Ширше й
ефективніше
використовувати
великі
можливості, які має комсо
мол в суспільстві розвину
того соціалізму, для поси
лення комуністичного вихо
вання підростаючих поколінь, вирішення економічних
і соціальних питань, зв’яза
них з організацією навчан
ня і праці, побуту і відпо
чинку молоді, — важливе
доручення партії своєму бо
йовому помічнику і резерву.
Про це говорилось на Пле
нумі ЦК ВЛКСМ, який від
бувся 18 травня в Москві.
Обговорено завдання ком
сомольських організацій, які
випливають з рішень квіт
невого (1984 р.) Пленуму
ЦК КПРС, промови на ньо
му товариша К. У. Черненка.
У доповіді першого секретаря ЦК ВЛКСМ В. М.
Мишина і виступах підкрес
лювалося, що рішення пар

тійного Пленуму стали про
грамою дій для юнаків і дів
чат. Вони конкретними ді
лами відповідають на заклик
партії — працювати ще кра
ще, примножувати вклад у
дальше процвітання Батьківшики. Яскравим свідчен
ням цього стала розгорнута
повсюдно ударна трудова
вахта
юійіх,
присвячена
60-річчю присвоєння комсо
молові імені В. І. Леніна.
Велику увагу учасники
Пленуму приділили вдоско
наленню форм і методів
спільної роботи Ленінського
комсомолу з Радами народ
них депутатів, підвищенню
ролі юнаків і дівчат в управ
лінні державою, у вирішен
ні політичних, ідеологічних,
господарських і соціальнокультурних питань. Відзна
чалося, що дальше поліп
шення роботи органів Ра
дянської влади, про що го-

ТГЬІРНИМИ помічниками К<^муністинної партії в ідей
но-моральному формуванні
людини — будівника ново
го суспільства завжди були
і залишаються майстри ба
гатонаціональної радянської
кінематографії.
Завданням кіноорганізацій
по виконанню постанови ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР
«Про заходи по дальшому
підвищенню ідейно-худож
— Вінторе
Захаровичу,
нього рівня кінофільмів і кілька слів про бригадний
зміцненню матеріально-тех підряд, його суть і необхід
нічної бази кінематографії» ність.
була присвячена Всесоюзна
— Бригади і ланки, що
нарада працівників кінема- працюють за єдиним наря
дом, добиваються більш ви
соких показників завдяки
тому, що, маючи все необ
хідне і виконуючи основні
види робіт, отримують за
робіток за кінцевими ре
зультатами праці.
Суть бригадного підряду
в сільському господарстві
полягає в тому, що колек
тив — ланка чи бригада —
тографії. Вона відбулася 18 бере на себе зобов’язання
одержати певну кількість
травня в Москві.
У президії — член Політ- сільськогосподарської про
бюро ЦК КПРС, перший за дукції, а керівництво кол
ступник Голови Ради Мі госпу чи радгоспу зобов’я
ністрів СРСР Г. А. Алієв, зується своєчасно надати
секретар ЦК КПРС М. В. колективу необхідні ресур
Зимянін, представники пар. си, створити умови для ус
тійних, радянських і гро пішного вирішення завдань.
мадських організацій, май А по закінченні сільськогос.
стри кіно, діячі літератури і подарського сезону — за
платити за вироблену про
мистецтва.
У доповіді голови Держ дукцію згідно з завчасно
ено СРСР П. Т. Єрмаша, у визначеними розцінками і
виступах відзначалося, що прийнятими умовами..
Ось хочу навести такий
постанова ІДК КПРС і Ради
Міністрів СРСР з проблем приклад. Кілька років тому
-«■'розвитку ■ -кінематографії у колгоспі імені Щорса Достала значною подією в линського району я поба
житті радянського кіномис чив, як окремих механіза
тецтва. В цьому документі торів прямо-таки силоміць
яскраво відбились велика змушували працювати у по
увага, яку постійно виявляє лі. Недавно я знову побував
партія нашому кінематогра у тому господарстві, у трак
фу, глибоке розуміння його торній бригаді, а там —
багатогранних
насущних жодного комбайна чи ма
проблем, ефективна і кон. шини, жодної людини — всі
коетна допомога в їх роз в полі. З’ясувалося: брига
в'язанні.
да працює за єдиним наря
Велика увага приділялась дом, у колективі залишили
питанням підвищення су-, ся найсумлінніші. І нарікань
спільної дієвості кіномис на роботу бригади я не по
тецтва, нерозривно зв’яза чув, більше того — схвальні
ної'з поліпшенням культури відгуки. У колективі зникли
кінообслуговування
насе поняття «основна» і «неос
лення, завданням вихован новна» робота, факти при
недоробок, неви
ня творчої зміни та іншим писок,
■проблемам кіномистецтва. правданих переробок.

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ КОМСОМОЛУ
ворімося на Пленумі ЦК
КПРС, — завдання загаль
нодержавне,
загальнона
родне, отже, і ВЛКСМ по
винна взяти найактивнішу
участь в його реалізації.
Все більш діловим стає
співробітництво комсомолу
з органами, підвідомчими
Радам народних депутатів.
Наприклад, великою мірою
завдяки
скоординованим
ДІЯМ/ облвиконкомів, обкомів
комсомолу і господарських
керівників у колгоспах і рад
госпах Нечорноземної зони
РРФСР за останній час кіль-ь
кість комсомольсько-моло
діжних колективів зросла
більш як у два рази.
Важливе значення має та*
кож взаємодія державних,господарських органів і ко

мітетів ВЛКСМ у комісіях
по роботі з молоддю, які
діють при міністерствах і відомствах, на підприємствах
і в організаціях.
Ленінський комсомол, від
значалось на Пленумі, по
праву
пишається своїми
представниками в органах
Радянської влади, прагне,
щоб кожен з них з честю
виправдував високе довір’я
виборців, вносив особистий
вклад у поліпшення діяль
ності Рад.
У зв’язку з цим особливо
го значення набуває вдоско
налення форм і методів ро
боти комітетів ВЛКСМ з мо
лодими депутатами. Треба'
постійно дбати про те, щоб
вони добре знали свої пра
ва і можливості, діловито і

з високою відповідальністю
ставились до своїх обов’яз
ків. Треба регулярно інфор
мувати їх про діяльність
комсомольських
організа
цій, заслуховувати їх пові
домлення про депутатську
роботу, подавати їм своє
часну і дійову допомогу у
виконанні наказів виборців.
Широко обговорено -на
Пленумі
питання
участі
ВЛКСМ у здійсненні шкіль
ної реформи. Підкреслюва
лося, що необхідно добитись
докорінного поліпшення ді
яльності
комсомольських,
піонерських і учнівських гро
мадських організацій, поси
лити ідейно-політичне, тру
дове і моральне виховання
учнів, активніше розвивати
їх ініціативу.

