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ЗІ С В Я Т О М П Е Р НІ О Т Р А В Н Я!
ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

> Українці, росіяни, болгари... Єдина 
дружна сім я живе а Суботцях Знам'янсько- 
го району, трудиться в колгоспі імені Леніна.

(Кореспонденцію «А енна назвав Володимиром» 
читайте на 1-й стор.),

ф Долі різних поколінь осяяні Першо
травнем, нашою радянською дійсністю.

(Нарис «Травневі долі» читайте на 2-й стор.).

ф Пам'ять про героїв завжди в наших 
серцях.

(Кореспонденцію «Пошук» за роботою».- читайте па 
3-й стер.).

ф Для любителів музики — «Диск-зал» 
»Молодого комунара».

(Читайте 4-у стор.).

ПЕРШОТРАЗНЕВИЙ ТЕЛЕТАЙП

переможців обласного 
соціалістичного . змагання 
трудящих за гідну зустріч 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. (Леніна і свята 
Першотравня, своїх колег 
з Кіровоградського заводу 
радіозиробів, настроювачі 
телевізійної апаратури, що 
працюють у ці дні на об’
єктах Московської Олім
піади. Група молодих спе- 
ціалісгів, до якої входять 
М. Шпш, В. Фетенко, 
А. Воробйов, В. Письмен
ний, Є. Богпастпй, напере
додні Міжнародного дня 
солідарності трудящих до
строково закінчила авто
номне настроювання ком
плексу телеустаткуваппя 
для плавального басейну 
«Олімпійський».

Т. МАЛЕЙ, 
начальник відділу нау
кової організації пра
ці Кіровоградського 
заводу радіовирооіз. 

Рафінадний цех ордена 
Трудового Червоного Пра

Нинішній Першотравень щасливий для Володимира ПОДРЄЗИ — муляра з 
пересувної механізованої колони № 139 тресту «Південелеватороудч. Указом 
Президії Верховної Ради СРСР напередодні езята його нагородили орденом 
Трудового Червоного Прапора.

На знімку: В. ПОДРЕЗА.

пора цукрового зазоду 
Другого імені Петровеє- 
кого цукрокомбінату, пе
реможця обласного соціа
лістичного змагання, -- 
єдиний на під приємстзі, 
котрий у цей час діє. Всі 
інші — на ремонті.

На передсвятковій вахті 
комсомольці і молодь це
ху, а їх там близько 150 
чоловік, попрацювали 
добре. Зони щозміни 
значно перєзиконузали 
завдання. Так, пакувальни
ці цукру комсомол
ки Лариса Торбенко і 
Зінаїда Слюсар постійно 

виконували норму на 114 
—118 процентів. Озолоді- 
ли суміжними спеціаль
ностями пресувальниці, 
роздільииці, оператора. А 
дівчата ж зовсім недавно 
прийшли на підприємство. 
Прикладом для цих ком
сомолок, їхніх колег, як 
треба ставитись до праці, 
є молодий комуніст, ма
шиніст лінії коління цук
ру Сергій Рула, апаратник 
Віктор Котовський, спюса- 
рі-наладчики Засиль Коза
ченко, Володимир Дро- 
ботенко.

3. ГРЕБІННИК, 
ззаідуюча зідділом 
комсомольських ор
ганізацій Олександ- 
різського райкому 
комсомолу.

ТРАВНЯ

В КОЛОНАХ
У кого робочі ДОЛОНІ,
У кого до щастя мета, — 
В колони, в колони, .

в колонн, 
Де прапор червоно зліта! 
Єднаймося в лави 

незламні — 
Плече до плеча!
Нехай виростає над памп 
Рука Ілліча!
Шляхи, що вона указала, 
Якими ідемо і ми, —

‘ Народи на битву з’єднали 
За волю, за мир, проти

> тьми.
1 Йдуть люди труда 

у колонах — 
Над ними знамена червоні.

Віктор ГАНОЦЬКЯЙ.

Фото В. ГРИБА’,

А СИНА НАЗВАВ
ВОЛОДИМИРОМ

Його звуть Ілля. Ілля 
Василез Трифонов. А 
сина назвали Володими
ром. На цьому наполіг 
батько — молодий болга
рин, член колгоспу імені 
Леніна Знам’янського ра
йону.

— Це на честь Леніна? 
— відразу догадалась 
Олена.

— А так.
— Володимир Ілліч... — 

прошепотіла молода ма
ти.

Віднині ім’я великого 
вождя всіх трудящих сві
ту навіки перебуватиме 
на устах молодого по
дружжя, болгарина Іллі 
Василеза і росіянки Оле
ни. Бо наззано ним двох 
найрідніших людей — си
на і Леніна.

Невелике село, що ма
льовничо розкинулось не
подалік Велиного Тирно- 
за, мало чим нагадує наші 
Суботці. Там народився 
Ілля, там виріс, там його 
рідні. Величезна радість 
охоплює 'його, коли приїз
дить туди у відпустку. Та 
Еадість буває недовгою, 

ва-три дні побродить він 
околицями, на вулицях 
привітає старих знайомих, 
а потім засумує. 

— їдьмо, Олено, додому! 
— каже тоді.

— їдьмо! — відразу по
жвавлюється Олена.

З Володимиром Тихоми
ровым Ілля познайомився 
на курсах підвищення про
фесійної майстерності, ор
ганізованих у колгоспі. 
Якось після занять ішли 
разом додому.

— Ти хто? — раптом 
спитаз Володимир. Він 
уже доаго прислухався до 
вимови нового знайомого 
і ніяк не міг догадатися, 
якої він національності. 
Ось чорнявий Шаміль Са- 
біров з Кавказу, то це від
разу видно, а Ілля? Ім’я 
неначе російське...

— Людина, — весело 
відповів Василев. Надто 
вже по-дитячому прозву
чало запитання товариша.

— Та ні, я про націо
нальність...

— Болгарин.
— А я росіянин.
Служив Володимир у Кі

ровоградському гарнізоні, 
а д Суботцях жила ясно
ока Ганна Плужник. Ма
буть, так судилося, щоб 
зустрілися вони і покоха
ли одне одного. Анною 
назизає її тепер Володи
мир. який ніяк не може 
звикнути до м’якого ук
раїнського «г». А тоді...

Тоді, після закінчення 
служби, поїзд мчав учо
рашнього солдата в дале
кий Прокоп’єзськ Кеме
ровської області. Разом з 
подаруннами рідним віз

він у чемодані номер жур
налу «Советский Союз-», у 
якому його кореспонденти 
дали широкий фоторепор
таж про українське село 
Суботці. Вже після святко
вих тостів, ноли мова за
йшла про те, де і як улаш
туватися синові, Володи
мир показав на фото в 
журналі.

— Отут життя будувати
му, — сказав.

— Та невже тобі рідний 
край не милий? — забід
калась матуся. — Чого то
бі тут не вистачає?

— Не вистачає одного, 
вірніше, однієї, — відпо
вів жартома син.

— Та чи у нас мало дів
чат?

— Романтини. мамо, — 
розсміявся Володимир.

— Значить, романтину 
звали Ганною? — не втии- 
мався від жарту Ілля Ва
силев.

