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Т А РОЗМОВА в райкомі припала на
1 понеділок. А напередодні, у неді
лю. в Новоукраїїіці відбувся важливий
масово-політичним захід — традицій
ний семінар молодих механізаторів.
Цього разу він проходив на базі трак
торної бригади № 2 колгоспу «Росія»,
яку очолює Герой Соціалістичної Пра
ці В. С. Андріяш.
Отож саму подію і нашу розмову з
другим секретарем Новоукраїнського
райкому комсомолу В. Калипнчеиком
розділяло зовсім мало часу. Тому Вадимова розповідь була детальна я грун
товна. Не применшуючи вирішальної
ролі райкому ЛК.СМУ в тому, що се
мінар пройшов успішно, другий секре
тар розповідав і таке:

— На традиційний семінар запроси
ли членів усіх комсомольсько-молодіж
них екіпажів. їх у нас 39, прибули всі,
крім одного, — з колгоспу імені Вагутіна. Та й ті, як нам сказали в колгоспі, виїхали, а чого
не прибули па місце,
вияснити не вда
лось. Може, техніка
підвела? Ми мог
ли б це уточнити,
але комсомольський
секретар
колгоспу
нині у відпустці... Основним на ниніш
ньому семінарі стали практична його
спрямованість, акценти на необхідності
якісної роботи без втрат — це нам з
особливою очевидністю диктують погодні умови нинішнього року.
Отже, семінар молодих жниварів,
який символізує в Новоукраїнському
районі початок жнив, відбувся. І справ
ді мав практичну спрямованість. Не
дарма дехто з молодих, але вже визна
них майстрів хліборобської ниви (при
міром, Володимир Кушніров, який цьо
го року працює на потужному СК-6К),
продемонстрували тут таки, на трак
торному стані бригади, своє вміння
регулювати комбайн, розповіли про
вдосконалення конструкції, саморобки,
які дозволяють зменшити втрати. Було
шо показати хлопцям, та от тільки —
чи встигнуть запозичити досвід кра
щих всі молоді жниварі району? Пев
но, що ні, адже ше в неділю, коли
семінар був у розпалі, жнива в районі
вже почалися.
Певно, заслужили молоді учасники
семінару похвалу Героя Соціалістичної
Праці В. С. Аидріяша, який сказав:
— Умілі хлопці підібралися цього ра
зу на семінарі. Дечому й досвідченим
механізаторам у цих слід ПОВЧИ!ися.
1а це н закономірно: цим молодим
людям працювати на новій складній
техніці — |па тих
................................
.....
же комбайнах «Дон1500». Я особисто таку машину їм до
вірив би!
І тут на семінарі одразу прозвучала
пропозиція молодих: виділити перемож
цеві районного соціалістичного змаган
ня серед молодих комбайнерів ком
байн «Дон-1500» — у порядку заохо
чення. Що ж, пропозиція слушна. Та
знову виникає питання: чому вона про
звучала тільки тепер?
О ЦИМ ПИТАННЯМ доречно було
звернутися до Ваднма Калнниченка — одного з головин,х організаторів
семінару (за його ж словами).
— Відверто кажучи, — відповів дру
гий секретар, — мені важко одразу від
повісти на це питання — я всього рік
працюю в райкомі. А до цього після
закінчення Української сільськогоспо
дарської академії трудився на селі...
Про умови соціалістичного змагання
ми запитаємо у заступника заворга
Олександра Ромапенка, він скоро на
дійде. У нього є й віддруковані умови
соціалістичного змагання, затверджені
бюро. І а, власне, ,й соціалістичне зма
гання це прерогатива відділу комсо
мольських організацій...
Іут, певно, доречно буде наголосити,
що другий секретар райкому комсомо-
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РАЙКОМ
КОМСОМОЛУ НА ЖНИВАХ
лу (і Новоукраїнка тут не виняток)
має свою особливу ділянку роботи:
віл очолює в райкомі відділ пропаган
ди іі культурно-масової роботи. Тобто,
особисто відповідає, зокрема, за ідео
логічне забезпечення жнивної кампанії.
— Ще місяць тому, — розповідає
про це В. Калиниченко, — ми провели
семінар-нараду секретарів комсомоль
ських організацій господарств району.
Роздали наочну агітацію, бланки жнив
них «блискавок», умови соціалістично
го змагання. Двоє працівників райко
му — О. Романенко та
інструктор
О. Скрипка — увійшли до складу ра
йонного жнивного штабу... Ось зараз
Сашко підійде, то я назву вам передо
виків на косовиці гороху — у нього
найоперативніші дані...
Певно, тут і читач помітив, що у словах
своїх В. Калиниченко не до кінця послі
довний. По-перше, обидва Олександри—
і Скрипка, і Романенко — працюють в
оргвідділі, а не пропаганди й культма
сової роботи. По-друге, «Умови соціа
лістичного змагання» були віддрукова
ні Новоукраїнською міжрайонною дру
карнею в липні 1987 року і тому ніяк
не могли бути роз
дані
спілчанським
секретарям у червні,
за місяць до того.
Однак
зрозумі
ти, чому саме так,
а не інакше розпові
дає про ідеологічне
забезпечення жнив другий секретар
райкому комсомолу, можна, ознайомив
шись ближче із організацією роботи в
підпорядкованому йому відділі. Якщо
підготовка до жнив й обмежилася по
суті двома семінарами, про які йшлося
вшиє, то це й тому, що у відділі від
сутнє. будь-яке. планування роботи. Не
ма не те що обговореного й заївердже-

