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22 квітня—день народження
В. І. Леніна Вірність справі Ленін

Квітень сьогодні приніс 
нам радісне свято — свя
то праці. Воно прийшло 
па заводи і фабрики 
країни, у міста і села. 
Прийшло під . червоними 
стягами, з урочистою 
музикою оркестрів, під
несеним настроєм трудя
щих.

Кілька днів тому Гене
ральний секретар ЦК 
КПРС товариш М. С. 
Горбачов зустрічався з 
трудящими Пролетар
ського району столиці. 
Там, в індустріальному 
центрі Лїоскцн, де зосе
реджено такі гіганти ін
дустрії, як автозавод 
імені І. А. Лихачова — 
головне підприємство ви
робничого об’єднання 
ЗІЛ, електромашинобу
дівний завод «Динамо» 
імені С. М. Кірова, Мос
ковський судноремонт
ний завод, ТГЦ-9, швей
не об’єднання «Радуга» 
та інші, керівник нашої 
партії зустрічався з ро
бітниками, представни
ками трудових колекти
вів. На зустрічі з автомо
білебудівниками Михай
ло Сергійович Горбачов 
наголосив, що зараз пе
ред країною стоять ве
ликі завдання по приско
ренню соціально-еконо
мічного розвитку країни. 
Важливо примножувати 
зусилля, спрямовані на 
гозвитон виробництва. 

підвищення якості про
дукції. Великий вклад у 
це повинні внести трудо
ві колективи.

Це — керівництво до 
дії нам, представникам 
багатомільйонної друж
ної робітничої гвардії. 
Сьогодні ми вийшли на 
комуністичний суботник, 

присвячений 115-й річни
ці з дня народження В. 1. 
Леніна. Я і члени нашо
го комсомольсько-моло
діжного колективу буде- 
мо працювати сьогодні 
пліч-о-пліч з товаришами 
по заводу. 4760 робітни
ків і службовців, і з них 
850 комсомольців, 23 
комсомольсько . моло
діжні колективи заводу 
«Гідроспла» працюють 
сьогодні з подвоєною 
енергією. За день буде 
виготовлено продукції на 
140 000 карбованців, у 
тому числі насосів усіх 
найменувань—3200 штук. 
2100 робітників будуть 
працювати сьогодні па 
зекономленій сировині і 
матеріалах. У фонд п'я
тирічки заплановано пе
рерахувати 8000 'карбо, 
ваниів.

Паш комсомольсько 
молодіжний сьогодні теж 
працює па зекономленій 
сировині і матеріалах. За 
дві ЗМІНИ МИ ВІПОІОВ'.ІМО 
45 комплектів іеіалей 
для гідростатичних гране, 
місій дванадцяти найме 
нувань. У фонд п’яти- 
пічки плануємо перераху
вати 75 карбованців.

М СОКУРЕККО, 
бригадир КМК меха
носкладального цеху 
N2 4 кіроеоградсько- 
го заводу «Гідраси- 
ла».

Символом революційно
го оновлення світу стало 
безсмертне ім’я В. І. Лені
на — геніального мислите
ля і революціонера, за
сновника Комуністичної 
партії і Радянської дер
жави. Торжество ідей Во
лодимира Ілліча — у ве
ликих звершеннях радян
ського народу. В обста
новці високого політично
го і трудового піднесення 
зустрічають 115-у річницю 
з дня народження В. І. Ле
ніна трудящі Радянської 
України. Вони спевнені рі
шимості успішно виконати 
завдання п’ятирічки, гідно 
зустріти XXVII з’їзд ле
нінської партії.
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ВЕЛИКОГО ПОЧИНУ
Начальник комсомоль

ського штабу по проведен
ню суботника, перший сек
ретар Добровелі’.чківсько- 
го РК ЛКСМ України 
В. ЗАВГОРОДНІЙ:

Ось і чтріїіішло довго
жданне свято праці — Все
союзні .'і комуністичний су- 
ботпик. Понад чотири ти
сячі комсомольців району 
вийшли сьогодні па закріп
лені об’єкти, щоб своєю 
ударною безкорисливою 
працею вписати чергову 
яскраву сторінку у літопис 
трудових звершень. ' Май
же дві тисячі юнаків та 
дівчат трудитимуться на 
своїх робочих місцях.

У районі стає традицією: 
комсомольський актив під 
час суботника трудиться 
на будівництві XI Кірово.

У ФОНД П’ЯТИРІЧКИ
730 молодих виробничії;;, 

ків з Кіровоградського ча. 
вуїюливзриого заводу зу
стрічають «червову субо 
ту» на своїх робочих міс.

Відкритий
урок мухнесті;
присвячений 4(). річчю Ве
ликої Перемори, пройшов 
у Кіровоградському СПТУ

Вчора, 19 квітня, відбу
лись урочисті збори пред
ставників трудящих міста 
Києва, Київської області і 
воїнів Київського гарнізо
ну, присвячені 115-й річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна. Просторий зал 
Палацу культури «Україна» 
заповнили передовики й 
новатори виробництва, ве
терани партії, війни і пра
ці, діячі науки й культури, 
молодь. В глибині сцени— 
портрет Володимира Іл
ліча.

Під оплески присутніх 
місця в президії займають 
товариші 6. В. Щербиць- 
кий, Ю. Н. Єльченко, Є. В. 
Качаловський, Б. В. Качура,

градського цукрового за
воду. 1 цього року ня тра
диція не порушена.

Комсомольці та молодь 
станції Помічна працюва
тимуть сьогодні па зеко
номлених елек троеиергії, 
нафтопродуктах, запчас- 
тинах. Зокрема, молоді 
трудівники відремонтують 
секцію тепловоза иа зеко- 
помлених^.іатеріалах і зап
частинах.

По-ударному працює і 
сільська комсомолів. На 
поля району вийшли 16 
комсомольсько - молодіж- 
них механізованих ланок 
по вирощуванню кукуруд
зи і цукрового буряка. 
Сповнені рішимості доби
тися високих показників у 
роботі і молоді працівники 
тваринницької галузі, очо 

цях. Всьою у суботннку 
візьме участь близько 3000 
робітників і службовців 
підприємства.

У цей день завод пращо.

№ 14. Ініціатором його 
проведення були учні гру
пи № 15.

На свій урок вихованці 
училища запросили Героя 
Радянського Союзу Григо 
рія Васильовича Балнць- 
кого і його лружнву Марію 
Кпрплівну, яка теж була 

О. П. Ляшко, І. О. Мозго- 
вий, В. О. Сологуб, О. А. 
Титаренко, В. С. Шевчен
ко, О. С. Капто. Ю. П. Ко- 
ломієць, В. Д, Крючков, 
С. Н. Муха, Я. П. Погреб
ну..«. Тут же члени Прези
дії Верховної Ради і Ради 
Міністрів УРСР, члени бю
ро Київських міськкому 
та обкому партії, знатні 
люди столиці республіки, 
представники Збройних 
Сил СРСР.

