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БЛАГО НАРОДУ- НАИПЕРША ТУРБОТА
Зустріч виборців Індустріального виборчого округу м. Кіровограда з Є. В. Качалсвським
Новими досягненнями у праці готую
ться зустріти наступне свято народовлад
дя трудівники Кіровограда. З почуттям
гордості за свою соціалістичну Батьків
щину, яка йде в авангарді прогресу і ми
ру, зібралися в Будинку політосвіти ви
борці Індустріального виборчого округу
на зустріч з кандидатом у депутати
Верховної Ради Української РСР, членом
Політбюро ЦК Компартії України, пер
шим заступником Голови Ради /Ліністрів
республіки Є. В. Качаловським. Зустріч
відкрив першіай секретар Кіровоград
ського міськкому партії В. О. Сокуренко.
З великим піднесенням присутні обра
ли почесну президію у складі Політбю
ро ЦК КПРС на чолі з товаришем К. У.
Черненком.

Довірена особа кандидата — плавиль
ник чавуноливарного заводу А. В. Гово
рушко розповів про життєвий шлях
Є. В. Качаловського і закликав у день
виборів дружно проголосувати за кан
дидатів непорушного блоку комуністів
і безпартійних.
Потім виступили секретар парткому
виробничого швейного об’єднання М. М.
Дорошенко, бригадир мулярів тресту
«Кіровоградмаштяжбуд» А. І. Бабич, лікар-педіатр міської дитячої лікарні, за
служений лікар УРСР Р. І. Щеглякова,
•курсант вищого льотного училища ци
вільної авіації Геннадій Градусов, дирек
тор заводу «Гідросила» Г. В. Бугрєсв та
інші. На зустрічі виступив перший сек
ретар обкому Компартії України М. Г. /
Самілик. Промовці розповіли про тру
дові звершення кіопдоградців, які готу
ють гідну зустріч XXVII з’їзду' партії.
Ставши на ударну вахту, більше 300
бригад, змін, дільниці» і цехів, понад
7 тисяч трудівників зобов’язалися завер
шити завдання п’ятирічки до 115-ї річни
ці з дня народження В. І. Леніна, близь
ко 400 колективів і більше 8 тисяч тру
дівників — до 40-річчя Великої Пере
моги;
Слово надасться Є. В. Качаловському.
Він сердечно подякував робітникам, ін
женерно-технічним працівникам і служ
бовцям чавуноливарного заводу і вироб
ничого швейного об'єднання, які висуну
ли його кандидатом у депутати Верхов
ної Ради республіки, а також трудівни
кам міста, які підтримали, його канди

датуру,
'
.
- .
— Ваше довір я і висловлені тут добрі

слова на мою адресу, — сказав Євген
Вікторович, — я повністю відношу на
рахунок ленінської Комуністичної партії,
яка виховала мене, яка проводить вели
чезну, справді титанічну роботу по здійс
ненню величних планів комуністичного
будівництва, збереженню і зміцненню,
миру на землі.
Наступні вибори до Верховних Рад со
юзних республік і місцеві Ради народ
них депутатів — подія величезного гро
мадсько-політичного значення. Вони є
яскравою демонстрацією історичних за
воювань соціалістичного ладу, міцніючої
єдності партії і народу.
Охарактеризувавши якісні поназники
розвитку народного господарства рес
публіки і, насамперед, базових галузей ін
дустрії, промовець підкреслив, що всі до
сягнення в економіці були підпорядкова
ні головній меті — задоволенню зростаю
чих матеріальних і культурних потреб
трудящих.

дянські люди промову товариша К. У.
Черненка на засіданні Політбюро ЦК
КПРС, його'статтю «На рівень вимог роз
винутого соціалізму», в яких визначена
конкретна програма вирішення наступ
них завдань,.шляхи їх досягнення.
У виступі значне місце відводилось
нсвирішеним питанням, викривались ре
зерви і можливості дальшого підвищення
ефективності виробництва. Вказувалось,
що в промисловості області допускаються
прорахунки у плануванні і матеріальнотехнічному
забезпеченні,
корегування
планів. Все ще невисокий рівень органі
зації праці, слабо впроваджуються
но
вітні досягнення науки і техніки, у ряді
випадків низьна виконавча і трудова
дисципліна. В сільському господарстві
повільно зростас продуктивність праці.
Істотного поліпшення вимагає робота
транспорту, служби побуту.

Одна з найважливіших проблем, вказав
оратор, — ефективне використання тру
дових ресурсів. Але, як свідчать фак
ти, рівень роботи по зміцненню соціа
лістичної дисципліни праці і реалізації
положень Закону про трудові колективи
у місті і області ще не в повній мірі від
повідає сучасним вимогам. І це слід
якомога швидше поправити. На завер
шальному етапі п’ятирічки партія закли
кає трудові колективи, всіх радянських
людей ще ширше розгорнути соціаліс
тичне
змагання,
зробити
все Для
безумовного виконання намічених пла
нів.

Неухильно підвищується життєвий рі
вень радянських людей. У користуванні
населення — більше 13 мільйонів радіо
приймачів, 14,8 мільйона телевізорів,
більше 14 мільйонів холодильників. Чи
мало дроблено по поліпшенню торго
вельного і медичного обслуговування
населення.
Кандидат у депутати відзначив, що со
ціально-економічні досягнення республі
ки повною мірою стосуються і Кірово
град щини. Завдячуючи постійній турбоггі
партії й уряду, самовідданій праці тру
дівників економіка області розвивається
в цілому сталими темпами. З початку
п'ятирічки на розвиток всіх галузей на
родного господарства направлено більше
1.8 мільярда карбованців, у тому числі в
сільське господарство 700 мільйонів кар
бованців. Помітно підвищився соціальнокультурний рівень життя трудящих. Від
радно відзначити, що господарства об
ласті виконали план виробництва зерна.
Забезпечено завдання по заготівлях силь- *
них і цінних пшениць, перевиконані пла
ни продажу овочів і картоплі, збільши
лось виробництво і заготівля цукрових
буряків. Вагомий і успіх нукурудзоводів,
яні вперше за два останні десятиріччя
виростили
і зібрали більше мільйона
тонн зерна кукурудзи. Помітно поправи
лись справи в тваринництві. Змінилось
соціальне обличчя сіл. За цими досягнен
нями, підкреслювалось у виступі, — пра
ця сотень тисяч людей, організуюча роль
партійних комітетів, радянських органів,
профспілкових і комсомольських органі
зацій.

