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ТАКИЙ ТЕПЕР

НЕ
КОМСОМОЛЕЦЬ

П’ятий рік після звільнення з лав Радянської Армії,
сумлінно працює шофером у колгосп; імені Суворова
комсомолець Сергій Талпа. Безаварійні, точно злагоджені
з заданим графіком рейси, сотні кілограмів зенономлєного
пального, значне перевиконання планів перевезення ван
тажів — так характеризують роботу комсомольця керів
ники господарства. Партійний комітет колгоспу рекомен
дував молодого механізатора до вступу кандидатом у чле
ни КПРС.
.У ці дні Сергій Талпа своїм «ГАЗ-53» вивозить качани
нунурудзи від комбайнів. На честь XX з’їзду ВЛКЄМ ком
сомолець узяв підвищені зобов’язання.
На знімку: Сергій ТАЛПА.
Фото В. РУДЕНКА.
Бобринецький район.

НАЗУСТРІЧ
ХА^'ЇЗДУ ВЛКСМ

СУПЕРНИКИ
НЕ КОНКУРЕНТИ
Ці два комсомольсько-мо
лодіжних колективи трудя
ться в одному цеху — меха
носкладальному № 2. А зна
ють про ЇХНЄ трудове супер
ництво й у сусідів: саме ці
два КМК після зачинателів —
бригади В. Бадова — підтри
мали почин колективної від
повідальності за правопору
шення. Суперники по соціа
лістичному змаганню вклю
чилися в змагання назустріч
комсомольським
форумам,
підтримавши ініціативу мо
лоді із Кіровоградського- за
воду падісвиробів «XX з’їзду
ВЛНСМ — двадцять ударних
трудових декад!».
Комсомольсько - МОЛОДІЖ
НУ боигаду по механічній
обообці обойм НШ-50 імені
XXVI з’їзм’ КПРС очолює
майстер
Авраменно. а
другий КМ<7— майстер В. О.
Білостоцький. Постановивши
перевиконувати планові по
казники принаймні на 3 — 5
пвоцентів. молоді токарі ста
більно попереду. Колективи
обох бригад зобов’язалися
відпрацювати на Заощадже
них
матеріалах деа дні.
один — вже
на рахунку
ножної бригади. Однак, знач
но сповільнює темпи нерит
мічне постачання литва з
ливарно-термічного
цеху
М 3, тож прямо гарантувати
постійний процент знижен
ня втрат продунції від брану
не можуть. Та молоді вироб
ничники настроєні утриму
вати високі темпи. Впевне
ність ідо. у першу чергу, від
антиву бригад. У колситиві
М. В. Авраменка. крім групкомсорга Любові Машак тон
задає токар, переможець за
гальнозаводського соціаліс
тичного змагання молодих
токарів за II квартал Серпи
Данилов та його однодумці.
М^ГУЯЬСЬКИЙ,
сенретаУномітету ком
сомолу
кіровоград
ського заводу вГІдрссипа».

IIАЙЗАБРУДНЕНШІИЙ
** на ремонтно-механіч
ному заводі імені В. К. Таратутв ремонтно-механіч
ний цех № 3. Слушно —
виробничі операції, що тут
виконуються, вже самі по
собі не можна прирівняти
до умов, в яких працюють,
скажімо, токарі па вер
статах з ЧПУ, Розбиран
ня, зварювання, складання,
випробування — саме цим
займаються тут і ті сім
надцять комсомольців, що
стоять на обліку в цеховій
комсомольській організа
ції. Так, але чи аж до та
кого крайнього стану мож
на доводити «специфіку»
виробництва? Працюючі,
може здатися, наче зма
гаються, в кого найнеохайиіша спецівка.
— А воно так і е в дійс
ності, — не заперечує мої
сумні припущення слюсар-складальннк Анатолій
Богашов. — Он у Сергія
трохи чистіша, йому вдалося-такн отримати у комірииці. Чи ж на заводі
немає серйозніших проб
лем, щоб із. вибачте, шта
нів та куртки для роботи
біля мастил робити культ?
— Знає про таку ситуа
цію зі спецодягом у робіт
ників, мабуть, кожен, хто
хоч трохи цікавиться чи
відповідає за лад~у нашо
му цеху. Скажімо, началь
ник цеху що може зроби
ти? Спитати з тієї ж комірниці, підкажете? А во
на — «немає па складі!».
І, мовляв, які до мене ще
претензії? А нам то від
цього? — це вже додає
напарник Анатолія по цій
зміні Федір Чубов.

Як було? Не платить
якийсь комсомолець внес
ки, І З НИМ ДОВОДИЛОСЬ
буквально «возитись», ме
ло не вмовляти сплатити
борги. Або ще гірше —
загублено комсомольський
квиток*, погудили хлопця
чи дівчину та й виписали
ноеий документ.
Тепер же в таких ви
падках діємо інакше, З
початку року за втрату
комсомольських докумен
тів п’ятьом членам ВЛКСМ
оголошено догани,
при
чому одному з них —
В. Даценку — із занесен
ням до облікової картки.
Кожне таке рішення прий
малось лише після деталь
ного з’ясування обставин
і причин, за яких було
втрачено документи. Спо
чатку оцінку дають спіл
чани первинної, а потім
уже цією справою зай
мається райком комсо
молу.
Нові вимоги поставила
перебудова і де такого
питання, як облік членів
ЕЛКСМ. Не так давно чи
малий процент у складі
комсомольських організа
цій становили ті, хто не
_стояв і не бажав ставати
і на облік. Нині кількість
тих, хто не стоїть на обліі ку, значно зменшилась.
Як цього досягни? Пс-пєр-
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ше, суворіше питаємо з
секретарів
комсомоль
ських осередків. Так, на
приклад, недавно на засі
данні бюро райкому ком
сомолу відбулась не зов
сім приємна розмова з
секретарями комсомоль
ських організацій Мар’янівського радгоспу С. Самосьонком, колгоспів іме
ні Кірова — В. Сопілко,
імені Карпа Маркса —
Ю. Туником. Саме в цих
організаціях було вияв
лено значні недоліки у ве
денні обліку. Секретарям
оголошено
догани. Подруге, активніше стали ви
користовувати так звану
систему сповіщення-повідомлецня, завдяки якій є
можливість постійно три
мати на контролі кіль
кість комсомольців, знятих
з обліку, але які ще не
прибули б нову організа
цію.
Тепер суворіше питаємо
з тих, хто фактично втратив
зв’язок з комсомолом.
Вже НИНІШНЬОГО року з
цієї причини з лав ВЛКСМ
виключено двадцять шість
чоловік (порівняйте: за
весь минулий рік — жод
ного).
Впевнені, що від цього
комсомольські організації
не постраждають. Навпа
ки: нехай там будуть ті,
хто бачить в комсомолі не
якусь повинність чи фор
мальність, а дійсно бойову
організацію.
Л. ПРИПИСНА,
завідуюча
сектором
обліку
МаловискіЕськсгс райкому ГіКСМ
України.
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ЦЕ ПІД СИЛУ
ШКОЛЯРАМ
Мені часто доводиться чу
ти, мовляв, у школі за дітей
все роблять учителі. І збори
готують, і вечори організо
вують, і стінгазети випуска
ють.
Перш за все, авторитет
піонерської та комсомоль
ської організацій завойову
ється конкретними цікавими
справами, які хлопчики і
дівчатка самі задумали, са
мі і виконали. Ось, примі
ром, 2 жовтня минулого ро
ку було дано новий старт
маршу юних ленінців «Рево
люційний тримаймо крок».
Зараз піонери охоче взяли
ся за вивчення життя і ді
яльності соратників В. І. Ле
ніна. Учні десятирічок №№ 9,
19, 18 збирають по крапли
нах відомості про Г. М. Кржи
жановського, С. /А. Кірова.
До речі, в останній із на
званих шкіл до сторіччя з
дня народження Сергія МироноЕича створено хоро
ший музей.
Немало, добрих справ ми
маємо і в трудовому вихо
ванні. Тут не можна не зга
дати ініціативу учнів СШ
№ 14, які в день відкриття
XXVII з’їзду КПРС ударно
попрацювали на олісекстракційкому заводі, залізнич
ній станції та в лікарні. Доб
ре зарекомендували себе
операція «Ленінську книгу—
в кожен дім» (СШ № 9);
створення
піонерських і
комсомольських словників

