. В тому 
числі в місцях відпочин
ку. За завданням редак
ції мені вже доводилося 
писати про ці справи. 
Тоді мова йшла про об
ладнання місцевими ком
сомольцями молодіжно-

I
ДО- 
ка- 
Те-

Ми- 
вста-

граніту 
на хист- 

поміж 
можна 

І і слу-

справді безпечно мо
жуть бовтатися малята. 
Півтора посірілих від 
віку й недогляду гриб
ки. великий камінь, якп- 
го омивають хвилі. Па
ралельно лінії берега— 
стежка (декому вона 
здається придатною і 
для проїзду на легко
вих).

Тому, хто прийде сю
ди не тільки покупатися, 
а й «на повітря», дове
деться дихати не тільки 
вихлопними газами з ав
томобіля. Практично на 
відстані простягнутої 
руки від пляжу розмі
щене якесь виробництво, 
за зовнішнім виглядом 
ніяк не гігант індустрії—

риторії сміття запросто 
змогла б, знайдись во
на, група ентузіастів то 
для припинення «арома
тизації» повітряного ба
сейну потрібне втручан
ня підлеглих райвикон
кому інстанцій.

Ще одна місцина, де 
теж дуже легко можна 

дещо 
людей,

було б зробити 
для відпочинку 
але не зроблено, а все 
виходить «проти». Май
же всі відомі мені, та й 
читачам, очевидно, авто
бусні станції стоять на 
відкритому просторі, 
беззахисні проти вітрів, 
а великі площі для ав
тобусів перед ними вяіт-

4/VVV>AA/VVVVVWWVWV\

ЛЮДИ й користую- 
їм ком- 

— сидять ПІД 
На траві, не 
газетах. Єди- '
привокзальну ; 
дві лавочки ' 
блищать на

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

смт Петрове.
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«Молодий комунар» З стор.

І
ЦІНА ТЕХНІЧНОГО БУМУ

Обмеженість території країни, висока густота насе
лення, хаотичне зростання міст, що зливаються у ве
личезні мегаполісн. довільне розміщення промислових 
підприємств, у тому числі в житлових зонах, і, зви
чайно ж, нехтування підприємств не тільки природою, 
а й здоров’ям співвітчизників — все це перетворило 
Японію в унікальний полігон, на якому «випробо
вуються» найнеймовірніші засоби забруднення навко
лишнього середовища.

Побічний екологічний ефект ривка японської еко
номіки в 60-і роки призвів до забруднення повітря, 
води і грунту шкідливими відходами виробництва. 
Над містами нависла сіра шапка смогу. Річки й озе
ра перетворились у стічні канави, на берегах яких 
були встановлені плакати, що попереджають енту
зіастів плавання про наслідки. Навіть моря, що оми
вають японські береги, стали джерелом підвищеної 
небезпеки: безрозсудне скидання токсичних промис
лових відходів у води заток призвело до зараження 
риби. Понад 750 чоловік померло в результаті отруєн
ня ртуттю, що міститься в «дарах моря», добутих в 
затоці Міна.мата, куди попадали стічні води хімічно
го заводу компанії «Тіссо». Близько 100 чоловік по
мерли, отруївшись кадмієм в прибережних селищах 
префектури Тояма.

А ось й інші цифри цієї зловісної статистики: 
понад 100 тисяч гектарів сільгоспугідь забруднені 
сполуками миш’яку, 7 тисяч — кадмієм та міддю, 
95 тисяч громадян Японії мають офіційні свідоцтва 
«жертв забруднення повітря». Щорічно це число 
збільшується ще на 9—10 тисяч чоловік. 1400 — ви
знані жертвами отруєння промисловими відходами і 
одержують відповідну компенсацію уряду.

Завдяки наполегливим вимогам громадськості, 
профспілок, лікарів у країні прийнято ряд законо
давчих актів, спрямованих на захист навколишнього 
середовища. Підприємці змушені обладнати вироб
ництво необхідними фільтрами та пиловловлювача
ми, обмежено рівень токсичності автомобільних ви
хлопів.

Заїжджі н країну іноземці з недовір'ям слухають 
розповіді старожилів про те. що ще два десятиліття 
тому місцева преса, спеціалісти-екологи і медики 
всерйоз обговорювали необхідність носити під час 
прогулянок вулицями міст протигаз. Тепер же у 
річки. куди раніше напряму потрапляли стоки про-. 
мисливих підприємств і міської каналізації, знову по
чала заходити риба, а на міських набережних з'яви
лись любителі-риболовн.