Урочисті збори відкрив 
член Політбюро ЦК Ком
партії України, перший 
секретар Київського міськ
кому партії Ю. Н. Єльчен- 
ко.

Велично звучать мелодії 
Державних гімнів Радяч-

лювапі кращою молодою 
дояркою району Любов’ю 
НеВІДОМСЬКОЕ. КОЛІ С . 
«Росія».

Як і їх старші товариші, 
вийшли на суботник і ком
сомольські осередки шкіл 
району, піонери Учні па. 
водять поряд» к на шкіль
ній території, закріплених 
вулицях, у парках, висад
жують дерева і кущ;, го 
тують до літнього* сезону 
спортивні майданчики, за
кладають іесяткв клумб і 
квітників школярі Но. 
аплу гківської восьмнріч, 
ної школи закладуть парк 
Слави.

Всі зароблені кошти бу
дуть перераховані у фонд 
XII Всесвітнього фестива
лю молоді і студентів у 
Москві.

Заступник начальника 
комсомольського штабу по 
проведенню суботника, 
заворг Онуфріївського РК 
ЛКСМ України Л. ШУ
МЕЙКО:

Понад три тисячі юна
ків та дівчат району пра
цюють сьогодні па своїх 
робочих місцях та благо, 
устрої Онуфріївни і сіл 
району. Відрадно, що за
співувачами в роботі, як і 
належить, виступають пе
редові колективи і трудів
ники. Серед них — КМК 
автогаража імені XXIV 
з’їзду комсомолу України 
колгоспу імені XXV з’їзду 
КПРС (керівник колективу 
Г. М. Стрижак, групком- 

вашме на зекономленій 
електроенергії, сировині і 
матеріалах. Виробничий 
план буде викопано не 
менше, як на НО процен
тів. Передбачено вигото
вити продукції иа суму 26 
тисяч карбованців. 10,4 ти

учасницею Великої Вітчиз- 
няиої війни.

Більше двох годин три
вав урок. Гості цікаво 
розповідали про нелегкі 
воєнні роки, а молодь із 
захопленням слухала їх 
задавала численні 
тання.

ського Союзу і Україн
ської РСР.

З великим піднесенням 
учасники зборів обирають 
почесну президію в скла
ді Політбюро ЦК КПРС на 
чолі з Генеральним секре
тарем ЦК КПРС товаришем 
М С. Горбачовим.

З доповіддю «Вірність 
великій справ? Леніна» ви
ступив кандидат у члени 
Політбюро ЦК Компартії 
України, перший заступ
ник Голови Рад - Міністрів 
УРСР Ю. П. Колсмієць.

Урочисті збори оголо
шуються закритими. Тх 
учасники співають партій
ний гімн «Інтернаціонал».

(РАЇАУ).

сорі В:>;гор Тищенко) та 
комсомольсько . молодіж
ний колектив тракторної 
бригад;; .¥-■ І колгоспу іме
ні Комінтерну (бригадир 
А. ). Литвин, групкомсорг 
Василь Лнсенко), які вирі- 
шили сьогодні, в день «чер
воної суботи працювати 
на економленому пально
му. А обидва КМК трак
торних бригад колгоспу 
імені Леніна, які очолю. 
іг В. Ф Уткіп та М. В. 
Єрмаков. і-зпли підвищені 
соціалістичні зобов'язан
ня і сьогодні засіють 72 
гектари земельних площ та 
вироблять 48 гектарів 
умовної оранки Високі на- 
міікп на день суботника в 
окремих виробничників — 
Анатолія Гзврилова га Ми
коли Фундоввого (водії з 
колгоспу «Зоря») Віри Ко. 
черги та Тетяні) Череп’яної 
(доярки колгоспу :Шлях 
Леніна»), Анатолія Чорно 
то та Віктора Ткачепка 
(механізаторі: колгоспу
імені XX з’їзду КПРС) і 
багатьох інших.

Комсомольці та молодь, 
які не зайняті у сфері ма. 
теріальвого виробництва, 
беруть участь у благо
устрої сіл. Так, сьогодні 
лише в трьох селах •— 
Омельнпк, Звбке. Вишнев- 
ці — буде посаджено- 440 
дерев. Осповпа ж маса 
школярів займатиметься 
вивезенням металевого ло
му, зібраного напередодні.

сячі карбованців — такни 
буде внесок у цю цифру 
КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ 38- 
воду.-

Т. БОНДАРЕНКО; 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
чавуноливарного засо- 
ДУ-

Потім учні дали невелн- 
кий концерт для ветеранів, 
в якому взяли участь Світ
лана Жпвчіпіа, Світлана 
Аяголенко, Людмила Кар 
дат.

Б МАЛЮТА, 
викладач СПТУ І’® і4.
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Учні десятирічки № З

пишаються тим, що на-

вчаються в школі, яка ще

з 1924 року носить ім’я

вождя. Годинами можуть

розповідати про шкільний

музей В. І. Леніна, якому

в ці світлі квітневі ДНІ ви-

повшоється 25 років.

Створений колективною 
працею вчителів та учнів, 
він став центром багато
гранної роботи по ідейно, 
політичному та морально
му’ вихованню школярів.

Кожного, хто вперше пе
реступає поріг музею (а 
екскурсанти в школі бува
ють щотижня) чекають 
гарні, з естетичним смаком 
оформлені експозиції, ле
нінська бібліотека, в якій 
зібрано більше трьох ти
сяч творів В. 1. Леніна та 
книг про вождя на 
мовах світу, багата 
тска.

Біографія музею

.йГ.УМЬ -і

КОМСОМОЛ ь
ською

не вже десять років з то-

були на Південний Буг, де

тоді тільки-но розпочина

лось будівництво Гіівден-

електростанції з селі Кос-

області.

тянтинівка Миколаївської

го часу, як комсомольці-

путівкою
У траані цього року ми-

но-Української атомної і

добровольці з Кіровоград- 

щини у числі перших при-

різних
фоно-

Біографія музею почи. 
налася з копіткої поперед
ньої роботи, яку започат. 
кувала колишній директор 
школи ветеран педагогія, 
ної праці 11. Ф. Яндовпч.

Екскурсії та подорожі, 
зустрічі з ветеранами пар
тії і комсомольцями різних 
поколінь, заочні подорожі 
по ленінських місцях, лис
тування з іншими музеями 
країни — все це допомог
ло в свій час зібрати чи
малу кількість цінних екс. 
поиагів, фотодокументів, 
які постійно збагачуються 
і ;араз складають експози
цію з тринадцяти розділів 
та фонди музею.

Серед них макети, вііго. 
тов.іені руками учнів: крей. 
сер Аврора», «Мавзолей 
В. І. Леніна на Красній 
площі*, «Молодий Ленін на 
полюванні», фотографії, 
скульптури, картини... Всі 
експонати музею знаходя-

ться в активній дії, постій
но працюють на виховання' 
школярів. Вивчення творів 
про В. 1. Леніна різних на. 
родів дозволяє їм глибоко 
осмислити образ вождя, по
бачити наступність в роз
витку літератури.

