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Субота,

Цими днями Краснодонсьному
державному музею
гМолода гвардія» було вручено орден Дружби народів.
До редакції надходять листи, в яких
читачі діляться
своїми враженнями від цієї події, висловлюють прагнен
ня бути в праці і навчанні гідними слави героїв-молодогьардіиців.

в строю
З великою радістю зуст
ріли ми повідомлення про
те, що музею «Молода
гвардія»
вручено орден
Дружби
народів.
Тор
жества
в Краснодоні. в
яких взяв участь член Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Ком
партії України В. В. Щгрбішькпй, — це
яскраве
свідчення
всенародного
визнання
безсмертного
подвигу молодогвардійців.
Сергій Тюленін. Олег
Кошовий. Любов Шевцова
— воші оули нашими ровсснпками,
М0Л0ДІІ.М1І
хлопцями й
дівчатами,
Уже десять років члени
комсомольсько - молодіж
них колективів нашого ма-

тамп, які
розповідають
про життя і боротьбу на
родних месників. Звідти
ваша делегація привезла
грудочку священної зем
лі, политої • кров'ю моло
догвардійців. Тепер це —•
найдорожчий експонат у
маленькому музеї молодо
гвардійців, який ми ство
рили у себе.
Слова привітання Гене
рального секретаря
ЦК
КПРС, Голови Президії
Верховної Ради СРСР то
вариша Л. І. Брежнєва, на
діслані
па торжества ,в
Краснодоні,
надихають і
окрилюють усю радянську
молодь.

газпну працюють пліч-опліч з молодогвардійцями.
Сьомий рік
вважається
продавцем .
магазину
«Світлячок» міськпромторгу Сергій Тюленін. Його
з а робі тїж, гіе рера.хов а н н й
у Радянський фонд миру,
становить 11 тисяч карбо
ванців.
Повноправним
членом
колективу продавців від
ділу «Сувеніри»
нашого
Н. КУЗНЕЦОВА,
магазину став Олег Кошо
старший
продавець
вий, відділу трикотажу —
магазину «Оксанак.
Любов Шевцова. Всього у
м. Кіровоград.
Радянський фонд миру м.ч
перерахували 37
тисяч
карбованців,
зароблених
зарахованими в колективи
молодогва рд і й ця м н.
ЗО кращих наших про
давців відвезли
рапорт
про паші досягнення па
Ми, піонери, з .хвилюван
батьківщину молодої вардіііців. Вони побували в ням і трепетом пережива
музеї «Молода гвардія», емо пам'ятні для всієї на
ознайомилися з експона- шої країни дні — 40-річчя

Рівняєтесь
на героїв

створення партійно-комсо
мольського підпілля «Мо
лода гвардія».
Героїчні
подвиги молодогвардійців
навіки вписані в історію
Вітчизни. На Олега Кошо
вого, Сергія
Тюленіна,
Уляпу 1 ромову, Івана Зсмпухова, Любов Шевцову
прагнуть бути
схожими
мільйони юнаків і дівчат
Країни Рад. Серед них і
ми, юні ленінці дружини
імені Сергія Тюленіна Ук
раїнської десятирічки Кі
ровоградського
району
Кожен другий із 130 піо
нерів вчиться па «відмін
не» і «добре», бере актив
ну участь у громадському
житті. А недавно, коли
стартував повий Всесоюз
ний марш юних ленінців, у
піонерському
слові, яке
ми брали перед, своїми тсваршьамп, постійно зву
чала фраза
«Хочу бути
схожим на молодогвардій
ців...»
Іра КОЗЛОВА,
голова ради дружини
імені С. Тюленіна Ук
раїнської
середньої
школи.

Кіровоградський район.

Бюро обласною коміте недоліки. Райком комсоту комсомолу і колегії від молу і райвно те недоділу народної освіти обл статньо аналізують
стзч
виконкому прийняли по справ
у школах, слабо
станову «Пре роботу педа спрямовують і контролю
колективів, ють роботу комсомольсь
гогічних
шкільних комсомольських ких організацій шкіл, ра
організацій Компаніївсько- йонного Будинку піонерів
го району по вдосконален з цього питання, недостат
ню політичного інформу ньо озброюють
учитслів,
вання учнів у світлі рішень комсомольський актив ноXXVI з'їзду КПРС, XIX ними формами і методами
з’їзду BJIKCM,
наказу політичного інформування.
Міністерства освіти УРСР Приміром, у Жпваиівській,
№ 17 від 22.01.1982 року Полтавській восьмирічних
«Про заходи по поліпшен школах, Червоповершківню політичного інформу ській СШ недостатньо на
вання учнів загальноосвіт практиці використовують
ніх шкіл, педучилищ, сту рекомендації ЦК ВЛКСМ
дентів педагогічних вузів». і
Міністерства
освіти
обкому ЛКСМ СРСР «Політична іііфор
Бюро
України і колегії відділу манія в загальноосвітній
народної освіти відзнача- школі».
ють, що Комиаиіївськпй
У ході перевірки також
районний комітет ком со- стало відомо, що учні ря
молу і райвііо проводять ду шкіл
погано знають
певну роботу по
вдоско політичні терміни, не вміналенню політичного ін ють дати оцінку тій чи ін
формування школярів. Це шій події.
питання знаходить відо
Райком
комсомолу,
браження в планах робо шкільні комсомольські ор
ти райкому
комсомолу, ганізації мало уваги при
виноситься на
розгляд діляють підготовці і про
комсомольських зборів і веденню комсомольських
педрад. У 20 загальноос зборів. Аналіз показує, що
склалася
розглядавітніх школах
----------- питання, які
но полі- ються па ішх, косять абсистема роботи
тичиому інформуванню. У страктннй
характер, не
Шишкіпській і Лозуватсь- зв'язані з життям класу,
кій середніх школах, Ком- школи, подіями в країні.
шшіївській,
Софіївській, У ряді шкіл Леніпський за
Вішоградівській
восьми- лік проводиться формаль
річках тематика політін- но, особисті комплексні
формацій різноманітна за плани неконкретні, відсут
формою і за змістом. Те ні атестаційпі комісії.
ми занять вибирають учні
Бюро
обкому ЛКСМ
разом із педагогами па за України, колегія відділу
сіданнях гуртків полігін- народної освіти облвикон
форматорів, а якість про кому зобов'язала Компзведе 1111 я пол і ті н фор м а ці й ніївськнй райком комсо
контролюють ідейпо-полі- молу і райвно ліквідувати
нічні сектори
шкільних недоліки, поліпшити робо
комітетів комсомолу. Пи ту по вдосконаленню по
тання вдосконалення по літичного
інформування
літичного інформування у учнів, створити при район
районі вирішуються в ком ному
Будинку піонерів
плексі з напрямами кому «Школу політіпформатоністичного виховання шко рів», де навчати та іплярів. Це участь у Ленін структувати комсомольсь
ському заліку
■ Рішення кий, піонерський активи з
XXVI з'їзду КПРС — Уу питань організації і прове
життя», робота політичних дення політичного інфор
клубів, гуртків «Наш Ле мування учнів
з ураху
нінський комсомол», «Біо ванням вікових особливос
графія В. І. Леніна», «За тей.
кон комсомольського жит
Створити В КОЖНІЙ шко
тя», усні журнали, тема лі політичні клуби і гурт
тичні
вечори і зустрічі з ки, активізувати
роботу
цікавими людьми, читацькі учнівських
лекторських
конференції тощо. Кому груп, клубів
іитернаціоністична
переконаність', пальної дружби, ківолехнепримиренність до бур торіїв, ширше
залучаги
жуазної ідеології форму- школярів
„„ до проведення
ється в учнів у ході роботи фсстіївалів
'І і
конкурсів
клубів інтернаціональної політичної
‘ ■
'
пісні, оглядів
дружби, Всесоюзної експе агітбригад, бесід на міждиції «Літопис
Вслнкої народні темп.
Вітчизняної», всесоюзного
У постанові йдеться про
походу
комсомольців і те, що в районі слід по
молоді по місцях револю ліпшити роботу постійно
ційної. бонової і трудової діючого семінару для клас
слави радянського народу. них керівників при метод
Проте в організації по кабінеті райвно з питань
літичного
інформування політичного інформування
учнів мають місце істотні учнів.

