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Виходить з 5 грудня 1939 р.

Прес-конференція
для журналістів

МИ — ЗА МИР!

»
Під таким девізом псдавно пройшов огляд ком
сомольської і політичної
імені у нашому технікумі.
В ньому взяли участь усі
навчальні групи. У програ
му цього огляду входили
не тільки виступи учасни
ків художньої самодіяль
ності. Хлопці й дівчата
провели конкурс-впставку
політичних
плакатів, ог
ляд рефератів, присвяче
них 40-річчю визволення
Кіровоградщшіп
від ні
мецько-фашистських
за
гарбників.
Найкращими
визнані роботи Юрія Кориєва, Вікторії Аніковпч та
Юрія Пищнкова.
Частими гостями учнів
були ветерани
Великої
Вітчизняної війни і праці,
лектори обласної органі
зації товариства
«Знан
ня». Чимало колишніх
фронтовиків трудиться ни
ні у самому технікумі. Це
підполковник запасу ви-

ВІСТІ
З УЛЬЯНОВСЬКОГО
___________ РАЙОНУ.

Підтвердили
РЕПУТАЦІЮ
Високими
виробничими
показниками
ознаменував
минулий рік комсомольськомолодіжний колектив кон
дитерського цеху ресторану
«Світанок» (старішій кон
дитер О. А. Жикул,
груп:
комсорг А. Вінярська). При
плані 145 Центнерів здобнобулочних та 990 центнерів
кондитерських виробів дів
чата виготовили відповідно
161,1 та 1015,6 центнера со
лодкої продукції.
Ці результати —ще одне
вагоме підтвердження зван
ня кращого колективу серед
споріднених КМК підпри
ємств громадського харчу
вання.

У КНИГАРНІ -

кладач початкової війсь
кової підготовки Н. П. Івшпп, викладач фізвиховання П. А. Новиков, підпол
ковник запасу Г. М. Смо
ленський та інші. Нелегки
ми військовими дорогами
прийшли вони
до перемоленої весни 1945-го.
Авторитетне
жюрі у
складі членів партійного
бюро, комітету комсомо
лу, голів циклових комісій,
членів ради художньої са
модіяльності підбило під
сумки огляду комсомоль
ської і політичної
пісні.
Переможцями стали групи
М.-36, Б-22, М-34, де групкомсоргами
відповідно
Михайло Михайлов, Ольга
Слонь та Володимир Мун
тян.
С. ОРИЩЕНКО,
секретар
комітету
комсомолу
Кіровоградського технікуму
механізації сільського
господарства.

Таною ось — з милою, щирою усмішкою — бачать.її щодня колгоспники села
Злинки ГЛаловнсиівського району. І щодня в післяобідню пору чекають з її рук
листів, газет і журналів. А в тому, що отримають їх вчасно — не сумніваються.
Бо Надія Сударчикова — листоноша за покликанням. Сім ронів навідується ком
сомолка щодня до кожного з 350 дворів своєї дільниці. Односельці сердечно дяку
ють Надії за її роботу.
Фото В. ГРИБА.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
комсомольхько-^олодіжного колективу пташниць пта1 хофабрики колгоспу імені Жданова Новоукраїнського
району (керівник І. Г. Дорошенко, групкомсорг Ольга
Коробка)

Втілюючи в життя зав
дання Продовольчої про
грами СРСР, виконуючи
накреслення
грудневого
(1983 р.)
Пленуму
ЦК
КПРС, комсомольсько-мо
лодіжний колектив фабри
ки зобов'язується:
— виробити в четверто
му році одинадцятої п’я
тирічки
7 мільйонів 200
тисяч штук яєць, в перера
хунку на кожні 100 гекта
рів зернових — 230 тисяч
штук;
— від кожної куркинесучки отримати за рік
не менше як по 180 яєць;
— підвищуючи продук
тивність праці, добитися,
щоб собівартість
тисячі
яєць не перевищувала 55
карбованців;
— продати
державі 6
мільйонів 830 тисяч штук
яєць;
— продукцію при цьо
му відправляти тільки ви
сокої якості;

— зберегти все поголі
в’я курей;
— суворо дотримувати
ся зоотехнічних вимог;
— регулярно дбати про
своєчасну заміну
курокнесучок та перевиконання
плану
продажу державі
м’яса птиці;
— підтримувати на фаб
риці зразковий санітарний
стан;
— концентровані та ін
ші корми згодовувати пти
ці тільки у підготовлено
му вигляді;
— постійно боротись за
поліпшення
організації
праці, дальше зміцнення
трудової дисципліни, по
силення режиму економії
і бережливості;
— членам комсомольсь
ко-молодіжного колективу
підвищувати свій ідейнополітичний рівень.
Соціалістичні
зобов’я
зання
обговорені і за
тверджені на
загальних
зборах колективу.

ЛЮДНО

*

64300
примірників книг
одержали минулого року
читачі району з прилавків
райцентрівського магазину
«Книги». Причому понад
плай продано 1800 примір
ників. Це свідчить про вели
ку роботу по популяризації
і розповсюдженню книг, яку
постійно проводять продав
ці — члени комсомольськомолодіжного колективу па
чолі з керівником Г. Д. Намазовою та групкомсоргом
Аитоніною Козак.
Підготував С. КРАВЕЦЬ,
інструктор Ульяновсь
кого
райкому ЛКСМ
України.

Електрослюсар радгоспу «Третім вирішальний»
родківського району Микола Іванович Грузнчький вго'
ритет заслужив сумлінною працею, високими и««л.авТ°*
ними навиками, чуйним ставленням £о людей П£°*есій- •
чергу до тих, хто починає своє трудове
життяУ першУ
На знімку: уважно слухає М. І ГРУчи’ііиили
молодий робітник Микола САЄНКО.
,ГУ-ЗИЦЬКОГО
Фото С. ФЕН ЕННА.

Той день для Наталі Куркіної

19 січня в облвиконколлі
відбулася прес-конферен-т
ція для журналістів області
з питань
економічного і
соціально-культурного роз
витку Кіровоградщини, яку
влаштували
виконком об
ласної Ради народних депу«
татів і обласна організація
Спілки журналістів України.
Про
підсумки виконання
плану 1983 року і завдання,
які стоять перед трудівни
ками області в четвертому
році одинадцятої п'ятиріч
ки, журналістів проінфор
мував голова облвиконкому
В. І. Желіба. Було підкрес^
лено важливість
рішучого
переведення економіки об
ласті на шлях інтенсифіка
ції.
Секретар облвиконкому
В. А. Долиняк повідомив
учасникам прес-конферен
ції про
хід підготовки до
виборів у Верховну Раду
СРСР у нашій області.
На запитання журналістів
відповіли перший заступник
голови облвиконкому М. П.
Громовий, заступники голо
ви облвиконкому В. П. Пус"
товий, Е. П. Рейзвих, Є. ЛА=
Чабаненко.

