СЛОВО ПРО ДЕЛЕГАТА XXV З'ЇЗДУ ЛКСМУ

СЬОГОДНІ
ПОПЕРЕДУ:
Підбито підсумки облас
ного соціалістичного зма
гання молодих доярок у
січні нинішнього року, при
свяченого
XX
з'їзду
ВЛКСМ. Найвищих
ре
зультатів добилися:
Галина ЖИВОТОВСЬКА
а колгоспу імені Шевчен

Любов ДОННИК з КІро-і
воградського науково-ви
робничого
об’єднання
«Еліта» — 354.

ка Ульяновського району,
яка надоїла по 488 кіло
грамів молока на корову.
Лідія КУЖЕНКО з кол
госпу «Союз» Знам’янського району — 425.
Катерина БОНДЮК , а
колгоспу імені XXV з’їз
ду КПРС Онуфріївського
району — 411.
Наталя ВЕРБОВА з кол
госпу «Союз» Знам’янського району — 410.
Валентина ШАШЛО , з
колгоспу імені XXV з’їз
ду КПРС Онуфріївського
району — 396.
Надія КРИСЬКО з кол
госпу Імені
Куйбишева
Гайворонського району —
360.

Надія ЧАЛАПЧІЙ з кол
госпу Імені
Шевченка
Ульяновського району ~
335.

Валентина ЛАДИГА
з
колгоспу «Дружба» Онуф%
ріївського району — 321.
Раїса ХВАСТА з колгос
пу імені Шевченка Новгородківського району
—
319.

Світлана ХИЖНЯК
з
колгоспу «Перше травня»
Маловисківського району
— 308.

ДОЯР
МИКОЛА
КОВАЛЬ
У нього натруджені руки
й ледь іронічний погляд. Це
зовні. А в словах — велика
віра, що настане той день,
коли від хлопців на фермах
відбою не буде. Микола Ко
валь — оператор машинно- ..
го доїння.
. '•
Працює комсомолець
у •
колгоспі «Україна» Опуфрі- •
ївського району. Торік при
зобов'язанні 2650 кілограмів
молока надоїв від кожної
своєї групи по 3107 кілогра
мів. Нинішнього року Мико
ла прагне не лише закріпи
тися па тритисячному рубе
жі, а й впоратися з планом
до 70-ї річниці
Великого
Жовтня.
На знімку: оператор ма
шинного доїння Микола КО
ВАЛЬ.
Фото В. МИЛОСТЮНА.

ОРІЄНТИР — ЕКОНОМІЯ

♦

ДОБА-! ЧОТИРИ ГОДИНИ
Коли працівники
буді
вельно - монтажного уп
равління облспоживспілки почали
споруджувати
в
обласному
центрі

ковбасний цех,
багатьох
дивувало: невже на тако

му клаптику можна роз
містити цілий цех? І
ось
він збудований.
Устатку
вання цього високомеханізованого підрозділу
по
ставили з Югославії.
Крім обробки
м’яса та
начинки батонів, усі проце
си тут автоматизовані. До
сить натиснути кнопку, і в
термодинамічній
камері
починається, снажімо, ва
ріння,копчення чи
обжа
рювання. Поворотом ручки
регулятора задається
по-

НА

трібна вологість.
Раніше
для кожного процесу по
трібна була відповідна ка
мера,. тепер це сконцент
ровано в одній. Строк при
готування "ковбаси скоро
тився з однієї доби до чо
тирьох годин.
У перший день роботи
було поставлено в коопе
ративні магазини 176 кі
лограмів продукції нового
цеху.

— На повну
проектну
потужність, —
пояснює
начальник цеху В. Ю. Роздольський, — плануємо
вийти у березні. Тоді при
двозмінному режимі ро
боти випускатимемо що
доби 800 кілограмів напівкопченої ковбаси.

ЕКРАНІ -«БОРИС

За штатним розкладом в
цеху має працювати 13 чо
ловік. На сьогодні з усією
роботою справляються се
меро. Застосувавши бри
гадний підряд, молоді ви
робничники (а тут працює
виключно молодь) плану
ють виконувати
повний
об’єм робіт тим же скла
дом.
У кімнатці майстра це
ху розташований пульт уп
равління холодильним об
ладнанням. Допустима по
хибка ±1°С. Тож тут мають
гарантію того, що ні м’ясо,
ні фарш не будуть пере
мерзати або розморожува
тись (що призводить
до
зтрати їх смакових якос
тей).
Отже, колектив цеху от
римав можливість
при
добре налагодженому про
цесі роботи випускати ті
льки високоякісну
про
дукцію.

В. ПОНОМАРЕНКО,

ГОДУНОВ»

Першими глядачами ху Перед початком сеансу у чості генія російської сло
дожнього фільму «Борис кінотеатрі «Комсомолець» весності. Про це ж свід
Годунов», знятого народ до студентів
звернулася чить і нова кінематографіч
ним артистом СРСР С. Бон викладач кафедри росій на версія
знаменитого
дарчуком за однойменним ської та зарубіжної літе твору Пушкіна.
твором О. С. Пушкіна, ста ратури кандидат філософ
Пушкінські
торжества
ли студенти Кіровоградсь ських наук Р. 3. Дидикіна, відзначаються сьогодні у
без всіх навчальних закладах
кого педагогічного інсти Вона говорила про
туту, що носить ім'я вели смертя пушкінської ліри, міста.
творкого російського
поета, про невичерпність
Наш кор.

АНАТОЛІЇВНИ, дві подруги. Одна
ДВІ
вчителює в початкових класах Знам’-

ямської СШ № 3, друга формує філологіч
ний світогляд шестикласників. Перша —і
Олена Анатоліївна — відучилася в цій же
третій школі, а згодом повернулася сю
ди вже, щоб учити молодших за себе.
Відтепер вона ще й секретар учнівської
комсомольської організації. А Раїса Ана
толіївна очолює спілчан-вчителів. Подру
жили не лише тому, що обидві в комсо
мольському антиві — людей єднають пе
реважно протиріччя в харантерах, а ще
більше — спільні риси. Ну а вчителів, то
й взагалі — години, години, години... і
так звані «вікна», тобто, прогалини між
наступними уроками. Кожен з учителів

У школі тридцять дев'ять учителів*
комсомольців. У бюро — шість. Чи ДІЙ
СНО важко з колегами по цій, нефаховій,
лінії? От Геннадій Іванович Подвижен-,
ко, член бюро. Відповідає за спортивно'масову роботу, бо фізкерівник. Чому із
ним простіше, ніж з іншими? Хоча, тре
ба сказати, працюють усі: доручення,
контроль там — нагадувати практично
не доводиться... Але трапляються й зри
ви. Ясно. їм, вчителям, мабуть, чи не най
легше знайти імовірну причину, щоб ви
нувато сказати. «Підвів, каюсь, але ж,

«ВІКНО» ЗАВШИРШКИ в життя
проводить цей час по-різному, в усіх він,
зрештою, різний. Анатоліївна — «стар
шокласниця», має дуже небагато таких
вільних годин, на тиждень їх буквально
нілька, а тому готуватися до уроків до
водиться постійно і завжди.
Зрештою, на це стиха іде все життя.
Он ще його скільки попереду — а непрос
то уявити бодай найближчий місяць хоч
у загальних рисах. Ті ж другі зміни, та
ж невгамовна товкотнеча на перервах І
галас у самому класі, досить комусь із
штатних дотепників підкинути хмизу до
постійно тліючого багаття грайливого не
робства багатьох одинадцяти - дванадця
тилітніх.

