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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДНАЙГЕСЯІ"-—“

Молоді
класово
загартування

|Мор. ТАРСІ.

ОРГАН КІРОВО

Виходить
з 5 грудня 1939 р. Субота, 18 вересня 1982 року.нг»»>”»>• • Л1::

На знімках: йде пере
робка огірків; шофер Ми
хайло ЗАИЦЕВ.

Фото Б. ГРИБА.
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НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

МоїшОий комцмар

Виховувати у юнаків і 
дівчат гостре класове чут
тя. свідомість, політичну 
пмлілііеіь — важливий нап
рям у діяльності КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ організацій. Досвід 
кращих комітетів ВЛКС.М, 
шляхи вдосконалення ідей
но-виховної роботи з молод
дю були головними темами 
ііауково-практіїчіюї копф?- 
ренції, яка завершилася 15 
вересня в Москві. її прове
ли ЦК. ВЛКС.М і філософ
ське товариство СРСР.

.Могутнє джерело ідей
ного загартування, форму
вання класового світогляду 
у юнаків і дівчат, підкрес
лювали промовці, — історія 
партії, Батьківщини, життя 
визначних людей. Необхідно 
посилити історпко-патріо- 
твчіїе виховання молоді, 
Але, пізнаючи минуле, тво
рячи сучасне, молода люди
на не може не думати про 
м а її бутмє. Кп м ео м ол ьськ і 
організації повинні форму
вати у юнаків і дівчат іс-. 
торичннй оптимізм, відда
ність комуністичним ідеа-
лам.

1ІЛ конференції вироблено 
рекомендації по підвшцеїпьо 
ролі комсомольських орга
нізації: у формуванні у юна
ків і дівчат комуністичного 
світогляду, класового загар
тування.

) І

Ьго ОБКОМУ АКСМУ

3 року в рік у радгоспі 
«Олексіївський» 
пецького району 
про надійний 
мів, про їхню

Бобрч- 
дбають 

запас кор- 
високу 

якість. Не став впключен- 
• ням і рік нинішній. Госпо

дарство має вдосталь сіна
жу та сіна. У силосні ями 
закладено 2617 тонн зеле
ної маси.

Щоб збільшити пожив
ність силосу, працівники 
господарства додають до 
нього перероблену м’якоть 
огірків та гарбузів, яку 
одержують після відокрем
лення насіння. Ного рад
госп «Олексіївський» за
готовляє для всіх госпо
дарств району. Нині пере
роблено 80 тонн огірків 
та гарбузів.

Чималий вклад у кормо
заготівлю зробили комсо
мольці — шофери Михай
ло Зайцев та Микола 
Хлебников, механізатор 
Микола Карпенко.

ЗРОСТАЄМО У кмк
Уже кілька рокіс я пра

цюю в комсомольсько- 
молодіжному колективі 
доярок. Дружні, енергій
ні дівчата у нас підібга
лися. Більшість, незважаю
чи на молодість, має чи
малий досвід роботи в 
тваринництві. До «ветера
нів» відношу й себе.

Ще школяркою часто 
навідувалась на ферму, де 
працювала дояркою моя 
старша сестра. Пізніше, 
коли настав час вибирати 
професію, сумнівіз у мене 
но було: прийняла групу 
корів. На перших порах, 
звичайно, бракувало дос
віду, практичних навичок. 
Допомагали мені озолоді- . 
ти всіма секретами 
стерності досвідчені 
ярки.

У минулому році
звітно-виборних зборах 
нашої комсомольської 
групи дівчата обрали мене 
групкомсоргом Це вели
ка відповідальність — бу
ти ватажком комсомоль-

ців. Перш за все тому, що 
групкомсорг, на 
думку, повинен бути в ко
лективі справжнім 
ром. Його приклад

мою

май- 
до-

на

ліде-
. ■ - У

роботі, особистому житті 
— згуртовує колектив, мо
білізує спілчан на ще про
дуктивнішу працю.

Злагоджено працює 
КМК. Всі дівчата успішно 
справились із соціалістич
ними зобов язаннями, взя
тими на честь XIX з'їзду 
ВЛКСМ і XXIV з’їзду 
ЛКСМ України. Близькі 
вони й до того, щоб на
доїти від кожної корови 
по 3000 кілограмів моло
ка. Це буде нашим трудо- 
зим дарунком 60-річчю 
утворення СРСР. В особи
стому змаганні першість 
утримую я. Однак не наба
гато відстають і Валенти
на Тимошенко та Тетяна 
Коцуренко. Ці дівчата, до 
речі, лише минулого року 
стали працювати доярка
ми. Вважаю, що їх профе
сійне зростання — заслу
га кожного із членів ком-

сомольсьно - МОЛОДІЖНОГО. 
Адже допомагаємо дівча
там повсякчас.

Є в нас і проблеми. 
Всіх турбує, наприклад, 
нестача робочих рук у 
тваринництві. Щорс-ну ми 
проводжаємо на заслуже
ний відпочинок кількох 

доярок-ветеранів, а замі
ну їм знаходимо далеко 
не завжди. Неохоче йде 
молодь на ферми. Разом 
з тим виникає й таке за
питання: чому, скажімо, 
професію будівельника, 
механізатора можна набу
ти в училищі, а майстрів 
машинного доїння нав
чальні заклади не готу
ють? Адже й наша профе-

«Краще 
сто ра-

залиша- 
зимсзо-

стаючі повчилися в пере
довиків? Адже недаремно 
існує прислів’я: 
раз побачити, ніж 
зів почути».

Все менше часу 
ється до настання
стійлоеого періоду утри
мання худоби. Колектив 
нашої ферми вже закінчує 
ремонт приміщень, кор
модобувними господарст
ва на останніх гектарах 
збирають кукурудзу на 
силос. Отже, зимівля гро
мадської худоби має ста
ти теплою й ситою. Ми ж, 
молоді доярки, 0 свою 
чергу, постараємось пра
цювати якнайсумліннішв- 
Щоб сягнути 
продуктивності

сія погребує 
і вмінь.

Є в нас .у 
то 
діжних колективів, ЯКІ 
щороку добиваються ви
соких результатів. Чому б 
на їх базі ис зробити тра
диційними зустрічі ПО об- 
МІНУ ДОСВЇДОЛА, щоб ВІД-

багато знань

області бага- 
камсомольсько-моло- 

колективів,

найвищої
..... ........ корів, з 

честю виконати державні 
плани і соціалістичні зо
бов'язання ювілейного ро
ку.-Це й буде нашим кон
кретним внеском у реалі
зацію Продовольчої про
грами.

В. СИМОНЕНКО, 
групкомсорг комсо
мольсько- МОЛОДІЖНО
ГО колективу доярок 
колгоспу «Маяк». , 

Знем’янський район^

навантаженням.
ІІЛЦ- 

повад 3 тисячі 
тонн подрібненої кукуруд
зяної маси відправив від 
свого агрегата механізатор 
А1. Олійник. Він поперед} у 
змаганні кормодобувним». 
Продуктивно трудяться і 
комбайнери М. Саєиіо, 
М. Бобик, О. ГІохнтаїї.’іо.