Таких і подібних історія 
можна розповісти безліч. 
Свої стежки привели в Су
ботці Івана Бурлаку з Ки
ївщини, Віталія Ровинсь- 
ного з Білооусії, Василя 
Акишева з Мордовії. Кади
ра Муслімова з Узбекиста
ну, Костянтина Вінту з 
Молдавії та багатьох ін
ших: Голова колгоспу
В. М. Гуртовий любить по
вторювати. що в їхньому 
господарстві працює мало 
не вся країна. Та й неваж
ливо, ян потрапили пред
ставники різних песпублії: 
у колгосп імені Леніна. 
Важливіше інше, те, що 
живуть і трудяться тут 
люди єдиною дружною ро
диною. І господарство це 
у Знам’янському районі — 
одне з кращих

В. ДІМ1Н.



- ■ 2 стар,
у МИТИЙ першими тен-
* лими дощами, ра- 
зо/д з весняним СОНЦЄМ 
крокус по~нашій соняч
ній землі голубий тра
вень. А починає його еє- 
лике й радісне свято. 
Свято людей праці всіх 
країн світу.

Ми пишаємось тим, 
що йдемо в їх авангарді, 
а значить, на чолі сус
пільного прогресу, що 
по нас рівняють крок. 
Що саме наше свято 
сьогодні по-особливому 
весняне, безхмарне.

Бо народжений у по
лум'ї класових битв наш 
Першотравень не раз 
потім перевірявся на 
міцність. ! вистояв. Так 
мало статися за вищим 
філософським критері
єм народної правди, 
мрії, уявлень про добро 
і зло. І так сталося.

Бо народ — творець 
істерії.

’ Так от день у нас 
святковий, — давай
те перегорнемо окремі 
сторінки нашої новітньої 
історії і подивимося на 
ни( через призму долей 
людських, долей звичай
них людей, які нині жи
вуть поруч нас, долей, 
/даруйте за таке визна
чення, травневих. Саме 
травневих. Кожному з 
нас, молодих, хто замис
литься над сутністю сьо
годнішнього нашого свя
та і його недалекою іс
торією, гадаю, ці зустрі
чі в дечому допоможуть.

ПАМ'ЯТЬ

СЕРЦЯ
У пам яті, особливо у 

тієї, що обпалена не од
ним лихоліттям, свої за
кони. Вони диктують і 
ритм, і послідовність 
спогадів, як кажуть, те, 
що серцю дороге.

Василь Корнійович 
Усип пам’ятає свій пер
ший Першотравень з 
.1927 року.

— Ми були тоді моло
ді, зелені, гарячі. А са
ме на Перше травня на
ше товариство спільною 
обробітку землі купило 
собі «Фордзона». Диви
на! Все село зійшлося до 
сільради. Діти обліпили 
трактор, як мурашки. А 
ми, комсомольці, вла
штували мітинг із рево— 
люційни/ли лозунгами. 
Мало нас було (всьою 
четверо комсомольців), 
та розтривожили все се- 

- ЛО (діялось це в селі 
Еуховецькому Бобри- 
нєцького району).

А потім наш «Форд
зон» переорав межі, 
відтоді й розумію для 
себе Першотравень як 
ПРУД на непомежованій 
вільній землі.

Йому, синові бідняка, 
колишнього підпалювача 
панських економій, а по
тім солдата імперіаліс
тичної війни, що само
тужки осилював у мок
рих окопах премудріс-ь 
революції, багато дове
лося пережити до того 
Дня.

Батько прийшов додо
му у вісімнадцятому ро
ці зранений і 
Створив у селі 
Але невдовзі
взяла своє. Турбота про 
дтатір і трьох менших 
сестер лягла на незміц
нілі ще плечі чотирнад
цятилітнього Василя.

Ходив по наймах. По
тіхи волвиконком дав для 
сім'ї пару коней. Орав, 
сіяв, а Евечері — в хату- 
читальню. 1925 року по
ніс із другом у сусіднє 
село заяву до комсомо
лу (в Бухсвеці.кому ком
сомольців і комуністів

•;

хворий, 
ревком, 
хвороба

— після смерті батька 
„ — не було). Через півто

ра року комсомольцями 
стали Надя Ащепа і На
таля Сливина. Так ви
ник у селі перший ком
сомольський осередок з 
Василем Усиком на чо
лі.

Ночами ще з’являли
ся недобитки банд, зві
ріли куркулі, країні не 
вистачало хліба, а сіль
ська молодь тим часом 
спокійно розважалася н-5 
досвітках. Треба було 
повернути її до комсо
молу. З поміщицького 
сарая зробили примі
щення для сільбуду, ор
ганізували лікнеп, читали 
лекції.

Пізніше всі комсо
мольці переконали своїх 
батьків у вигоді колек
тивного господарства. 
За першими пішли інші. 
Створили буксирні
бригади. І на залізничну 
станцію потяглися чер
воні валки з хлібом.

Не травень 1930 року 
в Буховецькому вже бу-

них бойових. Сьогодні в 
районі — традиційний 
зліт ветеранів війни, і 
Гурій Григорович готу
вався.

Високий, колись міцно 
збитий чоловік, з десят
ком бойових сліпучих 
нагород, що мирно по-

ТРАВНЕВІ ДОЛІ

ло ЗО комсомольців. То 
був перший колектив
ний травень села.

УКЛІН ТОБІ.

СОЛДАТЕ
ПЕРЕМОГИ®

Яскравий квітневий 
день уже хилився до 
сбрію. І притишені голо
си людей, що поверга
лися з роботи, так при
родно впліталися в це 
надвечір я, в тишу чисто
го лісу, на узліссі якого 
притулилася невеличка 
Хстинка.

Гвардії фронтовик Гу
рій Григорович Кулішов 
зустрічав нас при пов- 

сержант Кулішов, рядег 
ві Іван Кравцов і Сергій 
Попов. Тільки спробував 
було Гурій визирнути 
з-за рогу — ударили ав
томати. Куля влучила в 
каску, але зрекошетила.

— Погані наші спра
ви...

И9

дзвонюють тронкою при 
ході. Розвідник. Усю вій
ну розвідник — еід Ста- 
лінграда до Берліна.

1-е Травня 45-го?

А Першого травня со
рок п’ятого року сер
жант Гурій Кулішов ле
жав у руїнах берлінсь
ких передмість. Світан
кова зоря вкривала пів
неба, а снаряди безжа
лісно рвали тишу. Сол
дати гвардії генерала 
ЧуйкоЕа вели запеклі ву
личні бої. Потрібні роз
віддані. Про- кожний бу
динок. Скажімо, ось цей, 
багатоповерховий, де за
сіли фашисти. Наказ 
комбата короткий, як 
постріл. Уперед пішли

З руїн вийшла жінка. 
Німкеня. Голодними й 
зляканими водночас очи
ма дивилася не бійців. 
Хто вони, ці закіптюжені 
пилюкою, втомлені лю
ди, її вороги, з чим вони 
ступили на німецьку 
землю?

— Не бійся, фрау, — 
простяг Гурій жінці сол
датський хліб. — На, по
їж. Гойте іст ерсте Маї.

— Я, я, — радісно по
вторювала вона, жадібно 
збираючи крихти.

— Тут, — показала во
на хід, — можна пройти 
до будинку.

Того дня довелося 
пройти не один такий 
будинок. Тільки вночі 
стало тихо.

— От і пройшло свя
то...