АІСО АНАТОЛІЇВНО! Розкажіть
про себе, га? — це десь на гальор
ці», щоб непомітно хтось настроївся на
ліричний лад.
— А що ж вас цікавить?
Якою я була малою? .
. Є у селі Голиковому, це
в Олександрійському район),
будинок, в якому живуть її
батьки. Добрі, розумні лю
ди. Ян і кожні, бажають сво
їй дитині того ж добра, яко
го, якщо чесно, було на їх
віку не так і щедро. Як ска
зала було їхня Рая, що на
вчительку піде, так вони за
неї раділи! Чому? Що саме на
вчительку? Ні,
здається,просто
що будуть з їх
ньої доні люди, що вчитиметься десь у місті, багато
довідається І пізнає. Самі ж
— у колгоспі майже
все
життя, ціну хлібу й
теплу
знали... Чом би малій не по
жити на вже готовому
—
хай їде...
Поїхала до Олександрії, по
ступила до педучилища. У
79-му успішно закінчила. Бу
ло й те трепетне — розподіл.
Так і вчителювала три роки
в Новгородці. Було усього за
той час — навіть класне
керівництво, теж
непрості
стосунни з дітьми. Але ста
лося так, що мусила залиши
ти райцентр той І переїхати
до райцентру іншого. Чому
саме до Знам'янки? Тітка тут
є, все ж рідня на
чужому
кутку.,, Так Із 1332-го й осіла
тут, а третя середня школа
почала ставати
все рід
нішою. Попервах пройшла «шнолу ора
торського мистецтва» учителем початко
вих класів, по тому розпрощалася зі сво
їм третім «А» і... Стала обіймати посаду
звільненого секретаря шкільної комсо
мольської організації. Статус дозволяв:
як-не-як дві з половиною сотні спілчан
вести і пробувати суміщати це з основ
ною роботою — важкувато видавалося.
Як працювала, то вже вчилася заочно на
російському відділенні Кіровоградського
педінституту. Занінчила у 85-му.

Раю, сама знаєш, як воно з дими діть
ми...» Що ж, знати знає, але ж не ви
правдовувань жде — дії. І — бажання.
Прантично кожен із вчителів
веде
якийсь гурток. Особливо поширено в них
і дають ефект заняття серед учнів з по
літосвіти. Бачила сама: діти
прагнуть
знань особливо тепер, ноли багато в чо
му треба вміти розбиратися тверезо —)
байдуже, що тобі ще тільки дванадцять,..
Самі шукають, а можна ж би й міськ
комові комсомолу помогти. От теж — мо
гла б заспокоїтись, що той міськком сам
у дефіциті з методиками таких занять,
але ж хіба поясниш це слухачам? Добре,
що старші помагають: секретар партбюро Світлана Олексіївна Грабовсьна, зав.
по виховній частині Валентина Леонідів
на Запаренко... І нолеги по профілю -Ч

багато чому вчиться вона, наприклад, у
Іди Борисівни Барміної, вона також вчи
тель російської мови й літератури.

— Раїсо Анатоліївна! А... Що ви в собі
цінуєте і, навпаки, не любите?.. — знову
запитує хтось із учнів.
Як тут не зніяковієш... Звісно, питання
щире. І відповіді ждуть такої ж... Хоче
ваша Раїса Анатоліївна, по перше, зав
жди мати сили й досить хисту, щоб не
— А хто серед нас вам найбільше по
повторюватися... Мало? Хоче трохи біль,
добається?..
ше наполегливості. От тут і ви, любі, сво
— А тобі б, Маринко, дуже приємно
го додати можете. Якщо тільки не забу
було, якби я тебе щоразу до дошки ви
ватимете, що ці щоденні зустрічі і роз
кликала? Ні? Тут ділити людей на гар
мови — не гра. Якщо якомога раніше, і,
них і негарних за якимись рисами
не
головне, самостійно дійдете очевидної іс
можна. Навіть так — можна, але не тре
тини, що миттєвості не бувають удруге
ба... Краще давайте поміркуємо, як ви
й утретє... Що життя ми з вами власно
самі себе оцінюєте.
ручно робимо або змістовним, або ні
— Ну-у-у... — класом пішло пожвав
яким.
лення. Отак сам собі й поставиш «п’ятір
— Ти не згоден, Сашо?
ку»... А може по-дорослому, як іде у лих
...Так. Можливо, саме такого уроку во
самоврядування? Стривай, а чому б
і
на у своєму житті провести ще не встиг
ні?.. Чи посміє хто засумніватися, що їх
ла. Він буде, це точно. І тоді говорити
ній учком — сила? Само собою, «зеле
муть вони не лише про дієприслівникові
ний» він ще трохи, як-не-як лише на но
звороти і зворотливі долі персонажів Го
ги стає, та все ж... Он самих
комісій
голя.
скільки в ньому, І чи так вже байдуже
Цікаво тільки, яку їй поставлять оцін
прогульнику, тому, хто спізнився чи ле
ку?..
дарю, коли бачить своє прізвище на од
І. МУЦЕНКО.
ній із таких дошок контролю? Там якщо
На знімну: учитель російської мови І
хто й прописується, то ненадовго — політератури, секретар учительської ком
новлюються вони щодня, а старожилам
сомольської організації СШ № 3 • Раїса
просто не дадуть «висіти». Там «двійок»
Максименко.
не чіпляють на груди, але відчуття — ті
Фото автора.
ж самі.
м. Знам янка.
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«Молодий комунар»

2 стор.

ЗАПОРІ З Ь К І И
комсов зональнііі
Вчаться

ДІЄВІСТЬ
«Комсомольські організа
ції використовують
право
широкої ініціативи в... поста
новці перед
відпоаідннми
партійними
організаціями,
державними органами питань роботи підприемства,
колгоспу, установи, навчаль
ного закладу, беруть безпо
середню участь в їх розв'я
занні, особливо якщо вони
стосуються праці,
побуту,
навчання та виховання мо
лоді».
(Із проекту Статуту ВЛКСМ).