XXVII з’їзду партії (середня
шнола № 3).
Все, про що говорила я
вище, — лише частина до
сягнень учнівської молоді
району. Роль учнівського са
моврядування
ще
дуже
низька.
З задоволенням
прочитала статтю кандидата
педагогічних наук А. Б. Резніка «Довести до пуття». У
ній якраз відповіді на запи
тання «як підвищити актив
ність шкільного
комсомо
лу». їхня пасивність не лише
в тому, що самі хлопці і дів
чата не хочуть вчитися, фі
зично працювати. Винні і ми,
дорослі. Приміром, підшеф
ні підприємства, — чи не
завжди найелабкіша ланка
в ланцюзі «школа — ПТУ -=
підприємство».
Отже, з трибуни пленуму
обласного комітету ЛКСМ
України хочу заявити: до
рослі, давайте більше са
мостійності нашим вихован
цям.

Ю. КОВАЛЕНКО,
секретар — завідуюча
віддіпом учнівської мо
лоді Кїрсвсьного 'рай
кому комсомолу.
м. Кіровоград.

БОГАШОВ, МЕЗЕНЦЕВ ТА ІНШІ...
Із Сергієм Мезенцевнм
перемовилися вже після
закінчення роботи. — Що
нового? От скажімо, змон
тований... нівроку тому
конвейєр. Старий у плані
реконструкції демонтува
ли, дістали десь інший
(підозрюємо, у найдаль

гу, взимку щоб зігрітися,
доведеться, напевне, одя
гати фуфайки й теплі ру
кавиці. То й що тут каза
ти за якусь модернізацію
чи науково-технічний про
грес. у кожному виробни
чому підрозділі!
— А з суто комсомоль

шому забутому закутку),
поставили нам взамін то
го. Але забули, очевидно,
що не всякий конвейєр
підходить до різних видів
робіт. Цей виявився мало
потужним: буквально з
перших же спроб пропус
тити по ньому дизельний_
двигун конвейєр ледь не
завалився набік. Толя вже
казав про спецодяг, але
забув уточнити, що той,
що маємо, одягаємо кож
ної зміни майже мокрим:
вентиляція в цеху не діє.
Уявіть, що тут робилося,
коли стояла спека — се
ред зварювання, вихлоп
них газів й інших випарів!
А з автоматом газованої
води наче граються: то
працює, то пі — хоч і сто
їть собі справно у відомо
му всім місці. У свою чер

ською роботою як у вас
справи?
— Із організацією дозвіл
ля у нас... не дуже. Без
системно, бідно. Теж не
підтримують. От спортсме
ни в вас водяться — і за
підприємство, і за місто,
коли треба, стоїмо.
— Отже, проблем чима
ло. Як прагнутимете вирі
шувати їх на сьогоднішніх
зборах?
— А мені вже набридло
товкти воду в ступі, слово
честі, — Анатолій Бога
шов. — Із року в рік, як
сьогодні пам’ятаю, відколи
тут працюю. Виробничі
проблеми наче існують ви
ключно для нас особистояк хочеш, так і викручуй
ся. А плани ті ж. Чи таким
воно має бути? Не буду
виступати, не вірю, що це

призведе до якихось зру
шень у кращий бік?
— Якщо про виробіток—
будь ласка, ми з хлопця
ми щомісяця міняємося
однії з одним в списку пе
редовиків, чорних трикут
ничків про невиконання
плану не знайдете ні про
ти кого. Мабуть, це го
ловний козир — «чого ж
ремствуєте, хлопці, працюється ж вам наче не
погано?». Тільки й чути—
Богашов, Мезенцев, Ба
бенко. Впевнений, що й
сьогодні на зборах будуть
ті самі слова... То кому
попи, такі збори, потрібні
і чи варто їх проводити?Збори пройшли. Була
доповідь, у пій по-ділово
му йшлося про успіхи в
праці, названо прізвища
«маяків», на котрих «треба
рівнятися всім». В обгово
ренні взяло участь. кілька
спілчан. Зрозуміло, вироб
ництво з його проблема
ми було першим І голов
ним питанням. Але хтось
із виступаючих слушно за
уважив, що йому ці збо
ри
видаються
звичай
ними
робочими летуч
ками, де для годиться
переповідається все те, що
відомо кожному окремо.
Додалося, щоправда, зауважень про бездіяльність
«Комсомольського прожек
тора», про житлові проб
леми працюючих, особли
во, молодих спеціалістів,
про невпорядкованість си
стеми
матеріального та
морального
заохочення
кращих
виробничників...

Однак, зневіра у здійснен
ність цих задумів чи пла
нів, мабуть, наклала від
биток на весь хід зборів.
Так же для годиться був
обраний новий склад ком
сомольського бюро, штабу
«К’П». Члени бюро якось
несподівано для присутніх
(у виступах стріли рідкіс
ної критики здебільшого
призначалися для відсут
ніх) проголосували не за
кандидатуру
секретаря
комсомольської організа
ції Сергія Даньковського,
а за Віталія Бабенка. Ма
буть вшановуючи його
виступ зі словами про по
требу пошуку
дійових
форм перебудови?
Збори, дійсно, не стали
«отими» особливими, які б
відрізнялися від поперед
ніх. Не враховано, шо са
ме па звіти й вибори вар
то й просто необхідно бу
ло запросити представни
ків адміністрації, проф
спілкової організації, ве
теранів праці: адже саме
на адресу окремих із них
були
висловлені заува
ження! Що ж дивуватися,
шо «все так і залишиться»?
Іншим заголовком до
цих заміток можна було б
поставити слова Віталія
Бабенка «Не варто знов
вигадувать
велосипед».
Так, комсоргу, ще раз ви
значати ті самі завдання
нічого, їх треба викопу
вати. Енергійності зажа
дайте ж спершу у себе са
мих.
І. КУЦЕНКО,
м. Кіровоград.
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«Молодий комунар»

