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Шановна редакціє!
Звертається до тебе робітник Кіровоградського ре

монтно-механічного заводу імені В. К. Таратутп, водій 
Микола Пустовнй. Взятися за перо мене змусила пуб
лікація у вашій газеті за 4 грудня минулого року під 
заголовком «Заїхав по дорозі...» та збори колективу 
автотранспортної дільниці нашого заводу.

Коротко про публікацію. В ній критикувався мій 
колега, молодий водій Олександр Лаврусенко за вико
ристання державного транспорту з особистою корис
ливою метою. А- саме: автобусом «Кубань» він завіз 
батьків додому, взяв з собою сина покатати по місту, 
а далі заїхав у спецвідділ продовольчого магазину по 
вулиці Соціалістичній, де купував горілку. О. Лавру
сенко збирався повернутись на завод, оскільки час був 
ще робочий, але тут його й перестріли комсомольські 
«прожектористи».

Факт, як на сьогоднішні часи, винятковий, то
му, зрозуміло, після публікації вчинок молодого во
дія винесли на обговорення колективу. Ось саме під 
час того обговорення й виникла в мене думка написа
ти в редакцію листа.

Як я особисто розцінюю вчинок О. Лаврусенка? 
Осуджую. В нашому суспільстві не можна замовчува- 
ти чи потакати вчинкам антигромадським, непо
рядним, корисливим. Тому саме з цієї позиції по
винні були оцінити вчинок молодого водія на зборах. 
Тим більше, то О. Лаврусенко — комсорг у своїй комє 
сомольській групі. Комсомольську роботу він запустив, 
до своїх громадських доручень ставиться пасивно. В 
гаражі працює трохи більше року й увесь час корис
тується державним автобусом, як своїм власним. Ска
жу без перебільшення, що постійно «ночувати» на за
воді автобус почав тільки після публікації в газеті.

Виходить, винуватця було за що осуджувати. Це й 
було зроблено. Але давайте заглянемо па другий бік 
медалі. Чи тільки один він винен у скоєному? Невже 
досі ніхто не бачив, чим займається цей хлопець і які 
йому поблажки відпускаються?

Бачили. Більше того: не просто бачили, а ще й заохо
чували його до цього. Почалось усе звідтоді, як заві
дуючим гаражем було призначено М. М. Резниченка. 
Він, власне, виховував водія особисто для себе. Багато 
дозволяв йому, щоб при пагоді можна було поставити 
водія в абсолютну залежність. Принцип хоч і слизький 
(особливо коли справа стосується роботи, виробничих 
інтересів), але надійний: я — тобі, ти мені.

Я, член партії, не міг байдуже дивитись на подібні 
стосунки, факти. Разом із парторгом цеху М. В. Ма- 
тюшенком. колишнім головою цехового комітету проф
спілки С. Гуцалом не раз зверталися ї в завком проф
спілки заводу, і в партком заводу, але на наші заува
ження й прохання не реагували. Навпаки: ми цим ли
ше нашкодили собі, бо завгар після скарг став невдо- 
волено ставитись до нас, уникати будь-яких розмов з 
нами.

Керівництво заводу однак виховної роботи з М. М. 
Резииченком не провело, і він продовжував свою лі
нію, яка рано чи пізно мала б десь перерватись. І ось 
вона перервалась. Тільки чи надовго і як явно? Сам же 
завідуючий гаражем і намагався її стулити, прихова
ти на зборах.

Збори виявили нездорову атмосферу в колективі. 
М. М. Резниченко звинуватив у проступку лише само
го О. Лаврусенка. Голова цехового комітету профспіл
ки комуніст Т. А. Семпкітпа не виступила на зборах. 
Парторг цеху М. В. Матюшенко спасував з незрозумі
лої причини — утримався від виступу. Водії більше 
жаліли молодого хлопця, ніж засуджували його негід
ний вчинок. Багато хто вважає, що він не винен. То 
хто ж тоді? Відкрито про це ніхто й не заїкнувся.

Надійшла пропозиція: винести сувору догану й по
збавити преміальних. Дехто висловився проти позбав
лення преміальних. Думки розбіглись. Голосування. 
Ніхто голосів не рахував.

Тоді я думав: чому люди такі пасивні, такі безприн
ципні? Самому мені вже не з руки було виступати, бо 
подумають, що зводжу рахунки з М. М. Рсзппчспком. 
Чому люди бояться сказати тс, про що думають? Адже 
більшість гадали так, як я: у скоєному вчинкові за
відуючий гаражем винен в десять разів більше, ніж 
сам водій. Чи, може, ми вже звикли до цього? То тре
ба прокидатись. Нас до цього закликають партія і на
род.

На зборах був присутній головний інженер заводу 
■гов. Андрущенко. Ного думка: збори пройшли пасив
но, хіба таке виховання підростаючого покоління нам 
потрібне?

М. ПУСТОВИЙ, 
комуніст з 1979 року.

м. Кіровоград.

ВІД РЕДАКЦІЇ: «Молодий комунар» отримав від
повіді на критичну публікацію «Заїдав по дорозі» від 
начальника автотранспортної дільниці М. М. Розви
нення і секретаря завкому комсомолу О. Шрамчев- 
ського. По адміністративній і комсомольській лінії 
О. Лаврусенку оголошені суворі догани.

Аптоніиа МАХНО минулого року вдруге подолала 
чотиритисячний рубіж по надоях молока, зайнявши третє 

місце серед молодих доярок. А всього в колгоспі «Пер

вое мая» Маловисківського району п’ять чотиритисяч- 
ниць на молочнотоварній фермі № 2.

Фото В. ГРИБА.

СЬОГОДНІ 
ПОПЕРЕДУ
Підбито підсумки обласного соціалістичного'змаган

ня серед молодих доярок і доярів за перший рік два
надцятої п’ятирічки. Які висновки можна зробити вже 
тепер? Побільшало «чотнритисячииків», але іншою за
кономірністю у минулому році була... незакономірність 
постійних лідерів змагання. Лідія Куженко зі знам’яи- 
ського колгоспу «Союз», згуртувавши довкруг себе 
таких же передових трудівниць: Наталку Вербову, Ма
рію Коваленко, Любов Санжару та Світлану Пото- 
пальську, як і за 1985 рік, у 1986 також очолила групу 
лідерів. Цим разом Лідія поступилася своєму рекор- 
ду-85 на 452 кілограми па кожну корову.

Отже, сьогодні попереду:
Лідія КУ/КЕНКО з колгоспу «Союз» Знам'янського 

району — надоїла по 5720 кілограмів молока від кож
ної корови.

Надія КРИСЬКО з колгоспу імені Куйбишсва Гай- 
воропського району — 5689.

Наталія ВЕРБОВА з колгоспу «Союз» Зпам’япсько- 
го району — 5296.