з будівельного уп-

безві д по віл з л ьв ост;! Хло»
пець байдуже підмахнув®
раеління № 2 трест у «Кіровоградміськбуд» був ся. Поставила питання на
зборах — порушника Ста»
туту виключили з комсо
позначений подвійною урочистістю. її день народмолу. Молодь мене
під
тримала, тільки керівний
ження співпав із кінцем
року. Привітати Наталю бригади, в якій
працюй
хлопець, обурювався. Та я
прийшла вся бригада на чолі з бригадиром Лідією впевнена в своїй правоті.
— Наталю, озирнись на
минулий рік.
Миколаїзною Кужухар. Веселий гурт заповнив вагон- хвилинку в
Що б ти хотіла виправити
з того, що,
чик. Поздоровлення, подяки, побажання... Того дня або зробити
можливо, не встигла?
— На перший
погляд,
я й бесідувала з нею — збудженою, святковою.
встигла багато, але протя
гом усього року постійно’
відчувала, що не вистачай
часу. А
звідси — якееь
почуття
невдоволеності
собою. Мабуть, це відчуі
ває кожна людина, у якбї
додається справ і обов’я$

На порозі
нових звершень
— Наталю, чим знамен відповідальну роботу як
ний був для тебе минулий депутат Кіровської район
ної Ради народних депу
рік?
— По-перше, він дай татів міста Кіровограда у
мені ще одну можливість секторі охорони здоров’я.
переконатися, що не поми Та найпам’ятнішіїми стали
лилась, вибравши спеці дні, коли одержала реко
альність маляра. Хоча й мендацію для вступу кан
довелося попрощатися із дидатом у члени ’КПРС і
секретарем
давньою мрією: хотіла мене обрали
комсомольської
організа
стати геологом. Та скільки
ції будівельного управлін
краси
в моїй професії! ня № 2.
Тільки байдужа, людина
— І як почуває себе
не може відчути її. 1 КОЛИ
до мене звертаються: «На сьогодні ватажок молоді?
талю, поглянь, як у мене
— Приховувати не буду
ця стіна вийшла?»,, я лу — раніше спілкова робота
в управлінні йшла само
же горджуся довір'ям.
По-друге, знов і знов по- пливом, зібрати членські
думки повертаюся до тих внески було цілою пробле
новобудов, які зводила мою, активність комсо
протягом
року
наша мольців практично дорів
бригада. Це і нова школа нювала нулю. Ось такий
№ 25, і кооперативний де баласт бездіяльності дове
в’ятиповерховий будинок лося зрушувати з місця.
по вулиці Пацаева, і осі Необхідно було вживати
тепер — гуртожиток пед рішучих заходів. Комсо
інституту. Всі ці будівлі— молець М. шість років не
віхи нашого життя і хви платив внесків. Спробува
лююча пам’ять на л°г,п ла поговорити з ним, ви
явити причини такої пове
роки.
Ще одне. Із задоволен дінки. Однак наскільки
ням продовжувала свою все-таки людина звикає до

ків і яка знає, що все ж
таки можна було зробити
набагато більше. Так що
якби повернулася у рік
1983-й — більше б цінува'«
ла кожну хвилину.
— Що б ти хотіла поба®
жати собі і своїй бригаді
на порозі нового року?
— Собі як ко.мсомольському секретареві — тако®
го взаєморозуміння з мо
лоддю, як у бригаді кому
ніста Андрія Бахтіпа. Як
людині, котрій виповнило
ся двадцять років, — здій
снення всіх мрій, одна з
яких незабаром стане ре*
альністю — у квітні закін
чую
навчання у Кірово
градському будівельному
технікумі. А своїм подру
гам по бригаді, які цього
року зайняли друге місце
у соціалістичному змаган
ні серед комсомольськомолодіжних колективів бу
дівельного
управління
№ 2, — бути тільки пер
шими.
інтерв’ю взяла
С. ТРЕНИЧ.

м. Кіровоград.

21 січня 1984 року

«Молодий комунар»

2 стер.

СЬОГОДНІ МИНАЄ 60 РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ В. І. ЛЕНІНА

шл з шш № про

Безперервний потік відвідувачів ленінських місць у
місті на Неві. Про хвилюючі сторінки історії нагадує дім
на розі Сердобольеьної вулиці і проспекту Карла Марк
са. Зін приваблює до себе тисячі екскурсантів із різних
куточків нашої країни та з-за рубежу.
Тут, у квартирі більшовички М. В. Фофанової, актив
ної учасниці революційного руху, у жовтні
1917 року
жив Володимир Ілліч Ленін. Звідси, зі свого останнього
нонспіратианого
притулну, він керував підготовкою
Жовтневого збройного повстання. З цього будинку в ніч
на 25 жовтня 1917 року Ленін відправився о штаб Бели
ного Жовтня — Смольний.
На знімку: студенти Ленінградського педіатрично
го медичного Інституту на енскурсії в ленінській квартирі-музеї на Сердобольській.
Фото Ю. БЄЛІНСЬКОГО.
Фотохроніка ТАРС.

Образ
дорогого Ілліча,
життя якого
без залишку
було віддане
боротьбі за
народне щастя,
належить
до найулюбленіших
у ра
дянському фольклорі. В
численних творах Ленін ви
ступає як вождь і вчитель
народних мас. За народно
поетичним уявленням пере
мога
великої
ленінської
правди — це перемога світ
ла над темрявою, справед
ливості над злом, комуніз
му над капіталізмом.
Нерідко реалістичне зма
лювання діяльності Володи
мира Ілліча поєднується з
романтично-піднесеним, де
народні співці вдаються до
традиційних образів орла,
сокола, що
символізують
хоробрість і відвагу, муж
ність і силу,
незламність і
бойовитість, наступальність
і тверду віру в прийдешню
перемогу.
Згадаймо
хоча б одну з
перших українських радян
ських дум «Хто ж той Со
кіл, товариші?», що була за
писана 1927 року в Охтирці
на Сумщині студентом робітфаку одного з харківсь
ких вузів
Г. Панченком з
уст народного співця Чер
нігівця. Високохуджній епіч
ний твір відразу
ж набув
широкого визнання й слави,
став одним з перших неру
котворних пам’ятників вож
деві пролетарської резолю
ції, започаткував народну
Ленініану. Глибокі почуття і