На Пленумі розглянуто
питання* про завдання ком
сомольських організацій по
підготовці до XII Всесвіт
нього фестивалю молоді І
студентів. Відзначалося, що
наступний форум демокра
тичної юності планети ді
став широку підтримку на
ціональних, регіональних і
міжнародних
молодіжних
та студентських організацій.
Комсомольці і молодь Краї
ни Рад виступають з іні
ціативами зустріти москов
ський фестиваль новими до
сягненнями в праці, навчан
ні. науково-технічній і ху
дожній творчості, спорті,
внести вагомий вклад в його
успішне проведення.
(Кср. ТАРС|.

зайняті
вирощуванням ї
збиранням урожаю. Закріп
АКТУАЛЬНЕ
лять, припустимо, за лан
ІНТЕРВ'Ю кою тільки кукурудзу. На
цю культуру загалом затра
чається близько 20 днів.
Решту ж часу механізатори
виконують роботи по тари
фу. Йдеться про те, щоб за
тракторними бригадами за-»
кріпляли кілька, е то й усї
види культур, що виро
затори
надто поверхово щуються в господарстві.
знали навіть основні пере
— Вікторе Захаровичу, ?з
ваги бригадного підряду. А
наявних 534 комсомольськозвідси — невпевненість і по молодіжних
колективів лише
боювання.
65 (до того ж це в основно
До того ж багатьох меха му ланки) працюють за ме
тодом бригадного підряду.
нізаторів чомусь лякає аван Усього 12 процентів — над
сована оплата. Вона, зви то мало... Яка ваша думна з
чайно, менша від тарифної. цього приєоду?
Але ж по закінченні сіль
— Думаю, це результат
ськогосподарського
року недовір'я керівників ряду
члени госпрозрахункового господарств молоді. Скажі
колективу в залежності від мо, не порозі — сівба. Го
виконання плану отримають лова міркує просто: «Засі
додаткову оплату. Причому вати довіряю досвідчено
передбачено, що в разі сти му, той не підведе, а моло
хійного лиха оплата праці
провадитиметься на рівні дий як посіє, то клопоту не
Побоювання
тарифного розряду кожно обберешся».
го працівника згідно з вико голоєи можна зрозуміти:
сівба — основа врожаю. З
наним обсягом робіт.
Як бачимо, переваги ко іншого беку, досвід (хай не
лективного підряду перед ображаються на мене меха
тими, хто працює «від коле нізатори зі стажем) частоса», очевидні.
густо може не встояти пе
— У відповіді на поперед ред старанням і завзяттям
нє запитання ви згадали про молодого хлібороба... Мо
коефіцієнт трудової участі... лоді треба довіряти.
Робота за бригадним під
— Так, КТУ в роботі за
бригадним підрядом має рядом виявляє у діях моло
неабияке значення. Фак дих механізаторів корисну
прищеплює
тично КТУ враховується не самостійність,
у денному, а в погодинному їм любов до батьківської
авансі, тобто виплата з його землі, породжує здатність
врахуванням
проводиться творчо оцінювати ту чи ін
по закінченні сезону, тих чи шу ситуацію на полі або на
фермі. І це так важливо.
інших робіт.
За високоякісне виконан
* * *
ня робіт,
гх підвищену
складність, суворе додер
Економічна сторона під
жання технології, строків, ряду. Переваги на поверх
виняткову дисциплінованість ні: бери конкретні цифри,
ради бригади підвищують порівнюй, спІЕСтавляй,. ана
КТУ. Навпаки, ті, хто допус лізуй. Затрати зменшились,
кав зриви у технологічній продуктивність праці підви
або трудовій дисципліні, щилась, заробітна плата
частково, а то й повністю зросла... Мова цифр невбла
позбавляються доплати за ганно доводить переваги
коефіцієнтом трудової учас єдиного наряду. Але важ
ті.
ливі і моральні позиції, на
яких
міцнр грунтується ко
— Чи є істотні резерви по
ліпшення
роботи в уже лективний підряд, — висока
впровадженому підряді?
дисципліна,
небайдужість
до того, як працює поряд
— Безперечно.
Бажано товариш, непримиренність
переводити на єдиний на
до нехлюйства,
лінощів,
ряд не окрему ланку, а всю сумлінне ставлення людини
тракторну бригаду. І — обо
до дорученої справи і від
в’язково з польовою та кор
мовою сівозмінами. Візьме верте, щире прагнення зро
бити її якнайякісніше. Ці чу
мо рослинництво. Найбіль
ший ефект можна мати ли дові якості дуже, необхідні
ше там, де механізатори ле всім молодим тоупівникам,

Успіх підряду:
ід чого ін залежить?

ВИСОКА
МІСІЯ
КІНОМИСТЕЦТВА

На нараді виступив това
риш Г. А. Алієв.
З великим піднесенням
учасники наради надіслали
вітального листа Централь
ному Комітетові КПРС, Ра
ді Міністрів СРСР, товари
шеві К. У. Черненку.

(ТАРС).

— Досвід, нагромаджений
в області підрядними ноленТИВвМИ, свідчить, що у них
вищі показники праці, висо
копродуктивно
використо
вується техніка, належним
чином економляться ресур
си. Але такого, як хотілося б
поширення бригадний під
ряд поки що не знаходить...
— Так, темпи переходу на
єдиний наряд хоча в останні

— Чому я повинен віддуватися за ремонтникіє? —
запально кинув молодий механізатор ланковому. — Я
своє відробив, до побачення...
— Диван та й годі. Тепер немає мого і твого. € на
ше. Оранка і ремонт — наша спільна турбота...
Але механізатор залишив роботу. Схвильовані чле
ни ланки, тільки-но він наступного дня з’явився у по
лі, позаглушували мотори тракторів і зібралися разом.
«Пошумлять та й розійдуться», — вирішив винува
тець. Одначе вийшло інакше.
— Не можна нам по старинці, Миколо. — сназав
групкомсорг. — Хочеш бути в ланці — працюй на со
вість.
— Правильно! — Підтримав гурт механізаторів.
. Враховуючи непогану дотеперішню працю, у ланці
залишити, але покарати карбованцем -г тане одно
стайне рішення госпрозрахункового колективу. І не
залишилось образи у порушника. «Сам винен, — ви
рішив він — Товариші за спільну справу вболівають.
І за мене теж...».
Цей випадок я пригадав перед початком нашої роз
мови із заступником начальника обласного управлін
ня сільського господарства по економіці В. 3. КРАМА
РЕНКОМ про впровадження бригадного підряду в кол
госпах і радгоспах області: Він — ще раз переконли
ве свідчення того, що робота по «безнаряду» — це на
самперед колективна творчість, де кінцеві результати
роботи залежать від сумління кожного члена колек
тиву. Де має чітно діяти принцип: один — за всіх і
всі — за одного. Втім, про це розмова з В. 3. Крама
ренком.