Використання ленінської 
спадщини в навчально-ви
ховному процесі допомагає 
формувати в учнів міцні 
знання і комуністичний 
світогляд, палке бажанні 

—брати приклад з вождя 
звіряти но ньому свій шля: 
у самостійне життя.

У "школі склалася чіткі 
система використання екс 
понатів музею в позаклас 
ній та позашкільній робо 
ті. Тож виховання на при 
кладі життя та діяльност 
вождя здійснюється із вра
хуванням вікових особли
востей учнів, а також тра
диційних форм і методів 
роботи з піонерами і ком. 
сомольця.мн. Надовго за
пам'ятаються їм недавно 
проведені читацькі та тео
ретичні конференції за тво- 

■“рамп М. Прилєжаєвої 
«Дивний рік», М. Шагінян 
«Чотири уроки в Леніна», 
«Епоха великого Леніна», 
«З ім'ям Леніна в кожно
му серці», «Життя вож
дя — великий приклад бо. 
ротьби за перемогу кому
нізму».

Слід відзначити плідну 
роботу ради музею, 
складу якої входять 
в’ять учнів, секційну робо
ту, кращих активістів му
зею Олену Урсулову, Те. 
тяну Тимошевську, Олек
сандра Швеця, Вікторію 
Куріцину, Марину Сер- 
гієнко.

Виховувати молодь у 
дусі відданості комуністич
ним ідеалам допомагають 
традиційні ленінські уро. 
ки.

Проводячи їх, вчителі 
школи О. М. Кирильчук, 
К. С. Кльон, О. С. Хомен. 
ко, О. І. Харщізова та ін
ші з ленінських позицій 
розглядають процеси су
спільного життя, залуча
ють учнів до вивчення не-

Дб 

де-

вичерпиої теоретичної спад, 
щинп вождя.

Протягом багатьох ро
ків квітень — це місячник, 
коли проводяться 
ські_уроки, читання, 
курси, виставки 
робіт, ленінська 
вахта, тематичні вечори, 
присвячені вождеві, дис
пути. Щороку кожний 
клас, кожний піонерський 
загін отримує конкретне 
завдання по збору і оформ
ленню матеріалів, які по
тім займуть чільне місце в 
експозиції музею, готує 
рапорт про свою участь у 
підготовці до ленінських 
днів.

Ленінський музей шко- 
лн готується до свого 
ювілею. Його діяльність 
стала важливим фактором 
комуністичного виховай, 
ня учнів, а сам він — 
справжньою лабораторією 
ідейного гарту, дійсно на
родним музеєм.

Знайомишся з матеріа
лами музею і помічаєш 
присутність Леніна в по
всякденному житті школи. 
А. ще — усвідомлення ТО
ГО, що все більше наших 
учнів свою діяльність, 
ставлення до навчання, 
громадської роботи звіря
ють ГІО Іллічу.

ленін- 
кон- 

дитячнх 
трудова

МЫ ВОПЛОЩАЕМ 
ЛЕНИНА ЗАВЕТЫ 

Слова Владимира ШУРАПОВА
Музыка Кима ШУТЕНКО 

Как прекрасны Родины рассветы, 
Золотые нивы и луга.
Нет земли чудеснее на свете
Той, чго сказку детям сберегла.

Припев: Восходит солнце над Страной Советов 
И светлый день шагает по земле. 
Мы воплощаем Ленина заветы. 
Мы благодарны, партия, тебе.

С каждым днём мы радуем Отчизну
И учёбой нашей, и трудом.
Нет нигде такой счастливой жизни, 
Что пришла в родной советский дом.

Припев...
Родине мы песню посвящаем
И свои горячие сердца.
Нам в пути дорогу освещает 
Пламенное сердце Ильича.

Припев: Восходит солнце над Страной Советоа 
И светлый день шагает по земле. 
Мы воплощаем Ленина заветы. 
Мы благодарны, партия, тебе.

Тепер на березї мальов-! 
ничої річки виріс красивий | 
сучасний населений пункт. 
енергобудівників і екс-1 
плуагаційників атомної 
електростанції. Ті, хто при
їхав тоді закладати перші ’ 
корпуси енергоблоку АЕС, , 
тепер назазжди поселили-! 
ся там, у селищі, збудова
ному власними руками.

Зараз у нашій області 
формується комсомоль
сько-молодіжний 
«Стахановець-85»,
29—30 КВІТНЯ буде від
правлено на будівництво; 
нової черги Пізденно-Ук-1 
раїнської АЕС.

Управлінню будівництвом) 
атомної електростанції по
трібні робітники найрізно
манітніших будівельних 
спеціальностей. Тим, хто; 
не має спеціальності бу- ; 
дівника, можна набути її 
на місці з відривом чи без! 
відриву від виробництва. |

Бажаючі поповнити сім'ю; 
енергобудівникіз Півден-І 
но-Української АЕС по
винні терміново звернути.; 
ся до райкомів чи місьх-і 
комів комсомолу, а також у і 
обласний комітет комсо
молу. [

t

і

загін 
який

Юнаки і дівчата Кірово- 
градщини! На вас чекає 
Південно-Українська ЛЕСІ

С. КРАДОЖОН, 
інструктор ОК ЛКСМУ.А. САРЖЕВСЬХИЙ, 

педагог.
м. Кіровоград.

!

ПОДЛ РУВА ти
Одна з найглобальніших проблем на земній кулі, що потребує постійної ува

ги. контролю і позитивного розв’язання — екологічна. Особливої актуальності 
вона набула в останні десятиріччя нашого затехнізованого, атомного й елек
тронного століття. Як зберегти навколишнє середовище сьогодні, аби воно слу
жило для майбутніх часів, для наступних поколінь — завдання номер один 
кожною жителя планети Земля.

Про те, які заходи в цьому напрямі здійснюються в шахтарському місті 
Олександрії, й повів мову наш кореспондент з відповідальними працівниками 
міськвиконкому напередодні Всесоюзного комуністичного суботника.

них депутатів розглядалось 
важливе питання: «Про до
тримання законодавства про 
охорону, природи та заходи 
по дальшому поліпшенню 
природоохоронної роботи в 
місті». Тоді зокрема відзна
чалось, що на брикетних 
фабриках виробничого об’єд-

пого заводу товариша Куче, 
ренка. Давно уже жителі 
скаржаться, що в самому 
центрі міста запущено ма- 
леньку рітечку Березівку. 
Торік у грудні зобов’язали 
розчистити її, привести в ва-

для пас не цс є головним. 
Ми зустрічаємось з мешкан
цями міста, начальниками 
/КЕКіп, керівниками під
приємств і часто недоліки 
виправляємо на місці. Не 
завжди, знаєте, в людей за

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

К'9Р.: Колись одноповер
хова Олександрія в останні 
роки все помітніше зводи
ться вгору. Подейкують, що 
незабаром у місті з’являться 
перші чотирнадцятиповерхо
ві небосяги...