Марія КОВАЛЕНКО з колгоспу «Союз» Зпам’япсько- 
го району — 5262.

Любов ДОННИК з Кіровоградського науково-вироб
ничого об’єднання «Еліта» — 5112.

Тетяна ЛАДАНЮК з колгоспу «Мир» Гайворон- 
ського району — 4903.

Раїса ХВАСТА з колгоспу імені Шевченка Новго- 
родківського району — 4470.

Катерина ГОНДЮК з колгоспу імені XXV з’їзду 
КПРС Оиуфріївського району — 4434.

Ніна ЛУБЦОВА з колгоспу «Первое мая» Маловис
ківського району — 4259.

Світлана ХИЖНЯК з колгоспу «Первое мая» Мало
висківського району — 1248.

Сергій ЧУР з колгоспу імені XXV з’їзду КПРС 
Оиуфріївського району — 4245.

Ганна РАКИЦЬКА з колгоспу імені Ульянова Кіро
воградського районі^ — 4221.

Світлана БРУНЬ’з колгоспу «Мир» Гайвороиського 
району — 4184.

Тетяна ОСТРОУХ з колгоспу імені Шевченка Нов- 
городківського району — 4164.

Юлія СТОЯН з радгоспу «Маріампільський» Петрів- 
ського району — .4140.

Лідія ДЕМЧУК з колгоспу «Дружба» Онуфріївсько- 
го району — 4126.

Наталія ПОГОРЕЛОВА з радгоспу «Червоний зем
лероб» Бобринецького району — 4116.

Світлана ЯСИНСЬКА з колгоспу «Дружба» Петрів- 
ського району — 4062.

Ніна КОТОВА з радгоспу імені Димитрова Устинів- 
ського району — 4047.

Наталя СЛИЗЬКА з колгоспу імені Куйбишсва 
Олександрійського району — 4033.

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ СТАТУТУ ВЛКСМ

Продовжити КОМСОМОЛЬСЬКИЙ В6К
Думка про завтраш

ній день нашої Вітчизни 
розкривається в опублі
кованому цими днями в 
молодіжній пресі Про
екті Статуту ВЛКСМ (з 
пропонованими змінами) 
—головне завдання ком
сомолу: «виховання ак
тивних, свідомих будів
ників нового суспіль
ства, відданих ідеалам 
комунізму, працьовитих, 
готових до подвигу в

ім’я соціалістичної Бать
ківщини».

Першорядне значен
ня комсомолу, найближ
чого резерву КПРС, під
тверджується доповнен
ням Проекту Статуту 
кількома статтями про 
порядок вступу комсо
мольців до лав КПРС. 
Зокрема, у параграфі 
третьому першого роз
ділу закріплено право 
члена ВЛКСМ зверта
тись у комсомольську

організацію з прохан
ням рекомендувати його 
для вступу в партію. В 
іншій статті (параграф) 6 
цього ж розділу) вказа
но на відповідальність 
організації! і комітетів, 
яку вони несуть за реко
мендацію комсомольців 
у партію.

Повністю підтримую 
зміст примітки до 5-го 
параграфа першого роз
ділу Проекту Статуту 
про те. що перебування

в комсомолі може бути 
продовжене за заявою 
члена ВЛКСМ рішенням 
первинної комсомоль
ської організації па 
строк до двох років. Це 
дасть змогу продовжити 
активне громадське жит
тя в лавах молодіжної 
організації найактивні
шим юнакам і дівчатам,- 
які досяглп 28-річного 
віку, використати нагро
маджений нею досвід в 
практичній діяльності 
Спілки.

С. ШЕВЧЕНКО, 
директор держархіву 
області.



2 стор. «Молодий комунар» 10 січня 1987 року
«ТО З ЧОГО Ж ПОЧНЕМО?

Вона довго дивиться за 
вікно і потім не то стверд
жує, не то запитує: «Зна
чить, будете писати... Л а 
мами хворе серце. І бать
кові на роботі неприєм
ностей не минути. — Зно
ву мовчить і врешті обпа
лює с :има. — Прізвище 
назвете — образите мене 
на все життя». Це вже, як 
ультиматум. І, навіть не 
вірячи в щирість останніх 
її сліз, напевне роблю ве
лику помилку і — відсту
паю. Як виправдання, з 
пам’яті зринають минуло
річні події, власна стаття 
в районці з прізвищами 
кількох робітників колиш
ньої райсільгосптехніки. 
Тих, хто відрікся від пере
бування в комсомолі... Га
зетний виступ був холос
тим пострілом — все за
лишилось на своїх місцях. 
Та Наталчин квиток, від
сунутий її рукою на край 
столу, слова «що мені дав 
комсомолі?», якимось в'я- 
ким тягарем дазлять на 
душу. Чому так сталось?

Були в комсомолі люди 
байдужі і раніше. Але як І 
нині — мільйони молодих 
людей з честю несуть ком
сомольське ім’я. Та тепер, 
коли вже саме сьогодення 
с чудовим вихователем, 
гірко бачити в лапах Спіл- 
ни юнаків і дівчат, яких 
із ВЛКСМ єднають хіба 
тільки внески. І в цьому 
винні не лише вони, а й 
педагоги, комсомольські 
активісти, виробничі ко
лективи, ми — журналіс
ти. Довгий час через ко
роткозорість, самозаспо
коєність видавали бажане 
за дійсне. А надолужити 
прогаяне буде вже нелег
ко.

Комсомольська робота 
вимагає перебудови. Це 
сьогодні зрозуміло всім. 

Як і тс, що саме слово 
«перебудова» означає не 
що інше, як неухильне і 
пезно виконання своїх 
обов’язків — партійних, 
громадських, комсомоль
ських, виробничих. Але ще 
чимало комсомольських 
працівників ніяк не мо
жуть вирішити: з чого ж 
починати перебудову?

Мабуть, з основи. Доб
ре про це сказав на не
давній районній комсо
мольській звітно-виборній 
конференції секретар 
первинної сільськогоспо
дарського технікуму Сер
гій Холодовський. «Пі
шов малюк до школи — 
ми його в жозтенята, 
став третьокласником — 
у піонери, а лодь випов
нилося чотирнадцять — у 
комсомол. Усіх під один 
гребінець. Невже кожен— 
з числа передової моло
ді, як того вимагає Ста
тут? Тоді звідки ж байду
жі, яких можна знайти в 
кожній комсомольській 
організації? Думаю, в 
комсомолі повинні бути 
найбойозитіші, найперо- 
довіші, найсумлінніші 
юнаки й дівчата,..».