ОЦІННУ СТАВИТЬ
ПРАНТИНА

Основи марксизму-ленінізму й історія
комсомо
лу, розвиток соціалістично
го змагання і основи кому
ністичної
моралі... Багато
цікавих і актуальних питань
вивчають комсомольці тре
сту
«Олександріяважбуд»
на заняттях у системі ком
сомольської політосвіти. У
більшості з цих ідеологіч
них осередків панує справ
ді творча атмосфера. Така,
як скажімо,
на заняттях
школи основ
марксизмуленінізму, створеної на ба
зі комсомольсько-молодіж
ного колективу Н. Робейко
з управління механізації.
Багато тут залежить від
пропагандиста члена КПРС,
начальника відділу кадрів
управління Валентини Сер
гіївни
Клепикової. Вона
грунтовно готується до за
нять, уміє
дохідливо і за
хоплююче подати теоретич
ний матеріал.
Безумовно, однієї підго
товленості
пропагандиста
для такої активності недо
статньо. Валентина Сергіївна
зуміла так організувати нав
чання, що у штукатурів ста
ло правилом, готуючись до
занять, вести конспекти, чи
тати багато суспільно-полі
тичної літератури.
Школа
принесла
цій
бригаді безперечну користь

Полум'яний патріотизм і
інтернаціоналізм — харак
терні риси захисників ра
дянської Батьківщини. Де
б не доводилося їм служи
ти, вони з честю
викону
ють військовий обов'язок.
На знімку: вручення на
городи рядовому Ф. Хакімову, одному із багатьох
радянських воїнів, що муж
ньо виконують свій інтер
національний
обов’язок в
Афганістані.
Фотохроніка ТАРС.

— дівчата стали серйозніше КПРС, Ради Міністрів СРСР
ставитися до роботи, зміц «Про дальший розвиток та
ефективності
ніла дисципліна. Колектив підвищення
неодноразово виходив пе бригадної форми організа
реможцем у соціалістично ції та стимулювання праці
му змаганні серед КМК у промисловості».
тресту, серед
кращих ця
У минулому
році були
бригада
і в
соцзмаганні нарікання на роботу школи
комсомольсько - молодіж комсомольської політосвіти
них будівельних колективів у житлово-комунальній кон
Олександрії.
торі. Тепер цей осередок
Якщо
школа у бригаді переходить із пасивних у
Н. Робейко працює вже активні. Тут у школі моло
другий рік, то хлопці з ком дих ленінців вивчають курс
партію».
плексної бригади В. Узлова «Молоді про
Є серйозні
претензії до
з будівельного управління
№ 5 тільки
розпочали за організації комсомольської
у четвертому
няття у школі економічної політосвіти
управлінні
освіти. Вивчають курс «Роз будівельному
виток соціалістичного зма (секретар комсомольської
гання, виховання
комуніс організації Н. Мякенькая).
тичного ставлення до пра В управлінні мало приділя
ці».
Пропагандист тут — ється уваги політико-виховмолодий комуніст член ко ній роботі з молоддю. Нап
мітету комсомолу
тресту риклад, тут слабо залуча
Василь Узлов. У чому пере ються до лав ВЛКСМ кращі
ваги цієї школи? У тісному молоді виробничники, хоч
поєднанні теоретичних пи база для росту організації
помічником у
тань із щоденною практи є. Надійним
цього питання
кою бригади. Сьогодні ко вирішенні
лектив прагне впроваджу могла б стати школа моло
вати елементи
бригадного дих ленінців. Адже заняття
підряду. На одному з ос у ній проходять за програ
танніх своїх занять молоді мою курсу «Наш Ленінський
будівельники вивчили і об комсомол». Та у складі
предговорили постанову
ЦК школи — жодного

яскравий
реалютичний
зміст, невимушено й просто
висловлені старим україн
ським музикою, були близь
кі й зрозумілі
всім.
Твір починається
тради
ційним зачином, змальову
ючи картину
нелюдських
страждай» солдатів царсь
кої армії на фронтах кро
вопролитної світової імпе
ріалістичної війни:
Була зима з відлигою,
А другая люта,
Настраждалися
солдатики,
Залізом окуті.
Картина
народного
страждання,' підсилена ре
читативом, набула глибоко
го соціального звучання,
вражаючи силою впливу на
слухача.
І ось над окопами з’явля
ється могутній і безстраш
ний Сокіл, що гаряче за
кликає солдатів до бороть
би з царизмом:
«Чи не годі вам, товариші,
В окопах зогнивати?
Бо вже час настав,
солдатики,
Свою долю здобувати!»
З глибоко символічним
образом Сокола тісно по
в'язані думи й сподівання
пригнобленого люду, що ві
ками мріяв про справедли
вість, кращу долю, щастя,
мирну працю. Народ палко
любить Сокола, твердо ві
рить йому, всіляко захищає,
оберігає від ворогів. У цьо

_

л

АО по/іїтзяняпя
ставника неспілкової моло
ді, та й самі комсомольці
упразління не завжди мо
жуть бути прикладом сум
лінного ставлення
до за
нять.
Ще гірше йдуть справи у
школі суспільно-політичних
знань, яку створено у ком
сомольській організації ав
тобази
№ 23
(секретар
М. Злигостев). Школа ви
вчає курс «Основи комуніс
тичної моралі», але серед
молоді автобази не відчува
ється
впливу цих занять.
Про який вплив
може йти
мова, коли тільки протягом
року ми розглянули справи
п’яти комсомольців автоба
зи за порушення громад
ського порядку.
Я навів позитивні і нега
тивні приклади, співстазляючи роботу тієї чи іншої
школи комсомольської по
літосвіти з виробничими та
громадськими справами всі
єї комсомольської організа
ції в цілому. Саме таке по
рівняння є найраціональнішим підходом у визначенні
ефективності навчання.
В. ДЕМУРА,
секретар комітету ком
сомолу тресту «Олек
сандріяважбуд».

му сила Леніна, його орга
нічний зв’язок з масами:
Та як вчули генерали
Соколину мову.
Наказали стрільцям убити
Сокола оцього:
«Ой хто заб’є його
бистро,
Візьме нагороду.
Від царя він її візьме
Та від його роду».
Ой і схопив стрілець
бистро
Рушниченьку в руку.
Тільки вцілив не
в Сокола —
В генерала-дуку.
Сильним епізодом думи є
змалювання
картини бо
ротьби народу з царськими
поневолювачами, де засто
совані символічні
образи
бурі, грому,
розбурханої
стихії:
І здійснилась тоді буря,
Хуртовина дужа,
Зашуміли, немов море,
Над землею люди.
А Сокіл — провісник во
лі —
... все літає
Він людей усіх скликає,
В битву проводжає:
«До зброї! До зброї!
Доки пани не полягли,
Як бур'ян під косою».
З перемогою
Великого
Жовтня час, про який мрія
ло людство, настав:
Робітникам краще стало,
І зітхнули вільно
трудящі селяни.
Закінчується дума смер
тю Сокола, але безсмертям

його
ідей, невмирущістю
його справ, картиною онов
лення землі,
всенародним
уславленням керманича Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції:
Умер Сокіл,
Знемігся він,
перетрудився,
Його іменем великим
Світ весь обновився.
Хто ж той Сокіл,
товариші,
Куди линув, де він?
То ж не Сокіл,
То наш любий
Володимир Леніні
Думі близько 60 літ, та
не старіє вона, а передаєть
ся з уст одного народного
співця другому, третьому...
Так, після Чернігівця її під
хопив Єгор Мовчан. У його
прекрасній
інтерпретації
твір слухали харків'яни, ки
яни, москвичі, ленінградці...
В думі «Хто ж той Сокіл,
товариші?», як і в інших, яс
краво втілені народні мрії
про правду, про справедли
вість, про мир, про найморальніші норми громадсь
кого
життя,
соціальний
прогрес. Тема думи черво
ною ниткою
проходить у
ряді живописних полотен,
скульптурних, музичних та
літературних
творах, при
свячених засновникові пер
шої в світі
соціалістичної
держави — великому Лені
ну.
Б. СЛЮСАР.