Правофлангові
хлібної ниви
ОБЛАСНЕ
СОЦІАЛІСТИЧНЕ
ЗМАГАННЯ НА ПРИЗ
«ЗОЛОТИЙ КОЛОС»
ОЧОЛЮЮТЬ:

Серед молодих
комбайнерів,
які працюють на:
«Дон-1500>
Олександр ШВЕЦЬ із
радгоспу
«Устініівський»
Устинівського району — з
плоті 182 гектарі) намо
лотив 4776 центнерів зер
на.

СК-6

У колгоспі імені Куйбишева Новомиргородського
району на жнивах працює три збирально-транспорт
них загони. У кожному з них створено тимчасові пар
тійно-комсомольські групи, які забезпечують органі
заторську і політичну роботу у своїх колективах.
З інформації*!, які тут випускають, хлібороби дізнаю
ться про передовиків жнивного поля, хід збиральної
кампанії у господарстві. Серед тих, кого названо
кращими, — комбайнери В. Берневек і О. Погрібний,
помічники комбайнерів А. Пальчиков і С. Сибінков,
водій М. Макаренко.

На

знімку: М. МАКАРЕНКО і С. СИБІНКОВ.
Фото В. ГАНОЦЬКОГО.

ного, а взагалі ніякого плану роботи.
Може, тут знайшли яку особливу фор
му систематизації роботи? На жаль, ні.
Зате вироблено «цікаву» форму бо
ротьби із формалізмом, зокрема, в лек
ційній пропаганді серед молоді.
— Од нас тепер не вимагають, —
пояснив Вадим, — організації формаль
них лекційних груп при райкомі комсо
молу, через те ми таку групу ліквіду
вали. Серед працівників оайкому е лек
тори. вони й вносять свій вклад у спра
ви лекторів району. А організаційна ро
бота — по-моєму, це тепер не наша
справа.
Що ж, підхід цікавий: «Не знаю хто,
але не я». Тільки ж хіба не для того
було скорочено потік паперів з райко
мів у обкоми комсомолу і вище, аби
більше часу було у штатних комсо
мольських працівників для живої, без
посередньої роботи серед молоді?
Поки що V цьому ропі в Новоукра
їнці можуть похвалитися єдиним куль
турно-масовим заходом, до якого при
четний райком комсомолу. — організа
цією вечора рок-музикп. Чи не тому
нині рядові комсомольці району досить
песимістично відгукуються про зміни в
стилі роботи райкому комсомолу на
місцях? Ось які гіркі слова довелося
почути на другому відділку райцеитрівського колгоспу імені Леніна від водіякомсомольця А. Солов'я:
—-При всьому бажанні не можу при
гадати, що ж у пас змінилося в житті
комсомольської організації після ком
сомольських з’їздів... А щодо праців
ників райкому комсомолу, то вони в
колгоспі як не появлялись, так і не по-.
являються...
Стосовно останнього зауваження мені пояснилп в райкомі: обмаль бензн«'У виділяють. Що ж, це причина, але—
чи така вже непереборна?
П. СЕЛЕЦЬКИЙ,
спецнор «Молодого комунара».