Багато зроблено в Японії для подолання плачев
ного стану, викликаного бездумним розвитком техні
ки. Багато, та не все. Не вирішеною проблемою за
лишається боротьба з шумом. Якщо жителі селищ 
неподалік від аеродромів подеколи ще змушують 
власті обмежувати години польоту авіації, то авто
транспорт не визнає ніяких лімітів. Уздовж особливо 
напружених ділянок швидкісних трас японські буді
вельники зводять шумопоглянаючі стінки, але це ли
ше паліатив, що не дає можливості кардинально 
знизити рівень шуму і забруднення повітря вихлоп
ними газами. Кількість автомобілів в Японії в 3,5 ра- 
за перевищує прийняте в перерахунку на один квад
ратний-кілометр. Помітної шкоди завдають і «кислот
ні дощі», породжені підвищеною концентрацією сір
чаних та азотних з'єднань у повітрі.

Великою проблемою для муніципальних властей 
крхни стала утиліввиція сміття. В приморських міс
тах перероблені і спресовані відходи зсипають у мо
ре. відвойовуючи у нього таким чином додаткові 
квадратні метри суші. Частина кварталів сучасної

японської столиці практично стоїть на фундаменті із 
суміші сміття і землі.

Курс японського уряду і ділових кіл країни на 
переведення особливо шкідливих в екологічному пла
ні підприємств за рубіж, породив небачений раніш 
вид експорту — забруднення навколишнього середо
вища. Але повністю позбавити Японію від шкідливо
го впливу промислових, транспортних і побутових 
відходів поки що не вдається. До того ж науково- 
технічний прогрес породжує усе нові види забруд
нення. Окремо слід зупинитись на так званому «елек
тричному смозі».

Радіохвилі, що породжуються різною електронною 
апаратурою, в тому числі популярними в Японії пер
сональними комп'ютерами, телевізійними ігровими 
приставками і автоматами, не викликають паління в 
очах чи сухості в горлі, то характерно для фотохі
мічного смога. але наслідки перенасичення ефіру ра
діохвилями призводять почасти до найсерйозніших 
наслідків.

Неодноразово відзначались випадки коли радіови
промінювання від ігро
вих автоматів, розташо
ваних поблизу залізниці, 
утруднювали і 
радїопереговорн. 
впливом цих випроміню
вань спрацьовували ме
ханізми відкривання две
рей вагонів під час руху 

поїздів.
У вересні 1986 року сторонні електромагнітні ви

промінювання викликали зіткнення вагончиків, що 
рухались, в популярному атракціоні одного з парків 
в префектурі Міс. 42 чоловіки було поранено. Однак 
це далеко не найсерйозніший наслідок «електронного 
смогу», «данина» якому виплачується людськими 
життями.

...Робітник нахилився над виключеним металооброб
ним верстатом, щоб оглянути невелике пошкодження, 
а в цей час маніпулятор робота нечутно розвернувся 
і завдав смертельного удару по його голові. Це тра
пилось в 1982 році на одному із заводів Яманаці. 
Аварія? Злочин.’ Створена комісія по розслідуванню 
того, що трапилось, дійшла висновку, що у всьому 
винна електрична іскра, яка проскочила в контактах 
працюючого неподалік црану. Електромагнітного ім
пульсу. породженого цією Іскрою, виявилось достат
ньо, аби спрацювала мікросхема, яка керує рухами 
робота-маніпулятора.

«За останні вісім років роботи вже вбили десять 
чоловік!» — з такою сенсаційною заявою виступила 
недавно газета «Манніті». Зі свого боку, японські 
робітники вже неодноразово висловлювали обурення 
з приводу стрімкого залучення у виробничі процеси 
роботів. «Стальні комірці» — як називає промислових 
роботів японська преса, — невблаганно витісняють з 
підприємств «сині», тобто робітників і техніків. А тут 
ще виявляється, що роботи не тільки безжальні кон
куренти й штрейкбрехери, але й убивці. Втім, і сама 
асоціація власників промислових роботів Японії зму
шена визнати, що становище загрозливе. Раніше, 
пояснюють представники цієї асоціації, технологія ба
зувалась на вакуумних лампах і транзисторах. Тепер 
же широко використовуються мікросхеми, надзвичай
но чутливі до різних електромагнітних імпульсів. У 
країні .використовуються від 80 до 100 тисяч про
мислових роботів. Всі вони начинені електронним 
«мозком», що складається в основному з мікросхем. 
Таким чином, подальше насичення ними японських 
підприємств загрожує зростанням аварій. Деякі япон
ські інженери навіть передбачають «епідемію» агре
сивності роботів.

