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ПОПРАЦЮЄМО, 
БРАТИ!

Тут народиться одне з 
конкретних втілень комп
лексної програми еконо
мічного співробітництва 
країн — учасниць РЕВ — 
Криворізький гірничо-зба
гачувальний комбінат оки
слених руд, аналогів яко
му на сьогодні ще немає.

Позавчора промисловий 
майданчик комбінату, що 
будується, став місцем 
проведення урочистого мі
тингу, присвяченого при
буттю перших груп буді
вельників із Німецької Де
мократичної Республіки та 
Чехословацької Соціаліс
тичної Республіки.

Мітинг відкрив перший 
секретар Долинського 
райкому Компартії Украї
ни Л. О. Дейнека.

Звучать Державні гімни 
НДР, ЧССР, СРСР та УРСР. 
Слово беруть віце-консул 
Генерального Консульства 
НДР у Києві доктор 
€. Вельц, консул Генераль-

ного Консульства ЧССР у 
Києві В. Мичуда, директор 
будови НДР Г. Хільде- 
брандт. Від імені своїх 
співвітчизників вони дяку
ють за гостинний прийом 
на кіровоградській землі. 
Із привітальним словом 
до присутніх звернулися 
секретар обкому Компар
тії України В. К. Дримчен- 
ко, директор дирекції КГЗК 
В. М. Єлизов, керівник 
комплексної бригади мон
тажників тресту «Криво- 
ріжаглобуд», Герой Соціа
лістичної Праці І. С. Крав
цов.

На мітингу були присут
ні також завідуючий від
ділом пропаганди і агіта
ції обкому Компартії Ук
раїни І. П. Оліфіренко, 
заступник голови облви
конкому Є. М. Чабаненко, 
заступник міністра чорної 
металургії УРСР М. Ф. Фі- 
ліппое.

На знімках: із на
путнім слосом до присут
ніх звертається сенретар 
обкому Компартії Унраїни 
В. К. ДРИМЧЕНКО; буді
вельників з ЧССР та НДР 
вітали піонери.

Фото С. ФЕНЕНКА.
Долинський район.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

СЬОГОДНІ 
ПОПЕРЕДУ

Підбито підсумки соціа
лістичного змагання моло
дих доярок області, при
свяченого XXVII з'їздові 

КПРС. За підсумками трьох 
кварталів завершального 
року п’ятирічки попереду 
йдуть доярки:

Лідія КУЖЕНКО з кол
госпу «Союз» Знам’ян- 
ського району, яка недоїла

СВЯТО ЗУСТРІЧАЄМО В ПОЛІ
На буряковому лані — 

три агрегати. Від однієї 
«беемки» він відвозить 
гичку. Один з кращих во
діїв господарства...

Ім’я Олексія Кочерещен- 
ка не раз згадувалось у 
районні серед передовиків 
цьогорічних жнив. І по об
ласному та районному ра
діо звучало його прізви
ще. Бо заслужив. Самовід
дано трудиться і нині, на 
бурякових жнивах. Втім, 
слово Олексію.

Жнива... З трепетом очі
кували ми того дня, коли 
перші центнери золотавої 
пшениці наповнять паші 
кузови. Як це часто буває, 
погода підвела, але, зі
знаюся, це нас тільки під
стьобувало. Всі розуміли: 
хліб треба зібрати до зер
нини — і все тут. Тому, 
бувало, до самого ранку 
діяв конвейєр поле — тік. 
А як закінчилися жнива. 

4508 кілограмів молоке від 
кожної норови.

Тетяна ЛАДАНЮК з кол
госпу «Мир» Гайворон- 
ського району — 4156.

Катерина ГРАБЧАК з кол
госпу імені Шевченка 
Ульяновського району — 
3883.

Надія ГОЛУБ з колгоспу 
імені Леніна Долинського 
району — 3721.

Любов НЕВІДОМСЬКА з 
колгоспу «Росія» Добро- 
величківського району — 
3713.

Ніна КАРЕЛІНА з кол

ю викарбували на борту 
мого самоскида ГАЗ-53Б 
вісім зірочок. По одній — 
за кожну тисячу перевезе
них центнерів збіжжя. Зо
бов’язався ж перевезти 
шість тисяч центнерів зер
на.

З отими зірочками і си
лос возіїв, а тепер ось — 
гичку з буряків. Зранку 
кілька рейсів на ферми — 
їх у пас чотири, — а потім 
уже до ями. Будуть кор
ми тваринам на зиму! Як 
і в хлібні жнива, піхто за
раз часу пс марнує.

За роботою стрімко ле
тить час. Не встиг вгледі
тись — вже й обід на по
ле везуть. А там — і вече
рю. Оце тоді тільки н оді
рвеш руки від «бублика». 
Перекусив — і за роботу!

Узагалі-то праця в кол
госпі організована непога
но. В цьому році і заро
бітки у молодих вищі, ніж 
у минулому. Не дивно: 

госпу «Первое мая» Ма- 
ловисківського району — 
3631.

Лідія ШЕЛЕСТ з рад
госпу «П'ятихатський» Пет- 
рівського району — 3570.

Валентина ПІСКУНОВА з 
колгоспу «Мир» Гайворон- 
ського району — 3550.

Серафима КОРОЛЬКО з 
колгоспу імені Ульянова 
Кіровоградського району 
— 3531.

Надія ТРУБАЛЕБИЧ з ‘ 
колгоспу імені КуйбишеБа 
Гайєоронського району — 
3392.

краще працюємо — біль
ше одержуємо.

У нашому гаражі є й ін
ші молоді водії, але так 
уже вийшло, що вони пра
цюють па інших ділянках 
роботи. Зрештою, пере
важну більшість вантажів 
перевозить саме молодь. 
ДовіряютьІ

Говорили якось з хлоп
цями: треба піти на курси 
шоферів, кваліфікацію під
вищити. В усіх пас третій 
клас, і всі не без Підстав 
претендуємо на другий. 
Будемо говорити із секре
тарем партійної організа
ції, щоб допоміг. Мів най
частіше звертаємось до 
нього, коли виникає якась 
проблема.

Але це — потім. Нині 
головне — швидко зібрати 
і вивезти вирощений уро
жай з поля. Впеввений — 
не підведемо!

О. КОЧЕРЕЩЕНКО, 
водій колгоспу «Мир». 

Маловисківський район.

ФЕКТ «піщинки в морі». Про нього 
говорять, коли робота чи існування 

конкретного робітника або й колективу 
розчиняється в загальному масштабі, 
ритмі роботи. Це може перерости у 
проблему (коли пригнічується бажання 
одиниці виділитись), але й буває «на ру
ну» недбайливцям (легше сховатись у 
тінь). До якої групи зараховують себе 
закрійниці з бригади Галини Зайцевої — 
вирішувати їм самим. Проте факт зали
шається фактом: крім загальним фраз— 
«працюють добре, зокрема, дівчата Зай
цевої вміють економити» (коли хтось 
брався говорити про них) та «що каза
ти? працюємо...» (слова членів КМК)—ні
чого не було.

Зайнявши позицію одного з персона
жів Ільфа і Петрова, довелося навіть 
спитати себе: «А, може, так і треба?». 
Можливо, не в паперах справа чи, зреш
тою, в їх відсутності? Однак питання це 
у випадку із закрійницями суто риторич
не. що і коли обіцяли дівчата виконати 
й перевиконати, без отих паперів не зга- 
дав-таки знову ніхто.

Колективу у січні 86-го виповниться 
пять років. Стаж для КМК порядний. Та 
чим він готовий зустріти цей свій пер
ший невеликий ювілей? Спогадами?

Керівник І алина Зайцева із групком- 
соргом Лідією Яценко, справді, пригада
ти можуть багато: бригада як КМК ви
росла на їхніх очах, під їхнім началом. 
По стриманих висловах «керівництва» 
суджу, що справа давалася нелегко. 
Так, були проблеми і з кадрами (плин
ність на сьогоднішній день, за словами 
Зайцевої; їхньої бригади не торкається).' 
І побутові теж — нині бажаючі вже лаш
туються перейти до новозбудованого 
фабричного гуртожитку. Та й внутріви
робничі. До того, як бригада вкомплек- 
тувалася — їх тепер тринадцять, — тре
ба було змиритися, що були зриви, ав
рали, простої тощо. Та все ж колектив 
отримав статус.