І

НА СИНЬОМУ ВІТРІ
Анатолій Барабуля поправив п’ятірнею свого буй
ної о чуба:
— Одна морока з цим вітром. Довелось нарощувати
борт причепа, бо несе з рунава «Херсонця»
стебла
кукурудзи так, що й працювати неможливо.
Два агрегати ходять довкруг прямокутного
поля
гінко: кукурудзи без зупинок.
— Іноді буває й таке, коли шофери — комсомоль
ці Василь Буковсі-кий і Віктор Татаров — нас чека
ють. Справляються хлопці, — каже досвідчений меха
нізатор Михайло Иосипови ' Рафальський.
— Рафальсьнии з Барабулею водять Т-150 в агре
гаті з «Херсонцем-7» на зміну. Майже щодня збира
ють гібридну кукурудзу на восьми гектарах при шес
ти за нормою. З початку збирання вони вже впорали
понад сто гектарів. Не відстають від них і Олечсанво
Знатков та Федір Терновчун.
На знімна х- комсомолець
А БАРАБУ ПЯ- ін
структаж проводить М й. РАФАЛЬСЬНИИ- куну’оудзяні жнива у розпалі.
з. т
.
Фоторепортаж В. ГРИБА.

Колгосп імені Ульянсеа
Олександрівсі кого району.

16 жовтня 1982 року

«Молодий комунар»

2 стор

V

Як брат
з братом
На м'ясокомбінаті «Ридопа», що у місті Толбухіні, про дружні зв'язки з
олександрійськими колега
ми може розповісти кожен
трудівник. 1 обов’язково
додасть:
— Ініціаторами змаган
ня стали комсомольці. Це
вони понад два роки тому

першими встановили тісні Ангел Гіеиев, — у цде не
контакти зі своїми ровес має секретів однії від од
никами з Олександрії.
ного. Ділимося здобутка
На обох підприємствах ми, як брат з братом.
впроваджено чимало нови
нок, запозичених у друзів,
добр уд /к а 11 ця м сподобали
ся механізовані
лінії на
Олександрійському м'ясо
комбінаті, а їхні
колеси
ретельно вивчали техно
логію виробництва на толНа Іолбухінському за
бухіпському підприємстві. воді «Орлов» широко впро
В обох колективах ши ваджується досвід кірово
роко розгорнулося соціа градських швейників (Ю
лістичне змагання па честь організації боротьби за
60-річчя утворення Союзу економію і бережливість,
РСР. Делегації, якими об У копилку ощадливих не
мінюються побратими, ре рераховаио
вже значні
тельно знайомляться з йо кошти.
го ходом, про це йдеться в
Серед тих, хто йде попе
листах.
реду у цьому поході, ком— Одним словом, —■_ го- • сомольці підприємства. Моворпть секретар парткому лоді виробничники рівичТолбухінського комбінату ються на члена ЦК ДКСМ

Допомогла
дружба

Василєвим, Стояном (Лор
да новим.
Переможців відзначено
почесними
дипломами,
цінними
подарунками.
Спеціальний приз для най
молодших учасників кон
курсу, який заснував ок
ружком комсомолу, вру
чено кондитеру Днмитру
Младепову і ного
юним
помічницям Марії Диміігровііі і Георгані і-1 і коловій.

Галю Кристеву, сча^яс У
неї дбайливості.
Коисо
поліса не тільки сама доб
ре працює, а й Ушіть^сво
їх подруг раціонально ви
користовувати сировину <
ма геріали.

Почерк
майстрів

«Албена »
проводжає
гостей

В окружному центрі від
булася виставка В‘ФЛ*°
міністрів кулінарної о це
«ій представив»
ху. Па
свою продукцію 15 пра
цівників заклад® громад
ського харчування. Відві
дувачам сподобалися ви
роби, виготовлені Анкою
Добрєвою,
Красиміром

Нинішнього сезону на
курортному комплексі «Ля-

бека» на (березі Чорного І
моря відпочило
мило майже 250
25(і
тисяч туристів із різних
країн
світу.
Чимало
схвальних слів воин залі
шили у іКинзі вражень».
Ось що шішуть туриста зі
Львова: «Відпочили чудо
во! Спасибі екскурсоводу
М. Ангсловій за її старан
ність
і доброзичливість».
Таких записів багато. Ту
рне ні висловлюють ПОДЯ
КИ МОЛОДИМ екскурсоводам Дорі Крнаковій, Гали
ні Карастияповій та іншим
працівникам
курортного
комплексу.