РЕЙД

«БЕЗПРИТУЛЬНИЙ» ГУРТОЖИТОК
І

па недавній
обласній
звітно - виборній комсо
мольській конференції ба
гато делегатів
говорили
про проблеми молодіжних
гуртожитків. Зокрема, про
слабку виховну, культур
но - масову роботу, яка
проводиться у них. Особ
ливо запам яталися слова
слідчого Ленінського РВВС
міста Кіровограда
Надії
Джоган. Вона у своєму ви
ступі сказала: «Чому сама
молодь не наведе поря
док у своєму домі?»
Дійсно, чому? Таке пиперед
тання і поставила
собою рейдова бригада об
ласного штабу «Комсомоль
ського прожектора».
ви
рішивши відвідати ряд гур
тожитків обласного центру.
Сьогодні розповідь
про
один із типових — І уртожиі’ок № 2’Кіровоградсько
го технікуму
механізації
сільського господарства.
Тим. хто вперше переступає поріг цього гуртожитку,
на очі одразу потрапляє
екран соціалістичного зма
гання на зразкову кімнату.
Тут же — соціалістичні зо
бов'язання. які закликають
мешканців гуртожитку бо
ротися за економію елек
троенергії. зразковим стан
житлових приміщень тощо.
Скажете, що ж тут дивно
го? Гуртожиток, як гурто
житок. Дійсно, нам
теж
так спочатку здалося.
Микола Петрович Шев
ченко і Леонід
Іванович
Романенко, які представи
лися того вечора чергови
ми
(вони — вихователі
гуртожитку), спитали про
мету нашого візиту. Між
іншим, особливого захвату
наша пропозиція не вик
ликала: ми явно відволіка
ли згаданих товаришів від
перегляду чергової серії
телефільму. Та й особли
вого бажання знайомити
нас із «визначними місця
ми» гуртожитку в них не
було. Причину, як вияви-"

лось, ми побачили,
як
тільки перейшли з вести
бюля до коридора, який
був щедро заповнений па
рою. Це нагадував про се
бе обладнаний на першо
му поверсі душ — між ін
шим, єдиний на гуртожи
ток.
Він давно не відповідає,
санітарно - гігієнічним ви
могам. Каналізаційні
ре
шітки забиті, на «гусачках»
розпилювачів немає,
зі
стелі струмить вода — ось
далеко не повний перелік
побаченого. У санвузлах,
що поруч, ледь не по ко
ліно води, сміття, порожні
пляшки, банки і так далі.
Не встигли ми піднятися
на другий поверх;
як
шлях перепинив старший
викладач технікуму І.
І..
Шкуринський. Івана Івано
вича цікавило лише одне
— хто дозволив нам про
водити перевірку. Він праг
нув довести, що без доз
волу директора
технікуму ми цього не
маємо
права робити. Вахтери, ні
би виправдовуючись, до
повіли, що директор,
не
велів пускати до
гурто
житку нікого із сторонніх.
Терпляче вислухавши пре
тензії на нашу адресу, ми
все ж наважилися позна
йомитися із
гуртожитком
ретельніше.
Заходимо до однієї з кім
нат (номер її свідомо не
називаємо, бо виявлене ха
рактерно було для всіх пе
ревірених кімнат). Бруд, па
столі розкиданий
посуд,
працює електрична плитка
— готується іечерч. Меб
лі давно перетворилися на
дрова — інакше не скажеш.
Зірвані
петлі, відірвані
дверцята, поламані стіль
ці.... У більшості кімнат у
подвійних рамах—одинар
ні шиби. Мешканці, отже,
мусять обігрівати
примі.

щє-шія побутовими елект
роплитками та камінами,
затуляти вікна ковдрами,
від чого на склі намерзає
товстун прошарок льоду.
Ні в кого не викликає не
спокою навіть те. що в ок
ремих кімнатах не працю
ють розетки, і нагрівальні
прилади живляться...
від
патронів електроламп. Нев
же так зручно самим хлоп
цям?
Так, зробити гуртожи
ток рідшім домом для тих,
хто в ньому живе, непрос
то і, мабуть, не
досить
просто нагадувань з боку
вихователів — «не
забу
вай, що це твій
другий
дім». Потрібні енергійніші
дії адміністрації технікуму,
студентської ради. Може,
тоді і зникне потреба зада
вати каверзне
питання:
«Хто вас уповноважував?»
Поки що про результати,
як зізнаються самі мешкан
ці. досить-таки частих візи
тів' представників вищесто
ящих органів судити ніпо
чому. «А що ж вони мо
жуть?» — так реагують на
питання про мету
таких
відвідин мешканці.
Уже біля виходу з гур
тожитку одного з нас по
кликали до телефону. Ви
явилося, дзвонив комсорг
технікуму Сергій Орищенко.
— Ох, і перепаде мені
завтра від директора, —
зізнався він. — Як так — я
вдома, а «прожектористи»
перевіряють мій гуртожи
ток...
Отже, традиційна для ок
ремих працівників техніку
му перестраховка.
До
яких же пір?

Члени рейдової брига
ди:
М. ЦУКАНОВ —
заступник начальника
обласного штабу «Ком
сомольського прожек
тора»,
С. ЧЕРНЯВСЬКИИ,
В. КУЩ —
члени штабу «КП».
м. Кіровоград.

= ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

ЧИ ВИННА ВІХОЛА

і
Цей знімок зроблено в радгоспі «Украї| на» Маловисківського районі' Ні
ні
смерч небаченої сили там не проходив'
землетрусу, як свідчать сейсмологи теж
не було. Принаймні, в останні півроку.
Було інше — кричуща безгосподарність
керівників місцевого радгоспу.
|
Немало сил І коштів затратили свого
часу в господарстві, аби спорудити су
часні теплиці. Спорудили. Вкрили їх, як
1 належить, поліетиленовою плівкою. Не
врахували тільки одного: на зиму треба
або плівку ту знімати, або створювати
необхідний температурний режим,
при

якому б сніг танув, а не збирався тов
стим шаром. В радгоспі «Україна» не зро
били ні того, ні іншого.
І поплатилися:
після чергової віхоли теплиці завалилися.
Важко сказати, яку оцінку
дістане
господарська діяльність
агрономічної
служби (саме вона відповідає, за експлуа
тацію теплиць), але одне припущення сьо.
годні висе зробити можна: на власну роз
саду наступної весни великовисківським
овочівникам навряд чи варто сподівати
ся...

Фото В. ГРИБА.

польській

вершилися

ТРИ МІСЯЦІ.»
НА РОЗДУМИ

VI навчального

потоку»

де навчалися інструктори

і заступники завідуючая
відділами

Ще восени минулого ро
ку в одному з
випусків
«Дозорця» було
піддано
критиці ряд підприємств,
організацій та установ об
ласного центру за низький
рівень обліку паливно-мас
тильних матеріалів. З тих
пір пройшло немало часу,
редакція отримала десять
листів від керівників ко
лективів, члени яких мимо
волі стали «героями» рей
ду «Броунівський рух». І
тільки від начальника об
ласного управління Держкомнафтопродукту УРСР
В. Л. Мішериченка дове
лося чекати відповіді май
же три місяці. І ось вона
надійшла.

коіисомольсь-

ких організацій міськкомів і райкомів комсомолу

семи областей республі
ки. Вони вивчали акту
альні питання ленінської
теорії і практики комумістичного

будівництва,

політики КПРС в світлі

рішень XXVII з’їзду парТІЇ.____________ .