В..Ф. ТЬОТУШКІН, го
ловний архітектор міста: 
Кількість жителів нашого 
міста переступила стотисяч
ну межу: зростає населен
ня — мають зростати й бу
динки. Останніми роками ін. 
тенсивно ведеться будівни
цтво в Південному й Пів
денно-східному районах міс
та згідно генерального пла
ну, затвердженому в 1970 
році Харківським проектним 
інститутом «Укрміськбуд. 
ироект». План на 25 років.

Зведення першого чотир- 
надц я ги повер хового житло-

вого будинку заплановано 
ь<> нинішній рік.

КОР.: Отже, Олександрія 
росте... Багатоповерхові бу
динки — це, звичайно, доб
ре, але чи не змушені ми по
ступатись «зеленою архітек
турою» заради бетонної?..

В. Ф. ТЬОТУШКІН: Ге
неральним планом забудови 
міста і це не могло не бути 
передбаченим. Бо дерева, 
кущі, квіти — це життя. Ви 
гляньте лише па макет Олек. 
сандрії в майбутньому і пе- 
реконаєтесь — вона потопа
тиме в зелені. Дерев з часом 
у місті в розрахунку на ду
шу населения буде значно 
більше, хоч населення міста 
зростає. Разом з будівниц
твом нових районів виника
тимуть нові зелені насад, 
ження. Та й будувати ми на. 
магаємось за планом так, 
аби не зачіпати Існуючих са-

кам
дів, парків. Приміром, по
вий житловий масив «Пів
денний» споруджується на 
пустирі колись глухої око
лиці міста. Там дерев зов
сім не. було. Нині є.

В. К. ТКАЧЕНКО, стар
ший інженер по промисло
вості міськвиконкому, сек
ретар міської організації то
вариства охорони природи: 
Боротьба за збереження на
вколишнього середовища, за 
свіже повітря у місті — це 
питання піде в області *не 
стоїть, мабуть, так гостро, 
як в олексаидріїщів: в місті 
працює кілька потужних 
брикетних фабрик.

У серпні минулого року па 
11 сесії міської Ради народ-

ііания «ОлексапдріявуТілля» 
проведено реконструкцію і 
вдосконалення більше двох 
десятків газопплевловлюю- 
чих установок, проте на 
фабриках «Байдаківська», 
«Димитровська», на заводі 
підйомно-транспортного ус
таткування та деяких інших 
підприємствах це питання 
залишається відкритим і до
сі... Залишається єдине — 
повернулись до рішення се. 
сії міськради і серйозно спи
тати з відповідальних пра
цівників.

В. К. МОЦНИЙ, завідую, 
чий відділом комунального 
господарства міськвиконко
му: 'Гак, як недавно спитали 
з директора слектромеханіч-

лежинй стан і доглядати ро. 
бітників електромеханічно
го, але догляд цей фактично 
існує тільки на папері, бо в 
дійсності проводився абияк. 
Недавно адміністративна ко. 
місія міськвиконкому оштра
фувала директора заводу на 
50 карбованців.

1 Іедавно ми проводили 
рейд но місту. Чого тільки 
пе побачили її не зафіксува
ли на фотоплівку учасники 
рейду! Трьох осіб за мате 
ріалами рейду було ошгра 
фбваио на 10 карбованців.

КОР.: Але ж штраф не ви
рішує питання в цілому...

В. К. МОЦНИЙ: Так, це 
крайній захід. І хоч діє він, 
як правило, блискавично,

роботою, за домашніми кло
потами доходять руки ДО ЧО
ГО, про що ми ведемо мо
ву — впорядкування тери
торії, на якій живеш, па 
якій вчишся чи працюєш.

КОР.: Багато в цьому пла
ні. певно, лають суботникн?

В. К- МОЦНИЙ: Безумов
но. На багатьох підприєм
ствах не чекають Всесоюз
ного комуністичного, а орга
нізовують суботникп власні 
і здебільшого з ініціативи 
комсомольських організа
цій. Але до «червоної субо
ти» напередодні святкуван
ня дня народження В. 1. Ле
ніна Олександрівні, як і всі 
радянські люди, готуються 
заздалегідь і планують на
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ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Час тривоги, час надії...
З тих пір, як вони бачи-

лися востаннє, минуло

тридцять років. Не тільки

сивина посріблила скроні

,аі 3 явилось в ньому

щось таке, що не відразу

міг збагнути Вороноа. Де

той веселий, сповнений

надії, щедрий і душевний

Чарльз Брайт, яким пам’я

тав його Михайло звідтоді,

із Потсдаму? Ні, зовні він

лишився все таким же ве-

селим Чарльзом, але ж по

мічав Воронов, що навіть,

бен мир, яким потрібне 
чисте небо. Фільм знято у 
двох часових площинах і 
це, безу/ловно, диктує свої 
закономірності. Хронікаль
ні кадри 1945 року, як і 
кадри «під хроніку», не 
просто вмонтовуються в 
художню тканину фільму. 
Стиль фільму не порушує
ться навіть різницею зо
рового ряду хронік 1945-го 
і 1975-го років. До того ж 
події ще близької пам’яті, 
тобто в Хельсінкі, подані 
тільки як хроніка (за ви
нятком «журналістських» 
лі.-.ій), тоді як хроніка 
1945 року знаходить про
довження в ігровому кіно. 
І досить глибинне яскра
ве продовження. Реальні 
історичні образи керівни
ків трьох великих держав 
— СРСР, США і Велико
британії відомі нам не ли-

танською егідою. І саме в 
цей час американський 
президент власноручно ви
носить вирок Хіросімі й 
Нагасакі. А через кілька 
днів після конференції 
атомні бомби знищать 

мирні японські міста. І весь 
цей час, всі ці тридцять 
років будуть пересторо
гою людству! До речі, од
на з найсильніших сцен 
фільму: коли президент 
США, бажаючи залякати 
Радянський Союз і тим са
мим обуЛАОВИТИ вигідні для 
американців рішення кон
ференції, «довірливо» спо
вістив Сталіну про нечува- 
ної сили зброю, яку має 
Америка. Яку витримку 
треба було мати, щоб ні
чим не видати свого хви
лювання! «Дякую», — піс
ля паузи відповів глава 
Радянського уряду і

й тому, що у фільм введе
но ігрові моменти, і тому, 
що розповідає він про Пе
ремогу! До того ж ство
рений фільм людьми, біль
шість з яких були учасни
ками битаи з фашизмом.

