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ТВОРЧОСТЕ
АКТИВНІСТЬ

ОБ ЗРОБИТИ паб.ч- 
охо- 

моло-

працю памп. Минулого року част- 
_ людей не тільки про- 

е дуктпвпдю,’ якісною, ефек- 
І тнвною, але й змістовною, 
| творчою, слід, як зазнача- 
“ лося на XXVI з’їзді КПРС, 
к ліквідувати ручну, мзло- Е кваліфіковану і важку фі- 
В зичну працю. Цс не тільки 
і економічна, а й серйозна 
Б соціальна проблема. Бирі- 
ц шити її, значить усуну ги 

перешкоди па шляху пере- Н творення праці н життєву 
Е потребу КОЖНОЇ ЛЮДНІШ. 
Е Враховуючи це, Цеііт- 
| ральнпй Комітет Комнар- 
| тії України поставив перед 

комсомолом республіки 
завдання: взяти шефство 
над малою механізацією. І 
треба сказати, що не всі 
осередки Кірсвоїрадсьшзї 
обласної комсомольської 
організації ділом відгукну
лися на цей заклик...

Олександрія — один з 
найкрупніших промислових 
центрів нашої області. ІІо- 

I ле діяльності для молодих 
новаторів там, можна ска- 
зяти, необмежене. Адже 
частка ручної праці на 6л- 

| гатьох підприємствах до- 
| сит-» велика. Так, па авю-
■ ремонтному заводі вона 
Е (.га їовцть 54 проценти від 
| усіх видів робіт, у тресті
■ «Олексапдріяважбуд» —

63, а в управлінні виробіш- 
Е чо-техпічної комплектації 
р «Олексапдріяшахто б у д» 
|| — 95 процентів. Механіза- 
» цін виробництва здійсшоє- 
I ться дуже повільними тем-

—

ка ручної прані в цих ор
ганізаціях і ла підприємст
вах ’.зменшилася тільки па 
0,3—0,5 процента, а всього 
но місту вивільнено від 
важкої- праці 29 робітни
ків. Все не ще мало впли
ває па зростання ефсю.ів- 
ності виробництва та при
скорення науково-технічно
го прогресу.

А що ж олександрійські 
комсомольці? На жаль, у 
багатьох первліших органі
заціях цьому питанню не 
падають особливої уваги. 
Тільки кожний тридцятий 
із всіх молодих інженерів 
і техніків міста бере участь 
у .науково-ге.Хііічлііг твор
чості. ’ 1

Разом з тим пасивність 
молодих працівників мож
на пояснити браком досві
ду, недостатньою поінфор
мованістю їіро справи під
приємства та ноіиіг.кн тех
ніки. Робітнича молодь 
часто не знає про завдання 
раціоналізації і вина
хідництва, не залуч і- 
ється до вирішення зав
дань, що стоять.перед під
приємствами. Це тому, ЩО 
первинні організації п.> 
гано дбають про інколи 
м ол о до го р а ці он а.і і затора. •

В області близько 150 
таких нп.іл. Тільки за один 
навчальний період їхні 
слухачі подали понад ти
сячу пропозицій з еконо
мічним ефектом майже у 
півмільйопа карбованців.

1 - —дп ЕК£ХЗВ35в!%9 СТТ Л -гті

Але віддача була б 
тато більшою, якби 
піїті! навчанням всіх 
цих раціоналізаторів.

Великий резерв, яким є 
навчання молодих новато
рів, досі залишається не
використаним, в тому чис
лі на крупних підприємст
вах, комсомольські органі
зації яких' мають на сво
єму рахунку багато добрих 
справ. Гак. приміром, па 
К і ровоградському з а воді 
тракторних гідроагрегатів 
діють усього ДВІ ІНКОЛИ, в 
яких навчаються 50 чоло
вік (а тут понад 1200 мо
лодих працівників). На го
ловному підприємстві в.ч- 
робишюго об’єднання по 
сівалках «Червона зірка-» 
таких шкіл три (1979 року 
іх було п’ять). Серед слу
хачів — ТІЛЬКИ ЧО/КСН Со- 
рОКОВПІІ молодий чсрвоно- 
зорівень. Взагалі піде ово
лодіти «а.згїмго раціоналі
заторської грамоти в 
трест і сКіровоградсіль- 
буд->, на заводі великопа
нельного домобудування, 
шіичішпій фабриці. Жод
ної школи нема також в 
Оиуфріївському. Компаш- 
ївському та Вільшапському 
районах. А комітети ком
сомолу зайняли щодо цьо
го позицію байдужих спо
стерігачів

В. КАРПЕНКО, 
відділом 

сільсь- 
ебкому

згвідуючмй 
робітничої 
кої молоді 
ЛКСМУ.

та

= УРОЖАЙ-83'"

Напередодні
старту

Мине іце дсвь-другпн, і покличе 
весна у поле хліборобів Придніпров'я. 
З нетерпінням чекають цієї норн пле
ни КМК тракторної бригади X» 1 кол
госпу імені Комінтерну Овуфріївсько- 
го району. Переможці минулорічного 
обласного змагання серед колективів 
тракторних бригад добре иїдготу па
лись до посівної кампанії: па лінійку 
готовності поставлена вся техніка, 
включаючи збиральну, укомплектовані 
механізовані лапки, що вирощувати
муть зернові, кукурудзу і цукрові бу
ряки без затрат ручної праці. У ни
нішньому році молоді павлиські меха
нізатори прагнуть значно підвищити 
тро/каііність усіх сільськогосподарсь
ких культур, довівши виробіток на 
еталонний трактор до 270 гектарів 
умовної ораяки

Готувати ■ • 
до трудового 
життя ■

Питання про організаторську і полі
тичну роботу партійних, профспілкових 
і комсомольських організацій району по 
трудовому вихованню підростаючого по
коління у світлі ’ завдань, накреслених 
XXVI з’їздом КПРС, листопадовим 
(1982 р.) Пленумом ЦК партії, було роз
глянуто на пленумі Ленінського райкому 
Компартії України м. Кіровограда. З до
повіддю виступив перший секретар рай-' 
кому партії С. С. Ліновкченко.

На підприємствах, у технікумах, проф
техучилищах, .загальноосвітніх школах 
району ведеться певна робота по вихо
ванню молоді, підготовці її до трудово
го життя. Однак, підкреслювалося на 
плену/лі, в цій справі ще є чим.ало недо
ліків. У деяких школах не на високому 
РІВНІ ПрОХОДЯТЬ урОКИ Праці, НЄ ДОСИТо 

активно включились у профорієнтацій
ну роботу зі школярами підприємства. 
Чіткішу позицію в цьому має зайняти 
райком комсомолу.

Пленум наголосив, зокрема, на необ
хідності поліпши ги < роботу трудових 
об’єднань старшокласників, діяльністо 
гаставників-виробничників, зміцнити ма
теріальну базу шкільних майстерень.

У роботі пленуму взяв участь завідую
чий відділолт пропаганди і агітації Кі
ровоградського міськкому партії А. М. 
Катренко.