Безперервно діє ь госпо
дарстві «зелений конвейєри. 
Колгоспні шофери О. Б- з- 
верхий, О Коренюк, 
М. Майковець, водії авто
бази райсільгоснгехни п 
М. Нарнвончнк, А. Буровеи- 
но та інші відвозять силос 
без затримок, що дозволяє 
Комбайнерам значно пере
виконувати денні норми.

Завдання кормодобу віш
ки колгоспу імені Мічуріна 
поставили перед собою ви
соке — заготовити 9,8 тися
чі тонн силосу. У господар
стві вже закінчу ться сило
сування.

ПОВНИМ , Jianori і umcnii. 
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ТПЕЛЕТПайТТ

НОВОМИР- 
ГОРОДСЬКИЙ 
РАЙОН

Комсомольсько- молодіж
на лапка з колгоспу «Кому
ніст» на сівбі озимих пра
цює піші з найвищою про
дуктивністю праці. Три сі
валки в агрегаті з тракто
ром кожного дня висіва
ють зерно майже на 50-гек- 
тариій площі.

Керівник ланки — секре
тар комсомольської органі
зації, заступник голови кол
госпу по роботі з молоддю 
Меланія Федорова. Четвер
тий рік молодий і 
очолює комсомолію 
дарства.
вважає 
ськнй 
заслужити сумлінною 
нею безпосередньо па робо
чому місці. Саме з її ініціа
тиви після жнив було ство
рено тимчасову комсомоль
ську ланку, яка зобов’яза
лась у найкоротші строки 
засіяти понад 600 гектарів 
озимого клину. П’ятеро 
хліборобів, членів ланки, за 
десять днів роботи впорали 
майже 500 гектарів лану. 
Нині механізатори закінчу
ють сівбу.
УСТИНІВСЬКИЙ 

РАЙОН
Нинішнього року в кол

госпі імені Мічуріїїа заготів
лі кормів падають великого 
значення. Ннпі в господар
стві закладають силос у 
траншеї. Активну участь у 
заготівлі кормів бере мо
лодь.

Спеціальний загін, до 
складу якого входять кіль
ка комбайнерів, працює на 
силосуванні. Техніка вико
ристовується ефективно, з

Свій 
вона, 
ватажок

комуніст 
) Г0СТ10-

а втори гет, 
комсомоль- 

повнпсп 
ира-

так 
ра- 

а-

ВІЛЬШАНСЬКИЙ 
РАЙОН

Станкувзте — одне з 
званих віддалених сіл у 
поні. Але багато молоді
лишається тут після закін
чення школи, бо ДЛЯ ХЛОП
ЦІВ і дівчат створюють :«о- 
роші умови праці, стежать 
за їхніми першими кроками 
у самостійному житті, ра
дять, допомагають.
-Недавно після закінчення 

професій ио-тех- 
до рідного 
Димитрова 

Петро Боєв, 
Віктор

сіл ьськнх 
нічних училищ 
колгоспу імені

^повернулись 
Олександр Радов.
Димов, Сергій Карп ніс. Нині 
перший іспит на професій
ну зрілість тримають молоді 
механізатори па копанні бу
ряків. Аби він пройшов ус
пішно. наставниками до но
вачків прикріпили досвід с- 
пнх буряководів Паше, и я 
Івановича Милова та Івана 
Дем'яповнча Негрова.

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ

На зборах
про головне

Одними з перших у Га- 
Фурійському районі про
вели звітно-виборні збори 
комсомольці Імендяшев- 
ської молочнотоварної 
ферми колгоспу «Зилим». 
Комсорг Рішат Шамсутді- 
НОБ у звітній доповіді від
значив роботу молодих 
тваринників, їх внесок у 
реалізацію Продовольчої 
прог рами.

Серед голоених проб
лем, які хвилюють комсо
мольців ферми - 
нізація. Цьому 
були присвячені 
завідуючого 
А. Убатулліна 
Р. МсДІїОЕОЇ.

А. КАЛАЧКПН.

- її меха- 
питанню 
виступи 

фермою 
і доярки

гаВЄЗЕСТ«К?2Ж?ЯШ

ченого боротьбі за мир і 
роззброєння. В ході Тижня 
масогих дій на захист ми
ру комсомольці й меледь 
Уфи стали застрільниками 
багатьох добрих справ і 
починань. У ці дні молоді 
робітники, комсомольсь
ко-молодіжні колективи, 
цехи і бригади перераху
вали у фонд ААиру і8 тисяч 
8G0 карбованців зібрали 
78 тисяч 7GD підписів під

• посланням протесту з 
штаб-квартиру НАТО.

Молоді уфімці, як і всі 
радянські люди, усвідом
люють сбою відповідаль
ність за збереження і 
зміцнення миру в усьому 
світі і прагнуть 
ще 
цю

до врожаю
Ударними темпами 

осінньо-польові 
хлібороби 

району, 
колгоспу 

щодня ви- 
зяб по 150 
, що стано

вить майже дві денні нор
ми. По півтори норми ви
конує і тракторист ком
сомолець Ільгіз Фаррахов. 
А Мірсалим Фархєтдінов 
добився не ТІЛЬКИ високих 
показників на оранці, а й 
зекономив найбільше се
ред молодих трактористів 
паливно-мастильних мате
ріалів.

ДУТЬ 
бети молоді 
Бакалинського 
Механізатори 
«Кизил Чишма» 
орюють на 
гектарів поля,

ье- 
ро-

В. АБРАМОВ

зробити 
внесок увагомішим 

благородну справу.

М. НИКОЛАЕВА.

поета

зруйнувати світ»-
від імені 178-тисячного 
загону УФИМСЬКОЇ КОМСО
МОЛІ! заявили учасники 

міського мітингу, приезя-

«Не дато

У Башкирському книж
ковому видавництві ви
йшла нова книга башкир
ського поета Г. 
яку він назвав 
серпень»

Поет Геннадій 
людина від землі, закоха
на в хлібоосбську праию, 
в красу рідного кпвю. То
му в його поезії рідко 
можна зустріти образ ге
роя — жителя міста. Але 
й міські сюжети викладені 
достовірне переконливо.

Поема «На світанку» 
присвячена Августу Пет
ровичу Брому, першому 
комісару Свято-Троїцької 
волості Уфимського повіту.

Книга віршів «Світлий 
серпень» зігріта теплим 
почуттям гордості автора 
за свсю Батьківщину за 
багатство рідкого краю, 
за людину — господаря 
своєї землі

Зайцева, 
«Світлий

Зайцев-—

І. яисняк.
Добірку за мглерга- 

лами 
нец»

газети «Ленк- 
підготувапа 

Н. ЗЕЛІНСЬКА.
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Відповідальний нині період у 
житті первинних' — згідно з 
постановою ЦК ВЛКСМ у гру
пах, бригадних, цехових, від- 
ділкових та інших організаційх 
тривають звіти і вибори. Від 
того, як пройдуть вони, як про
аналізують спілчани свою ро
боту за звітний період, які 
зроблять висновки і як вирі
шать працювати далі, зале
жить успіх майбутньої діяль
ності організацій.

...Було десять хвилин на 
восьму. Всі з нетерпінням по
глядали па Ніну Гоц, секрета
ря комсомольської організації 
колгоспу.