Така постановка питан
ня, безперечно, заслуго
вує уваги. Бо й справді, не 
так просто з першого, "а 
чи й з десятого погляду 
відрізнити окремих комсо
мольців від тих, хто не пе
ребуває в лавах ВЛКСМ. 
Протягом останніх років 
не раз доводилося бувати 
на комсомольських збо
рах, де обговорювалися 
кандидатури до Спілни. І 
що ж, окрім стандартного 
«Снільни орденів має ком
сомол»? «Що таке демокра
тичний централізм», ну, І 
о кращому, випадку, — 
«Розкажи біографію» — 
нічого іншого не доводи

лося чути. Яка тут коже 
бути мова про глибокий 
аналіз ділових і політич
них якостей.’ Та, врешті- 
рзшт, і саме вручення 
комсомольського кситка 
перетворили у багатьох 
райкомах у буденну спра
ву. Отже, одна із складо
вих перебудови — напо- 
логливе виховання молоді 
і об'єктивність під час 
прийому до лав ВЛКСМ.

Особливої уваги потре
бує секретар первинної— 
особа, від якої залежить 
половина успіху. Адже не
рідко райкомівські пра
цівники витрачають чима
ло часу, щоб знайти для 
комсомольської органі
зації потрібного ватажка. 
У той же час той, хто має 
можливості й бажання 
очолити первинну, зали
шається в тіні. І, мабуть, 
но випадково на сторін
ках преси на повен зріст 
постала особа так звано
го неофіційного лідера. 
Він уміє зацікавити, по
вести за собою товаришів, 
до нього тягнуться ровес
ники. То чому б райко
мам не взяти орієнтир на 
ці конкретні, не «липові» 
авторитети? Ззичайно, по
працювати з ними теж до
ведеться чимало.

Заговорили сьогодні й 
про НОМи. Тобто, нефор
мальні організації моло
ді. Проблема досить сер
йозна. І з чим не можу 
погодитися, так цо з дум
кою, що всі інші, окрім 
НОМів, організації є орга
нізаціями формальними, 
З тим, що у Спілці допус
кається чимало формаліз
му.

Пригадую шкільні роки. 
На початку дев'ятого з-по
між однокласників рапто
во почала виділятися гру
па юнаків — «Клуб люби
телів хокею». Колекціону

вали газетні вирізки з фо
тографіями улюблених 
спортсменів, до запамо
рочення ганяли шайбу чи 
м'яча. А головне — зав
жди були разом і допома
гали одне одному, чим 
могли. У них була спільна 
справаї І, напевне, в класі 
не було жодного хлопця, 
котрий би не заздрив їм. 
І хоча я далекий від дум
ки, що основою дружби, 
бойовитості комсомоль
ської організації повинен 
бути сиключно хокей чи 
інший вид спорту, впевне
ний: сьогоднішня пер
винна потребує конкрет
ної і цікавої справи, яка 
могла б по-справжньому 
об’єднати юнаків і дівчат. 
Комсомольська ферма, 
сільська зона відпочинку, 
молодіжний клуб, летю
чий кормодобувний за
гін... Ось тільки, щоб усе 
було без формалізму, 
щоб юнаки й дівчата від
чули свої сили, могли са
моутвердитись. Сьогодні 
в районі є ряд досить 
яскравих прикладів такої 
роботи — в радгоспі 
«Олексіївський», колгос
пах «Дружба», імені Бу- 
дьонного... А збори для 
звітності, КМК — без су
ті, внески за вимогою — 
кому це цікаво?

І, нарешті, райком. Важ
ко не погодитися із дум
кою інструктора сектора 
преси ЦК ЛКСМУ М. До
рошенка, висловленою в 
статті «Обговорили. Ухва
лили. А далі?» («Молодь 
України» від 20 грудня 
1986 року), «...комсомоль
ському активу (мається на 
увазі Бобринецькому —

О. Г.) частково вдалося 
розбудити серед молоді 
ініціативність, невдоволе
ність досягнутим, праг
нення зробити більше, 
значиміше, — писав він. 
Словом, районна комсо
мольська організація ви
віряє правильний курс». 
Спраоді, в роботі райко
му нині стало більше кон
кретності. Очоливши ра
йонний комітет комсомо
лу навесні нинішнього ро
ку, М. Паладій зумів внес
ти в будні районної моло
ді помітну живинку. Хоча 
й не уник окремих орга
нізаційних невдач. Та суть 
не в цьому. Відрадно, що 
зі старими методами і 
формами роботи комсо
мольського активу веде
ться наполеглиза бороть
ба. Ось тільки не вдаєтася 
райкомівцям так часто, як 
вимагають справи, бувати 
у первинних, у виробни
чих колективах. Значну 
частину часу забирає так 
і не зжита текучка. Десят
ки найрізноманітніших 
(часто зовсім далеких від 
комсомольської роботи) 
інформацій готують і пе
редають в районні і об
ласні організації, устано
ви. Раціоналізатори, жіно
чі ради, передовий досвід 
і т. д., і т. п.

У пам’ять запав випа

док, що трапився в рай, 
комі кілька років тому. 
Один з його колишніх ін. 
структорів з кимось гово, 
рив по телефону. «Скіль
ки в районі молодих на
родних контролерів? — 
поглянув на стелю. — 
Здається, п’ятдесят... Що, 
малувато? Зараз уточню,— 
Трохи потупцявши по ка
бінету, авторитетно за
явив. — Вибачаюсь, ска
зали, двісті п'ятдесят. Нор
мально? До побачення». 
Ефектно? і я його не осуд
жую. Маючи чималий дос
від комсомольської ро
боти, працівник знав, що 
передані ним цифри на
справді нікого не цікав, 
лять, а призначені лише 
для звітності. 1 за час, за
трачений на збирання та
кої інформації, можна 
зробити якусь конкретну і 
корисну справу. До речі, 
ще в сімдесятих роках а 
брошурці «Записки сек
ретаря райкоме» (на жаль, 
не пригадую автора) дава. 
лися з цього приводу до- 
сить оригінальні поради. 
А саме — доручити одно, 
му з працівників сектора 
обліку постачати коли 
правдивою, а коли й не 
зовсім, інформацією всіх 
бажаючих. Інші в той час 
повинні працювати на 
місцях. Смішно? Скоріше, 
боляче. Отака традиційна 
заформалізованість дуже 
заважає в роботі і зму
шує йти на компроміси з 
совістю. А чи не простіше 
було б райкоми звільнити 
від другорядних обов'яз
ків і дати можливість 
грунтовно займатися не 
сто п ятдесятьма, а п ять- 
ма-десятьма конкретни
ми, головними справами?

О. ГАВРИЛЕНКО, 
журналіст.

Бобринецький район.

«ДОБРИЙ ВЕЧІР,

ОСТАННІЙ
ЧЕМПІОН РОКУ

ЩЕДРИЙ ВЕЧІР!»

