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В міськкомі комсомо
лу мені сказали: до зи
мово-стійлового періоду 
молоді тваринники райо
ну підготувались дуже 
добре. Перший секретар 
Володимир Сиром’ятни- 
юв перерахував цілу 
низку заходів, проведе
них у районі в період 
підготовки до зимізлі 
худоби. Наприклад: од
разу після жниз провели 
недільник у більшості 
господарств району — 
комсомольці цілий день 
трудились на фермах, 
допомагали тваринникам 
готувати їх до зими; взя
ли під контроль шефську 
допомогу колгоспам 
промислових підпри
ємств Знам'янки; винес
ли на сторінки районної 
преси заклик групко^- 
СОрга КОМСОМОЛэСьКО- 
молодіжного колективу 
МТф колгоспу «Маяк» 
Віри Симоненко — до
класти максимум зусиль, 
аби тварини мали теплу 
і ситу зимівлю.

У районі три тварин
ницьких КМК — у кол
госпах «Маяк», «Родина» 
та імені Леніна. Я вибрав 
«Родин/» і конкретно 
ще раз поціказився у 
Володимира Сиром’ят- 
никова про КМК кол
госпу.

— Надої цього року 
невисокі, а ось до зи
мівлі підготувались.

Та коли на фермах 
колгоспу «Родина» я 
став розпитувати про 
КМК, тваринники (і літні, 
і молоді) не відразу 
.-.розуміли, про що йде 
мова. Уже тоді мені ста
ло ясно — КМК тут не
має.

«Як же так, — запере
чать мені у міськкомі,---
а це що?» — і покажуть 
паспорт КМК. Однак на
віть попри це я стверд
жую: КМК не існує.

Є на фермі молоді до
ярки Людмила Моска
ленко, Галина Лях, Ма
рина Савельева, Тетяна 
Кужим, Марія Хенку, Лі
дія Вітько, Галина Мос
каленко. і трудяться во
ни з завзяттям, заслу- 
і озують шану односель
ців. Але й вони не зна
ють, що у НИХ Е колгоспі 
є КМК. Бо ні зборів ні
коли но проводили, ні 
екрану соцзмагання не
ма на фермі. Та, врешті, 
самі дівчата працюють у 
різних корівниках, то про 
який колектив може йти 
мова.
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У Новоукраїпському і 
районі проходить огляд- 
копкурс КІДін, присая- ’ 
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ТВАРИННИЦТВО — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

Видно, давно були на 
фермі колгоспу «Роди
на» працівники Зна- 
м'янського міськкому 
комсомолу. Звичайно, 
показники надоїв узнати 
найлегше, — під боком 
районне управління сіль
ського господарства...

Ми розмовляємо з 
секретарем партійної
організації колгоспу
Б. Я. Дубовим про вчо
рашній, сьогоднішній і 
завтрашній день тварин
ницької галузі колгоспу. 
«Родина» спеціалізується 
по виробництву молока, 
кілька років підряд тут 
збільшується поголів’я 
великої рогатої худоби, 
доводиться щороку при
водити у відповідність й 
посівні площі, кадри ви
робництва. Не завжди це 
вдавалось легко вирішу
вати.

Але навіть при такому 
стані справ за останн1 
п’ять, приміром, років 
зросли річні надої моло
ка ЕІД ОДНІЄЇ корови, ААО- 
локо нині здасться тіль
ки першим сортом.

Господарство сьогодні 
основну увагу приділяє 
розвитку тваринницької 
галузі. Введено потоко
во-цехову систему ви
робництва молока. Цьо
го року зведено в гос- 
годарсгві прекрасний 
чотирирядний корівник, 
передбачається повна
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СРСР. В Ході його акін-
візували роботу но іптер- 
ьацщцфіьному вихован
ню комітети - комсомолу 
багатьох колгоспів, під
приємств і шкіл. Попов
нилися експозиції клу
бів інтернаціональної 
дружби колгоспів
«Дружба» та імені XX 

механізація трудоміст
ких виробничих процесів, 
новий кормоцех, добу
довується родильне від
ділення — незабаром 
воно прийме перших 
тільних корів.

Дбають у колгоспі про 
підвищення продуктив
ності худоби. Нинішньо
го року від кожних сга 
горів отримано по 82 
телят, уведено по 26 
первісток. Турбота про 
йорів високоудійних ---
одна з найосновніших у 
тваринників «Родины».

Забезпечили богданіз- 
ці цього року ситу зи
мівлю —• понад план 
припасли грубих корміа, 
силосу, кормових буря
ків

— Є у нас внутрішні 
проблеми і нам їх роз
в'язувати. Але деякі пи
тання ми не спроможні 
вирішити самостійно, а 
районні організації зво
лікають, або й гірше — 
гідмовчуються.

Секретар парторгані- 
зації не скаржиться. Він 
розмірковує вголос, як 
би довести ту чи іншу 
невідкладну справу до 
кінця. І так би у районі 
зрозуміли.- що це не од
ній «Родине» потрібно, 
що це —наша загальна 
справа Взяти б, примі
ром, будівництво доро
ги до * Кучерівки. На ку- 
«срівській фермі майже 

І з’їзду КПРС. А учні 
Глодоської середньої

школи зав’язали лпегу- 
ваппя зі своїми ровесни
ками з Узбекистану, Гру
зії, Казахстану, Вірменії 
Вони обмінялися альбо
мами, виготовленими 
сноімп руками, книгами, 
іншими матеріалами, які 
розповідають про жигт.ч

г

чотири сотні корів. За
хворіє, скажімо, худоби
на — ветеринарній служ
бі у негоду хоч на вер
тольоті добирайся. Будів
ництво дороги припини
ли і скільки не турбува
ли богданівці районне 
шляхове управління — 
зрушень поки ЩО НІЯКИХ.

— А скільки заявок на
правляли до районного 
управління зв’язку, щоб 
нам радіо провели на 
ферму? І досі чекаємо 
відповіді.

Ми повертаємось до 
проблеми кадрів, проб
леми виховання молодих 
тваринників. У колгоспу 
тісні стосунки з місце
вою школою. Але ви
пускники ще не з вели
кою охотою зостаються в 
тваринництві. І цей факт 
змушує сьогодні партій
ну й комсомольську ор
ганізації, правління кол
госпу думати про те, над 
чим треба потрудитись 
найбільше, аби привер
нути увагу школярів.

— Створимо КМК на 
фермі, надамо їм новий 
керівник. Гадаю, що ви
сокі виробничі показни
ки. високі заробітки, 
зразкові умови праці бу
дуть найкращою агітаці
єю за професію

Богданівщ сьогодні 
живуть- передчуттям 
завтрашніх радощів.

В ТЕЛІЖДН.
Знам'янський район.
На знімку: Тетяна КУ

ЖИМ — одна з кращих 
молодих доярок колгоспу 
«Родина».

Фото В ГР-ЧэА.

школярів у союзних рес
публіках.

Піонерський загін іме
ні Надії Курчеііко в ході 
конкурсу виборов право 
на поїздку до піонерів 
Сухумської школи № 9, 
загін яких теж носить 
ім’я відважної бортпро
відниці.