— Стривайте, але чого 
так стало тихо? — зди
вувався Сергій.

— Не знаю. Зар^з 
спитаємо по рації штаб.

Начальник оборони 
Берліна Вейдлінг сидів у 
цей час у штабі генера
ла Чуйкова і диктував 
наказ своїм військам про 
припинення опору...

Це була Перемога. 
Чотири роки ждав її Гу
рій, ждала еся велика 
країна.

На світанку він уже 
був біля рейхстагу. На 
побитій снарядами стіні 
вивів ножем: «Гурій Ку
лішов з України». Зна
чить, свято не пройшло, 
свято тільки починаєть
ся.

Він обнімав знайо
мих і не знайомих 
йому фронтових то
варишів і плакав. А на
вкруги дорослі люди, 
мужчини, що не раз ди
вилися смерті в вічі, теж 
плакали. Як діти. Від гір
коти, що немає поруч 
друзів, полеглих за три, 
за два роки, за день до 
цієї миті, і від щастя, 
що ворога розбито і ми 
перемогли, що можна 
тепер жити радісно, рос
тити дітей, ставити ви
сокі й красиві будинки, 
жити в дружбі з усіма 
народами.

Той переможний тра
вень люди назвали Вес
ною Людства. І люди сві
ту побачили, що на зем
ній кулі є єдиний непе-

Я трлввя
реможний прапор, під 
яким у мирі і злагоді 
можуть вони жити, — 
червоний прапор кому
нізму. Ніс його до Пере
моги і простий солдат з 
маленького українсько
го містечка Компаніївки 
Гурій Кулішов.

ЗЕМЛЯ ТРУДА
Безумовно, кремезний 

хлопчик з українського 
Полісся, комсомолець 
Валентин Брижук й гадки 
не мав, що своє Перше 
травня 1955 року зустрі
не за тисячі кілометрів 
від дому, на делекій Ці- 
линоградщині. Ще рік 
перед цим він закінчив 
Ворошиловградську гір
ничопромислову школу, 
без п’яти хвилин був 
шахтарем.

І тут — цілина.
У березні вони, всі 

365 однокурсників, зі
йшли з поїзда на цілин
ній станції Жаксі. Ксе- 
ьруги лежав голий за
сніжений степ. Недалеко 
еід станції — рядами па
латки. А зернорадгосп 
«Ярославський» («Ет, ми 
трохи спізнилися. Пер
шими були ярославці, 
звідси й назва») приймав 
нове поповнення з Ку
бані, Волги, Білорусі...

Не вистачало тракто
рів, сівалок. А весна ква
пила, була сухою, колю
чою. Отак і зустріли ра
зом цілинну /лаївку в по
лі. Не до свят було.

Сонце ціле літо пекло 
немилосердно, безжа
лісно випалювало пер
ший урожай. Зібрали 
мало. Невдача робила 
жорстокішими душі, 
розчаровувала. Дехто 
збирав речі. А Валенти
нові, навпаки, злість до
давала сил, як і тисячам 
його ровесників.

І вже наступного ро
ку цілина дала перший 
мільярд пудів хліба.

Він обійшов її з краю 
в край. На важкій влас
ній практиці переконав
ся, що значить для неї 
безвідвальний обробі
ток і що значить зви
чайний. Це його, зви
чайного тракториста, 
думки ловили вчені му
жі і генеральні дирек
тори заводів на нараді, 
де вирішувалось питан
ня, бути чи не бути но
вому трактору, сівалці, 
плугоЕІ.

Це у них, у «Ярос
лавском», було створе
но одну з перших у 
країні бригад безна
рядної системи оплати 
праці, куди їздила по 
досвід уся республіка. 
Це їхня земля дала зна
менитих Михайла Єгоро- 
Еича Довжина, Віктора 
Семеновича Жука...

Якби зсипати весь 
хліб, намолочений Ва
лентином Брижуком на 
цілині, у вагони, то чи-

1980 року —_____ 
малий вийшов би еше
лон.

Залишився той степо
вий розмах і тоді, нОЛИ 
вже кавалером двох ор
денів — «Знак Пошани» 
і Трудового Червоного 
Прапора — приїхав він 
у колгосп «МоЯК», Що у 
Знам’янсько/лу районі. 
22 тисячі центнерів хлі
ба намолотив Брижук 
позаминулого року — 
друге місце в області. 
Майже 59 тисяч цеитне-. 
рів цукрових буряків зі
брав за останні чотири 
роки. В шеренгу наго
род стала ще одна, най
дорожча, — орден Ле
ніна.

...Погода стишила 
травневе буяння фарб, 
загальмувала парад до
вершеності і гармонії. 
Нинішня весна так схожа 
на ту, цілинну. А це знай 
чить, треба поспішати. 
Це значить, що цей Пер-, 
шотравень, як і той, Ва® 
лентин Данилович Бри
жук зустріне б полі...

ПЛЕМ'Я 
МОЛОДЕ, 
НЕЗНАЙОМЕ

Молодий кандидат у 
Члени КПРС Олена 
Оводкова зустрічає ли
ше п'яту робітничу вес
ну. Олена — свердлу
вальниця. Працює вона 
на Кіровоградському за
воді тракторних гідро
агрегатів у комплексні* 
комсомольсько - моло
діжній бригаді імені 
XXV з'їзду КПРС, де 
бригадиром Володимир 
Бадов.

Основна Оленина про
дукція — платики до 
гідронасосів різних най
менувань. Сьогодні вона 
робить їх уже в рахунок 
одинадцятої п’ятирічни, 
а десяту Оводкова за
вершила у березні 19о0 
року. Вдумаємось! Пер
ша в житті п’ятирічка-—» 
за чотири роки і три мі
сяці.
....Плем’я молоде, не
знайоме утверджує се
бе, пізнає себе у пре
красних рисах людей, 
що мозолястими руками 
творили революцію 
переорювали межі, що 
грудьми перехоплювали 
кулі, вистрілені у нас, 
що замерзали в цілин
ному степу, щоб сьо
годні на нашому святко
вому столі СТОЯВ ПИШНИЙ 
коровай.

* $ »
Буває так: раптом ви

рвешся із суєтності буд
нів, із знайомого ко.ла 
речей, звичок, зв язків і 
— диво — відкриття. 
Відкриваєш для себе 
щось нове, незнане, і 
найбільш радієш, коли 
відкриття те — людина, 
її доля. А доля радян
ської людини справді 
прекрасна.

Ми живемо під мир
ним небом. Варимо 
сталь. Зводимо красиві, 
світлі будівлі. Ростимо 
щедрий колос. Літаємд 
на роботу в космос. Бе
режемо дітей. Ми вчимо 
їх жити чесно й краси- 
ео. Як жили самі ці 
шістдесят три роки.

Ми вийдемо сьогодні 
на вулиці і площі наших 
міст і сіл, вихлюпнемо 
свою весняну радість, 
ми, такі різні віком і ха
рактером, але такі од
наково щасливі.

Бо долі у нас одна
кові.

Бо у нас травневі долі,

Дмитро БОНДАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Бобринець — Исмпа- 

ніївна — с. Трепівна 
Знам’янсьного району — 
Кіровоград.

На знімках: Ва
силь Корнійович УСИН 9 
онучкою; свердлуеальнн- 
Ця Олена ОВОДКОВА.