Ось уже тридцять років Сімферопольське СПТУ-38 готує для підприємств 
служби побуту швачок, перукарів, гоциннинарів, фотографів, тринотажників, 
слюсарів по ремонту складної побутової техніки, взуттєвнків.

Під керівництвом художниніе-модельєрів, майстрів виробничого навчання 
учні спочатку розробляють нові моделі одягу І взуття, ПОТІМ і виготовляють їх. 
Уже нинішнього року вони створили до ста різних моделей верхнього молодіж
но од?гу 3 найбільш поширених тканин, яні демонструвались на обласній виставці,

художник-модельєр СПТУ-38 Н. М. ОНИЩЕНКО (ліворуч) з 
миі’®легного верхнього одягу Тетяною МІРОШ
НИЧЕНКО, Світланою РИЛОВОЮ і Веронікою БІЛОУС за розкроєм по лекалах чергової сукні. г 1

Фото К. ДУДЧЕНКА. (Фотохроніка РАТАУ),

Останній день 1986 ро
ку приніс радісну звістку 
любителям спорту Кіро- 
воградщини. Переможцем 
молодіжної першості Ук
раїни з боротьби самбо 
серед юнаків 1968—1969 
років народження, яка 
відбулася □ Києві, став 
учень автонавчального 
комбінату Іван Путилін. 
Спортсмен тренується у 
спортивній школі облас
ної ради «Колос» під ке
рівництвом А. Аганесяна. 
Почесні п’яті місця на 
змаганнях посіли також 
Віталій Бойко та Вячеслав 
Яковлев.

Л. ЛЕЙБЕНЗОН.

у гуртожитку 
виробничого

Куточок української ха
ти. Традиційна українська 
піч, столи для гостей з різ
номанітним частуванням: 
тут і пампушки з часни
ком, і узвар, і червонобо
кі яблука: чим багаті, тим 
і радії У клубі «Подруж
ка», що діє 
швейного 
об’єднання
«Українські вечорниці». У 
гості до дівчат-виробнич- 
ниць завітали секретар 
парткому фабрики М. М. 
Дорошенко, голова проф
кому В. В. Алексеенко, 
секретар комітету ком
сомолу Н. Коврига, на
чальники цехів, наставни
ки, передовики вироб
ництва, а також відпові
дальний секретар район
ної організації боротьби

за тверезість В. В. Тка
ченко.

З привітальним словом 
звернулись до гостей і 
учасниць театралізованої 
вистави бригадир об'єд
нання делегат XXVII з'їз
ду Комуністичної партії 
України Л. І. Берегуленко, 
секретар парткому.

Сценку з українського 
фольклору виконали гос
подарі свята — дівчата з 
гуртожитку і хлопці, що 
навчаються у технікумі 
підготовки керівних кад
рів. Лунали колядки, піс
ні, українські танці. А які 
смачні вареники з сиром 
та ще й сметаною чи ря
жанкою можна було по
куштувати, вже й не кажу 
про пампушки з часни- 
комі

На вечорі виступали та
кож учасники студії мо
лодого актора Будинку 
культури імені Жовтня.

А. НЕГРІЄНКО, 
інструктор міськкому 
комсомолу.

м. Кіровоград.

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ«Чим платите за дрантя з клеймом»
Під таким заголовком був надрукований у нашій 

газеті за 13 грудня лист читача з Помічної. Тема, якої 
він торкнувся, не нова, але разом з тим, вона ще її не 
віджита, вона хвилює. Про це свідчать відгуки, що 
надходять. Автори їх хочуть продовжити розмову, по
ділитися своїми думками, посперечатися.

Сьогодні ми публікуємо деякі з них.

«„.Так, я погоджуюсь з
автором листа. У нашої 
молоді дійсно все є. Бать
ки оберігають її від тур
бот, намагаються одягну
ти в гарний, а, значить, і 
дорогий одяг, купляють 
золоті прикраси. А потім 
Дивуються, чому молодь 
намагається одягтися в 
імпортний одяг з клей
мом... Звичайно, молода 
рюдина може придбати і 
ті ж джинси й магнітофон, 
взуття імпортного вироб

ництва. Але бажано, щоб 
за гроші, зароблені свої
ми руками.

І знову погоджуюся з 
автором листа, що одягти 
на себе майку із зару
біжними рекламами, над
писами, що принижують 
гідність радянської лю
дини, — ганьба. І тому 
треба не соромлячись 
роз’яснювати молодим 
людям, що все це значить 
і який зміст у собі несе...».

С. ПРАВЕЦЬКИЙ.
Кіровоград».

«Хто винен у тому, що 
деякі молоді люди жи
вуть споживачами?.. Перш 
за есе, головну роль у ви
хованні відіграють батьки. 
Від них діти переймають 
□се. Часто дорослі бува
ють заклопотані своїми 
справами, мало приділя
ють їм уваги. Тоді «вихо
вує» вулиця, компанія, 
Друзі. Там формуються 
смаки і погляди.

О. РУДЕНКО.
Новомиргород».
«Як можна про таке пи

сати, коли детально всьо
го не знаєш? Це можна 
сказати лише про частину 
нашої молоді. Не всі ж 
тільки й мріють, що про 
фірменний одяг та ім
портні магнітофони. Ми 

немало чуємо про моло
діжні бригади, загони, які 
приносять країні і сус
пільству користь своєю 
працею... Але чому б і не 
запозичити зарубіжне, як
що воно того варте? На
приклад, молодь захоплю
ється музикою у виконан
ні зарубіжних груп. Зна
чить, не маємо що проти
ставити... А ось наш «Фо
рум» набув популярності 
тому, що знайшов нові 
форми, щось своє, осо
бисте.

«Фірменні» речі з ча
сом відійдуть, якщо буде 
своє не гіршим, а кра
щим чужого.

ТОМА.
Добровеличківський 
район».

«Майже п’ятнадцять ро
ків тому я був сімнадця- 
тилітнім. Ті ж самі проб
леми піднімалися в пресі 
й тоді. Ми читали і все ж 
продовжували «з-під зем- 
лі» Діставати потерті 
джинси. Звісно, за бать
ківські гроші. Тепер я і 
мої ровесники вже одя
гають не якесь «дрантя», 
а_.класичні КОСТ»°МИ з гал-

І сімнадцятиліт- 
зовсім 
такими 

_ . ... час, і
СЬОГОДНІШНІ молоді люди

стуками.
ніх вже якось не 
розуміємо: «Ми 
не були». Пройде 

стануть батьками, мате
рями, займуться виробни
чою діяльністю. І... не ро
зумітимуть молодше ПО
КОЛІННЯ, бо воно завжди 
«не таке, як треба».