роки й підвищилися, поки
що нас не задовольняють.
Працює на підряді в облас
ті лише майже кожний чет
вертий колектив. Впадає в
око особливо низький про
цент роботи по «безнаряду»
тваринницьких колективів.
— Мабуть, активність впро
вадження
прогресивних
форм праці залежить від ба
гатьох факторів...

— Найперша передумова
для успішного впроваджен
ня підряду — добре постав
лена
економічна робота,
чітка дія внутрігосподар
ського госпрозрахунку, ви
сокий рівень управління ви
робництвом. На жаль, дале
ко не кожне господарство
може похвалитися подіб
ним. І, щоб змінити стано
вище на краще, потрібні і
час, і наполеглива організа
торська робота, і досвідче
ні кадри. Адже саме відсут
ність надійної економічної
бази, кваліфікованих спе
ціалістів завадила цілому
ряду господарств, які поспі
хом, без відповідної підго
товки перейшли на роботу
по-новому, по-справжньому
оцінити величезний потен
ціал підряду. Дехто навіть

почав говорити про «не
ефективність» методу.
По-друге, не всі глибоко
засвоїли основні принципи
єдиного наряду. В результа
ті у деяких господарствах
області надто захопилися
тільки
однією стороною
справи — доплатами, пре
міями і т. п. Це призвело до
зниження темпів зростання
продуктивності праці порів
няно з ростом зарплати.
Така диспропорція шкідли
ва. Там, де уважно підраху
вали ліміт майбутніх затрат
і додержувались його, де
виконали план, — виперед
жаючого росту заробітної
плати не було.
Ну і, по-третє, подекуди
слабо ведеться роз’ясню
вальна робота серед меха
нізаторів. Чого гріха таїти,
ще багато з них, навіть з
досвідом, не розуміючи пе
реваг підряду, просто-та
ки... бояться
вступати у
госпрозрахункові колекти
ви. Приміром, довелося ме
ні недавно бути у колгоспі
«Комуніст» Новомиргородського району. Десятки за
питань було про оплату,
пільги, коефіцієнт трудової
участі і тому подібні. Склалося враження, що механі

вову частку робочого часу

А. БЕЗТАКА.

1 стор

ТРИВАЄ МІСЯЧНИК АКТИВНИХ дій
ПРОТИ ЗАГРОЗИ ЯДЕРНОЇ ВІЙНИ

ЗАРАДИ
МИРУ
Незабаром — Міжнарод
ний день захисту дітей.
Трудівники цехів № 02 і
№ 41 виробничого об’єд
нання «Друкмаш» підтри
мали ініціативу дільниці
по виготовленню електро
двигунів: 1 червня працю-
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«Молодий комунар»

Оголошено
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переможців

вати з найвищою продук
тивністю і заробітну пла
ту за цей день перераху
вати до Радянського фон
ду миру.
На мітингу начальник цеху № 02 В. М. Тодосієв
заявив, що вирішив пере
рахувати у Фонд миру од
ноденний заробіток. Його
приклад підтримали всі
працівники цеху.
С. КОЛЕСНИКОВ.
м. Кіровоград.

Секретаріат ЦК ЛКСМ
України оголосив підсум
ки республіканського кон
курсу ца кращі пропозиції
молодих винахідників і ра
ціоналізаторів, спрямовані
на механізацію ручних і
трудомістких робіт, підви
щення продуктивності пра
ці і якості роботи.
Молоді новатори рес
публіки активно розвива
ють рух «Малій механіза
ції — комсомольську тур
боту!». Організовано, з
великою кількістю учасни
ків пройшов конкурс у
Кримській,
Ворошиловградській, Дніпропетров

ЗАВЖДИ
ПАМ'ЯТАТИ!
зи .мимоволі закипали в
очах, але гармонійно чоти
риголосся хору не пору
шилося. Ми дивилися на
солдатську вдозу і ділили
її горе. Звучить фінал піс
ні: «На варті в граніті сол
дати вічно стоять!». Вкло
няється соліст хооу Воло
димир Заніздра, і оплески
порушують тишу залу.
Тема зійни, скорботи за
полеглими воїнами широ
ко представлені в репер
туарі
народного
хору
«Нива». Ці суворі та сумні
пісні надзвичайно хвилю
ють слухачів. Глибока і віч
на пам’ять нашого народу
про солдатів, які віддали
життя за свободу і неза
лежність Вітчизни.
Військова тема, тема за
хисту Батьківщини актуаль
но перегукується з нашим
сьогоденням. Пісні закли
кають берегти рідну зем
СЬКИМ життям.
лю від зазіхань паліїв вій
Цими днями перед хлі ни. Вони звучать суворою
боробами виступав народ пересторогою агресорам:
ний хор «Нива» будинку не уникнути нищівної від
культури обласної сіль січі тому, хто посміє під
ськогосподарської дослід- няти руку на нашу миро
ної станції. Клуб у відді любну державу, на мир
ленні «Степозе» був пере ний творчий труд радян
повнений. У залі багато ських людей.
молоді, літніх людей. Я ба
Відлунали у містах-гечив скромні хусточки жі роях салюти на честь слав
нок похилого віку з на ної річниці Великої Пере
трудженими руками, на моги. Біля гранітних обе
чию долю випало воєнне лісків полум’яніють вес
лихоліття і відбудова зруй няні квіти, біля пам’ятни
нованого війною народно ків загиблим воїнам за
го господарства.
Відкрили завісу, концерт стигли на варті піонери...
почався. Звучить хорал Мир і спокій панує в на
«Нема
невідомих солда ших містах і селах. Як же
тів», — проходить тема треба берегти цей мир,
пам'яті загиблим воїнам.
Мій погляд зі сцени — у щоб ядерний смерч не ско
зал на стареньку бабусю, лихнув нашого щасливого
мабуть, солдатську вдову. життя, щоб наша країна
Вона плаче... Діти та чоло
віки цих вдів у нам’яних мирно будувала своє світ
шинелях стоять по всій на ле майбутнє! Нема благо
шій країні, застигли у гра роднішої мети, ніж берег
нітних пам’ятниках, поста ти мир на землі.
ментах, стискаючи у руках
зброю, — у вічному кидку
Л. РАДЗІЄВСЬКИЙ,
вперед, туди, на лінію вог
завідуючий лаборато
ню, де їх груди пронизав
гарячий
метал. Неначе
рією захисту рослин
тільки вчора прийшла в її
обласної сільськогос
хату страшна звістка, наче
подарської
станції,
лише недавно сум та без
вихідь поселилися у бага
кандидат біологічних
тостраждальному серці...
наук.
Надзвичайним напружен,
ням солі ми примушували с. Созонівка,
д себе доспівати пісню. Сльо- Кіровоградський район.