м. Світловодськ.

Хоч листа й не було надруковано
У пошті редакції газети ЛКСМ України В. Панчен
«Молодий
комунар» не ко. — Під час проведен
рідко трапляються листи, ня вечорів у будинку куль
у яких молодь скаржиться тури чергують члени КОМна погану роботу сільсь сомольського
оперативких будинків культури. Ре ного загону».
дакція направляє деякі
* * •і:
листи на перевірку у ра
ВІДДІЛОМ
Завідуючий
йонні відділи
культури,
культури виконкому Гайрайкоми комсомолу.
Недавно ми
отримали воронської районної Ради
відповідь від завідуючого народних депутатів В. А.
відділом культури Долин- Олійник, секретар райко
ської районної Ради на му комсомолу В. О. Пилиродних
депутатів В. М. пишин, голова виконкому
Краснокутського, який по Хащуватської сільської Ра
відомив, що окремі фак ди В. І. Лісниченко ПОЗІти, викладені в листі моло домили редакції, що при
перевірці скарги
молоді
ді с. Катеринівки, підтвер села Хащуватого на незадилися. Партком колгос довільну роботу будинку
пу, виконком місцевої Ра культури факти не підди народних депутатів по твердилися.
силили свій
контроль за
У Хащуватському сіль
роботою Катеринівського
ському
будинку культури
сільського будинку куль
тури, за проведенням ве працюють гуртки худож
чорів відпочинку, дискоте ньої самодіяльності: хо
ровий, вокальний
(жіно
ки.
чий), духовий (для дітей і
«Зараз щосуботи в Ка- для дорослих окремо),
теринівському
будинку танцювальний (три вікові
культури проводяться ве групи),
фотогурток (ди
чори відпочинку в диско- тячий), драматичний. Є ор
клубі «Батьківський дім». кестр народних інструмен
Керує роботою дискоклу- тів,
вокально-інструмен
бу
директор будинку тальний ансамбль «Моло
культури Ю. П. Савич, — діжні ритми», агітбригада.
повідомляє у листі до ре Заняття гуртків і проводя
дакції перший секретар ться щодня, крім неділі і
Долинського
райкому понеділка.

НА ОГЛЯД!

ТВОРЧІСТЬ

Утроє прискорив процес
виявлення несправностей
датчика в металообробних
верстатах з програмночисловим
управлінням
електронний
прилад, що
ного сконструював моло
дий інженер виробничого
об’єднання «Запоріжтрансформатор»
Олександр
Асанов. Новинку визнано
однією з кращих
на вис
тавці технічної творчості
молоді об’єднання, а рані
ше вона була
відзначена
золотою медаллю вистав
ки «Майстри майбутньо
го», що проходила у НДР.
Цей оригінальний при
лад — один з багатьох ек
спонатів,
представлених

на традиційному
огляді
творчих розробок молодих
трансформаторобудів п иків. Жюрі високо оцінило
запропонований слюсаря
ми Олександром Бойком і
Анатолієм
Івашенепком
пристрій для
зміцнення
металорізального інстру
менту, а також
пристрій
для вимірювання товщини
иамотки бакелітових ци
ліндрів конструкції раціо
налізаторів Юрія Дідснка
і Володимира Бойка.
В
об’єднанні
кожен
третій молодий робітник
та інженер
займається
технічною творчістю.
Кор. РАТАУ.
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Недавно із всесоюзно
го піонерського табору
«Артек» повернувся шес
тикласник
Новоархапгельської СШ Станіслав
Наконечний.
З нетерпінням чекали
товариші по школі, дру
зі Славка того моменту,
коли він по приїзді роз
повість про незабутні дні
перебування у піонерсь
кій здравниці, відомій
на весь світ. Одними з
перших запросили хлоп
чика до себе в клас жов
тенята З «А» класу.
Вони уважно слухали
розповідь старшого това
риша і про славні тради
ції «Артеку», і про нових
численних друзів, які по
явилися у піонера в та
борі. Особливо запам’я
тався третьокласникам
такий момент. Разом із
Славком перебували в
«Артеці» дітіг з Сальва
дору. Коли їм запропо
нували відпочити, вони
вмостилися па підлозі, а
не в ліжка. Працівники
табору були страшенно
здивовані і занепокоєні
цим. А діти пояснили,
що вони із сімей бідняків
і звикли спати тільки па
підлозі...
Станіслав повідомив,
що він хлопчикам і дів
чаткам із союзних рес
публік та зарубіжних
країн розповідав, який
гарний і квітучий їхній
край, як усі
радянські
люди борються за мир.
Так, лише учні і вчителі
Повоархангельської де
сятирічки торік переве
ли до Фонду миру 775
карбованців.
Н. СТРІЛЬЧУК.

Нозоархангельський
район.

Між комсомольськомолодіжними колектива
ми тракторної бригади
№ 2 колгоспу «Первое
мая» Маловисківського
району
і тракторної
бригади №2 колгоспу
«Дружба» Новоукраїнського району укладено
договір про соціалістич
не змагання на 1984 рік.
Договором передбаче
но, що підсумки змаган
ня будуть підбиватися
щоквартально, а для пе
ревірки організації зма
гання колективи обміню
ватимуться делегаціями
та інформацією про пе
редовий досвід і трудо
ві досягнення.
Організація дійового
соціалістичного змаган
ня між комсомольськомолодіжними колектива
ми тракторних
бригад
двох районів сприятиме
успішному
виконанню
планів і соціалістичних
зобов’язань
одинадця
тої п'ятирічки.
В. ТІЛЬНОВ.

Маловисківський
район.