_ Сергій В.».
Суперечливі думки, чи 

ГнеЛХА 40

«А у нас 
в квартирі газ»
критична кореспонденція, 
їа пУЛИНКу № 2’ «орпус 1 
чал2Р ЛП^НТу «Правды» по- 
чали замінювати труби й 
сяАпгТ°ри аже «оли почав- 

Нл «п!?ВаЛЬНИЙ СЄЗОН.
повів наJa„Ky Редакції а'А- 
житллол пальник міського 
го До?° - експлуатаційно- 
бей: ЄДНання В- Д- Кочу

CneuHnit™Ka справедлива. 
6удЩел1?,Т3аНЄ Ремонтно- 
psmCwot , Управління обл- 
чало £ІР®сту справді по- 
Ральногл"Ну систем цент- 
Ресні 2, ° °палення у ве
ну ЗапаТТГ' МИнУлого ро- 
Норм1лкм<?Палемня працїос 
канщї нЄ°маСє?арг від меш'



10 січня 1987 року —---------------- «Молодий комунар» З стор.

Не один рік іде добра слава про ансамбль бального танцю «Ритм» Світловод- 
ського СПТУ № 5, яким керує І. Шабаліна.

На знімку: учасниці ансамблю перед концертом.
Фото В. ГРИБА.

ЛОЧИНЦЯ затримали,
і в Олександра появи

лась можливість розслаби
тися, на якусь хвилю дати 
короткий перепочинок 
нервам. Аж тепер відчув 
О. Несін, як це добре: 
просто посидіти отак, із 
закритими очима. Та тіль
ки... чи довго відпочива
тимеш? На нього, дільнич
ного інспектора, чекає 
ще он скільки невідклад
них справ...

Що змусило його, Саш

1»

13 —число щасливе
ка Несіна, нині лейтенанта 
міліції, обрати саме цей 
шлях у житті? Здавалося б; 
ніхто у роду до міліцей
ської справи не причет
ний, та й сам він спочат
ку не думав, що стане мі
ліціонером. Вищу освіту 
Олександр здобув у Київ
ському державному інсти
туті культури імені Кор
нійчука, повернувся у рід
ний колгосп ор-енізато- 
ром-методистом культос
вітньої роботи. Та через 
три місяці його призвали 
в армію. Ось тут і зіткнув
ся Саша зі своєю майбут
ньою професією віч-на-віч, 
бо науку захищати Вітчиз
ну довелося пізнавати у 
військах МВС СРСР. 
«Служба дні і ночі» пере
стала бути чимось уявним, 
незнаним.

Коли через півтора ро
ку, увільнившись у запас, 
повернувся додому, вже 
усвідомлював: міліцей
ська служба стала для 
нього життєвою необхід
ністю.

Дільничний же інспек
тор у себе на дільниці— 
працівник і карного роз
шуку, і відділу боротьби

СЛУЖБА ДНІ І НОЧІ =

з розкраданням соціаліс
тичної власності, і ДАІ, і 
паспортного столу... Ра
зом з сільськими активіс
тами, дружинниками він 
веде боротьбу з право
порушниками, любителя
ми легкої наживи, і перед
усім — з пияцтвом. Діль
ниця охоплює дев’ять на
селених пунктів. Встигну
ти скрізь одній людині 
просто неможливо. Але 
на допомогу приходять 
ініціативні і надійні по

мічники — дружинники, 
комсомольці.

Олександр ніколи не 
поспішає зараховувати 
людину в «невиправні». 
Вірить, що багатьох 
схильних до правопору
шень можна перевихова
ти. Краще не допустити 
до злочину — цим прин
ципом і керується діль
ничний у своїй роботі.

...І раптом: звістка, що 
на його дільниці обкраде
но магазин. Трохи відлягло 
від душі, коли дізнався, 
що крадій — не з місце
вих. Завітав у Новоєгорів- 
ку злочинець-сгастролер».

Одразу ж після вста
новлення цього весь рай
відділ внутрішніх справ 
був піднятий на ноги. 
Кілька груп (в одній з них 
був і Несін) працювали 
довго й наполегливо. Опе
рація тривала тиждень. У 
ході її вдалося встанови
ти словесний портрет 
злочинця, надійшли ві
домості про транспорт, 
яким він користувався. Ви
їзди і в'їзди з району бу
ло блоковано. Члени опер- 
групи діяли зранку до піз
нього вечора. Десятки, 

сотні людей пройшло пе
ред ними, з багатьма до
водилось говорити, вияв
ляючи тільки одну-єдину 
деталь.

Затримала злочинця 
група на чолі з начальни
ком карного розшуку В. І. 
Діордіященком. Коли 
крадій приїхав у село 
Рівне, опергрупа була вже 
там. Поводив злочинець 
себе нахабно, впевнений, 
що уникнув МІЛІЦІЇ і його 
більше не розшукують.

• ••

Зайшов до їдальні, пообі
дав. Коли зібрався йти, до 
нього звернувся працівник 
міліції,,.

Пізніше, на допиті, зло
дій зізнався: ніколи не ду
мав, що попадеться так 
просто. Адже все ніби 
урахував, продумав. Вияв
ляється, далеко не все. 
Підвела жадібність. Адже, 
коли орудував перед цим 
у Рівному, встиг викрасти 
гроші тільки з однієї по
ловини сейфа. Ота, друга, 
і не давала йому спокою: 
«А що, як там набагато 
більша сума?».

Завжди чекають Олек
сандра Несіна вдома, у 
селі Вербівці, дружина Ва
ля і маленький син Саш
ко. І кожного ранку діль
ничний інспектор лейте
нант Несін починає свій 
робочий день з прийому 
відвідувачів у райвідділі 
внутрішніх справ, у кабі
неті під номером 13. Жар
тує: йому це число прино
сить удачу; от і вір, мов
ляв, після цього у прик
мети...

Н. ГАРАС.
м. Новоукраїнка.

УВАГА, КОНКУРСІ

Шаховий клуб 
«64 клітини»

Шановні читачі, любителі шахів!
Сьогодні на сторінках газети відкри

вається заочний шаховий клуб «64 клі
тини», Колись Стефан Цвейг писав: «В 
шахах зливаються разом найсупереч- 
ніші поняття. Ця гра і старовинна, і 
завжди нова, немов механічна у своїй 
основі. Вона дарує перемогу тільки 
при наявності фантазії, вона обмежена 
тісним геометричним простором — і в 
той же час безмежна в своїх комбіна
ціях». Шахи — найулюбленіший з ви
дів спорту.

В клубі «64 клітини» на вас чекають:
— зустрічі з провідними шахістами 

країни;
— розповіді про найпрестижніші 

змагання;
— інформація про шахове життя 

Кіровоградщини.
А також — Кунсткамера, в якій чи

мало цікавих фактів з історії популяр
ної гри.