НА ЗНІМКАХ: угорі — 
члени КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНОГО колективу трак
торної бригади колгоспу 
імені Комінтерну з пере
хідним Червоним прапо- 
р’ом обкому ЛКСМУ. Мо
лоді механізатори щойно 
дізналися про те, що прий
няті до міжнародного клу
бу молодих механізаторів 
«Кіровоград—Толбухін» і 
нагороджені призом по
чесного члена клубу, двічі 
Героя Соціалістичної Пра
ці О. В. Гіталова; у центрі 
— секретар комітету ком
сомолу господарства ,В а- 
л е р 1 н Т с р е ід с н ь о; 
повнії Т-150 отримав ком
сомолець Василь Л и- 
с*е н к о (внизу).

Фото В. ГРИБА.

Ч А Б
Для сільського хлопця 

Валерія Євстафієва, батько 
якого потомстеєнний
механізатор-хліборсб, зда
валося Є цілком логічним 
вибрати батьківську про
фесію. Батько на/иогачся 
прищепити йому любов 
до трактора, садив за кер
мо, показував, як виразно 
багатолемішний плуг крає 
золотаве осіннє поле гли
бокими борознами, іго 
лисніють на сонці чорно
земом, розповідав про 
вирощування хлібе.

АН И
Нині про це Валерій 

згадує з почуттям захоп
лення і вдячності до ба'ь- 
ка, бо розу/лна наука зав
жди на користь, згодом 
вона, як і зернина, вкиьу- 
та у грунт, проростає влад
ною мудрістю... Хлопець 
любив широкий степ, спід 
жайвора в небі, а'до ма
шини особливого потягу 
не відчував. «Виросту — 
пастиму отару», — заяв
ляв Валерій, і його глибокі 
очі ясніли — мрія не да
вала спокою. Вона супро-

НАШ СУЧАСНИК

воджувала його й тоді, ко
ли він згодом з товари
шем водив колгоспний га- 
бун коней.

Минуло дитинстео, у да
лечінь кликала юність. За
кінчив школу, СЛуЖИЕ V 
лавах Радянської Армії, 
охороняв південні кордо
ни Батьківщини. У листах 
додому писав: «Повер
нусь, піду працювати в 
рідний колгосп».

Так і зробив. Відразу ж 
після приїзду прийшов до 
правління колгоспу і по

просив доручити йому 
отару. Оеєць доглядав 
старанно, турботливо. Ко
ли починались скоти, дню
вав і ночував на ферм1. 
Разом з ветфельдшером 
слідкував, щоб не загину
ло жодне ягнятко. Бо від 
недогляду найбільше гине 
теарин — це знав з роз
повідей старших Вдома 
читав багато спеціальної 
літератури. Минуло десять 
рокЇЕ з того часу, як Ва
лерій Павлович прийшов 
на Р'вцефер.му. Нині він 
один э кращих чабанів 
колгоспу «Україна».

1982 року одержано 144 
ягнят на кожні сто вів
цематок при зобов язан-

ні 105, настриг вовни 
становить 4,8 кілогра
ма при зобов'язанні 
4,5. Високі результати. До
помогли йому їх сягнути 
товариші, з якими труди
ться поруч в бригаді — 
О. М. Солонар, О. Д. Лог
виненко, В. П. Кожухар. ’ 
бригадир Олександр Фе
дотович Катана. Його зав
зяття передалося і дру
жині. Любов Анатоліївна 
також трудиться на вівце
фермі.

Недавно Валерія прий
нято кандидатом у члени 
КПРС. Над виконанням 
своїх високих соціалістич
них зобов’язань трудиться 
він нині. Отару випасає

цілорічно: у балках, попід 
лісосмугами. Все частіше 
приходять йому на допо
могу діти — першоклас
ники Валерій та Віта.

Близько двох тисяч ге
лів овець доглядає по
дружжя чабанів Євстафіс- 
вих — Валерій і Люба. За 
хорошу працю й шанують 

х односельці, які обрали 
Валерія депутатом Петро- 
остріаської сільської Ради 
народних депутатів.

В. ШУЛЬГА, 
громадський корес
пондент «Молодо-' 
комунара». 
Новомиргородський 

район.



2 стор -«Молодий комунар» 19 березня 1933 року

двадцяти, 
на якому 
металеві 

із кокар- 
що хво-

Артем буз одним із ира 
дях предс.-авниніа чудо
вої ленінської гвардії — 
більшовиків.

завг.али до 
чоловіче? — 
юнакові по- 
— бачу, чу-

к. Є. ВОРОШИЛОВ.

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРІ/3-S

Приклад

беруть

Зразкове

Політичний-За

зустрічним І
І

ідей рамі в мо 
їхня наставниця 

Катармаяова по 
ЧОТіїрИТИСЯЧІІКії

і:о-
ВліС.

Торік 
комсо-

Сьомий pH після закінчення училища працює на Кі
ровоградській фабриці по ремонту ьзуття номсомолна 
Ольга ФЕДЧИН. Ударник комуністичної праці, зона під
тверджу». це високе звання щоденним виконанням норми 
виробітку на 1 20 процентів.

Фото 3. ГРИБІ.

з наставниці
Лише другий рік на 

мол о • идатова рній фер м і 
колгоспу «Заповіт Іллі
ча» працює комсомолв- 
сі.ко-моло ДІЖІІИН 
лекі яв, а Пою 
знагааь у райо./і. 
усі член и КМК.
молки Раміля Кульшарі- 
пова, Айгуль Юмагуи- 
на, Куислу Култаєва і 
Ділара Кільдїяроза на- 
доїлм від кожної корови 
своїх груп но три і біль
ше ЧІІСЯЧІ к
Л(гК-Ц9 сі 
/Кш ан 
• ола.ча 
рубІЯі.

Нинішньо, о року мо
лоді доярки вирішили — 
"ї ж -одержати від кож
ної корови НО чотнрії ТИ
СЯЧІ кілограмів молока 
’Г: завданнями першого 
кварталу «оии еже спря
мятся.

А. ФДЇЗСВ
Зіанчуринський район.

І

планом
З особливіш настрое..’ 

зустрічають весну серц? 
пінного року п’ятирічка 
молоді робітниці Салл- 
ватської фабрики мис
ливського спорядженні 
Вони достроково викона
ли завдання двох мі ся 
ціп, у перших числах бе
резня виступили з цінни
ми ініціатштами і пропо
зиціями

Гак, наприклад, швач
ка -мотористка Л Цига
нова висунула зустріч- 

L(•ий план по випуску вн- 
сокоеорт иої продукції, 
її почин підтримав увесь 
колектив фабрики. Він 

.-обокязазея мину с і <і і « 
96,2 процента всієї іір:> 
/.укції першим сортом 
замість 95 процентів, як 
г.ередбачалося зобов’я 
затіям.

А. КАРА.МОЗ 
Салавзт.

підприємство
їдальня № 10 Друго

го Уфимського тресту 
їдалень — підприємство 
зразкове. Тут працює 
гомсомольсько -М0Л0ДІЖ- 
ияії колектив, котрий не 
[’З.; викотив неремо/л- 
нем серед КМІ\ міста. 
І гицну. Завдяки сумлін
ності молодих кухарів і 
офіціантів їдальня но
сить звання «Піднрпєм 
сіт.о високої культури»

Ко м со мольні їдаль* • 
трншми в Уфі занрон.»- 
(ували своїм відвідува- 
«ам. так здані дні наці
ональної кухні, які здо 
Сули тепер широку по
пулярність серел насе
ления.