Єзген Матвсєв зробив 
фільм про велике право 
людей на щастя, про те, 
що ніколи не лозинні по
вторитися Хіросіма і Нага
сакі. Насичений важливи
ми історичними реаліями 
фільм нагадує про те, що 
сповнений надій час після 
закінчення минулої війни 
все більше стає часом три
воги. Звідси закономірна 
послідовність серій «Час 
надії», «...Час тривоги». Хі
ба не підтверджує це сьо
годнішня ворожа людству 
політика адміністрації 
США, небезпечна теорія 
зоряних воєн!

події* 
Факти 
КОМЕНТАР

вчиться по Леніну

міг приховати якогось не-

Ті, хто читав роман 
Олександра Чакоасько.-о 
«Перемога», звичайно, па
м’ятають журналістів Во- 
роноза і Брайта, — росія
нина та американця, котрі 
й стали героями одноймен
ного фільму режисера Єв
гена Матвсєва. 19 квітня 
відбулася його всесоюзна 
прем’єра.

Фільм охоплює чима
ленький відрізок часу: від 

^Потсдамської конферен- 
' 'ції 1945 року до наради у 

Хельсінкі 1975 року.

Як краще визначити 
жанр роману? А фільму? 
Політичний, художньо-до
кументальний, історико- 
хронікальний? Всі ці ви
значення правильні. Голов
ні герої ніби об’єднують 
події, які розгортаються 
на широкому історичному 
фоні. Тоді в Потсдамі іс
торична конференція на
мітила шляхи розвитку 
повоєнної Європи. Нарада 
в Хельсінкі підтвердила 
непорушність цілей нашої 

. країни, країн соціалістич
ної співдружності, волю 
народів світу, яким потрі-

£ своєму житті, — про

раненного смутку...

дружину, сина, Брайт не

розповідаючи про краще

ше з художньої літерату
ри, відтворили цікаві акто
ри Г. Менглет (Черчіль), 
А. Масюліс (Трумен), 
Р. Чхінвадзе (Сталін). Ве
лика трійка зібралася, щоб 
вирішити долю повоєнної це означає, Курчатов одер. 
Європи. І саме в цей час в 
британській окупаційній зо
ні Воронов і Брайт роб
лять справді вражаючі 
знімки: озброєні до зубів, 
гітлерівські головорізи 
проводять «бойові манев
ри»... тільки вже під бри-

йшов, залишивши здивова
них американського пре
зидента та англійського 
прем’єра.

Доки «новоспечені ке
рівники світу» гадали, що

жував завдання кинути всі 
сили на створення ядерної 
зброї. І а 1947 році вчені 
справилися з цим.

Головне навантаження у 
фільмі припадає на епізо
ди, пов’язані з Потсдам
ською конференцією. Це

Але фільм «Перемога» 
пронизаний і великим оп
тимізмом, великою вірою 
в перемогу сил миру, це 
фільм про весну невтраче- 
них надій. Надія — як сон
це, намальоване вірмен
ським хлопчиком, як білий

зголуб, що злітає в небо 
добрих рук людини...

В. ЛЕВОЧКО.
м. Кіровоград.
На знімну: кадр 

фільму «Перемога».
з

з

І
Цей день великий фронт ро
біт. Особлива увага, зви
чайно, належить впорядку
ванню міста, прагненню зро
бити його ще кращим, при
вабливішим.

КОР.: 1 знову мені хоче
ться повернутись до того, з 
чого ми почали розмову: 
озеленення міста. В одному 
з березневих номерів міськ- 
райониої газети «Ленінський 
прапор» з невеличкою заміт
кою «Викохай дерево» ви

ступив ветеран праці, як вид. 
но, охоронець природи ва
шого міста М. Андрійченко. 
«Щороку мешканці нашого 
міста, — з гордістю пише 
ветеран праці, — саджають 
у дворах, на вулицях І пло
щах тисячі дерев і кущів». 
Мабуть, розшириться зона

са
зелених насаджень і в день 
цьогорічного суботника?

В. К. ТКАЧЕНКО: У зга- 
- ЭДИпй замітці є іі інші гарні 

слона: «Добре було б, якби 
кожен олексаіідрієць опрос- 
тни у своєму дворі, на вули
ці проти свою будинку хо
ча б по одному дереву». Так 
має бути, і недарма в наро
ді кажусь, що людина, яка 
не посадила за свій вік жод.

ного дерева — даремно про. 
жила. Бажання посадити й 
виховати дерево — бажання 
благородне. Проте у нашого 
великого міста немає свого 
розсадника дерев, кущів. 
Для нас дістати дерево — 
проблема. Ось і цього разу 
заплановано посадити по
над 9 тисяч дерев, а питан
ня про це ще вирішується.

Торік за трояндами їзди
ли на Донбас два рази — 
15 тисяч кущів привезли. 
Можна собі уявити, як при. 
красять вони місто! В Кре
менчуцькому районі па Пол
тавщині діставали дерева. 
Одне слово — розсадник 
місту потрібен, як повітря.

1 ще стосовно суботника. 
Піонери і комсомольці МІС- 
та виступили з цінною іні
ціативою в період підготов
ки нашого народу до свят
кування 40-річчя Великої 
Перемоги: на місцях жор
стоких боїв в роки війни по
садити 581 берізку, як сим. 
вол пам’яті про тих, хто від- 
дав життя, визволяючи 
Олександрію. Зелений пояс 
Слави народжуватиметься в 
день червоної суботи.

Взагалі, охорона навко
лишнього середовища, збе
реження його для майбутніх 
поколінь не повніші перство 
ртоватись на кампанії. Це 
справа серйозна і щоденна.

Розмову вів В. БОНДАР.

Поведуть чемпіони
Велике театралізоване 

свято готуємось ми про
вести 9 травня на стадіоні 
«Колос» у Вільшанці. Звід, 
си буде дано старт легко
атлетичному кросу, при
свяченому 40-річчю Пере
моги. Тут змагатимуться 
допризовники за призи па
м’яті героїв-земляків. Три. 
ватимуть турніри з ігрових 
видів спорту. Стартувати
муть багатоборці ГПО, які 
в квітні складають залік 
з фізичної та військово- 
технічної підготовки. В 
спортивному марш-параді 
візьмуть участь чемпіони і 
призери районних спарта
кіадних турнірів, встера. 
ни спорту, колишні фрон
товики.

Представники колектіь 
вів фізкультури готові до 
стартів. Тепер на черзі — 
підготовка стадіону до 
свята. Тож гуртуємо удар 
ні комсомольські загоїш, 
які оновлять нашу спор 
тнвну базу. Юнаки та дів
чата колгоспів «Аврора», 
імені 40-річчя Жовтня, 
райсілбгосптсхпікії, стар, 
шокласіпікії Вільшапської 
десятирічки об.т а д п а ют ь 
під час суботника і неділь.

никд бігові доріжки, ігро
ві майданчики,сектори для 

стрибків і метальників, по
фарбують ірибунп. Місце
ві художники вже закін- 
чують роботу, виготовляю, 
чи панно, лозунги, бар
висті вітрини, фотомонта
жі. Зроблено щити з нор
мативами комплексу ГПО, 
готується фотогалерея з 
портретами чемпіонів і ре
кордсменів району.