Н. миколаєнко.

В ОБКОМІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ЗА УСПІШНУ 
ЗИМІВЛЮ ХУДОБИ

Виконуючи рішення XXVI з'їзду КГІРС, травневого 
(1982 р.) Пленуму ЦК, прагнучи внести гідний вклад у 
реалізацію Продовольчої програми, трудівники сільсько
го господарства Новоархангельського району взяли під
вищені соціалістичні зобов’язання на період зимівлі тва
ринництва 1982—83 рр. Передбачається з 1 жовтня 
1982 р. по 1 липня 1983 р. виробити 6230 тонн м’ясам 
25500 тонн молока, 10 м.пі. штук яєць, що відповідно на 
11,4, 28,3 та 8,3 процента більше, ніж за попередню зи
мівлю. Продаж державі м'ясг збільшиться проти рані
ше досягнутого рівня па 610 точи, молока — на 5583 
тонни, яєць — на 564 тис. штук. Будуть викопані плани 
першого півріччя 1983 року по виробництву і заготів
лях усіх видів тваринницької продукції, підвищиться її 
якість. Намічено заходи по поліпшенню відтворення ста
да і збільшенню поголів’я тварин.

Нарощу вашій виробництва і заготівель тваринниць
кої продукції планується забезпечити за рахунок раціо
нального використання кормових ресурсів, підвищення 
продуктивності худоби і птиці, створення належних 
умов прані, побуту і відпочинку працівників ферм, аи- 
півізашї організаторської і політичної роботи серед 
них.

Надаючи великого значення цій ініціативі для успіш
ного проведення зимівлі худоби, збільшення виробницт
ва і заготівель продуктів тваринництва,. бюро обкому 
Компартії України схвалило соціалістичні зобов’яздшія 
працівників сільського господарства Новоархапгельсько- 
го району по збільшенню виробництва і продажу держа
ві тваринницької продукції в зимовий період IVt82 
-83 рр. ’ ’

Міськкоми і райкомі! партії, райвиконком*«, облироф- 
раду, обком ,'ІКСМ України, управлінця сільського гос
подарства облвиконкому, трест м’ясомолочпих радгоспів, 
об'єднання «Кіровоградцукропром» зобов’язано розгор
нути роботу в колективах колгоспів, радгоспів, .міжгос
подарських підприємств, тваринницьких ферм і комп
лексів но підтриманню ініціативи трудівників села Но- 
возрхапольського району, організувати дійове соціа
лістичне змагання працівників тваринництва, зосеред
ження їх зусиль ;іа раціональному використанні кормів, 
шдвпщепиі якості продукції, нарощуванні виробництва і 
заготівель м'яса, молока, яєць, успішному проведенні 
зимівлі худоби, безумовному виконанні планів і соніа- 
.тістичішх зобов’язань.

Управління сільського господарства облвиконкому, 
трест м’ясо-молочнпх радгоспів, об’єднання «Кірово- 
(радцукропром», облсільгосгітехніку, облсільгоснхімі.о 
зобов’язано забезпечити значне підвищення рівня тех
нічного обслуговування ферм і комплексів, безперебійну 
роботу машин і механізмів, кормоцехів і комбікормових 
заводів, повністю забезпечити потреби господарств у 
міпсральїіііх кормах та інших хімічних добавках.

Міськкоми і райкоми партії, міськвиконкоми і райви
конкомі! ПОВНІШІ ІірОБЄСТІ1 роботу по посиленню шефсь
кої допомоги колективів промислових підприємств кол
госпам і радгоспам у будівництві, ремонті та-обладпашіі 
об’єктів к-.трмопрвготувапня. засобів механізації, впутрі- 
фермськпх доріг і т. ін.

Міськкоми і райкоми партії, первинні, ларторраиізлпії 
юсподарств мають здійснити заходи по зміцненню це
хових парторганізацін і партгруп па фермах, при необ
хідності направити для роботи в тваринництві комуністів 
і комсомольців, зміцнити керівний склад галузі, підви
щити рівень організаторської і політичної роботи серед 
тнарншіш- ів, налагодити їх професійне навчання, вив
чення і застосування передового досвіду.

Обласні управління торгівлі, побутового обслугову
вання. культури, облздороввідділ, облспржпвспілку зо
бов’язано розробити і здійснити заходи по значному по
ліпшенню обслуговування трудівників ферм.

Редакціям обласних, міськрайошінх і районних газет 
облтелерадіокомітету запропоновано широко висвітлю
вати хід соціалістичного змагання за збільшення вироб
ництва і заготівель тваринницької продукції в зимовий 
період 1982—83 рр., показувані досвід передових ко
лективів і окремих трудівників, діяльність партійних, 
профспілкових і комсомольських організацій, радянських 
! господарських органів по організованому проведенню 
зимівлі худоби.

(Соціалістичні зобов'язання працівників 
сільського господарства Новоархангельсько- 
го району опубліковані в газеті «Кірово
градська правда» за 19 листопада 1982 року|

АСУ —
УНІВЕРСАЛ

Замінити працю бага
тьох кваліфікованих спеці
алістів і виконати за двад
цять хвилин розрахунки, 
на які раніше потрібно бу
ло півтора року, може сис
тема автоматизованого 
проектування. її створили 
викладачі і студенти Ки
ївського політехнічного ін
ституту. Вона призначена 
для провідних галузей ін
дустрії — нафтопереробної 
і нафтовидобувної, хіміч
ної і металургійної, енер
гетики.

— Система мас універ
сальний характер, — го
ворить керівник теми 
професор В. В. Ажогін. — 
Наприклад, окремі її бло
ки можуть визначати кон
центрацію і розподіл наф
ти і газу в глибинних 
пластах. При цьому розра

ховуються танож затрати 
на видобування і даються 
рекомендації по їх скоро
ченню, Завдяки пристроям, 
якими оснащено мікроеом, 
відпадає потреба в кон
трольно - вимірювальній 
апаратурі. Всі ці перева
ги вже підтверджені на 
нафтопереробних підпри
ємствах Татарії. Річний 
економічний ефект від 
впровадження тут системи 
перевищить 600 тисяч кар
бованців.

Автоматизація проекту
вання — одна з багатьох 
робіт колективу інституту, 
яка увійде в загальносоюз
ну цільову пропзаму по 
створенню єдиної універ
сальної системи АЛ.

Автоматизація проекту
вання — одна з багатьох 
робіт колективу інституту, 
яка увійде в загальносо
юзну цільоеу програму по 
створенню єдиної універ
сальної системи "ля обслу
говування АСУ ТП.

Б. ЧЕРНИШУН, 
кор. РАТАУ.
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СОЮЗНА ЕСТА-

ШКОЛА «ПРОЖЕКТОРИСТА»

ТРИВАЄ ВСЕ-

ФЕТА ЕКОНО-

«Молодий комунар»

ДОСВІД

РЕЙД «ДОЗОРЦЯ»

Помиляється той, хто 
вважає «Комсомольсь
кій прожектор» лише ор
ганом громадського 
'контролю. Не менш важ
ливе значення в діяль
ності «КП», на мою дум
ку, мають виховні момен
ти, організаторські функ
ції, вміння -і бажання 
Оленів «КП» мобілізува
ли юнаків і дівчат на ви
сокопродуктивну працю.