Невже не можна виправити становище? Виявляє
ться, і л‘‘".... ..
ські Підприємці, наприклад 
введення обов’язкового екранування чутливих 
сторонніх радіоімпульсів блоків та приборів.

Однак японський бізнес, що наживає велетенські 
прибутки на 
устаткування 
лаючись на подорожчання продукції.

службові
Під

І

Гості з Болгарії з
Вже стали традиційними приїзди на Кіровоградіци- » 

ну журналістів з толбухінської окружної газети >; 
«Добруджанска трибуна» (НРБ), Цього разу завітав | 
до нас головний редактор газети Стефан Петров. Я

Гість із Болгарії побував у містах і районах нашої х 
області, зустрівся із журналістами «Кіровоградської 
правди». Цікавою, невимушеною була розмова ? 
колег. Стефан Петров розповів про зміни, які стали- ■>; 
ся на болгарській землі за останні роки. Зокрема, і 
про курс на технічне переозброєння промисловості, $ 
впровадження найновіших досягнень науки і техпі- $ 
кн. Відбувається оновлення різних сторін соціально $ 
го буття. $

Стефан Петров поділився також досвідом органі- $ 
зації роботи редакції газети «Добруджанска трибу- $ 
на», розповів про творчі плани дЪбруджанських жур ; 
иалістів. Кіровоградські колеги, в свою чергу, при- < 
вернули увагу гостя до питань перебудови в нашій- < 
країні, участі засобів масової інформації в реалізації < 
рішень XXVII з'їзду КПРС, наступних Пленумів < 
ЦК КПРС. В. ВАКУЛИЧ. <

ЯК ЗУБНИМ БІЛЬ

про 
вва- 

Гому

можна і технічно не дуже складно. Американ-
, пішли з 1983 року на 

до

виробництві дешевого електронного 
, рішуче виступив проти цього, ПОСИ- 

----------- .....  , ■ ...." У військовій 
сфері — будь ласка! Там випадкова іскра може при
звести до запуску бойової ракети. А на звичайних 
підприємствах нічого, мовляв, перестраховуватись. 
Хай робітники будуть уважніші — такий вердикт 
промисловців.

Що ж. на жаль, знайома позиція, коли безпека лю
дей приноситься в жертву прибуткам. І знадобиться 
ще немало людських жертв, аби боротьба з «елек
тронним смогом» змогла розгорнутися в Японії на 
загальнонаціональному рівні, так же масштабно, як 
це відбувається з рухом проти забруднення навко
лишнього середовища.

Олександр ЛАЗАРЕВ, 
власкор АПН.

Токіо.

по 
об- 

на 
ви
на-

Дорога редакцієї Вперше 
звертаюсь до тебе. Мав би 
це робити мій батько, але 
він уже махнув рукою: ні
чого, каже, не поможе. А 
я сподіваюсь. Бо вірю в 
силу сьогоднішньої глас
ності, в силу друкованого 
слова. Тим більше, що для 
такої віри досить підстав, 

А звертаюсь ось чого. 
Поламались у батька зуб

ні протези, пішов він дру
гого липня у міську стома-- 
тологічну лікарню, що 
вулиці Карла Маркса в 
ласному центрі. О пів 
сьому зайняв чергу, 
стояв кілька годин, як
лежить, і тут йому сказали: 
«Заявок на протезування 
зубів не приймаємо, бо з 
шостого липня усі проте
зисти йдуть у відпустку».— 
«Але я не можу їсти без 
зубів»,—поскаржився бать
ко. «Раніше, як через мі
сяць нічим не можемо до
помогти. Прийому не бу
де».

Так і повернувся батько 
додому ні з чим. Порадила 
я йому 
одну стоматологічну лікар
ню В Кіровогосіді — що по 
вулиці Володарського. Але 
дарма... Там відповіли од
нозначно й безапеляційно: 
«Ви до якого району від
носитесь? На вулиці Миру 
живете? Ні, ми обслуговує
мо пацієнтів тільки з про
пискою у Ленінському ра
йоні, звертайтесь у лікар
ню, що на площі Кіро
ва». — «Звертався, там про- 
тезники пішли у відпуст
ку». — «Нічим не можемо 
вам зарадити».