Ьи ШОВ березень 1944 ро
ку. Радянські воїни
вели наступальні бої на
території і олованівського
району. Попереду Півден
ний Буг. На правому бе
резі зайняли оборону фа
шисти. Міст через річку
був зруйнований. Підступи
До річки обстрілювалися
вдень і вночі.
Перед воїнами 233-ї
Кременчуцько — Зиам’япської стрілецької дивізії
було поставлене завдання
переправитись на проти
лежний берег і знищити
ворога.
Першими добровольця
ми стали О. Войтенко,
і П^РУЄ,ІКО>
Г. Мазур,
1- Врублевський, В. Дробаха. Всі вони написали
заяви: «Якщо
загинемо,
вважайте нас комуніста
ми». Сміливці переправи
лись на саморобних пло
тах. Вдалося непомічени
ми добратися до середини
річки, і тут фашисти від
крили по них шалений
вогонь. Поранено В. Дробаху й 1. Врублевського.
Розбито й пліт. Воїни опи
нилися в крижаній воді. А
до берега ще далеко.
їх було 52 комсомольці,
а залишилося в живих піс
ля форсування річки 12.
Весняні води холодні і ка
ламутні. Непритомних смі
ливців Дробаху і Вруб-

левського на березі зпайшла вчителька А. Я. ї Р .
внч. Забрала в хату, з І
ла, переодягла, нагодила, перев’язала рани.
Щоб не допустити рун
иувань у ЛюшневатомУ
командування
вирішивести переправу нижче по
течії, біля невеличкого СС
ла Зелена Левада. Фор-

зії з честю виконали наказ
командування.
...Тиша над українським
селом Люшневатим. Тиша
над Бугом. Зеленіє ного
лівий берег, зеленіє пра
вий. А на високому горбі,
серед розкішних дерев, ви
сочить пам’ятник — брон
зова постать солдата. Ру
ка стискає древко гвар-

-А КОНКУРС «ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ»

УЛО 52...
суванням керували коман
дири 572 та 734 стрілець
ких полків
А. Р. Пасту
шепко і Л. Я- Змієв. Іастині воїнів вдалося пере
правитись і закріпитись на
правому березі. Сюди ви
рушили Змієв і Пастушенко. Разом із ними були
рядові І. Юсупов, О. Вой
тенко, Г. Груєнко, В. Рачкованов. Визволителі по
спішали до берега. Раптом
з’явився ворожий
літак,
і полетіли одна за одною
бомби. Почулася кулемет
на черга. Навколо клекоті
ла вода. Човен, в якому
пливли командири
А. Р.
Пастушепко і Л. Я. Змієв,
пошкоджено. Він пішов на
дно. Радист із радіостан
цією потонув. Командири

МІСЯЧНИК ОБОРОННОМАСОВОЇ РОБОТИ

ДО
ОТЧОЇ СЛАВИ
23 січня починається Все
союзний місячник оборонномасової роботи, присвяче
ний 66-й річниці Радянсь
кої Армії і Військово-Мор
ського Флоту.
У провідних організаціях
оборонного
товариства
дтсаафівці разом з комсо
мольськими активістами за
здалегідь розробили план
заходів за програмою місяч
ника. Передусім
намічено
активізувати роботу по вій
ськово-патріотичному вихо
ванню молоді безпосередньо
в трудових колективах, нав
чальних закладах. Тут про
пагуватимуться
заповіти
В. 1. Леніна, положення Кон
ституції СРСР про захист
соціалістичної Вітчизни, ре
волюційні, трудові і бойові
традиції
Комуністичної
партії і радянського наро
ду, героїчна історія радян
ських Збройних
Сил. На
приклад, у Кіровоградсько
му машинобудівному техні
кумі, спортивно-технічних
клубах обкому ДТСААФ,
первинних організаціях обо
ронного
товариства Світловодевка та Олександрії
намічено провести ленінські
читання на теми:
«XXVI
з’їзд КПРС про зміцнення
обороноздатності
країни,
підвищення бойового потен
ціалу радянських Збройних
Сил», «Радянські Збройні
Сили — могутній фактор
миру, безпеки, надійний за
сіб приборкання агресивних
сил», «ДТСААФ — поміч
ник і резерв
радянських
Збройних Сил».
А дтсаафівці
колгоспу
імені Фрунзе Кіровоградсь
кого району, середньої шко
ли № 34 м. Кіровограда ор
ганізують спортивні змаган
ня з військово-прикладних
видів спорту, комсомольські
активісти
і
комітет
ДТСААФ
виробничого

Пг?Р«,ЄчІ,- На ^помогу
Л. Я. Змієву кинувся Ібрагім Юсупов, а Ар
Пастушепко продовжував
керувати переправою Григоріи Груєнко, Олександр
Войтенко, Веніамін Рачкованов перепливли Річк„
добралися до своїх і пе
редали наказ командуван
ня: «Ні кроку назад!»

об'єднання
по
сівалках
«Червона зірка» проведуть
кілька засідань військовопатріотичного
клубу май
бутнього воїна «За Вітчиз
ну» в цехах підприємства і
гуртожитках.
Нині степівчапи відзнача
ють 40-річчя
визволення
міст і сіл області від німець
ко-фашистських загарбни
ків. Цій даті присвячуються
уроки мужності в школах,
зустрічі з колишніми фрон
товиками, спортивні турні
ри на призи
героїв-земляків, масові старти з бага
тоборства ГПО.
У такому напрямі мають
працювати всі дтсаафівці,
об’єднавши свої зусилля з
комітетами комсомолу. До
участі у військово-патріо
тичних акціях слід залучи
ти кожного
комсомольця,
кожну молоду ЛЮДИНІ' І пе
редусім майбутніх
воїнів,
які готуються до служби із
Збройних Силах СРСР. За
ходи за програмою місячни
ка повинні сприяти дальшо
му піднесенню роботи, що
спрямована
на виховання
молоді в дусі
радянського
патріотизму і пролетарсько
го
інтернаціоналізму, па
підвищення її готовності до
захисту Батьківщини

*

*

Ц:

Редакція запрошує своїх
громадських
кореспонден
тів, комсомольських і дтсаафівських активістів роз
повісти на сторінках газети
про найбільш цікаві і зміс
товні заходи, що
будуть
проведені на місцях за про
грамою місячника.
Надси
лайте нам нариси про героів-визволителів, матеріали
учасників операції «Згадай
мо всіх поіменно» та експе
диції «Літопис Великої Віт
чизняної», розповіді про те
як несуть солдатську служ
бу ВОІНИ-ЗСМЛЯКИ тощо.

Гайдар попереду іде
Літературний вечір, при радянських дітей надіслали
свячений 80-річчю від дня ного дочка Євгенія Аркаді
народження відомого дитя ївна, син Тимур Аркалійо.
чого ' письменника, відбувся внч, письменники і журна
в шкільному клубі «Зірка люти, перші тнмурівці.'на.
Гайдара» села Підберезці дійшли на адресу шкільного
Пустом итівського
району клубу юних слідопитів і на
на Львівщині. Спогади про укові дослідження філоло
автора улюбленик книжок гів, істориків,
літературо.