— Давайте починати, — 
врешті не витримав Сергій Ти
таренко. — Навряд чи вже 
прийде Гайдук...

Ніна востаннє виглянула у 
вікно просторого актового залу 
контори колгоспу, і, все ще ва
гаючись, падала слово Андрію 
Брехуицову — заступникові 
секретаря комсомольської ор
ганізації автогаража.

Так дещо незвично почались 
звітно-виборні збори в автога- 
ражі колгоспу «Ленінським 
шляхом». Незвично, бо не з’я
вився па них групкомсорг.

З того, як упевнено почав 
свій виступ Андрій Брехунцов, 
можна’було зробити висновок, 
що бригаді є про що звітувати.

І тут несподіваний поворот, 
який свідчить про те, що ком
сомольці не збираються лише 
констатувати досягнення, а н 
акцептують увагу па ще не ви
рішених проблемах:

— Чи завжди можна порів
няти результати колективу 
тракторної бригади і автогара
жа, адже специфіка роботи 
кожного має істотні відмін
ності? — почулася репліка із 
залу.

Прибутній па зборах, секре
тар парткому колгоспу Василь 
Арсептійовнч Гайдук взяв у 
руки одівця, почав занотовува
ти.

— Трудова дисципліна ком
сомольцями частенько порушу
ється. Взяти хоча б сьогодніш
ній факт — групкомсорг і не 
з'явився па збори!

Багатьох важливих аспектів 
виробничої діяльності торкну
лися того ранку доповідач і 
виступаючі. Говорили про ді
яльність молодих раціоналіза
торів і «прожектористів», іде
ологічних активістів. Не обми
нали й « гострих 
кутів». Так, Андрій 
Брехунцов і Сер
гій Пшеничини 
справедливо нарі
кали на те, що 
правління колгос
пу рідко доручає 
молодим водіям 
нову техніку.

— Ще навесні,. 
коли обговорю
вали ми на комсомольських 
зборах матеріали травневого 
(1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
— сказав па закінчення Андрій 
Брехунцов, -- хлопці запропо
нували створити комсомольсь
ко-молодіжний колектив водіїв. 
Думаємо, що це дозволить нам 
і працювати краще, і відпочи
вати змістовніше. Та н трудно
щі гуртом долані легше...

Ідею підтримали комсомоль
ці, котрі'виступили в обгово
ренні звітної доповіді, а також 
секретар парткому та секретар 
комсомольської організації 
колгоспу.

Групкомсоргом КМК обра
ний Андрій Брехунцов.

М. -ЧЕРНЕНКО.
Олександрійський район.

Минулий навчальний рік у 
системі політнавчання й еко
номічної освіти комсомольців 
був не зовсім вдалим для ноз- 
городківців. Плинність пропа
гандистських кадрів, низький рі
вень їх теоретичної і методич
ної підготовки позначалися на 
якості й результативності по- 
літзанять. Раз у раз зривалися 
заняття в колгоспах імені Іллі
ча, імені Димитрова, «Україна».

Підвівши не зовсім втішні 
підсумки навчального року, в 
Новгородківському райкомі 
комсомолу •всерйоз задума
лись над тим, як поліпшити 

справу. Невдовзі намітили й 
ряд заходів.

І ось навчальний рік не за 
горами. Як же пройшла ком
плектація шкіл, чи здалося 
здійснити намічені плани?

Сергій Богомолов, перший 
секретар Новгородкізського 
райкому ЛКСМУ, розповідає:

—Як і торік, в районі діяти
ме 26 політшкіл, у п’яти з них 
вивчатиметься новий курс 
«Продовольча програма
СРСР». Складено списки слуха
чів і пропагандистів. Збільше
но кількість слухачів і зміц
нено склад керівників шкіл 
Тепер серед пропагандистів 96 
процентів — комуністи, усі 
мають вищу і незакінчену ви
щу освіту. Розробляємо сисге-

му здійснення контролю за 
якістю політзанять, проведено 
інструктивний семінар секре
тарів комсомольських органі
зацій з питань організації по
літнавчання.

Мова заходить про зміцнен
ня матеріально-технічної бази 
політнавчання, створення кабі
нетів і куточків політосвіти. 
Обком комсомолу не раз вка
зував новгородківцям на їхні 
можливості для створення ка
бінетів. Однак і сьогодні рай
кому комсомолу невідомо де, 
в яких організаціях поновлена 
ьаочність, скільки і яких нових 
технічних засобів придбано.

— Єдиний кабінет політос
віти створено в місцевому кол
госпі імені Леніна. — говорить 
Сергій Богомолов. — У рай- 
лікарні й колгоспі імені Улья
нова ьце й не приступили до 
їх оформлення.

Комсомольська організація 
колгоспу імені Леніна — од
на з кращих у районі, комсо
мольська політшкола — теж. 
Пропагандиста Надію Павлівну 
Буряк застати не вдалося. Вона 
працює агротехніком і тепер з 
ранку до вечора на бурякових 
ГіОЛЯХ.

— Готові до нового навчаль
ного року? — запитуємо у сек
ретаря комітету комсомол/ 
Надії Проводі ян.

— Хто з комсомольців у 
якій школі чи семінарі навча
тиметься — визначили, — роз
повідає вона. — Майже всі 
члени ВЛКСМ і неспілкова мо
лодь будуть охоплені різними 
формами навчання.

— А який курс вивчатимете?
— Ще не знаємо. Райком 

комсомолу ніяк не визначить, 
тому й пропагандист досі твор
чого плану не має.

— А за індивідуальними 

планами навчатиметься молодь? 
— цікавимося у секретаря.

— Ні. Такої форми ми ще не 
застосовували і, відверто ка
жучи, не знаємо, як її впро
ваджувати.

Потім у розмові виявиться, 
що навіть у цій зразковій по- 
літшколі проблема відвідуван
ня не знята з порядку денно
го. Бо слухачі її — водії і тва
ринники, механізатори і вихо
вателі дитсадків — працюють у 
різний час. Шофери, наприк
лад, мусять відвозити в поне
ділок молоко саме в той час, 
коли починається політзаняття. 
І навчання їх за індивідуальни
ми планами могло б відразу 
вирішити проблему.

Чимало ще роботи й у кол
госпному кабінеті політосвіти. 
Досі не поновлені стенди й ме
тодичні полички. Слухачем і ни
нішнього року доведеться 
конспектувати. тримаючи зо
шит на колінах, — столів у ка
бінеті немає.

Доведено, що недоліки в 
підготовці не минають без
слідно, вони, якщо вчасно їх 
не виправити, обов язково по
значаться на якості, результа
тивності політнавчання молоді. 
Новгородківському райкому 
комсомолу треба ще немало 
зробити, щоб перші заняття 
в комсомольських політшко- 
лах стали хорошим заспівом у 
спразі змістовного політично
го навчання й економічної оезі- 
ти молоді.

Н. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

P.S. Редакція газети «Моло
дий комунар» триматиме на 
контролі питання організації 
політнавчання в Новгородкіа- 
ському районі.

