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Y РАПОРТ

Трудові колективі) об
ласті відзначають тиждень 
Вахти нам'яті, присвячений 
інтернаціональним брига
дам і з'єднанням, які бра
ли участь у визволенні на
шої Батьківщини від ні
мецько-фашистських за
гарбників, успішним вико
нанням завдань 4-го року 
п’ятирічки. По-ударному 
працюють трудівники вуг
лерозрізу «Мороз івськші» 
виробничого об’єднашія 
«Олсксапдріявугілля». З 
початку року тут додатко
во до плану видано більш 
як 50 тисяч тонн вугілля, 
вивезено у відвали майже 
4 .мільйони кубометрів по
роди.

*

Працювати з виперед
женням графіка, здавати 
продукцію високої якос
ті — таке зобов’язання 
взяли члени бригади фор
мувальників Василя Каюка 
з ливарного цеху ковкого 
чавуну виробничого об'єд
нання по сівалках «Черво
на зірка». Кожного тру
дового тижня тут вироб
ляється на 20—ЗО про
центів лигва більше, ніж 
передбачено планом.

Па три проценти при зо
бов'язанні 1,2 підвищили з 
податку року продуктив
ність праці в колективі 
Зяам'янсысого локомотив
ного депо. Значно зниже
но при цьому собівартість 
ремонтних'і експлуатацій
них робіт. Колектив депо 
заощадив більше 100 ти
сяч карбованців. Багато 
робітників переглянули 
свої соцзобой'язанпя і да
ли слово па честь 40-річ
чя Великої Перемоги ра

дянського народу у Вели
кій ВІТЧИЗНЯНІЙ війні і 
115-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна спра
витися з п’ятирічним зав
данням до 22 квітня.

Наш мор.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
комсомольсько-молодіжної бригади токарів механо-снладального цеху № 2 ремонтно-механічного заводу 

імен! В. К. Таратути (бригадир Микола Дрозд, групкомсорг Юрій Матіснко).

СЬОГОДНІ

Втілюючи в життя рішення XXVI з’їзду партії, на
ступних Пленумів ЦК КГІРС, керуючись настановами, 
що містяться в промові Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР 
товариша К. У. Черненка на засіданні Політбюро ЦК 
КПРС 15 листопада ц. р., готуючись гідно зустріти 
XXVII з’їзд партії, ми взяли на 1985 рік підвищені 
соціалістичні зобов’язання:

— завершити виконання завдань одинадцятої п’я
тирічки до 40-річчя Перемоги радянського народу 
у Великій Вітчизняній війні;

— випустити продукції понад план на суму 150 кар
бованців. Всього — на 8180 карбованців, в тому числі:

а) до 115-ї річниці з дня народження В. І. Леніна— 
на 950 карбованців;

б) до 40-річчя Перемоги — на 1200 карбованців;
в) до дня відкриття XII Всесвітнього фестивалю 

молоді і студентів у Москві — на 2200 карбованців;
— перевиконати план підвищення1 продуктивності

праці на 20 процентів, знизити собівартість продукції 
на 0,5 процента, зекономити 300 карбованців;

— за рахунок раціонального використання матеріа
лів та електроенергії зекономити 200 кілограмів чор
них металів, відпрацювати на цій сировині 2 субот- 
ники;

— впровадити у виробництво рацпропозицій з еко
номічним ефектом не менш як на 1500 карбованців;

— усім членам бригади освоїти суміжну спеціаль
ність слюсаря-ремонтника;

— кожному членові бригади відпрацювати в під
шефному колгоспі «Росія» Кіровоградського району 
16 людино-годин;

— добитися присвоєння бригаді звання «Колектив 
комуністичної праці».

Викликаємо на змагання колектив бригади токарів 
механічного цеху (бригадир В. Д. Лапінко]. 

Соціалістичні зобов’язання обговорені 
і прийняті на загальних зборах КМК 
12 грудня 1984 року.

Значна роль по організації 
дієвого соціалістичного змаган
ня серед молоді належить комі
тетам комсомолу.

Соцзобов’лзання КМК токарів 
ремонтно-механічного заводу 
імені В. К. Таратути, де бригади
ром М. Дрозд, читайте на 1 стор.

СІ КОСЬ одна олімпій- 
ська чемпіонка го

ворила, що відтоді, як 
вона завоювала цей ви
сокий і почесний титул, 
хлопчикам., і дівчаткам із 
її рідного села вершини 
спортивного Олімпу не 
здаються чимось нере
альним.

Але, погодьтеся, в наш 
час з'явився розряд 
професій, про які мріяти 
особливо не треба. Вони 
земні, реальні. І завжди 
потребують молодих пра
цьовитих рук. Я не люб
лю, коли їх називають 
сучасним словом «не- 
престижні». Більше того, 
вважаю блюзнірством, 
коли до розряду так зва
них непрестижних про
фесій відносять, скажі
мо, древні, як світ, за
няття: вирощувати хліб, 
доїти корів, доглядати 
сади...

Можливо, й Алла, як 
усі дівчатка в певному ві
ці хоч кілька днів бачила 
себе в майбутньому зна
менитою. А можливо, й 
ні. Дівчинка виховува
лась у трудовій сім'ї, без 
розкошів і обиватель
ських уявлень про «кра
сиве життя». Обновам 
раділа, як і кожна. До
рослішаючи, все частіше 
почала зупинятись біля 
дзеркала. Крутнеться на 
каблучках раз-удруге і 
від задоволення усміх
неться. Оченята забли
щать, на щічках заграє 
рум’янчик. Сховає задо
волений усміх в устах і 
мама: «Гарненька у ме
не донечка», а замість 
того вдавано суворо ки
не: «Ну, годі вертітися». 
Проте Алла знає, що су
ворість мамина в цю хви

лину несправжня, і від 
того ніяковіє ще більше.

— Ну, то мені вже по
ра, — каже Марія Кири- 
лівна,—залишаєшся вдо
ма за господарку.

— Що тут господарю
вати? — заперечує доч
ка. — Я краще з тобою 
на ферму піду..,

Так було ще півроку 
тому. А зараз Алла 
Олексійко разом із ма
мою щодня йдуть на 
ферму удвох, перекла-

слово

«А ТИ-ЗМОЖЕШ...»
даючи хатні турботи на 
меньшеньких. Закінчив
ши влітку Голиківську 
середню школу, Алла 
не вагалася: куди далі? 
Стежина, протоптана ма
мою за 19 років від їх
нього порога до молоч
нотоварної ферми Не- 
сватківського відділку 
радгоспу 2-го імені Пет- 
ровського цукрокомбі- 
нату, знайома їй з ди
тинства. Спочатку бігала 
туди з цікавості, згодом 
почала допомагати ма
тері, а тепер ось мамина 
стежка стала її дорогою 
у самостійне життя.

Біографія у дівчини ще 
дуже коротка. І коли пи
ше вона її в анкетах, то 
не напружує пам’ять, 
пригадуючи усього кіль
ка дат: народилася; пі
шла до школи; вступила 
в комсомол; закінчила 
школу... Тепер ось пішла 
працювати. І, мабуть, тут 
тільки й починається її 
біографія.

Хоч в основному, як- 
то кажуть, заявку зроб
лено. Спочатку працю
вала підмінною дояркою, 
а потім і для неї знай
шлася група. Відстала 
або неперспективна, як 
тут кажуть. Та досвідче
ні доярки велику надію 
покладали на молодість 
і завзяття. І не помили
лись. За короткий час 
Алла добилася високих 
надоїв — близько 3000 
кілограмів молока на ко-

ПРО ДЕЛЕГАТА ОБЛАСНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

рову. Звичайно, спочатку 
переживала — хотілося 
довести колегам, що по
кладатися на молодість— 
виграшна справа. Водно
час підтягували показ
ники старших доярок 
Л. І. Рак, Г. К. Білецької, 
Н. Я. Кримської, О. К. 
Козаченко, мамині. Пер
ший місяць щодня під
ходила до Алли завідую
ча фермою О. І. Терно
ва: «Ну, як?», і не чекаю
чи відповіді, тут же під
бадьорювала: «Все буде 
добре!». -

Кожен, хто знає Аллу, 
скаже: «Трудолюбива
дівчинка, старанна». На 
фермі вона давно своя, 
тому ніхто не вважав її 
тут новачком. Як ніхто і 
не дивувався, що Алла 
не поїхала до міста, а за
лишилась працювати в 
селі. Хоч не так багато 
її однокласників вчини
ли так.