НА ТВОЮ
| КНИЖКОВУ полицю

НАШ СУЧАСНИК
уроки вона просиділа
ВСІза столом
незрушио, при

тишено. Дивилася на дошку,
але нічого не бачила й не
чула,. Чи не вперше за всі
свої дев’ять років навчан
ня в школі. 9 «Б» жив звич
ним буденним життям: учні
гамірливо всідались за ко
ричневими
полірованими
столами, дружно вставали,
коли заходив вчитель, від
повідали на привітання хо
ром «Добрий день!», і гамір
спадав, але не вщухав геть
— хтось шепотівся; хтось
шелестів сторінками підруч
ника, намагаючись в остан
ню мить підчитати бодай
краєм ока, бо ж покличуть
зараз до дошки... Тільки во
на сиділа тихо й чекала,
аби швидше минали урок за
уроком. А після четвертого,
коли нарешті деренчливо й
довгожданно пролупав дзві
нок, відпросилася з уроку
фізкультури іі неквапно .на
збивалась додому.
Дивувались олнокласнн
ки: чого це Світлана сьо
годні на себе саму несхожа
така? Жвава, весела, бала
куча — такою звикли її ба
чити й відчувати коло себе
однокласники. А сьогодні
паче хто підмінив її.
Вона йшла довгим кори
дором, спускалась по схо
дах на перший поверх, ви
ходила на просторе, приті
нене стрункими ялинками й
розкидистими
каштанами
шкільне подвір'я. Квапилась
додому, бо тільки там. ду
малось їй, розрадять, заспо
коять. Квапилась до мами.
А трапилось у її житті
пепередбачуване. незвичай
не: вперше за два роки,
звідколи комсомольці деся
тирічки обрали її своїм ва
тажком, вона змушена була
сьогодні вранці на дошці
-об'яв комітету комсомолу
тремтячими руками написа
ти: «Комсомольські збори
■переносяться на післязавтра,
14.00». Повісила оголошен
ня (воно, здається, пекло в
руки і кнопки гнулись під
пальцями, мов пластиліно
ві). повідомила додатково
класних комсоргів, і за пар
тою почався для неї тяж
кий день, а друзі її не узна
вали.
Чому зірвались комсо
мольські збори? Це запи
тання мучило її з самого
ранку, і 'з самого ранку во
на не могла знайти на нього
відповіді. Хоча на перший
погляд все просто. Планові
збори вирішено було про
вести давно, тиждень тому
вивісили оголошення, її сек
ретар комітету комсомолу
Глодоської
десятирічки
Світлана Ященко довго го
ворила тоді з членом комі
тету, головою учкому, яка
мала готувати доповідь про
стан успішності в комсо
мольській організації за під
сумками трьох чвертей на
вчального року. А сьогодні
вранці, перед уроками, не
передчуваючи ніяких непри
ємностей. Світлана запита
ла: «Наталю, ти готова до
зборів?». И одразу побачила
по очах — сполохані очі —
голова учкому не готова.
Наталка мовчки опустила
голову,. але секретареві не
вірилось: «Що. зовсім? Чо
му ж ти не попередила? В
чому справа?..».
Зараз квапилась сухою
асфальтівкою додому й'карталась єдиним питанням:
чому так вийшло? Вперше
за два роки. Наталка вин
на? їй найпростіше дорік
нути, але ж цс могло трапи,
тись не тільки з нею — ДОСІ
ж усі доручення комсо
мольські вона виконувала
бездоганно. Може, причину
треба шукати в самому сек."
ретареві — в пій самій. Світ
лані Ященко? Що не про
контролювала вчора-поза
вчора, поклалась як па саму
себе й не подумала, що
якась оказія отак може все
повернути

Секретар комітету комсо
молу — організатор насам
перед. Чи була вона органі
затором в даній ситуації, чи
до кінця виявила свої здіб
ності? Що там думати н
сумніватись: результат —
ось оцінка. Досі ж їй зда
валось, що такі здібності у
неї є. Досі, здається, було
усе так просто й легко.
В комсомол її приймали
у сьомому класі, два роки
тому,
? » 4 квітня. Ця дата за
пам’ятається на все життя.
З квітня їй виповнилось 14
років, а наступного дня уро
чисто другий секретар Новоукраїнського
райкому
комсомолу вручив комсо
мольський квиток і пришпи
лив на білу школярську
форму червоний, як крапля
крові, комсомольський зна
чок з рідшім, дорогим про
філем Ілліча. Вона йшла
тоді цією самою дорогою

зюком. Слідопити регулярно
проводять збори, засідання
штабу, ведуть активне лис
тування з ветеранами, слідо
питами інших шкіл. За два
надцять років зроблено ба
гато. Ось торік, у дні свят
кування 40-річчя Великої
Перемоги, відкрито ще один
пам'ятник. Он вій на роздо
ріжжі.
Світлана зійшла східцями
до гранітного каменя, на
відшліфованій прямовисній
стіні якого горіли слова
«Цю вулицю названо ім'ям
нашої односельчанки, підВірп
пільніпи-партпзапки
Трохимівпи Федчекко, яка в
вересні 1943 року загинула
від рук фашистів». Земля
окіл пам'ятника була спушепа, чорна. «Казала Оксайка, що як і торік, посіюгь тут матіолу — цвітс голубенько, небесно, і пахне
вечорами на весь куток...

ДВА
додому, радісно й добре бу
до на душі, як ніколи.
Ще через три дні у школі
відбулись
звітно-виборні
комсомольські збори її на
засіданні комітету комсо
молу секретар парторгапізації Б. Г. Лавриненко попро
сив слова:
«Рекомендую
секретарем комітету обрати
Світлану Ященко. Відмінни
ця, товариської вдачі, ста
ранна, має організаторські
здібності... Ну, ви її всі
знаєте. Така мой- думка».
Члени комітету
дружно
здійняли руки, а для неї цс
було настільки несподіва
ним, що вона навіть розгу
билась: «Спасибі за довір'я,
але ж... Я наймолодша се
ред комсомольців і взагалі
досвіду...». — «Досвід —
справа часу, допоможемо на
перших порах», — подала з
задніх лав голос старша
піоиервожата В. М. Кири
ленко. А Світлані тоді поду
малось: ось це і е, мабуть,
той час. коли треба себе
перевірити — на
що ти
спроможна.
Два роки минуло. Швид
ко начебто, непомітно. Але
оглянись назад і бачиться
мало не кожен день. Не да
вала вона собі спочинку,
ворушилось, кипіло комсо
мольське життя в школі...
Від містка, під яким хлюпочеться між камінням ву
зесенький, зарослий довго
косими вербами Сухий Ташлик, асфальтова дорога бе
реться на згірок. Це і є
центр Глодос. Тут і сільська
Рада, і будинок культури, і
магазини, й білостінний з
позаминулого століття со
бор за ясенами... Але най
визначніше місце тут — ме
моріал воїнам-одиоссльцям,
які загинули в роки Вели
кої Вітчизняної, на одній із
плит якого впкарбувано її
ім'я її дідуся. Яшенка Фе
дора Микитовича. На пли
тах, коло вічного вогню —
завжди лежать квіти. Квіти
визволителям.
Меморіал було відкрпто
десять ліг тому, За спіль
пою ініціативою шкільного
комітету комсомолу й клубу
юних слідопитів «Пошук».
Нинішній командир слідо
питів однокласник Володи
мир Жабськпіі — член коміготу комсомолу. Взагалі,
військово-патріотичне вихо
вання в школі — одна з тих
ділянок роботи комітету, з
якою у секретаря пай менше
проблем. Добрі стосунки на
лагоджено з керівником
клубу, спвочолпм ветераном
Чеііпсом Климовичем ГІо.чо

руки — причепурили його
школярі, вибілили, аж дояр
ки заздрили. Кожен на
вчальний вересень для глодос ьких
ста ршокл асникі в
починається щирою подя
кою правління колгоспу —
пайсумлінніших нагороджу
ють цінними подарунками.
І вже скільки разів впходив_комітет комсомолу з
пропозиції ю — треба створити в школі учнівсь^' ви
робничу бригаду, але зав
жди знаходилась причина,
щоб пропозиція залишалась
тільки на папері. То секре
тар вирішила вийти за межі
шкільного врядування —
виступила взимку з цього
приводу на пленумі райко
му комсомолу, а ось недав
но, у березні, на комсомоль
ських зборах говорила про
бригаду не одна вона. До
моглися. Цього . Т і а нареш
ті буде в них учнівська ви-