Оновлюються стадіони 
в усіх селах району. Біля 
цих комсомольці садять 
алеї Слави.

В. ТРОЯНСЬКИЙ, 
другий секретар Віль- 
шзнського райкому 
комсомолу.

НА П'ЄДЕСТАЛІ

І

— Поему, присвячену 
Володимиру Іллічу Леніну, 
прочитає її автор — Рабах 
Шехда, — оголосив веду
чий концерту. На сцену ви
йшов невисокий смаглявий 
юнак. Трохи хвилюючись, 
став читати свої вірші... 
Цей виступ відбувся 15 ро
ків тому в одному з вели
ких залів Алжіра на вечо
рі, влаштованому громад
ськістю АНДР у зв язку з 
100-річчям з дня народ
ження В. І. Леніна. Годі я і 
познайомився з юнаком, у 
долі якого так багато зна
чить Ленін, СРСР, радян
ська людина.

Р. Шехда народився і ви
ріс у невеликому алжір- 
ському місті Тіареті, що 
міститься на південь від 
столиці, у центрі посушли
вого гористого плато.

Рабаху рано довелось 
ступити на самостійну 
стежку. Старший брат Му
хаммед, ^активний учасник 
визвольної революції, за
гинув за свободу під час 
антиколоніальної війни. На 
руках у старенького бать
ка залишилось декілька 
дітей, і Рабах змушений 
був кинути навчання — 
для заробітку. Одного ра
зу він проводжав свою 
маму до місцевої лікарні і 
на прийомі познайомився 
з Аріадною Семенівною 
Савкіною — одним з ліка
рів радянської медичної 
місії, що працювала в Тіа
реті.

Досвідчений лікар, чуй
ний, ладний прийти хворо
му на допомогу, А. Савкі- 
на справила велике вра
ження на алжірського 
юнака. Ця перша зустріч з 
радянською людиною за
родила в душі молодого 
алжірця інтерес до Країни 
Рад, її народу.

У жилах Рабаха Шехди 
тече гаряча кров місцевих 
жителів — кочівників. Гор
ді й волелюбні зони особ
ливо цінять у людях такі 
риси, як щирість та добро
сердечність. Рабах став 
часто заходити в гості до 
радянського доктора. Кож
на нова зустріч, кожна но
ва оповідь Аріадни Савкі- 
ної розширювали уяву 
алжірця про радянську 
дійсність. Подарований ра- 

I дянським лікарем портрет 
Леніна він повісив у себе 

' вдома на найпомітнішому 
місці.

Нові враження збагатили 
його світ. Скоро вони зна
йшли своє застосування і в 
улюбленому захопленні 
юнака — віршах, які він 
писав з дитинства, бони 
були різними за змістом

та довершеністю, 
перемішувалась з 
ми, що оспівували пафос 
недавньої боротьби проти 
колонізаторів, роздуми 
про смисл буття, несли на 
собі відбиток традиційної 
арабської поезії та філосо
фії. Нині ж у віршах Раба- 
ха з’явились нові мотиви 
та образи: Кремль, Моск
ва, Ленін. '

Тим часом відрядження 
радянського лікаря піді
йшло до кінця. І в долі 
молодого’ алжірця наміти
лись зміни. Здібний юнак, 
що давно мріяв поступи
ти до вузу, поїхав до сто
лиці. Там влаштувався на 
роботу. Вечорами навчав
ся у випускному класі се
редньої школи і одночас
но добросовісно вивчав 
російську мову в Радян
ському культурному цент
рі в Алжірі.

І ось заповітна мрія Ра
баха Шехди здійснилась. 
Восени 1970 року під час 
зустрічі зі мною він з гор
дістю показав направлен
ня міністерства вищої ос
віти республіки на навчан
ня до СРСР. У Радянсько
му Союзі його чекала «ро
сійська мама», як називав 
Рабах Аріадну Савкіну. Йо
го чекало освоєння 
фесії інженера 
градському 
му інституті, 
прожити в 
Жовтневої 
здійснити екскурсії до 
Смольного, на «Аврору», 
познайомитися з місцями, 
де жив і працював вели
кий Ленін.

У 1977 році Р. Шехда з 
відзнакою захистив дип
ломний проект, йому про
понували залишитись в ас
пірантурі, проте молодий 
спеціаліст поспішав додо
му, до рідних, прагнув за
стосувати на практиці на
буті в Радянському Союзі 
знання. У себе на батьків
щині випускник Ленінград
ського політехнічного спо
чатку викладав в одному 
з вузів алжирської столиці, 
а згодом переїхав у рід
ний Тіарет і працює на од
ному з підприємств.

Усі ці роки триває пе
реписка між алжірцем та 
його «російською мамою». 
Недавно, будучи в гостях 
у Аріадни Семенівни Сав- 
кіної і, гортаючи товсту 
папку листів, фотографій і 
віршів Рабаха Шехди, я ви
явив і поему, із якою він 
виступав на вечорі з наго
ди 100-літнього ленінсько
го ювілею.

Ю. ЗІНІН, 
спецкор АПН.

Лірика 
рядка-

про- 
в Ленін- 

політехнічно- 
шість років 
місті-колисці 

революції, 
екскурсії 

«Аврору»,

ФОТОКАЛЕЙДОСКОП

В десятці кращих
Республіканський спорт- 

комігег визначив десятку 
кращих гирьовиків Украї
ни за підсумками виступів 
у 1984 році. Майстер спор
ту з Новоукраїнки Віталій 
ІОтпш (вагова категорія до 
67,5 кілограма) набрав 
139 балів і став другим у 
цій десятці. А представник 
волинської Володимир 
Шеремет (75 кг) —- сьо
мий (148 балів).

ФРН. Майже 
чотири тисячі 
Нтдіін витратили 
Ягителі Вейха- 
узеиа разом з 
друзями, що їм 
Запомагали. на 

БУДІВНИЦТВО цьо
го гіганта з 
майже 2-метро- 
внм переднім 
колесом і мото
ром потужністю 
у 8 кінських 
сил.

Фото 
ДПД-ТАРС.
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ЗАКІНЧУЄМО Розмов

Ви пам’ятаєте пісні із мультфільму «Великий сек
рет для маленької компанії» про зграю білокрилих 
коней і про собаку, який від життя собачого буває 
кусючим, про те, що ж це таке — справжня дружба, 
їх виконують Тетяна і Сергій Нікітіни — скажете ви. 
І згадаєте нісшо «Я спитав у тополі» з кінофільму 
«Іронія долі, або з легким паром», і пісні Ю. Моріц у 
мультфільмах", які полюбилися не тільки дітям, але й 
дорослим, і будете наспівувані тихенько пісеньку про 
Бразілію чи про Брич-Мулу.