« НІКОЛЬСЬКА.

фестиваль
Недавно- в Уфімському 

Палаці культури «Хімік» 
іі.ібувся політичний фсс 
іиваль середніх наичаль- 
них закладів міста. Па 
ньому виступали читці, 
г.т ка.тісти, музиканти.'

Глядачі тепло сприй
мали кожен виступ са
модіяльних JKTOpie, 0X0 
че підхоплювали відомі 
пісні. Основна тема всіх 
номерів — прагнення до 
миру на 
оотьба 
'• терної

к.

всій землі, бо- 
проти загрози 

війни.
МАЯЬПНОВА.

Добірну за матеріале- | 
ми башкирської газети 
«Ленинец» підготувала .

Н. ЧЕРНЕНКО. І

АЙ А СТАНЦІЇ Єлисззет- 
““ град зупинився паса
жирський поїзд, що при
був із Катеринослава. З 
вагона першого класу ви
йшов міцного покрою чо
ловік років 
Чорний костюм, 
виблискували 
гудзики, кашкет 
ДОЮ СВІДЧИЛИ, 
пеиь цей належить до за
лізничних службовців. У 
руці в нього був по-тартий 
дерев’яний чемодан. Він, 
мабуть, і привернув увагу 
одинокого поліцейського, 
що ходив уздовж перону. 
Від свого начальства вік 
одержав вказівку — сте
жити за всіма приїжджи
ми і під будь-яким приво
дом, а то й без приводу, 
перевіряти документи. Па
сажири ж, немов змовив
шись, не полишали ваго
нів.

І раптом — цей заліз
ничник. Та ще й з підозрі
лим чемоданом.

— З чим 
нас, мелодии 
перетяв шлях 
ліцейським, 
жии. Своїх залізничників я 
знаю Всіх, /ложе, якоїсь 
допомоги потребуете?

і іриїжджии враз дога
дався, чого від ньою ме
кають. Він поставив на 
землю свою ношу, дістав 
із кишені паспорт, який 
засеїдчуяав, що пред Ле
нин ЙОГО і З сич Микиїовиі 
Лихоліт є селянином Хзр- 
ківсько’« гуоернії Вільшач- 
ської волості.

— А форма чому гака.' 
Хлопець розкотисто за

сміявся.
— Помічник машиніста 

я, посвідчення маю. У сечі 
жити наоридло, от і поли
шив домівку.

— До нашого міста на
довго?

— їй ні. Приятеля відві
даю, дещо на станції 
владнаю та й додому.

— Бажаю успіху, — не- 
вдоволезо буркнув стран« 
порядку, явно пригнічений 
тим, що сьогодні, маізугь, 
не здасться знову затри
мали «гасіролера», як на
зивали в околотку більшо- 
викін-іскріяців. А ЩО вони 
частенько відвідують міс
то, свідчили номери «Иск
ры», які регулярно по
трапляють сюди. Як не 
стежать поліція, жандар
мерія, спеціально навчені 
•агенти — німо-о не вихо
дить. Ніби підозрілих не
ма, а газети і прокламації 
з являються, немов гриби 
після дощу.

Тим часом залізничник 
бадьорим «роком пеоесі.« 
призокзальн/ площу і, 
пройшовши метрів з двісті, 
зупинився на розі Кавале
рійської та Чигиринської. 
Неподалік видні/.ася ма
сивна брама поохідної за
воду акціонерного това
риства «Р. • Т. Ельвортії. 
Невдовзі з неї вийшов не
високий чоловік у робочій 
спецівці. Накин/та поверх 

ЗАЛ/КіШ--
КО/іН було введено повнії фізкультурний комплекс, 

деякі майбутні іначківці вважали то досить скласти 
заліки па легкоа тле гнчпл.х секторах, у тирі, плавально
му басейні, — і їм уже буде вручено значок ГІІО. Так 
було там, де пропаганда нормативів і вимог комплексу 
ГПО велась ін.вміло

А гим часом іюжеті значківець .має ппети про уражаю 
чу дію ядерної і хімічної зброї, індивідуальні засоби за
хисту вміти ними користуватися, працісіватн з ііріспд» 
ми радіаційної і х’мічноі розвідки. будувати «кр’иття 
зняти засоби ведення розвідки і рятувальних робіт \ іоні 
ураження, осанки кувати і нести невідкладні аварійно 
відиошіювальні роботи, проводити дезактивацію леї-ізн цію і санітари» обробку тещо.

З цією метою наші вихованці і готуються по п.,чі,г„ 
за темою «Цивільна оборона». Заняття ми проводимо V 
формі бесіди з групою та індивідуально. Виявляємо -лічи 
нгі кожною учня 2-3 питань, а потім школярі (темпи 
струють 1—2 прийомі! практичних навиків. Пенси пн/, 
як правило, проводяться заняття за даною темою Ж 
иу увагу приділяємо відпрацюванню прийомів зачне™ 
від зброї масового ураження. Наприклад, учителі с гі 11<-юова та АІ. І Гольт-пт« і’.п свої заняття почїшаюи Д« 
корбтікч ІТОПОІ.ІДІ а показом Дій. закінчують Аиш-Р деніїям тренувань.- ь прзі.е-

неї латана свита езідчила, 
що у кишені цієї людини 
гроші довго не затриму
ються, а точніше, їх по
трапляє туди вкрай мало. 
Чоловік поволі йшов поза 
прибулого.

— Громадянине, — зу
пинив його залізничник. 
— Чи не скажете, як про
йти до магазину Ззслав- 
сьчих? 

БЇРІШСНИК
ДО 10&-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Ф. А. СЕРГЄЄВА (АРТЕМА)

— Це недалеко, але есе 
ж таки краще трамваєм, 
— відповіз на пароль ро
бітник.

— От і доере. Здається, 
я вже прибув.

— Давно чекаємо. Нас 
попередили кілька днів 
тому. тЛеиі доручено єас 
зустріти, ввести в курс 
справ. Мене звати Посип 
Крнсталовсь.сии.

Вони обійшли знизу не
великий напівглинянии бу
динок, постукали у крайнє 
вікно. З коридора майнула 
легенька посісіть, про 
щосо тихо записала, і всі 
троє пірнули за двері. У 
низькій кімнаті за столом 
сиділо з десяток чолові сів.

— Оце і є члени нашого 
гуріка, — сказав криста 
лоаський. — Всі наші, за- 
еодсоїсі. А це, друзі, — 
голос його зроиизся уро
чистим, — товариш Віктоо. 
Його послало до нас Піз- 
денне бюро Ц-С РСДРП. 
Іовариш Віктор був зі 
кордоном і зустрічався з 
Леніним, слухав його лек
ції.

Вік.ор сказав.
— Поговоримо про ді

ла сьогоднішні. Як спрвзч 
в організації у місті?