Прізвище Зайцевої знають, дорогу до 
цеху, де працює її КМК, легко вкажуть. 

Та, крім самих дівчат, ніхто не розпо
вість, чим колектив живе.

Дізнався, що тоді, напочатку, «лихома
нило» через неоднорідність бригади. «Ті 
жінни, котрі пропрацювали за штампом 
не п’ять і не десять років, знаєте, на яну 
вправність здатні? А наші дівчата, хоч це 
й звучить дивно, потерпали... за старан
ність. Ретельне підлаштуваннл форми до 
матеріалу, уважні рухи за верстатом —да
вало якість за рахунок кількості. А у ве
теранів, що працюють поруч, не в КМК —

РОЗГУБЛЕНІСТЬ
ЦЕ ВІДЧУТТЯ СТАЛО ВЗАЄМНИМ ПРОТЯГОМ ЗУСТРІЧІ З КМК ЗА

КРІЙНИКІВ ЦЕХУ № 1 КІРОВОГРАДСЬКОЇ ВЗУТТЄВОЇ ФАБРИКИ ІМЕНІ 
60-РІЧЧЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ.

Прагнення було простим: поцікави
тись, як один із кращих комсомольсько- 
молодіжних колективів підприємства ви
конує взяті на 1985 рік соціалістичні зо
бов’язання. Адреса ж колективу через 
хворобу секретаря комітету комсомолу 
фабрики Рамзії Сафаропої була підказана 
фабкомом профспілки, зокрема, його го
ловою В. Ф. Кулинич. Залишалася, по
годьмося, нескладна «процедура» — ді
знатися. як працюється КМК, в якому 
стані виконання запланованих показни
ків, які існують проблеми, з чим бригада 

і кількість, і якість!». Працівниці Л. Д. 
Грущак, В. Бондаренко та деякі інші з 
охотою підказували, ян новачкам прижи
тися до звичного ритму цеху. Школа еко
номічних знань теж добре допомагала 
молодим. На сьогодні колишні учениці 
Зінаїда Кріпан, Валентина Воробей На
талка Антонова та Ольга Константинова 
зможуть підказати й тим хто прийде 
завтра. Крім того, знають, як раціональ
но використовувати сировину за рахунок 
удосконалення технології розрубування 
шкіри. Колишнє перевиконання норми 
виробітку на 5—10 на сьогодні зросло до 
20 — 20 процентів.

А конкретно, за рахунок чого? Відпо
відь за дівчат підказав плакат із соціа
лістичними зобов'язаннями працівників 

цеху. Увесь виробничий підрозділ перед
бачив збільшення продуктивності праці, 
максимальне перевиконання планових 
показників по випуску продукції—комп
лектів крою, зниження трудомістких 
операцій, якомога більший випуск про-

КМК: СЛОВО І ДІЛО

ідо назустріч XXVII з’їзду КПРС, першо
му рокові дванадцятої п’ятирічки.

На ділі ж дівчата змогли розповісти за
галом лиш про біографію свого колекти
ву, згадати основні фанти вчорашнього 
дня і... по тому. Питання про виконання 
зобов’язань так і залишилось відкритим. 
Розгубленість комсомольців і молоді по
яснювалась, мабуть, тим, що взяті ними 
соцзобов'язання... загубились. Постає 
природне питання: а чи були вони взага
лі? У фабричному комітеті комсомолу 
документа, щоб підтверджував би їх 
прийняття, теж не знайшлося.

дукції першим сортом та з індексом «Н», 
економне використання сировини і ма
теріалів та інші серйозні економічні за
ходи. Але за тим документом вирізнити 

вклад єдиного (!) на цех КМК неможливо.
Коли мова зайшла про майбутнє, були 

сказані хороші слова про бажаний ріст 
бригади (більшою кількістю, так тут вва
жають, краще й більші проблеми дола
ти). Про створення ради бригади Про ін
ші цікаві речі, якими живе сьогодні біль
шість із комсомольсьно-молодіжних... І, 
мабуть, щоб надати завершенню розмови 
оптимістичних ноток хтось викликався: 
■«Давайте, ми сам підготуємо ті показни
ки. поспитаємо в бухгалтерії, що у нас 
там зекономлено — і тоді вже розна-

Ні, дівчата, це не вихід. Не для комісій 
чи контрольних перевірок мусите ви ма
ти уяву й знати, як працюєте тепер і що 
зробите аби працювати завтра краще. 
Це потрібно, у першу чергу, для вашого 
КМК, для його ритмічної роботи. Дале
ко не формальність, зрозуміло, оголо
шене на підприємстві не сьогодні й не 
вчора соціалістичне змагання серед фаб
ричних КМК за присвоєння звання «Кра
ща комсомольсько-молодіжна брига
да». Закликає до робітничого неспокою 
й клич «XXVII з'їзду КПРС — 27 удар
них декад!». Давно пора визначитись, на 
якому рівні ваш КМК. Зрозуміти, зреш
тою, це — життя, це — справа вас, мо
лодих.

У другій половині минулого місяця 
«Комсомолка» надрукувала кореспон
денцію «Зірка бригади». Там ішлося, зо
крема, про одну з бригад монтажників 
БАМу, її керівника, Героя Соціалістичної 
Праці, члена ЦК КПРС, молодого кому
ніста Леоніда Казакова. Не дифірамби 
автор прагнув співати герою — це не
важко зрозуміти. Стрижнем ішла основ
на думка; трудове завзяття, що пере
ростає у трудовий героїзм, — це типово 
для нашої молоді. Треба лише частіше 
нагадувати собі і колезі що Стаханов, 
на його думку, теж «просто трудився»...

У відділі комсомольських організацій 
Ленінського райкому ЛКСМУ Кіровограда 
нас таки познайомили із соціалістичними 
зобов’язаннями КМК занрійниць на цей 
рік. Однак розмова із завідуючим відді
лом Юрієм Устиновсьним зайшла не тіль
ки про можливі причини розгубленості 
випебничників з бригади Зайцевої.

Як нам стало відомо, таною ж хворобою 
забудькуватості вражений і фабричним 
комітет комсомолу, зокрема, вже згада
ний його секретар Рамзія Сафарова. Звіт
но-виборна нампанія залишила комсо
мольського ватажна на цій посаді и на 
наступний період. Райком комсомолу ви
пробувальний строк нерадивого секрета
ря продовжив ще на рік Яними ст на
слідками це проявиться для флбоичних 
спілчан? Як. райкоме гадаєш.

І. КУЦЕНКО,
спецкор «Молодого комунара», 

м. Кіровоград.



------ 2 стор. «Молодий комунар» ------- П жовтня і 985 року

Комсомолка Лідія ДЕРКАЧ чотири роки працює у цеху № 5 кіровоградського 
заводу «Гідросила». Спочатку була водієм автонара, а тепер обслуговує вантаж
ний ліфт. Фото В. ГРИБА.

РОБІТНИЧА ГАРАНТІЯ

’7* Е ЛІТО чомусь одразу 
пригадується Вікторо

ві Морозу, щойно мова 
зайде про вибір життєвого 
шляху (а таке буває зви
чайно під час зустрічей з 
комсомольцями району, 
старшокласниками), і са
мого себе, тодішнього, 
пригадує одразу. Вчораш
нього танкіста першого 
класу, напористого, по-мо
лодому самовпевненого. 
Пригадує, як, махнувши 
рукою на всі формальнос
ті, без направлення, не 
маючи всіх необхідних до
кументів, не розібравшись 

ще по суті в своїй май
бутній професії, але ін
туїтивно відчуваючи, що 
вона для нього (недарма з 
дитинства зачитувався 
кйижками про археологію), 
приїхав вступати на істо
ричний факультет педа
гогічного інституту. При
їхав твердо впевненим в 
успіху...