Разом з тим, відзначив оратор, сьо
годні не можна задовольнятися досягну
тим. Партія застерігає від благодушшя,
самозаспокоєності, зниження напруги в
роботі. Як програму дій сприйняли ра
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Під час перебування у Кіровоградській
області Є. В. Качаловський відвідав за
води «Більшовик» і чавуноливарний, по
знайомився з роботою колективу голов
ного підприємства швейного виробничо
го об'єднання, з торговельним обслуго
вуванням жителів обласного центру, по
бував у колгоспі імені Шевченка Кірово
градського району. Він цікавився вироб
ництвом, використанням потужностей по
випуску товарів народного споживання,
роботою тваринників у зимових умовах.
Обговорювалось
питання підвищення
ефективності і якості роботи, зміцнення
дисципліни і організованості, повнішого
використання
резервів і можливостей
для задоволення запитів і потреб насе
лення. Відбулась бесіда з членами бюро
обкому партії і облвиконкому.
В поїздці Є. В. Качаловського супро
воджували перший секретар Кіровоград
ського обкому партії М. Г. Самідик і го
лова облвиконкому В. 1. Желіба.
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«ФЕСТИВАЛЬНИЙ РУХ ВИ
ПРОБУВАНО ЧАСОМ, ЙОГО
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СПРАВИ МИ
РУ І ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ НА
РОДІВ ДУЖЕ ВЕЛИКЕ».

К. У. ЧЕРНЕНКО.

ФЕСТИВАЛЬНА ОРБІТА

Телеграма в номер

лаці культури «Жовтень». Зароблені
кошти (185 карбованців) колектив
перерахував у фонд фестивалю.

У ході підготовки до XII Всесвіт- .
нього фестивалю молоді і студентів
за останні півтора місяці були про
ведені шефські концерти
виступів
самодіяльних
колективів
системи
культури і профспілки.
Агіттеатр «Сучасник» Кіровоград
ського інституту сільськогосподар
ського машинобудування
виступив
зі спектаклями
«Хотят ли русские
войны» та «Обережно — речі» в Па

В будинну культури
Кіровоград
ського заводу радіовиробів
імені
XXVI з’їзду КГІРС відбувся концерт
народного самодіяльного ансамблю
бального танцю «Конвалія».
Кошти, зароблені за концерт, в су
мі 420 карбованців, будуть перерахо
вані у Фонд миру та у фонд XII Все
світнього фестивалю молоді і сту
дентів у Москві.

Пристрасним
І

словом
На нашій планеті неспо
кійно. Щогодини телетайпи
світу відстукують тривожні
цифри. Стільки-то померло
від голоду, стільки-то
по
повнили армію безробітних,
стільки опинилось на вулиці,
не маючи чим заплатити за
житло... А в цей час сесія
НАТО
обговорює
новий
проект гонки ядерних
оз
броєнь, десь випробовую
ться нові «Першінги» чи
«Томагавки». Ядерний вул
кан загрожує людству вибу
хом. Сучаснйй світ капіта
лізму страждає страшним
людиноненависницьким недугом... Ось так коротко
можна сформулювати ос
новний ідейний зміст нової
програми, яку готує зараз
наш
агіттеатр.
Спектакль
«Історія хвороби» (за жан
ром це політичний памфлет)
буде присвячено
XII Все
світньому фестивалю моло
ді і студентів у Москві.
Щороку ми присвячуємо
свої програми знаменним
подіям в житті нашої країни.
«Історія хвороби» — це ду
же
складний,
емоційно
сильний і, звичайно, злобо
денний матеріал. Нам дове
деться над ним серйозно
попрацювати. Але, думаю,
це символічно, що він з’яви
ться в нашому репертуарі в
^Міжнародний рік молоді, а
рік, коли юність планети
збереться в столиці нашої
Батьківщини під стягами ми
ру і дружби, щоб иа весь
світ пролунало їхнє дружнє
«Ні — гонці ядерних оз
броєнь!»,
«Ні — війні!».
Символічно, що цей спек
такль готують такі ж юні,
що їм, кому належить май
бутнє, така близька сьогод
ні ця вічна тема.
Якось на репетиції, коли
ми обговорювали усі деталі

е

і подробиці
нашої нової
програми, хлопці показали
мені вирізку з «Комсомол
ки», де повідомлялось, що
Міністерство культури СРСР
уточнило порядок прове
дення шефських концертів
професійних і самодіяльних
колективів, кошти від яких
підуть у фонд фестивалю.
Свій шефський концерт да
ли у Палаці культури «Жов
тень» Кіровоградського ви
робничого
об’єднання по
сівалках «Червона зірка».
Повинен сказати, що за
роки існування (а починали
ми у 1977 році зі звичайної
агітбригади) у нашого
ко
лективу з’явився свій по
черк, своє кредо, якщо хоче
те. Наші програми завжди на
злобу дня: гострі, емоційні.

* ♦ *

Минули часи агітбригад,
так вважаю я і мої вихован
ці. Що я маю на увазі? На
самперед, форму. «Лобова»
агітація сьогодні не прохо
дить. В усякому випадку у
молодіжній аудиторії. Хоча
агітаційний жанр
завжди
політично актуальний.
Але
потрібен пошук. Музика, та
нець,
пантоміма
можуть
збагатити цей жанр, зроби
ти його переконливим, ціка
вим, виграшним.
За ці роки зросла май
стерність учасників агіттеатру. Це відчутно. Причому,
колектив студентський, природньо,
що склад його
учасників час від часу змі
нюється. Але кожне наступ
не покоління бере від попе
реднього усе краще, доско
наліше. Тож зрозуміло, що
й вимоги до програм,
до
кожного з учасників відпо
відно зростають. У 1982 ро
ці агіттеатру «Сучасник» бу
ло присвоєно звання народ

ного колективу. Велика за
слуга в цьому наших «вете
ранів», як я їх називаю, Рози Басіної,
Іри Остапчук,

КІРОВОГРАД, Актори самодіяльного народного агіт
театру «Сучасник» інституту сільськогосподарського
машинобудування разом зі своїм керівником Борисом
Іллічем ДУЧЕНКОМ обговорюють сценарій нової про
грами.
_______ ____

Олега
Гітельмана,
Юрія
Одегова. Юрій Одегов, до
речі,
не зрадив
своєму
юнацькому захопленню і по
вернувся до агіттеатру че
рез роки, сьогодні уже як
наш музичний керівник. Це
високе звання — народного
колективу і сьогодні під
тверджують актори «Сучас
ника» Дмитро Корлиханов,
Костянтин Хенкін,. Андрій
Рєзнік, Сергій Іванюк, Ірина
Шинкаренко, Наталя Бурля,
Олена
Федотова,
Ольга
Стебловик, Зоя Іванова.
Закінчиться у хлопців
і
дівчат сесія, канікули, «об
катаємо» новий спектакль—
і в путь. На нас чекають у
військових підрозділах, сту
дентських аудиторіях, у тру
дових колективах. Нашому
пристрасному слову вірять,
його чекають. Ми сподіває
мось не розчарувати своїх
глядачів і в нинішньому се
зоні. Обіцяємо дуже сер
йозну і актуальну розмову.Про мир. Про щастя. Про
життя.

Б. ДУЧЕНКО,
художній керівник агіт
театру «Сучасник» КІСМу.