Єлисавеїградський комі
тет РСДРП виник влітку 
1902 року. Сталося це піс
ля того дня, коли сотні 
робітників місцевих під
приємств прийшли на збо
ри, організовані 
демократами з 
прибуття до міста 
«Искры». Перша серйозна 
спроба створити міцну ор
ганізацію увінчалася успі
хом. Встановилися постійні 
зв’язки між членами комі
тету на всіх заводах, орга
нізовувалися пропаган
дистські гуртки, які охоче 
відвідували 
Соціал-демократичні 
все більше 
свідомістю 
збуджували їхню 

-ність.
У березні 

року комітет 
масозі збори за містом, вJ 
яких взяло участь дві сот
ні робітникіз. На жаль, 
через слабку організацію 
збори пройшли невдало. 
Присутні встигли лише 
прослухати одну промову 
і проспівати революційну 
пісню. Поряд з'явився екі
паж з сім'єю поміщика, 
яка виїздила на прогулян-

соціал- 
нагоди 
агента

робітники, 
ідеї 

оволодівали 
пролетаріз, 

ахтиз-

наступної о 
влаштуааз

ку. Панство, звісно, негай
но помчало до місга по
переджати поліцію.

Влітку південь Росії охо
пив загальний політичний 
страйк. Єлисаветградсь- 
кий комітет РСДРГІ видаз 
листівки із закликом поси
лити боротьбу за політич
ні' свободи, за демокра
тичні порядки. У четвер, 
10 червня о восьмій годи

заводі 
Краузе, 

ско-

виступів 
липня

танеш

ні тридцять хвилин у МІСТІ 
пролунав протяжний за
водський гудок. Зупинили 
верстати робітники заводу 
Яскульськогс. їх приклад 
підхопили на 
ШіСЛОВСьКОГО, 

Страйкарі вимагали 
речення на годину робо
чого дня, підвищення на 
десять процентів заробіт
ної плати, підведення во
допроводу на підприємст
ва. Усього страйкувало 
понад вісімсот чоловік. 
Ьоротьба завершилася 
перемогою робітників — 
майже всі їхні вимоги ад
міністрація заводів зму
шена була задовольнити.

Через місяць прокотила
ся нове ХВИЛЯ 
пролетарів. 28 
сірайк/еало понад п ятсот 
будівельників, а 
слюсарі, робітники млинів, 
биндюжники.

Того дня члени соціал- 
демокрагичного гуртка 
Єлисаветграда вперше по
чули полум яке слово та
лановитою організатора і 
пропагандиста Федора 
Андрійовича Сергеева, під 
іменем Артема. Профе
сійний революціонер, 
більшовик ленінського 
гарту, він став керівником 
робітничих гуртків, вихо
вателем борців за народ- 
йу справу.

Для слисаветградських 
жандармів настали гарячі 
дні. Знову повторювалися 
події 1905 року. Іільїси те
пер у повітрі пахло не ли
ше страйками. Один за 
одним виникали робітничі 
гуртки — в об’єднанні 
млинів, на заводах Ель- 
ворті, Шклозського, Яс- 
кульського. Артем встигав 
усюди. Сьогодні його ба
чили у пекарні, а завтра 
він виступає перед реміс
никами.

Був Великдень. Сотні го
родян, зодягнених по- 
святковому, тягнулися до 
вокзалу, щоб поглянути 
на військові ешелони — 
видовище цікаве. Вв.-глі 

' чорновусі гусари у висо
ких ківерах і золотистих 
еполетах, поважні полков
ники у білих рукавичках і 
блискучих чоботях не зав
жди зустрічались у про- 
вінціальному місті. Одні 
кидали дівчатам грубува
ті солдатські компліменти. 
Інші заводили блискавичні 
знайомства і записували 

ЇФи: .ю непогану ьаіічально-матеріальну базу. Старшо- 
•і.-.тасіїшти разом з учителями оформили клас ЦО. стенди, 
ішготоиили плакати, діаграми.

У дні тренувань із цивільної оборони ми проводимо 
імагаїіііч з окремих іки).матнг-ів. І ось уже знаємо від

мінників, які зразково володіють приладами радіаційної 
1 Х'АІ'І|,ІІ101 розвідки. Серед них — Павло Євстигиєєв, Аи- 
'" - - г’ Матвієнко, Тетяна
їланковська Під час практичних занять, від^начп іись

/’рій Панченко, Юрій Сушко, Олег
.......  — -і................ 

вихованці педагога С. Д. Петрової.
Свої знання І наміки з цивільної 

монструють під час
____  оборони .школярі Д--:

— — ьійськово-спортианих ігор, ншш 
УДмсолюдііські, фізкультурні і дтсЛі«|>івські активі«’’1'»’ 

• гаючи лекції | проводячи бесіди на військово-гіатр ?' 
унчиу теуатику, не вибувають вгадати і про вимог» П. • 
про це іде мова й на уроках мужності, вечорах бонової слеші.

Заходи за програмою ЦО і.> пас проводяться з участю 
всіх громадських організацій, з максимальною кілі>кі'-’,;0 
учасників

А. РУДЕНКО, 
військовий керівник Кіровоградської СШ Н? 13-

геть самодер- 
Хай жизе свобо 

X
гак само зник, як 

Натовп виру-

адреси, обіцяючи після 
перемоги обов’язково по
вернутися сюди, бо такі 
красуні, як тут, мовляв, 
їм ніде ще не траплялись.

Публіка запевнила по-, 
рон. Внизу біля дебарка
дера чатували жандарми, 
відділяючи гультяїв від 
вагонів, біля яких товпили
ся солдати. Все звично, 
спокійно. Раптом у кінці 
перону прямо на голови 
присутній посипалися лис
тівки. Жандарми і офіце- 
ри миттю кинулися іуди. 
А тут, у самому центрі 
перону, на міцні плечі то
варишів піднявся юнак у 
робочій спецівці.

— Війна з Японією — 
грабіжницька. Два капіта
лістичні вовки вчепилися 
один одному в горлянки, 
щоб заволодіти здобиччю. 
Там, на Сході, ллється 
кров ваша, солдати. А тут 
ллють піт батьки і дружи
ни ваші, щоб заробити 
крихту хліба. Царизм вій
ною хочо відвернути вас 
від революції, г.<а ось-ось 
спалахне. Повернімо
зброю проти власних гно
бителів. ґеть загарбниць
ку війну, 
жавство!
да.

Артем 
і з явився, 
ваз, солдат поспіхом зага
няли у вагони, обшукува
ли. Однак коли сагони 
відправляла із станції, з-за 
пдзух і халяв солдати ді
ставали листівки. Гаряче 
обговорювали вони подію, 
відновлк.вапи у пам’яті 
слова невідомого оратора, 
які так глибоко запали в 
душу.

... Недовго пробув у 
Єлисаветграді Артем. Во
сени 1904 року поліція на
пала на його слід. Півтора 
місяці знаходився він у 
в’язниці, але довести на
лежність Артема до 
РСДРП слідчі не змогли. 
Випущений на волю, він 
все ж змушений був зали
шити місто. Та зерно, вки
нуте у благодатну землю 
вмілим сівачем, дало ряс
ні сходи. Артем створив у 
Єлисаветграді міцну пар
тійну організацію. Як тіль
ки у Петербурзі грянув 
грім революції,- хвилі роз
бурханого океану народ
ного гніву докотилися до 
берегів Інгулу. Більшовики 
міста повели за собою 
маси. На їх заклик відгук
нулися робітники майже 
всіх підприємств. Виникли 
Ради робітничих депутатів, 
зростали ряди соціал-д-з- 
мократичної організації, у 
якій перемагав ленінсь
кий напрям. На початку 
1906 року у ній нарахову
валося близько шістдесяти 
членів. Делегат більшови
ків Єлисаветграда пред
ставив місцеву організа
цію на IV (об’єднавчому) 
з’їзді РСДРП. Пам’ять про 
випробуваного борці, 
стійкого більшовика бе
регтиме місто. Воно назве 
одну із своїх вулиць іме
нем Артема, Іменем сина 
двох братніх народів — 
російського і українського.