Великим авторитетом у 
комсомольців користу
ються «прожектористи» 
нашого господарства 
Анатолій Галушка, Оле- 
Йа Дремлюга' і Володи
мир Єременко. Справед
ливі, непримиренні до 
Недоліків, вони, одначе, 
(ірагнуть у кожному ви
пуску «КП» показати ве- 
лич творчої праці, щи
рими словами привітати 
правофлангових змаган
ня, закликати інших на
слідувати приклад пере
довиків.

Однак «КП» не обме
жується лише висвітлен
ням виробничих успіхів. 
Гострі, дошкульні кари- 

'.натури на п’яниць, бра-
-

лн
1

З БІДЕНКОМ
Робочий день почався | 

для Миколи звично: за- 1 
вантажив ЗІЛа початка
ми кукурудзи, оформив 
необхідну документацію 
І через кілька хвилин 
узяв курс на Долинську. 
Дось за годину був на 
гібридному заводі ком
бінату хлібопродуктів. І 
тут почалися несподіван
ки,

— Сьогодні приймає
мо зерно тільки від гос
подарств Устинізського 
району, -— сказали Ві
денку з лабораторії. А 
ти їдь на міжгосподар
ський комбікормовий за
вод.

Поїхав. А там із нього 
тільки посміялися:

•— Підйомники в нас 
розраховані на «газони». 
Хочеш '— розвантажуй 
вручну.

Легко 
«вручну», 
тонн. Тут і 
чить. Ні з чим (вірніше— 
з повним кузовом збіж
жя, як і буз) повернувся 
Микола Віденко у Вар- 
□ арівку. Катерина Григо
рівна Тозт, завідуюча 
током колгоспу імені Кі
роза, тільки руками 
сплеснула:

-—Чому ж з гібридна-

сказати — 
Ца ж вісім 
дня не виста-

В”! 

коробів, ледарів, розкра
дачів народного добра 
нерідко виявляються най
ефективнішими методами 
виховання. Так, за пору
шення трудової дисциплі
ни не раз попадали під 
«промені» «Комсомольсь
кого прожектора» меха
нізатори Віктор Тншла- 
ковнч, Сергій Кеніє, Пет
ро Курець, Володимир 
Дробот і Микола Гусак. 
І вагоме слово стіннівки 
допомогло відстаючим- 
підтягнутись.

Нині в діяльності 
«Комсомольського про
жектора» новий етап: по
чалася зимівля громадсь
кої худоби, закінчуються 
роботи на осінньому по
лі. Наші дозорці вклю
чилися у Всесоюзний по
хід за економію і береж
ливість, оголошений ЦК 
ВЛКСМ і редакцією га
зети «Комсомольская 
правда».
_ О. ВЕРГУН,
секретар комсо
мольської організа
ції колгоспу «Мир».
Нозоукраїнський 

район.

Члени рейдозої бригади обласного штабу «Комсомольсько
го прожектора» та редакції газети «Молодий згомунар» переві
рили хід осінніх польових робіт і стан зберігання та переробки 
врожаю у господарствах Долинського району.

го не повідомили, що не 
приймають? А тепер що: 
двадцять тисяч центне
рів кукурудзи на току 
зібралося, навіть бре
зентів на випадок-дощу 
не припасли.,.

ІЛЛІВНА
ЗЕЛ
— Не прийняли куку- 

Олексій Мак- 
Задніпряний, 

інженер До-

рудзуї — 
симозич 
головний 
римського комбінату хлі
бопродуктів, щиро зди- 
вувазся. — Не може бу
ти! Давайте перевіримо 
накладні.

ГІерезіряємо
— Ось, відпразипи на 

комбікормовий завод 
автомашину з колгоспу 
«Родина», — показує 
акт візирувальниця Люд
мила Ножка. — Але ж 
сорт «Кубанський-275> 
не відповідав гібридним 
стандартам...

Аж ось і записи, які 
ми шукали: «...Не прий
няли кукурудзу з колгос
пу імені Кірова... Від

г-и

МІЇ ТА БЕРЕЖ- 
гжязеяі 

ЛИВОСТІ, ого- 
іадл22^з;_-^?^-_-ч.пгг-г7 ага 

НОШЕНА ЦК

ВЛКСМ І РЕДАК-
ЦІЄЮ ГАЗЕТИ 

«комсомоль-
іст-гтеамді

СКАЯ ПРАВДА»

Рішуче борються з тим, що заважає продуктивно працювати, «прожекто
ристи» зварювально-складального цеху корпусу № 90 кіровоградського заводу 
«Червона зірка» (начальних штабу Олександр Пантелеев). Вони регулярно 
проводять рейдові перевірки використання електроенергії, стисненого позіїря. 
вуглекислоти, вигризають порушників трудової дисципліни. І, як правило, до
биваються усунення недоліків. Насамперед тому, що надають своїй роботі за
гальної гласності.

На жаль, нерідко у деяких первинних організаціях вітрини «КП» пусті, а 
«прожектористи» втішають себе думкою: проведемо серйозний рейд, тоді і ви
пустимо стіннівку. У зварювально-складальному ж вважають, іцо несерйозних 

■ питань немає, і кожен, на перший погляд, дрібний недолік, заявлений навіть 
не під час рейду, випадково, — то вже тема для серйозної розмови. 1 тому 
тут часто виходять стіннівки і «блискавки».

На знімку: член штабу «КП-» зварювально-складального цеху Людмила 
ГІРНИК (зліва) перед випуском стіннівки розповідає секретареві перзинної 
організації Наталії КОЦЮРЗІ та члену комсомольського б-оро Федору ЗАСІНУ 
про недоліки, виявлені на механічній дільниці.

Фото 3. ГРИБА.

391

правили на комбікормо
вий завод автомашину з 
колгоспу «Шлях до ко
мунізму»...

— Це Іллівна наказала, 
— нарешті- пригадала 
Л. Ножка.

О. М. Задніпряний роз
водить руками:

— Зараз подзвонимо 
до Людмили Іллівни 
Біскезич — це наша заві
дуюча лабораторією.

...За вікнами почало 
сутеніти. До воріт заводу 
гід'їжджає ще одна аз- 
тсмашина, вже з увімк
неними фарами. «Чи 
приймуть?», — майнув 
сумнів. Ні, здається стає 
на ваги. Але ж кілька 
грузовикіз з господарств 
району не змогли здати 
СЬОГОДНІ продукцію... 
Хтозна, можливо це — 
виробнича необхідність. 
То чому ж тоді ні Л. І. 
Біскезич, ні інші керіз- 
ники підприємства за
здалегідь не повідомили 
господарства про те, що 
приймати кукурудзу не 
будуть? А це ж їх пря
мий обов'язок.