ському
бота —
лоді.

Комсомолькипить роПалац мо-

КОНСУЛЬТПУНКТ «МКл
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д стор.

«Нетонучнй авіаносець» справді невразливий?
Шановна редакціє!
Ми завпеди читаємо ваш «Консультпункт». Нерідко
дізнаємось з нього багато нового, цікавого.
Пам’ятаєте старий анекдот: коли ми заходимо в дім,
то знімаємо шапку, а японці знімають взуття... Або ще:
ми дітей караємо за неслухняність тим. що не випус
каємо з дому погуляти, а японці —не пускають в дім...
І таких прикладів неспівпадання традицій і норм пове
дінки можна пригадати чимало. Отже,' Японія — менш
знаііома нам, ніж країни Західної Європи, країна
своєрідної культури і правил моралі.
Тож хотілося б дізнатись, як Японія, багатостраж
дальному народові якої довелося першими відчути на
собі жахливість ядерної зброї, сьогодні сама Вияви
лася втягнутою в імперіалістичні плани воєнної істе
рії США?

З повагою — студенти КІСМу.

26 лютого 1985 року ви
повнюється 60 років вста
новлення
дипломатичних
відносин між СРСР і Япо
нією. Протягом цього пе
ріоду відносини між двома
країнами з 'вини японської
сторони носили складний;
часто ворожий характер. В
історії наших взаємовідно
син, на жаль, були Хасан і
Халгін-Гол. Разом з фа
шистською. Німеччиною Япо
нія брала участь у підго
товці і розв’язанні другої
світової війни.
Після розгрому міліта
ристської Японії в країні
були проведені деякі де
мократичні
перетворення.
Нова Конституція Японії
проголосила
демократичні
права і свободи трудящих.
І, шо особливо важливо, од
на з її статей забороняє
Японії мати збройні сили,
виробляти чіг ввозити ядер
ну зброю, а також містить
заборону від права на ве
дення війни.
Проте, не дивлячись на
статті Конституції і прийня
ті
договірні
обов’язки,
правлячі кола Японії, які
представляють велику на
ціональну буржуазію і во
йовничі чиновницькі вер
хи, взяли курс на мілітари
зацію країни, на військовополітичний союз із Сполуче
ними Штатами Америки. В
основі такого курсу лежить
співпадання класових інте
ресів правлячих кіл обох
країн.
У 1951 році США одер
жали право тримати на те
риторії Японії свої війська,
розмістивши там 119 вій
ськових баз і об єктів. У
1960 році заключено договір
про;взаємне співробітництво
і гаоантії безпеки, який зо
бов язує
Японію
брати
участь у здійсненні воєнної
стратегії США на Далекому
Сході. 1, нарешті, в грудні

1984 року підписано прото
кол про спільні бонові опе
рації двох країн «у випадку
надзвичайних
обставин»,
який
зобов’язав
японців
здійснювати патрулювання
повітряного
і
морського
простору в Північно-Захід

ній частині Тихого океану,
здійснювати блокаду прото
ки Лапсруза, Сангорськоїта
Корейської.
Під вивіскою «Сил само
оборони» Японія сьогодні
має кадрові збройні сили
кількістю в 270 тисяч чоло
вік, майже половину з яких
становить офіцерський склад.
У порівнянні з п’ятнадцять
ма союзниками США по
НДТО, Японія займає 6-те
місце по чисельності ВПС,
5-те — по підводних човнах,
4-тс — по тоннажу ВМФ, а
за рівнем воєнних витрат —
7-мс місце в світі. Амери
канський воєнно-промисловий комплекс все більше
втягує Японію в небезпеч
ний етап гонки ядерних оз
броєнь.
Токіо запобігливо схиляє-

«Лінвідувати японо-амеррнанський договір безпеки,»,
«Томагавки» не пройдуть!», «Ні — гонці ядерних озбро
єнь!» _ під такими лозунгами в Токіо відбулась масова
маніфестація, організована з ініціативи прихильників ми
ру Японії, демократичних партій, профспілкових, жіно
чих і молодіжних об’єднань.
фото г АН|ЧН1НОТ.
Фотохроніка ТАРС.

Цифри і факти
Управління національної оборони Японії планує
довести чисельність військових сил до 2,5 мільйона
чоловій і на 90 процентів забезпечити їх японською
зброєю і технікою.
__ (ЦП
В японській промисловості сьогодні працює 150
тисяч роботів 3-го і 4-го покоління — б'л^ек”'ж
у
всіх капіталістичних країнах разом Узятих.
Рр’
бот сучасної конструкції, до речі, заміни«- труд ч—э
робітників.
, „
сп
4- Пенсійний вік у Японії для ЖІНОК — Ь0 років, чо
ловіків — 65. До цього віку через високу інтенсивність
виробництву мало хто доживає._____ _

ться в поклоні і передає
США технологічну докумен
тацію на цілий ряд зразків
військової техніки, збільшує
свої воєнні асигнування на
6 процентів і дозволяє роз
містити на острові Хонсю
американські
винищу вачібомбардувальннки «Ф-16»,
здатні нести ядерну зброю.
Більше того, японська про
мисловість розпочала випуск
«Ф-15» та «Ф-16». На аме
риканських авіаносцях, що
курсують біля берегів Япо
нії, планується розмістити
крилаті ракети іТомагавк».
На переговорах у Вашіигтоні, які розпочались з
перших днів 1985 року між
Р. Рейганом і Я. Накасоне,
останній погодився збільши
військові витрати на
ти
7 процентів, пообіцяв про
довжувати курс на міліта
ризацію країни і підтримав
план створення військового
альянсу Токіо — Сеул —
Вашінгтон.
Позиція прем’єра Японії
пояснюється й тим. шо бага
то ведучих галузей' япон
ської економіки знаходяться
сьогодні в прямій залежнос
ті від американського рин
ку. Так, у США реалізує
ться більше 40 процентів
експорту японських автомо
білів. до 30 процентів чор
них металів, до 35 процентів
магнітофонів, радіовиробів і
телевізорів. У свою чергу
Японія одержує з США йо
95 процентів усього імпорту
соєвих
бобів
(улюблена
страва японців), близько 60
процентів пшениці, до з.'
процентів деревини І брпов
•ьнка.
Р результаті, тісне амеон
кано-японське військово-п'ол’іичне і торгово-еконо.мі ие
співробітництво
поставито
японську дипломатію в пряму залежність і змусило її
слідувати у фарватері полі
тики США.
Японська газета «Асахі»
писала: «небезпека втягненвя Японії у війну носить
реальний характер, а це
призведе до загибелі япон
ської нації». В усякому ви
падку «нехонучий авіано
сець», як прем'єр-міністр
Я. Накасоне назвав свою
країну, продовжуючи курс
на мілітаризацію, навряд чи
залишиться на u.^aвv.
О. ПОПОВНІМ, .
лектор-міжнародник обласної організації това
риства «Зманив».
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ІДЕЙНИЙ ГАРТ