Ю. МАТІВОС, 
краєзнавець.
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ДО ТРЕТЬОГО ТРУДОВОГО-ГОТОВІ! І
Незабаром студентське Голованівськиму хлібоза- І

ГІІТП покличе ііеспоі. ІГ:ІІ0 пііпі О ........ г. ..... ■

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ!

Во-

3

УСМІХНИСЬ!

го-

Жертва кохання

неспокійне 
новобудови

застосуванні 
у виявленні 

знає, а що 
потрібно на- 

у наступному

— А що ти пишеш?
— Листи своєму батько

ві, коли потрібні гроші.

я помітив, 
середнього 

запас

Деякі 
далеко 
поїхати 
мовляються.

(Із виступу декана).

Завдяки своєму 
перу

— Я живу завдяки сво
єму перу.

*

Бібліотека — місце, де 
можна списувати абсолют
но все і безкарно.

провіз
ка-

ДВІ СКОРОМОВКИ

ну мову, музика, смачний зелений чай 
створювало затишок и добрий настрій.

Спочатну цитували слава грузинських 
них, узбецьких й українських, російських 
них поетів про багатство, велич і красу 
мови. А потім була найбільш захоплююча 
вечора — і' . ~ . ..
лилися на дві команди, і почався «бій >.' Нелегким був 
шлях до перемоги, адже зовсім непросто, скажімо 
першокурснику з Узбекистану вимовити дві скоромов
ки тричі підряд або за лічені хвилини придумати 
оповідання, в якому було б стільки речень, скільки 
літер в абетці. Учасники конкурсів виявили чимало 
винахідливості, кмітливості, почуття гумору.

Після вікторини переможці та активні учасники 
одержали подарунки. Виявилося, що добре знають 
російську мову У. Нхшибаєв, М. Назаров. Н. Каримо
ва, Р. Хамідова, В. Касьлненко, О. Мирхайдароча, 
10. Кречетова.

студенти хочуть 
піти. Але далеко 
категорично від-

і білорусь-
і ниргиз»- 
росімсьиоі 

_____ __ ______________ частина 
лінгвістики вікторина. Всі учасники поді-

* < ••+

ТРИЧІ ПІДРЯД
Студенти 15-ї і 17-ї груп філфаку разом з виклада

чами нафедри загального мовознавства просели лін
гвістичний вечір який можна назвати вечором друж
би.

Мальовничі глікати з висловленнями про російсь- 
......... — --------------- усе це

СТОРІНКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ ТА УЧНІВ 
СЕРЕДНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

А З 'ИНУЛИ ті часи,, коли 
ІЇЯ- повідомлення про іе, 

що хтось вивчився на ін
женера сприймалось як 
нерядоза подія. Сучасне 
ж покоління на подібні 
звістки реагує спокійно, 
бо звичною стала ця про
фесія. Сучасне вироб
ництво потребує дуже 
багато спеціалістів, коїрі 
детально уявляли б чис
ленні виробничі процеси, 
вміли математично їх опи
сати, вирішували б склад
ні завдання, користували
ся сучасними обчислю
вальними засоба/ли. доб
ре знали економіку...

Мабуть, не буде пере
більшенням те, що інже
нер сьогодні — господар 
на виробництві. Ного 
знання, майстерність, да
лекоглядність особливо 
важливі тепер коли деві
зом народного господар
ства стали слова «Еконо 
міка повинна бути еко
номною».

Яким бути завтрашньо
му інженерозі, залежить 
від багатьох факторів: яку 
теоретичну і практичну 
підготовку одержить він 
у вузі, наскільки при цьо
му сам буде наполегли
вим у навчанні, і, звичай
но ж, настільки сильне 
йогр бажання стати хоро
шим спеціалістом. І, ма
буть, корисною буде роз
мова про те, чи готові 
випускники Кіровоградсь
кого інституту сільсько
господарського машино
будування завтра включи
тися у процес виробницт
ва, чи достатньо знають 
свою майбутню спеціаль
ність, чи знайомі з проб
лемами, які їм зазтра ви
рішувати.

За п'ять років навчання 
студент денного відділен
ня має пройти чотири 
практики: перший курс — 
виробничу (ознайомчу), III 
курс — технологічну, IV 
курс — конструкторсько- 
технологічну, V — перед
дипломну. Існує система 
вимог до практиканта, ок
ремі з яких передбачені 
у договорах, що інститут 
укладає з базовими під
приємствами. Географія ж 
цих підприємств найрізно-

манітніша: Одеса, Запо
ріжжя, Дніпропетровськ, 
Київ, Москва, Таганрог, 
Бердянськ, Суми, Умань, 
велетні радянської маши
нобудівної індустрії
«Серп і молот» у Харкові 
і завод «Червона зірка».

Андрій Карленко, сту
дент V курсу електроме
ханічного факультету, та 
його однокурсники Мари
ні і Юрій Руссу, Марина 
Стратієнко, Володимир’ 
Ткаченко вибрали «Черво
ну зірку». Наша розмова 
з Андрієм відбулась тоді, 
коли завершувалася його 
остання, переддипломна 
практика. Знайомство з 
заводом, виробництвом 
— випробування своїх ін
женерних здібностей за 
креслярською дошкою ---
вже позаду. Сьогодні п’я- 
гикурсники на підприємст
вах готують матеріали для 
своїх дипломних робіт.

— Від нас вимагається 
представлення на розгляд 
державної комісії про
ект заводу чи цеху. Але 
для того, щоб створити 
щось своє, необхідно до
сконально знати облад
нання, структуру заводу, 
економіку, умови праці, 
наявні резерви. Звичайно, 
для всього цього однієї 
переддипломної практи
ки замало, — вважає 
А. Карленко. — Наші що
річні практики — велика 
допомога в цьому.

З нашої розмови я зро
зуміла, що студенти 
ставляться до проходжен
ня кожної своєї практики 
серйозно. На допомогу їм 
професорсько- викладаць
ким складом 
розроблені 
вказівки по 
влітку викладачі 
жають на 
де працюють 
на місці 
кретну допомогу. Завод 
же в свою чергу призна
чає свого керівника, який 
і виставляє оцінку практи
канту. І звичайно ж, сту
денти прагнуть, щоб вона 
була якнайвищою.

Побувала я і на «Чер
воній зірці», де щороку 
проходить практику по
над 500 студентів КіСМу.

інституту 
методичні 
практиці; 

виїжд- 
підлриємстаа, 

студенти, 
надають кон-

Як запевнив заступник на
чальника відділу 
ного навчання 
Олександр Захарович Ка
линиченко, ті пункти до
говору, що обумовлюють 
забезпечення практикан
тів роботою по спеціаль
ності і допомогу їм з 
боїїу керівництва заводу, 
виконуються. Відгук^про 
майбутніх інженерів був 
позитивний.