Ферма, на якій працює 
Алла Олексійко, надоює 

сьогодні щодоби в се
редньому по 8,5 кілогра
ма молока на корову — 
один із кращих показни
ків у районі. Дванадцять 
доярок відділка уже пе
рекрили тритисячний ру
біж, а лідер соціалістич
ного змагання Ольга Кц- 
рилівна Козаченко.— чо
тиритисячний. Отже, пра
цювати в такому колек
тиві цікаво і почесно. 
Здоровий дух суперни
цтва заохочує. Тож не 

дивно, що уже сьогодні 
окремі тварини в Аллиній 
групі дають до 30 кіло
грамів молока щодня.

Іншої роботи для себе 
вона поки що не мис
лить. Звичайно, треба 
вчитись далі, і такий за
дум у Алли є. Але вчи
тись такої справи, щоб 
прикласти -свої вміння 
тут, удома, де вона сьо
годні так потрібна. Вліт
ку вона спробує вступа
ти до Київської сільсько
господарської академії.

— Хотіла 6 бути зна
менитою? — не втрима
лась все-таки від прово
каційного запитання.

Дівчина відповіла ло- 
дорослому розсудливо:

— Усі не можуть бути 
космонавтами, вченими, 
акторами, спортсменами. 
Комусь треба робити і 
просту, звичайну робо
ту... А знаменитою люди
ну зробить її справа. 
Здорове самолюбство 
підказує: «Ти зможеш, 
треба тільки захотіти...».

Л. БОРИСОВА.
Олександрівський 
район.

У нас в гостях народний ар
тист Грузії Вахтаиг Кікабідзе 
(4 стор.).

Посвячення 
у професію

СПРАВЖНЯ ШКОЛА
ПАТРІОТИЗМУ

*
АЛЖІР, 20 грудня. ,(ТАРС). Тут відкрилась націо

нальна конференція, присвячена підсумкам прове
деної в країні кампанії добровільної праці молоді. 
Член Політбюро, керівник постійного секретаріату 
ЦК партії ФНВ М. Ш. Мессадія, який виступив на кон
ференції, підкреслив, що цей молодіжний рух став 
справжньою школою патріотизму.

ГІонад 700 тис. юнаків і дівчат протягом року допо
магали фелахам у збиранні врожаю та підготовці до 
нової сівби, посадили більш як 15 млн. саджанців де
рев, працювали на промислових підприємствах. В ре
зультаті добровільної праці на 4 тис. га збільшилась 
площа садових господарств, на 420 км зросла довжи
на іригаційної мережі. Учні ліцеїв і вузів з власної 
ініціативи виїжджали у віддалені райони АНДР, де 
навчали доросле населення грамоти, допомагали в 
організації системи охорони здоров’я.

Недавно в обласній лікарні відбувся другий тур коннурсу медичних сестер, в 
якому взяли участь 18 працівниць цього лікувального занладу. Переможницею 
стала Людмила РУДОМЬОТКІНА (на знімку в центрі). Разом з нею нращими визна- 

о^ЄДСЛ^ТрИ ,рима ЛИСЕНКО, Ольга ЛАВРУСЕНКО, Валентина ПЕТЛІНА. Тетяна 
ВОВКОЖА. Конкурс став для дівчат ще одним ступенем підвищення професійної 
майстерності.

Фото І. КОРЗУНА.

Святково прикрашений лек
ційний зал обласної наукової 
бібліотеки імені Н. К. Круп- 
ської. Кидається в очі гасло: 
«Привіт молодому поповнен
ню!». Тут же — газета з фото
графіями винуватців сьогодніш
нього свята і щирими побажан
нями. А поряд і вони самі — 
дев’ять випускників Харків
ського і Київського інститутів 
культури. Того дня їх посвячу
вали в професію бібліотекаря. 
До молодих колег звернулися 
ветерани праці Ф. І. Наливайко 
та Г. К. Халецька. які розпові
ли про історію бібліотеки, її 
трудові традиції, про розвиток 
бібліотечної справи на Кірово- 
градщині, побажали молоді ус
піхів у роботі.

Потім у виконанні працівни
ків бібліотеки прозвучала пісня, 
написана спеціально до цього 
дня читачем бібліотеки. З на
путніми словами та щирими 
побажаннями виступила дирек
тор Л. І. Демещенко. Вона вру
чила молодим трудові книжки 
І книги про Кіров'оградщпну. а 
секретар партійної організації 
В. А. Козлова — посвідчення 
бібліотекаря. Новачки у тон 
день поклялися не шкодувати 
сил для роботи.

Н. ЗАРУБЕЙ, 
бібліотекар обласної біб
ліотеки імені Н. К. Круп- 
ської.



2 стор «Молодий комунар» 22 грудня 1984 року
------ САЛЮТ, ФЕСТИВАЛЬ! —

СТОРІНКИ
Слово «фестиваль» ми 

чуємо і говоримо тепер 
цілими ІІІппип Ам^ші ігакл*\у|»

ряди молодих борців за 
мир і солідарність, за 
дружбу між народами пла
нети.

Ось і робота нашого клу
бу інтернаціональної друж
би спрямована сьогодні на 
гідну зустріч XII Всесвіт
нього фестивалю молоді і 
студентів. Кідівці вивчають 
історію молодіжного фес
тивального руху, прагнуть 
більше дізнатися про жит
тя ровесників за рубе
жем. До нас усе частіше 
надходять листи з братніх 
соціалістичних країн.

Зароблені під час літ
ньої трудової чверті кош
ти ми перерахували у 
фонд XII Всесвітнього фес
тивалю.

А. ДІДЕНКО, 
учень Олександрів- 
ської середньої шко
ли № 2.

КОЖЕН
УЧАСНИК
ЗНАЄ...

Зовсім небагато лиши
лося до фестивального 
року — 1985-го. В остан
ні дні 1984-го від комсо
мольців Маловисківського 
району продовжують над
ходити кошти у фонд фес-

да» (с. Оникієве), «Родина» 
(м. Мала Виска)... На різ
них роботах працювали 
молоді — у майстернях, 
біля станків, на фермах. 
Кожен учасник суботників 
усвідомлював, що він тру
диться для Всесвітнього 
фестивалю молоді, — тоб
то заради зміцнення миру 
на Землі, заради щастя 
всіх людей планети. ✓

На запитання, яким вони 
уявляють фестиваль, юна
ки та дівчата Малої Виски 
і району відповідають од-

S

тизалю, зароблені під час 
комсомольсько - молодіж
них суботників. Вже 400

ностайно: «Це має бути 
свято молодості, радості і 
дружби».

карбованців перерахува
ли спілчани злинського 
колгоспу «Первое мая», 
майже по 300 — комсо
мольці колгоспів «Побе-

♦ В. ТІЛЬНОВ, 
громадський корес
пондент «.Молодого 
комунара».

У нашому селі Соколів- 
ському, яке знаходиться 
всього за кілька кілометрів 
від Кіровограда, залишає
ться багато молоді. Але так 
було не завжди. Лише два 
роки тому комсомольська 
організація господарства 
нараховувала близько со
рока членів ВЛКСМ. Нині 
близько ста. Чим пояснити 
таке різке зростання рядів 
спілчан? Якщо відповісти 
коротко, то скажу так: ми 
створили молодим хороші 
побутові й соціально-куль
турні умови,

Уже помічено, що мігра
ція юнаків і дівчат із села 
до міста відбувається нині 
не так бурхливо, як раніше. 
Навпаки, чимало вчорашніх 
випускників, спробувавши 
міського життя, повертаю
ться до рідної оселі, до 
землі, на якій виросли. 
Сільського жителя тепер 
уже не здивуєш ні кольоро
вим телевізором, ні легко
вою автомашиною. Той, хто, 
як кажуть, дбає, той і має. 
Рівень життя між містом і 
селом потроху вирівнює
ться, але все ж таки у меш
канців останнього проблем 
більше. їм теж хочеться 
ввечері пройтися до Палацу 
культури, причому не сте
жечками, оЬминаючи бруд
ні калюжі, а тротуарами, 
теж хочеться взяти у біб
ліотеці цікаву книжку чи 
підручник (заочників у нас 
чималенько).