Сьогодні наш гість — лауреат премії Московського 
комсомолу Сергій НІКІТІН.

— У московських кон
цертних організаціях дует 
Нікітіних не значиться. Ми 
знаємо, що пі Ви, ні Тетя
на ніколи пе вчилися «па 
артистів». Як ви прийшли 
на естраду?

— І я, і Тетяна вчилися 
на фізичному факультеті 
МДУ. Я дуже любив співа
ти під гітару. У 1963 році 
мені раптом .апропонува- 
ліг виконати одну з пі
сень по телебаченню. Це 
була пряма трансляція з 
телетеатру. Коли я повер
тався з телепередачі, біля 
свого від’їзду зустрів цілу 
делегацію. Сусіди зустріча
ли мене з квітами. 1967 ро- 
ку ми зустрілися з Тетя
ною і з того часу співаємо 
разом. Насамперед, ми спі
ваємо для себе, для своїх 
друзів. А телебачення роз
ширило їх коло.

Якби виникла

Пишу вже вдруге, па од
ну і ту ж тему. У поперед, 
ньому випуску - Диск-залу» 
було вміщено лист К. Коб
зар, де вона хвалила пере

писала, 
програ
ло впо- 
зразок 

а рубіж.

дачу «Пісня-85», 
що це дуже цікава 
ма. А мені більше 
доби передачі иа 
«Мелодії і ритми з 
ної естради». Є чимало і 
радянських ВІЛ, які дуже 
люблю слухані, приміром, 
«Земляне», Динамик», але 
чому про ОДНІ З НИХ МИ ЧИ- 
гаємо й чуємо багато, от 
як про тих же «Землян», 
а про інші — иічоео?

М. ГОРДІЄНКО, 
емт Новгооодка.

* * *
Прочитали відгук Р. Лю- 

барського на виступ джаз-

квартсту з Дпіпропсгров 
ська ■ Перехрестя «Кредо» 
і не погоджуємося з ре
цензентом. На наш погляд, 
стиль колективу — це не 
у пошуки стилю», а синтез 
джазу 50-х і року 70 х ро
ків. Нам сподобався також 
виконавський професіова. 
лізм -Кредо».

А. КРОЛЕВЕЦЬ,
А. ПІДОПРИГОРА,

В. ЛАВРИНЕНКО, 
студенти Кіровоград
ського інституту сіль
госпмашинобудування.
\ * * *

Я був па концерті Кре
до» і скажу, що в рецензії 
про його виступи сказано 
не все. Скажімо, яро те, 
що деякі композиції па 
прохання публіки викону

валися на «біс». Я не вва
жаю себе надто компе
тентним прихильником ми
стецтва, може, щось і про
пустив, але подібну реак
цію залу пригадую іількп 
на одній із вистав драмте
атру з Тернополя. Навіть 
іменитих столичних іастро- 
лерів не приймали гак за- 
хоплеио.

О. ПЕРЛЮК.
м. Кіровоград.
РЕЗЮМЕ «ДНСК-ЗА- 

ЛУ». Завершуючи почату 
в добірці «Деяка прихиль
ність... До таланту чи мо
ди?» («:МК» за 16 лютого 
цього року) і продовжену 

в минулому випуску «Диск- 
залу» розмову про сучас
ну естраду, ми дякуємо 
всім читачам, які не зали
шилися байдужими до цієї 
теми. Ваша зацікавленість, 
ваш різнобічний підхід до

течій у молодіжній музи. 
ЦІ .■ti.ii,1. ... ......_ '■■Л

вам 
свої 
вам 
порада -- уникайте 
горичних ВИСНОВКІВ, що ЕЙІ 
никають через поверхове 
знання предмета. ОСІ 
М. Гордієнко «пересичсч 

■іашіям творчості 
а хтось про них 
зате гірекрасвЗ 
ІЗ І!р;н р;^вьун jj 
скажім озНр] е- 
за всіма телеіїеі 
й публікаціям^ 

всте; 
жиги, тож принцип «Я Н? 
чув, значить нічого й нё 
було» ііе варто брати на 
озброєння. І концерти од
ного й того ж колективу 
викликають різну реакцій 
в різної аудиторії, про що, 
власне, і свідчать ваші від
гуки.

сподігаємося, дасть 
імогу рсзіинрюватй 

знання мушки. І хай 
прислужиться наша 

кате!

ним» зна 
«Землян», 
ледве чув, 
обізнаний 
задумами, 
онтьєва. 1 
редачами 
фізично неможливо

присвяченим ли-річчю Бо- і 
ликої Перемоги радянсько- -в»- 
го народу у Великій віт- * 
чизняніи війні. Цікавою і

■

МУЗИЧНИМ КАЛЕЙДОСКОПТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

Нещодавно у Кіровограді 
відбувся заключний кон
церт огляду-конкурсу ху
дожньої самодіяльності 
профтехучилищ області, 
присвячений 40-річчю Бо-

різноманітною була про
грама огляду, де свою ви
соку майстерність і неабй- 
які таланти продемонстаф 
вали хлопці і дівчата з 
ПТУ.

Дружними оплесками на
городили глядачі вистур 
ансамблю ложкарів Олек
сандрійського СПТУ № 33, 
яким керує майстер вироб
ничого навчання, заслуже
ний працівник культури 
УРСР В. М. КУМЕЙКО.

Фото Л. БОЛОТІНД.були Ада Якушева і Юрій 
Візбор. Талановиті, небай
дужі людщ вони написали 
дуже багато чудових пі
сень. Юрій Візбор помер 
восени 1984 року. Для лю
бителів авторської пісні це 
дуже велика втрата. Від 
нас пішов письменник, 
поет, гірськолижник, і вза
галі чудова людина. Слу
хаєш його лісні і стає ду
же боляче, що молодь цих 
пісень не слухає.

— Ви часто озвучуєте 
мультиплікаційні, художні 
фільми. Розкажіть, будь 
ласка, про свої останні ріг 
боти.

— Недавно Сергій Об
разцов запросив поета 
Юрія Ептіна й мене напи
сати пісні для вистави 
«Божевільний Журден» 
М. Булгакова. Мн задума
лись — хто ж у нас сьо
годні міщанин? Сьогод
нішній ейщапйн може ді
стати все, їцо завгодно. Він 
сидить ца престижних міс
цях в престижних театра;:, 
він одягнений за остан
ньою модою. Але ось ЩО 
йому недоступно •— це, щоб 
до нього додому прийшла' 
Белла Ахмадуліна І всю 
ніч читала власні вірші. 
Коли ми це зрозуміли, піс- 
ня у’ пас вийшла. Жаль 
тільки, що в спектакль во
на так і не ввійшла..,

— Традиційне — плани 
на майбутнє.