Хоч яким він вважав се
бе на той момент досвід
ченим, бувалим і готовим 
до всяких несподіванок, 
але щоб через якісь папе
ри зірвалася його задум- 
на — цього й допустити не 
міг. 1 вона таки й не зірва
лася. стає у червні того ж 
1980 року студентом-заоч
ником істфаку. Але пере
хвилюватися довелося. Хо
ча, звичайно, вважає те
пер Віктор, то все пішло 
на користь. Для кращого 
розуміння життєвої діален- 
тики. так би мовити. І чи 
не з тих пір бере початок 
його звичка скрупульозно, 
до дрібниць вминати у 
суть справи, якою займає
ться.— будь то підготовка 
ленції на молодіжну тема- 
тйну, чиг скажімо, органі
зація районного нраєзнав- 
ЧОГО музею?..

Розповідаючи про Вік
тора Мороза як про лек
тора, ніяк не можна оми
нути інших його захоп
лень (саме захоплень, бо й 
читання лекцій для ін
структора райкому комсо
молу — свого роду потре
ба). А їх у нього чимало. 
Тут і колекціонування 
значків (серед них зараз 
його найулюбленіші — не
давно привезені з фести
валю молоді і студентів у 
Москві). і книгозбірни- 
цтзо, і краєзнавча та про
пагандистська робота. 
Втім, сам Мороз всього то
го не розмежовує. Та й 
гак уже виходить, що всі 
ті захоплення у нього пе
реплелись: лекції, з яки
ми він виступає перед мо
лоддю, мають найчастіше 
краєзнавчий ухил (примі
ром, «Немеркнучий по
двиг», з якою торік зай-

ЛЕКЦІИНА ПРОПАГАНДА 
няв третє місце в облас
ному конкурсі молодих 
ораторів). Під час читання 
лекції про фестиваль він 
обов'язково демонструє 
зібрану ним тематичну ко
лекцію значків. Готуючись 
до лекції чи виступу, він 
обов’язково послуговує
ться книгами із своєї кни
гозбірні (особливо багато 
у нього книг на теми ідео
логічної боротьби).

— Взагалі я зважаю. — 
каже Вінтср, — що кожна 
сучасна людина, будь то 
ідеологічний працівник чи 
просто слухач політшколи. 
повинна побільше читати 
— і художню, й науково-

'■і

популярну, і суспільно-по
літичну літературу. Ну, і, 
звичайно ж, газети та 
журнали. З них найповні
ше підбиваються такі важ
ливі, особливо при ретро
спективному погляді, миті 
життя суспільства. Кажу 
так найперше тому, що 
переконався в значимості 
газетного слова, збираючи 
матеріали про недавнє ми
нуло Новоукраїнки, пере
горнувши сотні номерів 
районної газети за минулі 
рони й знайшовши там ба
гато цікавого й потрібного 
нині...
Т АКИ недарма позорот- 
* ним у своєму житті 

взажає В. Мороз літо 1980 
року. Бо саме відтоді він 
почав себе привчати до 
систематичної роботи над 
документальними мате
ріалами — тому допома
гало й навчання в інститу
ті. А до того у. нього було 
бажання виступати перед 
людьми, уміння триматися 
перед аудиторією, підтри
мувати розмову із нею.

Звідтоді, як закінчив 
першу міську восьмирічну 
школу, він таки чимало 
встиг — і під час навчан
ня у Севастопольському 
суднобудівному техніку
мі, і під час служби в тан
кових військах не цурався 
громадської роботи: в тех
нікумі — політінформатор, 
з армії — заступник сек
ретаря комсомольської 
організації батальйону, агі
татор. Так що всі ті, такі 
необхідні для лектора ри
си, про які йшлося вище, 
у нього швидше набуті, 
ніж природжені. А вже з 
досвіду спілкування з 
аудиторією, з досвіду чис
ленних виступів народило
ся у нього переконання, 
що тільки така лекція по
трібна, яка завойовує ува

гу аудиторії. Тоото 
заново відкривав для себе 
на практиці вичитані з лі
тератури необхідні умози 
дієвості лекційної і всякої 
іншої пропаганди: зацікав
леність аудиторії в даній 
темі, контакт лектора із 
слухачами тощо.

Так, у постійній роботі 
над собою, він накопичу
вав знання. Працюзав у 
сільській школі, потім пе
ребрався до райцентрів- і 
ської, ближче до сім’ї (на ; 
той час уже одружився, 
дружина працювала мед
сестрою з міській лікарні), , 
а два роки тому стаз ін- і 
структором райкому ком- І 
сомолу.

— Мабуть, тому, — на- | 
же Віктор, — що весь час І 
відчуваю необхідність про
тягом лекції підтримувати 

інтерес аудиторії до теми, 
віддаю перевагу «гострим» 
фантам, намагаюся брати
ся за проблемні, злободен
ні питання і розкривати їх, 
опираючись на місцеві 
факти... Чи завжди це 
вдається? На жаль, поки 
що не можу сказати, що 
так. Але й успіхи свої, і 
невдачі після кожного ви
ступу намагаюся аналізу
вати з тим, щоб краще 
взяти за правило, і гіршо
го позбуватися. Через те й 
лекції свої кардинально 
коригую, скорочую або до
повнюю після перших ви
ступів. Хочеться, щоб, 
взявшись за ту чи інш.у 
значну тему, донести до 
слухача всю її значимість, 
актуальність, передати йо
му найкраще з того, що 
схвилювало, вразило тебе 
самого в процесі роботи 
над ленцією, п процесі зби
рання матеріалу...

...Лекційна пропаганда 
серед молоді, робота лек
торських груп райкомів 
комсомолу — питання, що 
називається, наболіле на 
сьогоднішній донь. Під
бір кадрів, тематика та 
якісний рівень лекцій, 
організаційне забезпечен
ня — все це дається з 
труднощами, з подолан
ням об'єктивних та суб’єк
тивних перешкод. І Ново- 
український район у цьо
му плані — не 
Та, попри всі 
песимістів, ------
дий лектор має, навіть 
огляду на 
цього не приховує) труд- ’ 
ності, шанс на успіх. Шлях 
до цього лежить через 
невпинну цілеспрямовану 
роботу, через самовдоско
налення, якщо хочете. На 
мою думку, молодий лек
тор В. Мороз став саме на 
такий шлях.

П. СЕЛЕЦЬКИЯ. І
м. Нозоукраїнка.

виняток, 
нарікання 

кожен моло-
3 

значні (ніхто

На звітно-виборних ком
сомольських зборах цех}' 
контрольно « вимірювіль- 
них приладів і автоматики 
Капітанівського цукроза
воду трибуни для висту
паючих не було. Це пояс
нювалося тим, що у цей 
час ішла копітка робота по 
налагодженню й перевірці' 
устаткування заводу пе
ред . початком переробки 
цукрових буряків.

І\о мсо.м о.іьці з ібр а л ися 
у своєму цеху одразу піс
ля зміни. На стінах це^' 
—< чисельні грамоти, пере
хідні вимпели та інші на
городи, які заслужили чле
ни комсомольсько-моло
діжного колективу імені 
XXIV з’їзду ЛКСМ Ук
раїни.

— Успіх нашої роботи 
насамперед залежить від 
кадрів, — розпочав на
чальник цеху В. хУК Кова
ленко. — Кістяк колекти
ву складають ветерани за
воду В. О. Розгоп, Г. П. 
Грабар, М. 1. Федченко, 
стаж яких перевищує 20 
років.