И є межа людської
пам'яті, материнської
скорботи!? Вже немає на
нашій землі зловісних слі
дів минулої війни. На ко
лишніх загорнутих згари
щах давно височать нові
будівлі, на місцях проти
танкових розів та окопів
буяють розкішні пшениці,
цвітуть сади. І лише дене-де чатує смерть в іржа
вих снарядах та бомбах;
нагадує нам про себе вій
на милицями ветеранів,
шрамами на їх уже немо
лодих обличчях.
Кажуть, час виліковує
рани. Та скільки потрібно
часу, щоб загоїти душев
ний біль від втрати бать
ків, синів, сестер та бра
тів наших? Цей час не
осягнути одним лише ЛЮД

Зараз у трудових і навчальних колекти

вах триває республіканський рейд «Підліток». Проводиться він з 15 по

ти надбання попередніх по
колінь? У редакційній пошті
постійно з’являються лис
ти, де ми знаходимо відпо
віді на ці запитання. Дру
гий
секретар Світловодсьиого міськкому ЛКСМУ
О. Гїоирозський, наприклад,
пише про комсомольських
секретарів молодих кому
ністів Валентину Долударєву і Світлану Чередничок.
Читаючи його розповідь,
утверджуєшся
в думці:
можна не турбуватися за
молодь, яку ведуть за со
бою такі ватажки. Валя,
старший інженер-технолог
Світлозодсьиого хлібозаво
ду, у свій час організувала
комсомольців
на рекон
струкцію
підприємства.
Участь у такій відповідаль
ній справі згуртувала моло
дих, і нині заводська ком.
сомольська організація —

для
одна з кращих у районі.
Тут створено три КМК, діє
школа політнавчання «Ідео
логічна боротьба і молодь».
А С. Чередничок очолює
комсомольську організацію
Світловодської
музичної
школи N° 1. Тут серед моло
дих працівників панує твор
ча атмеофера, кожен має
постійне доручення. І сама
Світлана на всі руки майс
тер — і план, роботи орга
нізації складає, і заняття в
школі політосвіти веде, і
тематичні вечори організо
вує з ентузіазмом, уміло і
цікаво.

Можуть рівнятися това
риші й на комуніста Федо
ра Євлахозича, тракториста
колгоспу імені Чкалова Новомиргородського району.

20 травня.

Мета рейду — розглянути взаємодію ком
сомольських

і

правоохоронних

органів,

колгоспів, радгоспів, промислових підпри
ємств по організації виховної роботи серед

підготовку

неповнолітніх, перевірити

до

літніх канікул._____________ ■_______

Сьогодні ми надаємо слово

інспектору

ПОПЕРЕДИТИ

Д им итр і ес ь к ої інспекції у справах неповно

літніх на громадських засадах

М. О. Ша-

нюку.

не має права за
лишатися байдужим,
НколиІХТО
мова йде про вихо
вання молоді — нашої змі
ни. У цілеспрямованому
формуванні нової людини
Комуністична партія, Ра
дянський уряд бачать од
не з важливих завдань со
ціальної політики. У нашій
країні створено всі умови
для гармонійного і духов
ного розвитку молоді, для
активної участі в громад
ському житті. І переважна
більшість хлопців і дівчат
сумлінною працею пише
нові сторінки біографії Віт
чизни.
Але, як кажуть у народі, •
в сім’ї не без виродка. Зу
стрічаються, на жаль, се
ред молоді поодинокі ан
типоди, що ведуть парази
тичний спосіб життя, зазі
хають на' народне добро,
порушують
громадський
порядок і радянські зако
ни. ГІрикро: через прорахупкн у вихованні дітей,
підлітків у окремих сім'ях,
школах, трудових колекти
вах суспільству доводи■

ТО вписуватиме нозі сто

Серед призерів респуб
ліканського конкурсу —
творчий молодіжний ко
лектив Кіровоградського
інституту
сільськогоспо
дарського
машинобуду
вання (керівник В. М. Калич), а також окремі авто
ри О. Олійник (завод «Гід.
росила») та А. Карленко
(КІСМ).

Механізатори колгоспу імені XX з’їзду КПРС Бобринецького району почали косовицю трав на зелений корм.
Ке працює на збиральному агрегаті Іван Лебедко. Не
ають від нього Микола Черняєв та Володимир Бай
даков, які транспортують зелену масу. Щодня еони ра
зом зі своїми товаришами доставляють на ферми вітаМІННа НзнМ|Имку: Микола ЧЕРНЯЄВ та Володимир БАЙ
ДАКОВ на кормовому полі.
фото м< САВЕНКД>

Ч

рінки з літопис нашої
Х
країни, кому примножува

ській областях, місті Києві.
Кращі розробки молодих
раціоналізаторів Кірово
градської, Полтавської та
Херсонської областей були
представлені на обласних
виставках НТТМ.

ться пожицати гіркі пло
ди. З цими .хибами і по
кликана вести боротьбу
інспекція в справах непов
нолітніх на ' громадських
засадах.

став самостійною, поряд
ною людиною. Тепер він
працює апаратником на
Семенісському заводі гір
ського
воску. Хороший
сім'янин.

І таких прикладів мож
Переконливим свідчен на наводити багато. Міі
гордимось, що наші ста
ням дієвості роботи нашої
інспекції є такий факт: за
рання не проходять мар
останні 10 років не було
жодного випадну, щоб під но, що допомагаємо юна
літок тримав відповідаль кам вибрати правильну
ність перед законом.
дорогу у житті. Підтрима
За цей час юнаки, які
ти підлітка, не дати йому
регулярно порушували ди піти по хибній дорозі —
сципліну, громадсьний по
рядок, стали на правиль таке основне завдання ін
ний шлях. І це насамперед спекції в справах неповно
завдяки активному спри літніх на громадських за
янню нашої інспекції. Чи
мало з колишніх так зва садах. В плані організації
них
«важких» підлітків роботи першочергову ува
сьогодні успішно трудя гу приділяємо профілакти
ться на різних підприєм
ствах і в організаціях се ці. Адже зрозуміло, як
лища, району. Так, колиш важливо передбачити про
ній учень середньої школи
яви негативного, вчасно
N1 12 Володимир Громовий
декілька років тому за ре попередити те чи ■ інше
комендацією інспекції по правопорушення, ніж зго
ступив у профтехучилище
№ 5. Одержав спеціаль дом, як кажуть, вживати
ність машиніста екскавато заходів.
ра і зараз,трудиться бри
Роботу ради громад
гадиром екскаваторників.
ськості і інспекції в спра
З числа «важких» підлітків
вах неповнолітніх планує
був і колишній учень СШ
№ 12 Сергій Черненко. Чи мо поквартально. Засідан
мало довелося попрацюва ня відбуваються щоміся
ти інспекції спільно з пе
ця. У підготовці і прове
дагогічним
колективом,
громадськістю, щоб Сергій
денні засідань активну

участь бере заступник то
ловії виконкому селищної
Ради Г. 1. Винник. Багато
завдань в інспекції: заслу
ховуємо звіти батьків про
виховання своїх дітей, сте
жимо за станом профілак
тичної роботи серед учнів
шкіл селища. Тримаємо на
контролі роботу комісії
сприяння сім’ї і школі та
виконання членами інспек
ції, ради громадськості
конкретних доручень тощо.
До цьогорічної операції
«Підліток» мн
старанно
готувалися. І в ці дні ще
раз ретельно переглянемо
справи, що стосуються
влаштування
«важких»
підлітків влітку в табори
праці та відпочинку, у ці
дні звітуватимуть громад
ські наставники.