ОСІНЬ:
завдання на здвтрд

пня «ПРОЖЕКТОРИСТІВ», КОТРІ ПРА
ЦЮЮТЬ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО
МУ ВИРОБНИЦТВІ, ОСІНЬ — ПОРА НА
ПРУЖЕНА. ЗБЕРЕГТИ УСЕ ВИРОЩЕНЕ, 
ОРГАНІЗОВАНО ПРОВЕСТИ ЗИМІВЛЮ 
ГРОМАДСЬКОЇ ХУДОБИ, ШВИДКО 1 
ЯКІСНО РЕМОНТУВАТИ СІЛЬСЬКОГОС
ПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ, ГОТУВАТИ НА- 
ГіННЯ НАГРОМАДЖУВАТИ ОР1 АНІЧНУ 
ТА МІНЕРАЛЬНУ ПОЖИВУ ДЛЯ ВРО- 
ЩАЮ — 33 — ОСЬ ОСНОВНІ ЗАВДАН
НЯ ВИКОНАННЮ ЯКИХ ПОВИННІ СПРИ
ЯТИ МОЛОДІ ДОЗОРЦІ. .

Кращі комсомольські організації під 
час зимово-стійлового періоду утриман
ня громадської худоби, створюють до
даткові пости «Комсомольського про-

колгоспів 
«Родина»

Трудівники 
імені Кірова 
та «Шлях до комунізму» 
втратили немало коштів, 
пального і робочого ча
су через нерозпорядли
вість своїх партнерів із 
гібридного заводу. А чи 
все вони роблять самі 
ДЛЯ того щоб економи
ти у великому І малому, 
щоб усе вирощене збе
регти? На жаль, ні.

Дорога з райцентр/ 
на Варзарівку встелена 
качанами кукурудзи.

— Це колгоспи імені 
Горького, імені Леніна, 
імені Кірова та імені 
Шевченка возять по ній 
зерно на продаж держа
ві, уточнює заворг 
Долинського райкому 
комсомолу Сергій Поп- 
ко- Ще не ввійшло у 
нас в традицію під час 
збирання й транспорту
вання пізніх культур до
обладнувати кузови аз-

20 листопада 1982 року
жектора». Вони слідкують за приготу
ванням кормів і їх витрачанням, допо
магають забезпечувати безперебійну ро, 
боту фермських механізмів.

Молодим дозорцям треба тісніше по- « 
еднувати свою діяльність Із діяльністю *- 
народних контролерів.

Рейд — один із найважливіших ме
тодів роботи штабів «КП >. У ході пере
вірок необхідно особливу увагу зверну, 
ти на якість ремонту техніки, підготовки 
насіння для майбутнього засіву, ефек
тивне використання часу, розстановку 
людей. Слід постійно турбуватися про 
побут трудівникіз. Адже від добре об
ладнаних кімнат відпочинку, змістовних 
виступів ідеологічних активістів, безпе
ребійної роботи кооператорів значною 
мірою залежить ’ продуктивність праці 
трудівників.

і останнє, про що слід завжди пам’я
тати: рейди, перевірки тільки тоді при- 
носитимуть користь, коли про їх резуль
тати всі знатимуть, коли після них вжи
ватимуться заходи.

гомобіліа накриттями. А 
треба було б.

У тому ж колгоспі І 
імені Кірова чимало по- І 
«атків кукурудзи зали
шилося в полі після зби
рання. Однак зачищати 
площі з господарстві не 
поспішають. Не викори
стовують у Варзарівці як 
слід і пожнивних решток 
пізніх культур. Повіль
ними темпами, із пору
шеннями технологічних 
вимог у колгоспі закла
дали в траншеї силос із 
гички цукрозих буряків 
> бадилля кукурудзи. 
Тим часом при плані 
10000 тонн кормодобув- 
ьики господарства спро
моглися припасти на зи
му худобі лише 6662 
тонни силосної маси.

Того дня мч побували 
в автогаражі, на току і 
тракторному стані кол
госпу імені Кірова. Але 
ніде не побачили ні 
стенда «Комсомольсько
го прожектора», ні три
вожних повідомлень 
його постів. Комсомоль
ську організацію госпо
дарства счолює Володи 
мир Спюсаренко. Видно, 
йому так і не вдалося 
виробити належний
стиль у роботі комітету 
комсомолу, раз він ми
риться з подібною без
діяльністю «прожекто
ристів».

В. ДОБРОБАТЬКО, 
член обласного шта
бу «Комсомольсько
го прожектора»,

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

<я

РАЙОННІ ШТАБИ
«КП»

ПОВІДОМЛЯЮТЬ

ГАЙВОРОН

Дозорці залізничної 
станції Гайворон і члени 
районного штабу «Ком
сомольського прожекю- 
ра» провели рейд на ком
бінаті хлібопродуктів, У 
ході ного було виявлено 
чимало недоліків, котрі 
негативно позначаються 
на ефективності вяроб- 
ннцтва та якості про
дукції.

Розвантажувались ва
гони із зерном у день пе
ревірки вручну. Через це 
транспортні засоби про
стоювали, ІІа комбінаті 
не вистачає -вантажників, 
а тому їхню роботу дово
диться виконувати іншим 
працівникам. Залізничне 
господаре і во підпрмємс г- 
ва занедбане. Часта 
трапляються втрати зер
на при навантажувально- 
розвантажувальних ро
ботах.

Матеріали рейду були 
висвітлені у черговому 
випуску районного «Ком
сомольського прожекто
ра». На комбінат хлібо
продуктів надіслано ре
комендації для усунення 
недоліків.

А

УСТИНШКА

корови становить 
2,8 кілограма, що 
вдвоє менше. НІ/К 
горіх. Районам« 

«Комсомольської о 
спільно з

комітетом «а-

Нинішнього року в 
колгоспі імені Енгельса 
значно знизилась продук
тивність молочного ста
да. На сьогодні серед
ньодобовий надій моло
ка від 
лише 
майже 
було 
штаб
прожектора» 
районним 
родного контролю про
вів рейд по всіх молоч
нотоварних фермах гос
подарства і виявив при
чини відставання. Найго
ловніша — нестача пов
ноцінних кормів. Часто 
фураж на ферми закоти
ться із запізненням. Не
доброякісно готуються 
до згодовування худобі 
корми, бо не ттраціокнь 
кормозапарники.

Більшість твариннії.'!!»- 
клх приміщень іосподар- 
ства не утеплені, з пере
боями в ник працюю’^' 
і ногт раноюртерн.

Матеріали рейду бу- 
.чи передані на розгляд 
районному комітету на
родного контролю.
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*ЩИ£їОПАДА_1942 РОКУ РАДЯНСЬКІ

війська почали контрнаступ

ПІД СТАЛЗНГРАДОМ

«Молодий комунар»
ТТА ВІДМІНУ від по. 

передніх спартакіад 
фінали нинішньої проводя
ться у два етапи: перший 
— серед збірних ДСТ і ві
домств (за винятком лег
кої атлетики і кінного 
спорту), другий — сереч 
збірних областей і Києва.