Не повірила я своїм ву
хам: невже це таке може 
бути? Хай би і акушерське 
відділення пішло одразу 
повним складом у відпуст- 
куі Чи хірурги, чи терапев
ти...

Набрала номер телефону 
стоматологічної лікарні, яка 
обслуговує хворих Кіров- 
ського району. Головного 
лікаря не виявилось на міс
ці, говорили замість нього: 
«Так, у нас йдуть усі у від- 

, пустку. Всі одночасно. I не

звернутись ще у

вам вказувати, як треба 
нам робити».

Вже я й сама розпачливо 
опустила руки. Однак тре
ба ж було довідатись 
причини таких, як я 
жаю, безпорядків,
потурбувала відділ охоро
ни здоров’я облвиконкому« 
Розповіла все й отримала 
ось таку відповідь:

— Зубні протезники о 
роботі залежать від техні
ків. Працюють вони за по» 
токово-вузловим методом, 
тому у відпустку йдуть ра
зом. Відремонтувати зуб
ний протез — будь ласка, 
а виготовляти — треба ста
вати на чергу. Черга у наа 
чималенька. Лікарня по ву
лиці Володарського може 
обслужити вашого батька, 
якщо він ветеран Великої 
Вітчизняної війни.,.

Ось така відповідь.
Батькові моєму, 8. I. Гри

щенку, всього 46 років. Не 
міг він бути ветераном. 
Але працює на нелегкій 
позмінній роботі на хлібо
заводі № 1 робітником.

І чому такі довгі строки 
протезування? Раніше на 
було черг, чому ж зараз 
еони всюди? Перший раз 
батькові протез встановили- 
за два тижні, 
трьох-чотирьох місяців 
вистачить.

Й нарешті. На чергу бать
ка не записали. Сказалия 
аж у вересні приходьте. Бо 
в серпні, коли протезники 
вийдуть з відпустки, вста
новлятимуть протези з зо
лота та 
ального 
костяні,

Дуже
то говорити про 
людей, від кого часто за
лежить наше здоров’я. Алз 
й мовчати ми теж не 
жемо. Бо пече, мучить іно« 
ді неувага, байдужість лю
дей у білих халатах, як зуб» 
ний біль...

Л. ПОЛЯКОВА, 
телефоністка міської ' 
телефонно • телеграф
ної станції.

м. Кіровоград,

а тепер 8
не

якогось там спеці« 
а прості, 
з вересня, 
й непрос« 
роботу тик

сплаву,
— пише 
нелегко

MO«

МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИЙ

І
МАРАДОНА
В аргентінського футбо

ліста Дієго Марадони, од
ностайно визнаного кра
щим нападаючим світу, 
скоро з'явиться малень
кий кінодвійник. Темново
лосий кучерявий хлопчак 
у біло-голубій смугастій 
футболці чемпіонів світу 
стане головною дійовою 
особою мультиплікацій
ного серіалу, який перед
бачається випустити на 
екрани різноманітних кра
їн світу. Звати мвльоза- 
ного героя Дієгіто.

За словами Хорхе Фіс- 
бейна, ініціатора цієї ідеї, 
новий персонаж буде про
пагувати серед дітей лю
бов до спорту ( прагнен-

ня до знань. Як заявив 
Фісбейн в інтерв'ю арген- 
тінському щотижневику 
«Флаш», сам Марадона 
палко підтримує задум 
кінематографістів.

Разом з Дієгіто у філь
мах будуть діяти ще оди
надцять персонажів, хлоп
чиків і дівчат з його кам
панії. Більшість їх відтво
рено з розповідей самого 
футболіста про друзів ди
тинства. Тан, поряд з ма
люком Марадоною з’яви
ться його світловолоса по
дружка Сільвія, яку мі
тять у наречені Дієгіто, лі
нивець і пустун «Лохма- 
тик», простакуватий. не
зграбний «Худячок», зла, 
заздрісна Гленда. яка всі
ма силами прагне «підко
рити» героя...