СІїМ'ї.'іу провести урочисто
пам’ятно, незвичайно. Мама1
тоді підказала слушно, що’
найактивнішу участь у яр
марку мають взятії і учні
початкових класів — кожна
мама прийде на таке свято,
помилується роботою своїх і
діток. Як на справжнім у І
ярмарку людно було тоді у я
школі й коло школи. Здає
ться. всі Глодосп зійшлися
8 1987 році аось радян
глянути на вироби дітей. Та
й не тільки глянути, а й при ський народ, прогресивне
дбати яку барвисту вишив людство святкуватимуть 70-у
ку чи запашний торт солод річницю Великої Жовтневої
революції.
кий... Більше ніж півтисячі соціалістичної
карбованців
перерахували До цієї знаменної дати бу
того дня школярі у Радян дуть випущені видання різ
ський (|юпд миру.
і них жанрів: збірник сцена
ріїв масових театралізова
Оглянешся на два—три мі них свят, вистав, концертів
сяці назад (не кажучи вже (.Жовтень. Труд. Мир», пар
про два роки) — скільки титури симфонічних творів
різних пам'ятних ініціатив, українських радянських ком
заходів, свят, зборів прово позиторів Г. Майбороди.
див комітет. І в райкомі Ю. Іщенка, О. Андреєвої..
комсомолу їх ставлять ін До .70-річчя встановлення
шим у приклад як органі Радянської влади на Україні
затора нанзначиішнх почи- побачить світ збірник пісень
"Паїїь. її, секретаря, харак «В сім’ї єдиній».
теризують насамперед висо
Цілий ряд видань присвя
ким і і
оэга и ізаторськи ми
чено 65-річчю утзорення
здібностями.
СРСР. Серед них — 2-й ви
Ось уже й на грунтову пуск збірника статей радян
дорогу зійшла — рідна Пів ських музикознавців «Му
нічна вулиця, вкінці якої зична культура братніх рес
під горіхами її при калині
робнича.
Вже їхня хата. Вдома мама? І публік СРСР», пісенники з
сувенірних видаУІкМакомітет ч и к и враз їй стало соромно, що серії
родні пісні братніх р^глубсклали списки досі всю дорогу вона дума
бажаючих пра ла тільки про те, що мама лік СРСР» — «Грузинські на
цювати влітку їй підкаже, мама порадить. родні пісні» та «Естонські
після практики. Яка рада? І так зрозуміло народні пісні» — у перекла
Сформовано чо про що треба говорити на дах текстів російською мо
тири
загони: засіданні. Говорити треба вою, чергозі випуски збір
радянських
твариннії к і в, про відповідальність кож- ників творів
«Пісні
про
композиторів
буряківни к і в, ного члена комітету крмсо- Батьківщину», «Наш край»,
трапнмолу.
Бо
ж
тс.
що
робітників кон
І «Музика народів СРСР для |
сервного заво лось, могло трапитись із баяна».
кожним.
Вона
завжди
пере

ду й ремонтни
завжди
ків (школу го страховувалась,
Традиційна серія «Творчі І
перепровітуватимуть до контролювала,
портрети
українських ком
ряла
зайвин
раз.
аби
часом
нового навчаль
ного).
Сама не зірвався захід, акція... позиторів» збагатиться но- '
Але ж комітет комсомолу вими науково-популярними
Світлана, як і це не тільки — секретар. брошурами про відомого
два попередні Це — одинадцять
членів українського композитора
літа, працюва колективу, одинадцять од XIX ст. П. Сокальського та
тиме на ко.і- нодумців: енергійних, порив українського
радянського
госпному кон- них, ініціативних. Чому ж митця Г. Цицалюка.
сервиому заво досі вона брала на себе
Планом передбачені на
ді, разом із найбільше? Чи це неправда? уково-популярні книжки про
Олеикою Упе- Може вона сама перебіль видатних майстрів виконав
ренко, Оксаною шує свою роль в колективі? ського мистецтва Радян
Лисенко... Всього 12 чоловік
За два роки вона сама ської України — корифея
в їхньому загоні. До самого готувала доповіді на збори, української оперної сцени
вересня відвозитиме їх кол піклувалась про явку н М. Литаиненко-Вольгемут і
госпна машина у сусіднє се ефективність, шукала допо майстра балету А. Лагоду.
ло Вербівку, бо навіть не моги в нинішнього секрета
В 1987 році
увага
уявляється як це сидіти ря парторгашзації Алли приділятиметься
випуску лі
влітку без діла. І скучно, і Мефодіївни
Ледутнпьш,
тератури пре музику
дяя
совісно.
старшої піонервожатої, вчи
При згадці про прийдеш телів. 1 рідко доручала такі дітей та юнацтва. Це —- на
українських радян
ню знайому роботу коло важливі справи комусь із риси
ських музмневнавців: 3. 4<упр
о
огірочків і помідорів,
членів комітету. Бо сумні
• гарячі жнива, па які вона валась, що справляться. Та зик «Платан Майбородаь»,
виїжджатиме в агіткульт- ніхто й не перечив. Але хіба Г. Степанченко «Яків Степо
бригаді до хліборобів, про так .має бути? Ні, без комі вий». Крім того, російською
невтримну пісшо над золо тетників у школі не прово мовою буде видано черго»
тими хлібами й стернями, диться жоден захід, часто ву збірку нарисів про укра
про тепле лагідне літечко— їхній внесок визначальний, їнських композиторів — ав
на душі стає погідно, світло але перше слово — за сек торів дитячої музики «Про
й не хочеться думати про ретарем. І ось наслідки: тих, хто пише музику дня
перше слово в організації дітей».
сьогоднішню поразку, таку доручено членові комітету
Різноманітно представле
несподівану й підступну. Та комсомолу і...
на нотна література для ді
думати треба. Вона радити
Вона вже знає, про що тей та юнацтва- Так, до пламеться з мамою. Мама ви сьогодні, ось через годину,
слухає уважно, помовчить і, піде мова па незапланова-1 ну увійшли авторські збір
може, підкаже, порадить. пому засіданні комітету. Во ники дитячих пісень україн
Так завжди. Світлана звер на вже підготувалась. Ось ських радянських компози
торів М. Кармінського і
тається до неї у найскрутні- тільки загляне па хвилинку Б. Фільц, збірка пісень на
ші хвилини, мама в курсі до хати, посміхнеться прнвірші українського радян
всіх її шкільних справ, то вітно мамі, аби та не за- ського поета ііАМорданя,
му й довіряється їй у всьо підозрила її сум’ять і ва- чергові випускн-^^збірникіа
гань душевних. Треба по- популярних пісень для ді
му.
Ще зовсім маленькою, ко спішати — далеченько до тей «Пісні з дитячих кіно
ли її запитували, ким вона ніколи.
фільмів» та «Смішинки». Го
Світлана оглянулась на туються до випуску також
станс, як виросте, Світланка зводила очі на неньку й село. Он вона, школа: в зе- яскраво ілюстровані видан
завчасно казала: «Як ма ленпх свічках тополь на гіа- ня народних пісень братніх
впдпо.
ма...». Мама закінчила педа горбі — звідусіль
республік СРСР «Білоруські
Там
досиджують
останній
гогічне училище іі перші ро
урок її товариші і. видно, народні пісні для дітей» та
ки працювала вчителькою1 теж чекають. Звичайно, че «Молдавські народні пісні
початкових класів. «Як ма кають. Світлана вже бачила для дітей».
ма...» — це вчителькою пер- затишну піонерську кімнату
В 1987 році видавництво
шачків. Дивно, але ось уже на першому поверсі, де зде значно розширить випуск
за стільки років мрія її не більшого вони засідають, збірників творів з репер
змінилась — «Як мама... »— бачила насторожені обличчя туару відомих радянських
хоч мама уже давно пра- комітетників — розмова бу- співаків — майстрів
мис
цює вихователькою в кол- де серйозною, розмова з тецтв України. Серед них—
госпному дитячому садку.
приводу...
збірники пісень з репер
Ось і недавно розказува
туару Н. Матзієнко, Н. Ярем«
В. БОНДАР.
ла детально мамі про ярма Нозоукраїнський район.
чука, арій, романсів та пі
рок солідарності, який вирі
сень з репертуару І. ПаторФото Г. ВРДДІЯ.
шено було комітетом комжинського,
А_^Кочерги