І Фото В. ГРИБА.
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ЗАВТРА ; ЮЧИНАЄТЬСЯ ТИЖДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ

Вони вирушають у далекі та близькі мандрівки, 
вони ведуть пошук матеріалів про воїнів-земляюв, 
воіків-визволителів в архівних установах, у музеях, 
листуючись »з колишніми фронтовиками Вони — 
це червоні слідопити, внуки ветеранів війни, для 
яних завойовано щастя. Приходять вони до обеліс
ків, приходять у дім орденоносця. Щоб ушанувати 
пам ять полеглих героїв, щоб відкрити ще одну сто
рінку подвигу радянського солдата. Там, де гриміли 
визвольні бої, школярі садять дерево пам’яті. На бу
динку фронтовика чіпляють червону зірочку і плас
тинку з написом: «Тут живе учасник Великої Вітчиз
няної війни». Так у кожному місті, в кожному селі 
нашої області. 1

А завтра, коли почнеться Тиждень пам’яті героїв, 
піонери і комсомольці стануть на почесну варту бі
ля пам ятників та обелісків, біля братських могил, 
на меморіальних кладовищах, де поховано наших 
незабутніх героїв. І горітиме Вічний вогонь. І не 
згасне, ніколи не згасне огнище нашої пам’яті про 
подвиг радянського солдата. Бо ніхто не забутий, 
ніщо не забуте?..

оформили альбом, у яко
му вміщено фотопортрети 
героїв битви за Дніпро, 
опис їхніх подвигів.

Альбом «Орден у твоє
му будинку» розповідає 
про героїв Великої Вітчиз
няної війни, що мешкають 
під одним дахом з юними 
ленінцями: колишнього
моряка-чорноморця П. П. 
Гайворонського, лікаря 
М. Є. Кукушкіна, навідника 
легендарних «катюш» 
М. А. Агапова та інших.

Червоні слідопити про
йшли місцями пам’ятних 
боїв 20-го гвардійського 
стрілецького корпусу, 
війська якого восени 1943 
року визволяли наш край 
від окупантів. Вони побу-

3 стар

ПОДІЇ,

КОМЕНТАР

Гавана
ПЛАНЕТА

ВАЖЛИВА

ФАКТИ

ПОДІЯ

«Пошук» за роботою
вали в селах Подорожньо
му, де поховано 300 геро
їв битви за Дніпро. Вели
кій Андрусівці і Каланта- 
свому — батьківщині на
ших земляків, Героїв Ра-

О РИ Будинку піонерів 
••у м. Світловодську 
створено штаб об’єднано
го загону червоних слідо
питів «Пошук», команди
ром якого Валерій Но
сенко. Червоні слідопити 
діють під девізом «Ми 
йдемо слідами героїв, щоб 
світ знав їхні імена». Учні 
розшукують героїв, що ви
зволяли Наддніпрянський 
край від 
шистських 
в їхні/ щоденниках уже є 
«візитки» більш як 400 вої- 
нів-визболителів. Серед 
них — колишній командир 
20-го гвардійського стрі

лецького корпусу гене
рал-лейтенант у відставці 
М. І. Бірюков, генерал- 
майор у відставці І. Г. По
пов, які живуть у Москві, 
сині} црлку, 6,9-і гвардійсь
кої стрілецької дивізії 
Микола Чорнорук та Ана
толій Соснін. Перший жи
ве в Котельні на Сумщині, 
другий — в Омську.

Зібравши листи, речі 
героїв битви за Дніпро, 
вирізки з газет, червоні 
слідопити обладнали кім
нату бойової і трудової 
слави.

На адресу 
часто надходять 
колишніх воїнів, 
сували Дніпро, 
них, близьких. А генерал- 
майор у відставці Іларіон 
Григррович Попов з Моск
ви прислав 
«БатальйониИда.

У розділі 
мах» розповідається пре 
запеклі бої воїнів 1-’о 
гвардійського повітряно
десантного полку, що 
форсував Дніпро на тери
торії нашого району в ніч 
на 4 жовтня 1943 року. 
Два місяці гвардійцям до
велося вести кровопро
литні бої на правому бе
резі Дніпра, відбиваючи 
численні аїики озброєно
го до зубів Еорога.

Директор Будинку піо
нерів Г. О. Гекало прове
ла з членами штабу «По-

німецько-фа-
загарбників. 1

К.

«Пошуку» 
листи від 
що фор- 
їхніх рід-

свою книгу 
йдуть не за-

«На плацдар-

НА ПРИЗ
ЄГОРОВА

Ці змагання вже стали 
традиційними. Щороку у 
квітні з ініціативи комсо- 
т'-^ьськ’-іх та фізкультур- 
л/лг активістів Кірово
градського МИТУ А3 2 
влаштовуються поєдинки 
з класичної боротьби па 
приз нам’яті Героя Радян
ського Союзу О. С. Єгоро- 
ва, ім’я якого носить учи
лище. Па турнір-запрошу
ють спортсменів з усіх об
ластей республіки. Цього 
разу до нас прибули моло
ді борці з Києва, Харкова, 
Полтави, Дніпропетров
ська, Сум, Жовтих Вод, 
Олександрії, Нсвоукраїн- 
ки. Найбільш иредстав-

БІЛЯ ВІЧНОГО ВОГНЮ.

шук» читацьку конферен
цію по цій книзі.

А ще червоні слідопити 
обладнали стенд «Героїв 
битв за Радянську Україну 
навіки пам ять збереже». 
Тут, зокрема, подано ма
теріали про наших зем
ляків, Героїв Радянського 
Союзу А. К. Цимбала, 
К. С. Скрипника, М. 1. Гор
бунове.

Зі стенда «Ніхто не за
бутий і ніщо не забуте» 
можна довідатись про ді
яльність підпільних орга
нізацій «Спартак» і «На
бат». Слідопити листують
ся зі спартаківцями Воло
димиром Романовичем Ти* 
хсвським і Григорієм Авк- 
сентійовичем Безверхнім.

Члени штабу «Пошук»

ипцькнм був колектив 
трудрезервівців Кірово
града, до складу якого 
вхопить багато вихованців 
МИТУ № 2.

170 борців класичною 
стилю вишикувались у ма
нежі ДЮСШ спорт коміте
ту. їх привітала дружина 
Героя Радянського Союзу 
О. С. Єгорова Зіиаїда 1 с- 
оргіївпа. Вона розповіла 
юнакам про його життя і 
подвиг. Учасники турніру 
відвідали меморіальне 
кладовище і поклали крігп 
до обеліска Невідомому 
солдатові, до пам’ятника 
О. С. Єгорову.

І ось почалися поедин- 
ни. Впевнено діяв упро
довж усього турніру, учень 
середньої школи № 22 
м. Кіровограда Валерій 
ДмлтрІєв. Над усіма свої
ми суперниками він здо
був переконливу перемоіу 
і очолив турнірну таблицю

ВАРШАВА. (ТАРС). Тут 
триває II з’їзд Спілки 
соціалістичної польської 
молоді. Більш як 1700 
делегатів, які представ
ляють тримільйонний за
гін ,ССПМ, підбивають 
підсумки виконаної ро
боти і намічають завдан
ня на майбутнє.

В роботі з’їзду беруть 
участь Перший 
тар ЦК ПОРП '

дянського Союзу М. П. 
Дикого та О. Я. Панченка.