Сільська молодь хоче ма
ти і дискотеку, їздити на 
екскурсії, тобто, щоб усе 
було як у місті. Тоді ім не
ма чого туди й поспішати.

От саме такі запити лю
дей бере до уваги правлін
ня при вирішенні питань по 
ліпшення умов життя і від
починку трудівників. На по
чатку вісімдесятих років .у 
нас заявилася можливість 
підвести до кожного будин
ку природний газ. Колгосп 
повністю закупив обладнан
ня, за його кошти були про
кладені газопроводи по ву-. 
лицях, тобто за ці роботи 
члени колгоспу не заплати
ли жодної копійки.

Майже перед кожним 
юнаком чи дівчиною, котрі 
залишаються у нашому кол
госпі, постає питання жит
ла. Поки неодружені, то ще 
нічого, а коли з’являється 
сім я, тоді вже треба щось 
думати. На перших порах 
можна пожити у батьків, 
однак молоді хочуть само 
стійності. І це' зрозуміло. 
Тим, хто бажає будуватись, 
із.радістю йдемо назустріч, 
бо вважаємо, що якщо сер
йозно за цю справу взя
лись, значить пустили міцне 
коріння на рідній землі. 
Крім цього, господарство 
зводить двоповерхові шіст- 
надцятиквартирні будинки 
Три з них уже заселені, чет
вертий будується. Житлова 
проблема вирішується, та 
разом з тим з являється ін
ша. Хоч і селяться трудів
ники в багатоквартирні бу
динки, однак хочуть мати 
город, підсоб. е господар
ство. Якщо з першим усе 
вирішується простіше, бо

город дають кожній сім’ї по 
можливості недалеко від 
дому, то з підсобним гос
подарством є труднощі. 
Звичайно, біля кожного з 
будинків є невеликий са
рай, але ось живність... Хо
дять по подвір'ю кури чи 
качки, а корову не зав
жди є куди поставити. 
Це може призвести до 
того, що відвикатимуть по
троху молоді від госпо
дарських турбот, а я вва
жаю, що неприпустимо жи
ти в селі і їздити до міста 
за молоком. Тобто, як ми 
кажемо жартуючи, треба, 
щоб сільські люди жили не

порядок дня, як у теплиці, 
бо земля вимагає не пого
динної роботи, а постійної, 
І наші комсомольці-хлібо- 
роби це добре розуміють. 
Кожного року колективи 
тракторних бригад і авто- 
гаража поповнюються мо
лодою зміною. Хлопці 
йдуть сюди охоче, бо зна
ють, що їх тут не приму
сять, як подекуди, гайки за
кручувати. По можливості 
виділяємо їм нову техніку. 
Відразу після армії сів за 
кермо МТЗ-80 Олександр 
Кондратюк. Новенький МТЗ- 
52 одержав у цьому році і 
Аркадій Гайкоз. Нині хлоп-

тваринництві. На трьох мо
лочнотоварних фермах мо
лодих доярок по пальцях 
перерахуєш. До того ж- 
тільки одна з них комсо
молка. Думаю, це докір І 
нашому комсомольському 
секретареві Юрію Дудни- 
ченку. Хоч і недавно пра
цює Юрій на цій посаді, 
однак це з нього вини не 
знімає: потрібно щоденно 
активізовувати роботу з не- 
спілковою молоддю, бо во
на, чого гріха таїть, частень
ко випадає з поля зору 
комсомольського активу. В 
порядку експерименту хо
чемо запровадити на МТФ

Великою повагою й довірою односельчан користується 
молодий номуніст Тетяна Каразей, яка працює головним 
диспетчером колгоспу «Зоря комунізму». Вже 9 років ми
нуло відтоді, як жителі села Надлам, що в Новоархангель- 
ському районі, обрали Тетяну вперше депутатом сільської 
Ради. З тих пір її обирали знову й знову. З роками депу
татської діяльності прийшов до Т. Каразей досвід, га у 
стосуннах із людьми вона залишилась такою ж, як і су
ла — чуйною, доброзичливою, готовою допомогти...

На знімку: Т. КАРАЗЕЙ на своєму робочому місці. 
Фото В. ГРИБА,

ПОРУЧ СЕЛО І МОЛОДЬ

СТАЮТЬ САНИ
ПРО ПРОБЛЕМИ ЗАКРІПЛЕННЯ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ НА СЕЛІ 
РОЗДУМУЄ СЕКРЕТАР ПАРТКОМУ КОЛГОСПУ «УКРАЇНА» 
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ М. Д, БРИНЗА
над землею (маються на 
увазі багатоповерхові бу
динки), а на землі. Якщо ж 
говорити серйозно, то має
мо намір зводити тільки ін
дивідуальні будинки. ' Для 
сільської місцевості вони 
найбільш прийнятні.

Із 96 спілчан, які стоять 
на обліку в нашому госпо
дарстві, 35 працюють у теп
личному комбінаті, котрий 
вирощує озочі для міста. 
Тут же створений комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив тепличниць, та й 
увесь комбінат можна на
звати молодіжним, бо ос
новна маса працівників — 
віком до тридцяти років. 
Робочий день у тепличниць 
з вось/лої ранку до п’ятої 
вечора, у суботу до двох 
годин, а неділя — вихідний. 
Як бачимо, години роботи 
майже співпадають з мі
ськими, але це у до- або 
ліслясезонний період. Коли 
ж настає гаряча пора зби
рання вирощеного врожаю, 
тоді не до вихідних. Гор
дістю КМК стали Олек
сандра Кабак, Ніна Гордо 
ва, Раїса Давидова, які зі
брали з кожного квадрат
ного метра відповідно 25,3 
24,3 і 23,5 кілограма огір
ків. О. Кабак занесена на 
колгоспну і районну комсо
мольську Дошки пошани.

На тепличному комбінаті 
у нас працюють цілі динас
тії. Приміром, минулої вес
ни повернувся з лав Радян
ської Армії Олексій Пока- 
тенхо. Влаштувався на ком
бінат слюсарем. Тут же 
оператором газових котлів 
грудиться його мати, а ла
боранткою — братова дру 
жина Добре відомі тут і 
сім'ї братів Василя та Ми
хайла Турицьких. Третій 
брат Віктор працює водієм 
господарства, а дружина 
слідом за іншими невістка
ми прийшла на комбінат.

Проте не скрізь ми мо
жемо встановити такий роз-

ці підвозять корми на мо
лочнотоварну ферму пер
шого відділка. Водіями 
працюють Олексій Шевчен
ко, Олександр Місаєв, 
Леонід Доронін, Микола 
Шкворенко. У них теж не
має приводу ображатись 
за неувагу на правління 
колгоспу, бо автомашини, 
ключі від яких юнакам бу
ли вручені, не так давно 
зійшли із,заводських' кон
вейєрів.

Ще одна проблема стоїть 
перед керівництвом госпо
дарства. Дуже мало у кол
госпі місцевих спеціалістів, 
в основному це приїжджі 
люди. А для села така си
туація, вважаю, ненормаль
на, бо не завжди учорашні 
випускники технікумів і ву
зів, які приїхали до нас за 
призначенням, приживаю
ться — їх теж у рідні краї 
тягне... Тож потрібні свої 
зоотехніки, агрономи, інже
нери. Тому щороку за на
правленням господарства 
їдуть навчатися у профе
сійно-технічні училища та 
середні спеціальні навчаль
ні заклади хлопці і дівчата. 
Чимало з них уже поверну
лись до нас із дипломами. 
Це ветфельдшер Віктор Хі- 
мич, головний ветлікар Ми
кола Штомпель, котрі за
кінчили Компаніївський ве
теринарний технікум, бух
галтер Надія Руденко (Кі
ровоградський технікум ме
ханізації сільського госпо
дарства) та інші. Причому 
і Микола, і Надія, і обліко
вець тракторної бригади 
першого відділку Микола 
Панчук заочно здобувають 
вищу освіту у сільськогос
подарських вузах. Думаю, 
що саме така форма на 
вчання найбільш зручна для 
наших студентів, бо одер
жані в аудиторіях теоре
тичні знання закріплюються 
на практиці безпосередньо 
на робочому місці.