Шаховий клуб буде більш цікавим 
при вашій безпосередній участі. Роз
повідайте в своїх листах про шахове 
життя у селі чи місті, де ви мешкаєте, 
в трудовому колективі, де працюєте 
чи учбовому закладі, де навчаєтесь. 
Чекаємо також на ваші розповіді про 
активістів шахового руху, про тих, чия 
любов до мудрої народної гри допо
магає її розвитку.

УВАГА! КОНКУРС!
Редакція газети оголошує конкурс 

на краще розв’язання шахових компо
зицій. Стати його учасником може 
кожний бажаючий. Для цього треба 
разом з відповіддю на завдання пер
шого туру вказати своє прізвище, ім'я, 
по батькові, рік народження, профе-

сію чи місце навчання, домашню Ьд. 
ресу.

Змагання складається з десяти ту
рів. Включитися до нього можнд з 
будь-якого туру. На розв'язання ком
позицій дається 10 днів з дня їх опуб
лікування. Трьох призерів буде наго- 
роджено грамотами редакції і шахо
вою літературою. Хід змагання буде 
регулярно висвітлюватися на сторінках 
газети.

Відповіді надсилайте на адресу: 
316050, м. Кіровоград, вул. Луначар- 
ського, 36. Редакція газети «Молодий 
комунар», з поміткою «Шаховий кон
курс».

КУНСТКАМЕРА
У 1912 році відомий шахіст Френк 

Маршалл прийняв запрошення на 
участь у турнірі, який проходив в ан
глійському місті Річмонді при 45 учас. 
никах різної кваліфікації. Американ-« 
ський гросмейстер виграв усі 44(1) пар
тії, та зайняв лише... третє місце. Спра
ва в тому, що положення про турнір 
запропонувало незвичну систему залі
ку. За перемогу над супернико/л ниж
чої кваліфікації можна було одержа
ти лише одне очко, тоді як перемоги 
над володарями більш високих шахо
вих титулів оцінювалися 2, 3 і навіть 
4 очками. ______ .

ДО ВАШОЇ
БІБЛІОТЕКИ

Полиці книжкових магазинів міста 
поповнила нова шахова література.

Авторів книги «Теорія надійних за
кінчень» екс-чемпіона світу В. В. Смис
лова та гросмейстера Г. Я. Левенфіка 
представляти читачам потреби немає, 
Як і саму книгу, яка уперше вийшла 
ще в 1957 році, швидко завоювавши 
світове визнання. Нове доповнене ви
дання може служити не лише добрим 
довідником, а й чудовим підручником 
з ендшпілю.

А ось книга майстра спорту СРСР. 
О. М. Полякова «Школа чемпіонів» 
безумовно зацікавить юних шахістів. 
Вона розповідає про творчість видат
них майстрів світу.

ЗАВДАННЯ № 1 ЗАВДАННЯ № 2

Білі починають.
Мат за два ходи. (2 очка).

«Конвалія»
У залі обласної філармо

нії недавно відбувся кон
церт народного самодіяль
ного ансамблю бального 
танцю «Конвалія» Будин
ку культури заводу радіо- 
виробів імені XXVI з’їзду 
КПРС. В його репертуарі 
класичні танці, танці на
родів СРСР і народів світу, 
сучасні музичні ритми. Бу
ли продемонстровані і но
ві сучасні танці, поставле
ні керівником ансамблю.

зустрічає глядачів
відмінником народної ос
віти УРСР Б. А. Стрель- 
бицькою, зокрема: «Ятра- 
ночка», «Інгулочка», «За
карпатський» і сучасний 
болгарський танець «Мла- 
да».

Глядачам подобається, 
як весело, природно, неви
мушено і сучасно викону
ють рухи в танцях амато
ри цього чудового колек
тиву, добиваючись того, 
щоб кожен рух відобра
жав тепло людських почут-

Білі починають.
Мат за три ходи. (2 очка).

тів. Полонили глядачів 
концерту солісти ансамб- 
лю О. Забровський і А. Ор
лов, гумор і сатира веду
чого Є, Векслера. Зароб
лені кошти за концерт бу
дуть перераховані у Ра- 
дянськии фонд миру. Коні 
цсртом ансамблю «Конва
лія» відкрито дитячий ЗИп 
мовий сезон обласної фі
лармонії,

Р. ДАЙДАКУЛОВ.
м. Кіровоград.

г—" —' ——,  — КА-г

І ПРИЄМНО І КОРИСНО
КА-НІ-КУ-ЛИ!

Відпочинок завжди по
винен поєднувати в собі 
приємне з корисним. Са
ме про це подбали у Кі
ровоградській середній 
школі № 6, де під час зи
мових канікул нудьгую
чих немає.

На святкових ранках 
учні молодших класів зу
стрілися з улюбленим Ді
дом Морозом і Снігуронь
кою, зовсім не страшни
ми розбійниками та сим

патичною Бабою Ягою. 
Справжньою несподіван
кою стала і зустріч біля 
ялинки з улюбленими 
акторами Нікуліним, Віци- 
ним та Моргуновим, яких 
майстерно зіграли учні 
старших класів.

Старшокласники підго
тували програму, яка була 
чимось схожа на детектив 
з викраденням головних 
героїв, екстремальними 
ситуаціями тощо.

Програма зимових кані
кул надзвичайно різно
манітна. Серед цікавих 
справ молодших школя
рів — заняття у гуртках 
технічної творчості та 
гуртках за інтересами, від
відування бібліотеки іме
ні Гайдара та кабінету ін
форматики педагогічного 
інституту, перегляд кіно
фільмів, театральних ви
став, традиційні «Веселі 
старти», вікторини «В гос

тях у казки» та операції 
«Живи, книгої».

Екскурсії знайомили уч
нів з напруженим трудо
вим ритмом підприємств 
нашого міста. Відбулися 
також екскурсії у музей 
Кропивницького, крає
знавчий музей, подорож 
по місцях бойової слави. 
Школярі 1—7 класів із за
доволенням відвідали ка
фе «Юність».

Враховуючи інтереси 
старшокласників, було 
проведено усний випуск 
журналу «Цифри і фак-

ти», атеїстичний вечір 
«Хімія спростовує релі- 
гію», екскурсії в ПТУ на
шого міста, обчислюваль
ний центр обласного ста
тистичного 
Сподобалися 
вечори у 
«Олімпія» будинку куль
тури імені Компанійця.

Не затухає під час кані
кул 
ли. Активно діє стрілець
кий гурток, спортивні сек
ції. Проводяться змаган
ня з шашок, волейболу.

Але програма канікул 
не замикається лише на

управління, 
і святкові 
дискоклубі

спортивне життя шко-

роботі у самій школі. Бі
ля ялинки у підшефному 
мікрорайоні 
проводяться 
концерти. Учні 
ли бажаними 
дитячому будинку, зустрі
чалися з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної війн і в 
обласному госпіталі у 
день відзначення 43-і річ
ниці з дня визволення Кі
ровограда від 
ко-фашистських 
ників.