Лаборант у ролі...
контролера
Перші тонни зерна ново
го врожаю
надійшли
на
Знам’янський елеватор. То
колгоспи імені
Шевченка,
«Заповіт
Леніна»,
імені
В. Ульянова та бурякорад
продаж
госп
розпочали
хліба державі.
На підприємстві відмінно
сезону
підготувалися
до
хлібоприймання. Чітко пра
цюють
навантажувальнорозвантажувальні
механіз
ми, безперебійно ведуться
доочистка,
просушування
збіжжя.
Особлива
увага
приділяється контролю за
його якістю при прийманні.
Ця відповідальна
справа
знаходиться під постійним
контролем
техніків-лаборантів, членів ВЛКСМ Світ
лани Фалько, Ніни Галущенко,
Антоніми Кудельської.
— Дівчата працюють сум
лінно, не йдуть ні на які
компроміси, коли мова за
ходить про якість продукції, — розповідає працівниця лабораторії, ветеран
виробництва Л. І.
Воробченко. — Недарма ж кілька останніх років ми
.
посі
даємо чільні місця в об
ласному змаганні техніківпаборантів.
А
Світлана
Фалько нещодавно
стала
одним із переможців рес
публіканського
конкурсу
професійної
майстерності.

...До контрольного пунк
ту під’їжджає «31Л-130».
— Василь Хомченко, ре
монтно-транспортне
під
приємство, — відрекомен
дувався водій, простягаю
чи дівчатам квитанцію. — А
зерно доставляю з
кол
госпу імені В. Ульянова.
Лаборанти
перевіряють
якість продукції. Вона, без
перебільшення, — відмін
на. Разом милуємося насін
ням гороху — добірним,
добре очищеним.
— Можете ставити
під
розвантаження, — пропо
нує водієві Ніна Галущенко. — Продукцію оцінюємо
за найвищою категорією.
Розмовляю з головним
агрономом колгоспу імені
Кірова В. М. Гненним, який
у службових справах заві
тав на елеватор.
— Ми
продаж державі
зерна гороху вже завер
шуємо, — розповідає він.—
Комсомольсько - молодіж
на панка Івана Голованова
виростила
хороший
вро
жай цієї культури. А
до
ставляють зерно на елева
тор комсомольці Іван Золотаренко, Микола Борухевич, Василь Горбенко.
До
речі, здаємо продукцію на
елеватор тільки з першого
пред’явлення.
...На ваговий
майданчик
побіля
лабораторії
стає

Микола САВРАНСЬКИЙ
з колгоспу імені Карла
Маркса
Добровелнчківського району — намоло
тив 4273 центнери зерна.

СК-5
Микола ВОРОНА з кол
госпу імені 40-річчя Жовт
ня Петрівського району—
з площі 94 гектари намо
лотив 2764 центнери зерна.
Серед молодих водіїв
Віктор КОРЕЦЬКИЙ з
колгоспу «Шлях до кому
нізму» Добровелнчківського району — автомобілем
«ГАЗ-53Б» перевіз 5278
центнерів зерна.