Гострих питань чимало і в

першого відділку двозмін
ну роботу. Це і полегшить 
роботу доярок, і, гадаємо, 
стане стимулом до залу
чення молодих на ферми. 
Бо ще не все ми зробили 
сьогодні для того, щоб дів
чата поповнювали ряди 
доярок.

Не секрет, що тільки піз
ньої осені, коли спадає на
пруга сільськогосподар
ського року, у хліборобів 
з’являється можливість по
бувати у туристичних поїзд
ках, на екскурсіях. На такі 
заходи правління колгоспу 
грошей не шкодує. Ось і не
давно група трудівників по
бувала у Корсунь-Шевчен- 
ківсько/лу. Плануємо поїзд
ку у музей села Красногір- 
ки Голованівського району, 
де діяла підпільна комсо
мольська організація «Спар
так». Для колгоспних пере
довиків будуть організова
ні тижневі екскурсії у Мо
скву і Ленінград. Це все 
безплатно.

Турбота про сільського 
трудівника дає відчутні ре
зультати. З кожним роком 
усе більше молоДих, не ва
гаючись, подають заяву до 
колгоспу. А що вони, влас
не, втрачають, якщо не по? 
спішають до міста? Житлом 
їх у нас не обділяють, і газ 
ось природний підвели, та 
й у зарплаті не програють. 
Хочеш поїхати до Кірово
града — будь’ ласка, через 
кожну годину курсує при
міський автобус.

Той, хто народився для 
села, у кого душа змалеч
ку прикипіла до рідних 
місць, нікуди не дінеться 
від отієї нестримної тяги 
до землі-годувальниці. І 
тому я не здивуюся, коли 
завтра ще один юнак чи 
дівчина прийдуть із заявою 
«Прошу прийняти мене у 
члени вашого колгоспу..,».
с. Соколівське, 
Кіровоградський район.

Працювала в нашому 
колентиві геологів скромна 
людина. І ніхто з нас не 
знав, що в роки Великої 
Вітчизняної війни вона бу
ла бійцем «невидимого 
фронту», неодноразово ди
вилась у очі смерті, вико
нуючи відповідальні зав
дання Центру.

ганізуеав таку ж групу І 
виставив її на автостраді.

Ось і довгожданий ліму
зин. Офіцер «загону гри- 
криття» — радянський роЗ; 
відник — подав умознии 
знак, і коли лімузин зупи
нився, попросив пред’яви
ти документи. Бо потрібно 
було з’ясувати точно, чи 
це той штабний генерал", 
якого чекали розвідники. 
Справжня група прикриття 
трохи відстала і ножної 
хвилини могла з’явитись’. 
Вихопивши із рук генерала 
портфель з документами', 
офіцер несподівано заяви^;

— Пане генерал, будьте 
розсудливим. Вирішуйте^, 
що нраще для вас: життя 
чи смерть?

— Що це означає? — ге- . 
нерал вихопив пістолет...

Коротка сутичка. Ал» 
особиста зброя генерала, 
його ад’ютантів була заргі- 
жена холостими патро
нами.

Зупиняючи машину, ге
нерал не мав сумніву, що 
перед ним відбірна група

подвиг
РОЗВІДНИКІВ

Перші дні війни. Район 
Кенігсберга. Завдання за
гону особливого призна
чення, яким командував 
Дмитро Гончаренко, поля
гало в тому, щоб заглиби
тись у тил ворожих військ, 
вивчити їх дислокацію, но
ві види озброєння. В його 
групі всі добре знали ні
мецьку мову.

Дехто, використовуючи 
документи гестапівців і 
есесівців, влаштувався в 
фашистські установи. Ні
яких зв’язків із партизан
ськими загонами не було, 
за винятком білоруського 
загону Кисельова. Сенрет- 
ні матеріали доставляв- у 
Москву спеціальний нур’єр- 
зв’язківець.

...1944-й. Район розташу
вання гітлерівської групи 
армій «Центр». Група Гон
чаренка отримала шифров
ку про прибуття до Вітеб
ська резервного корпусу,в 
складі якого були танкові 
частини і мотопіхота. Роз
відники Гончаренка мали 
з’ясувати їх функції. Крім 
секретних розвідданих, по
трібно було ВЗЯТИ ще Й 
«язика» — офіцера зі шта
бу корпусу, котрий міг би 
підтвердити правильність 
даних і розповісти про пла
ни фашистського команду
вання. Для виконання цьо
го завдання загін доклав 
максимум зусиль.

Незабаром Гончаренку 
стало відомо про час і міс
це, де буде проїжджати ав
томашина командира опе
ративного загону 91-го 
корпусу ворожої армії. 
Вздовж усього шляху фа
шисти поставили групи 
прикриття. Окрім цього, ав
томашину супроводила ще 
група посиленої охорони.

Оскільки паролі німець
ких груп прикриття роз
відникам були відомі, Гон
чаренко, в свою чергу, ор-

прикриття, він, безумовно. 
Не знав, що офіцер, яний 
їх супроводжував, радян
ський розвідник. Саме йф 
му вдалося підмінити бойо
ві патрони.

Чинити опір було марно. 
Генерал вибрав життя, про 
що миттю передали на 
проміжний «маяк». Охоро
ні, яка тільки-но під'їхала, 
генерал запропонував ру
хатися попереду. А через 
кілька хвилин машина ге
нерала завернула до лісу, 
де «високого гостя»* чекав 
інший автомобіль. Подаль
ший шлях був також не
безпечним: непрохідні бо
лота, переслідування, пе
рестрілки... Так був захоп
лений у полон німецький 
генерал Отто Шульц ра
зом із секретними доку
ментами. В Москві він по
відомив представнику
Ставки важливі відомості 
про підготовку фашист
ського корпусу до контр
наступу.

Почалася операція на
ших військ під кодовою 
назвою «Багратіон».

Виконавши ще кілька 
завдань, Д. Я. Гончаренко 
прибув до Москви, йому 
вручили нагороди за всю 
війну — орден Олександра 
Невського, два ордени Чер
воного Прапора, ордени 
Вітчизняної війни 1 і II сту
пенів, Червоної Зірни та 
кілька медалей.

Така ця людина — Дмит
ро Якович Гончаренко, бу
рильник геологорозвіду_- 
вальної експедиції, нотрий 
працював багато років по
руч з нами в Маловисків- 
ському районі.

Нині Д. Я. Гончаренко — 
на пенсії.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
старший інженертех- 
нолог геологорозвіду
вальної експедиції.
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ОНИКІЄВЕ

З стор,

СЕЛО СПОРТИВНЕ
Президія обкому проф

спілки працівників сіль
ського господарства та 
облрада «Колоса» під
били підсумки огляду- 
конкурсу на краще *за 
розвитком фізичної куль
тури і спорту серед на
селення село. Першою 
грошовою премією та по

люсною грамотою обкому 
рбфсйілки відзначено

село Оникіеве Маловис- 
ківського району, дру
гою — с. Кірове Долии- 
ського, третьою — с. Со- 
зонівка Кіровоградсько
го району. В цих населе
них пунктах залучено до 
занять фізкультурою і 
спортом найбільш хлібо
робів, тваринників, шко
лярів, цілеспрямовано 
впроваджується в дію

комплекс Г1Ю, система
тично проводяться спар
такіадні" змагання, тур
ніри між командами ви
робничих бригад і дітей. 
ГІри підбитті підсумків 
конкурсу бралося до ува
ги і те, як на місцях дба
ють про будівництво но
вих та експлуатацію на
явних спортивних баз, як 
поставлена робота по 
пропаганді фізкультури 
■’ спорту.

К. КОЛІСНИК, 
завідуючий організа
ційним відділом обл
ради «Колоса».

I

ЗАЛЕЖИТЬ

Я НЕ СТАВИВ собі за 
мету оцінити роботу 

обласної ради ДСТ «Бу
ревісник» за останні 2—З 
роки і визначити його 
місце серед інших това
риств і відомств. Це лише 
спроба простежити, як ос
таннім часом розв'язую
ться деякі проблеми ма
совості і майстерності в 
студентських колективах 
фізкультури.