VIII СПАРТАКІАДА 
УРСР: 

ВІД МАСОВОСТІ — 
ДО МАЙСТЕРНОСТІ

З стор

0 7 годині ЗО хвилин ранку 19 листопада 1942 року могутні 
залпи радянської артилерії сповістили про початок другого 
періоду великої битзи на Волзі. Війська Південно-Західного і 
Донського фронтів одночасно перейшли у наступ. Радянська 
Армія, здійснила мистецьки розроблений план протягом шес
ти тижнів. За цей час радянські війська визволили 1600 населе
них пунк:ів, знищили 11 і розгромили 16, оточили в межиріччі 
Волги і Дону 22 ворожих дивізії. І стратегічна ініціатива повніс
тю перейшла до рук радянського командування.

Про ті пам ятні дні Сталіиградської битки згадують ветерани Великої Віт
чизняної війни, сьогодні їхні розповіді про подгиги наших земляків на бере
гах Волги.

НА РЕКОРД
З НАТХНЕННЯМ

j Петля затягувалась...
А Із щоденника фронтовика

19 листопада 1942 року. 
Дали сильну артпідготов
ку. Над сталіпгрздські'.м 
степом прокотилося ша
лене ревіння тисяч різно
каліберних гармат, «ка
тюші^ кидали на ворога 
спопеляючі блискавиці. 
80 хвилин тривала арт
підготовка.

Уже до вечора ми про
йшли вперед. Взяті в по
лон гітлерівці повідомля
ють, що такого 
го вогню вони 
відчували: від 
ших ракетних 
за мить гинули цілі баталь
йони ворожого війська. Ну 
що ж, фашисти хотіли 
землі —ми їх і ввігнали 
в- неї.

Дивізія, 
наш полк, 
порядки в 
Клетської, 
року противника. За дани
ми нашої розвідки, па ви
соті 136.0 і хутора Логов- 
ського було знищено 
близько трьохсот гітлеріз- 
ціа, подавлено кілька мі
нометних установок. У бою 
за хутір Логовськпй і ви
соту 126,2, як сповіщали

шквально-
ніколн пе 

ударів на- 
установок

яку підтримує 
зайияла бойові 
районі Мело- 
прорвала обо-

наші розвідники. полк 
раптовим шквальним вог
нем своїх батарей знищив 
до 500 солдатів і офіце
рів противника. Піхотинці, 
окрилені успішним ударом 
наших гвардійців, увір
вались у село Осинки, за
хопивши великі трофеї.

У цей день відзначились 
розвідники 350-го дивізіо
ну комсомольці Микола 
Смирнов та Анатолій Ов
сянников. Коли німці, не 
витримавши вогняного 
смерчу, почали відступати, 
разом із стрілецьким ба
тальйоном кинулись упе
ред Смирнов і Овсянников. 
Тільки вони вибрались із 
яру, як фашисти відкрили 
вогонь з кулемета і авто
матів. Смирнов і Овсянни
ков залягли.

Коли вогонь ущух, вони 
разом із розвідниками 
стрілецького батальйону 
непомітно зайшли з пра
вого флдигу, і Смирнов 
довгою чергою з автомата 

знищив фашистського ку
леметника. який вів вогонь 
по наших наступаючих ці
лях. Почулось дзвінке 
«Ура!» — то піхотинці пі-

шли на ворога в атаку. 
Німці не ви гримали мо
гутнього натиску, стали 
піднімати руки. Смирнов і 
Овсянников з допомогою 
розвідників стрілецького 
батальйону взяли а полон 
чотирнадцять фашистів.

23 листопада. Минуло 
п’ять днів, як ми пере
йшли в наступ, б’ємо во
рога. П’ять днів без сну, 
без відпочинку. Всі стоми
лись, але тримаються. Та 
тільки подадуть команду 
«до бою» — звідки й сили 
беруться! Протягом кіль
кох хвилин стільки поси
лаємо «гостинців» фашис
там, що вистачить їм з 
лишком і на тому світі.

У кіпці дня надійшло 
радісне повідомлення: 
німці, що рвалися до Ста
линграда, оточені. Тільки 

. про це й говорять. От би 
тепер до кінця затягнути 
петлю оточення!

колишній 
бойово? 
комсорг 
«катюш».

1. БРАТЧЕНКО, 
мазіднии 

установки, 
дивізіону

Перший етап наближаєть
ся до кінця. Ось яку кіль
кість очок записали в 
свою копилку представни
ки Кіровоградіціпш на фі
нальних спартакіадних 
змаганнях з окремих видів 
спорту: плавання — 142, 
гімнастика спортивна — 
116,5. веслування па бай
дарках і каное — 20. 
стрільба стендова — 15, 
бокс — 66,5, борогоба 
дзю-до — 15.5, футбол — 
31, кінний спорт'— 2,5.

Крім цього, до загально
командного заліку Спарта
кіади України ввійдуть ре
зультати територіальних і 
відомчих організацій в 
олімпійському циклі 1981 
—1984 років (тут до уваги 
братиметься те, як висту
пали представники облас
тей на XVI Всесоюзній 
спартакіаді школярів, III 
республіканських . і всесо
юзних молодіжних іграх, 
VIII Спартакіаді УРСР та 
VIII Спартакіаді . народів 
СРСР). Як відомо, на 
спортивних іграх ’ молоді 
України кіровоградці уві
йшли у своїй групі в пер
шу призову трійку, маючи 
2190,5 очка, а на всесоюз
них іграх набрали 172 сч- 
ка, 48 очок привезли із 
всесоюзних спартакіади.їх 
змагань школярі.

Редакція попросила про
коментувати турнірну таб
лицю спартакіади голову 
обласного спорткомітету 
О. П. Березана:

— Якщо показники на
ших спортсменів на моло-

діжних іграх радують, то 
результати команд добро
вільних товариств і ві
домств дають привід для 
занепокоєння. Дуже прик
ро, що ми гге мали заліку 
па змаганнях з ручного 
м’яча, художньої гімнасти
ки, хокею на траві, кульо
вої стрільби, волейболу, 
баскетболу, легкої атлети
ки (марафонський біг), 
шахів.

VIII Спартакіада УРСР 
— це не тільки старти для 
тих, хто був включений 
кандидатом у збірну, що 
готувалась до фінальних 
турнірів. Передусім треба 
було зробити крок уперед 
від масовості до майстер
ності в колективах 
культури. Але 
зрушень у цьому 
не сталось навіть 
більш чисельних 
них організаціях, 
погані умови для 
го удосконалення. Ми по
кладали надії па пред
ставників вищою льотного 
училища цивільної авіації, 
педінституту. інституту 
сільськогосподарського ма
шинобудування, середніх 
спеціальних навчальних 
закладів, дитячо-ю.іаць- 
ких спортивних шкіл, про
відних спортивних клубів. 
Та і в цій категорії колек
тивів фізкультури останнім 
часом пе було згуртовано 
боєздатних команд, не під
готовлено спортсменів, 
котрі й могли- стати сер
йозними конкурентами су-

фіз- 
помітиих 
напрямі 

у пан- 
спортив- 
де є не- 
фізичио-

перннкам з інших областей 
республіки. Та й у райо
нах проблема майстернос
ті не розв’язується належ
ним чином. Чи можемо ми 
чекати результативності, 
скажімо, від добровелич- 
ківців? Замість того, щоб 
серйозно займатись вихо
ванням спортсменів висо
кого класу на своїх базах, 
вони витрачають великі 
кошти, відряджаючи вихо
ванців ДІОСШ на трену
вальні збори до берегів 
Чорного моря. На низько
му організаційному рівні 
проходять тут і районні 
спартакіадні змагання.