Фашисти хотіли скинути
сміливців у ріЧКу. Ворог
посміливішав, у наших
ВОЇНІВ скінчилися боєпри
паси, але вони знали, що
не відступлять. А тили ще
були на лівому березі. 1
тоді над Бугом почувся
звитяжний голос:
— Комуністи! Вперед!
Войтенко, Груєнко, Рачкованов першими кину
лись на контратакуючих
німіив. За ними піднялися
всі бійці. Не витримали
натиску фашисти, відсту
пили, а потім почали тіка
ти. Плацдарм на правому
березі річки був захопле
ний і розширений. Воїни
233-ї Кременчуцько—Знам’янської стрілецької дивіЖІ ЕМАЄ в нашій країні
44 людини, котра б не
читала
книг
Аркадія
Петровича
Гайдара, на
любила їх.
Навчившись
читати,
насамперед ми
знайомимось з його геро
їчною «Казкою про війсь
кову
таємницю,
про
Хлопчиша-Кибальчиша
і
його тверде слово». Потім
відкриваємо для себе «Чу

дійського
прапора.
У
братській
могилі сплять
вічним сном 89 героїв, які
віддали своє
життя за
оцю мирну тишу, сонце,
небо. Імена, імена, імена...
Відомі й невідомі. А спіль
не одне — доблесне і вели
чаве — Сни землі своєї.
Воїн-визволнтель.
До
братської
могили їдуть
матері, сестри, діти, ону
ки загиблих.
Привозять
жменьку землі з батьків
щини, а додому везуть
землю, взяту на могилі.
В гостях у
слідопитів
нашої школи побувала ма
ти майора Змієва Мотрона Прокопівна та дружи
на Валентина Василівна з
Москви, брат
(брагіма
Юсупоса Набіжои ІОсуворогів, привів їх у табір
і здаз партизанам.
Добровільно, по-гайдарівському,
вступив у Ра
дянську Армію і 15-річний
Толя Комар, який повто
рив подвиг
Олександра
Матросова при визволенні
Онуфріївни. По всій краї
ні, на усіх фронтах Вели
кої Вітчизняної діти, вихо
вані книгами Аркадія Гай

ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
А. П. ГАЙДАРА

ВІЧНО ЖИВІ
ка і Гена», «Блакитну чаш
ку», «Долю барабанщика»,
«Далекі країни», «Р. В. С.»,
«Школу», «Тимура і його
команду». Ці книги вже
майже півстоліття виховують хлопчиків і дівчаток,
учать
чесності, добра,
безкорисливості, самовід
даності й патріотизму.
Сам Гайдар у 14 рокіз
добровільно
вступив у
молоду тоді Червону Ар
мію робітників і селян. В
16 років командував пол
ком, героїчно загинув у
грізному
1941-му... Його
безсмертні книги зіграли
велику роль у Велику Віт
чизняну війну.
Безперечно, читали, зна
ли і любили твори Арка
дія Гайдара піонери Фе
дя Шепель, Яша Матвієнко, Ваня Юрченко і Ваня
Коноваленко з села Під
лісного Олександрівського району, які ціною влас
ного життя врятували пар
тизанський
загін
імені
К. Є. Ворошилова, що роз
ташувався у Нерубайському лісі, допомогли йому
успішно вийти з оточення.
Після знущань
озвірілі
фашисти живцем закопа
ли юних героїв.
Дванадцятилітній
Ваня
Бондаревський із села Розумівки Олександрівського району взявся провести
двох гітлерівців,
коли ті
запитали дорогу на Сентооо. Хлопчик
перехитрив

знавців. На кожному кон
верті — червона зірочка і
піонерський пароль: «Зірка
Гандара».
Нинішнім
літературним
святом тимурівці Прикар
патського села Підберезці
відзначили 20-річчя свого
клубу. З перших днів його
створення головним у ро
боті юних слідопитів став
пошук невідомих і налови*

дара, проявляли
нечуваний героїзм, звершували
подзиги.
У 1972 році на Ленінсь
ких горах
при вході в
Московський міський Па
лац піонерів виріс п’ятиметровий монумент гайдаріаському літературному
герою Хлопчишу-Кибаль-

вчених фактів з біографії
письменника, прототипів лі
тературних героїв ного тво
рів, рідкісних і цікавих кни
жок. Друг Гандара В. М.
Чернишов подарував тимурівцям польовий компас
письменника.
Учасникам
клубу вдалося
розшукати
героя гаіідарівського нари
су «Біля переправи» Ц. К.
Купаляна.
Є в сільській

З стор.

пов з Узбекистану. Мати
І. Врублевського з Крас
ноярська
приїхати ае
змогла. Вона
надіслала
маленьку посилочку. В ній
коробочка з землею, фото
сина, і... кедрові шишки.
«Збережіть, діти, кедрову
шишку, фото Вані і землю
в своїй кімнаті бойової
слави. Баня дуже дюбив
свою рідну землю і кедро
вий ліс».
На зустріч ветеранів з
Москви
приїжджав ко
лишній командир
233-ї
стрілецької дивізії 1. М.
Водоп янов, чиє ім'я при
своєно загону слідопитів.
На землю, де колись про
йшли з боями і залишили
немало друзів, приїхали
колишній командир полку
А. Р. Пастушепко зі Льво
ва, його ад’ютант С. С.
Шевченко з Рязані. Були
гості з Одеси, Куйбишева,
Запоріжжя. З села Родинківки Олександрійського
району приїжджав В. Т.
Рачкованов, з села Косівки Олександрійського ра
йону — О. С.
Войтенко.
Всі вони згадали березень
1944-го і своїх
бойовик
друзів...
Л. КУЧМАГРА,
керівник загону чер
воних слідопитів Люшиеватської восьмиріч
ної школи.

Головамівський район.
чишу. Він символізує па
м'ять про всіх хлопчиків і
дівчаток, що віддали своє
юне життя за Вітчизну.
Вічно юний,
безстраш
ний Хлопчиш-Кибальчиш
в
полум’яному
пориві
мчить уперед. Немає сили,
котра
б зупинила йогої
Вітер роздуває його 6удьонівку, у правій руці —
батьківська шабля, у лівій
— горн.
Він кличе всіх
хлопчиків і дівчаток Краї
ни Рад до світлого кому
ністичного майбутнього.
Безсмертні гайдарівські
герої, як і їх автор,
кот
рий заповідав нам: «Чесно
жити, багато трудитись,
міцно любити
і берегти
цю величезну
щасливу
землю, яка зветься Радян
ською країною».

м. ножнов.
На знімку:
мону
мент «Хлапчишу-Кибаяьчишу» у Москві на Ленін
ських горах.
Фото автора.

школі і незвичайний альбом,
де перелічено назви п'яти
сот шкіл, бібліотек, вулиць
і організацій нашої країни,
що носять ім’я Гайдара. Не
давно альбом поповнив ще
один запне: з допомогою
українських дітей створено
літературний клуб
«Зірка
Гайдара» в НДР, у місті
Деміц.
Кор. РАТАУ.