РЕПОРТАЖ
черговий грузовик. Світла
на Фалько спритно орудує
щупом, проводячи
конт
рольний замір зерна на за
сміченість. За якусь
мить
вона здивовано запитує:
— Звідки горох?
— З колгоспу імені Шев
ченка, — відповідає водій.
— Але ж у ньому сміття
процентів,
понад дев'ять
Це
перевищує допустимі
норми...
стенає
— Не
знаю,
Головплечима хлопець,
ний агроном Мироненко на
казав везти, я й повіз...
— Не приймемо! — рі
шуче заявила Світлана. —
Повертайтеся в господар
ство, самі доводьте зерно
до потрібних кондицій.
Водієві не допомогли ні
вмовляння, ні звертання до
директора елеватора М. С.
Кошеля. Довелося
повер
татися назад,
— Прикрий випадок. —
підсумовує побачене
го
ловний інженер підприєм
ства В. Г. Могилей. — Втра
чено чимало часу, пально
го, мастил. Та головне, на
сторожує
безвідповідаль
ність керівників
колгоспу
імені
Шевченка.
Працю
ють, бачте, за принципом:
нам аби з рук, а там вже
якось буде...
інженере м
Із головним
важко не погодитись.
В. ОСТРОВЕРХ ОВА,
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
Знам ямський район.
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хідно боротися
міліції, батькам, вихоаателям, лікарям. Нині нелег
ко придбати подібні пре
парати в аптеках через
те, що їх продають тіль
занять і знань хлопець ки за спеціальними
ре
«компенсує» інформацією, цептами. Але трапляється
яку черпає у більш «до так, що в домашній апте
свідчених» приятелів.
ці діти знаходять найріз
Через
— Я переслідував мету номанітніші ліки,
потрапити у стан нарко необачність їхніх батьків
тичного сп'яніння, вжи трапляється біда.
Але й це не всі причи
ваючи препарат етапіразину, — розповідає Фе ни зловживання медични
Тетя
дір після того, як лікарі ми препаратами.
на С., 1970 року народ
відвели лихо.
Кірово
чо- ження, учениця
Федір К. прийняв
тири таблетки. Потім ще градського будівельного
так
сказала
чотири, потім — дві... Так технікуму,
в шлунку «саморобного» про себе:
— Я хотіла бути дорос
наркомана опинилася вся
пачка препарату. Та
за лішою!
мість сп'яніння появилась
Хлопець Ігор, який зло
кволість, посилилось сер вживав наркотиками, подоцебиття. Федір хотів за базея дівчині. Як згадка
снути, але не зуміз. Ви про це — численні сліди
рішив піти до лікарні і ін'єкцій на руках. Зустрізвпав прямо на вулиці.
шись із Тетяною біля «Ди
Подібні випадки непо тячого світу», Ігор запро
одинокі. Зловживання ме понував дівчині поїхати з
дичними препаратами на ним до Віктора. Із собою
серед наркоман взяв дві склян
буває поширення
віком ки маку. На «квартирі»
юнаків і дівчат
не- Ігор з Віктором приготу
15—19 років. Навіть
наркотик. Вколов
користування вали
правильне
таким
препаратом,
як шись самі, запропонували
анальгін, може привести це зробити п’ятнадцяти
наслідків, річній Тетяні...
до негативних
Не кажучи вже про гало
Отже, необхідно поси
перидол, етапіразин
чи лити профілактичну
ро
димедрол.
боту в профтехучилищах,
школах, в
Ось компетентна думка технікумах,
старшого
оперуповноза- кожній сім'ї. Аби створи
яка
женого карного розшуку ти таку атмосферу,
Ленінського РВВС
Юрія запобігатиме поширенню
«білої смерті».
Дриги:
С. БОНДАРЄВ.
— Із цим лихом необ-

ЗГУБА
Сімнадцятирічні
ісіровоградці Віктор Б. та Сер
гій Я. навчаються в одно
му із СПТУ обласного
центру.
...Був сонячний неділь
ний ранок, коли друзі зу
стрілися й, не знаючи ку
ди себе подіти від нудьги,
до
вирішили
поїхати
ГірЮрія В., у селище
ниче. Але й там розваг
для хлопців не знайшло
ся. Повертаючись додо
му, Віктор заглянув до
шафи в кімнаті Юрія. Се
ред численних
медика
ментів він знайшов упа
ковку якихось
таблеток
і сховав її у власній ки
шені.
У понеділок ні Віктор,
ні Сергій до училища не
з'явились. Проте вони зу
стрілися в одній з медич
них установ, до якої по
трапили в тяжкому стані
на машинах «швидкої до
помоги». Кілька днів до
свідчені лікарі боролися
за життя Сергія, молодо
го хлопця, котрий
вирі
шив спіймати «кайф» від
вжитих препаратів.
Але
той
«кайф»
обернузся
численними промивання
ми шлунка, адже ті таб
летки не належать до нар
котичних препаратів.
Дев’ятнадцятирічний Фе
дір К. ніде не вчиться й
не працює. Та відсутність

О КОМІТЕТУ комсомолу заводу
«Гідросйла» зайшов хлопчина. Невисокий, худорлявий, русявий чуб ще
зовсім по'-д’нтячому стирчав у різні бо
ки. З усього видно — новачок. Але
поводився впевнено.