Людно в ці дні в кімна
ті бойової і трудової сла
ви. Школярі і дорослі по
довгу затримуються біля 
вітрин, де лежать копії на
городних листів на Героїв 
Радянського Союзу М. М. 
Зорянова і О. В. Пригг.с- 
бова, які здійснили без
прикладні подвиги на бе
регах Дніпра восени 1943 
року.

Штаб «Пошук» — :
роботою.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
завідуючий позаштат
ним відділом військо
во-патріотичного ви
ховання Світловодсь- 
кого міськкому
ДТСААФ.

атлетів вагової категорії 
до 48 кілограмів. Не мав 
собі рівних і учень серед
ньої школи № 13 м. Кіро
вограда Андрій Ііагоршні;

В інших вагових катего
ріях першими призерами 
стали кіровоградці Мико
ла Задорожко, Андрій Аіі- 
дрієнко, представник ІІо- 
воукраїпки Сергій Тпкул, 
полтавчанин Микола Пи
саренко, наші гості з 
Жовтих Вод Ігор Івус, Во
лодимир, Смишляєв, Сер
гій Голубчик, кияни Олег 
Волотовськпй, Сергій 
Фснченко та харків'янці! 
Володимир Сподішюк.

М. СУШКО, 
старший тренер об
ласної ради товарист
ва «Трудові резерви», 
голоений суддя зма
гань.

кої держави, пропозиції 
та ініціативи, висунуті 
непохитним борцем за 
мир, Генеральним секре
тарем ЦК КПРС, Головою 
Президії Верховної Ради 
СРСР Я. І. Брежнєвим.

Тепло зустрінутий при
сутніми на з’їзді висту
пив Е. Гереи.

Виконання програми 
дальшого розвитку краї
ни, виробленої польсь
кою об’єднаною робітни
чою партією, сказав 
Е. Гсрєк, вимагає ефек
тивного і гармонійного 
використання матеріаль
но-технічної бази су
спільства, вдосконалення 
управління народним 
іосподарством.

Виробляти краще і з 
меншими затратами — 
ось наше головне завдан
ня, у цьому суть ефек
тивності, підвищення 
якої є нашою найваж
ливішою спраєою, під
креслив він.

Перший секретар ЦК 
ПОРГі заявив, що ПНР по
слідовно і неухильно ви
ступає за зміцнення со
юзу і братської дружби 
з Радянським Союзом.та 
іншими країнами соціа
лістичної співдружності 
за мир, поглиблення про
цесу розрядки і прибор
кання гонки озброєнь.

Б. М. Пастухов, який 
виступав на з’їзді, під
креслив, що радянсько- 
польська дружба успіш
но розвивається, збагачу
ється і зміцнюється. Во
на охоплює нині всі сто
рони життя двох брат
ніх народів. Животвор
ною силою співробітни
цтва і братерства є єд
ність КПРС і ПОРП. Зав
дяки їх безустанній ді
яльності союз наших 
двох країн став жисигл 
втіленням ідей В- І. ЙЄ- 
ніна.

Ми з упевненістю ди-_ 
кимось у майбутнє. Со
ціалістична співдруж
ність, відзначив він, 
сильна не тільки надіи- 

■ ною обороною, а й спра
ведливими, благородни
ми цілями своєї зовніш
ньої політики, спрямова
ної на боротьбу проти 

Молодь ПНР загрози нової війни, за 
миро- скорочення озброєнь, за 

зміцнення розрядки.

ро-

секре
тар ЦК ПОРП Е. Герен, 
інші партійні і державні 
керівники ПНР.

На з’їзді присутні чис
ленні зарубіжні гості, в 
тому числі делегація 
Всесоюзного Ленінського 
комсомолу на чолі з пер
шим секретарем- ЦК 
ВЛКСМ Б. М. Пастуховим. 

Виконання програми бу
дівництва розвинутого 
соціалістичного суспіль
ства в ПНР — голосне 
завдання польської мо
лоді, підкреслив голова 
Головної Ради федерації 
соціалістичних спілок 
польської молоді К. Трем- 
бачкевич, який виступив 
з доповіддю. ССПМ вно
сить вагомий вклад у бу
дівництво соціалізму в 
народній Польщі, є бойо
вим авангардом молоді, 
надійним помічником і 
резервом партії.

За минулий період ря
ди спілки зросли більш 
як на півглільнона чоло- 

кра- 
мо-

Яскравим походом ву
лицями кубинського міс
та Ольгін кілька днів то
му був відкритий шостий 
національний фестиваль 
артистів-ліобіпелів фе
дерації університетсь
ких студентів країни. 
Сотні білих голубів зле
тіли в небо на централь
ній площі міста, де від
бувся урочистий мітинг.

Фестиваль, який кори
стується величезною по
пулярністю в країні, еі- 
Орав близько 800 учас
ників, що представляють 
23 вищих навчальних 
заклади. До делегацій 
входять переможці при
ведених раніше провіц- 
ціальпих оглядів моло
дих талантів.

На сцені міського те
атру «Інфанта» під час 
фестивалю відбулося 
близько 200 виступів му
зичних і танцювальних 
колективів, а також те
атральних і руп. Після 
завершення великого 
свята самодіяльної о мис
тецтва відбулася церемо
нія паї ородженіія пере
можців. Учасники фес
тивалю відвідали також 
підприємства й будови, 
місця бойової, революцій
ної слави та історичні 
пам’ятки Куби

Дамаск

як на півмільйона 
сік. Понад 320 тис. 
щих представників 
лоді було рекомендовано 
в партію.

Доповідач високо оці
нив участь молоді в бу
дівництві індустріальних 
об’єктів, які мають важ
ливе народногосподарсь
ке значення. Ареною 
трудового і морального 
виховання, відзначив він, 
стали спорудження ме
талургійного і 
«Катовіце», 
енергетичного 
су «Белватув», 
малолітражних автомобі
лів у Бельсько-Бяла.

Польська молодь, зая
вив К. Трембачксьич, зав
жди буде берегти і зміц
нювати дружбу з Радян
ським Союзом, Ленінсь
ким комсомолом, з яким, 
її зв’язують нерозривні 
узи братерського співро
бітництва. Г.’сгс,"' "к*3
рішуче підтримує 
любну політику радянсь-

Тут завершив свою ро
боту 3-й загальний з’їзд 
Спілки молоді революції 
\СМР) Сірії. Учасники, 
з’їзду, на якому були 
присутні більш як 60 за
рубіжних делегацій, у 
тому числі посланні ра
дянської молоді, обгоео 
рили основні завдання, 
які стоять перед СМР па 
сучасному етапі, наміти
ли програму дій на Wiju 
—1984 роки.

З’їзд надіслав телегра
му солідарності ірансь
кому керівництву, в якій 

амернка».
авантюра 

суверенної

АКТИВНИЙ

комбінату 
паливно- 
ком.плєк- 

>, заводу

країн напомічник в усіх
ПОЧИНАННЯХ

СОЛСБЕРІ. (Спец. кор. 
ТАРС). Молодь Зімбабие 

підтримує політику уря
ду патріотичних сил, 
спрямовану па еконо
мічне відродження краї
ни і забезпечення доб
робуту народних мас. за
явила в інтерв’ю з корес
пондентами ТАРС міністр 
у справах молоді, спорту 
і відпочинку Теурай Ро
па Нхоиго.