Автори сценарію наді-

лили мультиплікаційного 
Марадону безліччю пози
тивних рис. Для нього 
характерні не тільки спор
тивна вправність, сила і 
спритність, але й велика 
сердечність, відчуття то
вариськості, постійна го
товність захистити слаб
ких. Однак герой аж ніяк 
не буде «суперменом»: 
поряд із достоїнствами 
йому притаманні і звичай-

ні людські слабкості. Як 
і всі діти, він часом су
мує та плаче і навіть Іно
ді хворіє.

/Лета авторів серіалу— 
створити в очах зарубіж
них глядачів схвальний 
образ Аргентіни та її на
роду. Не на останньому 
місці, звичайно, й комер
ційний бік справи. Кіно
стрічки про Дієгіто зби
раються продати в США і 
Японію, країни, 
мають монопольні 
ції на світовому 
мультиплікаційних 
мів Аргентінські 
ємці у спілці з бразіль- 
ською фірмою хочуть до
вести свою конкуренто
спроможність і сподіваю
ться при цьому на бага
томільйонні прибутки.
Володимир РЕЗНИЧЕНКО, 

власкор АПН.
Буенос-Айрес.

«ЗІРКА» —
«ПОДІЛЛЯ» — 1:1

Головною причиною МЛЯ
ВОГО футболу, 
строваного обома 
никами у цій грі, 
вважати те, що

продемон- 
супер- 
можна 

команди
віддали чимало сил пере
могам у попередньому ту

рі. Нагадаємо: «Зірка» ода=> 
ма обіграла вінницьку «Нич 
ву» (3:1), а «Поділля» -» 
криворізький «Кривбасе 
(3:0).

Найцікавішою у звітній 
грі стала 17-та хвилина пер« 
шого тайму. Спочатку Леонід 
Федоров відкрив рахунок, б 
«Поділля», розігравши м’яч 
у центральному колі, відрай 
зу ж його сквитало. Зробив 
це Сергій Аргудяєв.

що зай- 
пози- 
ринку 
філь- 

підпри-

АНОНСІ
«Дівочий стан, шовками 
схоплений»...

У Кіровоград прибула група театралізованого пока^ 
зу мод республіканського будинну моделей Мінпобуту 
УРСР. Мета приїзду — пропаганда радянської коло« 
діжноі моди й виховання естетичних смаків У нолек« 
ції — сезонні моделі, що демонструвалися на Лейп- 
цігзькому міжнародному ярмарку 1987 року. Понаа 
нових моделей проходитиме з 11 по 13 липня о 17.00 
та 19.30 в будинку культури заводу радіовиробів. Ба« 
жаючим побувати на показі слід звернутися за оХІДа 
ними квитками в свої комітети комсомолу,

Н. КУЗНЕЦОВА, 
інструктор обкому комсомолу.
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СИЧНИЙ СПІВ?

все 
ДО СІ1І- 
дерсва. 
співали 
вокаль- 

«Павли-

За Павлишем са'ііалп 
буряки і співали. Гармо
нійне багатоголосся, • під
владне якомусь невиди
мому диригенту, повільно 
линуло понад полем, річ
кою. Здавалося, що 
довкола тягнеться 
ву: земля, трава, 
То, працюючи, 
учасниці жіночого 
ного ансамблю
шайка» Павлиського сіль
ського будинку культури 
Онуфріївського району.

Першим керівником ко
лективу була керуюча від
ділком колгоспу Олек
сандра Степанівна Сіра. 
Тоді був не не вокальний 
ансамбль, а хор-ланка. Та, 
мабуть, не досяг би колек
тив високої майстерності, 
якби не шанувальниця во
кального мистецтва і ук
раїнського фольклору Лю
бов Фадіївна Бойчук. За
кінчивші', Харківський ін
ститут культури як хор
мейстер, працює вона 
викладачем в Онуфріїв- 
ській музичній школі. З її 
приходом у 1976 ропі хор- 
ланка стала викопувати 
більше пісень радянських 
композиторів. Спочатку 
брали в репертуар твори 
двоголосного складу, по
тім триголосного. Тепер є 
твори з елементами полі
фоннії. Розширилося по
няття музичного образу, 
досконалішою стала дик
ція. підвищився емоційний 
настрій, зросла 
вокальна 
навців

І тому 
кальному 
ляського 
своєно
«Нврод пий самодїяльнн й ».