Спецвипуск

ВАЖКІ ДОРОГИ
;р КІЛЬКИ ЛЮДЕЙ у світі, стільки й
доль. Ці мудрі слова, певно, сто
суються й тих, про кого я хочу повес
ти сьогодні мову. Одразу скажу —
людей не зовсім звичайних, а таких,
що пройшли крізь тяжкі випробуван
ня, що прожили довге життя, в яко
му не жаліли себе заради великої
справи.
З багатьма із них я познайомився
на зльоті пропагандистів — учасни
ків Великої Вітчизняної. Тут, в уро
чистій обстановці, вони були при всіх
своїх нагородах. Але вражав не стіль
ки їх блиск, скільки щиросерда, схви
льованість здебільшого уже
літніх
чоловіків і жінок. Молода схвильова
ність.
Саме тоді мені й спало на думку,
що не лише їхній життєвий досвід,
їхні знання, висока принциповість та
ідейна переконаність дають їм права
навчати інших, молодших, ще не пе
ревірених життям. Ота схвильова
ність — свідчення молодості душі --теж дає їм таке право...
21 червня 1941 року комсомолка По
ліна Іскрук здала останній
екзамен
за 2-й нурс педагогічного інституту.
А 22-го... Війна перекреслила всі
її
плани, мрії, сподівання. Це був страш-.
ний, несподіваний удар, але він
не
зламав Полю. Вона стала в ряди за- .
хисників
Вітчизни — до цього її
підготував комсомол, брала участь в
обороні Сталінграда. А після війни
здійснила свою мрію — стала педа
гогом. Нині Поліна Лаврентіївна пра
цює в Голованівську, в СПТУ. її робо
та пропагандиста — органічне допов
нення до основної, викладацьної, не
від’ємна частина її багатого духовно,
соціально значимого гжиття.

й
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на добивалася свого. Пояснює, чому
й нині вона, як і тисячі її ровесників,
не обмежується виконанням лише
службових своїх обов’язків, але й бе
ре активну участь у громадському
житті, віддає чимало сил пропаган
дистській роботі.
Г-7 ОЛОДІСТЬ — пора формування й
утвердження переконань. Істина
ця не нова, так було завжди, І якими
щасливими мають вважати себе хлоп
ці та дівчата, котрим пощастило у цей
час зустріти чуйного наставника! Не
дарма й О. Є. Лукашенко вважає, що
йому повезло в молодості. Адже для
нього, тоді ' ще зовсім молодого
хлопця, першим наставником, пропа
гандистом і агітатором був комісар
легендарного ковпаківського парти
занського з’єднання Герой
Радян
ського Союзу С. В. Руднєв, людина
кришталевої чистоти, крицевої волі,
великої душевності й високої духов
ності, полум’яний патріот і комуніст.

Із короткої розмови з О. Є. ЛУКА
ШЕНКОМ:

КОР.: — Олександре Євграфовичу,
чи часто вам доводиться згадувати
свого партизанського комісара? Яким
він запам’ятався вам?
!
1

— Комсомольці нашого покоління,
повернувшись з війни, не збиралися
почивати на лаврах. Вони вважали себе зобов’язаними працювати — і не
і‘
лише за себе, але й за тих, хто поліг
у боях із фашистами, — ці слова
І. П. Гончара, завідуючого кабінетом / Я
політосвіти Добровеличківського рай
кому партії, найкраще
пояснюють,
чому, незважаючи на труднощі повоєнного періоду, Поліна Лаврентіїв,

О. Є.: — Семен Васильович лишив
ся у моїй пам’яті таким, яким я його
бачив найчастіше; він часто говорив
з нами, бійцями. Це бувало то на лі
совій галявині, то в землянці... Завдя
ки йому ми, молоді партизани, на
вчилися розуміти силу палкого прав
дивого слова. У ті роки воно теж бу
ло зброєю в боротьбі проти фашистів.

КОР.: — В чому ви вбачаєте зав
дання пропагандиста сьогоднішнього
дня?
О. Є.: — Вони визначаються самим
життям. Пропагандист не може стоя
ти осторонь суспільних процесів, ви
рішення насущних проблем — і ви
робничих, і моральних. У кожній га
лузі, навіть на кожному окремому
підприємстві вони різні. Але єдиною
є мета трудових колективів: працю-

вати краще, економніше, з високою
якістю. Це й визначає головне зав
дання всякого ідеологічного праців
ника.
Кавалер двох орденів
Червоної
Зірки, учасник битви за Москву М. С.
Корнієнко, який керує
відділенням
школи ідеологічного активу Олек
сандрійського міськкому партії, не
обмежується в своїй роботі лише зу
стрічами з пропагандистами та слуха
чами. Він шукає інших шляхів. Саме
.цей пошук і привів Миколу Степано
вича до редакції багатотиражної га
зети «Трибуна шахтаря». Його вірші,
які час від чаСу з’являються
на
шпальтах газети, завжди сповнені
громадського пафосу,
Не так давно мені довелося говори
ти із молодим механізатором Олек
сандром Задорожним, який з
честю
виконував свій військовий обов’язок,
брав участь у наданні інтернаціональ
ної допомоги народові Демократичної
Республіки
Афганістан. І що харак
терно — Олександр говорив про необ
хідність боротьби за мир з тією ж пе
реконаністю, що й Микола Степанович.
Така співзвучність, подумалось мені,
не випадкова. І справді: торішня пош
та «Молодого комунара» засвідчила,
що проблема миру найбільше хвилює
молодих — кілька тисяч листів на цю
тему одержала реданція. Це — теж
один із наслідків невпинної роботи
наших_ пропагандистів — учасників
Великої Вітчизняної. Це — ще й свід
чення нерушимої єдності нас, моло
дих, із старшим поколінням.

Але серед певних кіл на Заході ще
й досі не минула мода на байку про
тс, що у радянському суспільстві,
мовляв, не ісйує єдності
поколінь,
що наша молодь не знаходить спіль
ної мови із поколінням своїх батьків.
Можливо, того й хотілося б панам ка
піталістам. Та факти свідчать про ін
ше. Наші ветерани — це ті, до чийого
слова молодь прислухається, за ким
іде. І якщо О. Є. Лукашенко найбіль
ше говорив саме про молодь, про її
проблеми, то це тому, що і він сам
чимало часу й сил віддає для їх ви
рішення. Так само й П. Л. Іскрук,
І. П. Гончар та інші наші ветерани;
Це не випадково. Вони- самі обрали
собі цю неспокійну дорогу. А час
знову обрав їх — вже уславлених,
але не звиклих почивати на лаврах.