21 січня 1984 року

«Молодий комунар» ~
Марк Чепмен прицілився і натис
нув на спусковий гачок. Людина, о
яку він, шаленіючи, вистрілив п’ять
разів, була йому добро знайома,
роками обожнював свою жертву. А
за шість годин до трагічних пострі
лів Чепмен взяв у цієї людини ав
тограф. Вбивство збентежило ПОЛІ
ЦІЮ і власті Нью-Йорка, хоч, здава-

жертвою Чепмена тому, що «зв’я
зався з політикою».
Сенсаційне
вбивство Леннона, яке набуло роз
голосу і породило
безліч пліток,
стало призмою, крізь
яку багато
хто на Заході вперше подивився на
стару проблему взає/лозв’язків му
зики й політики.
І марно західні ідеологи намага-

ПРО ЩО СПІВАЮТЬ
ЗАХІДНІ «ІДОЛИ»?
ОГЛЯД ЛИС I IB

Щоб ваше прохання
них солістів, композиторів,
Такс бажання
виконали ансамблів.
мають Л. Гриділа з H
obq

Листи з нинішньої об
ширно! пошти «Диск-за
лу» можна розділити за
тематикою на кілька час
тин. У першій — замов
лення надрукувати слова
пісні до якоїсь певної да
ти — у даний момент це
був здебільшого Новий
рік. З цього приводу хоче
мо сказати С. Молчановпч
з Погребнякового Нрвгородківського, Л. Гераси
менко з Кам'яної Криниці
Ульяновського, А. Башті з
Балахівки
Петрівського
районів, О. Ганебній з Кі
ровограда, що виконувати
такі прохання вчасно ре
дакція не має змоги. Поперше, сторінка «Дискзал» виходить лише раз
на місяць, а по-друге, лис
ти, буває. «Молодий ко
мунар» одержує вже тоді,
коли потрібна дата мину
ла.
Г. Картуничева з Олек
сандрії, Т.’ Пишок а з Новоукраїнкн, Л. Захарченко
з Хмельового Маловисківського району цікавлять
ся, де можна дістати ноти
пісень, що їм сподобали
ся. Для цього варто часті
ше заглядати в нотно-му
зичні відділи книжкових
магазинів, куди регулярно
надходять збірники нових
пісень.
Автори третьої частиш:
листів хотіли б прочитати
па сторінках газети розпо
віді про творчість улюбле-

петрівки та Н. Козинець із
Лнпняжки Добровсличківського району, А. Земцов
із Новгородки, О. Нсженська зі Степанівни Олек
сандрійського району та
багато інших.
Шановні
друзі! Якщо ми не вміщу
ватимемо докладних роз
повідей, то враховуватпмемо ваші ( побажання у
«Музичний кадобірках
лейдоскоп».
Скажемо кілька слів і
про стиль деяких листів.
Ні-ні та її трапляються в
прохання, а
них уже не
просто-таки ультимативні
вимоги типу «вишліть не
гайно», «повідомте термі
ново», «чекаю до такогото числа» і т. д. Навіть
якщо задовольнити
вис
ловлені в подібній формі
прохання ми можемо, то
не будемо: таке право нам
дає недотримання надто
категоричними дописува
чами
найважливішого
принципу
спілкування
«Передусім
— ввічли
вість». Нам приємно, що
цю істину добре засвоїла
шестикласниця С. Басиста
з Юр’ївни Добровеличківського району: вона виба
чилася перед редакцією і
за не зовсім ідеальний по
черк. і за можливі помил
ки. Радимо
вам, друзі,
дбайливіше ставитися до
оформлення своїх послань
і по можливості точно на
водити назви
пісень, та
цитати з них.

лося б, до такого тут давно звикли.
На 8 грудня 1980 року в місті вже
було вбито сімсот чоловік. Чепмен
почав нову сотню;
Пізніше, в 1981 році, президент_
США Р. Рейган, виступаючи на се
сії міжнародної асоціації начальни
ків поліції в Новому Орлеані, скаже
про масштаби злочинності в Сполу
чений Штатах таке:
«Тільки за той час, поки ми з ва
ми перебуватимемо сьогодні разом,
щонайменше одну людину буде вби
то, 9 жінок будуть
згвалтовані, 67
американців пограбовані, на 97 чо
ловій будуть вчинені серйозні напа
ди і відбудеться 389 квартирних кра
діжок. І все це станеться за наступ
ні ЗО хвилин».
Але 9 грудня 1980 року, коли те
леграфні агентства по всьому світу
рознесли сенсаційну
звістку про
701 вбивство в Нью-Йорку, прези
дент був категоричний. Ні, заявив
він, заборона на продаж вогнепаль
ної зброї приватним особам не вхо
дить у його плани. Адже право но
сіння зброї
— священне
право
кожного американця на оборону,
Якщо ж пістолет потрапить у руки
психічно хворої людини, то це не
похитне позицію Білого дому. Як у
випадку з Чепменом. Психіатри були «одностайні»
— у нього
«не
спрацювала» гальмівна
система.
Черговий убивця-самітник. Маніякневрастенік. І тільки?
Прогресивка громадськість США
та інших країн не без підстав вбача
ла в тому, що сталося, чергове по
літичне вбивство. Ні те, що Чепмен
діяв сам, ні те. що його нервова си
стема залишалася бажати кращого,
стану справ не міняло.
Всесвітньовідомий співак, поет,
композитор Джон Леннон, один із
засновників ансамблю «Бітлз», став

ються запевняти, що легка естрад
на музика — поза всякою
політи
кою. Це не відповідає
дійсності.
Про це треба пам’ятати завжди.
Напередодні
нинішнього року
проводилося
опитування, за резуьтатами якого
журналісти спробували визначити найпопулярніших
зарубіжних музичних
виконавців.
Було опитано понад
2500 чоловік,
переважна більшість яких молодь
віком до тридцяти років. Кращим
зарубіжним співаком назвали Адріано Челентано (552 голоси). На дру
гому місці виявився
Джо Дассен
(213 голосів), на третьому — Деміс
Руссос (138 голосів). Усього назва
но 61 виконавця. Серед зарубіжних
співачок найбільше голосів набрала
Рафаелла
Карра (273 голоси), на
другому місці — Сюзі Кватро (234
голоси),
на третьому —
Мірей
Матьє (227 голосів). Усього
було
названо 41 співачку.
Серед зару
біжних ансамблів — кількість їх в
анкетах сягає 72 — найбільше голо
сів зібрав квартет АББА (305 голо
сів), на другому
місці виявились
«Смокі» (216 голосів), на третьому
— «Пінк Флойд» (194 голоси).
Як бачимо, зарубіжні виконавці й
ансамблі досить відомі. Чим зумов
лена ця популярність? Неабияку
роль тут відіграють сучасне музич
не оформлення, сильні голоси, Яс
краві. інколи незвичайні костюми,
захоплююча
ритміка, своєрідна
пластика і манера
триматися на
сцені, сміливе застосування остан
ніх досягнень електроніки.