Успіх окрилив аматорів. 
З потроєними силами бе
руться вони за розучуван
ня нових творів. До ре
пертуару поряд з компо
зиціями радянських авто-

загальна
культура внко-

в 1980 році во- 
ансамблеві Пав- 

СБК було при- 
почесне звания

Музыка и стихи
В. ВЫСОЦКОГО

ПОДІЯ

«АЛІСА» 

НОВИЙ ПЕРСОНАЖ.

рів включаються й народ
ні пісні, які записують 
Л. Ф.. Бойчук і учасниці 
ансамблю у селах району 
та області.

Місцевий колорит у ре
пертуарі, вважає Любов 
Фадіївна, дуже важливий 
для збереження творчої 
неповторності ансамблю. 
По-новому зазвучали ук
раїнські народні пісні «Чи 
я не хазяйка», «Ой за то
ком. за током», «Котилася 
бочка» в обробці Л. Ф. 
Бойчук.

Кожна нова учасниця 
колективу відчуває увагу 
та доброзичливість з боку 
ветеранів. Так, наприклад, 
найстарша хористка Ніна 
Петрівна Самзрець по
стійно надає допомогу 
сестрам Ларисі Чугун та 
Світлані Коваленко/

Всі шістнадцять співа
чок народного самодіяль
ного ансамблю «Пав.ш- 
щанка» — колгоспниці з 
чотирьох ланок буряково- 
дів.

А. НЕТИС.
Онуфріївський район.

На сцені квінтет у чор
них шкіряних куртках, що 
грає агресивну «нову хви
лю». КрутҐ хлопці... Це— 
ленінградська група «Алі
са».

казку 
«Аліса в 
Уявний

Ви пам'ятаєте 
Льюїса Керолла 
Задзсркаллі»? 
світ, створений фантазією
письменника, дає можли
вість побачити реальність 
з несподіваної точки зору. 
Па роль саме такого по
водиря у простори по той

! Если диуг оказался вдруг 
; И не друг, и не враг, а так...
і Если сразу не разберёшь. 
; Плох он или хорош.

Парня в горы тяни—рискни.
Не бросай одного его.
Пусть он в связке з тобой 

'' одной,
і Там поймешь, кто’такой. 
; Если парень в горах не «ах», 
і Если сразу раскис и вниз. 
; Шаг ступил на ледник
• и сник. 
; Оступился и в крик.

Значит, рядом с тобой 
чужой.

Ты его не брани—гони.
Нперх таких не бепут и тут 
Про таких не поют.

і Если ж он не скулил, не ныл. 
, Пусть он хмур был и зол.

• но шел. 
і А когда ты упал со скал.

Он стонал, но держал, 
і Если шёл он с тобой, как 

в бой.
На вершине стоял хмельной. 
Значит, как па себя самого 
Положись на него.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

бік дзеркального скла іі 
претендує «Аліса», очо- і 
лювана Костянтином Кін- ; 
чевим. Ііого пісні «Експе- І 
рпментатор руху вгору— ; 
вниз». «Ми—разом», «Я— і 
меломан» зв^ч.ать по ра
діо, їх виконують на таїш- ; 
майданчиках. «Я пою для 
тех, кто идет своим пу
тем», «Я рад, если кто-то ! 
понял меня» — ця тема 
проходить майже через 
всі пісні.

Стиль групи — жорстка 
«нова 
ознак 
калом, 
мічну 
Гарне 
фесійного виконання руй
нує надмірна плакатність, 
неначе занадто багато ча
су «Аліса» проводить пе
ред дзеркалом, надаючи 
особливої уваги своєму 
сценічному іміджу.

Без сумніву, Кінчев — 
талановитий вокаліст і му
зикант. Як автор він зняв
ся у двох фільмах. Похіу 
не бракує іронічності, але 
й однобокості в той же 
час.

Ось як він узагальнює 
побачене: «Моё поколение 
сидит по углам. Моё по
коление боится петь. Моё 
поколение чувствует боль, 
но снова ставит себя под 

забуваючи 
ровесників, 
аварійного 

Чорнобнль- 
захищав 

нападу душма-

УПЕРШЕ В КІРОВОГРАДІ 
БУЛА ПРОВЕДЕНА 
РОК-ПАНОРАМА

хвн.ія» майже 
мелодизації з 
що нагадує 

мелодекламацію,
враження від про-

плоть», чомусь 
про тих своїх 
.хто був біля 
енергоблоку 
ської А ЕС, хто 
кордон від 
нів...