Є й недоліки п роботі. На
мою думку, треба частіше
перевіряти як учні дотри
муються режиму дня, як
продуктивно використову
ють вільний час. Для цьо
го слід проводити рейди.
Останнім часом послаби
ли свій вплив юні дзержинці у середніх школах
№№ 12, 14, 18. В універси
тетах «Права», що діють у
школах селища, слід ре
гулярно проводити лекції
на правові теми працівни
кам органів прокуратури,
міліції, народного суду.
Бажає бути кращим зв’я
зок комісій сприяння сім’ї
і школі підприємств з гро
мадською Інспекцією. Не
завжди реагують належ
ним чином деякі керівники
підприємств на листи ін
спекції.

Завдань у операції «Під
літок» багато.І розрахова
ні вони не лише на сьо
годні — розраховані па
перспективу.'
М..ШАНЮК,
Інспектор Димитрівської інспекції у спра
вах неповнолітніх на
громадських засадах.
Олександрійський район.

Е
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ДЛЯ ЗАВОДУ, для
З листа нашого громад
ського
кореспондента
В. Шульги ми довідалися,
що молодий механізатор
однаково ретельно працює
взимку на фермі, а влітку
на полі, що його ЮМЗ-6
може служити еталоном до.
глянутої машини, що так
само добре, як і Ф. Євлахович, у бригаді № 1 тру
дяться Микола Шугаленко
і Микола Буняк, закладають
нині фундамент під майбут
ній урожай на весняній
ниві.
Нива... Щоб повнилася во.
на вагомим колосом, самих
людських зусиль мало. По
трібна ще й надійна техні
ка. Потрібна потужна, мо
більна, швидкохідна, мало
габаритна. І універсальна—

можна додати до характе
ристики мотоблока з набо
ром змінних сільськогоспо
дарських знарядь, створе
ного студентами і виклада
чами Кіровоградського ін
ституту сільгоспмашинобу
дування. Цей агрегат мож
на використовувати як плуг,
культиватор, ножову і ро
торну косарку, підбирач сі
на і бульдозер. Мотоблок
успішно виконуватиме ті ж
роботи, що й «справжня
техніка», тільки в міні-масштабах. Коробку передач
для нього взяли з моторо
лера «Електрон», диферен
ціал—від мотоколяски СЗА.
Бензину □ баці вистачає на
10 годин роботи. Ця дотеп
ної конструкції машина бу
де хорошим помічником у
комунальному та присадиб-

ОГЛЯД ЛИСТІВ

йому господарстві. Робота мія всіх видів енергоресур
студентів і вчених вузу була сів, поліпшення культури
відзначена дипломом І сту виробництва. За матеріала
пеня ВДНГ УРСР. Про це ми перевірок випускаються
нам повідомила інженер- стіннівки, фотогазети, ке
конструктор
Кіровоград рівникам цехів і відділів
ського ПКІ .грунтообробних надсилаються сигнали «Вжи
і посівних машин Л. Свірень. віть заходів». Результати
Ще один лист з Кірово рейдів передаються в бага
града.
Начальник штабу тотиражну газету «Червона
«Комсомольського прожек зірка». Серед найкращих
тора» виробничого об’єд «прожектористів»
об'єд
нання по сівалках «Червона нання автор називає інжезірка» А. Чернявський роз нера-технолога Михайла По
повідає про справи дозор лудня, інженера-конструкців
підприємства.Штаб тора Наталію Полякову, то
«КП» разом з комітетом каря Василя Бублика, елек
комсомолу планують і про трозварника Степана Галаводять масові рейди, Місяч чова.
ники дисципліни і якості.
Дякуємо всім нашим ав
Магістральні напрями робо торам і чекаємо нових лис
ти
«прожектористів»
— тів.
зміцнення трудової та вико,
Відділ комсомольсько
навської дисципліни, еконого життя «МК».

19 травня 1984 року

З стор.

«Молодий комунар»

ГАЙДАР
СЕРЕД
НАС

Сьогодні багатомільйонна Всесоюзна піонерська орга
нізація імені В. І. Леніна відзначає день свого народ
ження.
Новим проявом зростаючої активності 77 тисяч піоне
рів Кіровоградщини став Всесоюзний марш юних ленінців. Нинішній його етап, який проходить під девізом
ііім’я Леніна в серці кожного! Вірність партії ділом до
ведемо!», присвячений 60-річчю присвоєння імені великого вождя комсомолові і Всесоюзній піонерській органі
зації.
Крокуючи маршрутами Всесоюзного маршу, піонери
області наполегливо оволодівають знаннями, трудяться,
борються за мир, дружать із світлою мрією і веселою
піснею.
Завершуються звітно-виборні збори у піонерських дру
жинах. Підбиваються підсумки роботи за рік. На піонер
ській повірці кожний доповідав колективу про свою вір
ність піонерському слову, про свій внесок у спільну спра
вуНадійними помічниками педагогічних колективів, стар
ших піонервожатих у Кіровограді, в Світловодському,
Нозгородківському районах стали загони старших піоне
рів. Більше ста піонерів-інструкторів Кіровського району
міста Кіровограда передають свої навики, знання і вмін
ня молодшйм товаришам, беруть участь у діяльності різ
них гуртків, клубів, секцій.
Піонери 80-х не стоять осторонь помислів і турбот
старших. Вони беруть активну участь у п’ятирічці трудо
вих піонерських справ. Конкретним вкладом у виконання
Продовольчої програми СРСР стала участь всіх піонерів
і школярів у вирощуванні кролів. У школах області діє
405 кролеферм. Добре доглядають тварин юні кролівни
ки Олександрійського і Новомнпгородського районів.
Щороку близько 5000 кілограмів дієтичного м’яса здають
державі шкільні кролеферми.
и
П’ятсот загонів червоних слідопитів області вивчають
революційні, бойові і трудові традиції радянського на
роду. Участь у Всесоюзній експедиції «Літопис Великої
Вітчизняної», в операції «Піонерська слава» стала важ
ливою справою всіх піонерських загонів і дружин облас
ті. Тільки за останні два роки червоні слідопити Голованівського району установили більше трьохсот раніше
невідомих імен, розшукали сім’ї загиблих і зав'язали з
ними листування. З кожним днем шириться тимурівський рух, який об’єднує зараз близько 20 тисяч послі
довників героїв Гайдара.
Успіх діяльності піонерських загонів і дружин багато
в чому залежить від старших піонервожатих, бо саме
вони покликані вести за собою юних ленінців. Любов’ю
і повагою у школярів, авторитетом у педагогічних колек
тивах і серед батьків користуються Лідія Кабанець із
Варварі вської’ восьмирічної школи Долинського району,
Надія Чабан із Тарасівської восьмирічки Новгородкізського району, Світлана Михайлова із СШ № 9 м. Кіро
вограда.
_
.
Бюро обласної ради Всесоюзної піонерської організації
імені В. І. Леніна щиро вітає червоногалстучну юнь Кіровоградщипи з святом і бажає, щоб кожний хлопчик і
дівчинка завжди були вірними своєму піонерському
слову.