Заступивши на ударну 
передз’їздівську вахту, ка
ші робітники взяли підви
щені соціалістичні зобо
в’язання. В його авангарді 
йдуть комуністи М. М. Ва-. 
сильев, Г. В. Оберемок та

Дані про хід передплати на газету 
«Молодий комунар» 

станом на 10 жовтня 1985 року
Райони

Передплачено 
примірників 
на 1986 рік

м, Кіровоград 
м. Олександрія 
Зпам’янський 
Світловодський 
Новоукраїнськнн 
Гайворонський 
Доброзеличківськнк 
Новомиргородсысий 
Маловисківський 
Компапіївський 
Долинськпй 
Онуфріївськнй 
Вільшапський 
Олександрійський 
Кіровоградський 
Новоархангельськип 
Олександрівський 
Бобринєцький 
Ульяновський 
Новгород ківськнй 
Голованівський 
Петрівськнй 
Устшпвсьь-ий 
Всього

— Доручанням це було 
спочатку, тепер — улюбле
на справа, — поправляя 
мене Оксана Дурда.

В школі її знає майже 
кожен учень. І не тільни 
тому, що вона десятиклас
ниця (випускників усі зна
ють — найстарші ж бо!), 
що хороша учениця, що 
заступник секретаря ком
сомольської організації 
школи. Знають ще й як 
пропагандиста преси.

Дехто думає, що громад
ський розповсюджувач — 
доручення сезонне і най
легше. Ні. воно набагато 
складніше формули «при
йшов — запропонував — 
передплатили».

Так само думає й Окса
на. Але коли я попросила 
Ті поділитись досвідом роз
повсюджувача, вона відпо
віла:

— Я нікого не змушую 
передплачувати — самі 
підходять, самі просять пе
редплатити ту чи іншу га
зету, журнал...

Але не все так легко, як 
здається на перший по
гляд. Бо для того, щоб «са
мі підходили» — зроблено 
немало й не за один день. 
Передплата періодики в 
школі ведеться протягом 
всього року.

— Дівчата, читали стат
тю в «Собеседнике»? Ціка
ва, не відірвешся. Візьміть, 
обов’язково прочитайте.

А на перерві й після 
уроків гаряче обговорюють 
прочитане, сперечаються, 
засуджують чи виправдо
вують героя, ставлять себе 
на його місце; як би я вчи
нив? Передається газета з 
класу в клас, з рук у руни. 
Так майже щодня.

кандидат у члени КПРС 
О. АгАпостол. . .

Не гірше від чоловіків 
працюють і жінки В. О, 
Присяжна, II. М. Прище
па, В. П. Ведійська. До ре
чі/ всі наші робітники — 
випускники Капітанівсько
го СИТУ-ю.

ЗВІТИ І ВИБОРИ

В КОМСОМОЛІ
— Завдання комсомоль

ців і песпілкової молоді,— 
зазначила групкомсорг це
ху контрольно-вимірю
вальних приладів і авто
матики Валентина Присяж
на, — бути гідними трудо
вої слави героїв батьків і 
дідів, високого звання — 
робітник.

Члени комсомольсько- 
молодіжного колективу в 
сірок завершили ремонт 
обладнання цукрового за
воду' і інші докладають 
усіх зусиль, щоб устатку
вання контрольно-вимірю
вальних приладів і авго-

Передплачено 
примірників 
на 1985 рік
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— Щоб запропонувати 
щось прочитати, знайти ці
каву статтю, треба самій 
насамперед багато читати, 
вміти вибрати те, що мо
же зацікавити, схвилювати 
учніс, стати для них ко
рисним.

Оксана переконливо до
водить. що журнал «Ком
сомольская жизнь» пови
нен передплачувати ко
жен комсомолець — стіль
ки там цінавого. Спочатку 
його отримували обов’яз
ково тільки члени комсо
мольського бюро. А цього 
року попит на «Комсомоль
скую жизнь» значно зріс.

— Там є все, чим живе
мо ми, комсомольці, Я зав- 
жди читаю цей журнал, ін
шим раджу. Цього року мій 
сусід по парті мимоволі 
перейнявся моїм інтересом
— вирішив і сам перед
платити «Комсомольсную 
жизнь».

Уже не пам’ятає Оксана, 
хто вперше приніс у клас 
«Студенчесний меридиан», 
зате згадує, як зацікавив 
цей журнал старшокласни
ків, як з нетерпінням че
кали наступних номерів. 
А найцікавіші публікації 
знову обговорювали, дис
кутували. Пішов журнал 
по рунах, і ось результат
— з’явились у школі пе
редплатники «Студенческо
го меридиана»...

— Було б несправедливо 
асі успіхи передплати 
«приписувати» лише роз
повсюджувачам. Нам ду. 
же допомагає клуб політ- 
інформаторів, пкий діє я 
нашій школі. А тематичні 
політінформації, бесіди за 
круглим столом. Чи не тут 

матикп, працювало осзпе; 
рсбійно, служило людям 
довгий час.

Узагальнивши досвід ро- 
боти попередніх років, 
молоді робітники виріши
ли вийти з ініціативою: 
«З а воде ькому об л а ді і а и- 
1ИО _ робітничу гаран
тію».

— Працювати з вовною 
віддачею, якісно — саме 
така вимога квітневого 
(1985 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, — сказав новооб
раний групкомсорг, кан
дидат у члени КПРС Олек
сій Апостол. — Застосо
вуючи на виробництві но
винки науково-технічного 
прогресу, працюючи твор
чо, ми зможемо домогтись 
накреслених планів.

«Заводському обладнан
ню — робітничу гараіь 
ІІО>, — це й буде вагомим 

внеском кожного із нас у 
персдз’їздівське соціаліс
тичне змагання за право 
підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу XXVII 
з’їзду Комуністичної пар
тії.

Свого слова юнаки й 
дівчата дотримають.

А. СТОЯН, 
завідуючий віддіпо/а 
комсомольських орга
нізацій Новомиргород- 
ського райкому ком
сомолу.

Незадовільно проводи
ться передплата обласної 
молодіжки в Олександрій
ському районі. Тут рай
ком комсомолу втратив 
контроль над передплат
ною кампанією, І тому в 
районі найнижчий рівень 
поновлення тиражів. Не
задовільно розповсюджує, 
ться газета серед комсо
мольців і молоді Побузь- 
кого нікелевого заводу 
Голованівського району, де 
з 200 комсомольців газету 
передплатили тільки 29 
чоловік.

Зв’язківця/», працівни
кам «Союздруку», гро
мадським розповсюджува
чам преси треба поспіша
ти, бо до закінчення пе
редплати залишилося не
багато часу і хто не встиг
не до 31 жовтня оформи
ти передплату, буде одер
жувати газету з достав
кою з лютого наступного 
року.

найбільше зацікавлюються 
газетами і журналами!

У 10-Б, де вчиться Окса
на, оформлено й постійно 
ведеться куточок «Цінавеу 
«Молодому комунарі» та 
«Комсомольской правде», 
З інших класах такі куточ- 
ни теж є. І, мабуть, нема 
жодного учня, яний би не 
підійшов до стенду, не по
цікавився, не прочитав то
го, про що точаться роз
мови на перервах. Цікаві 
вирізки змушують школя
рів гортати газети, пере
глядати кожен номер. А 
коли з’являються номери з 
«Вітрилами» чи «Алыми 
парусами», до стенду не
легко доступитись. Тому 
дарма, як каже Оксана, в 
школі шукати комсомоль
ця, який би не передпла
тив цих двох газет. Навіть 
серед семикласників.

““ Труднощі? — перепи
тує мене Онсана. — Є, зви
чайно. Декому треба вияви
ти більше уваги, декому 
порадити переконливіше... 
Допомагає тс, що знаєш 
кожного учня в школі. А 
все ж, МИ НІКОЛИ Не досяг
лії б успіхів, якби роботу 
свою почали лише у верес
ні, під час передплатної 
кампанії.

Онсана має рацію. На
стільки важче було б їй і 
н колегам, якби за вико
нання свого доручення 
бралися лише на початку 
навчального рону. І навряд 
ни десятикласниця Оксана 
Дурда могла тоді сказати: 
«Самі підходять».