І якщо 
ся від тези 
дзеркало світу», здається, 
що Кінчев навмисно тро
хи скривлює те дзеркало, 
щоб екстравагантністю ще 
раз відтінити свою і так 
досить велику популяр
ність. Втім, треба визнати, 
що в цими сумнівними за
ходами, і виконавського 
майстерністю він успішно 
впроваджує в життя своє 
кредо: «Я пришел, чтоб не 
дать тебе спать». Під му
зику «Алісп» не заснеш...

відштовхувати-
«душа поста—

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

Ес-аи друг оказал ся вдруг И не друг и не враг, а 
Аги А?

Пар ня вюры гя ни-рискни не бросай одного е го
Е? Ат

ППЦ.ДІ П.іДіу-1
Пусть он в связке с гобой однойдам поймешь кто такой

БК 02435.

м. Кіровоград, 
еул. Луначарського, 36.

Індекс 61103.

В один із вихідних увечері на Бульварному спуску 
Світловодська зібралося дуже багато людей. Тут 

виступали члени місцевого клубу самодіяльної пісні, 
яні запропонували публіці пісні відомих бардів і свої 
власні, а танож учасники дискотеки «Бюро-альфа», 
відомої молоді по міських вечорах відпочинку.

На знімку: як бачите, виконавцю, що найбіль
ше сподобався, можна виявити і таний знак уєаги.

Фото С. ВЕРВЕЙКА та В. СТРИГУНА.КОМУ СПІВАТИ ПІСНЮ НАТАЛКИ?
Людський голос... 

на славилась Україна спі
вочими талантами.

Віють вітри, віють 
буйні 

Аж дерева гнуться...
Але в останній час

все нормально 
ним 
цим питанням я звернула
ся до заслуженої артист
ки УРСР Валентини ПА- 
ІОХІНОЇ.

— Не просто не есє нор
мально — катастрофа, — 
збуджено сказала Вален
тина Павлівна. — Класич
ні співаки тепер рідкість. 
І чоловіки, й жінки.

— Що ж. природа забу
ла про нас? Чому переве
лися співаки?

— Природа не забула. 
Вона, як і раніше, обдаро
вує. Але... В дитячих сад
ках, школах, як правило, 
викладачі мають дуже 
далеке відношення до во
калу. Про голос ніхто не 
турбується. А людський 
голос — це такий вразли
вий інструмент. Дітей ні
хто не зупиняє, коли во
ни співають «як Пугачо- 
ва», «як Ротару». Це ка
лічить голос. У 5—8 кла
сах дітям взагалі краще 
не співати. Проходить му
тація. Якиїо дитина при
родно обдарована і в цей 
час не помовчить, наслід
ки бувають досить сумні. 
Я можу привести класич
ний приклад, коли потре
ба співати вбила геніаль
ний талант.

. — Ви. певно, маєте па 
увазі Робертіно Лореті. 
Наша газета вже писала 
про це унікальне обдару
вання. Одну з головних 
причин відсутності вока
лістів, — а в нашому міс
ті їх майже немає — ви 
бачите в тому, то дітей 
вчать не професіонали. Ну, 
а в музичних училищах?..

— У музичних училищах 
вокального відділення вза
галі немає. Трапляється, 
що обдарована людина 
після училища потрапляє 
в консерваторію. Виходить

не 
з класич- 

співом, чи не так?у3

на широку дорогу вели
кого мистецтва. Наталя 
Кравцова, Ліда Забіляста, 
наприклад. Є люди, які 
після музичних училищ, 
музично-педагогічних фа
культетів приходять у фі
лармонію. Надовго їх там 
не вистачить. Вокалістові 
працювати в філармонії 
важко. З голосом треба 
рахуватися, а філармоній
ні будні не завжди дозво
ляють. І потім, один з 
найголовніших єорогів 
класичного голосу — мік
рофон: зникає природ
ність звучання при корис
туванні ним.

— Валентино Павлівно, 
я теж неприхильно став
люся до мікрофонів, але. 
на жаль, сучасній молоді 
класичного співу
четься. Пам’ятаєте, колись 
приїжджала до 
О. Стрельченко. Але 
лодь на її концерти не рва
лася.

— Навіщо пригадувати, 
ви запитайте, скільки або
нементних концертів зри
вається. Приїжджають до 
Кіровограда хороші ка
мерні співаки, а концер
ти доводиться ЕІДМІНЯТИ, 
тому, що ніхто не прихо
дить. Це вже інша пробле
ма, хоч пов’язена вона з 
головною. Немає кому 
співати пісню Наталки...