ВІСТ! З ПІОНЕРСЬКИХ
а Учні Суходольсьної восьмирічної школи Долинсько.
го району добро знають, що книга — Че исвід’ємна час
тина духовного життя радянськихлюди Тому колиі у
восьмирічці проводився книжковим ярмарок під девізом
«Книга - твій найкращий ДРУГ,>-..ПІ?НПСРИТ '
л5р0'
повсюдили художньої і політично, літератури на 50 кар
бованців. Найактивнішими були С. Якушин, л. норо
В. Мартинюк, В. Янковсьний.
А Цікаво проходять у загоні імені Володі Дубініна
Сабатин івсьної десятирічни Ульяновського І*3” он у < голо
ва ради загону Ю. Гриб) уроки мужності. На одному з
них побували ветерани війни і праці
^легкі
Є. Г. Седляр, Р. Т. Шпортка. Вони розповіли про нелегкі
воєнні роки, закликали хлопчиків і Дівчат к У
Д
ми продовжувачами справи батьків і дід в.
а У «іранській восьмирічці Кіровоградського району
відбувся тематичний вечір, на якому йшла мовапро кос
мічні досягнення Радянської кражи і соціалістичних д^р
жав. Юні фізики восьмирічки «иотупили Із Ц^авими поВідомленнями про ОСЕОЄННЯ ЗОРЯН”* „р°! „кого були віраматори підготували концерт, у програмі иного ©ули вір
ші І пісні на «носмічну» тему.
■А Міцна дружба зав'язалася між учнями 6і «Г» класу
Маловисківської СШ № З І працівнинами л.оло дівчатка
ної ферми. № 2 колгоспу
'в^сЧниТмй
часто відвідують Ф®Р*У’Л£мГтоУДОЗІ результати. У не
успіхами і дізнаються про їхні трудом і х
реддонь свята Перемоги швс™яласнини
У?лим аисту.
цертом у доярок. Особливо сподобалася д І
ник тані
пи Люди Кріпанової, Віти Шостак, Лариси Мельник.
Чернеги, Наташі Махині.
'А Під час Тижня ленінської слави, який пройшов у
Станкуватській восьмирічній ^нолі Вільшансь
ість
ну, піонери і школярі дізналися про життя д
вождя світового пролетаріату багато новог присвячених
взяли активну участь у випуску стінгазет, ПРТИЦСП лвіршів
на тему «Щ=— «тинство».

У ці дні в нашій' країн?
проходять гайдарівські чи,
тання. Сьогодні ми розпо
відаємо, як вшановується
пам’ять талановитого пись
менника, товариша і по
радника червоногалстучної дітвори, чиє ім’я но
сить обласна бібліотека
для дітей.

Цим дівчаткам і хлопчинам із Олександрійської СШ № 2 пощастило, бо в їхній
школі працює старшою піонервожатою Ольга ХАРИТОНОВА. Вона і допоможе збір за
гону провести, і підкаже, де знайти матеріали, потрібні для уроку мужності, і присо
ромить, коли дехто поводиться не зовсім по-піонерськи. Вона для юних ленінців —
надійний старший товариш.
н
Фото М. САВЕННА.

ІДУТЬ
СЛІДАМИ
ГЕРОЇВ
П’ЯТИЙ рік при Новгородківськ'ому район
ному Будинку піонерів діє
клуб
інтернаціональної
дружби.
Юні
патріоти
працюють за напрямками
всесоюзної
експедиції
«Моя Батьківщина — Ра
дянський Союз»: «В боях
відстояли Вітчизну свою»
і «Поштамт дружби». Де
віз клубу — «За мир і
дружбу на планеті, за щас
тя всіх дітей на світі».
Цікаву і змістовну робо
ту проводять кідівці по
патріотичному та інтерна
ціональному
вихованню.
Уроки мужності, зустрічі,
листування з ветеранами
війни, екскурсії, поповнен
ня матеріалами кімнати
бойової слави — ось да
леко не повний перелік
їх справ.
У кімнаті бойової слави
зібрані фотографії, листи,
оформлені -стенди, при
свячені бойовому шляху
114 гвардійського винищу
вального протитанкового
Новоукраїнського орденів
Богдана Хмельницького і

Михайла Кутузова артиле
рійського полку. З його
ветеранами особливо жва
во листуються піонери,
бували вони і на їхніх зу
стрічах: у 1980 році — в
Кіровограді, в 1981 році—
в Рибниці Молдавської
РСР, в 1983 році — в Каневі Черкаської області.
А недавно до членів
клубу
інтернаціональної
дружби завітав голова ра
ди ветеранів 114 гвардій
ського артполку М. Д. Шевелєв із Красноярська. Він
розповів школярам про
бойовий шлях полку, про
нелегке фронтове життя і
подарував кідівцям фрон
товий казанок свого друга-однополчанина М. Руб
цова.
Організували члени клу
бу- й зустрічі з ветерана
ми Великої Вітчизняної
війни І. К. Кочерженком,
П. О. Стрижаком та ін
шими.
Члени КІДу листуються
з ровесниками з 12 рес
публік і автономних об
ластей СРСР. Вони ведуть
пошук рідних загиблих у
роки війни на території
району, невідомих героїв,
відшукують ветеранів вій
ськових частин і з'єднань,
які визволяли район від
гітлерівських загарбників,
обмінюються з ними суве
нірами, матеріалами, які
потім використовуються у
виховній роботі.