<1

За матеріалами толбухінської окружної газети
«Добруджанска трибуна».

Переклав з болгарської
В. ҐАНОЦЬКИЙ.

«

ЗУСТРІЧ ПЕРША
У ШКОЛІ
Розмова з директором
десятирічки № 4 м. Кіро
вограда Раїсою Семеиівноіо Коїиляк була корот
ко’« і діловою.
— 'Щороку ми випус
каемо майже 100 десяти
класників. Це хлопці і
дівчата, які, крім атес
татів про середню осві
ту, маюіи свідоцтва то
каря, слюсаря, м'ішпі’істкч-діловода.
Тому й не дивно, що
вихованців
більшість
поповнюють
СШ № 4
трудові колективи
І
проі.ідіїриємсгв
мисливих
та установ, Наприклад,
на головному підприєм
стві виробничого об’єд-

ні ій
бригаді склалася
добра традиція: раз по
явився
новачок, то всі
разом йому допомагають
освоїти
спеціальність і
скласти екзамен на при
своєння розряду.
Скоро мені вісімнад
цять, і я гіду служити в
армію. Твердо впевне
ний: гісля служби обо
в’язково повернуся па
завод, у свою бригаду,—■
так розповіз
про своє
нове робітниче
життя
випускник СШ № 5 198?
року, учень-радіомонтажщ.к неху
№ 7 Кірово
градського заводу радіовиробів Віктор Саржсвськпй.
Так розповідають про
це підприємство і недав

ВЧОРА УЧЕНЬ
СЬОГОДНІ...
ТРИВАЄ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ РЕЙД ПО
ПЕРЕВІРЦІ ТРУДОЗЛАШТУВАННЯ ВИПУСК
НИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ, ЯКІ НЕ
НАВЧАЮТЬСЯ
ііаііпя «Друкмаш» пра
цюють цьогорічні випуск
ники школи
Людмила
Совтаи,
Яків Матяш,
Людмила Нужна, Оленя
Шароварова. У житловокомунальному відділі заподу
«Червона зірка»
трудяться
Андрій Ян
голі. та Володимир Нед
вига; Люда Маркотеико і Сергій Мартішепкоііішли па завод радіовиробів.
Одним словом,
переважна більшість уч
нів- йде
працювати па
підприємства, де
все
автоматизовано, модер візовано, де стараються,
щоб сьогоднішній нова
чок пошвидше ВЛИВСЯ у
робітничий
колектив,
став повноправним його
членом.
Проте як не дивувати- .
ся такому
парадоксу:
шефи школи—ремоптігомехапічшііі завод
Укрре.мтрссту.
Постіііпо,
круглий
рік заводчани
бувають Jу десятирічці.
___.....
Жоден вечір, жодні ком
сомольські збори, суботшіки не обходяться без
ІІНХ. А комітет комсомо
лу, дирекція заводу прак
тично допомагають стар
шокласникам в освоєнні
професій токаря
і слю
саря. Підприємство заці
кавлене в сьогоднішніх
учнях як у своїх майбут
ніх робітниках. Одначе,
за останні
п’ять років
тих, хто став працювати
па ремонтно-механічно
му, можна
порахувати
на кальних...

ЗУСТРІЧ ДРУГА
НА ЗАВОДІ
— Я прийшов на під
приємство
всього три
місяці тому, а почуваю
себе так, ніби працюю у
колі давніх, добрих дру
зів,
і--------наставників, старшнх товаришів.
............. У на-

ні школярі Олена Гнап,
Вікторія Дар’єва, Маріг.рпта Кухта, Олександр
Котяш, Світлана Скрин
ник.
Як бачите, молоді при
пав до душі цей робіт
ничий колектив, професії,
які воші наполегливо ос
воюють. А якої
думки
на підприємстві про но
вачків? Це питания ми
гадали
Діні Василівні
Кваші —
інструктору
відділу кадрів по роботі
з підлітками.
— Щоосені, як прави
ло, у цехах, дільницях,
відділах нашого заво
ду появляються нові мо
лоді люди. Воші спочат
ку невміло тримають ін
струменти, незручно по
чувають себе в колектч*
ві. А зустрінеш їх через
місяць.другий, дивуєшся:
невже це ті ж самі певмійкп-ііовачкп? Працюпарівні зі
югь майже
заводу,
старожилами
вливаються в
швидко
життя бригад.
Значна частіша нашо
го поповнення — це ви
пускники кіровоградсь
ких шкіл. Ось тільки ни
нішнього року 38 хлопців
і дівчат виявили бажан
ня стати робітниками на
шого заводу.
Г
Всі вони
завзяті,
працьовиті,
прагнуть взнати я комога більше, але..., У пас,
заводчан, є одна серйоз
на претензія до педколективів шкіл: якщо до
роботи вчорашні школя
рі звикають швидко, так
безболісно,
би мовити,
самостійності в
то до
думках, ті
судженнях,
вчинках деяких з них У
п колі не привчили.
О. ДАНИЛЕНКО,
робітник заводу радіовиробів,
Т. КУДРЯ,
спецкор «Молодого
комунара».

СКІЛЬКИ КОШТУЄ КОПІЙКА?

1!«
звншмьш
брак
Прочитала в «Діалозі»
листа
Анатолія
Ш.
«Скільки коштує копій
ка?» Може,
й справді
дехто
подумав: «Теж
мені, через таку дрібни
цю...» Я так не думаю.
Вн, Анатолію, правиль
но зробили, порушивши
цю тему. Якось одна моя
співробітниця
сказала
мені: «Подумаєш, недо
важила тобі продавщиця
до кілограма 60—70 ірамів цукру!»
Невже обманом мож
на жити? Мені прикро і
гірко за таких людей.
Коли б, скажімо, -ро
бітник недовкрутив кіль
ка гвинтиків до машини,
що то було б? Брак! І у
випадку,
розказаному
Анатолієм, теж мав міс
це брак того ж. якщо ие
гіршого гатунку. Адже
та дівчина не просто по
милилася, вона зробила
не свідомо. І розраху
нок її був
простий —
хлопець посоромиться їй
зауважити.
Що відчувала продав
щиця в
той момент?
/Може, задоволення від
того, що може отак за
просто. дивлячись в пчі,
обманути людину? А те
чи доводилось їй звіда

Бажання продовжити розмову, запо
чатковану листом Анатолія Ш., виявило
чимало читачів
«Молодого комунара».
Висловлені ними думки єдині в одному
_ споживацьким проявам
не місце а
нашому суспільстві. 0 боротися з ними
повинен кожен радянський громадянин.