З матеріалів недавньої 
обласної звітно-виборної 
конференції «Буревісника» 
видно, що голова облради 
М. Є. Фукс і делегати ма
ло вдавалися до рапортів 
про досягнення, здебіль
шого була критика і само
критика.

Деякі цифри ніби ви
кликають оптимізм: якщо, 
наприклад, у 1982-му було 
підготовлено 97 першо
розрядників і 21 кандидат 
в майстри, то в цьому ро- 

. ці 147 і ЗО, якщо на той 
час було 2382 спортсмени 
масових розрядів, то те-

підготовку спортсменів ви
щого класу внесли трене
ри А. Циганенко (велоси
пед), М. Гасман (спортив
на гімнастика), В. Бикова 
(художня гімнастика), 
С. Ольшевський (гандбол), 
В. Дубін (баскетбол), В. За- 
вражний (настільний те
ніс).

І все ж у збірних облас
ті вихованців «Буревісни
ка» ще дуже мало. Чому 
ж нз зростає їхня 
стерність? Бо перед тре
нерами і спортсменами не 
ставиться конкретне зав
дання на досягнення пев
ної результативності, тре
нери не ведуть зі спорт
сменами належної роботи 
— навіть провідні спорт
смени не тренуються що
дня. ро немає вимогли
вості з боку кафедр і 
спортклубів. І в значній мі- ( 
рі «праві шкодить те, що в 1 
колективах не створено 
належного мікроклімату 
для плідної роботи спорт- 1 
сменів, які за рівнем спор-

май-

СТУДЕНТСЬКИЙ СПОРТ:
 ВІД МАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ

ЩО ЗА КРИЛА
В «БУРЕВІСНИКА»?

ЗАПИТАННЯ -г-
ВІДПОВІДЬ

А

ВІД ЗРОСТУ?
Чи завжди оага тіла лю

дини залежить від зросту, 
зіну, статі? Як визначити, 
яна вага для даної людини 
оптимальна? На ці запитан
ня просять відповісти чле
ни групи «Здоров’я», що 
створена в колективі фіз
культури колгоспу «Мир» 
Гайсоронського району.

У наступному році під 
рубрикою «Пост «бадьо
рості» ми спробуємо 
повісти на запитання 
тачів більш широко, 
дики, фізкультурні 
цівники порадять, як 
збутись зайвої ваги 
виходячи 
яання, 
зичних вправ.

А нині ми подаємо роз
роблену Академією ме
дичних наук СРСР табли
цю, в якій вказана допус
тима маса тіла відповідно 
до зросту і віку чоловіків*, 
і жінок до 39 років:

від- 
чи- 

Ме- 
пра- 
по- 

гіла,
з норм » харчу- 

з допомогою фі-

Відкрита. традиційна 
першість області з кла
сичної боротьби на при
зи чемпіона світу нашо
го земляка Д. Г. Посунь- 
ка три дні проходила у 
Будинку фізкультури ви
робничого об’єднання по 
сівалках «Червона зір
ка». На килимах своє 
вміння демонстрували 
понад 190 юнаків із сім-, 
надцяти команд. Кірово- • 
градщини, Курська, Пол
тави, Кременчука, Оча
кова, що на Херсонщи
ні ЧервоногвардГнська 
Кримської області, Чер
кас та Жовтих Вод, що 
на Дніпропетровщині.

Переможцями в своїх 
вагових категоріям стали 
кіровоградці А. Тертич- 
ннн, А. Бадіян, І. Ксмель- 
ман; А. Скринник з Но- 
вомиргорода, новоукра- 
їнець О. Трубенко;' І. Пнт- 
кевич із Червоногвардій- 
ська; С. Андреев, Г. Ко
кунов та А; Абзалов з 
Очакова; А. Раєнко з

КЛАСИЧНА
БОРОТЬБА

Данила Посуньна 
Кременчука; Р. Мураш- 
кіи з Курська; черкаща- 
нн А. . Богатирьов та 
О. Кононенко.

У командному заліку 
найвища сходинка діста
лася нашим землякам— 
борцям збірної команди 
обласного відділу народ
ної освіти.

Нагороди найсильні- 
шим (дипломи облепорт- 
комітету з портретом 
чемпіона світу і цінні по
дарунки) вручив голов
ний суддя змагань — 
внук прославленого бор
ця, майстер спорту Ана
толій Посунько.

В."ТВЕРДОСТУП.
На знімку: пере

можці турніру.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Зріст В і к

20- 29 |2Р. ЗО— 39 рр.
Чо;і. Жііі. Чол. Жін.

і 50 51,3 48,9 56,7 53,9
152 53,1 51,0 58,7 55,0
154 55,3 53.0 61,6 59.1
156 58,5 55,8 64,4 61,5
158 61,2 58,1 67,3 64,1
160 62,9 59,8 69,2 65,8

162 64,6 61,6 71,0 68,5
164 67,3 63,6 73,9 70,8
166 68,8 65,2 74,5 71,8
168 70,8 68,5 76,2 73,7
170 72,7 69,2 77,7 75,8

172 74,2 72,8 79,3 77.0
174 77,5 74,3 80,8 79,0
176 80,8 76,8 83.3 79,9
178 83,0 78,2 85,6 82,4
180 85,1 80,9 88,0 83,9

182 87,2 83.3 90,6 87,7
184 89,1 85,5 92.0 39,4
186 93,1 89,2 95,0 91,0
188 95,8 91,8 97.0 94,4
190 97,1 92.3 99,5 95,6

Лекцію читає шахіст
У дні Тижня шахів і ша

шок у Кіровограді гостин
но відкрили двері шахові 
клуби 
тресту 
буд»,

11«

росили» та «Друкмашу». 
Перемогли шахісти «Друк
машу».

Масові змагання про
йшли на «Червоній зірці». 
В заводській спартакіаді 
перемогли шахісти відділу 
головного технолога. Май
стер спорту з шашок Ана
толій Куліш прочитав для 
робітників і службовців 
лекцію і дав сеанс одно
часної гри на 20 дошках.

У змаганнях на пер
шість області серед жеків, 
де взяло участь 18 команд, 
перемогли представники 
жеку № 1 м. Кіровограда.

Прочитав цікаву лекцію 
про творчість чемпіона сві- 

___ і ту з шахів А. Карпова і 
класник СШ № 19 капди- ’ влаштував сеанс одночас: 
дат у майстри спорту Ігор 
Волков.

Цікава 
річ на 10 дошках 
лась між —-

ДСТ. «Спартак», 
«Кіровоградсіль- 

«Дебют», шахові 
кімнати ДСТ «Авангард», 
спортивних клубів «Буре
вісник», «Авіатор». Тут бу
ло влаштовано різноманіт
ні змагання з шахів і ша
шок, лекції і сеанси одно
часної гри, товариські зу
стрічі і конкурси.

Переможцем традицій
ного бліц-турніру з шахів 
на приз парку культури і 
відпочинку імені В. І. Де- 
.І!... ---- - проводився в

клубі ДСТ 
став десяти-

пер 2596. Виконуються 
завдання по підготовці 
майстрів і значківців ГПО. 
В комплексному заліку 
спортклуби вищих навчаль
них закладів Кіровограда 
вперше вийшли на четвер
те місце серед вузів своє! 
групи: КІСМ серед 27, пед
інститут серед 13, де є фа
культети фізвиховання.

Однак із цифр можна 
зробити й інші висновки. 
Скажімо, з 6244 чоловік, 
що торік були залучені до 
постійних занять фізкуль
турою і спортом, підготов
лено 1606 значківців. Ніби 
й виконано плзноее зав
дання.. Проте, обласна сту
дентська спортивна орга
нізація в цьому напрямі 
нині в числі відстаючих в 
республіці.

У чому причина відста
вання?