Новинки

«Музичної

У країн

Р О К

— Згадала сестричку, голо
ву ради піонерської дружи
ни імені Олега Кошового. — Треба буде днями по
радитись, як готується дру
жина до свого піонерського
свята. Воно ж не за гора
ми».
Дорога стелилась далі —
під безлистими те акаціями
аж до далекої, майже ок
раїнної їхньої вулиці ГІівпічної. 1 снувались думки—
вже спокійніше, р оз важливіше.
Перебирала у пам'яті членів комітету ко.мсомолу:
Валя Яковенко,. Світлана
Мизип. Ліля І Іестерчук...
Начебто вже вивчила усіх
членів
--- -• • — комітету,
І , їхні
здібності, спроможності.. У
школі склад комітету силь
но оновлюється щороку —
внпусжппкн вибувають ав
томатично. Але хіба за рік
не зрозумієш товариша, не
вивчиш його? Хоча цим спе
ціально не займаєшся, а, ви
ходить, треба.
Чи могла б підвести так
Ліля Нестерчук? В комітеті
вона очолює сектор трудо
вого виховання комсомоль
ців. Скільки славних справ
на рахунку юних глодосців!
Уже не перше літо школярі,
особливо старшокласники,
стають справжніми помічніїкамп в колгоспі імені Фрупзс. І буряки допомагають
прополювати, і за телятками
доглядають, і корів доять...
Торік, наприклад, самій Ді
лі за літо записано 81 впхододспь па молочнотовар
ній фермі № І. Кілька ро
ків тому у школі створили
загін тваринників «Моло
дість», то дівчаткам і хлоп
цям на літо навіть самостій
ний копівішк передали

4

М. Манойла.

О.ДИМИТРОВ.
м. Київ,

13 вересня 1986 року
ПІОНЕРСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

ДЕ ЛІТАЄ ЛЕЛЕКА
Центральна
Україна
—
Південна
Африка.
Такий
наддалекий трансконтинентальний
переліт виявився
Л’Д
силу шестимісячному
______
Лелеці. Встановити Це рекордне досягнення
_ ......... .
вченим
вдалось по кільцю, одягнена лапку птаха юними
ОІЧЖтологами Літинської се
редньої школи
Вінницької
області. Зняте з птаха, воно
надійшло в Центр кільцю
вання АН СРСР.
Повернуті
кільця
допо
могли вінницьким юннатам
зробити танож немало ін
ших цікавих спостережень.
‘Наприклад,
несподіванкою
Для дітей стало те, що шлях
лелек з батьківщини до да
лекої зимівлі не
завжди
являє собою пряму ЛІНІЮ.
Україна — Болгарія — Єги
пет — по такій дузі було
прокладено маршрут на пів-

день Африки «штурманом»
одного з ключів, що втратив
на перельоті нількох това
ришів.
За попередніми спостере
женнями вважалося, що в
старі гнізда повертаються,
як правило, тільки батьки,
а їх потомство «будується»
десь поблизу. Але повідом
лення з Тернопільської об
ласті змусило змінити це
уявлення: один з молодих
лелек, чи то не зумівши роз
в'язати проблему «батьки —
діти», чи то захопившись
«тернопільчачграціозною
ною», оселився далеко
від
батьківського дому.
На Вінниччині почався но
вий сезон кільцювання
вілих лелек. Цю роботу
під
керівництвом учителів біології проводять ЗО груп юннатів. З села Ярмолиці Гайсинсьного району вже
на-

Кіровоград — Сухумі
театральним маршрут
Повернувшись у серпні
Башкирії,
Кіровоградський обласний
український музично-драматичНий театр імені М. Л. Кро
пивницького знову вируна гастролі, на
цей
■■•Іаз у Сухумі.

— романи
«Викрадений
місяць»,
«Безсмертя»,
«Правиця великого
майстра».

Натомість у Кіровограді
виступатиме
Сухумський
Державний
грузинський
драматичний театр
імені
К. Гамсахурдіа.
К. Гамсахурдіа (1891 —
4975) — один із визнач
них грузинських письмен
ників. Його твори пере
кладено багатьма мовами,
в тому числі українською

назва «Десница великого
мастера») включено в га

З

До речі,
інсценізацію
останнього роману (у ро
сійському перекладі його

строльний репертуар сухумчан- А всього в їхній
гастрольній афіші 13 назв.
Це «Закон вічності» і «Зви
нувачувальний
висновок»
за романами Н, Думбадзе,
«Фронт»
О. Корнійчука,
«Чайка» А. Чехова, «Вене
ціанський купець» В. Шек-

ФІЗКУЛЬТУРУ —
ТОБІ І ВСІМ

Керівники
Персгонівського цукрокомбінату, ко
мітет комсомолу приділя
ють значну увагу розвит
ку фізкультури і спорту
серед комсомольців та молоді.
Працюють
секціі
боксу, настільного тенісу, волейбольна секція.
Здвждп заповнений ста- Ведуть їх відповідно ін
коли на футбольно структор по спорту О. Риб
му полі гравці команди ка, електрик ГІсрегопівПолониського
відділення ського цукрозаводу Г. БеПерегонівського
цукро ленчук, машиніст парових
комбінату. Глядачі напе котлів ТЕЦ цукрозаводу
ред знають, що буде за Д. Й. Побережник. Нині
хоплююча
гра.
Члени в Перегонівці немає на
команди, де капітаном від лежної бази для занять
даний любитель цього ви окремими ігровими вида
ду спорту водій Павло ми спорту. Проте молодь
Бербега, ще з дитячих літ знаходить вихід. Правиль
подружилися з м’ячем і ба но кажуть: аби було ба
гато свого вільного часу жання. Так. для любите
Із задоволенням
прово лів волейболу з ГІерегодять на футбольному полі. нівкн організовуються по
Команда бере участь в їздки у село Полонисте,
офіційних районних зма де є волейбольний майдан
ганнях, товариських зустрі чик. Найближчим
часом
чах. Недавно стала пере буде здано в експлуата
можцем змагань, які про цію спортивний комплекс
водилися у День фізкуль і в Перегонівці.
турника між командами
В. СТАХ.
цукрокомбінату.
Голованівський район.

АБИ БУЛО
БАЖАННЯ

«Молодий комунар»'------------------------------- —------ 3 стор
дійшло перше повідомлення:
орнітологи місцевої школи
закільцювали всіх пташенят
у гніздах на території цього
населеного пункту.
Кільцювання, яне допома
гає встановити шляхи руху
і розселення птахів, є од
нією з важливих складових
частин їх охорони.
Він
ницькі школярі за завдан
ням Академії наук
країни
проводять цю роботу систе
матично, починаючи з 1970
року, і добились чималих ус
піхів. З усіх білих лелек, за
кільцьованих у Радянському
Союзі за цей час, понад 35
процентів, а це близько 4
тисяч, були позначені
на
Вінниччині. Особливої по
хвали
заслуговує
робота
юних орнітологів Ялтушнівської середньої школи Барського району, якими керує
вчитель Анатолій Леонтінович Костогриз. Вони взяли під
охорону 26 лелечих гнізд у
навколишніх селах, закіль
цювали понад 350 пташенят.