ляв, ви на цьому не ро
зумієтесь.
Мораль у таких людей
куца: все тільки для се
бе. для особистого бла
га. «Якщо я з цього ні
чого не матиму, то чому
я маю це робити?» — ка
жуть вони. Лїоб}ть. і та
молода
продавщиця,
про яку написав Ага ге
лій. належить до таких.
Вона обрала професію
продавця не з любові до
неї, а щоб брати з людей
«зайві» гроші. Гроші, які
ці люди заробляють чес
ним трудом. Я перекопа
на, що з такими, як та
продавщиця, з їхньою
міщанською мораллю не
обхідно боротися. І не
греба соромитися їм го
ворити про це в обличчя

ти коли задоволення від
почуття чесно виконано
го обов’язку, від того,
що робиш людині приєм
но? Не за якусь плату, а
просто так, від душі.
Л. ГАРКАВА.
м. Кіровоград.

Пішла тудн,
де легше?
Прочитала листа Ана
толія. Справді, не можна
бути продавцем, коли ти
нечесний.
Адже кожен
має можливість обрати
собі професію до душі.
Я навчаюся у дев’ято
му класі. А торік, у вось
мому, коли дехто з моїх
однокласників збирався
йти працювати на підпрпсмства, мені доводилося чути: «Піду туди,
бо там легше». І коли їм
заперечували, що працю
вати без захоплення —
аби відбути, — чи шукати
вигоду лише для себе
негідно радянської лю
дини. комсомольця, во
ни відмахувались. Мов-

ОЛЕНА Ф.,
школярка.
м. Мала Зиска.

Про свіжі бублики
ї черству совість
— Дочко, полічи, будь
ласка скільки
коштує
три кілограми сімсот гра
мів риби, — попросила

І

мене старенька бабуся,
я проходила біля
КОЛІ!
залізничного
вокзалу,
Неподалік
продана ш
свіжу рибу, і бабуся, ма
буть, тільки-но вийшла і
чі*рі и. Я порахувала.
— Ой дочко, — снача
ла бабуся, — ти тільні
подумай: а з мене взяли
на сорок копійок біль- •
ше...
У магазині «Українсь
ка паляниця», що в цент
рі Кіровограда, молоду
продавщицю
запитали,
чи є свіжі
бублики іі
пряники.
— Бублики черстві, —
відповіла дівчина серди
то (перед тим вона по
сперечалась
з якимось
покупцем), — а пряни
ки ще гірші...
Наступного
дня я
звернулася з тим же за
питанням до іншої про
давщиці. І почула у ві,;.
повідь:
— Тільки два дні, як
прпвезлн. Скільки вам
зважити?
розповіла
Т оді я й
жінці про випадок, що
стався зі мною напере
додні. Вона здивувалася.
А потім зауважила:
— То їй,’
мабуть, не
хоіілося нахилятися.
І ось що я хо«у. ск:ґ:ати; тисячі наших радян
ських людей працюють,
вболіваючи
за
свою
справу, віддаючи їй усі
свої сили. А та мил■■ ;а
дівчина— за що вболі
ває вона? І за що снопівпє продавщиця, котра
обрахувала бабусю?

У НАБОРІ

ПОШТОВИХ
ЛИСТІВОК

Збагнути світ прекрасного доповзе маліона;

зичний керівник дитячого

4

;

граді, Надія ПИЛИПЕНІ^ТХ^^

захоплення. Надія любить малюзати
макраме.

в'яже способом

Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

І
ІЗ

На прилавках магазинів
нашого міста з’явився по
вий набір поштових листі
вок «Героїчний
Севасто
поль» (М., «Изобразитель
ное искусство» 1982). На
них художник II. І. Бара
нов зобразив найяскравіші
сторінки історії
оборони
Севастополя.
Цікаво, що
на одній з
листівок, яка називається
«Морський
мнслі®ець>>
.......................... •
відбиває наліт ? ворЬжої
авіації», зображено кіровоградця Г. О. Куроп'ятпикова (1921—1982 рр.),
який був учасником геро
їчних боїв за Севастополь.

М. ПЕТРОВА.

пояснювально*!} тексті
Ь- М. Осипова зазначаєш
ся. що
екіпаж катера
СКА-065 в ніч па 25, берез
ня 1943 року, під час і.он
воювання траЦегіорту, ви
тримав бій з 30-ма ворс
жими бомбардувальника
ми. які скішу.иг на пьок
більше___
ста бомб.
____ _В одному з боїв старшина Г. О
Куроп’ятнпков втратив лі
ву руку, був поранений у
груди, в голову, але про
довжував стріляти з куле
мета. Помітивши.ші корм
димові шашки, які /іега.ті ;'
на глибинних бомбах, він
знайшов у собі сили ски
нути їх у мере (-врятува '
катер. За героїзмі від"-1
ГУ. проявлені у дьому бою.
веП’і екіпаж був пагорба_женнй орденами і медаля
ми. Г. О.
Куроп’ятников
був удостоєний
зваїні"
Героя Радянського Союзу
С. БОНФЕЛЬД.

16 жовтня 1982 року

«Молодий комунар»

З стор,

Ф ...З ДІЙШЛИ ДО БЕРЛІНА

Ф ІМЕНА ЗНАЙОМІ Й НЕЗНАЙОМІ
Ф «СТРУМОК» —. ЦЕ НАЧЕ МОЛОДІСТЬ
РІКИ

ЗНАЙОМСТВО
.............._ І

«З незеликого струмка
починається ріка,
ну, а
дружба починається з ус
мішки», — це
улюблена
пісня учасників дитячого
хореографічного ансамб
лю, який працює в Палаці
культури «Жовтень» заво
ду «Червона зірка». Ство
рюючи в 1974 році колек
тив, вони й назву
ВЗЯЛИ
собі таку — «Струмок»,
-Ну, тепер це вже не
струмок, а велика ріка, —
сміється керівник ансамблю Олег Ізанович Кирток.
— У колективі, який налі
чував спочатку 12 чолозік,
тепер уже
більше
юних танцюристів.