ї. КОСТЕЦЬКА. 
Середня школа, 10-Б, 
емт Компанії-зка.
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без дзвону боксов
у спеціальній кімнаті 

для наречених висить кар
ана «Неравный брак». І 
хоча таких шлюбів остан
ами роками було тут за
реєстровано всього два і 
й^^Ьігати проти подіб- 
нЗИ^исгармонії взагалі-то 
неактуально (тим більше, 
що ці пари не розлучили
ся), асе ж на полотні за
тримається хоч поглядом 
кожен. А зупиниться — 
замислиться. До роздумів 
про майбу.ні родинні сто- 

и.мі.'/і-.ає и анкета 
кФя бажаючих одружити
ся. Я думаю, що всі, хто 
прочитає запитання «Чи є 
у вас золя до боротьби з 
самим собою?», «Чи відо
мі зам звички один одно
го?», «Які риси характеру 
Можуть ускладнити ваше 
сімейне життя?», не просто 
заповнять порожні . _у. 
поряд із ними. Тут мимо
волі заповняться й рядки 
у свідомості, і, напевне, 

ніж 
са

мокритика сприймається 
болісно, ніж крити- 
й виправлятися піс- 
простіше. Корисні 

застереження та поради 
чують молодожони, від
відуючи заняття організо
ваної для них школи. Тут 
юристи роз'яснюють пра- 

та обов'язки подружжя 
▼Тим, щоб пізніше ті обо
в’язки не були для моло
дих як сніг на голозу, а 
медики агітують за «сухий 
закон» для пар, що хо
чуть мати здорових дітей.

рядки

у свідомості, 
більш самокритично, 
на папері. А оскільки 
мокр и тика

І якось так вийшло, що 
алкогольний аспект шлюб
них торжеств став однією 
з голозних тем бесіди з 
завідуючою загсом В. П. 

-’ї’имар. Втім, вийшло це 
Не просто так — наболів, 
просизся на обговорення 
цей парадокс, коли розку- 

\ порююгь пляшки за щас- 
I ^я молодих, а потім на не

щастя цим же молодим 
б'ють шибки. ІТарадокс 
цей, раніше, можна сказа
ти, задазався ще в само
му загсі — в обрядовому 
салоні задовго до розпису 
нагадували: «Не забудьте 
шампанське, інші напої не 
годяться»...

В. П. РИМАР: — Прийом 
шампанського віднедавна 
виключений зі шлюбної 
церемонії. Прізвища й ад
реси тих, хто збирається 

^ступити в шлюб, ми пе
редаємо у міський відділ 
внутрішніх справ. Його 
працівники потім повинні 
простежити, чи не присут
ні на весіллі неповнолітні, 
чи нема там на столах са
могону. Ми теж при пода
лі заяв радимо молодим 
ббійтися на весіллі без 
спиртного. І що ми помі
тили: раніше на розпис у

«ДИСЦИПЛІНОВАНИЙ, АКТИВНИЙ...» °&ов'язок
«День за днем профе

сійний рівень мічмана ста- 
зсе вищим і міцнішим. 

^НІн багато вчився у стар
ших товаришів, зокрема, 
із мічмана Олександра Се
реди — учасника Всеар- 
мійської наради прапор
щиків і мічманів.

Довгий час підрозділ 
хвилювало таке питання: 
як підвищити рівень прак
тичної виучки молодих 
воїнів по включенню в 
ізолюючий протигаз? Про
понувалось багато варіан
тів, та потрібного ефекту 
но вийшло. Треба було ви
найти щось більш суттєве. 
І ось народилась ідея в 
Олександра Григоровича, 

- яка невдовзі з участю 
Мзрі я Тимченка, Миколи 
Хомугозського та Уразгаді 
Жумабаєза ввели в дію. 
&ули створені тренажери, 
Що дозволяли практичні

хаауча^ааааа АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю'лаааааалаа

5 Весілля... «Незабутня, урочиста, радісна» — такими з 

? епітетами величаємо ми цю подію. Величаємо, оід-$ 

г варто кажучи, трохи авансом, за інерцією. Адже на-г 

\ справді торжество часто починається процедурою у> 

? загсі, що далеко не всім здається цікавою і пам’ят-£ 

? ною, продовжується біганиною батьків і родичів до-^

> гкола столів, накритих на вчетверо більшу кількість; 

\ закошених, ніж є насправді, а закінчується підра-5 

? хунком розбитого посуду і з'ясуванням стосунків між<

> нетверезими гостями. Не сумніваюся, що більшість^ 

5 із нас охоче погодилася б побувати на весіллі, що 5 

с проходить не за змодельованою вище схемою. Ба-\ 

? гато що тут залежить зід самих винуватців та учасни-<

3 кіп торжества, але немало й від офіційних служб.; 

< Будучи у Світловодську, я поцікавилася у місцевому^ 

? загсі, що тут. робиться для надання більшої святно- < 

$ зості реєстрації шлюбів, для запобігання усякомус

4 надміру і несмаку при шлюбних церемоніях, для;

виховання у молоді серйознішого підходу до сімей-

загсі приходили, бувало, 
чоловік по шістдесят. Не 
всі з них ішли вігати ново- 
спечену сім’ю — багатьох 
приваблювала можливість, 
не відходячи від загсу, 
прикластися до пляшки. З 
уведенням же в дію анти
алкогольних законів кіль
кість друзів і близьких мо
лодих різко зменшилася.

Точніше, до загсу стали 
приходити тільки справж
ні друзі. Справжні ж не 
образяться й на те, що їх 
не напоять за святковим 
столом, оскільки прийдуть 
не за тим.

Весілля без спиртного — 
та де це бачено? Кажуть 
так, правда? Кажуть. Але 
не асі й не для всіх без
алкогольне свято — диви
на. Світловодський комбі
нат громадського харчу-, 
вання мас дані про те, що, 
наприклад, жителі міста 
Г. Соломашенко, Г. Тимо- 
хін, Т. Шміт орендували 
зали міських кафе для 
торжеств, під час яких на 
столах були тільки холодні 
закуски в банкетному ви
конанні, солодощі, чай, 
кава, лимонад.

Але... Тут же, з загсі, я 
перечитала цей список 
хлопцеві, що назвався Вік
тором, і запитала, чи був 
би він задоволений таким 
меню.

— Хе, та тут же їсти ні- 

заняття за даною темою 
проводити з найбільш ви
сокою якістю...».

Це рядки з листа мічма
на Василя Шампорика, 
який розповідає про на

шого земляка з села Олек
сіївни Добровеличківсько- 
го району Олександра Ле- 
щенка. Його вважають од
ним з кращих раціоналіза
торів у підрозділі, партій
ним активістом.

Йдуть листи з військо
вих частин в Онуфріі'з- 
ський військкомат:

«Рядовий Олександр Ми- 
хайленко дисциплінований 
воїн, активний комсомо
лець, за порівняно корот
кий період він освоїв спе
ціальність радіотелегра
фіста Любить техніку і 
добре розуміється в ній. 
Допомагає в усьому това
ришам по службі.

Олександр — відмінник 

чого, це так — побалува
тись!

— Так можна ж сюди 
додати щось грунтовніше 
— їарячі м'ясні страви, 
наприклад.

— Та вони ж без випив
ки не підуть...

Вибачте, а коли ми сі
даємо обідати, то - дуже 
гарно йдуть і ковбаса, і 
борщ, і котлети без уся
кого «для апетиту»! Спра
ва тут, виходить, не в га
строномії; а в звичці, не
потрібних умовностях. 
Варто їх переступити, за
бути про спиртне, не ви
трачати часу на видуму
вання плоских тостів (а 
хороші можна виголосити 
й під «Пепсі-колу», справа 
ж у змісті сказаного, а не 
у вмісті посуду), на ніко

му не потрібні брудершаф- 
ти і т. д. Тоді скільки часу 
вивільниться для бесід, 
танців, пісень, розумних 
жартів. Тим більше, що у 
Світловодську я бачила 
два (є, певно, і ще) примі
щення, де й інтер’єр, і 
зовнішній антураж допо
можуть настроїтися на 
святковий лад. Невелич
кий ресторан «Космос» із 
синьо-рожевими напівтіня
ми, овальними лініями ар
хітектурних деталей, зна
ками Зодіака на стелі на
гадує про існування без
крайого позаземного про
стору, а скляні стіни кафе 

бойової і політичної під
готовки. За успішне вико
нання свого службового 
обов’язку він неодноразо
во відзначався команду
ванням частини.