Відрадно, іцо в ході 
спартакіади на місцях ви
ник цілий ряд ініціатив. 
Наприклад, десятки робіт
ників комсомольсько-моло
діжних колективів кірово
градських заводів «Черво
на зірка», і ‘ 
тракторних гідроагрегатів, 
головного 
виробничого 
«Друкмаш-:-, 
кого заводу 
лів, Побузького нікелево- 
г«у-заводу мають заклич
ний девіз — «Рекорди — в 
праці, рекорди — в спор
ті!» Гож бригади молодик 
виробничників часто після 
зміни, у вихідні виходять 
на стадіони. Цікаво про
йшли спартакіадні змаган
ня з багатоборегза ГПО 
між представниками тва
ринницьких ферм і бригад 
механізаторів,. організова
ні обласною радою ДСТ 
«Колос». Цінніш досвід у 
світловодців, які вміло 
проводять турніри в мікро
районах області. Та коли 
переглянути 
проведених у 
фізкультури 
змагань, районних турні
рів, то цифри в них нерід
ко засмучують — резуль
тати тих, хто стартував, 
не тільки далекі від май- 
стерських: дуже часто во
ни нижчі, ніж у розрядни
ків.

Отож ми маємо вклю
чити з однаковою силою 
два рушійні важелі: пер
ший — на масовість, дру
гий — до майстерності.

радіовиробів, 
Г 

підприємстві 
об’єднання 

Світловодсь- 
чистих мета-

протоколи 
колективах 
спортивних

СПОГАД

ВПЕРЕД 
ВЕЛИ КО
МІСАРИ

Було так, що фашисти 
знаходились від нас за 

- 70 метрів через вулицю.
■> Перебігти її і ввірватися 
Їв нижній поверх будинку, 

де засіли гітлерівці, май
же неможливо — суціль
на злива вогню перего
роджувала шлях. А поліг- 
рук Тютюнов наказує: 
«Відбити у німців і цей 
дім!». Хтось із його зем- 

П ляків, далекосхідників, пе- 
■ ред атакою жартував: «Та 
І легше десять тисяч кіло-

метріз до океану зміряти, 
ніж оці десятки метрів». 
Лейтенант піднявся на по
вен зріст: «Вперед!». І
перший стрибнув у вікон
ний отвір. Ми всі — за 
ним. Перший поверх су
сіднього будинку наш.

Запам’ятався бій у ніч 
під Новий, 1943 рік. У ра
йоні вулиці Менжицського 
ми наступали на висоту 
64,7. Кілька разів підніма
лись в атаку, та безуспіш
но. Тоді прийшов у наш 
батальйон комісар брига
ди полкозник Греков. Роз
мовляв майже з кожним 
бійцем. Підбадьорюа.із, 
розповідав, як зоїни-ста- 
лінградці знищують оточе
ні фашистські полчища-на 
інших ділянках фронту. За 
його порадою були орга
нізовані штурмові групи.

До гітлерівціз — ЗО—40 
метрів. Після артпідготоз-

ки скидаємо кожушки, 
шинелі і в одних гімнас
терках атакуємо ворога. 
Закінчились патрони — 
б’ємо прикладами, колемо 
багнетами. Надворі трид
цятиградусний мороз.

Нашій групі до ранку 
таки вдалось дістатись до 
гребеня висоти. Десятки 
моїх товаришів загинуло. 
Та на снігу чорніли сотні 
трупів гітлерівців.

Ми вистояли і перейшли 
в наступ, бо тут, в Сталін- 
граді, окрилились високою 
вірою в нашу Перемогу, 
тут чи не найбільша про
явився талант наших пол
ководців. Нас вели вперед 
мужні комісари.

І. ГРЕКУЛ, 
колишній сержант- 
автоматник 3-го ба

тальйону 124 окремої 
стрілецької бригади.

На багатьох обласних змаганнях спортивну честь Петрівського району за
хитають спортсмени радгоспу «Маріампільський» — шофери Андрій Фадун, 
Віктор Кодацький, тракторист Василь Шевченко, будівельник Микола Бобук, 
художник Сергій Лобот.

На знімку: еоортемзнн ралгоспу на зрзнуззнн,.^ Л|ВДШНИ„ОВД

«Зупинити і повернути назад небезпечний процес»
— Ми, індонезійські 

жінки, — говориться в 
розповсюдженому В 
Джакарті об’єднанням 
жінок — борців за неза
лежність зверненні до 
всіх жінок світу, —• ра
зом з мільйонами матерів 
у всіх кінцях планет.і
клянемося не послаблю
вати боротьби проти гон
ки ядерних озброєнь... 
_ Атомна загроза дедалі 
більше непокоїть Індоне

зійську громадськість. 
Ще зовсім недавно тут 
не особливо серйозно 
ставилися до гонки оз
броєнь, початої Заходом, 
вважаючи, що ця проб
лема в основному єв
ропейська, така, що тор- 
гається відносин між 
НАТО і Варшавським 
Договором, США і СРСР.

Однак, як відзначає 
впливовий місцевий тиж
невик «Топік», таку пози

цію час переглянути. З 
приходом до влади ад
міністрації Рейгана, яка 
віддає перевагу зброї і 
погрозам над перегово
рами, виникла пряма не
безпека застосування 
ядерцої зброї проти країн 
Азії, Африки і Латинсь
кої Америки, політика 
яких у тому чи іншому 
питанні Вашіпгтону не 
до вподоби.

На військових базах. 

кораблях і бом барду; 
сальниках США, розмі
щених біля кордонів чи 
на території країн «тре
тього світу», нагадує 
журнал, знаходиться не 
менш як 4^00 одиниць 
атомної зброї, котра яв
ляє пряму загрозу краї
нам, що. розвиваються. 
Особливо небезпечна у 
цьому відношенні амери
канська база па острові 
Дієго-Гарсія, звідки мо

же бути піддана ядерній 
атаці будь-яка країна 
басейну Індійського оке
ану, у тому числі Індоне
зія.

Очевидно, усвідомлен
ня реальності цієї загро
зи і примушує індонезій
ських жінок виступити з 
закликом: «Всі, хто усві
домлює відповідальність 
за майбутнє світу, мають 
виступити єдиним фрон
том за врятування люд
ської цивілізації від 
атомного знищення».

Напруженість, що ви
никла в остаїші роки у 

відносинах між Сходом і 
Заходом, використовує
ться певними колами для 
розгортання нового вит
ка гопки озброєнь, під
креслюється у зверненні. 
Однак пе самі вони ви
значають світовий розви
ток.

«У'Єдності — наша си
ла, сила, яка може зу
пинити і повернути на
зад небезпечний процес», 
— закликають сьогодні 
індонезійські жінки.

А. РОМАНОВ, 
кор АПН.