РАДИМО ПРОЧИТАТИ

вижоєоу
Одне' з першочергових зав
дань морального
вихован
ня — підвищення рівня сві
домості молоді, забезпечен
ня її гармонійного розвитку.
Через це так важливо доби
ватись єдності
ідейно-полі
тичного, трудового та мо
рального
виховання. При
цьому моральне виховання
виступає як головний фак
тор формування
активної
життєвої позиції, свідомого
ставлення до громадського
обов’язку. коли єдність сло
ва і піла становить повсяк
денну норму поведінки. Про
нього і йдеться в книжках,
з якими ми радимо сам познайомитись, шановні читачі.
В серії «Університет
мо
лодого
марксиста» видав

ництво
«Молода
гвардія»
випустило книгу доктора фі
лософських наук, професо
ра А. А. Гусейнова «Золоте
правило моралі» (ГУСЕЙНОВ
А. А.
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
НРАВСТВЕННОСТИ. 2-е изд.,
доп. и перераб. М., «Молодая
гвардия», 1982). Автор У жва
вій формі діалогу і лекцій
розглядає проблеми мораль
ного виховання. В центрі
уваги — золоте правило мо
ралі: чого в іншому не лю
биш. того сам не роби. Гу
сейнов пропонує
читачеві
подискутувати на теми: лю
дина для моралі, чи мораль
для людини; що таке добро
і зло; філантропія: любов до
ближнього чи
самообман?

Сплав

комуністичної

ідей

ності і доброти надає_ гли
бокого змісту життєвій по
зиції людини — такий
за
гальний пафос книги.
У видавництві «Знання»
серії «Молодіжна» вийшла
брошура Ю. Б. Соломонова
«Позиція і вчинок»
(СОЛО

МОНОВ Ю. Б. ПОЗИЦИЯ И
ПОСТУПОК. М.,
«Знание»,

1983. Новое в жизни, науке,
Серия «Молодеж
ная», № 1). Автор довгии час
працював у редакції «Ком
сомольской правды», на сто
рінках газет і журналів ви
ступає з питань комуністачного виховання молоді. Мо
ральне виховання льодини
пов’язує з формуванням-ак

технике.

тивної життєвої позиції.
Яиїморапьні якості характе

П. СОЦЬКИЙ.

ризують людину нової фор
мації соціалістичного типу?
Як формується духовно щед
ра, творча індивідуальність,
здатна самостійно вирішува
ти складні життєві пробле
ми, нести відповідальність за
свої вчинки? Про все це роз
повідають брошури і книги
сер ії «Особа. Мораль. Виховаі ця». В 1983 році в цій се
рії' вийшло третє видання
книги доктора філософських
наук,_ професора, лауреата
премії Ленінського комсомо
лу В. Т. Лісовського «Що
значить
бути
сучасним?»
(ЛИСО ВСК И И В. Т. ЧТО ЗНА
МЯ
БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ?
З'е«о?д’’ доп- М„ Политиздат,
198-1).

О. РОЗЕН,
старший бібліотекар від
ділу міського абонемен
ту
обласної наукової
бібліотеки імені Н. ККритської.

ПРО НАС ЗА РУБЕЖЕМ
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ЕВНО, у того, хто міста до міста дуже
П
ступає на священну стомлювали. Але нам подля людей мистецтва ■ щастило брати участь в
землю Флоренції, вини
особливі
кають якісь
думки про мить і віч
ність. Тому я з деякою
заздрістю, якої, втім, не
соромлюсь, дивлюся па
мою співбесідницю, милу
Тетяну Пентенишу, тан
цюристку
заслуженого
ансамблю танцю «Ятрань». Нещодавно вона
повернулася з Італії, де

телевізійній
передачі
«Алло, Рафаела!», яку ве
де популярна співачка
Рафаела Карра. Ось тут
ми познайомилися з іта
лійською молоддю, в де
якій мірі, культурною
елітою. Виховані, інтелі
гентні молоді
люди,
справляють приємне вра
ження. Але ж як вони
дорожать своїм місіїем.
Як бояться опинитися

колектпв в малому скла
ді брав участь у прове
денні Днів
культури
Срср.
— Наші концерти про
ходили в багатьох містах
Італії — Римі, Діворно,
Гроссеті, Каррарі, Фло
ренції.
— Флоренція! — вигу
кую я і ви розумієте чо
му, хоч Таня ставиться
до цього більш СЇ10КІЙН0.
В Італії вона вже втретє.
— Звичайно, бувати на
батьківщині великих жи
вописців, поетів, музи
кантів — це Щастя. Але
емоції емоціями, а сьогодішня Італія мало чим
нагадує країну, де на
роджувались
шедеври.
Веселий,
темперамент
ний
народ — італійці,
привітний, неспокійний.
Але як вражає невідпо
відність блискучості
і
страждань. Які контрас
ти між пишністю і зди.
денністю...
— А як живе .італій
ська молодь? В чому її
ідеали? Цс відчутно?
— Знаєте, цього разу
нам не дово інлось леї
річатися з прогресивною
італійською
молоддю.
Концерти,
переїзди з

на вулиці! До речі, дуже
багато італійців не ма
ють роботи, безпритуль
ні. Це жахливо. І піхто
не знає, як зарадити цій
хворобі. Звідси пасив
ний протест деякої час
тини «загубленого поко
ління»: панки, різні не
зрозумілі елементи.
— А чим захоплюється
італійська молодь?
— Захоплення-теж різ
номанітні, може дещо по
лярні: від прекрасного
співака, актора Адріано
Челентано до якого-нсбудь «невмпгого коро
ля» поп-музики.
**
— А як сприймали ва
ші виступи італійці?
— О! Наші концерти
проходили з великим ус
піхом. До речі, мнпуло.го разу ми були ц цій
країні десять років тому
і, що 'несподівано, — є
люди, які пам’ятають
«ЯтраньЪ. Взагалі, висту
пи росіян, як пас назива
ють, не дивлячись на тс,
українці ми чи грузини,
завжди сприймають зво
рушливо. В складі нашої
групп були народний арі кет СРСР, соліст київ
ської оперш А. Кочерга,
тріо бандуристок київ

ської філармонії. їх теж
щиро вітали італійці.
— Мистецтво «Ятрані»
відоме у всьому світі, я
це говорю без перебіль
шення. Вам аплодували
в Болгарії, Угорщині,
Франції, Канаді, . США,
на мужньому Острові
Свободи. Скажіть, Т^ню,
а які танці особливо при
пали до душі глядачам?
— Ми повезли з собою
12 танців. Серед них
«Гопак», «Козачок», поль
ка «Волинянка»... Пере-

живали, як сприймуть
італійці
наш
танець
«Рушничок». Чи зрозумі
ють? Адже рушники —
це наш національний
символ. Зрозуміли. Спри
йняли. А який танещ?
особливо сподобався (за
думується). Ні, не знаю.
Всі танці подобалися, всі
зустрічали іноді аж за
надто
темпераментно.
Італійці — люди гарячі.
І що там не кажи, а цс
країна
з віковічними
мистецькими традиціями.
— Ну, а вам, тобто ко
лективу,
який танець
особливо дорогий?
— А вам?
— «Ятранські весняні
ігри».
— Інакше і бути не
може. Цс наш традицій
ний танець. Здається, я
танцюю його з тих пір,
як прийшла в «Ятрань».
— І ще одне запитан
ня... Таїно, а про що ви
думали там, у Флорен
ції, коли стояли над рі
кою Арно і милувалися
етарорйййим
прекрас
ним містом?
Про Кіровоград,
звичайно
В. ЛЕВОЧКО.