Батьки Олександра Ми- 
хайленка, односельчани 
можуть гордитися ним.

Від усього серця ми 
вдячні всім вам за добре 
виховання О. Михайленка, 
підготовку його до служ
би в армії і впевнені, що 
він і в подальшому буде 
служити прикладом зраз
кового виконання свого 
конституційного обов'яз
ку перед рідною Батьків
щиною, Комуністичною 
партією і радянським на
родом».

Цей лист буа зачитаний 
на уроках мужності юна
кам і дівчатам села Зиб- 
коаого. Комсомольські ак
тивісти розповідали май-

«Ластівка» відкривають 
погляду простори цілком 
земні — синяву Кремен
чуцького моря, білі ко
раблі на ньому і струн
кі сосни на піщаних схи
лах...

Якщо вже зайшла мова 
про зовнішнє оформлення 
весільних торжеств, давай-
те повернемося до загсу. 
Його приміщення, зви
чайно, не шедевр архітек
тури. Тут не просто тісну
вато, а добре тісно, особ
ливо якщо уявити, що на 
реєстрацію прийшло од
разу кілька пар з почес
ними екскортами. Розпи
суються молоді за тради
ційним сценарієм, який 
рекомендований для заг
сів, традиційні (чи краще 
сказати — усталені остан
нім часом) і урочисті атри
бути — пісні, факели, 
стрічки, медалі. Проте де
що тут не влаштовує як 
клієнтів, так і працівників 
загсу.

В. П. РИМАР: — Нам хо
тілося б мати інший текст 
звернення до молодих. 
Нинішній краще звучить 
у просторих приміщеннях. 
Крім цього, не все те, що 
скажеш при першому 
шлюбі, доречне тоді, коли 
хтось одружується вдруге. 
Дещо просто-таки ріже 
вухо, то ми вже самі на
магаємося підправити. На
приклад, було: «Пам’ятай
те про високе покликання 
матері — народити люди
ну». Самі розумієте, що 
це ні до чого немолодим 
людям, які вступають у 
шлюб повторно і, можли
во, давно мають синів і до
чок. А ми зробили «па
м’ятайте про високе по
кликання жінки бути ма
тір'ю» — адже про це 
треба не забувати в будь- 
якому віці...

Хоч і неприємно про це 
згадузати, але є у загсу й 
прямо протилежна реєст
рації шлюбу функція — 
оформлення розлучень. 
Оскільки вони — одна з 
«проблем століття», у 
Світловодському загсі теж 
пробують підступитися до 
ї'і вирішення. Ті анкети, 
про які ми вже згадували, 
вивчатимуться і викорис
товуватимуться на занят
тях школи молодожонів. 
Приміром, анкета того, 
хто через півроку після 
весілля подав на розлу
чення, хоч частково та 
дасть відповіді на питан
ня: через які риси харак
теру чи погляди на життя 
це трапилося? І, можливо, 
хтось у собі помітить те ж 
саме й постарається по
збутися, щоб не маячіло 
попереду загрозливе: «А 
раптом не вживуся?». Ко
ли ж людина слухатиме 
марш Мендельсона без 
тривожних думок, то це 
вже буде половина тої 
піднесеності і того від
чуття щастя, які й повинні 
панувати на весіллі.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
кор. «Молодого 
комунара».

м. Сзітловодськ.

бугнім значківцям ГПО 
про те ,як Олександр Ми
хайленко готувався до ар
мійської служби.

А молоді Пазлиша, яка 
складає залік з фізичної 
та військово-технічної під
готовки, зачитують лист з 
військового підрозділу, де 
служить їх односелець 
Іван Таранець:

«...Став прикордонни
ком... Проявляє витримку і 
стійкість... Постійно удо
сконалює свою професій
ну майстерність, на «доб
ре» і «відмінно» засвоює 
програму бойової і полі
тичної підготовки... Систе- 
маїично працює над під
вищенням свого ідейно- 
теоретичного рівня...».

Слова похвали на адре
су сзого сина Леоніда 
прочитали в листі коман
дирів Засиль Павлович Ів- 
ко та його дружина Марія 
Петрівна з селища Онуф
ріївни.

(Продовження. Поч. у №№ 116, 118, 120, 122 Ц. р.|*

— Ні, Янто. — Торрен па хвилю спинявся. — Ти 
мене не так зрозуміла. Я мав на увазі...

— Гаразд, гаразд, — проторохтіла вона. — Ти хо
тів сказати, що вирішив одружитися? На дівчині з 
планети Земля? — Вона запитально подивилась на 
юнака.

— Так, — мовив Торрен і, огіусіивши сором’язливо 
очі, перейшов на інше.—Завтра разом зі спеціалістами 
рятувальної служби вирушаю на Заурду, Заурдійці 
прохають допомоги.

— Майже на околицю І алакґики. А хто ж тебе за
мінить тут?

— Будь-хто. До повернення з Землі мого індикри- 
сгала, я буду вже на ІІеолі. А зараз ходімо на узбе
режжя. Гукай доньок,

— У твоїй пропозиції є сенс, — мовила Ялта і по
гукала дівчат. — Дядько Торрен пропонує нам за
хоплюючу подорож до моря. Підемо?

Дівча і ка заплескали в долоні і вже через кілька 
хвилин усі простува ти і о.шаною вулицею Мегаполіса, 
котра вела до моря...

2. ЗАУРДА
Голос Ха, посилений і учнимовцями, лунав серед на

товпу заурдійців, що зібралися на площі.
— Розвідники доповіли, що їжаки незабаром діста

нуться у місто. Назріває катастрофа. Після того, як 
зникла захисна стіна, па планеті діється щось незро- 
іуміле. їжаки ніколи не заі римували нам. У них бу
ли свої колонії, вони воювали із мохом, слимаками, 
котрі и нам чимало докучали... А тепер їжаки сунуть 
на наш останній форпост зі свого насидженого міс
ця. — Вчений обвів поглядом заурдійців, котрі оточи
ли трибуну, і продовжив: і куди. П’ятнадцять років 
спостерігаємо за цими всеїдними тваринами. Раніше 
ми гадки не мали. Тільки знали, що вони існують і 
все, 1 ось спостереження довели, що їжаки, котрі ні
коли не відлучалися так далеко від своїх колоній, те
пер кинулись на нашу частину планети. Що робити
мемо? Допомогти нам нікому. Після того, як корабель 
братів по розуму полинув у височінь, пройшло бага
то часу. Ми знаємо, де їх шукати, але поміч їхня, ко
ли вони зможуть лам допомогти, прийде занадто піз
но. Про це повідомили сьоюдні у Центрі. Тому ми 
звертаємось до вас і прохаємо допомоги або слушно
го слова. Зброї проти їжаків у нас немає. Променеві 
гармати не допомагають, а злетіти у повітря ми не 
можемо, як не маємо змоги перебратись на іншу час
тину материка — там пустеля..,

— Треба якомога швидше зариватись під землю,— 
порекомендував, хтось із натовпу.

— 1 надіслати повідомлення братам по розуму. По
ки воші прийдуть на допомогу, ми протримаємось у 
підземеллі, бо виходи на поверхню легше накрити си
ловим полем, ніж «одягти» енергетичний ковпак на 
все місто. Іншого виходу у нас немає...$ * *

Підземне місто будували всі, не покладаючи руш 
Рідкі атаки поодиноких їжаків відбивали вартові, за
стосовуючи променеву зброю, залишену братами по 
розуму, однак з кожним днем нападаючих ставала 
все більше й більше, і воїнам було все важче н важче 
перемагати в сутичках. їжаки нахабнішали і... розум
нішали. Якщо раніше вони потрапляли у пастки, вда
ло побудовані заурдійцями чи котились прямо на 
променеві гармати, то нині про останнє годі було ду
мати. їжаки не йшли на приманку — їх принаджува
ла значно більша здобич — головне місто Заурди, де 
їм буде чим поживитись.