М. МАЄВСЬКИЙ, 
учень СШ № 6.

регулярно 
новорічні 

школи ста- 
гостями у

німець- 
загарб-



«Молодий комунар» ------—-----------------------------------------10 січня 1987 року4 СТОР>;

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

Любий друже! Сьогодні 
я хочу поговорити з то
бою про Вівальді. Вели
кого Антоніо Вівальді, 
якого сучасники прозвали 
«рудим попом, що ство
рює чудову музику», а да
лекі нащадки іменують ге
нієм барокко, ніби виба
чаючись за століття забут
тя. Недавно купила пла
тівку «Чотири пори року» 
А. Вівальді. Чотири кон
церти об’єднані в цикл 
«Пори року»: «Весна», 
«Літо», «Осінь», «Зима».

Програмна музика цик
лу «Пори року» написана 
для соліруючої скрипки у 
супроводі оркестру. Та 
коли слухаєш цю музику— 
відчуття діалогу скрип
ки зі старим клавесином. 
Особливо у тій повільній 
частині, коли починається 
вступ Весни. Голос скрип
ки такий промовистий, що 
ніби лунає призабута арія.

струмент захоплював 
вальді не в такій мірі, як 
скрипка чи, скажімо, віо
лончель, але постійно ко
ристувався його, увагою. 
Втім, чи знайти інстру
мент, який би обійшов цей 
одержимий музикою, тем
пераментний неспокійний 
венеціанець, кількість, кон
цертів якого «хитається» 
від трьохсот до п'ятисот.

3.
Але настав час 

рити трохи і про 
композитора, що

поголо
сах» ого

па, грайлива. Легенди про 
Вівальді ходили вже за 
його життя. Після смерті 
ні легенди нерідко пере
творювалися просто в іс
торичні анекдоти на зра
зок того, що Антоніо, бу
вало, під час богослужін
ня починав награвати ме
лодії далеко не духовні. 
Втім, знаючи його бурхли
вий характер, неважко в 
такс повірити. В тридцять 
п'ять років у Вівальді бу
ла вже загальноєвропей
ська слава скрипаля, му
зиканта, педагога.

УРОКИ КЛАСИКИ

епоха Вівальді. 
музики маестро 
висловив тс, що 
могло б передати

Отже, 
Мовою 
скрипки 
словами 
будь-яку епоху. І в часи 
стародавніх цивілізацій, 
часи Асірії і Вавілону, 
єгипетських пірамід і са
дів Семірамідн, і в косміч
ний вік все так же . «При
хід весни зустрічається 
дзвінким співом. Літають 
пташки в блакитних про
сторах. І чути плескіт 

! струмка і шепіт листя...».
> Але Вівальді втілив у му- 
5 знці насамперед свою епо

ху. Пишну, строкату,
> бурхливу епоху зрілого
> барокко. Я не знаю іншо-
> го такого композитора та 

навіть живописця, архі-
> тектора, в чиїй творчості 
? барочні мотиви були б та-
> ними зримнми. І хоч музи-
> ка відрізняється від ін- 
? шнх видів мистецтва, я 
? повторюю, що у музиці
> Вівальді можна побачити 
? те, що діє лише на слух.
4 Вище вже йшлося про го- 
£ лос скрипки, що нагадує... 
:< колоратурне сопрано. А
< пригадаймо концерт «Ніч» 

для фагота з оркестром.
< До речі, у Вівальді трид- 
ї цять вісім концертів для 
£ фагота. Серед музичних 
$ інструментів цей низький
5 по звучності музичний ін-

лише відтворювачем мело
дій своєї епохи, але й по
родженням її.
. «Можна перебачнтн всі 

міста на світі і все-таки 
прийти в екстаз, приїхав
ши до Венеції: цс місто, 
його башти і мечеті, що 
виходять з води, будуть 
викликати захоплення» — 
писав • Монтеск’є про міс
то, що розкинулось на ма
льовничих островах. Та
кою була Венеція і в той 
буденний день 4 березня, 
коли у венеціанського му
зиканта Джованні Баттіс- 
та Вівальді народився 
первісток, якого назвали 
іменем Антоніо. Ще в ран
ній юності Вівальді був 
посвячений у .сап, що обу
мовило його життєвий 
устрій, до 63-річного віку, 
тобто до останніх днів 
життя Вівальді залишався 
самотнім. Втім, говорити 
про благочестя «рудого 
попа», якого повсякчас 
можна було бачити з мо
литовником, годі думати. 
Ніщо людське не було чу
жим Антоніо. його беш
кети і постійні сутички зі 
служителями культу ви
кликали чимало нарікань. 
Як і його музика — від
верта, смілива, безтурбот-

В цей час у Венеції ду
же популярними стали так 
звані «консерваторії», 
створені з колишніх при
тулків для сиріт. В одній з 
таких «консерваторій» 
працював і Антоніо Віваль-' 
ді. Вчились в них дівчат
ка, і ис тільки співу, а її 
грі на різних музичних ін
струментах. Якщо хочете 
дізнатися про це детальні
ше, зверніться до повісті 
відомого кубинського пись
менника А. Кар.пеитьєра 
«Концерт барокко». У нас 
не така широка літерату-' 
ра про Вівальді і тому на
писана досить оригінально 
повість про маестро Анто
ніо доповнить ваші знання 
про нього і як про люди
ну неспокійну, 
любителя гострих 
тів. В той же час, 
допоможе
зрозуміти музику 
ді, його ставлення 
їх вихованок, яким у по
вісті досить сміливо пере
даються риси музичних ін
струментів, грі на яких во
ни навчені. Мене повість 
вразила своєю справді 
оригінальною концепцією 
людини, що втілює психо
логію доби музичного ба
рокко. В житті Антоніо

вам

веселу, 
відчут- 
повість 
глибше 
Віваль- 
до сво-

був таким же нестримним, 
як і в музиці, його перу 
належать, крім концертів, 
численні опери, в основно
му історико-ретроспектив- 
ного характеру: «Оттон на 
віллі», (Часи «Священої 
римської імперії»), «Ро
ланд, що вдає з себе 
безумця» (за поемою Аріос- 
то), «Філій, король Маке
донії», «Арснльда, короле
ва Понта»... Не будемо 
продовжувати перелік, але 
вже з них назв видно, що 
Вівальді цікавив старо
давній Схід. Хоч його пон- 
тінські красуні, персидські 
царі, язичеські боги, що 
заполонили сцени Венеції, 
Вербин, Ферари, навіть 
Риму нерідко нагадували 
темпераментних жителів 
лагунної республіки, де 
розпуста мирно уживала
ся з благочестям. Про що 
б не писав аббат .Вівальді, 
якими б жанрами не за-

■ хоітлювався у певний 'мо
мент, Венеція XVIII сто
річчя, слава якої йшла на 
спад, турбувала маестро. 
Цс відчувалось в його ора
торіях, що багатством р'с- 
четатнвів близькі до опер
ної музики і в світських 
кантатах і, навіть, у вели
ких вокально-симфонічних 
творах, таких, як знаме
нита «Глорія». Вівальді 
був композитором своєї 
країни, свого часу, чиї б- 
примхи- він . не задоволь
няв. його музичні . ремі
нісценції часто будуються . 
па контрастах. Повільна 
мелодія вступу вибухає 
стаккато, а потім знову 
переходить у поміркова
ний темп чи набирає у фі
налі рис менуету. Так, зо
крема, завершується його 
«Маленька симфонія». Він 
думав про свою країну і 
тоді, коли почав працюва
ти над оперою «Моптесу- 
на».