Слухачам було прочи
тано курс «Комсомольсь
ке будівництво» і спец
курс з організаційних пи
тань комсомольської ро
боти. Розглянуто проб
леми кадрової політики
партії в світлі
рішень
січневого (1987 р.) Пле
нуму ЦК КГ1РС, питання
конкретної участі ком
сомолу в
прискоренні
соціально - економічного
розвитку країни, удоско
наленні стилю, форм і
методів комсомольської
роботи. Перед слухача
ми виступили кандидат
історичних наук викла
дач РКШ при ЦК ЛКС’М
України А. В. Казановський, перший секретар

«Критичні зауваження,
висловлені па нашу адресу
в рейдовому
матеріалі,
справедливі, — констатує
В. Л. Мішериченко. — Ни
ні в колективах
підпри
ємств по
забезпеченню
нафтопродуктами
прово
диться велика робота по
виявленню порушень пра
вил заправки автотранс
порту...»
Далі керівник погоджу
ється з твердженням про
те, що на багатьох підпри
ємствах автотранспорт ви
пускається на лінії без за
пису номерів талонів у до
рожні листи, не відмовля
ється, що на автозаправочних станціях
нерідко
дають водіям «здачі» 5-літровими талонами. Це і по
роджує всілякі зловживан
ня.
І ні слова про те, іцо ж
планують зробити праців
ники обласного управління
Держкомнафтопроду к т у,
аби звести нанівець мож
ливості погріти руки
на
державному бензині.
Наприкінці листа керів
ник обіцяє тісно співробіт
ничати з обласним штабом
«Комсомольського прожек
тора». Що ж, спасибі. Спо
діваємось тільки, що буде
це співробітництво більш
діловим і конструктивним,
ніж досі.

комсомольські
кадри
Запорізького обкому цІІЧ.
со.молу О. П. Бережний,
відповідальні працівни
ки обкому партії, об.іагропрому, обкому КОМ.д).
молу, викладачі вузів міс.
та.
Велика увага приділилася перебудові комсомольської роботи, уд0.
сконаленшо стилю
ке
рівництва
первинними
комсомольськими організаціями. Відбувся дцс.
пут «Перебудова почина
ється з тебе»,
зустріч
«за круглим Столом»
працівниками відділу ро
бітничої і сільської мо
лоді обкому комсомол:,,
науково - практична кон
ференція
«Ленінський
стиль в комсомольській
роботі».
Виїзна навчальна прак.
тика проходила в Мико
лаївській обласній комсо
мольській організації, де
слухачі ознайомилися з
роботою комсомольських
організацій по виконан
ню рішень XXVII з'їзду
КІІРС. Відбувся обмін
досвідом роботи.
Слухачі відвідали іс
торичні і пам'ятні місця
міст Запоріжжя, . Мико
лаєва, Очакова, Вознесен,
ська, Взяли участь
у
рейді «Комсомольського
прожектора»,
провели
конкурс політичної ПІСНІ
і плаката.

руках, мете
хурделиця.,,
Або картина «Баба». Знову
ветхі хата, погріб, двір, за.
киданий сміттям. Ми
з

якимось острахом прислу
хаємося до розмов
про
самотню старість, уникає
мо їх. А художник не по.
боязся зобразити те, що,
на жаль, є.

НЕ
ЗМОВКНЕ

СЛАВА
Незвичайний і цікавий
усний журнал відбувся в
Бобринецькому районному
будинку культури. Він був
присвячений
столітньому
ювілеєві славного сина тру
дового народу, полковод
ця часів громадянської вій
ни В, І. Чапаєва.

«РЕЙС
НА

ВИТРИВАЛІСТЬ»
Під таним заголовком 20
грудня минулого року бу
ла опублікована критична
кореспонденція про неза
довільне
обслуговування
пасажирів. У ній, зокрема,
йшлося про поганий автобусний зв’язок з обласним
центром та між населеними пунктами У:тин‘вськс,го району. Графік руху автобусів не міняється, хоч
давно потребує удосконалення.
І
Редакція одержала від
повідь від заступника на
чальника обласного управ
ління автомобільного тран
спорту
М. П. КОТЕНКА,
яний визнав, що наведені о
кореспонденції факти ма
ли місце. З метою поліп
шення транспортного об
слуговування
мешканців
Устинівки облавтоуправління виділило
за цільовим
призначенням автобус ЛАЗ695 Устинівсьної автоколо
ни для використовування
його на маршруті Устинівка — Кіровоград. При пе
реході
на весняно-літній
період експлуатації
буде
переглянуто розклад руху
автобусів на маршруті Устинівна — Кіровоград
з
урахуванням побажань па
сажирів.
ВІД РЕДАКЦІЇ: На жаль,
У відповіді і словом не зга
дується про удосконален
ня руху автобусів безпосе
редньо □ районі, хоч про
Це також йшлося в мате
ріалі «Рейс на
витривалість». Тож редакція знову
чекатиме повідомлення про
заходи, вжиті для
поліпшення розкладу руху авто
бусів в межах району

зашколі
заняття

І
•'
І
І

Я
а

Для багатьох присутніх
того дня в залі по-новому
розкрилися факти біогра
фії героя, які прозвучали
в літературно - музичному
монтажі з
літературних
творів про Чапаєвську ди
візію, пісень часів грома
дянської, війни. В ході ве
чора було показано фраг
менти художнього фільму
«Чапаєв». Успіхом вечора
бобринчани багато в чому

завдячують учням і вчите
лям райцентрівської
се
редньої школи.

В. МИРНЕНКО.

СХОЖЕ
НА
в художньому салоні об
ласного центру відкрилася
виставка творів
кіровоградця Федора Михайло
вича Шабали. Відкриття та
кої виставки — подія не
ординарна, бо вперше
В
історії художнього салону

■
І

вий гай»,
«Курилівськ їй
ставок», «Двоє під пара
солькою». Виставку худож
ника вже встигли відвідати
багато кіровоградців
гостей міста.

С. КОЛЕСНИКОВ,

до
ляльокБЕЗ
ЗНЕВАГИ
Недавно в нашому теат
рі пройшов огляд творчої
молоді, в якому
взял^
участь молоді спеціалісти
різних творчих шкіл: ви
пускники Дніпропетровсь
кого театрального училища
B. Ставріаніді, І. Бойко, Са
ратовського — І. Бирська,
C. Красюкова, Олександ
рійського культосвітнього

училища — Е. Новопаше-

куінджі

там експонуються

У стилі Куїнджі написа
не полотно «Покинута хв.
та», з стилі Реріха — «Спогад про Реріха». Приваб
люють картини
«Березо

твори

самодіяльного художника.
Знаю Федора Михайлови
ча, його картини
давно.
Але сьогодні він постав
переді мною у
новому
світлі. Ось, скажімо, кар>ина «Самотність». Напів.
розвалена хата, стара зіг
нута бабуся з мітлою
8

на. їх роботи у виставах
«Сонячний промінь», «При
годи Чиполліно» та інших
позначені фантазією, віразністю. Ми могли б ви
ступати й з окремими кон
цертними номерами перед
робітничою та студентсь
кою молоддю. Образливо
зустрічати скептичне став
лення хлопців і дівчат, на
приклад,
із педінституту,
музучилища до нашого те
атру. Хотілося б,
Ш°б
міськком комсомолу допо
міг нам вийт« на широку

аудиторію.