Тонелі, прориті у піддатливому верхньому шарі 
грунту, заурдінцям тепер доводилося прорубувати 
майже в суцільному граніті, тож годі було думати, 
що вони вчасно встигнуть закінчити спорудження 
підземного міста на кілька сот тисяч чоловік, незва
жаючи на те, що працювали цілодобово, змінюючи 
коло машин один одного.

А їжаки вже оточили широким колом місто, взяли 
його в осаду.

♦ « *
— Коли так триватиме далі, то нам не вистачить і 

трьох місяців, аби збудувати підземне місто. їжаки 
ж... — В’єнь обіперся на кирку і повів далі. — Пра
цюємо мов пекельні... 1 кого злякалися? Тварин?

— Так у них же сила! Спробуй від їжака втечи, 
В’єню. Сила в них! — заперечив юнакові товариш по 
штольні.

— Сила силу ломить, а розумного завжди перемо
же розумніший. Ми ж про подібне згадуємо в остан
ню чергу. Чому? Може так повільно спрацьовує мо
зок, який тільки в екстремальних умовах знаходить 
слушний висновок.

— Ти правий, В’єшо, ствердно хитнув Твань. 
— Ми забули про історичні хроніки, легенди... 
— Ну й що ти гам розкопав?

4 (Далі буде}.
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В. ФЕДОРОВА.
Кіровоградський район.

i:
Iі У 1977 році при Кірово

градському районному бу
динку культури було ство
рено самодіяльний чолові
чин вокальний ансамбль 
«Гай», який уже через два 
роки, тобто в серпні 1979, 
одержав звання народно
го.

Репертуар колективу 
становлять українські і ро
сійські народні пісні, тво
ри радянських композито
рів та композиторів-кла- 
сиків, зокрема, «Пісня про 
сурмачів» І. ІПамо, «Пісня 
про Дніпро» М. Фрадкіна, 
«Березові син» В. Гевікс- 
мана, «Злети, пісне» гру
зинського композитора

С. Гактакішвілі, популярна 
пісня часів Великої Віт
чизняної війни «Смуглян
ка» композитора А. Нови
кова.

Ансамбль «Гай», яким 
нині керує II. Медведева, 
бере активну участь у 
культурному житті. Дзвін
кій і мелодійній ПІСНІ 
самблю неодноразово 
лодували трудівники 
лів Кіровоградського 
йому. «Гай» зі своєю 
нею бажаний гість у 
дящіїх інших районів
ровоградщини — Новоук- 
раївського, Маловпсків- 
ського, Бобринецького.

У складі ансамблю 15

an
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чоловік, серед найактивні
ших його учасників хо
четься названі вчителя 
С. Негрова, слюсаря запо
лу імені Ґаратутн М. Ше- 
пельського, художнього 
керівника Олексіївського 
будинку культури В. Шве- 
ця, робітника А. Раду.

Недавно ансамбль «Гай» 
брав участь у заключному 
концерті осіннього свята 
«Вересневі самоцвіти». 
Ніші колектив готується 
до нових концертів, пра
цює над новими програ
мами.

к

i:

•32 жовтня 985 року

НА ПРОХАННЯ ЧИТАЧІВ 
РОЗПОВІДАЄМО
ПРО РАДЯНСЬКИХ
СПІВАКІВ І КОМПОЗИТОРІВ
МИНУЛИХ РОКІВ

композиторів

«ЕХ, ЯБЛУЧКО...»
Перші радянські масові 

пісні народились у Черво
ній Армії. ВелиЧ того но
вого, що відбулося після 
революції, народ відобра
зив перш за все у знайо
мій формі частушни, а та
кож у солдатських та (і^а. 
волюційних піснях. Т“® 
наприклад, у 1918 році .... 
Україні виникло знайоме 
всім «Яблучно». У січні 
1920 року у Ростові спів
робітники місцевого театру 
мініатюр двадцятирічний 
піаніст Дмитро Якович По
крас та поет Анатолій 
Адольфович Д’Актіль на 
відзнаку визволення міста 
Першою Кінною армією від 
білих створили «Марш Бу- 
дьонного». Ритм, який пе- < 
редаеав жвавість руху, спо- . 
добався кавалеристам, і 
пісня одразу завоювала по- І 
пулярність. |

Водночас у перші ж nie- . 
ляреволіоційні роки у ест
радні концертні програми 1 
влився міцний потік во- і 
кальної класики. Завдяки , 
професійним співакам
Ф. Шаляпіну. Д. Смирнову, 1 
Л. Собінову. А. Неждановій і 
та іншим слухачі приохо
чувалися до високих зраз- ' 
нів російської музичної 1 
культури.

Широку популярність у 
двадцяті роки здобуло ци- 1 
ганське мистецтво. Одним < 
із найпослідовніших його 
прихильників був гітарне, 
і етнограф Микола ГЛиі 
лайович Кручинін. Він в’ 
покував циганські ліс 
грав на гітарі, нерував хо
ром. Думна про відроджен
ня старовинної циганської 
пісні, очищеної від пізні
ших нашарувань, виникла 
у Кручиніна ще у 1907 ро
ці, коли він став драма-, 
тичним актором. Але взя
тися за виконання задума
ного він зміг лише після 
Жовтневої революції.

У двадцяті роки новій 
пісні доводилося боротися 
з інерцією та шаблоном 
старого дореволюційного 
репертуару. Становлення 

масової пісні на радянській 
естраді відноситься вже до 
тридцятих років і пов’яза
не з діяльністю композито
рів В. Захарова, А. Алек- 
сандрова, М. Блантера, 
В. Соловйова-Сєдого, поетів 
М. Свстлоса, М. 
ського та інших, 
роль у пісенній 
тридцятих років 
співдружність композито
ра І. Дунасвського, поста 
В. Лєбєдсва-Кумача та ест
радного співака Л. Утьосо- 
ва.

Виходять на естраду на
родні пісні. Митрофан 
Юхимович П’ятницький. Це 
ім'я знайоме усім тим, хто 
закоханий у фольклор, йо
го ансамбль став популяр
ним ще до революції.

У 1926 році на москов
ській сцені вперше з’яви
лася Лідія Андріївна Рус- 
ланопа, яка надала народ
ній пісні естрадної експре
сії.

У березні 1923 року впер
ше на московській сцені 
виступила Ірма Петрівна 
Яунзем.

Значна роль у станов
ленні радянської пісні на
лежить і Червонопрапор- 
ному ансамблю пісні й тан
цю Радянської Армії, кот
рим до 1946 року керував 
А. В. Александров.

Г. ХАРИТОНОБ.
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і:
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Цікавими творчими до
робками прозвітували мо
лоді митці лауреат облас
ної комсомольської премії 
імені Юрія Яновського 
Олександр Іванов і Олек
сандр Пляченко. Практичні 
заняття провів член Спілки 
композиторів СРСР Кім 
Олександрович Шутенно.

Перед учасниками семі
нару виступив .член облас
ної письменницької орга
нізації поет Валерій Гон
чаренко, автор текстів, на 
які писали музику кірово
градські композитори 
К. Шутенко, О. Пляченко, 
О. Смолянськпй. В. Гонча
ренко розповів про свої 
нові поезії, присвячені 
комсомолу, будням моло
дих трудівників, відповів 
на запитання присутніх.

мо про нього головне ---
що він льотчик за покли
канням, натура цілісна, 
мужня, чутлива. Тільки й 
сказано: «Два дня искали 
мы в тайге капот и 
крылья», а як болить у цих 
скупих рядках непоправ
ність втрати дорогої лю
дини...