мені
дружбі,
миру --«Ріпка-єнька», «Під мирним

небом», «Омелько». Особ
ливо цікава взкально-хореографічна
композиція
«Дорогою
комісарів». В
полум’ї червоного світла

«СТРУМОК» ТАНЦЮЄ,
«СТРУМОК» ЗРОСТАЄ

Але зріс
колектив не
тільки
чисельно. Зросла
його майстерність, різно
манітнішим і яскравішим
став репертуар. Учасники

сміливо ставлять складні
композиції,
танці-казки
танці на героїко-патріоти іну тематику.

Колектив був неоднора
зовим
переможцем об
ласних оглядів і конкур
сів. 1977 року
ансамбль

’

вперше взяв участь у Всесоюзному
фестивалі ху-

НА ЗДОБУТТЯ ОБЛАСНОЇ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ
ІМЕНІ Ю. ЯНОВСЬКОГО

вихором мчать будьонізці. Напружений ритм му
зики, синьочервона світ
лова гама
у поєднанні з
високою майстерністю ма
леньких виконавців ство
рили справжнє
художнє
.
полотно, самобутню, ори

дожньоі
самодіяльності
творчості трудящих і буз
нагороджений Дипломом! І ступеня.
1978 року за
творчі успіхи
і активну
і участь в розвитку худож
ньої самодіяльності Кіро
воградський обком комсо
молу нагородив ансамбль
поїздкою в складі поїзда
«Дружба»
в
Народну
Республіку Болгарію. КоІлектив побував у Молда
вії, виступаз у Києві, відві
дав
Кабардино-Балкарську автономну республіку.
зустрічі
І всі ці поїздки,
. з глядачами — ровесниІ нами збзгатили учасників
I

І
І
І
І

свячені 60-річчю з дня на
родження Всесоюзної піо
нерської організації імені
В. І. Леніна.
...Дитяче
мистецтво
завжди хвилює і звору
шує. А особливо якщо до

гінальну
танцювальну
композицію. Заслугозують
уваги і нові номери, при-

нього причетні твої син чи
донька. Саме тому такі ба
жані гості
учасники ан
самблю в цехах заводу, де
працюють їхні батьки, бра
ти і сестри. Червонозорізці це
перші глядачі й
найдоброзичливіші
судді
«Струмка».
Але й люди компетентні,
знавці танцювального мис-

виконавську майстерність ц
учасників ансамблю.
— Я завжди радий, коли
мій колектив поповнюється
випускниками «Струмка»,
— і оворить керівник на-

родного ансамблю танцю
«Юність» педінституту, за- а
служений працівник куль- 9
тури УРСР В. С. Босий—Це 9

вже сформовані
самодіяльні артисти, люди висо
ких громадських почуттів,
багаті творчі натури.

9
9
9

Так,
ансамбль «Струмок» для дітей
— це не
тільки школа ганцю, це й
школа прилучення їх до

9
9
9
9

світу прекрасного, школа °
виховання. Саме тут хлоп
чики і дівчатка
вчаться
розуміти велике мистецт
во, пізнають його справж
ню красу. Умілі й досвід
чені педагоги
допомага
ють закладатися в дитя
чих душах тим добрим ос
новам, котрі проростають
найблагороднішими рисами, виливаються у великі
хороші справи.

мпвкі

•

К V Р FGHІ

З ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

ДО 40-РІЧЧЯ
СТАЛІН^АДСЬКОЇБИТВИ

е'Гак. ми були прости
ми смертними й мало хго
уцілів з нас,
але всі ми
виконали свій патріотич
ний обов’язок перед свя
щенною матір'ю-Ба і ьківЩНИОІО».

(Із напису по гвардійсь
кій стрічці в Залі війсьювої Слави па Мамаєвому
кургані у ліісті Волгогра
ді»
Слухайте, люди,
Слухайте, люди!
Гляньте на місто, —•
Он млин у руїнах...
Тут камінь говорить
І стогнуть ще стінч.
Стогнуть ще стіни...
«Назад — ані кроку!
Назад — ані кроку!
Землі і доріг нам
нема за рікою.
До бою, герої,
вставайте до бою!
До бою!
Нас кличе Вітчизна)
Вітчизна нас кличе.
Вона — паша мат
що дужа сипами
І Честь, і Свобода.
і Правда — за нами'
Правда — за нами!
Отут біля Волги.

Широко! Волги
У морі вогню
і у шквалі металу,
Спішили ми люту
Ворожу навалу.
Спинили навалу.
Вставали ми грізно,
А вітер залізний
Нам сік по обличчях,
бнв в груди шалено,
Але майоріло
над памп знамено
Червоне знамено!»
У славі розквітла
Весна Перемоги, —
Сконало фашистське
поріддя зміїне,
Бшці-сталіш радні
дійшли до Берліна.
Дійшли до Берліна!
Ніхто не забутий,
І Пиіо не забуте.
Пліч-о-пліч загиблі
з живими сьогодні.
Ідуть у майбутнє
і творять майбутнє.
Живуть у ділах
і у пісні народній.
У пісні народній.
Георгій ПОЗДНЯК,
_ учасник Великої Віт
чизняної війни.
м. Мала Виска.

І
9
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Н. МИКОЛАЄНКО.
На
знімку:
танцюють учасники хореографіяного
ансамблю
«Струмок».
Фото О. КРЮЧКОЗА.

«Струмка», позитивно позначилися на його репертуарі.
З'явилися цікав:,
емоційно насичені танцювальні постановки присз я-

На Мамаєвому
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Леоні^^МИТР^ШИНІ

Пісня листя
Не моли невірного кохання
Не чекай минулої весни—
На плечах осінніх вітрюганів,
Як в дитинстві з мамою, засни...
І під сонцем осені прокинься,
І довір'ям знову засіяй.
У литаври золотого листя
Хай ударить молодість твоя.
Хай тоді любов теоя єдина,
Як віддавна й вірилося в те,
Твоїм щастям, щастям твого сина
Із надії рксно зацвіте!