Дорога редакція! Я по
стійний читач вашої газе
ти. Мені дуже подобає
ться «Диск-зал», особливо 
рубрика «На ваше замов
лення». Тільки чому ви 
друкуєте лише сучасні піс
ні? Надрукуйте, будь лас
ка, у наступному випуску

«Диск-залу» романс із те
лефільму «Дні Турбіних».

О. НЕСТЕРОВА.
м. Олександрія.
Пропонуємо вашій увазі 

ноти і текст романсу з те
левізійної сїрічки «Дні 
Турбіних», а також істо
рію його створення.

4.
— композитор 
який був ста« 

своїх знамени« 
знаменитих су. 

починаючи з

Вівальді 
і скрипаль, 
лоном для 
тих і менш 
часників, . .................._
И.-С. Баха. Маестро А. Ві- 
вальді, що подібно 
Ф. Гварді і Д-Б Тьєпало 
у живописі передав своєю 
музикою протиріччя, злети 
і падіння людей далекої 
епохи XVIII століття.

В. ЛЕВОЧКО.

<•<

М? 904.

На знімку: нерівний 
ансамблю Я. ЛУКШЕВІЦ І 
солістка Л. БІЛЬЧЕНКО.

Фото В. ГРИБА.

тиву, кошти від яких пере
раховано у Фонд миру, за 
один з них — на рахунон

два концерти цього колек-

струментальний ансамбль

шевіц, виступав у різних

добре знає вокально-ін-

полі. Недавно відбулось

Молодь нашого міста

студентських І робітничих, 
був учасником фестивалю 
«Молоді голоси» у Терно-

«Гарний настрій» з Кірово
градського СПТУ № 14. Ан.
самбль, яким керує Я. Лук-

молодіжних аудиторіях —

РОМАНС

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

На украинском языке.

4®^

БК 03010.
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316050. МПС, 
м. Кіровоград, 
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Романс із трисерійно
го телефільму за п’єсою 
М. Булгакова «Дні Турбі
них» починається рядком 
з відомого у перші деся-. 
тиліття XX ст. російського 
романсу «Белой акации 
гроздья душистые». Ро
манс — спогад про ро
манс. Автор тексту відо
мий радянський поет, 
лауреат Державної премії 
СРСР М. Матусовський 
розповідав, що успіх ро- 
/лансу він і композитор 
В. Баснер поділяють із кі
норежисером, постанов
ником телефільму В. Ба
совим. Саме Басову на
лежить ідея створен
ня цього твору. Одно
го разу він пригадав ста
ровинний рбманс «Бе
лой акации гроздья ду
шистые». Історія його ці
кава. В роки революції 
наспівна мелодія змінила
ся, набула рис маршу і 

. лягла в основу відомої ре
волюційної пісні «Смело 
мы в бой пойдем». В ге
роях п’єси М. 
почуття любові 
чизни, почуття

л Н> СПЕША

Булгакова 
до Віт- 
обов’язку

і честі дорівнюють життю. 
В них, літературних ону
ках героїв п’єс А. Чехова, 
втілені найкращі риси ро
сійської інтелігенції. Як 
режисер, В. Басов нама
гався, щоб і в музичному 
плані тема романсу і ре
волюційної пісні відлун
ням нагадали ті роки. Ось 
так, композитор В. Баснер 
і поет М. Матусовський 
створили дві пісні. Одна— 
романс, що наспівує ро
дина Турбіних у затишно
му київському будинку 
за кремовими завісами, 
що на Андріївському 
узвозі. Вони ще не зна
ють, які 
чекають на 
телефільмі 
романсу - 
він тільки
нього. Друга пісня в цьо
му фільмі «Бронепоїзд 
«Пролетарій» наслідує ре
волюційні пісні і в приспі
ві цитатою звучать рядки: 
«Песня, как дальний гром, 
слышится где-то: 
мы в 
власть

випробування 
них, Романс у 
далекий від 
попередника, 
нагадує про

смело 
бой пойдем за 

Советов».
К. ТЕРЕНТЬЄВА.
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«ДНІ ТУРБІНИХ»
Музика В. Баснера.

Слова
М. Матусовського.

Белой акации гроздья душистые
Ночь напролет нас сводили с ума.
Целую ночь соловей нам насвистывал, 
Город молчал и молчали дома.

Сад весь умыт был весенними 
ливнями,

В темных оврагах стояла вода. 
Боже! Какими мы были наивными! 
Как же мы молоды были тогда!

Годы промчались, седыми нас делая.
Где чистота этих веток живых?
Только зима да метель эта белая 
Напоминает сегодня о них.

В час, когда ветер бушует неистово, 
С новою силою чувствую я: 
Белой акации гроздья душистые 
Невозвратимы, как юность моя.

І

і

КАЛЕЙДОСКОП «ДИСК-ЗАЛУ»
0 Франція, Бельгія, Ні

дерланди, Люксембург, 
Швейцарія — такий гаст
рольний маршрут першо
го місяця нового року у 
прекрасного камерного ан
самблю «Віртуози Моск
ви».

0 В Радянському Союзі 
розпочинаються гастролі

ансамблю солістів оркест
ру Празької національної 
опери,

0 В Олімпійському се
лищі Москви і концертно
му з.і'іі імені П. І. Чайков, 
ськогз відбулися концерти 
барабанщика - віртуоза 
В. Тарасова.

ф У Ленінграді відбувся 
концерт композиторів

л’ Петрова, В. Баснера, 
О. Нолкера, В. Успенсько
го, О. Хромушкіна. О. Мо
розова, С. Пожлакова, 
л. кальварського, в. Рез- 
нікова, збір від якого пе
рераховано у фонд Чорнобиля.

0 Любителів естради за
цікавить новий диск фір
ми «Мелодія» «Рим і Мо
сква з піснею про мир».
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