КРОПИВНИЧАНИ-
НА СТОЛИЧНІЙ СЦЕНІ

ДО 40-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ
ПІДПІЛЬНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ «СПАРТАК»

15 вересня почалися гаст
ролі Кіровоградського об
ласного музично-драматич
ного театру імені М. Коо- 
пивницького з Москві. На 
столичній сцені кропивнича- 
ни звітують про свої досяг
нення у рік 100-літнього 
ювілею українського про
фесійного театру.

Відкрилися гастролі у 
приміщенні філіалу МХАТу 
виставою «Талан» М. Ста-

змужніння
Брати Олег та Микола 

Світепки навчались у се
редній школі № 5 міста 
Світловодська. Добре вчи
лися, брали активну участь 
у суспільно корисній ро
боті, відзначались свідо
мою дисципліною.

Захоплювались вони 
класичною боротьбою. 'Га 
найбільше їм подобазея 
стрілецький спорт. При
щепив юнакам любов до 
нього керівник початкової 
військової підготовки ма
йор запасу П. М. Махпо, 
який прийшов фронтови
ми дорогами від Сталін- 
града до Берліна.

Петро Миколайович ве
лику увагу приділяє вій
ськово-патріотичному вц. 
хованню школярів. У деся
тирічці знайшли постійну 
прописку зустрічі з ветера
нами війни, колишніми ви
пускниками школи, котрі 
навчаються у військових 
училищах. Юні дтсаафівці 
також здійснюють походи

рицького. На відкритті були 
присутні працівники ЦК 
КПРС, Міністерства куль
тури СРСР, відомі критики 
і драматурги. Вистава про
йшла з великим успіхом, 
про що писала газета 
«Московська правда».

Учора для педагогів і сту
дентів Москви кропивнича- 
ГіИ показали свою виставу 
«Поема про Вчителя» за 
драмою І. Драча.

Нещодавно на Соітловодсьному заводі чистих мета
лів імені 50-річчл СРСР проходив конкурс професій
ної майстерності молодих токарів, присвячений 60- 
річчю утворення СРСР.

Переможцем став секретар комсомольської органі
зації цеху № 11 токар Вячеслав ХМЕЛЬНИКОВ. 

Фото Ю. ПІВНЯ.

по місцях бойової слави 
32-го гвардійського стрі
лецького корпусу, воїни 
якого визволяли паш ра
йон від німецько-фашист
ських загарбників восени 
1943 року.

Часто у школярів бува
ють Герої Радянського 
Союзу М. І. Євсєєв і А. І<. 
Цимбал, колишній комісар 
авіаційного винищувально
го полку А. А. Бородай, 
який громив фашистів у 
Радянському Заполяр’ї, 
учасник Сталіпградської 
та Курсько-Орловської 
битв II. С. Исбользін та 
інші ветерани.

З далекого Уралу вже 
тричі приїздив у школу, 
Де створено музей бойової 
слави 32-го гвардійського 
стрілецького корпусу, КО
ЛИШНІЙ комсорг стрілець
кого батальйону М. Г. Аб- 
дуліп.

Ця виховна робота 
сприяє формуванню ак
тивної життєвої позиції 

майбутніх воїнів. Т, змі
нивши цивільний одяг па 
військову форму, вихован
ці колишнього фронтови
ка, як правило, стають 
відмінниками бойової і по
літичної підготовки. Як і 
брати-близнюкп Світепки.

Закінчивши десятирічку, 
воші навчались у Свігло- 
водському технічному учи
лищі № 5, неодноразово 
брали участь у змаганнях 
на першість обласної ради 
ДС-Т «Трудові резерви». 
Хлопці завойовували при
зові місця.

Отримавши спеціаль
ність слюсарів по ремонту 
промислового обладнання, 
брати працювали па заво
ді. Тут їх проводжали дз 
Радянської Армії.

Закінчивши з відзнакою 
навчальний підрозділ 
єфрейтори Світепки потра
пили у військову частішу 
зв’язку, де зарекоменду

вали себе справжніми май
страми своєї справи. Ра
дисти першого класу, від
мінники бойової і політич
ної підготовки, воїии- 
спортсмепи Олег і Микола 
беруть активну участь у 
роботі гуртків художньої 
самодіяльності, займають
ся класичною боротьбою, 
захищаючи честь військо
вого підрозділу на окруж
них змаганнях. На рахун
ку Світенків багато гра
мот, подяк командування. 
А недавно вони отримали 
пільгову відпустку.

Стрункі, змужнілі, під
тягнуті переступили брати 
поріг рідного дому.

Побували і в рідній 
школі, технічному учили
щі. де зустрілися з викла
дачами і учнями, розпові
ли їм про свою службу.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
завідуючий позаштат
ним відділом оргма- 
созої роботи та вій
ськово -патріотичного 
виховання Світловод- 
ського міського комі
тету ДТСАДф.

змовкне
слава

Майже щодня ми зуст
річаємо гостей. В Красно- 
гірку прибувають робітни
ки і студенти, учасники 
Всесоюзної експедиції 
«Літопис Великої Вітчиз
няної», туристи, котрі хо
чуть ознайомитись з істо
рією діяльності підпільної 
комсомольської організа
ції «Спартак». Влітку до 
нас приїздили юнаки та 
дівчата з Караганди, Мур
манська, Грозного, Сочі, з 
Болгарії, Польщі, В'єтнаму, 
Чехословаччини.

Готуючись до 40-річчя 
створення «Спаргака», ак
тивісти нашого музею за
писали на плівку спогади 
спартаківців, котрі зали
шились у живих. Нині в 
усіх школах району відбу
ваються уроки мужності, 
на яких виступають старо
жили Красногірки, що зна
ли юних патріотів, комсо
мольські лектори.

Цікаво проходять спор
тивні змагання на призи 
лам яті «Спартака». Наго
роди переможцям вруча
ють спартаківці В. Р, ти.

ховський і Г. А. Безверх- 
ній. Про подвиг героїв 
Красногірки комсомольсь
кі активісти розповідають 
молоді під час урочистих 
проводів юнаків до лав 
Радянської Армії, в дні 
прийомів у піонери і 
комсомол.

Багато комсомольсько- 
молодіжних бригад райо
ну занесли в списки своїх 
колективів нескорених 
красногірців, котрі заги
нули в боротьбі з фашис
тами. Наприклад, комсо
мольці Побузького ніке
левого заводу, працюючи 
за героїв-спартаківців, 
щомісяця відраховують 
гроші у фонд Миру. Чле
ни бригади плавильників, 
яку очолює Микола Лоз ін- 
ський, на честь 40-річ'ія 
«Спартака» вирішили

провести ударну виплатну 
феронікелю.

Попереду ще цілий ряд 
патріотичних акцій, що 
пройдуть на підприємст
вах у колгоспах і нав
чальних закладах району. 
Відбудуться вечори слави 
і уроки мужності для до
призовників, футбольний 
турнір на приз пам'яті 
«Спартака». Комсомольці 
Красногірки вирішили по
їхати в Світловодськ на 
зустріч з вихованцями ди
тячої морської флотилії, 
котрі свій навчальний ко
рабель назвали «Гереї 
«Спартака».

Г. КУЛИК, 
директор музею під
пільної комсомольсь
кої організації «Спар
так».
с. Красногірка 
Голованівського району.