ЖИТТЯ МОЛОДІ

ЗА РУБЕЖЕМ
ПРАГА. Тисячі молодих шахтарів Остравсько-Карвінського вугільного басейну на
заклик гірників шахти ім. Першого травня
в Карвіні включилися в рух «Молодіжна
естафета якості і ударної праці ». Нова тру
дова ініціатива присвячена Хіі Всесвіт ньому
фестивалю молоді і студентів у Моснві.
З великим піднесенням працюють застріль
ники нового руху. Кожна з 25 молсдіжшіх
бригад соціалістичної праці шахти ім. Пер
шого травня не залишає лави без надплано
вого вугілля
рекордів. Але на сьогодні в
авангарді змагання йде бригада
Емануеля
Замарського. На її рахунку понад 27 тис.
тонн вугілля, виданого на-гора в січні. Тру
довому успіхові бригади Замарського знач
ною мірою сприяла бригада прохідників на
чолі з йозефом .Лохрою. Вона першою в га
лузі рапортувала про виконання п’ятирічно
го плану. В нинішньому році прохідники
взяли зобов’язання підготувати до експлуата
ції ще три тисячі метрів штреків.
БУЕНОС-АЙРЕС. В Уругваї оголошено про
створення Національного комітету ПО ПІДГО;
топці до ХІІ Всесвітнього фестивалю молоді
• студентів у Моснві. До його складу увійшли
представники 23 молодіжних і студентських
організацій та рухів, у тому числі — Спілки
комуністичної молоді Уругваю.
Створення комітету є однією з найважли
віших подій у житті уругвайської молоді,
заявив на прес-конференції, що відбулась у
Монтевідео, один з його засновників Альбсрто Кандо. Після тривалого періоду правління
в країні військового режиму, зазначив він,
нарешті настав час, коли уругвайська мо
лодь зможе повною мірою всажати себе час
тиною всесвітнього молодіжного руху.
Національний підготовчий комітет оголо
сив про проведення конкурсу на кращу
емблему для членів уругвайської делегації,
які візьмуть участь у міжнародному форумі
юності планети в Москві.

Для мільйоні» людей всього світу все більш
притягуючими є досягнення реального со
ціалізму, його політика миру. З ідеалами ко
мунізму, безсмертним вченням Маркса —
Енгельса — Леніна прогресивне людство по
в’язує свої надії на світле майбутнє.
Фотохроніка ТАРС.

о
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ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

МІЦНА РУКА БРАТСЬКОЇ
СОЛІДАРНОСТІ

»

Найважливіше', що зміни, які відбуваються в нашому суспільстві, благотвор
но відображаються на життєвому рівні радянських людей, прискорюють ріст
реальних доходів населення. Це головний критерій правильності економічної
політики партії. Разом з тим, цс відображає справжню демократію радянського
народовладдя. Депутати завжди виражають волю своїх виборців, їм надано пра
во вирішувати справи району, області, краю, республіки, всієї країни.
.
Фотохроніка ТАРС.

НАША ЧЕСТЬ
РОБІТНИЧА
Роздуми
бригадира
зі Овітловодська В. Гне
ценна «Я на своїї£ зем
лі господар» близькі й
зрозумілі нам, робіт
никам. Я не випадково
вживаю форму множи
ни — «нам». Бо не я
один думав над висту
пом В. Гнененка. ми
обговорювали його з
КОМСОМОЛЬЦЯМИ цеху.

Правий бригадир,
ще серед нас люди ви
падкові. є й такі
що
не дорожать робітни
чою честю* Стрічав і я
таких. Ллє правий він
і в іншому — .люди,
що потрапили іо ро
бітничої сім'ї випад ко-

во, це не характерне
явище. Справжніх лю
дей.
вболіваючих за
справу, більше. Це і
мої товариші
Олек
сандр Баринов, Лідія
Старшинова, Сергій Сипачов. які неодноразо-І
во визнавались кра- •
тими робітниками не-І
ху. Місячні завдання і
значно перевиконують,
майже
Стопроцентно і
здають
продукцію з •
першого пред’явлення. І
Вірю, вони ніколи не
посоромлять свого ро
бітничого імені.
АА. ЛОГВИНЕНКО,
секретар
комсо
мольської органі
зації механічного
цеху
Кіровоградгького ремонтномеханічного заво
ду імені В- К. Таратути.

-

Ще у вересні минулого року на шахті
«Ведмежоярська» відбувся мітинг у знай
солідарності зі'страйкуючими гірниками
Великобританії. Виступаючі гнівно засу
дили провокаційне рішення консервативного уряду звільнити 20 тисяч шахтарів
і закрити 20 «нерентабельних» шахт, роз
цінюючи цей крон, як наступ капіталу на
права трудящих і закликали підтримати
почни, гірників шахти «Байданівська» ви
робничого об’єднання «Кузбасвугілля» у
знак солідарності та для матеріальної
підтримки перерахувати свій одноденний
заробіток на користь сімей англійських
гірників, що голодують.
На цей почин гаряче відгукнулися гір
ники вуглерозрізів і шахт, робітнинн і
службовці підприємств виробничого об’єд
нання «Олександріявугілля». шахтобудівельники тресту «Оленсандріяшахтобуд».
На підприємствах об’єднання і тресту
відбулося 87 мітингів солідарності, в яких
взяли участь понад 17 тисяч трудівників
і виступило на них близько 240 чоловік.
Всі вони закликали підтримати страй
куючих шахтарів Англії, допомогти їм ви
стояти і перемогти в їх справедливим бо
ротьбі. Олександрійські шахтарі перерахували гірникам Великобританії понад 60
тисяч нарбованців.

К. ПОВЕЛЬКО.

м. Олександрія.
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., АНКЕТА «МК»

«СУСПІЛЬСТВО І ти»
Роздуми бригадира плавильників В. Гнененка про соціальну активність
молодого робітника, про його активну життєву позицію, надруковані в ми
нулому спецвипуску, видались нам цікавими. Сподіваємось, серед читачів
теж знайдуться бажаючі взяти участь у розпочатій розмові.. Щоб охопити
якомога більше аспектів її, пропонуємо вам, дорогі друзі, відповісти на за
питання нашої анкети «Суспільство і ти».