€. ЗАХАР’ЯШ,
кор. РАТАУ-

спіра, п’єси сучасних гру
зинських драматургів.
Кіровоградський глядач
зможе познайомитися з
творчістю таких
акторів
Сухумського грузинського
театру, як народний
ар
тист СРСР М. Чубанідзе,
народні артисти
Грузин
ської РСР та Абхазької
АРСР Ф. Шеданія, Т. Болквадзе, Б. Топурідзе, заслу
жені артисти
Абхазької
АРСР Д. Джаіані, В. Аргаліані, Н. Бекаурі. Керує те
атром народний
артист
Грузинської РСР, популяр
ний актор театру і кіно
Г. Кавтарадзе.
Гастролі починаються 20
вересня у приміщенні Кі
ровоградського обласно
го українського музичнодраматичного театру іме
ні М. Л. Кропивницького

В. КОБЗАР.

ТУРНІРНЕ

З Долиііської, ЯКІ ПОСІЛИ
друге та третє місця, па
брали відповідно 190 та
181 очко.
Серед спортсменів
вагою до 60 кілограмів поза
конкуренцією був син Віллія Ютиша — вісімнадця
тирічний Олег, який має
262 залікових очка, набагато випередивши свого
земляка Олександра Ляшенка та новоархангельця
Миколу Козленка.
В інших категоріях пе
реможцями та призерами
стали: до 80 кілограмів —
Василь ГІовидайло (300
очок) з Гайворона. Костян
тин Зубков (Онуфріївка),
Микола Бриндуля (Голо
ва иівськ); до 90 кілогра-

КОРЕСПОНДЕНТИ АПН ПОВІДОМЛЯЮТЬ»

Кому ж не до душі танець?
Мимо мене на візочку
«швидкої допомоги» швид
ко провезли літіпо жінку
в яскраво-зеленому свет
рі. Слідом, ридаючи, про
бігла дівчинка років деся
ти. Мабуть, виучка. Від
будівлі концертного залу
«Метрополітен» з зави
ванням сирен через натовп
пробивались
машини
з
потерпілими. Іншим
тут
таки одягали кисневі мас
ки.
Бомба зі сльозоточивим
газом
зірвалася
через
п’ять хвилин після почат
ку концерту Державного
ансамблю народного тан
цю СРСР під керівниц
твом І. Мойсеева. Тількино під склепінням величез
ного ’'Приміщення відзвучали гімни Радянського Со
юзу і Сполучених Штатів.
Артисти викопували пер
ший танень.
Востаннє ансамблі, під
керівництвом Ігоря Мой
сеева
на нью-йоркській
сцені виступав дванадцять
років тому. І місто, відоме
своїми культурними тра
диція мі.. готувалося до
нової зустрічі з прославле
ним радянським колекти
вом. Його гастролі розці
нювались тут як важлива
подія. Надто вже довго
лід політичних протиріч
сковував і культурне спів
робітництво
між двома

країнами. Зустріч у Жене
ві відкрила
можливість
відновити культурний об
мін. шукати нові шляхи до
взаєморозуміння.
Однак перший концерт
популярного в
Америці
радянського ансамблю так
і не відбувся. Вибух про
гримів поряд з оркестром,
повалив їдкий дим. Люди
в паніці, задихаючись, ки
нулись до виходів. Полі
ція і пожежні швидко ева
куювали із залу чотири
тисячі глядачів. Двадцяті,
шість потерпілих було від
правлено в лікарні на ма
шинах «швидкої допомо
ги». багато хто сам доби
рався до госпіталю Руз
вельта.
Поруч зі мною четверо
поліцейських одягали на
ручники товстуну з сіоніст
ським надписом на майці.
Хтось сказав, що саме він
кинув вибуховий пристрій.
Підбігло
підкріплення
стражів порядку, щоб за
хистити терориста від роз
прави розгніваних гляда
чів. Хвилин через десяті,
у натовпі, який все ще
залишався на площі на
впроти
«Метрополітен»,
пройшла чутка: тількп-що
в агентство
Ассошісйтед
Пресс подзвонили по те
лефону' і повідомили, що
вибух — справа рук «Ліги
захисту євреїв».

★ Сьогодні — останній
ігровий день другого ко
ла чемпіонату республі
ки
з футболу
серед
команд колективів
фіз
культури.
Кіровоград
ський «Радист» гратиме
у Кременчуку з «Кремінем»,
а
знам'янсьний
«Локомотив» з орджонікідзенським
«Авангар
дом». У
попередньому
турі
«Радист»
переміг
футболістів «Авангарду»
з Лозової, що на Харків
щині, — 2:1. Набравши
12 очок, кіровоградці бу
ли п'ятими в турнірній
таблиці. А знам'янчани
зазнали поразни від Ма
кіївського
«Бажановця»
— 1:2. Вони в таблиці на
передостанньому.
сьо
мому місці.

мів — майстер спорту Юрій
Кубанов
(425 очок) з
Онуфріївни,
Володимир
Саханович (Голованівськ),
Володимир
Кондратьев
(Олександрія); більше 90
кілограмів — Володимир
Дерев'янко (245 очок) та
Михайло Чорнобай (оби
два з Новоукраїнки) та
Анатолій Литвишок (ІІовоархапгельськ).
У командному заліку
перемогла збірна Новоукраїнського району.
Ніші кращі гирьовики
Кі р овог ра діщі н п гот у ютьсй
до першості республіки,
яка відбудеться в Мирго
роді.
С. МАКСИМОВ.

лозунгами в руках, які
півгодини тому пікетува
ли вхід до «Метрополі
тен», як вітром здуло. Як
би вони були тут, навіть
шеренги поліцейських не
змогли б їх врятувати.
Мер Нью-Йорка Едвард
Коч, пройшовши за кулі
си. від імені міських влас
тей просив вибачення у
радянських артистів. Мов
ляв, не догледіли, надто
вже було багато глядачів.
А через годину по телеба
повідомили,
що
ченню
антирадянські
екстреміс
ти зарані
попереджали
про свої наміри зірвати
гастролі радянського ан
самблю. Сіоністські еле
менти вже не раз здійсню
вали в Нью-Йорку теро
ристичні акти проти ра
дянських громадян і уста
нов. І щоразу, дякуючи
покровительству або зло
чинній байдужості властей,
молодчики банд М. Каха
ле уникали покарання. Ад
же і мер Коч щовесни бе
ре участь у параді, який
організовують однодумці
Кахане. Озлобляються зав
жди від безсилля. На жаль,
в Америці є ще люди, кот
рих бісить навіть радян
ський танець.
Віллюс КАВАЛЯУСКАС,
власкор АПН.
Нью-Йорк.

ЗАРУБІЖНА МОЗАЇКА

ПРОГУЛЯНКА
В НАРУЧНИКАХ
Не ножного дня зустрі
неш людину, котра з влас
ної волі надіне собі наручнини. Але
швейцлоський
журналіст Жан-Луї Берньє
переслідував
відповідну
мету. коли, одпгши на за
п'ястя поліцейські «брас
лети», відправивсл на про
гулянку. Берньє вирішив
доказати співвітчизникам,
що
більшість
швейцар
ців не дуже охоче
пові
домляє поліції про випадки
порушення порядку, його
думна підтвердилася. Він
зумів спокійно пообідати
в ресторані, де спеціально
для нього оозрізали
біф
штекс. приміряв нові туф
лі у взуттєвому магазині,
блукав по місту у натовпі,
і весь цей час його руни
були сковані наручниками.
За ті три з половиною го
дини жодна людина так і
не повідомила в поліцію
про підозрілого суб'єкта.
(АПН).