Джакарта.
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«А у нас—
дискозал»

У Новим нрпіроді дав
ко працює дискоклуб 
«Райдуга». Але примі
щення, де проходила 
дискотека, було не наи- 
крг.іцшм. 11 > початку ньо
го року в міст» підкра
лась музична вітальня 
«Мій рідний край» — за
тишний, з сучасним ін
тер'єром зал.

Ініціатором будівницт
ва його стала директор 
міського Будинку куль
тури Л. В. Барчепкова. 
Вона доклала немало 
сил, щоб знайти потріб
ні матеріали, фарби, при
краси, меблі. Ніші в му
зичнім вітальні прохо
дять вечори вшанування 
ветеранів праці, «вогші- 
і н», вечорі) трудової 
слави. Готуються естрад
ні грограми для молоді. 
•— /Для цьою,—говорить 
Л. В. Барчепкова, — 
необхідно підібрати спе
ціалістів, які могли б 
стати ведучими. Тема пі
ка таких вечорів має бу
ти найрізноманітніша — 
від сучасної музики до 
класики. Відвідувачі не 
тільки слухатимуть музи
ку, а її матимуть можли
вість ознайомитися з 
творчістю колективів, ок
ремих виконавців. Адже 
від цього багато в 
чому залежить правильне 
розуміння музики, глиб
ше проникнення в її ча
рівний світ. Саме такі 
звання і можна буде на
бути в дпекозалі.

С. ОРЕЛ.
м. Невомиргоред.

«Нині великою попу
лярністю серед молоді 
користується ансамбль 
«Клені». Хотілося б по
більше дізнатися про що 
групу».

В. ТИНИНА.
м. Гайворон.

Англійська наїж група 
«Клеїв», що в перекладі 
означає «зіткнення» — є 
одним із лідерів «нової 
хвилі» сучасної рок-музн- 
1.П (ця течія бере свій по
чаток приблизно з 1974 
року). На відміну від 
багатьох ансамблів цьо
го напряму, мотивом пі
сень яких були нена
висть, відчуженість, не
довіра до суспільних ін
ституцій, непрпйпягтя 
існуючого способу жит
тя, протест «Клеш» най
більш осмислений з по
літичної та соціальної 
точки зору. Відкпдаючи 
безвихідь, музиканти кли
чуть до конкретних дій. 
Американський журна
ліст Л. Бепгс так охарак
теризував діяльність ці-

▲ ТЕМАТИКА
МАЄ БУТИ 
НАЙРІЗНО
МАНІТНІШОЮ

ПРИСТРАСНІ 
ПРИХИЛЬНИКИ 
«ВИЙШЛИ З ВІКУ»

І:ЬОІО КОЛЮЧОЮ ЗВукО- 
творчістю я відчуваю 
: і а сті плив у л юд я 11 і сть. 
Іірп цьому важко ткнути 
пальцем у будь-яке кон
кретне місце їхніх пісень 
— слова досить зпевір- 
лнві, але музика, яка ки
пить від гніву і болю — 
цс все-таки спроба побі
чні н проблиск нового і 
кращого світу. Одна з 
немодних речей нині — 
проявляти свою стурбо
ваність. А «Кдіеш» стур
бований до войовничос
ті...»

Минулого літа хви
ля молодіжних бунтів 
прокотилася по Лондо
ну, Лізерпулю та інших 
великих містах Велико
британії. «Клеш» перед
бачав ці події і кликав ч 
на боротьбу. Самі ж му
зиканти участі в них не 
брали, тому що перебу
вали па гастролях у Спо
лучених Штатах.

-— Нам здається. — . 
каже лідер групп Джо 
Страммер, — що для 
того, щоб кликати людей 
до боротьби, рок-музп- 
капту зовсім не обов’яз
ково самому будувати 
барикаду. Варто показа
ти проблему, пояснити, в 
чому її суть.

Група «Клеш» йде в 
авангарді боротьби про
ти расизму, нерівності,

«Я люблю слухати піс
ні у виконанні «Пєсня- 
ров»... «Мій улюблений 
ансамбль «Піни Флойд»... 
«По-моєму, непєревер- 
шена манера виконання 
пісень ВІД «Круїз»... 
«Найоригіналь н і ш о ю 
вважаю групу «Всра- 
си»... «Люблю Челента
но».

Це рядки з листів. І 

ПРО
ЧИТАЮЧИ ПОШТУ «ДИСК-ЗАЛУ»

свідчать вони про ши
роке копо музичних ін
тересів наших читачів. 
Про смаки, кажуть, не 
сперечаються. Але в на
шій пошті є листи, з ав
торами яких не можна 
погодитися: з ними хо
четься сперечатися про 
смаки, говорити про мо
ду, уміння орієнтуватися 
в течіях і напрямах су
часної музики Ось один 
із таких листів.

«Звертаюся до вас із 
проханням розповісти 
г>ро творчий шлях відо
мої англійської рок-гру
пи «Слейд». В одній з 
передач радіостанції 
«Юність» я почув не 
зовсім 'схвальну оцінку 
цієї групи і на погодив
ся з нею. Мені подоба
ється музика «Слейд». 
Більшість же вважає її 
різкою, крнкпивою. Але 
ж у кожного свій смак...

С. КОЛОМІЄЦЬ.
с. Іванівна, 
Петрівський район».

Ми вирішили ВМІСТИТИ 
розповідь про згадану 
рок-групу, у якій автор 
листа знайде відповіді 
на свої запитання і... 
можливо, замислиться 
про смаки.

Група «Слейд» виник
ла 1966 року в англійсь
кому місточку Вупвер- 
хемптоні. Спочатку му
зиканти грали на тан- 

цгх у клубах, акомпону- 
вели різним (не завжди 
популярним) співакам. 
Було їх четверто: Нодді 
Холдер — вокал, Дейв 
Хілл, котрий грав на 
саксафоні, фортепіано, 
гітарі-соло, Джім Лі — 
басист і скрипач та Дэн 
Бауел — ударні інстру
менти. Музичну освіту 
/лав лише Джім Лі.

Незабаром на них 
звернув увагу Чесс 
Чендлер, продюсер ві
домого співака і гітарис
та Джіммі Хендрікса. Він 
порадив групі орієнту
ватися в своїй творчос
ті на смаки хлопців і 
діьчат віком від 13 до 19. 
Л^.узиканти так і зробили. 
Уже в 1971 році «дали 
величезний успіх.

Нічого нового вони не 
співали Відом’ пісні зву
чали у їхньому виконан
ні на жаргоні рідного 
міста, англійцям з інших 
міст були м.алозрозуміті 
тексти. Але чим незро
зуміліше — тим краще! 

I музиканти сгали навіть 
писати слова пісень в 
такій немислимій орфо
графії, що рідко хто міг 
їх прочитати. Підлітки 
захоплювалися «Слей
дом».

А музиканта гиуі ча
сом шукали ще новацій: 
побрили голсви, поводи
лися на сцені вульгарно. 
Грубість стала невід’см- 

ною рисою рок-групи. 
«Слейд» іноді просто 
третирував своїх юних 
глядачів. Але їм подоба
лося — так ніхто ще не 
виступав!