— Передусім це тому,— 
говорить голова облради 
«Буревісника» М. Є. Фукс, 
— що між спортивними 
клубами і кафедрами фіз
виховання немає чіткої 
взаємодії. Основне наван
таження я навчальному 
процесі, безумовно, несе 
кафедра, а клубам нале
жить дбати про залучення 
громадських кадрів для 
роботи по комплектації 
команд, забезпечення явки 
на міські, обласні змаган
ня. В інститутах мало про
водиться масових турнірів 
із максимальною кількістю 
учасників.

У спортклубах «Буревіс
ника», безперечно, є до
свідчені спортсмени, які 
успішно виступали на рес
публіканських і всесоюз
них змаганнях, 
місця, наприклад, займали 
в чемпіонатах України 
багатоденних
1. Хрипта та О. Шмиголь, 
Ольга Климовська пере-’ 
магала на республіканській 
першості з кульової стріль
би, жіноча гандбольна 
команда — серед чоти
рьох найсильніших у рес
публіці. Вагомий вклад у

тивно-технічної підготовле
ності могли б поповнити 
списки найсильніших в 
республіці. На навчання у 
вузи прийнято цілий ряд 
перспективних спортсме
нів, але їм не створили 
умов для дальшого зро
стання. Трапляються навіть 
курйози. Є у вузах сту
денти, які добре навчаю
ться і успішно виступають 
на змаганнях. Та коли во
ни виїжджають на спарта
кіадні турніри, це вважає
ться прогулом.

А чому, скажімо, дуже 
мало представників «Бу
ревісника» виступають на 
обласних та республікан
ських змаганнях із багато
борства ГПО? Нам відомі 
імена кращих — В. Гор- 
щук (КІСМ), О. Артемен
ко, О. Комарчук, 8. Не
чаев (педінститут). Та це 
лише окремі спортсмени. 
Майстерність багатоборців 
у прямій залежності 
масового залучення 
дентів до складання нор
мативів ГПО, до послідов
ної перепідготовки за про
грамою фізкультурного 
комплексу. В кіровоград
ських вузах чомусь поста
вили вимогу: як мінімум 
четверта частина студентів 
повинна скласти нормати
ви щороку. 25 процентів— 
це обов'язково для друго
курсників. Такий підхід до 
справи може призвести до 
того, що студенти стар
ших курсів практично бу-_ 
дуть усунуті від складан
ня нормативіа.

У масовості буде висо
кий показник лише тоді, 
коли вся робота починати- 

Призові ■ меться з академічної гру
пи і продовжуватиметься 

і в групах ГПО та групах 
велогонках багатоборців. Де ж краще, 

як не в педінституті, на 
факультеті фізвиховання, 
мають готувати розрядни
ків з- багатоборства ГПО? 
/Аабуть, їх відсутність у 
якійсь мірі стала причи
ною того, що в багатьох 
загальноосвітніх школах

від 
сту-

області (де працюють ви
пускники факультету), 
формально ставляться до 
введення в дію комплексу 
ГПО. Як навчили студента 
в інституті, так і він учить 
тепер своїх вихованців. 
Точніше, не вчить, а відбу
ває уроки. Саме тому ми 
тепер не можемо сказа
ти, що є такий молодий 
інженер, який закінчив 
КІСМ і захищає честь ко
лективу фізкультури на 
районних чи обласних тур
нірах, тренує на громад
ських засадах команду ба- 
гатоборців ГПО. Тому й 
прикро, що серед лідерів 
фізкультурного 
місцях мало 
педінституту і

Може, хоч 
проживання 
зрушення в 
спортивно-масової роботи? 
В студентському містечку 
КІСМу обладнано спор
тивні майданчики, вста
новлено нестандартне об
ладнання. Однак досі в 
гуртожитку немає спор
тивних кімнат, ніяк тут не 
завершать будівництво 
«Стежки здоров'я», типо
вих ігрових майданчиків. А 
ось спортклуб педінститу
ту (голова С. Коваленко) й 
досі не спромігся розши
рити рамки своєї діяльнос
ті, взявши на себе органі
зацію оздоровчої роботи 
в гуртожитках. Біля них 
відсутні навіть примітивні 
спортивні споруди. У про
граму спартакіади 
ров’я» спортклуб 
ституту передусім 
чив змагання з шашок 
шахів, а не туристичні по
ходи, турніри багатоборців 
ГПО, рухливі ігри.

Є проблеми, що активісти 
«Буревісника» можуть роз
в’язати, як кажуть, сімей
но, в своєму колективі: ко
ли принципово поставлять 
вимогу перед тренерами, 
кафедрами фізвиховання, 
якщо визначать чітко орі
єнтир своєї діяльності 
спортклуби, залучивши до 
справи громадський актив.'

А як бути вихованцям 
«Буревісника», котрі зай
маються велоспортом? 
Облрада протягом двох 
років не може придбати 
жодної гоночної велома
шини.

«Буревісник» бідний не 
тому, що в нього немає 
сил і коштів для розгор
тання спортивно-масової 
роботи. Тут інше. Не ство
рили умов для тренера — 
і він перейшов в інший 
колектив. А що робити 
працівникам облради, кот
рі мають усього один 
службовий «кабінет» мет
рів на шість? Тут чотири 
столи, два сейфи, дві ша
фи для паперів. Все в 
купі. Зустрічає голова обл
ради «Буревісника» М. Є.. 
Фукс тренерів, керівників 
федерацій, спортклубів. У 
кімнаті працює друкарка, 
вицокує рахівницею бух
галтер, а Микола Євгено
вич веде розмову зі свої
ми активістами, які сидять 
на порозі і на краєчках 
його столу. Неймовірно? 
А ви завітайте на вулицю 
Калініна в будиндк № 12. 
Ціною неабияких зусиль, 
маючи навики з орієнту
вання на місцевості, ви 
знайдете маленький кабі- 
нетик. Відкрийте його две
рі — і збагнете, як сти
мулюється діяльність «Бу
ревісника», від якого ми 
чекаємо злету.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

руху на 
випускників 
КІСМу. 
за місцем 

студентів є 
організації

«Здо- 
педін-
8КЛЮ- 

і

піна, який 
шаховому 
«Спартак»,

товарпська зу'ст- 
відбу- 

шахістамп «Гід-

тюї гри на 20 дошках для 
студентів КІСМу кандидат 
у майстри спорту Юрій 
Пігарєв.

Г. ДУБІВКА.

У спортзалі СШ № 19 
м. Кіровограда пройшла 
командна першість міста 
з класичної боротьби серед

школярів 1971—1974 років 
народження, присвячена 
40-річчю Перемоги. В ній 
взяли участь 110 юних 
спортсменів із 20 шкіц об
ласного центру. Перше міс
це тут здобула команда 
СШ № 19.

В Ужгороді завершив
ся республіканський тур
нір із настільного тенісу 
серед спортсменів 1968 — 
1974 років народження, 
присвячений 40-річчю виз
волення Закарпаття від ні-

мецьно-фашистських за
гарбників. У ньому взяли 
участь 79 тенісистів з вось
ми збірних міст України. 
Брало виступили тут юні 
кіровоградці. В командно
му заліку збірна ДЮСШ 
№ 3 зайняла друге місце. 
В особистій першості се
ред дівчат другими були 
Світлана Жук (СШ № 6) та 
Ольга Новашевич (СШ 
№ 14) серед юнаків третє 
місце посів Сергій Грена 
дер (СШ № 14).

т
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Якщо 
вам 

те, 
яка 

правда? Я вам

КІКАБІДЗЕ: 
про -мене писати, то 
же важливо не тільки 
який я артист, але і 
людина, 
про себе можу багато роз
повісти, але ж не зовсім 
зручно багато говорити 
про себе. Що для мене в 
житті найдорожче? Це 
коли людина живе для іп-» 
тої людини. Коли в ім'я 
іншого можна забути про 
себе.

КОР.: — Вп так бага
то співаєте про любов...

КІКАБІДЗЕ: — Це ду
же красиве почуття. А в 
нас у Грузії крас'а цінує
ться найвище. Розумієте?