■
І
В

І

Землячка... з Росії
Ми по праву гордимося Наш лист знайшов її а
поетами і письменниками, м. Курську.
уродженцями КіропоградЗа фахом Л. Коростіна
щини. чиї твори для най — будівельник, але при
молодших
читачів стали святила життя журналіс
класичними зразками ди тиці і поезії для дітей. В
тячої літератури. Микола 1952 році була
учасни
Некрасов
(місце народ цею Всесоюзної паради з
ження — с. Синьки Улья питань дитячої літератури.
новського району, — вста
Недавно Л. Коростіна
новлене недавно: див, ж-л закінчила рукопис поеми
«Русская
литература», «Зовут барабаны». Тема її
1982, № 2, с.
191 — 194), — зв'язок поколінь, бо
Дем’яп
Бєдний,
Юрій ротьба за мир.
Японський, Юрій Олеша,
Пропонуємо
читачам
Василь
Сухомлипський... уривки з рукопису.
Немає вже в живих тих,
А. КОРІНЬ,
хто ще недавно багато пи
заступник директора
сав для маленьких
чита
обласної дитячої біб
чів: Олени Журливої, Вік
ліотеки імені А. Гай
тора Близнеця, Іллі Звере
дара.
ва, Павла Ловецького, Па
наса Висікана, Івана Хоменка... Але
їхні книги
живуть, вчагь, виховують. Людмила КОРОСТІНА
Маловідомим у нас досі (народ. ЗО червня 1917 р.
було ім’я Людмили Ко- в с. Долинській)
ростіної
(народилася
Уривок з рукопису
1917 року). До сьогодні в
нашій бібліотеці не було поеми
жодної її книги, а відомос
ті обмежувались
біогра
фічною довідкою з книги
«Советские детские писа
тели» (1961 р.). 1 ось не
давно
наш краєзнавчий
фонд поповнився новими Впиваются ногти в ладони,
матеріалами. Тут — авто И в грудь ударяет волна...
біографія,
фото, лист, О, кадры твоих
кинохроник,
бібліографія творів і ре
цензій на них, три книги Пронзившая памяти войнаї
Л. Коростіної, • видані в Недаром у нас не бывало
шістдесятих роках в Орен Цветной кинопленки тогда:
бурзі та Ліоскві російською Казалась бы крозь
слишком алой,
мовою. Книгу «Маленько
му' другу» подарувала з И слишком цветистой
беда.
автографом сама поетеса, В атаке привычно
а дві інші — «День рож
сутулясь,
денья»
(яка витримала Стреляют бойцы на бегу
п'ять видань) та «Тропой Быть может, они
отважных», —
прислали
не вернулись,
наші колеги з
обласної Остались на черном
бібліотеки
для
дітей
снегу.
м. Оренбурга. В цьому Билет предъявляем
місті вона довгий час жи
у входа,
ла і працювала, його на Чтоб их оживило кино...
зиває другою батьківщи Бегут они снова сквозь
ною. Тут, крім названих,
годы,
вийшли її книги «Крас С глазами во все полотно.
ный галстук», «Артек на Их светлую память
Урале». Збірка «Спорт» —
тревожа,
п'ята по рахунку — ви Героев твер'дим имена,
дана в Москві: В ній — Чтоб тем, кто сегодня
поезії про життя радянсь
моложе,
ких дітей.
Опять не грозила война.
Народилась
авторка А в зале — мальчишки
усіх цих книг на Кіровогорластые,
градщині. «З Долинською Девчонки в коротеньких
зв'язані найдорожчі спо
платьицах.
гади дитинства... І тепер, Не зря по кино они
через десятки років, ко
шастают,
ли моя непримітна Долип- Хоть редко слеза у них
ська стала містом, я все
скатится.
одно бачу її в колишньому На кадры глядят
образі, безмірно дорого
черно-белые
му серцю...» — написала И делают выводы ясные—
Л. Я. Коростіна
в цисті Сейчас они самые
до пас.
смелые, —
Жила і працювала ьона И красные,
красные,
на Україні,
на Уралі, в
Казахстані, за
рубежем.
красные!

«Зовут

барабаны»

Кузьма ПОВЕЛЬКО

Ульяновський район.

Євгенія ІСАЄНКО

Осінні акварелі
♦ * *

Як ви можете, друзі КИЛІ,
Про нейтронну бомбу писати віршами?
Я б змогла — про степи, з полину посивілі.
Про сади з квітучими вишнями.
Про траву, про росу,
Про голівку синову,
Про життя свій рядочок вишила б...
А про бомбу —
Хоч би як себе силувала, —
Слово честі, не вийшло б.
м. Новоукраїнка.

За весняними грозами
До літа бігли босими.
Роки, як воду купелі
Дорогою розхлюпали.
...Вертаюсь, мов
обкрадений,
До рідної окраїни.
Під вишнею у затінку
Дивлюсь на сиву матінку.
(Спішив малим до літепла,
А то ж було її тепло).
Вона мій жаль притишила
І поглядом утішила...

* * л

Пломінь осені палає,
Золотить притихлий ліс.
...Догоріти б гак —
до краю,
Як горить на клені лист.
Подих вітру.'Зойкне. Пада
Зорепадом до землі.
Гихий день. Душі
відрада —
Лан озимий вдалині..

м. Олександрія.

4 стор.

неп диски
ВЕПВННІВ
«Скляний час»
— так
дослівно можна переклас
ти назву нового альбома
Поко Оно. А якщо не до
слівно, а ближче до зміс
ту пісень — то «Розбитий
час». Поко Оно розпові
дає про те, що відчуває
вона після смерті чолові
ка, відомого поета, компо
зитора і співака
Джона
Леннона.
«Декому може
здатися дивним, що Поко
про це
співає, — пише
критик
американського
журналу «Роллінг стоун»,
— але ж вона рок-музикант, і, природно, що її
думки і переживання ви
ливаються в піснях».
Пам'яті Джона Ленно
на присвячена і одна з пі
сень нового диску Джор
джа Харрісона
«Десь у
Англії». Пісня називається
«Всі ці минулі
роки», і
для запису її вперше зно
ву
об'єднались
троє
«Бітлз» — Рінго Старр,
Нол Маккариіі і Джордж
Харрісон. «Смерть Джона
показала нам, що як би
ми всі ці роки, що минули

16 жовтня 1982 року

«Молодий комунар»

Листи... В одних — прохання надрукувати слова улюбленої пісні, в других
— розповісти про популярний ансамбль, в третіх — запитання. Запитання
найрізноманітніші — від смішних і банальних, на зразок «Де живе Софія Ро
тару — в Ялті чи Сімферополі?», до серйозних, глибоких... Враховуючи по
бажання наших читачів надавати слово у «Диск-залі» людям, компетентним в
естрадній музиці, знавцям виконавських стилів, сьогодні ми
відібрали деякі
листи-запитаніїя і попросили відповісти на них керівника Кірової радсьиого
міського дискоклубу «Олімпія» Олександра Непомящого.