г. стогодюк,
актор, секретар ком
сомольської організа
ції
Кіровоградського
театру ляльок.
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Значну роботу у підго
товці кваліфікованих кад
рів для народного госпо
дарства СРСР проводять
учбові заклади ДТСААФ.
які активно працюють у дні
місячника оборонно-масо
вої роботи. Особливу роль
у розповсюдженні військо
во-технічних знань відігра
ють різноманітні гуртки.

НА ЗНІМКАХ: відмінни
ця навчання
комсомолка
Оксана Дубровська під час
занять у класі по підготов
ці радіотелеграфістів
об
ласної дтсаафівської шко
ли; у перерві між уроками
викладач школи Григорій
Миколайович Липник від
повідає на запитання гуртківців.

Фото Г. КУЛИКОВА
та В. ГРИБА.
м. Кіровоград.

І

ті ЕРШ НІЖ ВЗЯТИСЯ ПИ
ЛА сати ці рядки, вирішив
передзвонити в Новоукра•інку, на комбінат
хлібо
продуктів, де працює ма
ти Володимира Томашевського. і ось Надія Андрі
ївна біля телефону;

— Слухаю вас, — чути
її голос. У ньому — надія
й хвилювання,
зрозумілі
^лені. Адже йдеться
про
її сина, можливо, саме за
раз у його житті
настав
момент, яким може мати
вирішальний вплив на всю
Подальшу долю
хлопця.
Можливо... Але я не мо
жу сказати матері: заспо
койтеся, все буде нормаль
но, хоч саме цих слів во
на, пезно, чекає від ме
не. Не можу таксказати
через те, що й сам
не
маю певності, чи вистачить
у Володимира (у
першу
чергу в нього!) сил і во
лі здолати... самого себе.
Так, певно, від нього
в
даній ситуації
залежить
найбільше. А вже потім—
від цілого ряду організа
цій та установ, які мають
відношення до його ще ко
роткої, але не бідної на
втомні місця» біографії.

Отже, зараз, як і
три
.тижні тому, коли мати з
Сином зайшли до редакції
поділитися своїм
горем,
Володимир продовжує жи
ти тихим розміреним ЖИТ
ТЯМ у батьківській хаті в
Новоукраїнці. Нікуди
не
■ходить (хіба в кіно), ні з
ким, крім рідних, не спіл
кується. Відколи він вий
шов з лікарні, минуло бі
льше місяця. Часу для роз
думів більше ніж досить.
Яким же він уявляє своє
подальше життя? Чи
ж
осмислив Томашевський га
небні сторінки свого попе
реднього існування,
чи
справді вирішив, як прий
нято говорити, «порвати з
минулим»? Про це можна
тільки вгадувати.

Морозного
зимового
дня приїхав я до Знам'ян
ки познайомитися з керів
ництвом СПТУ № 3, де, як
казали в один голос ма
ти й син Томашевські, Во
лодимира «незлюбив ди
ректор, а він там не най
гірший, і прогулював не
більше від інших». Проз
вучали в розмові тоді й
деякі прізвища — Юрачкін, Ьілокриницький,
які,
мовляв, куди гірше вчать
ся, але їх «не виховують,
бо вже давно махнули на
них рукою». А його, Томашевського,
вирішили
просто «провчити, щоб ІН
ШИМ неповадно». І
що
справжньою причиною ви
ключення з училища були
зовсім не порушення та

пропуски занять. Що
ж?
Тієї миті в нашій першій
розмові з В. Томашевським
прозвучало слово «нарко
тики».

ОРІК У ЗНАМ’ЯНСЬКОМУ народному
суді

проходив судовий
про
цес над В. В. Ярославсь
ким, що має безпосеред
нє відношення до нашої
історії. 1 вересня 1986 ро
ку за матеріалами слідст
ва було винесено окрему
ухвалу, де говориться, що
Ярославський
визнаний

винним і засуджений
до
позбавлення волі за
за
мах на незаконне
прид
бання, збереження й пе
ревезення наркотичних за
собів. Далі цитуємо:
«Достовірно встановлено,
що незаконним
придбан
ням, збереженням і пере
везенням нарнотиків зай
мались також неповноліт
ні йютько І. М., Воробйов
В. В., які й
виготовляли
наркотичні засопи й спо
живали їх шляхом внутрісудинних ін’єкцій. ...В зло
чинну діяльність втягнуті
неповнолітні Гайовий В. А.
і Томашевсьнин В. В.».

Тоді до відповідальності
притягалися Лютько й Воробйов, але «...криміналь
не переслідування стосов
но них припинено згідно
статті 9 КПК УРСР з нап
равленням на розгляд ко
місії у справах неповно
літніх». Радянське законо-

— Комітет комсомолу? —
перепитав він. — Ні,
не
знаю!
— Хіба ти не в училищі
вчишся?
— В училищі. На пер
шому курсі... Ну то й що?
Згодом секретар коміте
ту комсомолу училища Ва.
лентина Савранська
(два
рони тут, сама заочно нав
чається в педінституті, по
яснювала мені:
— Розумієте, у нас
в
гуртожитку пропускна сис
тема, туди оудь-кого не пу
скають, а іншого
примі
щення під номітет комсо
молу знайти неможливо...
Щэ ж, якщо навіть вся
сп,--ва лише в місцезнаход
женні комітету, то спілча
нам училища можна лише
поспівчувати. Адже
вони
□ иявилися по суті відріза
ними від свого
бойового
комсомольського штабу... І
чи не значить цс, що
й
сам комітет без них втра
тив усяне значення? Бо Що
то за полноводець,
який
розгубив своє військо...
Та ось ми розмовляємо
з директором
училища
М. І. Брунцвіком. Тут же,
в його кабінеті — заступ
ники директора з
нав
чально - виховної — Е. Д.
Ільченко, та з навчальновиробничої роботи
—
Є. М. Линник...
Мало-помалу

розкручу

нішому — поширенню се
ред підлітків наркоманії?!