— Вони зв’язані із Все
світній фестивалем молоді 
і студентів у Москві. Нам 
пощастило бути учасника
ми такого фестивалю в Га
вані. Ми з великою цікавіс
тю брали участь у роботі 

Там 
ви

каз-
....in, oiv^ußa . - ,

aj Ja. ЛюбимиГГ менш цікавим буде і наш 
— Дюк Еллінг- Московський фестиваль. Ми

необ
хідність від чогось відмо- 

б 
жертвувати виступами 
естраді. Співати ми б 
перестали, займатися

витися, ми могли по. 
на 
не 

на
укою — теж. М.н пе про
фесіональні артисти, не 
їздїімо на гастролі й впсту. 
паємо дуже рідко. У нас 
цікава робота. Тгшя по 
спеціальності — біофізик, 
працює в інституті нрово- 
Ійкіїнювачів і гормональ- 
(Гйх препаратів. Я — в ін
ституті біофізики. Ми, 
правда, інколи заздримо 
артистахг, які займаються 
тільки музикою, у яких — 
вона робота.

— Ваші музичні уподо
бання?

— Якщо говорити про 
музику — віддаю перева
гу класиці. Люблю джаз. 
Врешті, з точки зору сьо- 
годішньої молоді джаз це 
вже теж класика, музика 
бабусь і дідусів, 
виконавець ■ Д 
той. Не так давно букваль
но «захворів» бразиль
ською музикою. Декілька 
слів про авторську пісшо. 
Вже .мало хто пам’ятає 
імена тих людей, які стоя, 
ли у її витоків. Першими

■■■■■ гор мої 
іїіїх препаратів. Я — 
стптуті біофізики.

'/Центру М’ІСТСЦТЯ». 
ставилися театральні 
стави, виконувалася 
енчна і легка музика.

сподіваємося познайомити, 
ся із співаками з інших 
країн, цікавими естрадпи- 
мн колективами, творчою 
молоддю. Готуємося вико, 
кувати і свої ліспі.

О. АНДРУСЕНКО.

«Молодой коммунар» - 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛНСМ Украины.
Не украинском яеыке

НАША АДРЕСА:

И6050, МПС,
м. Кіровоград, 
єул. Луначарськс-го,

БК 01040.

Баталії під музику
Коли в ІІовомпргороді на 

північній стороні міста бу
ло відкрито музичну ві
тальню, радощам молоді 
не було меж: тут почала 
працювати дискотека. Бли
мали різнокольорові вогні 
в таємничій напівтемряві, 
що створювало ромаптнч. 
ний настрій. Цс припало до 
душі тим, хто навіть еле
ментарно ке знається па 
музиці, не відрізняє сум
бурну какофонію від 
справжнього мистецтва. 
Вони трясуться тут, мов у 
лихоманці, і роблять такі 
вихиляси, що циркачі по
заздрити можуть.

Було відкрито дискотеку 
і в районному будинку 
культури па південній сто
роні міста. І тут «потурбу
валися» про те, щоб трети
на музики, що звучить бу- 
ла. західного зразка. Зо. 
крема, доклав до цього рук 
Володимир Семеряков — 
людина невибаглива від
носно підбору номерів. Він 
прокручує записи пострі
лів, крику ЖІНОК І --------
ревіння ослів... Цс замість 
МУЗИКИ...

Цей молодик не

дикого

зампс-

музыки — БЄ-«Стихия 
лнкая стихия. Она чем не. 
понятней, тем сильней, гла
за мои бездонные сухие 
слезами наполняются при 
ней...» — такими рядками 
почався один із перших 
вечорів у молодіжному 
клубі «Гармонія», заснов
никами якого стали робіт
ники заводу чистих мета
лів та викладачі 3-ї і 4-ї 
шкіл м. Світловодська.

36.

Обсяг 0,6 друк ори

люеться над тим, чим «го
дує» ного і його ровесни
ків буржуазна пропаган
да, па.якій кухні готуються 
ці отруйні страви. Ось чо
му замість того, щоб по
пуляризувати кращі досяг
нення радянської і зару
біжної культури, він «при
гощає» відвідувачів диско
теки «творчістю» ансамб
лів, які пропагують чужий 
вам спосіб життя.

У залі не побачиш пра- 
цівнпків райкому комсо
молу у той час, коли про
грами вечорів з включен
ням танців під супровід 
платівок повшіні кимось 
переглядатись. Нічого по
дібного немає. Хто що ба
жає крутити на диску, той 
і крутить. -*

Ось чому, особливо в 
міському будинку культу
ри, бійки стали явищем ти
ловим, Директор будинку 
культури Л. В. Барчепкова 
зі своїми працівниками 
намагаються вгамувати 
хлопців. Ось які баталії 
виникають під грім диско
теки.

М. САМОЙЛЕНКО.
М. НОБОААИрГОрОД.

Біографія клубу ще 
сім коротка — всього кіль
ка місяців. Але зроблено 
вже немало. Проведено 
вечір, присвячений визнач, 
йому польському компо 
зіиору Ф. Шопену. Була 
підготовлена святкова про 
грама для жінок.

В. ДРОБ’ЯЗКО, 
член комітету комсо
молу заводу чистих 
метилів.
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ф Композитор Вячеслав Добринін закінчив цикл 
пісень до -XII Всесвітнього фестивалю молоді та сгу--^®1 
дентів. Цикл має назву «Москва стрічає фестиваль». 
Кілька пісень із нього ввійшли до репертуару Й. Кс>6- 
зона. Композитор записав на фірмі «Мелодія» свій 
другий авторський диск-гігант на тексти Леоніда Дер- 
беньова. Фонограми записав ансамбль «Здрастуй, 
пісне».

ф На кіностудії «А^осфільм» закінчені зйомки ху
дожньо-документального фільму «Алла». Він задума
ний як кіноконцерт із піснями з програми Алли Пуга- 
нової «Прийшла і кажу».

0 Значним явищем у сучасній естраді стала про^ 
грама «Через усю війну», підготовлена білоруським 
ансамблем «Пісняри». Нині колектив працює над про
грамою на вірші В. Маяковського.

ф У Празі, Братіславі, Остраві та інших містах Че^ 
хословаччини у спільних концертах виступили Жанна 
Бічевська і чехословацький ансамбль «Спірітуал-квін- 
тет». Вони запропонували слухачам старовинні і су
часні російські і чеські лісні, романси та балади.

ф Фірма «Мелодія» підготувала до випуску диск 
піаніста і композитора ансамблю «Вітамін» ПеетерЗ 
Вяхі. Пластинка зветься «Реверанс», до неї увійшл,И 
органна п’єса Й.-С. Баха і чотири авторські компози
ції Вяхі.

БЕРЛІН Пісні, що закликають до боротьби за мир. 
проти ядерної загрози, прозвучали в столиці ВД?',.Ле 
відбувся XV Міжнародний фестиваль політичної пісні.

На знімку: виступає відома африканська спі
вачка Міріам Макеба.

Фото АДН — ТАРС.

Редактор Юг-СЕРДЮЧЕНКО.
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