після розпаду ансамблю,
не намагались
довести
слухачам,
що кожен із
нас існує сам по собі, ми
в серцях наших прихиль
ників
все
ж колишні
«Бїглз». 1 ми не
маємо
права відмовлятися від на
шого минулого», — гово
рить Харрісон.
Випустив повни альбом
і ще один
із ветеранів
рок-музпки
—
Елтов
Джон. В альбомі
«Лис»,
як вважають критики, му
зикантові «нарешті вдало
ся досягти щасливого ба
лансу між розважальніс
тю і прагненням до сер
йозної музики».

ПОШТУ КОМЕНТУЄ ЗНАВЕЦЬ
— а концерти розчарували
1 КОЛИШНІХ ПрпдІІЛЬНІІКІВ,
котрим, як і артистам, уже
під сорок, і підлітків, які
прийшли
подивитися на
живу легенду року. У чо
му ж причини? По-перше,
Мік Джеггер колись ска
зав, що він не збирається
грати рок до сорока літ,
бо це музика молодості.
Але йому ось уже 38... Та,
зрештою, справа не у віці
справа в тому (це дру
га причина для розчару
вання), що нинішня музи
ка ансамблю
— музика
апатії і цинізму. По-третє,
Ця музика настільки профссіона^ьно зроблена, що
в ній не залишилося нічо
го жнйбго. 1 по-четверте,
від усього цього настільки
відгонить
великими гро
шима, що це не може не
дратувати тих, хто пам'я
тає, як «Стоунз» протес
тували проти
мистецтва,
котре стало бізнесом».

ПЕРЕШИ
ЄШ Л
«Чотири причини не від
відувати найбільше роктурпе року» — так озагла
вив американський
жур
нал «Тайм»
рецензію па
концерти знаменитого ан
самблю «Роллінг стоунз»
(«Перекотп-по.те»). «Зали
і стадіони
були забиті
вщерть — адже к Роллінг
стоунз» не вист', пали пе
ред глядачами три роки,

про популярність
«Чи є у світі ансамбль, популярність
якого була б такою, як «Бітлз»?
Світлана НЕСТЕРЕНКО.
Знам’яіїськіїй район.

— По-моєму, нема. «Роллінг стоунз»,
«Діп пьорп.т», «Бліц», — хіба можна на
звати всі ансамблі іі гругш, які тягліїся
до популярності «Бітлз»? Зрозумівши,
що цс недосяжна мста, вони зідоеольпк-

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЖУР
НАЛУ «РОВЕСНИК»).

■ї
РОЗПОВІДЬ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ
ПЕРШЕ ВРАЖЕННЯ

який
ТРИВОЖНИЙ
ЦЕЙ ШЛЯХ

ХІБА ЦЕ
ВІДПОЧИНОК?

НА ЧИСЛЕННІ ПРОХАННЯ ЧИТАЧІВ РОЗ
ПОВІДАЄМО СЬОГОДНІ
ПРО ОСТАННІ
РОБОТИ АЛЛИ ПУГАЧОВОЇ
тому, що я вважаю справ
жнім обличчям
співака
його концертний образ. У
глядачів,
телестудії, без
перед порожнім оком ка
мери співак
неспромож
ний ствооити повноцінний
художній образ.
Цьому
твердженню можна й за
перечити, але я особисте
твердо вирішила: знімати
муся тільки в тому випад
чала тілоки музика, пісня і ку, якщо телебачення при
не звучала звичайна мова. йде на сцену...
Вдало складається спів
Це
вдалося
Пугачоеій.
Все, що вона хотіла сказа робітництво Алли Пугачоти глядачеві, набуло фор вої із фірмою грамзапису.
п ять ІІ
ми пісень-монологів, стало Уже випущено
своєрідною
музичною сольних пластинок. Готу
ється
до випуску нозий
сповіддю.
Нині спізачка збираєть альбом «Який тривожний
ся створити програму, в цей шлях».
Останнім часом вийшло
якій би взяли участь інші
естрадні зірки. У ній Гіу- багато дисків співачки з',
гачова
стане ведучою, рубежем: в соціалістичних
сгробує власною артистич країнах, у Швеції, Фінлян
ною
індивідуальністю дії і ФРН. Багато гастро
об'єднати
різні стилі
і лювала вона по містах на
манери. Думаємо, Пугачо- шої країни. Виступала за
ва із цим завданням спра кордоном: у Чехословачвиться. Б усякому разі, во чині, Польщі, Югославії,
на вже не раз виступала у скандінавських
країнах,
ролі ведучої.
року вона
ФРН. Цього
концертів у
1у ж роль її доручили дала кілька
«Олімавтори телевізійної виста паризькому залі
ви «Атракціон».
постійно
пі я». Адже, як

Програма
«Монологи
співачки» — дипломна ро
бота Алли Пугаі|ової, яка
цього року закінчила Державний інститут театраль
ного мистецтва.
Працю
ючи над нею,
співачка
яка стала віднині естрад
ним режисером, постави
ла перед собою нелегке
завдання: скласти програ
му так, щоб зі сцени зву

— Над цим шоу я пра підкреслює сама Пугачоцювала з задоволенням. ьа, вона перш за есє конНе тільки тому, що його цертна виконавиця і без
робив чудовий
режисер постійних зустрічей із гля
Євген Гінзбург, автор «Ча дачем просто не може іс
рівного ліхтаря! і «Бенефі нувати.
су», а й тому, що телеба
А. МАЛЬПН.
чення знімало
«живий»
(ЖУРНАЛ
-СТУДЕНЧЕС
концерт, в якому
брала
КИЙ МЕРИДИАН г№ 6.
. участь і публіка. Справа в 1982 р.).