Головна умова анкети —- щирість і відвертість. Хотілося 6 знати основні
відомості про вас: вік, рід занять, місце проживання, тощо. Прізвище —
за бажанням. Редакція чекає ваших листів, дорогі друзі!
♦
1. Якою на твою думку має бути людина майбутнього?

2, Чи є серед людей, що тебе оточують, серед теоїх ровесників

такі,

яких хотілося б наслідувати? Якщо да. то чому?

і
3. Що значить в твоєму житті і житті твоїх ровесників труд — необхід
ність? Задоволення? Потреба?
;_ —....... - —_______ _
—-------------------------- ------------------------- ----------------------------------------------------к

ДО 80-РІЧЧЯ ПЕРШОЇ
РО£.'"іЄЬКОЇ РЕВОЛЮШ1

4. Чи завжди ти дієш відповідно своїм переконання?*? Як ставишся до
гізних компромісів?

ПОЛУМ'Я ПРОЛЕТАРСЬКИХ БИТВ
Пожовкла вії часу .інсіівка. датована 1903 ро
ком. привертає увагу гнійним заголовком «Крива
вий цар». У руках сотень робітників, то піднялись
на штурм самодержавств побував цей вНбитоь,
зроблений у підпільній Друкарні ПК РСДРП
Знайдений недавно в тайі/ику на горищі одного з
старих будинків Києва, 4ін став експонатом Ки
ївського філіалу Центрального музею В. 1. Леніна
Листівка ‘увійшла в розді,л< присвячений революції
1905—1907 років у Росії. де зібрано понад триста
різноманітних матеріалів.

5. Які риси людського характеру ти відносиш до недоліків, що можна
вибачити, а які вважаєш зовсім недопустимими?

6. Активна життєва позиція Як ти її розумієш?
позицію у суспільстві?

Як оцінюєш

особисту

ДУХОВНА КРИЗА .«ВІЛЬНОГО» СВІТУ

О кінозоряне обледеніння!
Де там самотність — немає тіні.
В метро, в тролейбусі, в магазині
Одні роззяви, од щастя сині.
Нестерпно до жаху, коли роздягають
На всіх афішах, як в роздягальнях,
В газетах-клозетах негайно й нагально,
У кінозорянін ожеледиці
Тобою загортують оселедці —
Очі зім’ято, обличчя порвано
(Як страшно згадати
У «Франс-Обсервері»
Свій знімок із мордою пиховатою
На звороті в покійної Мерлій!).
(А. ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ).
Переклад І. ДРАЧА.

«САМОГУБСТВО на західно
ЗІРКИ»
му кінонебосхнлі
загораються і гаснуть
майже однаково — рап
том, несподівано. А з
часом імена окремих з
них надійно забувають
навіть колишні шану
вальники. Проте, хоч
популярність
амери
канської кінозірки Мер
лін Монро прнншлась
на 60-ті роки, навколо
імені відомої, актриси і
сьогодні світиться таєм
ничий ореол невідомого,
точаться всілякі розмо
ви, з'являються нові
здогадки і версії.

канській пресі «вибух
нула» сенсаційна но
вина, яка викликала
<шок> у жителів «н’айдемократичнішої в світі
держави»: актриса не
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льо, Мерлін Монро- ви
розвиток подій, яким ться враження, відзна
рішила розповісти гро якраз місце в Голлівуд- чалось у пресі, що
мадськості про ці бруд ському бойовику, і які навколо «справи Мон
ні плани, то визрівали тільки віддаляють від ро» (яких, до речі, у
у вищих ешелонах вла істини, Ну, скажімо, ФБР є кілька варіан
ди США. Однак за таке: після обнароду тів — для преси і для
день до назначеної зу вання повідомлення Мі- службового
користу
стрічі з журналістами, ло' Сперильо, колишній вання) знову створю
актрису знайшли- мерт помічник слідчого Ла- ють завісу мовчання.
вою у її фешенебельно йонел І'рендісон, який А коли щось замовчу
му особняку.
вів тоді «справу Мон ють — є грунт для сум
Офіційний висновок
ро», заявив, що він нівів і підозр.
експертів був тйким: підписав акт про роз
Та як би там не було,
смерть наступила від тин тіла Покійної під ім’я Мерлін Монро, яке
сильної дози снотвор
позбавитися знову опинилося в цент
ного—намбутала. Про погрозою
рі уваги громадськості,
свого поста...
те американський де
змушує пригадати й ін
Або
ще:
через
мі
тектив
переконаний,
ші трагічні долі бага
що саме агенти ЦРУ сяць після першої сен
прес-конфе тьох західних «зірок».
ввели їй смертельну саційної
В атмосфері буржуаз
дозу препарату, інсце ренції М. Сперильо за
нувавши самогубство. пропонували виступи ної ідеології, в суспіль
Стверджувалось,
що ти в програмі теле- стві, де прагматизм і,
стали
актриса загинула, прий 'компаиії Сі-бі-ес, щоб бездуховність
нявши більше 40 таб він детально предста зброєю розбещення душ
леток снотворного. Хо вив свою версію вбив і умів, де розчарова
ча, як свідчить акт про ства ’Мерлін Монро. В ність, ’ песимізм, від
розтин трупу, у шлун ході програми Сперн- чай —основний мотив
ку покійної не виявле льо... відмовився від і реального життя, і
життя мистецтва, тра
но смертельної дози
висунутих ним раніше
звинувачень ЦРУ в гічна історія актриса
звучить символічно.
причетності до смерті
Я ЯРМОЛЕНКО.
«зірки» кіно. Складає

НА ПОГАНЬ
покінчила життя само
губством, а стала жерт
вою
запланованого
вбивства, заподіяного
агентами Центрально
го розвідувального уп
равління США.

ІТИ З УДАРАМИ...»
Ну, звісно! Напере
додні трагічного дня
4 серпня 1962 року зна
менита кіноактриса ще
дзвонила на студію,
радилась з друзями як
краще розставити тіль
ки-но куплені меблі. А
наступного дня весь
світ узнає про смерть
«зірки» екрана. І нині
декого непокоїть, що ж
змусило актрису в зе
ніті слави добровіль
но піти з життя? Адже
тоді офіційними влас
тями, які проводили
розслідування
цього
трагічного випадку, бу
ла висунута версія са
могубства.
1 ось у 1982 році,
день в день через 20 років
після
трагічної
смерті Монро, в а мери-

Спецвипуск

Про це напередодні
річниці смерті М. Мон
ро розповів журналіс
там голова одного з
пошукових
агентств
Лос-Анджелеса
Міло
Сперильо. За його сло
вами, незадовго до
своєї загибелі Мерлін
Монро познайомилась з
братами Кеннеді. Джон
Кеннеді займав тоді
пост президента США,
а Роберт — пост мі
ністра юстиції. Саме
від Роберта Кеннеді,
вважає детектив. Мер
лін дізналася про де
які секрети таємної по
літики Білого дому, зо
крема, все те, ЩО влас
ті зберігали в папках з
грифом «Особливо сек
ретно».
Згідно версії Спери-