18 вересня 1982 року «Молодий комунар» З стор.

ЗАВТРА— ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСУ І—---------— І
НАГОРОДИ—КРАЩИМ

Хорошими успіхами у праці зустрічають своє про
фесійне свято працівники лісгоспів області. 13 ліс
ників і робітників лісопереробних цехів нагороджені 
Почесними грамотами Держлісгоспу СРСР, Міністер
ства лісового господарства УРСР, знаками «Відмін
ник соціалістичного змагання лісового господарства».

Більше 100 працівникам вручено Почесні грамоти 
обласного управління лісового господарства і лісоза
готівель, їх імена занесено на Дошку пошани. Серед 
них — молодий комуніст Валентина Токарчук, комсо
молки Валентина Сидненко, Валентина Здесська, На
дія Шворак.

Л. ПЯТКОВ.

СКАРБ
МІЙ, ТВІЙ- 
ВСЕНАРОДНИЙ

^*Ьіс... Зелене диво, ча
рівна казка, неоціненний 
скарб. Ми приходимо до 
нього, як до найкращого

горіхами чи грибами, яго
дами чи поживним корін
ням. Не злічити, скільки 
лікарських рослин збира
ють лише в лісах Кірово- 
градщини, яку користь має 
медицина від наших, не 
таких уже й численних, лі
сів. Крім того, гектар лісу 
за годину очищає від вуг
лекислоти стільки повітря, 
скільки його видихає 200 
чоловік.

У Новоукраінському Па
лаці культури «Ювілей
ний» кімнату ра
дянсько-болгарської друж
би. Ініціаторами її ство
рення стали комсомольці 

, які листуються з 
болгарськими ровесника
ми, нілька разів їздили в 
гості до них. У ці вересне
ві дні, коли братній бол
гарський народ відзначає 
свос національне свято — 
День визволення, експо
зиція кімнати дружби по
повнилася новими експо
натами і документами, які 
розповідають про цю виз
начну подію в житті бол
гарського народу.

На з н і м к у: в кімнаті 
радянсько - болгарської 
дружби.

Фото В. РУДЕНКА.
м. Новоукраїнкв.

друга, несемо йому свою 
втому, турботи, буденну 
круговерть. А він дарує 
нам радість, натхнення, 
силу і здоров’я.

Гюети і письменники, 
художники і музиканти 
схилялись і будуть схиля
тися перед його красою і 
величчю. Пушкін, Шевчен
ко, Некрасов, Нікітін, Тур
генев, Аксаков, Паустовсь- 
кий, Пришвін, Леонов, Зу
ев, Біанкі, Шишкін, Леві- 
тан, Саврасов, Чайковсь- 
кий... Скільки негіеревер- 

I шених творів присвятили 
вони лісові, як глибоко й 
гонко відчували його кра
су!

Ми, степовики, по-особ
ливому цінуємо прохоло
ду лісових хащ, з винят
ковою обережністю стази- 

| мося до їх скарбів.
—£і1ідіть будь-якого дня 

до лісу — скільки там лю- 
' дей. Збирають гриби, яго

ди, лікарські рослини, про- 
Істо відпочивають. І при

ємно, що зросла культура 
кіровоградців — усе рід
ше побачиш без потреби 
розведені вогнища, зруй
новані мурашники, сміття 
після туристів. Я не раз 

І бачив, як незнайомі люди 
зупиняли молодих беш
кетників чи дітлахів, котрі 
ламали деревця чи руйну- 

I вали гнізда, робили зау
важення дівчатам, котрі 

[замість букетиків несли 
цілі оберемки лісових кві
тів.

Ліс — надійний наш 
друг, скарбниця природ
них багатств. Недарма ж 

Гвеликий байкар І. Крилов 
назвав його: «І стіл, і 
дім». О будь-якій порі він 
щедро пригощає

Чорний, Нерубаївський, 
Оникіївський, Озерна Бал
ка... Зеленим намистом 
оповили ліси Кіровоград- 
щину, мальовничо прикра
сили її краєвиди.

Дивовижний ліс весною: 
стоїть, неначе зеленою 
вуаллю прикритий, моло
дий і свіжий... Прекрасний 
він улітку: духмяно бар
вистий від квітів і трав, 
дзвінкоголосий і таємни
чий... І незрівнянний восе
ни, коли гілки гнуться від 
плодів, коли під кожним 
кущем чи в траві чекає 
тебе соковитий скарб, а 
ти подовгу вдивляєшся в 
кольори осені, так уміло 
поєднані на одній галяви
ні. Вдивляєшся і не мо
жеш надивитися... Сто
рожкий зимовий ліс. 
Якою б ти не був закло
потаною людиною а вія, 
припорошений снігом і 
притихлий, розбудить у 
тобі казку, змусить солод
ко, як у далекому дитин
стві, защеміти твоє серце.

Нам, людям двадцятого 
століття, дуже потрібний 
ліс. Це неоціненний скарб, 
який дістався нам у спа
док від предків, і який ми 
повинні зберегти для май
бутніх поколінь. Ми повин
ні турбуватися, щоб ліс 
завжди пробуджував у лю
дей високі, чисті почуття і 
думи.

Низький уклін усім, хто 
ростить і береже зелене 
диво 
віддає 
ця.

планети, хто йому 
часточку свого сер-

м. ножноз,
Українського і

нас

член
Всеросійського това
риств 
ДИ.

охорони приро-

ПОВНИЙ ОРІЄНТИР
■

Основою педагогічних 
переконань видатного ра
дянського педагога В. О. 
Сухомлпнського була 
марксистсько - ленінська 
теорія комуністичного ви
ховання. Кожен, хто зна
йомиться з працями вче
ного, ного численії.імн 
статтями, досвідом Пав- 
лпської школи, якою він 
керував два десятиліття, 
переконається, що для 
В. О. Сухомлпнського ком
пасом у його педагогічній 
і науковій діяльності були 
геніальні праці В. І. Ле
ніна. Воїн: стали для вчи- 
теля-новатора з Павлнша 
орієнтиром у ного багато
гранній теоретичній і пе
дагогічній діяльності.

Десятки книг вийшли 
з-під пера В. О. Сухомлнн- 
ського. І в кожній з них 
він посилається на праці 
вождя, цитує їх. Так, у 
книзі «Народження гро
мадянина» він пише: 
«Свою місію вихователя я 
вбачаю в тому, щоб фор
мувати трудівників думки, 
щоб зразком для насліду
вання був для підліткіз 
образ В. І. Леніна. Оволо
дівати знаннями по-леніп- 
ськи — це один з наріж
них каменів громадського 
виховання па уроках».