гк

Недавно вперше побува
ла на
дискотеці. І скажу
відверто, була розчарована.
Музика гриміла так, що не
те що власного юлосу не
можна було почути, а, зда
валося, аж усередині в мені
все гупало. А різнокольо
рове мигтіння
світла! Ви
йшла оглушена, осліплена,
почуваючи себе престо хво
рою.
Хіба це вечір відпочинку?
Раніше вечори танців про
водилися під гармошку, по
тім під баян, радіолу, ВІЛ...
тепер тільки під стерео
музику. Зі світловим ефек
том. І називаються
вони
модно — «вечір відпочинку
в диєко-клубі». Кілька хви
лин розповіді про якогось
співака, кілька
слайдів, а
далі — тіж самі танці. Од
номанітні, шалені. Жодного
вальсу чи танго...
Мені кажуть, що я не ро
зумію дискотеки, «вийшла
з віку», запевняють,
що
звучали того вечора попу
лярні мелодії й пісні. Може,
й так.
Ллє я впевнена, що музи
ка завжди повинна
вихо
вувати, будити
прекрасні
почуття в людині. ІЦо мо
же дати молодим
людям
музика, яку
я почула ь
дискотеці, чим збагатить їх
такий вечір?
Зумисне не називаю дис
котеки, в якій побувала. Бо,
як запевняють мене друзі й
знайомі, таким чином дис
котеки проводять усюди. .
К. КОБЗАР.
є. Дружелюбівка

Добровеличкіеського
району.

ллсл своєю славою — більшою чи мен
шою. Недавно в міському
музичному
клубі «Олімпія» ми проводили алкегу
пання відвідувачів з метою виявити їх
ні смаки, уподобання, погляди на естрад-

«Чому не можна купити дисків де
яких радянських і зарубіжних співаків,
ансамблів? Скажімо, таких як «Маши
на часу», ірупи Стаса Наміна, «Тіч-ін»?
Наталка ГЕРАСИМЧУК.
Кіровоградський район.
— Дивно, але в магазинах обласного
центру є платівки «Машини часу», «Тічін», груші Стаса Наміна.
Пусі і, схожі
одна на одну пісні
й не варті уваги
справжнього любителя естрадної муш
ки. Щодо ансамблю «Машина часу», то
я б радив читачам перегорнути підшивку
газети «Комсомольская правда». З оцін
кою діяльності цього ансамблю я пов
ністю згоден. Безідейні, пустодзпіпні піс
ні не рарто рекламувати і популяризу
вати.
Усім відомий ансамбль «Цветы» став
себе іменувати групою Стаса Наміна...
Успіх запаморочив голову музикантам...
Керівник Стає Намів
покинув груду,
колишні
її учасники створили
новий
ансамбль, який назвали «Коло». Поки
що колектив переживає період станов
лення, і про популярність його говори Ы
ще рано.
А про ансамбль «Тіч-ін» ви не знайде^
•те нічого навіть в зарубіжній пресі. Бо
нічого сказати про цей ансамбль. Ного
пісні — це метелііки-однодеіікп.
Вони
з'являються і зникають безслідно.
«Які пісні зараз найпопулярніїиі?» *
Ольга БО ГДА НОВА. '
Олександрійський район.
—Читаю листи і відразу вгадую ба
жання юних читачів бути в курсі усіх
музичних новинок, знати усі ансамблі,
пісні. Словом, «бути сучасним». Адже
не секрет, що іноді серед старшокласни
ків авторитетом користуємся
гой. хто
знає найбільше назв ансамблів і груп,
хто має найбільше платівок чи магніто
фонних записів «модних» мелодій.
А між тим популярність в естрадній
музиці — цс поняття дуже суб’єктивне,
непостійне. У Кіровограді, наприклад,
модні одні пісні іі мелодії, в іншому міс
ті — інші. Я знову повергаюсь до теми
про смаки, про виховання їх... Але це,
я думаю, етапе темою наступної розмо
ви на сторінках нашої газети.
Посилаючись знову на підсумки анке
тування відвідувачів нашого клубу, ска
жу, що великою популярністю корнету
ються пісні А. Пугачової, 10. Аптоиова."
московських ансамблів
«Карнавал» і
< Воскрессньс», тамбовського «Круїз»...
У світі нині небачена
популярність
прийшла до італійської естради. Твор
чий злет нині у відомого квартету «Річі
і Папері», співаків Піно д-Апжія. Рікардо Фогмі, Клаудіо Багліопі, Матій
Базар, Умберто Тозі.

ЗАЛИШИЛАСЯ ТІЛЬКИ СЛАВА
З того
часу, як ан
самбль «Урія І іп» зали
шили Джоп Баїіроп і Кеи
Хевслі, справи груші нішлп не дуже добре. Музи
канти Змінювались кожні
півроку, музика
ставала
все менш цікавою, тиражі
лисків
падали. Останні
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Деііслі. З ансамблю «Тра
пеція» прийшов вокаліст
Піт Голбі, із «Хсві меіал
кідз» — органіст
Джші
Сінклер. Від старого «Урії
Гін» залишився .•інше гіта
рист Мік Бокс та назва,
яку ще дехто пам’ятає.

два роки про групу взага
лі нічого
не було чути,
але ось недавно вона ви
пустила пластинку «Абоміног». В «Урію Гіп» по
вернувся барабанщик Лі
Керсленк, який
ДЄ Я ЛІНІЯ
час грав у групі Оззі Ос
Редактор
борна, звідти прихопив із
собою бас-гітарпста Боба Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

На украииенилі языке

СПІВАЄ ЛЮДМИЛ А. СЕНЧИНА.
Фото В. ГРИБА.

ну музику. Цікаво, що більшість учасни
ків анкетування
нанпопулярпішнм ви
знала ансамбль
«Круїз» Тамбовської
обласної філармонії. Прихильники рокмузпкн серед популярних
зарубіжних
ансамблів називають «Алан Парсон про
ект», «Супертремп»,
любителі танцю
вальних ритмів
— «Біс-квіт», «Отто-
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