намбутала. І при цьо
му згадувався синяк
на її тілі. Сперильо
вважає, що це і був
слід смертельної ін’єк
ції.
За його даними, спо
чатку шпигунське ві
домство, яке вело спо
стереження за кіно
актрисою,
планувало
викрасти її і помістити
в одне із «сховищ»
ЦРУ. Потім передба
чалось
розповсюдити
чутку, що кіноактриса
пережила сильне нерво
ве потрясіння, і всі її
наступні заяви можна
було б видати за ма
рення божевільної. Од
нак щось завадило вті
ленню цього зловісно
го наміру, і Мерлій
Монро вирішили просто-напросто знищити.
На жаль, • сьогодні
все ще важко «пролити
світло» на таємничу
історію більш як двад
цятирічної
давності.
Ще кілька разів протя
гом останніх двох ро
ків я зустрічала пові
домлення в пресі від
носно тієї скандальної
сенсації. Проте вони
повідомляли лиш про

Н а~ знімку: прогресивний американ
ський співак, активний борець за мир Дін
РІДФотохроніка ТАРС.
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Пісня в боротьбі
за мир
Ось уже більше
року
двічі на тиждень у залі Кі
ровоградського районного
будинку культури
звучить
парафраз на_ тему сюїти
Георгія
Свиридова «Час,,
уперед!»« Це починає свою
програму молодіжний клуб
«М ^троном».
' '
— Головне завдання нашо
го клубу, — розповідає ве

дучий Сергій Чумак, — це
протистояння впливу
бур
жуазної пропаганди на мо
лодь. Як свідчать статистич
ні дані, більше 70 процентів
молодіжних програм захід
них
радіостанцій мовами
народів СРСР — музич
ні. Ці «голоси» рекламу

ють
безтурботне
життя
«зірок» естради, головний
акцент роблять не на якості
музики, а на тому, які вели
кі гроші одержують учас
ники популярних ансамблів.
М
знайомимо юнаків та
дівчат з кращими зразками
радянської та зарубіжної
музики, намагаємось
роз
вивати у наших гостей хо
роший естетичний смак. То
му велику увагу приділяємо
якості програм.
Сергій показує сценарії
вечорів, які були проведені
у молодіжному клубі. Ось,
і лприклад, програма
«Бо
ротьба за майбутнє — бо
ротьба за молодь».
Вона
розповідає
про
методи
впливу на свідомість, до
яких вдається
буржуазна

ми на Заході, про марші та
мітинги миру у Радянсько
му Союзі,
*
Боротьбі за спокій на
планеті присвячена і
про
грама «Пісня в боротьбі за
мир». Вона-розповідає про
історію політичної пісні відо
витоків до наших днів. Це

і революційні пісні, і пісні
Великої Вітчизняної
війни;
значна увага , приділяється

сучасній антивоєнній пісні.
Слухачі знайомляться з піс
нями у виконанні
Леоніда
Утьосова,
Поля Робсона,
Віктора Хари, Піта Сігера,
Діна Ріда.
До річниці Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції у молодіжному клу

ПАНОРАМА

ЗАРУБІЖНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

«Рембрандт

лис епохи барокко із зібрань
варшавського
Національного
музею.

(Інтерпрес—АПН).

ВАРШАВА. Подією в культур
ному житті столиці Польщі ста
ла виставка «Рембрандт і його
учні» у Варшавському націо
нальному музеї. Більшість ро
біт, які експонувалися на ви
ставці, представив
Ленінград
ський ермітаж, підтримуючий з
варшавським музеєм тісні кон
такти.
Вперше твори Рембрандта із
зібрань Єрмітажа були показа
ні в Польщі у 1956 році на ви
ставці. організованій до 350-річчя з дня народження художни
ка, потім у 1972 році — на ви
ставці «Народження сучасного
пейзажу». У 1973 році Ермітаж
прислав свої картини для екс
позиції французького живопису
XVII — XX вв. У тому ж році в
Ленінграді експонувався живо-

Музей літаючих зміїв
Д£ЛІ. В січні 1985 року в Ах
мадабаді. повідомляє «Тайме оф
Індія», відкрився перший в сві
ті музей літаючих зміїв. Основ
ний фонд музею становить уні
кальна нолекція індійського ху
дожника Бхану Шаха, яку він
збирає протягом двадцяти ронів. В експозицію ввійде 1300
експонатів. Організований на
пожертвування любителів цьо
го виду спорту, музей мас не
тільки демонстраційні зали, а
також і кінозал, де будуть де
монструватися відеофільми про
змагання* й масові запуски лі
таючих зміїв.

бі
підготували
програму
«День народження нашої
Вітчизни», під час
святку

Відомо, що традиційний
одяг японців —
кімоно
втрачас в умовах сучасно
го стрімкого життя свою
популярність і стає непрак
тичним. Крім того, кімоно
дуже дорого коштує — ду
же багато в нього вкладає
ться ручної праці, й вигад
ки майстрів. Проте, як по
відомляє агентство Кіодо,
всі рамки доступної люд
ському розумінню ціни за
кімоно перевищили
влас
ники одного з найбільших
токійських універмагів, ви
ставивши
на
загальний
огляд наряд вартістю в 280
мільйонів
ієн
(більше
1 мільйона доларів США).
Воно с точною копією при
дворного одягу дам епохи
Хейан (9 — 12 століття н. е.).
Виготовлене це кімоно з
тнанини, зітканої з тонних
платинових ниток товщи
ною всього 0,2 мікрона
працював над ним колек
тив майстрів майже 11 мі
сяців.
Залишається дати
відповідь на питання: на
яких покупців розрахова
ний цей наряд?
На знімну;
останні
приготування перед поназом.
<*Чудо»-німоно одя
гають на живий манекен
який буде стояги за скля
ною вітриною.
Фото Кіодо — ТАРС,

вання Міжнародного
дня
солідарності трудящих гості

«Метронома» ознайомилися
з поограмою «Свято миру
та праці».
Готують у клубі і тема
тичні програми.. Наприклад,
на одному з вечорів розпо
відалося про прогресивного
англійського музиканта Джо.
на Леннона. Нині в роботі
програми про народну ар
тистку РРФСР Аллу Пугачоу, про популярну музику
соціалістичних країн та ве

міжнарод

чорів «Що таке

ний тероризм» і «У тенетах

шоу-бізнесу», де буде роз
казано про долі «зірок»
рок-музики,

що

Валерій МОРОЗОВ,
кор. АПН.

розміню

ють свій талант у погоні за
грішми.
Нову
програму

клуб підготує і до Всесвіт
пропаганда, про ідеологічні,
диверсії проти радянської нього фестивалю молоді і
студентів у Москві.
молоді про безкомпроміс
Г. ХАРИТОНОВ.
ну боротьбу за мир, що гедеться прогресивними людь- Кіровоградський район.
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