Яскраве життя велико
го Леніна, його образ бу
ли для самого В. О. Су- 
хомлинського взірцем. Він 
учив своїх колег, вихован
ців черпати з багатющої 
ленінської спадщини муд
рість, матеріал для само
освіти і політичного гар
ту. _

У педагогічній праці 
«Сто порад вчителеві» 
В. О. Сухомлпнський на
голошує: «Щоб бути
справжнім вихователем, 
треба все життя оволоді
вати теорією наукового 
комунізму, виховувати се
бе в дусі марксистсько-ле
нінського світогляду... У
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вашій особистій бібліотеці 
мають бути найважливіші 
праці Маркса, Енгельса і 
Леніна про суспільство, 
революцію, про вихован
ня». В особистій бібліотеці 
В. О. Сухомлпнського цим 
книгам відведено пайпо- 
чесніше місце. Ніші в му
зеї воші стали експоната
ми. А років дванадцять 
тому ними користувався 
В. О. Сухомлпнський. Від
криваєш по черзі томи зі
брання творів В. 1. Леніна 
і бачиш, як працював над 
ними вчитель. В окремих 
книгах збереглися заклад
ки, виписки, позначки.

Василь Олександрович 
Сухомлпнський був чудо
вим лектором, пропаган
дистом і, безперечно, готу
ючись до виступів, не об
ходився без ленінських 
праць, науково-методичної 
літератури. Окремі висло
ви В. 1. Леніна вш знав 
напам'ять, але й робив 
виписки на картки і збері
гав їх для використання 
на уроках, на лекціях, у 
статтях.

Хто працював, спілку
вався з В. О. Сухомлин- 
ським, знає його як лю
дину високоінтелігентиу, 
ерудовану і водночас 
скромну й просту. Він не 
хизувався своїм знанням 
мов і успіхами. Вмів ви
слухати іншу людину, 
вчився в інших того, чого 
ще не знав. Твори В. І. 
Леніна допомагали йому 
опановувати ленінський 
стиль керівництва, загар
товувати свою волю для 
досягнення поставлено» 
мети.

У школі, яку він очолю
вав у 1948—1970 рр.. бу
ла створена па гой час од
на з кращих ленінських 
кімнат в області. Нею 
гордився В. О. Сухомліш- 
ськпй. Адже вона ство-

рювалась зусиллям усьо
го педагогічного й учнів
ського колективу, стала 
центром патріотичного й 
інтернаціонального вихо
вання молоді.

В. О. Сухомлицському 
були притаманні чудові 
риси: принциповість, не- 
примиренність до зла і 
формалізму, жорстокості у 
всіх їх проявах.

Книга В. О. Сухомлнн- 
ського «Як виховати 
справжню людину» вже 
давно стала настільною 
для освітян, батьків і мо
лоді. У пій педагог пише, 
звертаючись до вихованця: 
«Гордись тим, іцо ти гро
мадянин першої в світі со
ціалістичної країни. Тп 
син землі, на якій наро
дився вождь і вчитель 
трудящих усього світу. 
В. 1. Ленін — творець на
шої Комуністичної партії, 
засновник нашої Радянсь
кої держави, великий мис
литель, ііайгумапіііпіа а 
світі людина. Гордись і 
дорожи тим, що ти спів
вітчизник Володимира Іл
ліча Леніна».

У кабінеті вченого па 
письмовому столі лежать 
книги, серед яких є твори 
Леніна. 1 ще одна деталь, 
яку не кожний відвідувач 
музею може помітити. Па 
журнальному столику в 
бібліотеці лежить записни
чок для телефонних роз
мов. У ньому є такий за
пис: «Журнал «Кругозоре. 
«Как я представляю себе 
жить її работать по-лепші- 
скіг->. Таку статтю не суди
лося вже написати тяжко 
хворому В. О. Сухомлнп- 
ському. Але з упевненістю 
можна сказати, що своїм 
життям він виконав за
мовлення редакції. Він 
справді жив і працював 
по-лепіпськи. . '

м. ЛИТЗИНЕНКО, 
слухач Вищої партій
ної школи при ЦК 
Компартії України.

З МОЛОДЕЧИМ ЗАПАЛОМ
Відразу на тридцять нар 

роботящих рук поповнила

ся сім’я колгоспу «Рас

свет» Кіровоградського 

району. На поміч кол-

госпникам приїхали пер-

шокурсники льотно-штур

манського училища.

З курсантами Андрієм

Михайлюком, Юрієм І ро
мовим ми познайомилися 
прямо на їхньому робочо
му місці — току. їм дору
чили очищати насіння яч
меню. Зерноочисну ма
шину ОС 4,5А хлопці ос
воїли швидко і закипіла 
робота. За день Андрій і 
Юрко замість установле
них 7 тонн зерна очища
ють вісім—десять.

— Добре, що наше кур
сантське життя почалося з

НА СТУДЕНТСЬКИХ 
^^^меридіанах 

Засвітити
іскорки

Справжньою школою пе
дагогічної майстерності 
стала для пас, другокурс
ників філологічного фа
культету Кіровоградського 
педінституту ім. О. С. 
Пушкіна, педагогічна 
практика в піонерському 
таборі. Завдяки вміло ор
ганізованим лекціям з пе
дагогіки, які читала К. М. 
Маличенко, спеціальним 
семінаром з педагогічної 
практики, що пела Л. В 
Зубко, ми одержали тео
ретичні знання, які закрі
пили під час літньої екза
менаційної сесії та па та
бірних зборах. • Але най
складніший іспит чекав нас 
тут, у піонерському табо
рі, у дитячому середовищі. 
Дітям пе скажеш: «Я 
цього не вмію, а цього не 
знаю». Від допитливого 
дитячого ока нічого не 
сховаєш...

Нам уперше довелося 
працювати з таким вели
ким дитячим колективом. 
Мабуть, тому невпевне
ність і зайве хвилювання 
деякий час нам заважиш, 
але згодом поїш були ви
тіснені напруженим рит
мом трудових буднів, 
взаєморозумінням з діть
ми і педагогічним колекти
вом піонерського табору 
«Біла діброва» (м. Броке
ри Київської області).

Зараз у пам’яті сплива
ють слова начальника піо
нерського табору К. М. 
Балехи: «Життя дітей в 
піонерському таборі вима
гає особливої організації, 
особливого підходу. Слід 
гармонійно поєднувати 
відпочинок і праию, фізич
не й моральне загартуван
ня. Діти ніколи не виба
чають нудьги».

Так, треба вміти засвіти
ти іскорки цікавості в без
межних глибинах дитячих 
очей, щоб цей спачах за
пав у серпе кожного.

О. МОРОЗОВА, 
П. МОРОЗОВ, 

студенти Кіровоград
ського педінституту.

ШАЛИЙ» ТРУДОВИЙ СЕМЕСТР

праці. Саме тут ми ближ
че познайомилися один з 
одним, пізнаємо плече 
товариша у справжньому 
ділі, — розповідає старос
та групи Віктор Партика.

Одним з об’єктів робо
ти курсантів стала й план
тація огірків, Щедро вро
дили зони нинішнього ро
ку. Тут є до чого приклас
ти руки молодим, є де по
казати свою енергію, си
лу, старання. Тільки за два 
дні роботи хлопці зібрали

понад 40 центнерів огір
ків.

У «Рассвете» з радістю 
зустріли своїх помічників. 
Поселили в хорошому 
колгоспному гуртожитку, 
забезпечили харчуванням, 
зробили все, аби хлопці 
не нудьгували після робо
ти. Почувають себе кур
санти як дома. Тому ко
жен їхній робочий день — 
го нозі трудові здобутки.