У МЕНЕ НЕМАЄ
НІ,тових
рецептів. Я

го
не
знаю, чи є резон у тому,
щоб Володимир повернувся
знову в училище (до речі,
директор категорично про
ти,. Може, краще б спробу
вати Володимирові зароби
ти право на
повернення,
чесно попрацювавши
на
вироиництві н засвідчивши
ділом, що він справді пе
реглянув своє
ставлення
до життя? Це вирішувати
йому самому. Але
одне
можу сказати з певністю:
«врятування потопаючих»
не може бути
«справою
рук самих
потопаючих».
Про жахливі для людсько
го здоров’я наслідки
од
вживання «маку» «Молодий
комунар» писав 11 грудня
19ои року( див. статтю лікаря-нарколога Т. Федоровоі «Фатальний кайф»). А
от про моральну деграда
цію ми говорили досі зде
більшого загальними слова
ми. Тим часом вона
теж
може багато про що
по
свідчити. Зокрема, про «запізнілу реанцію» не лише
спеціалістів - медиків, але
й деяких громадських ор
ганізацій, про шкідливість
нездорового
морального
клімату в ряді учнівських
колективів, який ми й до
сі намагаємося не поміча
ти заради уявного благополуччя. А там, де слабне ко
лектив, появляються інди-

трата часу. Потрібні рішу
чі заходи
дружинників,
комсомольського активу —
а його якраз у
комітету
комсомолу училища й не
ма.
Є у щойно
розказаній
історії ще один підтекст,
ім я якому — «вплив нар
котичних засобів на люд
ську психіку». Адже
на
момент, коли
відбулася
розправа над Сашком М.,
Томашевський уже встиг
не раз і не двічі «зловити
кайфу» — ще за кілька мі
сяців до цього, в травні,
він був у компанії з Лютьком і Ворббйовим, які
потрапили до рук працівни
ків міліції у стані наркотич
ного сп яніння.
Довести,
що й Томашевський «ко
ловся», тоді не
вдалося.
Та не випадково вже через
півроку сімнадцятирічний
хлопець опинився в лікарні
з діагнозом «наркоманія».
ЕВНО, ВАЖКО
в
щойно розказаній іс
торії одразу розставити всі
крапки над «і». Але муси
мо визнати, що
маємо
справу з проблемою куди

ГРАНІ МОРАЛІ

ЩО ВИРОСТЕ НА «МАКОВОМУ» ПОЛІ?
давстзо дуже обережно й
гуманно підходить до тих,
хто, не досягши 18 років,
стає на слизьку
стежку.
Певно, це виправдано. Не
зважаючи на те, що у ви
падку, про який ідеться,
чуда перевиховання
не
відбулося. Забігаючи на
перед, скажу, що якраз на
початку лютого цього ро
ку, у день мого приїзду в
Знам'янку, директор СПТУ
№ З І. М. Брунцвік одер
жав офіційний документ,
з якого дізнався, що Лю
тько й Воробйов знову по
палися на споживанні нар
котиків. І це після
того,
як їх довго переконували
й перевиховували, напра
вили на лікування, а потім
знову прийняли в учнівсь
кий колектив. Лютько, яко
му виповнюється 18 років,
на цей раз, певно, стане
перед судом. А неповно
літній Воробйов? Мабуть,
знову відбудеться
штра
фом, який до того ж за
платять його батьки, а не
він сам.
Я приїхав у Знам’янну
морозного зимового
дня.
йшов старим засніженим
парком, через стадіон, де
підлітки завзято грали
в
хокей — і раптом піймав
себе на думці: невже
це
правда, що зовсім поряд,
за муром стадіону, в СПТУ
№ 3 цього дня відбуваєть
ся ще один ант трагедії,
початок якій поклала фа
тальна «дружба»
кількох
неповнолітніх
із злочин
цем (він же — і жертва са
мого себе)
Ярославським
В. В.?
Мабуть, ще й через цю
думну так прикро вразила
мене відповідь чорнявого
височенького підлітка, коли
я спитав його, де знахо
диться комітет комсомолу.

ється заплутаний - пере
плутаний клубок взаємо
відносин Володимира Томашевського з училищем,
де він вчився (а точніше
— вважав, що вчиться) ці
лих два роки поряд
із
своїми «кращими друзя
ми» (його слова) І. Лютьком та В. Воробйовим. І
коли директор "почав по
биватися, що
вихователі
практично не можуть під
тримувати порядок в гур
тожитку, бо їх всього двоє
на п’ять поверхів (хіба за
всім услідкуєш!), я прига
дав свою попередню роз
мову з В. Савранською. І
пригадав, як вона на запи
тання про виховну роботу
комітету комсомолу серед
учнів сказала
приблизно
таке:
— Ну, я розмовляю
з
ними про все... Душевно.
Звичайно, душевні роз
мови потрібні. Але вони
повинні бути лише логіч
ним продовженням чітко
го плану роботи, якого не
ма у комітету комсомолу.
Та й сам директор визнав,
що сьогоднішні заходи ад
міністрації училища
(зо
крема, до учнів, які помі
чені у вживанні наркоти
ків) ефекту не
дають.
Скільки було написано ли
стів у різні інстанції з при
воду поведінки тих
же
Лютька, Воробйова й Томашевського, скільки ра
зів комісія у справах не
повнолітніх
накладала
стягнення на їхніх батьків,
а порушень менше не стає,
скоріше навпаки. Де ж ви
хід? Як запобігти найстраш-

відуалістські тенденції, які
ширшою, ніж
уявлялося
дуже скоро можуть пере
до сьогодні. Причому вона
рости в патологію. Зокре
прогресує з кожним днем—
ма, у випадку з Томашевсьним сталося саме це —
про це можна судити із ни
про що свідчить випадок,
нішньої обстановки не ли
який теж певним
чином
ше в СПТУ №,3, але й в
вплинув на рішення
про
виключення його з учили
усій Знам'янці, де
бук
ща.
вально на днях було вияв
Гіереді мною — худорля
лено групу з шести чоло
вий хлопець, майже дити
на на вигляд. Сашко М. —
вік за смаком» на квар
першокурсник і ніколи не
тирі; причому двоє з них
зустрічався з В. Томашевпопалися вже не вперше, а
ським, аж доки одного осін
решта четверо були «по-/
нього вечора...
— Ану йди сюди! — гук
рачками». Тим часом гро
нув хтось до Сашка, який
мадські організації Знам'
повертався із занять додо
янки бездіють;
міськком
му (він місцевий, знам янкомсомолу досі ще нічого
ський).
практично не зробив для
— Я тебе не знаюі —
«вироблення в середовищі
відповів, зупинившись, хло
молоді неприйняття
нар
пець. — Чого хочеш?
команії», хоч грім, як ка
— А-а-а, то ти мене не
жуть, вдарив уже давно.
знаєш? — одразу
знай
Хоча й не в такій мірі, але
шов «причіпку» невідомий
не оминула «макова
по
(то був Томашевський). —
шесть» і Новоукраїнки: не
Нічого, зараз узнаєш!..
дарма в розмові зі мною
Він бив меншого і явно
директор комбінату хлібо
слабшого за себе супро
продуктів, де
збиралися
тивника тупо,
жорстоко
трудовлаштовувати В. То
(«По-садистськи», — ска
машевського, сказав
про
зав мені потім М. І. Брун
те, що до них уже був по
цвік). Невідомо, чим би
ступив на роботу
«один
все це закінчилось, якби
наркоман».
не нагодився на той мо
Не можу поставити крап,
мент Є. М. Линник, він і
ку в нинішній розповіді, не
припинив знущання, а по
висловивши й думки
ще
тім змусив Томашевського
двох причетних до
долі
вибачитися перед Сашком
В. Томашевського людей:
М.
новоукраїнського психіат
Керівники
училища
ра - нарколога В. М. Ядоз
тривогою
говорили
мені про безкарність хулі
вінд та голови комісії рай
ганів, які тримають у стравиконкому В. Д. Бурової
сі слабших за себе молод
(теж
із
Новоукраїнки).
ших учнів. А щоб ті «не
забували свого місця», по,
Обоє вони вважають, що
стійно залянують, прини
Томашевському «краще бу
жують, — звичайно, у від
де в Знам'янці».
сутність дорослих.
Ясно,
що у такій обстановці «ду
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
шевні розмови» з пригні
Знам
’
янка
— Новоукченими хуліганським дик
раїнка — Кіровоград.
татом підлітками — марна