Добре відзивається про 
практикантів начальник 
конструкторського бюро 
відділу штампування 
лодимир Ілліч Бойко:

— До студентів, 
приходять до нас, ми 
аимось як до 
спеціалістів, 
йомлення 
державного 
паспортами 
технічною 
що маємо 
ми доручаємо їм роботу
— від простого до склад
нішого. За роки роботи зі 
студентами 
що навіть у 
студента запас знань 
більш-менш достатній, але 
не всі уміють використати 
ці знання, працюючи на 
підприємстві. І майже 
щорічна практика на за
воді — велика допомога 
їм саме у 
своїх знань, 
того, що він 
обов'язково 
долужити 
семестрі. На студентській

. лазі все ще легко випра
вити, щоб потім прийти на 
завод справжнім спеціа
лістом.

•У спорті є термін «ва
гова категорія». Коли ж 
говорять про вагову кате
горію спеціаліста, то ма
ють на увазі кількість 
знань та умінь, з якими 
він прийде на виробницт
во. Тож у майбутніх інже- 
нерів-механіків з КІСМу
— нехай вона буде як
найбільшою.

техніч- 
заводу

що 
ста- - 

справжніх 
Після озна- 

вимогами 
стандарту, 

обладнання, 
бібліотекою, 
з себе у КБ,

Л. ЯРМОЛЕНКО, 
студентка V курсу 
факультету журналіс
тики Київського дер
жавного університе
ту імені Т. Г. Шевчен-

як СПРАВИ, СТУДЕНТ! ПІСЛЯ 
ВИСТУПУ

літо покличе 
плем’я на 
країни, у колгоспи і рад
госпи. Давно вже почали 
учні Гайворопського ма
шинобудівного технікуму 
підготовку до трудового 
семестру, участь в яком) 
візьме 110 юнаків і дів
чат.

Уже вкомплектовапо 
два будівельні загоїш, Які 
працюватимуть 
рядженій 
об’єднань 
важбуд*

У розпо- 
виробничих 

«Олександри
ти «.Олексаид- 

ріявугілля». Однії із НИХ 
візьме участь у будів
ництві шахти «Ведмсжо- 
ярська». Сільськогоспо
дарські загоїш працювати
муть па Ціібулівському 
консервно-сушильному за
воді та в Ульяновському 
консервному цеху Сгрн

воді. З цими піднрйємст- 
вами вже укладено тру
довий договір. Всі загини 
повинні виконати за два 
місяці робіт на 273 тисячі 
карбованців.

Обрано і затверджено 
актив загонів, який про
ходить підготовку у комі
теті комсомолу» технікуму, 
У вільний від занять час 
створюються агігбрін ади, 

' лекторські групі:, адже 
учні не тільки працювати
муть, а й виступлять пе
ред робітниками, буді
вельниками, колгоспника
ми. Порадують їх пое
тичним словом, гарною 
піснею, запальним танком.

В. ВОЛОЩУК, 
секретар комсомоль
ської організації 
Гайворочського маши
нобудівного технікуму.

Репліку під таким заго
ловком було опубліковано 
в «Молодому комунарі*» 
12 лютого. Кіровоградець 
Л. Самарський зауважував, 
що в обласному центрі не
має належної організації 
змагань шахістів. Ось що, 
зокрема, відловів на це 
член обласної шахової фе
дерації Г. Резніков:

А. ТУРЕНКО, 
студентка 15-ї групи філфаку Кіровоградського 
педінституту.

•А»

Загублено диплом
№ 137057 на моє ім'я. У 
зв’язку з тим, що при зда
чі екзаменів я регулярно 
користувався Шпаргалками 
і підказками, оцінки в дип
ломі вважати недійсними.

Канікули
— Васю, як ти 

свої перші студентські 
ні-сули? Де був?

— Перші два дні в 
рах.

— А решту?
— Решту? В гіпсі.

Вийшла заміж
— Чому тебе не видно 

з тією маленекою блон- 
динкою-однокуречицею, з 
якою ти дружив у минуло
му році?

— Вона вийшла заміж.
— За кого?
— За мене.

На екзамені
— Яка форма Землі?
— Кругла.
— Як ви це можете до

вести?
— Ну нехай буде квад

ратна. Я не хочу спереча
тися.

Оголошення
Шановн: мешканці!

Ліфт у вашому будинку 
відключено на ремонт. 
Найближчий ліфт, що пра
цює, у будинку навпроі4.

Тепер 
не страшно

Хазяїн дому:
— Я вас не випущу з 

кімнати, поки ви не за
платите всіх грошей, які 
ви мені виннії

Студент:
— Велике спасибі. На

решті я забезпечений жит- 
хом надовго.

Молодий і безмежно 
закоханий аспірант ззер- 
тагться до студентки:

— Завдяки вам, Еллоч- 
ко, я втратив усе волосся...

— Це ще дрібниці! Інші 
втрачають голови.

* ♦ *
Відомість буває двох ® 

видів: екзаменаційна і сти- 
пендіальна Пеоша дуже І 
впливає на другу.

(Із студентського І 
словника). І

(За матеріалами жур
налу «Студенческий мс- ■ 
ридиан>).

«У 1982 році в Кірово
граді було проведено 34 
міських турніри. На заводі 
«Червона зірка», наприк
лад. у турнірі вісімок зма
галось близько 500 шахіс- 

чтів, на заводі тракторних 
гідроагрегатів — до 400 
учасників. Усього в масо
вому шаховому турнірі 
колективів фізкультури 
взяло участь 6000 шахістів. 

Автор публікації в газе
ті пише що в чемпіонатах 
міста з шахів беруть участь 
одні й ті ж гравці. Це так; 
грали еони 20 років тому, 
грають і нині, бо немає 
гідної зміни ветеранам;

■ єдина в міси шахова сек
ція в Палаці піонерів не 
може вирішити проблему 
розвитку шахів.

) біоСх містах Украї
ни о укриті спеціалізовані 
шахові групи при дитячих 
спортивних школах. У нас

* же такої групи немає. Є, 
правда, рішення про від
криття при ДЮСШ облвно 
відділень шахів. Однак 
цього рішення поки що ні
хто не реалізував. У парк/ 
культури і відпочинку іме
ні В. І. Леніна діє шахово- 
шашковий клуб обласної 
ради ДСТ «Спартак». Його 
приміщення (літній павіль
йон) ледве вміщує спарта- 
ківських шахістів. А що ро
бити любителям шахів, 
скажімо, з «Авангарду», 
«Буревісника», інших това
риств? Невеликі розміри 
єдиного з місті шахового 
клубу не дозволяють вміс
тити всіх бажаючих і обме
жують поле діяльності об
ласної шахової федерації.

Для того, щоб підняти 
шахово-шашкову роботу з 
місті і області, в шахово
му клубі потрібні штатні 
працівники, які б організу
вали в ньому навчально- 
тренувальну роботу. Нині 
тут є лише один інструк
тор. Нам щороку обіця
ють укомплектувати штат
ними працівниками шахо
вий клуб (потрібно 4 оди
ниці), але далі обіцянок 
справа не пішла.

Обласна шахога феде
рація довгий час добиває
ться відкриття міського 
шахового клубу, але без
результатно. Члени феде
рації неодноразово звер
талися у виконком місь
кої Ради народних депута
тів з проханням виділити 
приміщення для шахового 
клубу. Нам не відмовили. 
Знову обіцяли...».