Т. БОРИСОВА.
Кіровоградський 

район.
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МУЗИКА

Удача здавалося, пере
слідувала її весь минулий 
рік. Дев’ятнадцятирічна 
співачка, студентка Тбі
ліської консерваторії Та
мара Гвердцітелі стала 
лауреатом одразу двох 
великих фестивалів: одер
жала Другу премію в 
Дніпропетровську і пер
шу — на Міжнародному 
молодіжному фестивалі 
пісні в Сочі.

Восени, в один із приїз
дів до Москви, Тамара по
дзвонила в редакцію, за
просила на концерт:

— Ось, доводиться те
пер відробляти свої лау
реатські звання: концерт в 
Колонному залі, в цент
ральному концертному за
лі «Россия»... А крім цьо
го, записи на «Мелодии»...

Що ж, звання зобов’я
зує. Але комплекс «зірки» 
у Тамари геть-чисто від-

сутній. 
фестивалі 
прийшла 
скромно 
наліста 
вести на концерт

Пам ятаю, як 
в Сочі

на 
вона 

в прес-центр і 
попросила жур- 
допомогти про- 

г маму, 
яка приїхала поболіти за 
неї. Скромність, строгість, 
якась наївна витонченість 

чарівні риси її зовніш
нього вигляду, що не ду
же гармонують із твор
чим обличчям: коли слу
хаєш записи Тамари і не 
бачиш її саму, здається, що 
співає доросла людина, 
зрілий, цілком сформова
ний співак. Упевненість у 

і його 
вивіре- 

відчуаа- 
все це 

виконавську 
молодої

собі, сила голосу 
професіональна 
ність — усе це 
сгься в її співі, 
становить 
привабливість ____
співачки. Хто слухав у ви
конанні Тамари хоча б 
уже широко відому «Му-

зику» В. Азарашвілі та 
М. Поцхішвілі, свого роду 
«візитну картку» співачки, 
думаю, зі мною погодить
ся.

... Співала вона завжди 
— як їй здасться, із само
го народження. В шісіь 
років вступила до музич
ної школи. В одинадцять 
прийшла у знаменитий ди
тячий ансамбль «Мзіурі», 
тривалий час була там со
лісткою.

Робота в ансамблі під 
керуванням ГурЗма Джаї- 
ані стала для Тамари шко
лою професійної майстер
ності. Вона вибирає музич
ну кар’єру — вступає до 
консерваторії по класу 
фортепіано. Саме форте
піано, а не вокалу.' Та спі
вати Тамара не перестала, 
відтоді було багато нелег
кої роботи з оркестром 
радіо і телебачення Грузії

— записи, записи, записи... 
Цю «кухню», на думку Та
мари, повинен знати до
сконало кожен сучасний 
музикант.

Піаністка. Спіеачка. І..
— Так, я трохи складаю 

сама. Не тільки пісні. 
/Арію, звичайно, про про
фесіональну композитор
ську роботу, — каже Га
ги ара.

І ще одне її захоплення '
— народна музика, народ
ні пісні.

— Гак уже історично 
склалося, що народних пі
сень у нас співають голов- _ | 
НИМ ЧИНОМ чоловіки — по
трібні чоловічі 
Але для себе, 
завжди співаю 
чоловіками, і це 
сить мені величезне задс- 
БОЛЄННЯІ

Тамара — цікавий спів
розмовник. Уважно слу-

ГОЛОСИ, 
рдома, я 
разом із 

принс-

хає. Говорить дуже швид
ко, та головне для неї — 
аби максимально правилу 
но її розуміли. Особлив®, 
коли мова йде про сер
йозне. Мені здасться, їй 
взагалі властиве загостре
но серйозне ставлення до 
творчості і до життя. Ви
являється це. наприклад, і 
в її участі в громадській 
роботі. Тамара — член 
бюро одного з райкомів 
комсомолу Тбілісі. І це 
при всіх інших наванта
женнях — навчання, гаст
ролі, записи...

— Що дає мені громад
ська робота? — каже лау
реат премії комсомолу 
Грузії Тамара Геердцітелі.
— Це прекрасна можли
вість якомога ближче 
взнати, чим живуть мої 
ровесники — мої слухачі.

Юрій ЮР’€Б.
(Журнал «Сгудєн'ф^— 

кий меридиан»). ч
за-
ЕСІ

Звільнилася з роботи 
вчителька музики. Звичай
но, ніхто не міг перешко
дити цьому. Адже кожний 
має право вибирати сзій 
шлях. Вісімнадцятеро ді
тей, які вчилися по класу 
бандури, змушені були 
припинити навчання — не
стача кадрів. Як розв’яза
ти дану проблему?

Над цим питанням 
мислюються, певно,
керівники районних і сіль
ських музичних та культ
освітніх закладів Колись 
стояло це питання й перед 
директором Маловисків- 
ської музичної школи 
П. Я. Бровченком.

— Сьогодні проблеми 
кадрів у нас практично не 
існує, — сказав Павло 
Якович при зустрічі. Сво
їх майбутніх викладачів 
ми починаємо готувати 
ежє в стінах цієї школи. 
Минає час, і вони поверта
ються до нас випускника
ми музичного училища, 
молодими спеціалістами.

Тут, у цих стінах відбу
лося колись перше зна
йомство Тетяни Федорз- 
вої, Валентини Швейдюк 
з Бетховеном, Гайдном, 
Глінкою. В цих класах лу
нали колись перші акор
ди, взяті дівчатами... Те
пер тут, у школі, як і бага
то років тому, звучить та 
сама музика, дзвенить той 
самий хор дитячих голо
сів. Усе, як завжди. Тільки 
тепер Тетяна Володими
рівна і Валентина Микола
ївна — викладачі цього 
закладу. І вчать музики ін
ших.

Двісті хлопчиків і діз- 
чаток у Маловисківській 
школі здобувають музич
ну освіту. Тут працюють 
класи фортепіано, народ
них духових і струнних ін
струментів. Звичайно, не 
всі учні стануть професі
ональними музикантами.

— Ми не ставимо перед 
собою завдання — вихову
вати музикантів чи компо
зиторів, — сказав П. Я. 
Бровченко. — Наша мета
— дати естетичний розви
ток дитині, розбудити в 
ній любов до музики, на
вчити її розуміти прекрас
не.

За п ятнадцять років іс
нування музичної школи 
причетними до світу пре
красного стали сотні дітей 
трудівників району. Багато 
хто з них сьогодні — ін
женери і механізатори, лі
карі і агрономи. Але 
скрізь, де б не працювали, 
вони з вдячністю згадують 
невеличкий двоповерховий 
будинок у центрі Малої 
Виски. Будинок, де живе 
музика.

ВІДЗНАЧАЮТЬ СЬОГОДНІ ЛЕНІНГРАДСЬКУ 
ПОПУЛЯРНУ МУЗИКУ. НАША РОЗПОВІДЬ ПРО 
НАЙБІЛЬШ ЦІКАВИХ МУЗИКАНТІВ З БЕРЕГІВ 
НЕВИ

I ЗНОВУ МУЗИКА 
ЗВУЧИТЬ

КОЛИ ЗАХОДИТЬ 
МОВА ПРО 
СЕРЙОЗНЕ..»