«ФАНАТИ»
ВІДКРИВАЮТЬ
СЕЗОН
Близько трьох десятків
молодих болільників ки
ївського «Динамо» прий
шли на республіканський
стадіон за місяць до по
чатку чемпіонату
країни.
Замість традиційних пра
порів і транспарантів у ру
ках були лопати і
скре
бачки. За дві з половиною '
години,
використовуючи
спеціальні жолоби,
вони
розчистили від снігу один
із секторів.
Керівники стадіону зро
зуміли бажання
молоді
хоч чимось
допомогти
улюбленій команді, і бу
ли раді
добровольцям.
Тим більше, що, як пока
зав минулий сезон, моло
ді болільники стали вірни
ми союзниками адміністрації — підтримують поря
док на стадіонах під час
матчів.
Ще два роки тому ки
ївській міліції добре був
відомий студент на пріз
висько «Утюг», заводій ба
гатьох післяматчевих хулі
ганських вихваток.
Після
чергового «сплеску емо
цій» з ним та іншими бо
лільниками, так
званими
«фанатами»,
зустрілись
працівники міськкому ком
про
сомолу. Поговорили
запроблеми підлітків,
пропонували допомогу.
— Багато змінилося від
тоді, — говорить сьогодні
Віктор Заглада, нині шкіль
ний учитель математики і
голова клубу молодих бо
лільників. — У
хлопців
з’явилося своє приміщен
ня для зустрічей. Тут про
водимо дискотеки, диви
мое^ фільми і слайди
з
історії київського «Дина
мо», часто зустрічаємося з
ветеранами команди.
Тепер у клубі більш як
дві тисячі членів. Усі ма
ють право на пільгові або
нементи на матчі чемпіо
нату. Вони стежать за по
рядком на трибунах
під
час гри, та й після матчу
поводяться дуже стрима
но, інакше" ризикують поз
бутися членства в клубі, да
набагато цікавіше прововулицяк
дити час, ніж на
або в підворітті.
—Я радий, що у нас з явився такий клуб, — сказав нападаючий київсько
го «Динамо», кращий фут
боліст Європи 1986 року
ігор Бєланов. — Нам по
трібні болільники корект
ні, організовані, доброзич
ливі. Тоді під час матчу у
спортсмена і настрій кра
щий, і гра виходить краси
вішою. Тільки такий боліль
ник — справжній
шану
вальник команди.

О. БОЙЧЕНКО,
кор. РАТАУ.

4 стор

14 лютого 1987 року

«Молодий комунар»
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РОЗПОВІДЬ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

ГАЗЕТІ «Молодий комунар» за 15 січня цього

ЄВРОДИСКО
Чотири роки західноні
мецький дует «Модерн токінг», за словами одного з
його учасників Дітера Бо
лена, «шанують повсюди,
крім Англії та США»,
Група записує
диски,
виступає в
телевізійних
шоу. Автором усіх пісень
дуету є Дітер Болен. Самі

ця музика «своя». Висловлюються думки, що вона
швидко набридає, оскільки стандартна, схематична.
Набридає, як правило, те,
що чимось дратує, викликає негативні відчуття.
Популярність будь-яких
артистів підтримується і,
так би мовити, допоміжни
ми засобами. «Чутки про
мою смерть дуже пере
більшені», — написав ко
лись відомий
жартівник
Марк Твен. Те ж саме мо
жуть сказати про себе й
Дітер Болен та Томас Ан
дерс, після того як рік то
му хтось комусь нашептав,
а інші повірили, що співа
ки загинули в транспортній
катастрофі. Уявна траге
дія, безсумнівно, Додала
сяйва в ореол, яким ото
чений «Модерн токінг» в
очах своїх прихильників.
Допомагає артистам при
вертати увагу публіки й
контраст у їхній зовніш
ності. «Біле-чорне» — цим,
пригадайте, «брала» гля
дача й жіноча
половина
ансамблю «АББА».
Ще
контраст, Деміс Руссос ва
бить надвисоким тенором,
Аманда Лір — наднизьким
контральто; цей же прин
цип працює й на «Модерн’
токінг» — у хлопців уніфі
ковані дівочо - підліткові
голоси.
Якщо ж із часом існую
ча слава «Модерн токінг»
піде на спад, учасники ду
ету, треба думати, утвер
дяться й на інших попри
щах. Дітер Болен не тіль
ки вміє писати пісні, він
ще й менеджер
інших
груп; Томаса Андерса ба
чили в жюрі
конкурсів
краси — а що, і то діло.

■

виконавці визнають свої
пісні відверто комерцій
ними, розрахованими на
разове використання. Му
зикознавці характеризують
стиль групи як «євродиско». її номери в танцю
вальних ритмах місцями
нагадують то Даліду, то
«Боні М», то «італійців».
Словом, звідусіль потроху,
і майже скрізь у Європі

кінь, можна посперечатися і навіть прийти до загаль- ■

ної згоди». Ці слова належать сучасному французько
року було вміщено лист В. Башкирова «І більше го
Удини
триває рок» з приводу виступів у Кіровограді му філософу Алену і, як мені здається, визначають

;
•
;
;
;
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рок-групи І. Романова. Якщо ви пам’ятаєте, редакнія запросила читачів продовжити розмову про рок.
І ось перші відгуки. Ми вирішили прокоментувати
лист учениці індустріального технікуму міста Олек
сандрії Тетяни (на жаль свого прізвища вона не нази
ває), позиція якої принципово протилежна автору
листа. Так принаймні вважає Тетяна. Насправді ж
«боротися» (за висловом Такі) з В. Башкировим за

—- ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

------

рок, підстав немає. У своїй статті В. Башкиров писав
про конкретний виступ конкретного ж ансамблю. Що
стосується рок-музики взагалі, то автор листа «І біль
ше години триває рок» так само, як і Тетяна з
Олександрії належить до мого прихильників. Дарем
но ви, Таню, вважаєте, що В. Башкиров «суне ніс не
в своє». В. Башкиров висловив свою думку. Ви вис
ловили свою. І ви, скажімо, прихильниця року. Я —
ні. Тут ми могли б посперечатися. «Говорять, про сма
ки не сперечаються. І це справедливо у випадку, як
що один віддає перевагу троянді, а інший — коню,
але про те, що таке прекрасна троянда і красивий