— Ви зараз працюєте я 
педагогічному інституті. 
Валентино Павлівно, у по
всякденній практиці з яки
ми труднощами ви маєте 
справу?

— Якщо природа наді
лила людину здібностями, 
то я маю справу з недо
ліками не природними, а 
набутими. Звичайно, я не 
готую вокалістів для ка
мерної сцени чи оперно
го театру. Мої вихованці 
будуть вчителями музи
ки і співу в школах. Ми 
навчимо їх, вони вчити- 
муть інших. Сподіваюся, 
що відкриють майбутніх 
Наталок і Каомен.

Бесіду вела 
В. ЛЕВОЧКО.
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У панорамі брали участь 
шість колективів: синтез- 
група «Полі-Р», рок-групи 
«Однодумці», «Колапс», 
«Мелан», «Поліс», «Кален
дар».Були представлені різні 
напрями року — від хеві- 
металу до джаз-року. В1д: 
радно, що майже всі пісні 
написані учасниками, ви
няток становив лише 
шкільний нолентив «Одно
думці».

Найбільш професіональ
ним, цікавим колективом 
був «Полі-Р» (керівник 
О. Романов). Три учасни
ки групи поназали високу 
майстерність виконання, 
вправне володіння елек
тронною технікою. Керів
ник грав на трьох клавіш
них інструментах і елек
тронних барабанах одно
часно, так само на трьох 
клавішних грала його дру
жина. Створювалась ілю
зія звучання великого ор
кестру. Цей нолентив жю
рі визнано кращим. Пісня 
О. Романова «Ні» «зоря
ним війнам!» визнана нра- 
щою піснею рок-панорами.

Яскравим нолективом 
постав перед публікою 
«Колапс» заводу радіови- 
робів (керівник Д. Пере
хрест). Склад ансамблю — 
дві гітари й ударні. «Ко
лапс» показав цікаві ком
позиції в стилі хеві-метал і 
довів, що при наявності 
високого професіоналізму 
і хорошого смаку у цій 
музичній течії можна пи
сати чудові пісні. Д. Пере
хрест, котрий показав ви
сокий рівень техніки 
імпровізації і хороші во
кальні дані, був визнаний 
кращим солістом.

Типові «металісти» — 
учасники групи «Поліс» 
педінституту. На них були 
чорні куртки із заклепка
ми та ланцюгами, вдягну
тими на голе тіло, один 
навіть начепив собпчий 
нашийник. Музика малоці- 
нава, мелодії написані є 
одній тональності, досить 
примітивні, тексти грубу- 

«Ты 
норёжить 
и осозна-

ваті й нсоригінальні: 
перестанешь 
мысли других 
ешь, что время зря погу
бил...».

Все це супроводжувало
ся оглушливим гуркотом.

На панорамі розігрував
ся приз на краще музичне 
вирішення. Його удостоє
на група «Календар». Хлоп
ці показали програму, що 
відзначалася свіжою. не
ординарною аранжиров
кою.

Проте були виступи, що 
викликали подив і залиша
ли неприємний осад на 
душі.

Коли оголосили про ви
ступ рон-групи «Келан» 
(керівник О. Марнов), на 
сцену вийшли патлаті 
хлопці, перефарбовані у 
блондинів. Викличним був 
одяг, манера поведінки —■’ 
дикі рухи, крики. Музики 
як такої не було: гітари 
повністю розстроєні, удар
ник ніяк не втрапить у 
такт, соліст ке знає, де 
вступати. Із залу долина
ли репліки: «Халтура! На
строй гітару!».

Наймолодшим на пано
рамі був ансамбль «Одно
думці» (керівник А. Пол
зун). Від школярів не мож
на вимагати високої техні
ки виконання, самостійних 
композицій, це природно. 
Але те. що Ці молоді ЛЮ
ДИ змогли підготуватися 
До огляду. заслуговує 
похвали. Приємно ' було 
слухати у їхньому вико
нанні пісню «Вчора» 
Л. Леннона і П. Манкартні. 
Звернення до класики свід- 
чить про бажання музи- 
зраХУЧИТИСЯ на

Колективи 
лісти були

му' М. ЦиСгульсТькийМІСЬМН0'

О. ШУТЕНКО.
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