Є «НАВРЯД чи ви
ДОБРЕ ЗНАЙОМЕ 
З ТАКИМИ 
АНСАМБЛЯМИ

ЯК...»

О. АНОХІНА.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

ВСІ МИ РОДОМ З ДИТИНСТВА. Фото В. ГРИБА.

МУЗИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

«Піснярі» 
програмою 
політичної 

Композиції 
четвертий» 

«Розмова

Ансамбль
працює над 
для фестивалю 
пісні в Гавані.
«Кожен
Т. Хренникова,
з Вітчизною» Д. Тухмано- 
ва вже відомі слухачам 
по концертних виступах 
ансамблю. Жанр політич
ної пісні захоплює і групу 
«Круїз», до репертуару 
якої ввійшли твори В. Гаї- 
ни «Безумці» і «Стоп, міс
тер Рейган» В. Преснякова 
на вірші В. Сауткіна.

Другий «гігант» ризької 
інструментальної студій
ної рок-групи «Зодіак» — 
«Музика у Всесвіті».

Незабаром- відбудеться 
прем’єра нового музичного 
телефільму за мотивами

оповідань О Генрі з музи
кою Максима Дуиаєвсько- 
го. Всі пісні виконує 
ВІА «Фестиваль». Партію 
гітари записав відомий ін
струменталіст В. Голутвин. 
У ролях — М. Караченцев 
та І. Понаровська.

Композитор Едуард Ар
темов написав музику в 
стилі «електронний рок» 
до нової стрічки Микити 
Михалкова «Рідня». Жан
на Рождественский з гру
пою «Бумеранг» записала 
на пластинку новий цикл 
композицій Артем’єва на 
вірші 10. Ритхеу. Компо
зитор також автор музики 
до багатьох радянських 
кінофільмів, у тому числі 
й до картини А. Гарковсь- 
кого «Сталкер».

Запитайте рядового від
відувача естрадних кон
цертів: яких ленінградсь
ких музикантів він знає? 
Я проводив це «опитуван
ня» не раз і можу відпо
відь передбачити. Після 
паузи будуть названі два- 
три прізвища. Скажімо, 
ГІ’єха, Хіль, Сенчина чи 
«Співучі гітари»... А «нова 
хвиля» ленінградської му
зики поки що не докоти
лася до широкого союзно
го глядача. Чому ж? 
Спробуємо розібратись.

Правда, є виключення з 
правила — рок-група 
«Земляне». Вона вже за
раз помітна, хоча в профе
сіоналах недавно, з 1979 
року, і музиканти молоді- 
(25 — середній вік). Од
нак за результатами авто
ритетного музичного па
раду газети «Московский 
комсомолец» «Земляне» 
названі п'ятими в списку 
кращих ансамблів за 1981 
рік (після «Машины вре
мени», «Аракса», «Авто
графа», групи Стаса II змі
на).

«Земляни», як кажуть, 
на виду. А ось деякі інші 
групи Ленконцерту поки 
що в тіні. Навряд чи ви 
добре знайомі з такими, 
ансамблями, як «Савоя- 
ри», «Форвард», «Пульс» 
(цей колектив виступає 
разом з А. Асадулліїшм).

«Савояри» — дуже зіг
раний, стабільний колектив 
— разом десять років! Спі
вають вірші Євтушепка, 
Шефнера, словом, розумі
ються на поезії. ' Мелодії 
пишуть самі. «Форвард» — 
група, якій усього рік. 
Вона багато в чому нама
гається повторити модель 
«ЗеЙлян» — такс ж яскра-
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кий» і, повірте, туди ме
ломани ходили як у кон
цертний зал філармонії. 
« Д ж аз -ко м форт» н рос-і а - 
ВИВСЯ Й ТИМ, ЩО чудово 
записував фонограми до 
спектаклів, фільмів. Так, 
зробив фонограму до ра
дянсько - американської 
стрічки «Синій птах». Аче 
музиканти піддалися вмов
лянням перейти па гаст
рольну роботу. Саме в той 
час розпався ансамбль-. 
«Диско», і то назве в^*Г" 
повий колектив «Джаз- 
комфорт» і група балету. 
Однак у концертного май
данчика свої закони, і му
зика, сповнена прихованої 
чарівності, нюансів, музи
ка, якою захоплювалися 
спеціалісти, на широкій 
публіці «не пішла»...

У деяких 'зарубіжних 
парадах популярності 
прийнята досить цікава 
класифікація естрадних 
артистів. Є, скажімо, зір
ки світового класу, євро
пейського, зірки масштабу 
однієї країни, одного міс
та, району і навіть клубу. 
У ленінградців на всесоюз
ній арені помітні зірки 
«Землян». Михайла Бояр
ського, Еліти П’єхи, поета, 
автора текстів багатьох 
пісень Іллі Рє.зннка. Ии 
підході до пієї «категорії > 
три молодих композито
ри Віктор Рєзіін;-!#г$<' 
Олександр Морозов. Лч1- 
ра Квінт. Морозов уже 
років десять помітний. А. 
ось імена Віктора Рєзни- 
кова і Лори Квінт стали 
про щось говорити мело
манам зовсім недавно.

Хоча зірок першої ве
личини па ленінградській 
естраді ніші небагато, за

те багато яскравих, не
стандарт них особистостей, 
немалий творчий потенціал 
кожного з них.

не шоу, але при ньому, 
мабуть, надто захоплю
ється складною поезією. В 
результаті виходить на
громадження музики, тек
сту і сценічної подачі. Од
нак хлопці, здається, зро
зуміли, що для їх образу 
потрібні доступніші, прос
тіші вірші — саме таким 
буде їхнім повий реперту
ар. Кар’єра «Пульсу» ніяк 
не клеїться. Змінюється 
склад, нерівний репертуар, 
та й соліст — Альберт 
.Асадулліп — якось «загу
бився». змінивши партії в 
операх «Співучих гітар» 
на роль виконавця пісень.

Спокійному життю надає 
перевагу нині і ансамбль 
«Співучі гітари», колись 
один із шалених експери
ментаторів. Ось уже сім 
років (!) не сходить з його 
афіш опера «Орфей и 
Эврнднка», котра, природ
но, набридла і глядачам, і 
музикантам 
но, що 
музиканти 
«Співучих» 
скільки можна співати од
не й те ж саме? Новачки 
ж тті роки репетирували 
новин мюзикл «Гопки» (в 
той час коли «Орфей» був 
зроблений па одному поди
ху. за три місяці). І ось 
недавно ці «Гонки» на 
■місці», як зараз жартують 
у Ленінграді, нарешті за
кінчилися прем’єрою. Од
нак нова опера справляє 
дивне враження: надума
ний сюжет, музика багато 
в чому копіює західні* 
зразки...

Шкода групу «Джаз- 
комфорт» — безсумнівно, 
висококласних музикантів.
Вони довго працювали у РедантСр • ,
вар'єте готелю «Радянсь- Ю. СЕРДЮЧрНКО- ■

Тож не дпв- 
ііайталаиавнтіїї і 

розбіглися зі 
хто куди —

М. САДЧИКОВ. , 
(Білоруська республї- 
панська комсомольсь

ка газета «Знамя 
юности»).
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