Труднощі нашої дер ка
ви на початковому етапі 
випливають з того, що 
баї аго років у країні 
йшла війна. сказала 
Т. Нхоиго. Більшість мо
лодих людей не мають 
роботи і опинились У 
становищі переміщених 
осіб. Уряд намічає і здій
снює конкретні заходи з 
метою охоплення ПІДНО
СІ аючого 
шкіл ьпою 
технічною

Молодь, 
Т. Нхоиго, 
товпість браги 
участь в усіх починаннях 
УРЯДУ. Вона є ядром ро
бітничих комітетів та 
бригад, які створюються 
тепер скрізь па підприєм
ствах 1 сільськогосподар
ських фермах.

Міністр висловилася за 
розвиток широких кон
тактів з молоддю Радян
ського Союзу, відзначив
ши високу цінність ра
дянського досвіду в по
будові нового суспільст
ва. Ми готові сгіівробіт-

поколінпл 
І професійно- 

ОСВІТОІО. 
підкреслила 

виявляє I« 
активну

ітМатп з молоддю СРСР 
та інших соціалістичних 

міжнародних • 
обмінюватись 

___ -аціями, сказала но
ва. Досвід Радянського 
Союзу корисіпій і по
вчальний для пас, хто 
поставив собі за мету мо-

■ білізува ти ’ енергію • моло
ді для участі в національ
ній перебудові, В радян-

1. ській молоді нас насам
перед приваблює дух 
згуртованості, товарись
кості і патріотизму.

Паш народ високо ці
нить вклад СРСР у спра
ву визволення Зімбабве, 
підкреслила Т. Нхоїпо. 
Ми розуміємо, що без 
його допомоги й солідар
ності нам довелося б 
важко, і ми хочемо бути

• друзями з великим ра
дянським народом.

і Зімбабве має намір по- 
вериутися в- Міжнарод-

. лий олімпійський комі
тет, заявила далі зімбаб
війський міністр. Наше

• спільне завдання — 
І -зміцнення міжнародного

олімпійського руху, який 
являє собою важливий 
фактор зміцнення взає
морозуміння і співробіг-

і ництва між окремими 
людьми нарідами і краї-

' нами, фактор миру 1 рої- 
Прем’єр-міпїстр 

повідомила 
особливого 

поверненню

рядки.
Р. Мугабс, 
вона, надає 
значення —--------
Зімбабве в МОК і участі 
в Олімпіаді-80 у Москві, 
яка. безсумнівно, станс 
великим святом світового 
спорту. Спроби підірва
ти міжнародний олімпій
ський рух гідні осуду, і 
наша країна відкидає їх.

В. КОРОЧАНЦЕВ, 
А. ОСИПОВ.

засуджується 
ська воєнна 
проти цієї 
країни.

На 
давні 
повнії ..
ного комітету СМР. 
ловою СМР обраний член 
регіонального керівницт
ва 1ІАСВ Спід Хаммаді.

заключному засі- 
делегати обрали 
склад Централь- 

Го-

Бонн
«Мпр, 

й освіту 
Сутнього» 
ЛОВІ1ИЙ 
тий до 
марксистською 
СЬКОЮ СПІЛКОЮ _____ _
так». Під цим лозунгом у 
багатьох містах Ф1*П 
пройдуть демонстрації і 
мітинги студентської j 
профспілкової молоді.

Марксистська студент
ська спілка *Спартак» 
закликає молодь, усіх 
борців за мир рішуче ви
ступити проти здійснен
ня рішень ЛАТО про 
розміщення на території 
Ф1-Ч1 нових американсь
ких ракет середньої 
дальності, за усунення з 
західнонімецької терп то
рії всіх інших видів 
атомної зброї, за скоро
чення воєнних нитрат.

право на працю 
— гарантія май- 

такиіі го-
• лозунг, висуиу-
• Першотравня 

студеит-
«Спар-

Антананаріву

Новий навчальний рік 
почався у вузах Мада
гаскару.

Провідна роль в підго
товці національних кад
рів у країні належить 
столичному університе
тові. Кількість студентів 
у ньому за останні п’ять 
Г»оків збільшилась май
же в 5 разів і досягла 
20 тисяч. До нового нав
чального року иовн одер
жали зручні гуртожитки, 
аудиторії, кінозал, спор
тивні майданчики.

Поповнився викладаці> 
кий склад університету. 
З 65 нових викладачів 
десять підготовлені у ву
зах соціалістичних кра
їн. Істотну допомогу уні
верситетові в Антанана
ріву подають радянські 
спеціалісти. Вони чига
ють лекції з електротех
ніки, біології механіки, 
права, ведуть заняття з 
російської мови.

(TAFC).
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Танець споконвіку приваблював людину гармоні
єю звуків і рухів. У ньому знаходили відображення 
культура народу, його мрії. Нині цей вид мистецтва 
набраз ще й, так би мовити, спортивного забарв
лення. Знемагаючий від гіподинамії вік атома праг
не скинути з себе втому мапорухомості, розім’яти
ся. Бамсзмня те матеріалізується в масових стрімких 
танцях, далеких від класичних зразків. Змінився й 
супровід: завдяки багатим можливостям електро
акустичної апаратури нині простеньку мелодію мож
на перетворити в складну музично-технічну компо
зицію. Сучасні музичні форми викликають підви
щений інтерес молоді. Хлопців і дівчат уже не за
довольняють елементарні «танці під радіолу». їм хо
четься проникнути в глибини виникнення^ синтетич
ної музики, самим створювати її. Звідси беруть свій 
початок дискотеки, що з останні рони стали однією 
з найпопулярніших форм дозвілля.

НЕ ТІЛЬКИ

шуємо гостей з інституту 
сільськогосподарськ ого 
машинобудування, школи 
№ 13, УТО «Кіровоград». 
Комсомольці нашого за
воду підтримують шефсь
кі зв’язки з працівниками 
БМП-571 Західної ділянки 
БАМу. Влітку побузали у 
них, зняли нашу зустріч 
на кіноплівку. На дискоте
ці наші хлопці і дівчата 
змогли довідатись про 
своїх ровесників, які буду
ють «магістраль віку». 
Скоро включимо до про
грами виступи учасників 
заводської художньої са
модіяльності.

А що кажуть представ
ники «аудиторії»?

Люба Гордієнко, конт
ролер:

1 трлвяя 1980 року

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ 
ПІСНЮ

Слова пісні «Эти лет
ние дожди» просили нас 
надрукувати дев’яти
класниці Н. Гуріна, 
Л. Івлєоа, І. Голуб із 
села Бовтишни Оленсанд- 
рівського району, група 
дівчат із Кіровограда та 
багато інших наших чи
тачів.

Виконуємо ваше про
хання, друзі.

ЛЗБШ РИТМІВ
На Кіровоградському 

заводі радіоаиробіз дис
котеку організували ком
сомольці СКБ наприкінці 
1978 року. Відтоді вони 
підготували для молодих 
працівників підприємства 
п’ять музично-танцюзагіь* 
них програм.