Як жаль, що передана на 
папері думна Вахтанга Кос
тянтиновича не зберігає 
його інтонації! Втім, вам 
неважко уявити цей голос 
— м’який, приємний, хрип
куватий, з наголосом на 
шиплячі. Цей голЛ завжди 
«на слуху». Навіть не в то
му річ. про що співає Вах; 
танг. Між Іншим, його піс
ні не завжди задовольня
ють текстом. Та в нращих 
своїх піснях Вахтанг Кіиа- 
бідзе неповторний. Навіть 
слухаючи в його виконай- ( 
ні грузинські мелодії, не 
розуміючи тексту, відразу 
відчуваєш, що співається 
про доброту.

КОР.: — Вахтанг Кос
тянтинович, спробуйте, 
будь ласка, згадати своє 
дитинство. Адже, як ска
зав поет, все починається 
з дитинства.

КІКАБІДЗЕ: - Я люб
лю згадувати своє дитин
ство, хоч воно не було лег
ким. У мого покоління вза
галі важке повоєнне ди
тинство. Але в дитинстві 
завжди цікаво. Перші від
криття. Перші складності. 
Хоч багато що з того, що 
було вперше, я вже забув. 
Даруйте, мої літа..

КОР.: — ...Ваше багат-, 
ство.

КІКАБІДЗЕ: — Ось мій 
впук допомагає мені бага
то згадати...

Георгія, внуна Вахтанга 
Костянтиновича в цей час 
не було вдома, тобто в го
телі, де ми розмовляли, 
спостерігаючи, як красиво 
лягають сніжинки на мос

ковські дахи. Краса... У Гру-І
г

зії її цінують найвище. Та 
хіба лише в Грузії? У нас 
на Унраїні теж. І тому я з 
радістю розповідаю Вах
тангов! Костянтиновичу 
про нашу Кіровоградщину, 
про сади, про яблуньку на 
хуторі Надія, яна плодоно
сить, хоч залишилась у неї 

лише одна кора. І відчуваю, 
що йому цікаво.

В тому, що Кікабідзе — 
художник, я переконана. 
Все, чим він живе, в чому 
має потребу (пам’ятає Ми
хайла Светлова: «Я могу 
без необходимого, без лиш
него п не могу!»), прониза
но мудрістю і по-людськи 
гармонійне.

КОР.: — А чому ВИ не 
запрошуєте мене на кон
церт?

комплексу, щоб тебе по
чули, для Кікабідзе справді 
непросто. Адже він співає, 
не звертаючи уваги на 
мікрофон, хоч і користує
ться ним.

КІКАБІДЗЕ: — Я пови
нен бачити очі людей: 
Тільки тоді я зрозумію, ЧІІ 
потрібна моя пісня.

КОР.: — Напередодні 
Нового року хотілося б но- 
чутн, що ви вважаєте най
цікавішим зі зробленого за 
останній час.

КІКАБІДЗЕ. — Якщо вії 
пам’ятаєте, у серпні по те
лебаченню демонструвався 
фільм «ТАРС уповноваже-

КІКАБІДЗЕ: — Не ви 
одна так говорите. Коли я 
знімався і про це написали 
в газетах, боягіся

ВАХТАНГ КІКАБІДЗЕ:

«БАЧИТИ ОЧІ ЛЮДЕЙ...»

Глоііті, славного француза, 
що з- волі сценариста Габ- 
різдзе і режисера Данслії 
став rpv jino-л, після В

Я жартувала: це схоже на долю. При
їхати в Москву ледве не в одни день із 
Вахтангом Кікабідзе, на пошуки якого 
(в зв’язку із завданням московського 
журналу) витратила майже всю осінь. 
І така несподіванка... Зимова Москва зу
стрічала усмішкою Буби. Тобто афіші 
по всьому місту від вулиці Горького до 
нових густонаселених районів сповіщали 
про концерти майстрів мистецтв Грузії, і 
на кожній афіші його фотографія...

Кікабідзе — артист, якому гріх скар
житися на неувагу публіки. Неоднора-

зово задумувалася: в чому ж секрет його 
популярності як кіноактора, режисера, 
співака? Талант, звичайно. Але не тіль
ки ним можна пояснити таку безмірну 
приязнь до артиста. Звичайно, ті, хто си
дить у залі, не завжди знають, яка це 
насправді мила, проста, чуйна людина, 
народний артист Грузинської РСР Вах
танг Костянтинович Кікабідзе. Інколи 
мені доводилось переконуватися, що ар
тист, який викликає сльози під час ви
ступу, в житті, в побуті виявляється лю
диною дрібного, нецікавою. Вахтанг Кі
кабідзе при зустрічі здається дещо «від
стороненим», мовчазним. Але тільки спо
чатку. Тон, який він задає в діалозі, від
разу ж допомагає духовному зближен
ню. За час нашого спілкування в Москві 
я зрозуміла, що це справді людина, яка 
своїм існуванням несе в світ добро. 
Правда, це можна було помітити й рані
ше, коли слухала концерти Кікабідзе, 
дивилася фільми з його участю. Та одна 
справа естрада, екран, інша — безпосе
реднє спілкування.

КІКАБІДЗЕ: — Тому, що 
не треба. Хіба там можна 
співати?...

Звичайно, він перебіль
шує. Співати в багатоти
сячному залі Олімпійського

ппГі заявити...», де я грав 
Джона Глсбба.

КОР.: — Для мене це 
була цілковита несподі
ванка. Даруйте, але вас 
після ролей Бенжамена

ко Мізапдарі, який літав у 
старенькому вертольоті 
над горами йо>о рідної 
любимої Тушетії, було так 
важко уявити у ролі... шпи
гуна.

до телефону підходити. 
Умовляли відмовитись, на
віть погрожували.

Успіх Вахтанга Кікабідзе 
у фільмі «ТАРС уповнова
жений заявити...» не такий 
уже й випадковий. Звичай
но, те, що він робив у мис
тецтві до цього, зовсім 
протилежне роботі над 
роллю Джона Глебба, цині
ка, особи страшної і жор
стокої. Агент ЦРУ, він тіль
ки прикриває свої дрібні, 
нікчемні справи службою 
у розвідці. Він — не полі
тик. Колишня дружина 
Глебба Емма Шанц, яку він 
тримає у божевільні, гово
рить: «Політика — це ко
ли иоолинам відпилюють 
лапки без наркозу». Ні.ма-'- 
дам Шанц, коли кроликам 
відпилюють лапки без нар
козу, це не політика. Це 
фашизм, якому чужі ідеї 
гуманізму, людяності. Мені 
подобається, як ставиться 
до ролі Джона Глебба сам 
Вахтанг Кікабідзе. Він вва
жає її своєю чи не най
більшою удачею і говорить 
про це просто, відверто.

Важно навіть сказати, 
що подобається йому біль
ше — кіно чи естрада, чо
му він віддає перевагу. Був 
момент, коли Вахтанг зби
рався піти з естради...

КІКАБІДЗЕ: — ...А. По
тім подумав: як же я жи
тиму без пісні? Ну добре, 
ось завтра я вже не ест
радний співак Вахтанг Кі
кабідзе, — хто ж я толі, 
що я?..

КОР.: — А кіно? Я знаю, 
вп не тільки актор, який, 
правда, незрозуміло наві
що погоджується знімати
ся в таких фільмах,

«Ольга і Костянтин». Але 
ж вп режисер! Ваш фільм 
«Будь здоровий, дорогий!» 
завоював найвищу нагоро
ду па фестивалі телевізій
них фільмів у болгарсько
му місті Габрово, тому са
мому Габрово, анекдоти і 
жарти якого веселять увесь 
■світ. Більше того, ви не 
тільки режисер, вп- й ав
тор сценарію фільму...

КІКАБІДЗЕ: — Однак, 
як актор я все-таки наро
дився на естраді...

Справді, колись Георгій 
Данелія' розповідав, що за- , 
проейв Кікабідзе на голов
ну роль у свій фільм «Не 
сумуй!», побачивши його 
виступ із ансамблем «Оре- 
ра».

Потім о одній із статей 
Г. І. Данелія написав: «Я не 
знаю, яким вийде фільм, 
хорошим чи дуже хорошим 
(поганим, сподіваюсь, він 
не буде), але те, що вибір 
актора на роль Бенжаме
на — велика удача всього 
нашого зйомочного колек
тиву, безперечно».