О ІОНЕРИ нашої дружини імені Валі Котика’— активні учасники операції
«Зелене вбрання Вітчизни». Турботливе
ставлення до рідної природи стало в
школі доброю традицією. Народилася
во: а у перший рік роботи восьмирічки у
новому приміщенні. Будівельники здали
просторий шкільний корпус, а навколиш
ня територія була пустою. Тому на засі
данні ради дружини було вирішено ство
рити штаб по озелененню. Очолює його
нині Олександр Копійко.
Щоосені хлопчики й дівчатка збирають
горіхи і каштани, закладають з них
«шкілки», за якими потім доглядають
протягом трьох—п'яти років. Коли де
ревця підростають, їх розсаджують. Так,
піонери загону імені Павлика Морозова
посадили алею каштанів на тваринниць
кому комплексі ордена Леніна колгоспу
імені Карла Маркса. Було це в дні під
готовки до XXVI з’їзду КПРС, а тому
діти посадили 26 дерев і назвали алею
імені XXVI з їзду КПРС. 120 каштанів
висадили юні ленінці обабіч дороги Кі
ровоград — НоЕоархангельськ, що про
ходить через наше село. Це —їхній да
рунок 60-річному ювілею нашої Батьків
щини. На 150 дерев збільшився парк бі
ля районної лікарні.
У 1982 році в школі було створено
«зелений клас». Право посадити дерева
одержали тоді п’ятикласники — право
фланговий загін. І понині діти цього за
гону старанно доглядають деревця.
Піонери школи, готуючись відзначити
40-річчя Перемоги радянського народу

За активну патріотичну
роботу клуб інтернаціо
нальної дружби при ра
йонному Будинку піоне
рів нагороджено двома
ювілейними знаками 114
гвардійського артполку та
грамотою ради його вете
ранів за участь в експеди
ції «Літопис Великої Віт
чизняної». Особлизо ак
тивізували
свою діяль
ність кідівці в період під
і
відзначення
готовки
40-річчя визволення сіл
району від фашистських
окупантів та під час підго
товки
до
святкування
40-річчя Перемоги радян
ського народу у Великій
Вітчизняній війні.
Багато членів клубу в
нагороду за активну ді
яльність побували в турис
тичних подорожах у містах-героях Києві, Мінську,
Севастополі, Одесі. Серед
них Таня Жаботинська,
Лариса
Ткаченко,
Ігор
Шкварко, Лариса Чернишова, Віталій Шаповалов
та інші.
Щороку КІД поповнює,
ться новими членами, які
гідно продовжують тради
ції своїх попередників.

Г. ЯБЛУНОВСЬКА,
керівник клубу Інтер
національної дружби
районного
Будинку
піонерів.
емт Новгородка.

ПОСАДИЛИ
СВОЄ
ДЕРЕВО
у Великій Вітчизняній війні, висадять 40
каштаніз, 20 горіхіз і 50 кущіз на тери
торії шкільного інтернату. Четвертоклас
ники і п’ятикласники садитимуть дерева
біля будинків учасників Великої Вітчиз
няної війни, котрі живуть у мікрорайоні
нашої школи.
Однак природоохоронна робота піоне
рів школи не обмежується лише участю
в операції «Зелене вбрання Вітчизни».
Вже кілька років підряд вони серед пер
ших у районі в операції «Зелена апте
ка». Тільки минулого року зібрано біль-,
ше 300 кілограмів лікарських рослин, за
що школу відзначено грамотою обкому
комсомолу і грошовою премією прав
ління облспоживспілки.
Все це свідчить про те, що Олег Геть
манець, Ірина Гирба, Юрій Кацун, Тетя
на Тюкмар, Інна Іванова, Оксана Рябокінь, Сергій
Запорожець, Володимир
Нижниченко, Олександр Сіваченко та ба
гато їх товаришів зростають спразжніми
природолюбами.
Л. ШЕПТИКІТА,
старша піонервожата Хмелівської
восьмирічної школи.
Малозисківський район.

Близько ста тисяч разів
відвідують щороку до
шкільнята, учні, батьки,
вчителі, піонервожаті на
шу бібліотеку імені Аркадія Петровича Гайдара. У
неї й оточення особливе,
«гайдарівське» — поруч
дзвенять веселими голоса
ми школи — загальноосвіт
ня і дитяча художня. Аркадій
Петрович любка
Дітвору.
Творчість його посмерт
но відзначена премією Ле
нінського комсомолу. Бо
його герої назавжди стали
ие просто друзями дітво
ри, а й взірцем боротьби
за справедливість, правду,
волю, за людину...
Ще одну,
рукописну,
книгу про це пишуть паші
читачі. Ось одна з її сторінок — відгук другокласнії,
ці Галі Морозової про го
ловну книгу Гайдара: «Я
відразу полюбила героя
повісті — сміливого, прав
дивого і гордого Тимура, а
також його друзів. У дні
Великої Вітчизняної війни
тимурівці наслідували героїв книги Гайдара, допо
магали сім’ям воїнів. 1 за
раз хлопчики і дівчатка до
помагають хворим, ста.
рим, одиноким людям, і їх
називають справжніми тимурівцямп’».
Шана і пам'ять про Гай
дара. Вона живе і множи
ться. Два роки тому ЦК
ВЛКСМ встановив нагоро
ду — Знак Гайдара — за.
комуністичне
виховання
юного покоління. Серед
нагороджених — наш зем
ляк, двічі Герой Соціаліс
тичної Праці О. В: Гіталов —- за наставництво в
. учнівській
виробничій
бригаді.
А хіба не про безсмертя
письменницьких ідей свід
чать піонерські справи на
військово-патріотичних
і
трудових маршрутах Все
союзного маршу? Це опе
рації «Уренгой» і «Мільйон
Батьківщині», «Піонерська
ферма», «Зернятко» і «Ор.
лятко», військово-патріо
тична гра «Зірниця» {
маршрут «Тпмурівець»..«
Багато інших славних
традицій радянської піоне
рі!, яка у січні цього року
відзначила 60-річчя при
своєння організації імені
В. І. Леніна, пов’язані з
іменем Гайдара, її вічним
вожаЧпм. Так, 26 жовтня,
в день загибелі Гайдара, в
Москві на Ленінських го
рах перед пам’ятником
Хлопчищу-Кибальчишу що
року проходить піонер
ський парад па честь по
двигу воїна і письменника.
А в травні, напередодні
дня народження піоперії, в
Каневській бібліотеці-музеї
Аркадія Петровича щоро
ку проходять гайдарівські
читання. Ми одержали від
директора цього закладу
книгу
«Б і бл іотек а - музей
Аркадія Гайдара» з авто
графом і ряд фотодоку
ментів, які використали в
оформленні
ювілейного
стенду для читачів, ім’я
Гайдара надихає па твор.
чість і добрі діла.
А. КОРІНЬ,
заступник директора
обласної
бібліотеки
для дітей імені А. П.
Гайдара.
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«Молодий комунар»
І?УДЬ-ЯКОМУ самодіяльному колек** типові найперше потрібні вмілий ке
рівник і ентузіазм учасників. До приходу
на роботу в Івапковецький сільський бу
динок культури колгоспного стипендіата
Петра Ільченка — випускника Олександ
рійського культосвітнього училища, тут
працювали різні гуртки художньої само
діяльності,’ а ось хорошого вокально-ін
струментального ансамблю не було. Пет
ро Ільченко взявся його створити. Прав
ління колгоспу імені Шевченка виділило
кошти на придбання новою комплекту
музичних інструментів.
І ось є інструменти, Є кому на них гра
ти. Почалися репетиції. Розходилися до
дому нерідко за північ. Потім — пер
ший виступ у рідному селі. А трохи зго
дом — на сценах клубів сусідніх сіл.
Наших музикантів щоразу запрошували