Як бачимо, про розви
ток шахів у місті і області 
вболівають не лише люби
телі цієї цікавої гри, а н 
обласна шахоза федера
ція. На нарадах фізкуль
турного активу не раз уже 
зауважувалось: шахісти
області на респубпікансь- 

і ких турнірах пасуть задніх. 
Та ге візьмуться чемпіони, 
коли навіть з обласному 

І центрі початківців вчить 
один інструктор! А пюби- 
телів цієї гри — тисячі.

Отже, редакція чекає 
відповідей з міськвикоч- 

I кому і облепорткомітету.
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Давид Тухманов:
«я Я о» РЕЦЕНЗІЯ НА ДИСК

ПОЯВА четвертого к 
диска-гіганта лауре- І 

.?іа премії Ленінського 
комсомолу Д. Іухмано- 
га.'йк .’ попере цих трьох, 
була несподіваною. Піс
ля виходу сюїти «По 
хвилі моєї пам’яті» май
же в кожному інтерв'ю 
композиторові ставили 
сакраментальне запитан
ня: п-о буде на новій 
пластинці? На нього Тух
манов відповідав скром
но: мовляв, ще не час 
про це говорити.

Улітку минулого року 
фірма «Мелодія» випус
тила перший тираж пл і 
тівки «НЛО» вНерозн ■ 
канни літаючий об'єкт»).

Відзначям-.і те, що по 
єднує диск «НЛО» з по
переднім!! роботами ком
позитора («Який чудовий 
цей світ», «Ця весе.'1 a S
планета», «По хвилі мо-і І 
пам’яті»).. Це також пі 
сонна сюїта, хоча в ній В 
майже підсудні, на віллі- g 
ну від третього диск.і. 1 
експериментП З формою. І 
Вона* побудована за В 
згінним принципом коп- I 
трасту. Вірші знову пі- І 
дібрала Тетяна Сашко В 
Вони належать перу су
часних радянських постів 
Р. Рожтсствевського, 
В. Федорова, В. Тушііс.- 
вої, С. Кірсапога, 
Л. Дсрбсньова, Д Ке.ірі- 
на.

Тривоги молодої люди
ни про день сьогодніш
ній і прийдешній, спроба 
осмислити життя в 
стрімкому вихорі ПОДІІІ— В 
ось їх тема. Прологом в 
до сюїти став йІріп і 
Р. Рождсствснськ ого.’

я.нії і дав назву плас
тинці.

«Ч; дссд тещ р 
обыденными стали.:

Не фантастика,
не выдумка, 

не бред.
Утвсрджают очевидцы, 

что видали
Неопознанный 
летающий объект...»

Ще одна наскрізна те
ма пластинки — 
кохання, його романтизм, 
вічна незаспокоєність, 
психологічна глибина.

Відрізняє «ИЛО» від 
інших сюїі композитора 
ніс й те, що диск записа- 
Шій ЄДИНИ'.! колективом- 
рск-групою «Москда».

Колись це був самоді
яльний ансамбль. Зна
йомство з Д. Тухмано- 
гі.м сприяло його пере
ходу в професіонал:!. 
У^ асннки ансамблю: 
Олексій Белов — лідер- 
гітара, вокал, клавішні 
інструменти, Микола 
І-основ — лідер-воклл, 
гітара, Дмитро Серебря
ков — ударні інструмен
ти.

Б запису пластинки 
<ИЛО» також взял:і 
\ часть: Олег Солодухіч 
— бас-гітара, Євген 
Черкасов — бас-гітара і 
автор музики Д. Тухма- 
і;ор — рояль, синтезл- 
тор. Колектив демонст
рує віртуозне володіння 
інструментами, голосами.

Ось така вона — не
розпізнана музика Дави
да Тухманова, який по 
перестає нас дивувати 
ксвпиннпм рухом впер?І

А. КРУПСЬКИЙ.

ДЕ ВЗЯТИ
МАГНІТОФОННІ 
ЗАПИСИ?

У нашій десятирічці 
старшокласники вирі
шили створити диско
теку. Дирекція школи 
охоче підтримала добру 
справу, і всі взялися 
за роботу.

Деякі проблеми МИ 
вирішили без особли
вих труднощів, але ско
ро перед нами постало 
питання: де взяти маг
нітофонні або грамза
писи популярних пі
сень? Зверталися в ра
йонний Будинок піоне
рів, до меломанів. По
ки що все безрезуль
татно. Але не зупиня
тися ж нам напівдоро- 
зі!

Я звертаюся до орга
нізаторів дискотек об
ласті з проханням під
казати, де есе ж таки 
нам дістати записи?

Т. ХУДЕНКО, 
старша піонєрво- 
жата Велииовисків- 
ської СШ.
Малое непівський 

район.

Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ
Музыка А ПДХМУТОЕСЙ
Стихи Н. ДОЕРОНРАЕОВА.
Нет без тревог .ни сна, ни дня, 
Где-то жалейка плачет.
Ты за любовь про-ти меня,
Я не /-.о?у иначе..
Я не боиэсп сбид и ссор.
В речку обида пене г...
В небе любви такой простор —
Сердце мо» не камень.
Ты заболеешь — я приду,
Боль разведу руками.
Все я сумею, все смогу —
Сердце ^-ое не камень.
Я прилечу — ТЬ1 мне ск=жи,
Бурю пройду и пламень.
Лиии не Прощу ХОЛО.ТЧСЙ лжи — 
Сердце мое не каме :■'<>.
Видишь, звезда в ночи зажглась,
Шепчет сынишке сказку...
Только бездушье губят нас
Лечат любовь и ласка
Я растоплю кусочки льда
Сердцем своим горя-.им.
Буду любить тебя всегда —
Я не могу иначе...

«Молодом коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БК 07613.

Що рказати...
«.Дорога редакціє! Звер

таються до вас організа
тори дискоклубу «Райду
га«' Кіровоградського- тех
нікуму механізації сіль
ського господарства. Про
грами диснотєк ми скла
даєм за замовленнями від
відувачів; дехто з них ос
таннім часом виявив ба
жання довідатися про 
творчість квартету «Смз- 
кі>. Чи не могли б ви нам 
допомогти?»

:>■ *

Ціп групі більше десяті 
років. Для композицій у її 
викояаіиі характерні ме
лодійність, ритмічність.

Піку популярності ан
самбль .;осяг у середині 
70-х років; КОЛІ! у ЙОГО 
складі виступали Длин 
СІ.ТСОН, Тсррі Атлі, Кріс 
Норман і Пітер Спенсер 
(два останні — ще й азто- 
рн деяких мелодій з ре
пертуару ансамблю). У 
той час, «Смокі» шіпускав 
у середньому шість дисків 
щороку.

А що ж сьогодні? кСмо- 
кі» очолює список зару
біжних вокал ьио-інстру-

■ менталшціх ансамблів, 
вміщений у восьмому ми
нулорічному номері жур
налу «Ровесник» під заго
ловком «Про кого не гово
рять, про кого но пишуть». 
А коли так, то... Цитуємо: 
• Про ЦІ Груші НІЧОГО НЄ 
нящуть. Значить, про них 
нічого сказати».