Ви, звичайно, пам’ятаєте 
цей фільм, пам'ятаєте гу
ляку і фанфарона лінаря 
Бенжамена Глонті. Зміст 
образу, створеного В. Кі
кабідзе, — справжня гас- 
конада (до речі, «Не су
муй!» створено на основі 
французького роману «Мій 
дядя Бенжамен» Клода 
Гільє). Надмірна гордість, 

хвалькуватість, щось справ
ді блазнярсьне... Та разом 
з тим Бенжамен Вахтанга 
Кікабідзе — добра, сердеч
на. благородна людина. 
Широка, щедра, відкрита 
для добра. Ян і душа само
го Вахтанга Кікабідзе, та
кого знаменитого, такого 
улюбленого і безмежно 
доброго Буби Кікабідзе. Ад
же в Тбілісі його й досі всі 
називаю»* Бубою, лк у ди
тинстві називала мама.

Нині на ніностудії «Гру- 
зія-фільм» Вахтанг Костян
тинович починає зйомки 
нового фільму за власним 
сценарієм. Фільм складає
ться з дванадцяти коро
теньких новел.

КОР.: — А як називає
ться паш фільм?

КІКАБІДЗЕ: — «Люби 
мене, як я тебе...».

Ось так. Умій любити. 
Це в житті найголовніше. 
Тоді й тебе любитимуть.

В. ЛЕВОЧКО, 
спецкор «Молодого 

комунара». •
Москва — Кіровоград.

Н
О

З ВИПУСКУ «ДИСК-ЗАЛ»

«Дресси-

СТИЛЬ-ЦЕ ФОРМА,
ГОЛОВНЕ-ТАЛАНТ

«Дорога редакціє!
Я захоплююся сучасною музикою. З нетерпінням 

чекаю на рубрику «Дисн-зал». Але найчастіше не зна- 
хоожу того що хотів би побачити на сторінках газети.

В одному з номерів «Молодого комунара» прочитав 
статтю «Фольклор на рейках сучасності» про ВІА «Ве- 
раси». Я не поважаю ансамблі такого типу. У біль
шості з них не дуже високий професійний рівень. 
Тексти не зачіпають серйозних проблем. Як правило, 
вони про кохання. Та й ця тема нерідко трактується, 
як на мене, дуже примітивно. Є й інші недоліки, які 
можна перелічувати довго. Висновок: жанр ВІА від
мирає.

Інша справа — рок-музика. В цьому жанрі, як і в 
джазі, працювало багато талановитих музикантів. Ос
таннім часом у нашій країні з’явилося багато цікавих 
рок-груп («Автограф», «Динамік», «Карнавал» тощо). 
Проте на сторінках газети я бачив розповідь лише про 
рок-групу «Діалог». А тому прошу вас: пишіть більше 
про цікаві, популярні І перспективні ансамблі та їх 
солістів. '

З повагою учень 10 класу Добровелич- 
ківсьної середньої шноли В. ОСЕТРОВ».

КАЖУ відверто: я сим- 
патизую авторові цьо

го листа. Переконаний — 
захоплення музикою у 
В. Осетрова не поверхове. 
Згоден з деякими його 
думками.

Справді, за останні п'ять 
років на нашій професій
ній сцені з'явилося досить 
багато так званих «рок- 
груп». Вони урізноманітни
ли, поглибили поетичний і 
музичний зміст молодіж
ної пісні. На жаль, далеко 
на всі надії, які поклада
лися на новий різновид 
ансамблів, виправдали се-

бе. Але це тема окремої 
розмови.

Сьогодні ж мені хоче
ться висловитися з приво
ду одної суперечливої те
зи В. Осетрова: «Жанр 
ВІА вже відмирає...».

Зауважу, що багато ко
лишніх «ВІА» поспішно 
перейменували себе в 
престижні «рок-групи». Але 
д лі цієї своєрідної «плас
тичної операції» на яс
кравих афішах не пішли. 
Талановиті музиканти об
рали набагато складніший 
шлях. Не перекреслюючи 
набутків жанру ВІА, вони

почали пошуки нової сти
лістики, нового змісту, но
вої сценографії.

Сьогодні вже 
впевнено сказати, 
типові у минулому 
«Веселые ребята», 
цветы», «Лейся 
«Пламя», залишили далеко 
позаду деякі модні рон- 
групи.

Дві останні платівки ан
самблю «Веселые ребята» 
з композиціями молодо
го автора Володимира Ма- 
тецького та Давида Тух- 
манова — найпереконли
віший доказ тому. Насиче
не звучання клавішних, 
оригінальні партії соло- та 
бас-гітари, експресивний 
вокал, нарешті, філософ
ські вірші Семена Кирса
нова в композиції «XXIII 
век» свідчать про те, що 
у ветерана радянської 
естрадної музики з’явило
ся «друге дихання».
К ЕЗЗМІННІ керівники ан- 
** самблю «Самоцветы» 
Юрій Маликов і Володимир 
Пресняков останнім часом 
створюють цікаві компо
зиції. Серед них рок-бала- 
да «Мир — имл Земли», лі
рична сповідь «Бумажный 
кораблик», ретро-пісенька 
«Ни одной строки», жартів
лива картинна «Король 
футбола», дисно-компози- 
ція «Аэробика», психоло-

можна 
що тані 
ВІД. як

«Само- 
песня!»,

гічний монолог 
ровщик» тощо.

Творче кредо аньамблю: 
сучасна за музичною сти
лістикою пісня, що грун
тується на високій поезії. 
Вокальну палітру колекти
ву збагатили останнім ча
сом гострий, динамічний, 
вишуканий голос Сергія 
Бєлікова і ліричний, стри
маний, м’який голос Олек
сандра Нефьодова.
САМОЦВЕТЫ» змінили 

також і принципи по
будови концертної програ
ми. 31 січня наступного 
року в Державному театрі 
естради відбудеться пре
м’єра спектаклю ансамб
лю «Игра в волшебный 
тир».

Після деякої паузи вда
ло заявив про себе і ан
самбль «Лейся, песня!». 
Він провів «реконструк
цію» у трьох напрямах. 
Зміцнив склад молодими,

у

здібними музикантами. 
Змінив звучання (викорис
товує, наприклад, незвичні 
для естрадних груп ін
струменти: акордеон, губ
ну гармошку, флейту). 
Третій напрям — репер
туар. Роздуми про пошук 
свого місця в житті — ПІС
НЯ «Кросс», лірична балада 
«Рядом со мной», жартів
ливий рок-н-ролл «Радио— 
лучше всего» (дві з цих 
композицій В. Матецького 
увійшли на останній мінь
йон ансамблю).
II Е ВСЕ ще вдається на 

шляху оновлення 
самблеві «Пламя».
концертна програма, з 
якою він виступив у Кіро
вограді, два його диски-гі- 
ганти «Время пик» та «Ки
нематограф» свідчать про 
серйозність намірів 
лективу.

Приваблюють симпатії 
авторські роботи музич
ного керівника групи Сер
гія Березіна на вірші Юрія 
Левітанського. Семена Кир- 
санова, Юнни Моріц. Євгена 
Євтушенка. Справжньою 
онрасою репертуару ан
самблю «Пламя» стала піс
ня «Не поговорили» (вірші 
Ю. Левітанського). її не 
можна віднести строго до 
жодного із музичних сти
лів. Подібне виконання рід
ко зустрінеш навіть у до
свідчених в цій справі рок- 
груп.

Отже, не можу погоди
тися з думкою, що жанр 
ВІА відмирає. Просто, як і 
будь-яке явище в мис
тецтві, він розвивається, 
змінюється, веде активний 
пошук.

Стильове розмаїття до
помагає вести із слухача
ми розмову не в одній то
нальності, а з використан
ням багатопланових функ
цій сучасної молодіжної 
музики — вона змушує су
мувати і сміятися, розва
жає і вчить. І не так важ
ливо — робить це ВІА чи 
рок-група. Важливіше, чи 
роблять вони свою справу 
талановито.

А. КРУПСЬКИЙ.
Завершуючи сьогодніш

ню розмову, редакція обі
цяє В. Осетрову і всім чи
тачам продовжити в на
ступному році розповіді 
про найкращі рок-групи, 
ВІА, популярних солістів 
радянської естради.

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКО’

«Молодой коммунар» — 
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