19 травня 1984 року
ТОВАРИШ
ПІСНЯ
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МИ-3 «ЮНОСТІ»
приїжджати ще. Успіх на районній сцені,
де колектив зайняв призове місце в
огляді ВІА, окрилив учасників, вселив
впевненість у своїх силах, додав бажан
ня і далі вдосконалювати свою майстер
ність.
У репертуарі колективу — пісні патріо
тичної тематики, українські народні, су
часні ліричні. Всі тематичні вечори, ве
чори відпочинку й танцювальні, обрядо
ві свята проходять з участю ВІА, в скла
ді якого виступають працівник будинку
культури Василь Бибиков, медпрацівник

Сергій Джеланов, механізатор Леонід
Крючихін, завідуюча комплексним прий
мальним пунктом Наталія Нікітіна, колгоспниця Ольга Ковбаснян. Я веду кон
церти. І щоразу, коли оголошую: «А за
раз виступить вокально-інструменталь
ний ансамбль», — мені приємно бачити,
як нетерпляче чекає публіка пісень
«Юності»...
В. ШАПОВАЛ.

с. Іванківці,
Знам'янський район.

РОЗПОВІДЬ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

І ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛІТ
Ц ЕЛЯБІНСБКОМУ
ан“ самблю «Аріель» уже
більше десяти років вдає
ться підтримувати у пуб
ліки стійкий інтерес до
своєї творчості. Сьогодні
колектив залишився у то
му ж складі, у якому по
чинав свою
біографію.
Популярність йому при
несли обробки російських
народних пісень. Фольк
лорні мотиви у них не гу
билися в сучасних аранжи
ровках, а органічно в них
впліталися, і це надавало
композиціям
особливої
принадності.
Пізніше
в репертуарі
«Аріеля» стали появлятися

пісні на політичну і антиво Готується нова платівка з
єнну те/латику. На концер обробками народних пі
тах ВІА виконує, зокрема, сень.
сюїту з таких пісень —
Художній керівник ан
«Ранок планети» компози самблю Валерій Ярушин
тора Олександра Морозо в одному з інтерв’ю так
ва. Водночас програми ан охарактеризував
творчу
самблю обов'язково вклю лінію свого колективу: «Ми
чають у себе елементи гу драматизуємо сюжет піс
мору, — приміром, веселі ні, перетворюючи її в ком
номери «Стара пластин позицію, де багато місця
ка», «Музичний магазин». відведено суто інструмен
Недавно до них додалася тальному звучанню. Вва
ще й «Баба Яга» Т. Єфі- жаємо, що кожен концерт
мова.
повинен мати громадян
Всесоюзна фірма грам ську спрямованість. Май
запису «Мелодія» випус бутнє ансамблю, мені здає
тила вже п'ять альбомів ться, у великому естрад
«Аріеля», які розійшлися ному спектаклі...».
мільйонними
тиражами.
І. КУЗНЕЦОВА.
Виступає ансамбль «Краяни» Бобринецького районного Судинну нультури.
Фото М. САВЕННА.

' ■ ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ=

=“ ЗЕМЛЯ ЦВЕТОВ
Радуга, как будто
Вдруг упала радуга,
И на земле осталась радуга,
Таким запомню я тебя,
Мой край родной.
Радуют, цветы
Всегда сердца нам радуют,

Своим дыханьем чистым радуют,
Своею доброй красотой.

ПРИПЕВ:
Разные, мечты у всех,
Конечно, разные,
И все же самые заветные
Перекликаются мечты.
Только бы над миром

I Іебо было ясное.
Над всеми небо было ясное,
II па земле росли цветы.

По сердцу, все на земле
Мне этой по сердцу,
Все до росинки малой по сердцу,
И самому себе завидовать готов.
Просятся, цветы
К любимым сами просятся;
Ко всем .хорошим людям просятся,
Пу что за радость без цветов?!
ПРИПЕВ.
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МУЗИЧНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП
А Давид Тухманов написав музику до фантастичного
фільму «іноплаиетянка». Ного знімає на кіностудії імені
Горького реясисер Я. Сегель.
А На Центральному телебаченні відбувся дебют мо.чо.
дого естонського композитора і музиканта Свена Грюн
берга. який пише оригінальні твори для синтезаторів.
Музика, колір і пластика ( в програмі телеконцерту бра
ла участь танцюристка) поєдналися в чарівну картину.
С. Грюнберг має в своєму активі дві пластинки: гігант І
міньйон з композиціями до науково-фантастичного філь
му «Готель «Біля загиблого альпініста». В запису музики
молодому композиторові допомагає естонська група
«Месс».
д Валерій Леонтьев записав цикл пісень українського
композитора Володимира Бистрякова. Недавно з'явилася
ще одна їхня спільна робота — пісні в чотирисерійній
телевізійній відеострічці •Останній доказ королів». Вони
органічно вплелися в канву політичного фільму. Фірма
♦ Мелодія» підготувала перший диск-гігапт співака -Му
за». В. Леонтьев завершує роботу ще над одним гіган
том —• «Діалог», який складуй пісні й балади Раймонда
Паулса.
А ГІеет’ер Вяхі (керівник естонського ансамблю «Віта
мін») закінчує роботу над споїм першим альбомом «Кон
церте пікколо». До нього увійдуть інструментальні п’єси
для синтезаторів. Вони складені на основі шести концер
тів для скрипки, віолончелі, чембало і фортепіано з ор
кестром. написаних Пеетером Вяхі протягом останніх
років.
д Серед новинок фірми ♦Мелодія», що вийдуть цього
року — днек-гігант ленінградського композитора Олек
сандра Журбіна -Дію портрети». Один бік пластинки
складуть композиції на вірші Марини Цвєтасвої. дру
гий — на вірші Велеміра Хлебникова.

«ЯБЛУКО

ПІБЛЯЛ

РОЗБРАТУ»

ВИБТЯПН/

Під таким заголовком 25 Компартії України О. В.
лютого цього року в газеті Деменков та завідуюча ра
було надруковано репліку йонним відділом культури
з приводу недостатнього А. Г. Болтян.
Бюро розробило план
контролю Новоукраїнсьнопо поліпшенню
го РК ЛКСМУ та районно заходів
контролю
за роботою дисго відділу культури за ро
ботою диснонлубів міста. ноклубів та їхнім репер
Другого секретаря
Як повідомив перший туаром.
PH ЛКСМУ С. Войпана зо
секретар Новоукраїнсьно- бов
’язано
здійснювати
го РК ЛКСМУ О. Козловза виконанням
ський, цей матеріал роз контроль
цих заходів.
глянуто на засіданні бюро
Молодь Із навколишньо
райкому ЛКСМ України, на го мікрорайону має змогу
яке були запрошені також змістовно проводити дозвіл
завідуючий відділом пропа ля в районному Палаці
ганди і агітації райкому культури.
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