У репертуарі групи 
були й непогані речі. До 
того ж у Нодді Холдере 
виявився оригінальний 
голос — еисокий фаль
цет.

Але новацій виявило
ся замало для переворо
ту в музиці. До того ж 
пристрасні прихильники 
«•Слейду» виросли, «ви
йшли з віку». І популяр
ність ансамблю поволі 
стала спадати. Хоч рок- 
група ще виступає, іноді 
йде на заздалегідь під- 

ч готовлені трюки, «неспо
діванки», але це схожо 
на роздмухування згаса
ючого вогнища.

Розповідь наша закін
чилася, а от розмова 
про смаки, їх формуван
ня лише почалася. Про
довжити її належить 
вам, шановні читачі.

і: нейтронної зороі.

ВІЗА ДЛЯ «КРУЇЗУ»
ПОКИ ЩО ЦЯ ГРУ

ПА ВИСТУПАЛА ЛИ
ШЕ В НЕБАГАТЬОХ 
МІСТАХ. АЛЕ ВСЮДИ 
її КОНЦЕРТИ ПРОХО
ДИЛИ З НЕЗМІННИМ 
УСПІХОМ, ВИКЛИКА
ЮЧИ ВЕЛИКИЙ ІНТЕ
РЕС У ПРИХИЛЬНИ
КІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИ
КИ. МОВА ЙДЕ ПРО 
РОК-ГРУПУ ІЗ ТАМ
БОВА «КРУЇЗ».

Спочатку ансамбль 
«Молоді голоси» (так 
тоді він називався), ство
рений піаністом Матвієм 
Анічкіни.м на базі Там
бовської філармонії, ма
ло відрізнявся від своїх 
колег, але вже тоді був 
помітний високий ви
конавський рівень інст
рументалістів.

Після участі у куль
турній програмі Олі.м- 
г.іади-80 у колективі за
лишається шість чоловік, 
«Молоді голоси» МІНЯ
ЮТЬ назву і стають рок- 
групою «Круїз».

Музиканти починають 
самі турбуватися про 
свій репертуар, і сьогод
ні більшість пісень та 
композицій написано 
учасниками групи, в ос
новному М. Анічкіним і 
музичним керівником
B. 1 аїною. Останнім ча
сом появились у їхній 
програмі цікаві роботи
C. Саричева і А. Моніна. 
Стилістика «Круїзу» — 
жорсткий, динамічний 
рок.

Змінилися й тексти. 
Сьогодні хлопці викори
стовують у своїх робо
тах -вірші Р. Г амзатова, 
М. Заболоцького, кла
сичних поетів XIX століт
тя. Але особливо пер
спективним виявилось 
для групи співробітницт
во з молодим московсь
ким поетом Валєрієм 
Сауткіним. Його глибо
ко пісенні тексти якнай
краще лягають на музи
ку «Круїзу».

Недавно авторитетна 
комісія Росконцерту
прийняла програму
сольного концерту гру
пи. Під час обговорення 
про нього позитивно від
гукнулись композитор 
О. Зацепін і поет І. Ша- 
феран. Фірма «Мело
дії«» готує до випуску 
перший сольний міньйон 
з роботами «Круїзу».

«Круїз» робить перші 
кроки на великій естра
ді, і, звичайно, не мож
на сказати, що все у ви
конавців виходить. За
гальне хороше вражен
ня іноді псує деяка мо
нотонність музичного 
матеріалу.

Концерти колективу 
починаються з компози
ції, де є такі слова: « Ця 
пісня для нас поки що— 
ніби віза для круїзу. І 
шлях, яким нині йде 
рск-група «Круїз» — 
справді віза, вірча гра- 
мста для дальшого по
шуку у світі музики.

М. СІГАЛОВ.

СПІВАЄ ПОСИП КОБЗОН
Фото В. ГРИБА.

ДОВІДКОВЕ БЮРО

Йому 40 років. Живе в 
Ленінграді. Концерти 
Олександра Дольського 
збирають величезні ау
диторії. Шлях до ви
знання його як співака 
був нелегким.

Працював інженером- 
будівельником, був
старшим науковим спів
робітником ОДНОГО З 

НДІ. Скільки пам’ятає 
себе — не розлучався з 

гітарою. І незважаючи 
на «поважні посади», 
постійно брав участь у 
конкурсах гітаристів, спі
ваків.

На одному з конкур
сів його побачив Арка- 
дій Райкін, запросив до 
себе в театр. Тут він і 
зріс як артист і співак.

Пише сонети й рондо, 
складає дитячі пісеньки, 
є автором багатьох ба-

УСПІХ
нової

Міський дискоклуб 
- Олімпія» па суд учас
ників Всесоюзного семі- 
ііару-нарадп керівників 
пересувних засобів про
паганди, який нсдавж) 
відбувся у м. Прип’яті, 
представив нову програ
му «Над цим варто заду
матися». У пій ідеться 
про ідеологічні диверсії 
реакційних сил Заходу 
серед молоді.

Члени дпекоклубу 
«Олімпія» взяли участь 
у роботі агітпоїзда ЦК 
Л КСМ У «Комсомолець 
України». З успіхом по
їш виступили перед мо
лоддю міста ГІрші'ятІ, 
показали свою програму 
робітникам Чорнобильсь
кої ЛЕС

лад. Найбільш відомі йо
го пісні: «Балада про 
зірку, що впала», «Варто 
знати», «Пани офіцери». 
У нього виходять диски, 
його пісні виконуюсь 
аматори, естрадні артис
ти. Бо пісні його щирі і 
теплі, наповнені глибо
ким філософським зміс
том, пронизані любов'ю 
до людей, до землі, до 
прекрасного.

Н. МИКОЛАЄНКО.

!Д?ДГС‘-??3

ПІСНЯ НА ВАШЕ 
ПРОХАННЯ г

І

в

ПОЖЕЛАНИЕ 
Слова Р. ГАМЗАТОВА 
Музыка Л. ЭКИМЯНЛ 

Невозможно прожить 
без печали.

Во хочу я. друзья, 
пожелать. 

Чтобы в радости 
вы забывали, 

Что недавно пришлось 
горевать.

ПРИПЕВ:
Я хочу, чтобы песни 

звучали.
Чтоб вином наполнялся

• бок )Л. 
Чтоб друг другу вы псе 

пожелали 
То, что я вам сейчас 

пожелал. 
Я желаю вам друга 

такого, 
Чтоб в тяжелый п 

радостный час 
Произнес настоящее 

слово. 
Что спасителем будет 

лля вас.
ПРИПЕВ.

Я хочу, чтобы ЗВОНКИЙ, 
счастливый 

слышался смех 
детворы, 

девушки были 
красивы, 

были 
мудры.

Всюду

Чтобы

Чтобы юноши

ПРИПЕВ.
Если девушка нынешним 

летом 
нс любя.І

[І

Обижала тебя,
Пусть опа пожалеет

об этом,
Потому что полюбит тебя. 

ПРИПЕВ.
□езжжя из

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 
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На украинском языке.
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