Віктор Шевченко, Зале
рій Григор’єв, Наталія 
Кравченко, Володя Галуш
ко не починали, як часто 
буває з таких випадках, із 
нуля. В їхньому розпо
рядженні були кошти — 
міськком комсомолу виді
лив 1000 карбованців на 
придбання апаратури, зна
йшлося й більш-менш 
підхоже приміщення — 
зал заводської їдальні. 
Фундамент солідний, а 
що будувати над ним — 
самим треба думати. З 
публікацій «Комсомоль- 
ской правдьі» і передач 

І Центрального телебаченьн 
Г молоді інженери довіда

лися про головне призна
чення дискотеки: через 
музику і танці розвивати 

| у молоді культуру спілку
вання, виховувати есте
тичний смак, розширяти 
її мистецький світогляд.

Отак і почали. Спілкува
тися приємно з невиму
шеній обстановці — в залі 
розвісили гірлянди кольо
рових лампочок, розста- 

I вили квіти; на столиках 
появилися лимонад, бу- 

I терброди, цукерки, яблу
ка, придбані на гроші зід 
вхідних квитків. Стало за
тишно. Відомості про но
ві течії з сучасній музиці, 

І про популярних компози- 
1 торів, виконавців та но- 
■ винки грамзапису черпали

з журналів «Ровесник«, 
«Студенческий меридиан», 

І «Кругозор». Так було під
готовлено розповіді про 

| творчість Д. Тухманоза, 
А. Пугачової, М. Боярсь- 
Ікого, ансамблю «АБ5А»;

окремо хлопці розказали 
про «музику бунту» і нозі 

І диску фірми «Мелодия».
Володя Галушко роздобув 
слайди з портретами ар
тистів. А з придбанням 
апаратури у хлопців особ- 

- лизих утруднень не виник
ло: радіосправу знають 
Добре, зуміли вибрати хо
роші магніюфони, діапро- 

■ ектор, змонтували підси
лювачі. Ще й узяли напро- 

Ікат кіноапарат, щоб у па
узах між танцями відвіду
вачі могли посміятися з 
веселих пригод персона
жів мультфільмів.

Є можливість посміяти
ся і з самих себе: беручи 

Я участь у вікторині на 
В кмітливість, яка теж про-

І

водиться під час перерви, 
кожен має шанс опинити
ся в кумедній ситуації. 
Охочих — хоч відбавляй.

Зрозуміло, що кілька 
чолозік із СКВ, навіть 
добре «підкованих» у 
спразі організації диско
теки, самі її «не потягли» 
б. Та комітет комсомолу 
підприємства і завком 
профспілки не дали зане
пасти цікавому починан
ню: допомагають і про
грами складати, і техніку 
підшукувати, і квитки роз
повсюджувати. Остання 
процедура, мабуть, най- 
клопітлизіша: від бажаю
чих немає відбою. Як, до 
речі, і від «асистентів» — 
молодь залюбки бере 
участь в оформленні і 
прибиранні залу.

Успіхи є. Є на шляху- до 
них і перепони, об які ча
сом спотикаються органі
затори дискотеки. Най
прикріша з них — відсут
ність фонотечного центру, 
тобто приміщення, де 
можна проводити репети
ції, зберігати апаратуру, 
касети, кіноплівки тощо. 
Хлопцям доводиться зсс 
це прилаштовувати по за
кутках чи й додому заби
рати, що дуже незручно.

Празда, ходять чутки, 
що з новому заводському 
клубі виділять приміщен
ня спеціально для диско
теки. Та є деякі сумніви 
щодо оптимальності цього 
варіанту. Адже новий зал 
може виявитись меншим 
зід нинішнього,, а коли 
сто чолозік (приблизно 
стільки вміщує їдальня) 
три години тіснитимуться 
на «п’ятачку», то найціка
віша програма не радува
тиме. А якщо продавати 
менше квитків, то багато 
молоді мимоволі зали
шиться осторонь цікавого 
й корисного дозвілля. 
Отож поки що завдання 
номер один — створення 
фонотечного центру.

Які ж перспективи даль
шої діяльності дискотеки 
як форми активного від
починку молоді? Чи не на
бридне зона з часом?

Ось що думає з цього 
приводу диск-жокей, на
чальник планово-диспет
черського бюро шостого 
цеху Залерій Григор’єв:

— Щоб на дискотеці 
було цікаво, ми прагнемо 
уникати одноманітності в 
побудові програм. Для 
цього мало щорззу пере
міняти музичні номери чи 
завдання вікторини. По
трібний ще , й свіжий 
струмінь контактів з «не- 
музичним» світом. Запро-

І

Мені подобається 
дискотека. І не 

там ми 
про му
те, що 

можуть

наша 
тільки тому, що 
багато дізнаємося 
зику. Ще краще 
хлопці і дівчата 
познайомитись.

І додала не без гордо
сті:

— Добре, що ніхто в за
лі не курить!

Валентина Антоненко, 
інженер:

— Хотілося б, аби роз
повіді про співаків і ви; 
конавців були докладні
шими. І щоб ми не тільки 
слухали і танцювали, а й 
самі брали участь у про
грамі. Адже багато хто з 
нас непогано орієнтуєть
ся з напрямах сучасної 
музики і міг би розказати 
чимало цікавого.

То не страшно, що не 
тільки компліменти ви
слухують на свою адресу 
організатори дискотеки. 
Адже ті зауваження, які 
зислозлюють її відвідува
чі, — добра ознака. Зна
чить, не набридло. Зна
чить, юнаки і дівчата пра
гнуть проводити свій віль3 
ний час і цікаво, і зесело, 
і з користю для себе та 
інших. А дискотека дає 
їм таку можливість, бо 
вона за своїми функціями 
наблизилась до тієї фор
ми організації дозвілля, 
про яку багато хто з на
шому місті мріє, — до 
молодіжного клубу.

О. ДАНИЛЕНКО, 
робітник Кіровоград 
ського заводу радіо- 
виробів.

/

ХТО ПОРУЧ „ЗІРОК?!
Така назва об’єднає кілька розповідей про мо

лодих естрадних виконавців. Адже, як показали 
результати анкети «Найпопулярніші з 1979 році», 
вашою прихильністю, друзі, користуються співа
ки та ансамблі, імена яких іще один-два роки то
му не були відомі.

Отже, розповідь перша...

КСЕНІЯ ГЕОРГІАДІ
Телевізійний 

«Із піснею ПО 
який уже втретє 
Центральне 
допоміг нам 
багатьма здібними 
нами.

Лауреатом фінального 
туру 1979 року стала і Ксе
нія Георгіаді.

Народилася Ксенія на 
Кавназі, в робітничій сім’ї. 
Жила під Гаграми, в сели
щі Гантіаді. З дитинства 
мріяла стати актрисою. 
Після закінчення школи 
поїхала о Москву, склада
ла екзамени з театральне 
училище імені Щукіна, але 
пройшла тільки перший 
тур.

Далі все було, як у ро
жевій казці. Коли йшла з 
училища, була настільки 
приголомшена провалом, 
що якийсь перехожий пі
дійшов і спитав, що з 
нею. Ксенія все розповіла. 
Так відбулося знайомство 
з номпозитором Борисом 
Савельєвим. Прослухавши 
дівчину, він і Юрій Сеуль
ський дійшли висновку: 
Ксенії треба вчитися. Пів
тора року у Всеросійській 
творчій майстерні естрад
ного мистецтва дали Ксе
нії Георгіаді, як співачці, 
багато...