Н. ГРИГОР’СВА.

ЦЯ КОЛЕКЦІЯ 
вбирала — 

льовані глянсові 
викликали бажання чим- 
сі.оріш ознайомитися з їх 
вмістом. Помітивши, що 
я взяла один, господар 
срснотеки вдоволено по- 
в і домив:

— Американс ь к и йі 
Щойно виміняв, ще й не 
слухав.

Поставили на програ
вач диск, за який було 
віддано «Люйсембургсь- 
гий сад» Д. Доссана, 
«Танцюємо без перерви■> 
Д. Ласта, альбоми Алли 
Пугачозої, Даліди і ще 
кілька «гігантів». Не по
чувши нічого вартого та
кої жертви, я стала шу
кати- магніт, який притяг
нув влзсника платівки, у 
тексті на її упаковці. Ко
ли зауважила, 
«американський» 
випущено в ФРН, 
співрозмовник 
зів’яв: «Кота
підсунули...»

Чому Ж ЙОГО 
чарувало 
(і неанглійське, 
сувалося потім) 
ження предмета 
і-ьої гордості? Справа в 
тому, що юнак вважаз 
себе прихильником і 
знавцем «важкого року». 
Стиль же цей, як відомо,, 
найбільше місце займає 
в творчості північноаме
риканських і британських 
.ансамблів, яка є більш 
чи менш яскравим від
блиском традицій зна
менитого «Бітлз». Цей 
!.ІЕЄрЛуЛЬСЬі<ИЙ квартет 
вчинив нечуваний ні до 
ні’після фурор у музич
ному світі більше п’ят
надцяти років тому, а 
на відгомоні йсго широ
ко розрекламованого 
успіху досі зберігають

аж очі 
розм 1- 
пакети

що цей
Диск 

мій 
помітно

в мішку

так- рої- 
незаокеанське 

як з'я- 
поход- 
недаз-
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популярність багато рок- 
виконавців. Завдяки цьо
му ж відгомону деякі 
меломани хапають все, 
ще, роком зветься. Як 
вени гадають, гаранту
ють приналежність ком
позицій до цього стилю 
написи кЛос-АнджелС' 
і «Лондон» 
Вищезгаданий 
вєр не визнав 
бення вартим 
ки через відсутність 
ньому такої 
тим часом це був запис 
пісень не найгіршого ан
глійського рок-ансамб
лю.

Тут залишається тіль
ки руками розвести — 
а що ж, знавець на 
слух не розібрав, що це 
музика напряму, який 
йому подобається? Не 
розібрав, тому що не 
знав до ладу характер
них особливостей цього 
стилю. А як не знав, то 
чим же захоплювався?

Відповідь на це запи
тання дали кілька люби
телів, у яких я поцікави
лась, чим їх приваблює 
«важкий рок»: «.Силою 
звучання ударника, ось 
так — г.а ра-ба-па»; «Ін
струментальною імітаці
єю розмови, гудіння 
авіамотора»; «Здатністю 
приголомшувати, відклю
чати свідомість». І ні 
слова не скеїзали про 
красу мелодійної струк
тури, змістовність текстів 
(хоч деякі «спеціалісти» 
їх перекладають), про 
високий рівень вокаль
них даних ’ солістів — 
словом, про те, без чого 
музична композиція не 
може вважатися твором 
мистецтва. Мабуть, у то
му, що вони слухають, 
від мистецтва нічого не
ма. Це до речі, визна-

»
на дисках, 
колекціо- 

своє прид- 
уваги тіль

на 
«фірми». А

їх вітали на імпровізованих сценах у степу, на район
них фестивалях народної творчості. Багатий репертуар, 
висока виконавська майстерність, якої домоглись орке
странти під керівництвом О. А. Зазимна, принесли їм по
пулярність в усій області.

На знімну: виступає оркестр народних інструментів 
Нспоукраїнського міського палацу культури «Ювілей
ний».

ють і самі виконавці ер- 
зац-пісень. «Щорічник 
рок-музики» за 1982 рік, 
виданий у Лондоні, вміс
тив висловлювання учас
ника групи АС/ДС 
Б. Джонссна: «Якби я
спробував узятися за 
спів серйозно, то з тріс
ком провалився б».

«Відключення свідо
мості» — саме про та
кий ефект і мріють бур
жуазні виробники зраз
ків «масової культури». 
Хай, мовляв, молоді лю
ди упиваються звуковою 
вакханалією. Хай у її 
обрамленні зафіксову
ються у свідомості дале
кі від зразків для наслі
дування або й просто 
вульгарні, безглузді об
рази і поняття. Коли 
Мозок буде забитий 
цим лушпинням, у ньому 
не залишиться місця для 
думок про соціальну не
справедливість, безро
біття, самотність ЛЮДИНИ 
у «вільному світі», і, що 
найголовніше, 
необхідність 
проти цього 
тому західна 
да нав'язує молоді без
духовну, примітивну му
зику, щедро Підживлю
ючи рекламою засихаю
че дерево моди на рок.

Наша молодь, якій 
Радянська держава нада
ла можливість жити під 
мирним небом, 
вати, навчатися, культур 
но відпочивати.
числі й насолоджуватися 
кращими зразками 
рубіжної музики, не 
підстав ховатися за 

юнавушниками від 
ж

— про 
боротися 
всього. І 

пропаган-

працю-

v тому

за- 
має 
сте- 
ре- 
по-

ре,
альності. Та все 
одинокі меломани, трап
ляється, випрошують у 
явап яснявнегтяню виа
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іноземців, купують за 
півсотні у туристів, ІЦО 
повернулися з капіталіс 
тичних країн, упакова
них у «фірмові» мішки 

котрі ша- 
Збирання

хижих котів, 
лено ВЙЮТЬ. 
подібних записів викли
кане невисоким ІДЄЙІІИТ/ 
і культурним рівнем ко
лекціонера, несмаком і 
бажанням похизуватися: 
«Ось, дістав те, чого в 
нас нема!»

Але ж нема тому, що 
фірма «Мелодія» не ку
пує ліцензій на записи, 
через які може імпорту
ватися в СРСР чужа нам 
ідеологія: 
роджує 
годнішній 
еихи» у сприйнятті му
зичної продукції. Вмін
ня розбиратися в ній 
покликані прищеплюва
ти молодим ЛЮДЯМ 
дискотеки. І їх організа
торам при . підготовці 
розповідей про західних 
виконавців треба бути 
дуже розбірлизими. Бо, 
яіс писала 22 січня ц. 
«Комсомольская 
да», «Одних і тих 
тистів сьогодні 
побачити серед 
кіє антивоєнної 
страції, а завтра 
мусь сумнівному поти 
гичному зборищі, яке ■ 
прикривається фальши
вими лозунгами. Це вже
не просто 
моди, а позна 
ність переконань 
оядності.
самому 
вигляді, І 
хильники 
ніколи не 
вати».

Н. ДАНИЛЕНКО.
..... •зяаі

вона ж по- 
названі в сьо 
розмові «ви-

р- 
прос

іяє ар- 
можнв 

учасі-и- 
демсь- 
на яке-

дотримання 
відсут- 

і по- 
продажність у 
неприкритому 

про це при- 
легкої музики 
лосинні забу-
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