суть багатьох суперечок, Я не певна, що ми прийде
мо з вами до загальної згоди. Втім ви справедливо
вважаєте, що «у кожного Є свої захоплення... Адже
коли б всім подобалась класична музика, чи естрад
на чи та ж рок-музика, нецікаво було б жити». Але
далі ви пишете, що коли б ми жили у XVIII чи XIX
столітті, рок-музики не могло б існувати, що вона
породження нашого бурхливого віку, віку
атома,
електроніки. В принципі це вірно. Але, чесно
вам
скажу, набридли вже ці «звинувачення» нашого сто
ліття. «Прекрасна троянда і красивий кінь» — понят
тя для кожного часу сталі. Можна любити бурхли
ву музику, така, між іншим, і у класиків є, але нехай
це буде музика, а не брязкіт металу.
1 останнє ваше зауваження відносно того, що на
ша рок-музика не схожа на західну. Даремно ми го
воримо про вплив Заходу, вважаєте ви. Ні, не дарем
но. Раджу вам прочитати книгу відомого болгарсько
го письменника і публіциста Б. Райкова (автора по
пулярних романів «Пан Піхто» і «Що може бути кра
ще поганої погоди») «Масова культура», і ви зрозу
мієте, що ідеологи антикомунізму шукають наймен
шу можливість проникнення буржуазної поп-культури у соціалістичний світ. Тому що культура, мистец
тво діють у першу чергу на душі. Наша рок-музика
не схожа на західну. Даруйте, я не зрозуміла, задо
волені ви цим чи ні. Якщо мова йде про «гримуван
ня» деяких рок-груп і окремих співаків «під захід»,
то це принаймні смішно і.., небезпечно.
Незважаючи на те, що на відміну від вас, я—не при
хильниця року зрозуміти захоплення такою музикою
я можу. Але стверджувати, що рок-музика етапе кла
сикою... Ні, я не відважусь.

!

В. ЛЕВОЧКО.

Дуже популярний серед датської
молоді ансамбль «Соккерна» -учасник І Міжнародного фестнваліо «Пісня в боротьбі за
мир»,
який проходив минулої осені
в
Києві, Пісні ансамблю — прості,
щирі, зрозумілі кожному. Певно,
саме тому ансамбль «Соккерна»,
який вже вдруге відвідав
нашу
країну (перший приїзд пов’язаний
з участю колективу в XII Всесвіт
ньому фестивалі молоді і студен
тів у Москві), завоював симпатії
багатьох киян та гостей столиці
України.
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На знімку: біля мікрофонів —солісти ансамблю «Соккерна».

Н. ГРИГОР ЄВА.

Фото В. ГРИБА.

ґ

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

«Я двох люблю, але хіба це слабкість»

С

1

У телепередачі «Музич-,
ний ринг», цілком відда
ній тим, хто працює
в
жанрі авторської
пісні,
один з учасників, здається,
Є. Клячкін, так охаракте
ризував нинішній рівень
творчості бардів:
— На вершині тут, без
сумнівно, Висоцький. Ніхто
досі до нього не дотяг
нувся. Коли умовно прий
няти досягнення Висоцьким за 100 процентів, за
одиницю, то кожен із нас
зробив тільки якусь част
ку цього. Скільки? 0,3? 0,7?
Вам судити.
Олександр Дольський—
не 0,3, це точно. Дольсь
кий — більше.
Скільки?
Його диск - гігант «Теп
лые звёзды», що два мі
сяці тому розійшовся
в
Кіровограді незрівнянно
швидше, ніж платівки по
пулярних
«естрадників»,
дає бажаючим нагоду ут
вердитися на якісь цифрі...
«Одна светла и велича
ва, другая утонченна
и
смугла»... Одразу дві різні

жінки так полонили авто
ра, що він зізнається: від
дав би за них і блага, і
віру, і славу. Любить од
разу двох 1 не вважає це
слаихістю; відчуває себе од.
наково недостойним обох.
Лише в останніх рядках
композиції «Дес
женщи
ны» ми взнаємо їх імена —
Музика 1 Поезія, причому
друга все-таки виявляється
«любимейшей сестрой»...
Що ж, ця «сестра» Дольському за любов віддячує
нескупо. Вірші
«Теплих
звезд» сильніші, ніж ме
лодії. Особливість майже
всіх текстів: у них більше
думок, узагальнень,
ос
мислень, аніж
почуттів.
Виняток складає лише про
зора й-світла -пісня «Два
мальчика на длинном бе
регу» — тонко виписане
моментальне
враження.

П'ять композицій — «Теп
лые звезды» «Горы и глу
бины», «Уважаемая
со
весть», «Стремись в заоб
лачные выси», «Там, где
сердце» схожі й музичним
рішенням і тематикою. Про
що вони? Кажучи коротко,
про душу. Про те, що лю
дям у ній носити одвічно:
вітчизну, честь, пошуки іс
тини, зраду, надію, розча
рування, гріх і каяття... «За
ложь платил я совестью»
—таких зізнань від пер
шої особи у піснях диска
приблизно стільки
ж,
скільки й відвертих закли
ків: «Раздай ту
радость,
что отыщешь»... Та тут ав
тор сам собі суперечить —
обділив він нас у «Теплых
звездах» піднесеними емо
ціями. НІ, від цих пісень
не щипає в очах, як
від
«Ладоней на глазах» із по
переднього гіганта «Ленин
градские акварели», але
вони (це не звинувачення
О. Дольському, це конста
тація факту) всі як одна
печальні. Навіть в «Ожи-

«Молодой коммунар» —
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даний» бадьорість танцю
вального ритму гасне о
словах про розлуку й за
буту дружбу.
«Я двох люблю...» Музи
ку і поезію. Є в Дольського композиція, де
вони
зливаються як ніде (маєть
ся на увазі в межах дано
го диска) гармонійно —
«Дожди и холода». Якби я
взялася максимально стис
ло передати зміст
цього
сучасного «міського роман
су». то прозовий
виклад
зайняв би більше
місця,
ніж текст автора. За
ча
сом звучання
«Дожди...»
найкоротші на
платівці,
зате тут справді тісно сло
вам, просторо думкам. І
почуттям.
«Дожди и холода» найскоріше просяться на за
учування й відтворення. Ре
шта пісень — в основному
для слухання, обдумуван
ня, співставлений помічено
го автором із пережитим
кожним із нас. Для
вис
новків — кому вже які
вдадуться. «Ведь разные
люди, как звезды, на раз
ной живут высоте...»
Н. ДАНИЛЕНКО,
ведуча «Диск-залу».

ДВЕ

ЗВЕЗДЫ

Музыка и стихи
В небе полночном,
В небе весеннем,
Падали две звезды,
Падали звезды,
С легким свеченьем,
В утренние сады.
Этот счастливый,
Праздник паденья
Головы им вскружил,
Только вернуться
Снова на землю
Не было больше сил.
ПРИПЕВ:
Две звезды,
Две светлых повести.
В своей любви,
Как в невесомости.

Игоря НИКОЛАЕВА.

Два голоса
Средн молчания.
В небесном храме
Звезд венчание.
Но, к сожалению,
Звезды не птицы,
Крыльев им не дано,
В небе высоком
Снова родиться
Звездам не суждено.
Звезды сгорают,
Не долетая,
До берегов земли.
Как золотые
Свечи растают
Звезды и песни их.
ПРИПЕВ.
4« ♦♦♦♦«»««♦.««»♦»»*»
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