Дещо особняком на 
диску стоїть «Телефон» — 
не пісня навіть, о речита
тив, у якому яскраво про
явився талант Візбора як 
драматичного актора. А 
ще він знімався в кіно, 
підкоряв гірські вершини, 
писав сценарії, а ще... Піс
ні Візбора викликають ба
жання взнати побільше 
про нього як про особис
тість, і новий диск дає й 
таку нагоду. На конверті є 
кадри з фільмів, у яких 
він був зайнятий; схвильо
вані рядки колезі по твор
чому цеху присвятили 
Б. Окуджава, Ю. Кім; і фо
то Візбора з простеньким 
інструментом, де на грифі 
суцільні потертості від 
пальців, теж додає новий 
мазок до портрета митця: 
«Я сам поклонник джазо
вих оркестров, 
семиструнную

«Наполним 
сердца» — у . 
для себе ненав’язливій ма
нері запрошує автор. Ми 
послухаємо його диск, і 

мистецтво свіже, чисте і 
високе, мов засніжені вер
шини на картині Візбора 
(там легко й світло під не
бесами) саме ввійде у на
шу душу...

Н. ГРИГОР’ЄВА.

Є пісні, під які не тан
цюють на дискотеках, яких 
не включають до телеві
зійних шоу і не друкують 
на замовлення. Але почув
ши їх десь на туристсько
му привалі чи в ультрама
ринових сутінках купе по
їзда далекого призначен
ня, ви захочете почути ще 
щось у цьому ж дусі, а як
що берете на гітарі хоч 
три акорди — зіграти й 
самому. Є такі пісні...

Поставила на програвач 
новий диск-гігант Юрія 
Візбора «Наполним музы
кой сердца». Негучний до
машній голос, глухуватий, 
місцями навіть ніби «не в 
струмінь» акомпанемент, 
у виконавській манері ні
якої концертності, у тек
стах ні філософічності 
Б. Окуджави, ні пристрасті 
В. Висоцького, лексика 
близька до розмовної... Не 
рекламний набір оцінок 
навіть для барда, тобто 
непрофесіонального вико
навця власних пісень, чи 
не так? Не рекламний, а 
пісні ці хочеться слухати й 
слухати. Тому, що в той 
час, коли, за словами Віз
бора, «всему простому 
мало места», коли надмір 
швидкостей, вражень, зна
йомств іноді примушує на
ші очі розбігатися, а сві
домість — блукати манів
цями у пошуках єдиної 
правильної дороги, автор 
повертає нас до простих, 
земних істин. Примушує 
згадати, що все найдо
рожче для серця поряд із

нами: «И лучше нет огня, 
который не потухнет, и луч
ше дома нет, чем соб
ственный твой дом, где 
ходики стучат старательно 
на кухне, где милая моя и 
чайник со свистком» («Хо
дики»). Інша цінність пі
сень Візбора — він закли
кає... ні, скоріше мудро 
радить не сумувати, не 
впадати у відчай (але пе
реживати), дивитися впе
ред відкрито, з оптиміз
мом. Частіше такий на
стрій створюється напів
тонами — інтимною, до
вірливою інтонацією, при
тамованим зітханням, ледь 
виділеною голосом усміш
кою. Рідше — прямим 
текстом, який я запам’ята
ла з першого разу: «Не 
верь разлукам, старина, 
их круг — лишь сон, ей- 
богу; придут другие вре
мена, мой друг, ты верь в 
дорогу» («Ночную доро
гу» автор виконує з Тетя
ною і Сергієм Нікітіними). 
А після пісні «Шанские го
ры» я знайшла й прочита
ла статтю про них в енци
клопедії — чи багато зна
йдеться пісень з таким 
«продовженням»?

Дві пісні — «Серега Са
нин» і «Виталий Палыч»— 
про дружбу. І знову ж про 
неї промовляє більше не 
текст, а загальне емоційне 
враження від пісні, штри
хи. Про Серьогу Саніна 
можна не говорити більше 
нічого, тільки що цьому 
хлопцеві «легко над небе
сами», і ми вже знатиме-

Музика і слово зайняли 
чільне місце в роботі дво
денного обласного семіна
ру самодіяльних компо
зиторів, який організував 
обласний науково-мето
дичний центр усної народ
ної творчості і самодіяль
ного мистецтва. У примі
щенні Палацу культури 
імені Компанійця зібрали
ся аматорн-композптори з 
Малої Виски. Вільшанки, 
Олександрії та обласного 
центру.

чи то пан

її

Музична вікторина

12 ЛИСТО

С

IcatioB- 
Бидатну 

творчості 
відіграла

ЗАПИТАННЯ 
ДРУГОГО ТУРУ

ВІДПОВІДІ 
НА ЗАПИТАННЯ 
ПЕРШОГО ТУРУ

ВІА, вино- 
«Учнудун».

В. ВАСИЛЕНКО.
м. Кіровоград.

но верю в 
гитару...», 

музыкой 
характерній

1. Узбецький 
навець пісні ... __
2. Електроприлад, на яно- 
му програються платівки.
3. Герой популярної кла
сичної опери, перукар за 
фахом. 4. Концертний зал 
у Парижі, де виступають
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Хвилі натхнення в руках піаніста 
Збуджують струни роялю дзвінкі.. 
Акорди, мелодії серцем артиста 
Викличуть тихії сльози людські. 
Легенду посідають такти балади, 
Мазурка співатиме пісню селян. 
Вальси змалюють панянок принади... 
...Щастя й нещастя... — Слуга 
Долі своєї — долі митця... 
Серце Шопена, муза творця!

К. ТЕРЕНТЬЕВА. 
Фото О. ШУТЕНКО. ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

НА УЛИЦЕ 
КАШТАНОВОЙ

На запитання першого 
туру найточніші й найпов
ніші відповіді дали І. ЧОР- 
НОІВАН та В. ЛІВШИЦЬ із 
Ніровограда. Вони надісла
ли цілі розповіді про ком
позиторів, артистів, вияви
ли непогане знання істо
рії та сьогоднішніх течій 
у музиці. Отже, попереду 
пони що І. Чорноісан (20 
очон) і В. Лівшиць (19). Ін
ші учасники мають мож
ливість наздогнати чи й 
випередити лідерів у дру
гому турі. ВІДПОВІДІ НАД
СИЛАЙТЕ ДО ----------
ПАДА.

найзнаменитіші артисти. 
5. Литовський ансамбль, 
що записав диски «косміч
ної музики». 6. Автор му
зики до фільмів «Службо
вий роман», «Стережись 
автомобіля». 7, Рок-опсра 
О. Рибнииова, лібретто 
А. Вознесенського. 8. Яку 
роль у гітарі відіграє 
гриф?

1. Мітель Легран. Фран
ція, <Шербурзькі пара
сольки». 2. Кантата. 3. Ве
чорниці П. Щецинського. 
4. Синтезатор. 5. Балет 
«Лебедине озеро» П. І. 
Чайковсьного. Оділія, Одет
та. 6. Вахтанг Кінабідзе. 
7. «Хлопці з Ліверпуля» 
або «Ліверпульсьна чет
вірка». 8. «Пролісок», шко
лярі або «Юність», 
денти.
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Музыка Ю. АНТОНОВА
Стихи И. ШАФЕРАНА

Есть улицы центральные 
Высокие и важные, 
С витринами зеркальными, 
С гирляндами огней. 
Л мне милей не шумные. 
Милей одноэтажные, 
От их названий ласковых 
Становится светлей.

ПРИПЕВ:
Пройду по Абрикосовой, 
Сверну на Виноградную, 
И на Тенистой улице 
Я постою в тени. 
Вишневые. Грушевые. 
Зеленые. Прохладные. 
Как будто в детство давнее 
Ведут меня они.

И. может, на Сиреневой. 
А может, на Каштановой... 
А не на этих улочках, — 
Тогда на Луговой.— 
С любовью встречусь пергою 
Негаданно-нежданно я.
И вновь бродить до ПОЛНОЧИ 
Я буду сам нс свой.

ПРИПЕВ.

Вітаємо заступника 
секретаря комітету ком
сомолу виробничого об’- 
єднання «Друкмаш» Во
лодимира Венгера та сек
ретаря комітету комсо
молу бази «Укркульттор- 
гу» Ірину Єсіну з одру
женням.

В. о. редактора 
А. БЕЗТАКА.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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