Після навчання працю
вала в естрадному оркест
рі «Оптимісти», пізніше — 
в естрадному оркестрі 
Азербайджанської держав
ної філармонії, яким керує 
Позад Бюль-Бюль огли.

Тепер Ксенія Георгіаді

нонкурс 
життю», 
провело 

телебачення, 
зустрітися з 

спіаа-

— солістка Московської 
обласної філармонії. В кон
цертах виступає з ансамб
лем «Фантазія». Мріє ство
рити свій ВІА. Особливий 
успіх співачці принесло 
виконання пісень «Уроки 
музики» В. Ільїна, «Шукаю 
тебе» О. Зацепіна, «Чекан
ня» Ю. Сеульського. Прав
да, першими виконавця
ми цих популярних пісень 
були Т. Кочергіна, Т. Дн- 
циферова, С. Ротару. < 
Ксенії Георгіаді ще треба 
донласти чимало зусиль, 
щоб створити власний 
оригінальний репертуар.

Ксенія — гречанка. Вона 
добре знає рідну мову і 
народні грецькі пісні. Ду
же любить їх співати і, на 
думну слухачів, "робить це 
прекрасно. Саме грецький 
фольнлор може прикраси
ти репертуар співачки, 
зробити його самобутнім, 
неповторним. Нині співач
ка працює над новою про
грамою. Це буде не просто 
концерт-дивертисмент, а 
театралізоване видовище. 
Ксенії найбільше вдаються 
драматичні монологи, але 
буде в цьому концерті і 
лірична балада, і, безпе
речно, жартівлива пісня.

У планах Ксенії Георгіа
ді робота над г.ласгинкою- 
гігантом. Закінчується за
пис пісень до телефільму 
«Сонце в сіточці».

Нас чекають нові зустрі
чі із співачкою. її щасли
вий дебют обіцяє зробити 
їх змістовними, радісними, 
ширими.

ЮРІЙ АНТОНОВ

І

ЭТИ ЛЕТНИЕ 
дожди
АІузшка М. Мішкова, 
Стихи С. Кирсанова.

Эти летние ДОЖДИ, 
Эти радуги и тучи, 
Мне от них как будто 

лучше, 
Будто что-то впереди. 
Будто будут острова, 
Необычные поездки, 
На цветах — росы 

подвески, 
Вечно свежая трава. 
Будто будет жизнь 

как та, 
Где давно уже я • 

не был, 
На душе, как в синем 

небе 
После ливня — 

чистота, 
После ливня — 

чистота...
Но опомнись — 

рассуди, 
Как непрочны, как 

’ летучи 
Эти радуги и тучи, 
Эти летние дожди. 
Нет, ПС будет жизнь 

как та, 
Где давно уже я 

пе был, 
Па душе, как в синем 

небе 
Пбслс ливня —* 

чистота, 
По-слс ливня — 

чистота...
дожди, 
и тучи, 
как будто 

лучше, 
Будто что-то впереди.

Юрій народився в Таш- 
кенті. Пізніше разом із 
сім’єю переїхав до біло
руського містечка Моло
дечно, де 1963 року закін
чив музичне училище по 
класу акордеона. Через 
рік у Мінську й почалася 
його творча біографія.

Молодий музикант пра
цював у складі інструмен
тальних ансамблів, зокре
ма в групі, котра акомпа
нувала В. Вуячичу.

1968 року відбувся ком
позиторський дебют Анто
нова. <0 добрых молодцах 
и красных девицах?. 
«Стой, не стреляй, сол 
дат!» — ось перші МОЮ 
роботи в популярному 
жанрі.

Прийнявши запрошення 
від ансамблю «Поющие ги
тары», Юрій почав пробу
вати себе і як вокаліст. 
Пісні Антонова «Еще вче
ра:», «Для меня нет тебя 
прекрасней», «Если лю
бишь ты.» включають у 
свої репертуари провідні 
ВІЛ. співаки.

Деякий час Юрій Апто
нов працює з ансамблем 
«Добры молодцы», пізніше 
в оркестрі «Современник» 
під керуванням Анатолія 
Кролла Саме з цим колек- пп «Аракс» 
тивом та ще з ансамблем 
«Мелодия!» 1973 року МО
ЛОДИЙ виконавець і компо
зитор записує свою першу 
авторську пластиику-мінь- 
йон. Тут пісні («У берез и 
сосен». «Пе грусти, пожа
луйста». «Ну что с ним 
делать?») приваблюють 
мелодійністю. ліризмом, 
мажорно-жартівливим на
строем.

Успіх першої пластинки 
змусив Антонова покину-, 
ти оркестр «Современник» 
і створити власний ан
самбль, який згодом дістає 
назву «Магистраль'?. З 
ним вій записує другу 
п.тастинку-міпьйои. її при
красила, насамперед, ком
позиція «Песет меня тече
ние». Вишуцана аранжи
ровка зроблена таким чи
ном, що збуджує в уяві 
кожного слухача образ 
блискітлипої ріки.

Крім «блакитних», радіє, 
ио-безтурботпих пісень, у 
репсптуарі ансамблю «Ма
гистраль? появляються й 
такі пісні Юрія, як «Папіл 
магистраль» 
«Огненная 
підкорення

да я ьііей батаоее-(антиво
єнна нісші). «По ком звр- 
иит тревоги пашей коло
кол» (заклик берегти при
роду)...

Інтенсивна гастрольна 
діяльність Антонова стає 
на перешкоді творчості. І 
хоча його пісні продовжу
ють виконувати і запису
вати на пластинки ВІА' 
«Поющие гитары». «Весе
лые ребята?. «Добры мо
лодцы.? (їх можна почутії, 
наприклад. на гіганті 
«Бабье лето»), ім'я компо
зитора і співака Юрія Ан
тонова поступово почина
ють забувати.

Музпкаїіт залишає кон
цертні виступи. Дна роки 
про нього нічого не чути. 
Досить випадково Юрій 
зустрічається з ансамблем 
«Аракс». який працює в 
Московському театрі імені 
Ленінського комсомолу. 
Цю зустріч можна назва
ти щасливою. Молодий ав
тор, музикант і співак пе
реконується — рано 
матися з музикою.

Результат спільної 
боти Юрія Антоновгі і

. • — тпп
стинки-міньйонн. Крім фі
лігранної техніки запису 
(фонограми відзначила ху
дожня рада фірми «Мело
дия?). пісні відзначаються 
мелодійністю, сучасною 
ритмікою, оригінальним 
електронним обрамленням. 
«■Золотая лестница?. «Я 
вспоминаю? в дискотеках 
спочуватимуть!» себе на 
рівних з будь-якими диско- 
іилягерами. А пісня «Моє 
богатство» говорить про 
тс. що як соліст Юрій Ан
тонов теж ВИЯВИВ себе по
повому. Появилися внут
рішня напруженість, ке- 
звичні для нього темброві 
барви.

А. КРУПСЬКИЙ.

про-

Р0- 
ГР.Г- 
пла-

І
Эти летние

ІІаступпий помер < Моло
дого комунара» вийде в 
неділю, 4-го травня.

т

(про БАМ), 
земля? 
цілини), Редактор 

М. УСПАЛЕНКО.

В «Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского

1 областного комитета 
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