До речі, голоси учасників кварте
ту «Бітлз» ставилися в один ряд з
голосами кращих оперних співаків
Європи.
Але давайте пригадаємо, про що
співають західні
виконавці? Запи-

ТРАВА У ДОМА
Музыка В. МИГУЛИ.

Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе.
Земля в иллюминаторе видна...
Как сын грустит о матери, как сын грустит
о матери,
Грустим мы о земле, она одна.
А звезды тем не менее, а звезды тем не менее
Все ближе, но псе так же холодны.
И как в часы затмения, и как п часы затмения
Грустйм мы и земные видим сны.
ПРИПЕВ:
И снится нам не грохот космодрома.
Не эта ледяная синева,
Л снится нам трапа, трава у дома.
Зеленая, зеленая трава.'

А мы летим орбитами, путями неизбитыми.
Прошит метеоритами простор...
Оправдан риск и мужество, космическая музыка
Вплывает в деловой наш разговор.
В какой-то дымке матовой Земля в иллюминаторе,
Вечерняя п ранняя заря...
Как сын грустит о матери, как сын грустит
о матери,
Ждет сына мать, а сыновей Земля...
ПРИПЕВ.

« Диско-баня »

ПІСЛЯ

На репліку, надруковану
під таким заголовком у
«Молодому
комунарі» 22
жовтня 1983 року, редак
ція отримала відповіді від
У відповідях повідомля
голови
Маловисківської ється, що факти, про яні
міської Ради народних де йдеться в
«Диско-бані»,
путатів
І- М. Небоги та з справді мали місце в робо
Маловиснівського
райко ті місцевої дискотеки. Нині
му ЛКСМУ.
вирішується питання ус-

ВИСТУПУ

Перед виступом.

Фотоетюд В. Гриба.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

еул. Луначарського, 36.

На украинском' языке.

БК 03019.

(Продовження у наступному
пуску «Диск-залу»).

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

Стихи Н. ДОБРОНРАВОВА.

І

тайте відверто себе: «Чи знаю
про що співають
ті чи інші попу
лярні
рок- чи дискозірки?» Ось
уривки з листа в «Комсомольскую
правду» 20-річного
М. Шипілова:
«Багатьом, і мені в тому числі, най
частіше не відома
орієнтація тієї
чи іншої західної рок-групи. Гарні
голоси і вишукані мелодії — без
перечно, якості позитивні. Але мені
розповідали, як гарні голоси з од
ного популярного
західного ан
самблю пропонували бомбити мир
ні поселення...»
Такий він, зворотний бік невибаг
ливості, бездумного захоплення де
якої частини нашої
молоді захід
ною музикою.
Чому ж прогресивні
виконавці
часто залишаються осторонь сліпу
чих софітів молодіжної естради? Та
тому, що вони, не маючи фінансо
вої підтримки королів
індустрії
розваг, не можуть вразити глядачів
розмаїттям костюмів, дивами світ
лотехніки. А на шляху до слухачів
їм постійно створюють штучні пе
решкоди.
Нелегко на Заході досягти сцени
тим, хто не уподібнюються Саймо
ну Ле Бону з англійського квінтету
«Дюран Дюран», котрий минулого
року заявив журналістові: «Ми хо
чемо бути
ансамблем, під музику
якого танцювали б навіть тоді, коли
падають бомби».
Яких крайніх форм може набира
ти реакційна спрямованість у за
хідній музиці, поміркуйте самі. Не
давно група «Секс пістолз» проспі
вала пісеньку, що
виправдовувала
фашистів: «Боже.
бережи Мартіна
Бормана іі іже з ним. Вони не чини
ли зла, вони просто розважалися»(І).
Маячні сенсації такого роду, підси
лені динаміками, звалились на при
хильників ансамблю.
МалькльмМакларон — антрепренер цієї групи
в інтерв’ю репортерові газети «Дейлі міррор» відперто зізнався: «Так, я
маніпулюю чотирма темними без
дарними хлопцями. Вони не тільки
не розуміються на музиці, а
й за
ледве пишуть та читають.
Заради
чого маніпулюю? Заради грошей...»
Аналогічні ансамблі панків прого
лошували: «Майбутнього немає. Яке
може бути майбутнє, коли над усіма
нависла економічна криза? Коли по
всюди жорстокість, хаос? Не думай
про день завтрашній. Живи сьогод
нішнім. Плюй на всі духовні косту
ри у вигляді релігій, утопій, політи
ки. Ти молодий і ще встигнеш стати
гарним трупом». Ось життєва пози
ція. яку вони нав'язують сучасній
молоді.
С. КИЧИГІН,
журналіст-міжнародник.

Обсяг 0,5 друк, арн.
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РЕПЛІКА

УСІ ГРАНІ СХОЖОСТІ

ч ив

До редакції
надійшов
відгук
на
публікацію
«Космічний
трафарет»
17
грудня
(«МК» за
1983 р.). Учень
Кіровоградського ТУ-1 В. Вишневський
вважає,
що
«Днск-зал» недохвалнв йо
го улюблений ансамбль:
«Щоб характеризувати ан
самбль, необхідно знати
всі грані його творчості»...
Останні
слова мали б
означати, що сам В. Вишневський вивчив ту твор
чість уздовж і впоперек.
Яким же чином, цікаво?
Бував на репетиціях му
зикантів, брав у них ін
терв’ю, супроводжував їх
у гастролях?
Ясна річ, ні. Автор «сер
дитого» листа на підтверд
ження своєї компетентнос
ті тільки й спромігся ска
зати: «У «Спейса» немає
однакових
композицій».

Правильно, нема. Але є
схожі, що зовсім не зна
чить, що вони невдалі.
Просто сама музика «кос
мічного» напряму не така
вже багата на виражальні
засоби, оскільки вони до
сить специфічні. Тож для
дотримання «чистоти жан
ру» виконавцям доводить
ся користуватися —з біль
шим чи меншим успіхом—
уже апробованими стан
дартами, чи, якщо хочете,
трафаретами. Це призво
дить до неминучих повто
рів навіть у доробку різ
них колективів. Порівняй
те спейсівську «Синяву»
її’ «Провінційне
”
! ДИСКО» З
репертуару відомого радянського
«КОСМІЧНОГО»
ансамблю «Зодіак» —
обидві композиції дуже
гарні, дуже
популярні і
— майже однакові...

тановки
вентиляторів у
танцювальному залі будиниу культури. Разом з тим
планом розпитну міста на
1984 рік передбачено бу
дівництво танцювального
майданчика у парку нультури і відпочинку.
Окрім того, відділ про
паганди і культурно-масо
вої роботи райкому ком
сомолу здійснює постійний
контроль за
програмами
дискотеки.

Згідно з рішенням коор
динаційної ради по запобі
ганню
правопорушенням
контроль за дотриманням
громадського порядну під
час проведення
масових
культурних заходів покла
дено на оперативний ком
сомольський загін.
-І ‘ ‘ ■ У - -Ти Гг
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