+ Вихованець «Колоса»
(тренер І. К.
Вільний)
Костянтин Мандрик
на
міжнародному турнірі зі
стендової стрільби «Друж
ба» був
найсильніший
серед спортсменів,
що
виступали в Гавані
на
траншейному стенді.

ГИРЬОВИЙ СПОРІ
А
СИН РІВНЯЄТЬСЯ НА БАТЬКА
Першість області з ги
рьового спорту, що відбу
лася в Новоукраїнці, зі
брала найкращих гирьови
ків Кіровоградщини. Най
більш титулованим серед
них був сорокап'ятиріч
ний майстер спорту новоукраїнець Віллій ІОтиш.
Цей спортсмен добре ві
домий за межами області,
адже він неодноразово по
трапляв до десятки кра
щих гирьовиків України,
виборював призові місця
на чемпіонатах республі
ки. Досвідчений атлет зма
гався у ваговій категорії
д°2Д. кілограмів. Ютмш
320 залікових очок.
Гайворонець Григорій Ко
шовий і Віктор Бондарчук

— Я також єврей, —
обурювався
сивоволосий
чоловік, що стояв поруч
зі мною. — Але те, що
творять терористи, супе
речить нашій релігії, са
мій природі людини. Во
ни знищують ті ніжні на
ростки
двосторонньої«
зв’язку, котрі так
необ
хідні і Радянському Сою
зові, і Сполученим Шта
там. Арештованого повез
ли, а слідом за поліцей
ською машиною
неслось
обурення натовпу. Молод
чиків з антирадяиськими

«Ні-ракетам!» говорить трудова Голландія
Прогресивна
громад
ськість Нідерландів.
не
дивлячись на рішення уря
ду країни, вимагає підмо
ви від розміщення тут
американських ядерних ра
кет першого удару «Псршінг-2». В багатьох містах
країни проходять масові
мітинги і
демонстрації,
учасники яких піддають
різкій критиці курс влас
тей на укріплення міліта
ристських зв’язків з аме
риканським імперіалізмом
і подальше
втягування
Голландії в орбіту агре

сивної зовнішньої політи
ки Вашінгтона. На вули
цях міст активісти антиво
єнної кампанії розповсюд
жують антивоєнну літе
ратуру. проводять імпро
візовані концерти з мстою
привернути увагу самих
широких слоїв
громад
ськості країни до необхід
ності активізації анти воєн
ного руху і боротьби з
ядерною загрозою.

На знімну; представ
ники демократичних орга
нізацій нраїни виконують
антивоєнні пісні на вули
цях Амстердама.
Фотохроніка ТАРС.

РУКА, СЕРЦЕ І...
ГРУЗОВИК
Житель Гардеи-Сіті (штат
Канзас) застосував оригі
нальний спосіб знайти су
путницю життя.
Протягом трьох МІСЯЦІВ
56-річний
ВОДІЙ
Роберт
Тодд їздив дорогами США
з прикріпленим до борту
грузовина
оголошенням
«Гину без дружини. Про
поную зустрітися. Віддаю
перевагу повненьким. Стар
ше 25 років».
Листи з пропозиціями
надходили мішнами. Сотні
жінон
пропонували свої
кандидатури, але Тодд ви
брав з усіх 40-річну Елізабет Уорд. Вона єдина з
усіх претенденток з’пки
лась до нього в дім погово>
рити.
'АПН). ,

«Молодий комунар»
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Переглянула недавно фільм «Почни спочатку» і за
ДУМКИ,
думалася: і раніше слухала пісні «Машини часу», та
далеко не всі тан хвилювали. Виходить, у творчості
ВІДГУКИ,
популярної московської рок-групи щось змінилася?
РЕЦЕНЗІЇ
Мені здається, іншою стала музика — доступнішою,
простішою і душевнішою. Змістовнішими стали тексти.
Значно ближчим і простішим здається Андрій Мака
ревич, що винонує свої пісні на звичайній, як зараз
нажуть, класичній гітарі.
І разом з тим авторам фільму не вдалося уникнути
традиційних для музичних номедій банальностей (не
влаштованість особистого життя артиста, нападки
нритиків, допомога з боку професійних музикантів).
Навіть гумор здається затертим.
Добре, що відсутня в фільмі «казкова» кінцівка: колючкамн. Історія ця при впізнаванимп типами
традиційний вихід аматора на професійну сцену. Бо І ваблює тим, що вона кон нів худрадн.
"
в житті йому частіше доводиться втішати себе так:
«И я опять сто раз начну сначала, пока не меркнет кретна. З цього життя, з
Безумовно, ефект від
свет, пона горит свеча...». На мій погляд, новий твір цього часу, з його озна стрічки був бн набагато
режисера О. Стефановича на голову вищий від попе
серйоз
редніх його музичних фільмів «Душа», «Где ты, лю ками, підробицями, та й слабкішим, якби
серйозбовь», «Женщина, которая поёт».
проблемами також.
ність переважила на ре
т. АНДРУШКО,
Молодий автор-викона- жисерських терезах. Щоб
м. Мала Виска.
цього не трапилось, авто

«...Просто
граєш на гітарі»
вець потикається

по

за

Своїми думками про му тарою. Проте з вулиці — кладах культури у пошу
зичний фільм «Почни спо точно. Не з образу «вули ках свого місця. Пому нё
чатку» сьогодні ділиться ці», а саме з однієї з ву
дуже легко. Тут виявляє
член кіровоградського кі- лиць нашого, а може, ва ться один нюанс, якому
ноклубу «Екран», робітник шого міста. З її буденним
чавуноливарного
заводу натовпом, гамором, ме наче й не місце у музичній
тушнею... Прийшов і за комедії, скоріше — в са
Валерій СИДН1Н.

ВСІ ЖАНРИ В ГОСТІ
У минулому випуску
«Диск-залу» ми говори
ли про музику телеекра
на. Сьогодні
Сьогодні мова піде
про пресу, яка дає інформацію про музику
різних жанрів.
Переглядаючи
номери
журналу
«Музыкальная
жизнь», я знайшла там ба
гато статей, які хотілось
би перечитати. Ну, напри
клад, цікаво було взнати,
що думає про музику ві
домий вчений, директор
Ермітажу Б. Б- Піотровський
(«Музыкальная
жизнь», № 14, 1986), які
плани у видатного танців
ника В. Васильєва і кіно
режисера О. Бєлінського,
авторів прекрасних телєбалетів «Старе танго», «Галате я», «Анюта», «Історія
одної біографії» (№ 13,
1986), познайомитися
з
розповіддю про джазиста
Джона Колтрейна (№ 12,
1986).
Про одну із статей, на
друковану у журналі «Му
зыкальная жизнь» (всі три
номери), хочу сказати тро
хи детальніше. «Підслуха
ти у музики» — так Бона
називається.
Присвячена
творчості прекрасної ро
сійської поетеси А. Ахмвтової. Пам’ятаєте ці ряд
ки:
Подумаешь, тоже
работа —
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки
что-то
И выдать шутя за свое.
Автор статті Л. Платек,
обравши для аналізу по
етичну спадщину А. Ахматової, ще раз підкреслює
думку, що справжня ви
сока поезія народжується,
як і музика, з чогось не
вловимого, ніжного, віч
ного. У дослідженні Л. Пле
тена часто звучать імена
Моцарта, Шопена,
Чайковського, Вівальді, композиторів, які особливо
близькі поетичному
натхненню А. Ахматовоі.
Про свою любов до
творчості А. Ахматової го
ворять представники різ
них музичних жанрів. Се
ред них і одна з найціка
віших, на мій погляд, ба
лерин нашого часу, соліст
ка балету Великого театру
Л. Семеняка,
Сьогодні найпопулярніша у молоді рок-музика.
їй присвячено багато ста
тей у періодичній пресі.
Як відомо, рок-музика
англо-американського по-

ходження. Найтиповіші її
представники — західно
європейські і американські
співаки. Про одного з них
—
Брюса
Спрінгстіна,
уродженця американсько
го штату Нью-Джерсі, роз
повідається е статті Л. За
харова
«Нетипова зірке,
яку хотіли б зробити ТИПО
ВОЮ», вміщеній у червне
вому номері журналу «Ро
весник». В нарисі йдеться
про шлях Б. Спрінгстіна
«від гітариста шкільного
рок-ансамблю в мільйоне
ри», про його боротьбу з
сильними світу цього
право писати і співати піс
ні про тяжку роботу на
фабриці, про знедолених:
«У той вечір закрили авто
завод у Моухі. Ральф пі
шов шукати роботу, але
нічого знайти не міг...».
Серед ' певної частини•
молоді популярним став
сьогодні важкий рок, хеві
метал-рок — «музика для
хлопчиків, які ще не пе
реросли своїх (
них штанців», як називає її
американський
Тім Холмс у дискусійній
статті журналу «Ровесник»
(№ 8, 1986). Автор, у де
що різкій формі («Зага
лом працелюбний вока
ліст — Еидані ним рулади
схожі на скарги людоїда,
що залишився без вече
рі»), аналізуючи творчість
багатьох західних груп хееі //етал-року, приходить
до висновку, що наслухав
шись їх виступів, мимоволі
подумаєш
про гарячну
уяву прищуватого
хлопчина, який вирішив помститися за всі образи з допомогою електрики.
Свого
часу я, як і
К. Кельмі, захоплювалась
ансамблем «Бітлз»- Це бу
ла свіжа, нова, прогресив
на течія у розвитку моло
діжної музики. Втім, по
няття «молодіжна музика»
несправедливе. А яка ж
тоді музика — Бах і Альбіноні, Рахманінов і Ра
вель — Бона не для мо
лоді?
На сторінках «Собесед
ника» А. Пугачова резон
но зауважила, що, мовляв,
досить уже нам танцюва
ти під іноземні дудки, «у
нас ще продовжуються
безпідставні
суперечки
про те, корисний рок чи
ні, забороняти його чи
дозволяти. Смішно.
Рок
існує. Це — явище».
В- ЛЕВОЧКО.

Світ мистецтва і навко
ло нього. Холодков із йбго
співав. Про своє, про на- тиричній, навіть проблем єдиним, але всеперемож
Нехай не з підворіття -ше. Так сприймається Ко ній картині. Здавалось би, ним шлягером у виконати
прийшов цей хлопець з гі- ли Ковальов (А. Макаре- мимохідь, поверхово, але Ігора Скляра про те, що
хтось поїхав відпочити на
тиждень до моря, і які
пільги власне виконавцеві
пісні надала ця подорож,
«Ідолопоклонниця»
Ліза
з Грохівця. Вона уособ
лює ту частину молоді, яка ;
беззаперечно обожнює сво- |
го «барда» з усією силою
юнацького максималізму. дг
Та й не така вже далека
від дійсності пародійна
шанувальниця Ліза (зга
даймо «Клуб Алли Пугачової»). Деякі сентенції
Лізи за своєю суттю не
позбавлені глузду. Адже
Ковальов, котрий «просто
грає на гітарі», справді
ближчий молоді, ніж деякі
професійні співаки, вико
навці холостих текстів під
більш-менш привабливий
мотив. Молоді швидше
Випускниця Одеського державного університету імені І. І. Мечникова комсомолвідрізняють справжнє, не
на Алла Іванівна Русавська третім рік викладає математину в старших класах
Гайворонсьної середньої школи № 5. Потяг до цієї, для когось, може, сухої науки
хай і формально непро
про кількісні співвідношення й просторові форми величин реального світу Алла
фесійне, від сурогату, під- в
відчула з дитинства. Разом з тим дівчина завжди відзначалася веселим товарисьним
робки.
характером, любила спілкуватися з дітьми. Отже, педагогом і, зокрема, виклада
чем математики Алла Іванівна стала не випадково. Так само, як і старшою піонерКовальов пробує себе і
вожатою в школі.
на радіо, і на ТБ, і у не
У пошуках нових форм позанласної роботи з піонерами Алла Іванівна спробу
вала навчати дітей основам хореографії. Початок виявиеся вдалим, привернув увагу
зовсім зрозумілому сцс- і’
багатьох учнів. Поступово утворився справжній танцювальний гурток.
нічному жанрі, схожому і
Самі учасники придумали гурткові назву «Діалог». Заняття в ньому проходять
двічі на тиждень. Спробували виступити на шкільному вечорі. Після схвального
на звичайнісіньку халту
сприйняття такі виступи стали регулярними. Довідалася про них і громадськість
ру... Але швидко затям
міста. Учасників «Діалогу» запросили на сцен’у районного будинку культури. Ра
зом зі старшими гуртківці брали участь у районному огляді в рамках другого
лює, що тут до чого, і під
Всесоюзного фестивалю народної творчості.
мовляється від участі в
Наприкінці минулого навчального року самодіяльні митці дали перший платний
концерт. Виручені 600 карбованців діти переслали в радянський Фонд миру.
«авангарді
ширвЖвдйа
В. РУДЕНКО.
І нехай переслідують
На знімку: А. І. РУСАВСЬНА (праворуч) коригує хореографічну поставу й
ета невдачі (у цій обста
рухи дев'ятикласниці Наталии ГРЕБІННИК. Спостерігають за вправою Іра КАРИХ
І Толя ДНМАРЕЦЬ.
вині не так вже й багато
Фото автора.
перебільшення), та споді
ватимемось, що вони тим
ВИ ЗАМОВЛЯЛИ І вич) у фільмі «Почни спо- разом з тим і точно підмі часові. Бо Микола не
чатку».
чені не лише поневіряння зраджує себе, лишається
ПІСНЮ
Ясна річ, самого себе «барда» та їх причини, а й собою безкомпромісно.
грати дещо легше, ніж інші нс дуже позитивні
Є в фільмі епізод, який
створювати образ на чу- риси нашої буденності. Та
випадає
з комедійного
жому життєвому досвіді. робиться це здебільшого в
контексту. Ковальов слу
Та
от
вдало
вхопити,
по

Музыка Е. КРЫЛАТОВА.
єднати своє з узагальне межах жанру. І від цього хає у відеозапнеу Володи
Стихи 10. ЭНТИНА.
ним, щоб вийшло справді фільм лише виграє. Бо ав мира Внсоцького. І, спо
Слышу голос
из Прекрасного Далека,
органічно, обрати пра тори намагаються зробити стерігаючи за зосередже
* Голос утренний
вильну інтонацію — це епізоди легко, а не’полег ним, навіть сумним ге
в серебрянкой росе.
(що
часто-густо роєм, розумієш:
вже турбота й режисера- шено
пісенна
Слышу голос — и манящая
дорога
постановника, а не тільки трапляється в музичній творчість Ковальова — це
Кружит голову,
виконавця.
комедії).
не захоплення одного дня,
мак в детстве карусель.
Нелегке діло виставля
ПРИПЕВ:
Треба віддати належне не хобі. Лише за ідеали
Прекрасное ДалекоІ
ти оцінки, Та й не та це сценарію (автор О. Боро- кидаються у бійку з негід
Не будь ко мне
галузь — мистецтво, де б дянський). його (тобто никами.
Пісня, що її
жестоко,
можна було ввести якусь
Не будь ко мне
співає В. С. Висоцькнй—
сценарій)
максимально
на

жестоко.
чітку систему критеріїв.
то його кредо. Глядачеві
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