А

— Анатолій Скрипчук, — предста
вився. — На облік хочу стати. Ось до
кументи.
'
.
Ольга Леба, взявши до рук комсо
мольський квиток, картку, -сказала:
— Усе гаразд. В який цех .ідеш?
— У дев'ятнадцятий.
Уточнивши ще дещо, завідуюча сек
тором обліку запитала:
— А бригада бере?
— Аякже. Я ж там виробничу прак
тику проходив. Колектив знає мене,
дав згоду, щоб прийняли на роботу.
—- А направлення є? ’
— А що направлення! — здивувався
хлопець. — Навіть десять їх май, а
бригада скаже: «Ні», то й піхто не
візьме. В хорошу бригаду потрапити
нелегко...
— А яка. по-твоєму, хороша брига
да? — включилася в розмову Наталя
Ромашова, заступник секретаря комі
тету комсомолу.

— Та. що працює, не простоює, -— пі
хвилини не вагаючись, відповів нова
чок. І долав: — У ній все по справед
ливості — і похвала, і зауваження. Ко
жен на виду.

Анатолій захоплено розповідав про
колектив, в якому працюватиме, про
«класного» токаря, свого наставника
«дядю Гришу» — Григорія Кравцова.
Почуття гордості, що заслужив довір'я
у токарів, радість, що завтра він при
йде сюди повноправним членом колек
тиву. так і розпирали хлопця.
Наталка Ромашова переможно по
глядала на мене: ну, мовляв, як?! Ось,
вважай, пролог до розмови про бригадіній підряд у комсомольсько-молодіж
них колективах заводу.

tJ А ЗАВОДІ 26 комсомольсько-молодіжних колективів. Більшість з
них працює за методом бригадного
підряду, перейшла на. госпрозрахунок.
Ось, будь ласка, кілька цифр. Пере
виконання плану у бригадах, які пере
йшли на нові форми господарювання
щомісяця складає 2—6 процентів. Ви
гідно підприємству.
Продуктивність
праці
кожного
працюючого
теж
зросла помітно, а, значить, і заробітна плата. Вигідно робітникам. По
ряд з основними техніко-екоіюмічппмн
показниками з'явилися і такі, як еко
номія матеріалів, електроенергії, якість
продукції, культура виробництва. При
підбитті підсумків їм приділяють не

меншу увагу, ніж, скажімо, виконанню
місячного плану.
Виходить, ніяких проблем з впровад
женням цієї прогресивної форми орга
нізації й оплати праці?

— З впровадженням — так. А от із
розвитком бригадного підряду — їх
безліч — говорить II. Ромашова. — Но
ві методи господарювання висвітили
багато нюансів, так би мовити, мораль
ного плану. Це взаємостосунки із су
міжниками, майстрами, з адміністра
цією. це й організація праці на місцях,
і суб'єктивний підхід при розподілі
зарплати за КТУ.

26 ЛИПНЯ — ДЕНЬ
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ СРСР

МАЯКАМ К’/ОПП
СМ КИРОВА
ПАВШИМ В БОЯХ
Р ОДИН’/
В ГОДЫ
ОТЕЧЕСТВ FHhQ
ВОИ Н bl

ДІЛОВИХ

зустрічей
УВАГА’ УВАГА! УВАГА!
На

чергове

засідання

«Клубу ділових зустрічей
запрошено старшого тре-

пера футбольної команди
«Зірка» Григорія Андрійо
вича ІЩЕНКА.

Шановні читачі, любите
лі футболу!
Надсилайте
на адресу редакції листи
із запитаннями, які вас хви
люють. Наставник коман
ди «Зірка» дасть на них
конкретні відповіді.
Ра
зом із запитаннями чекає
мо й ваших порад та про
позицій щодо поліпшення
командної й індивідуаль
ної гри футболістів «Зір
ки», організації колектив
них дій. З ними буде озна
йомлено тренерів і гравців
команди.
Запитання
надсилайте
на адресу редакції газети
з поміткою «Клуб ділових
зустрічей».

Зимовий?

нашої Вітчизни Червонопрапорнии навчальний загі
його історія почалася разом з ІСТОР.^’°
„я вс\х
підводного флоту. Вихованці загону служать на всіх
ФНааХ зКяТмк у:
на вірність Батьківщині присягає
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комсомолець матрос

— Я вважаю, що окрім економічних
переваг, бригадний підряд має і велику
виховну силу. — підтримала Анатолія
Наталя. — Добре знаю бригаду Олек
сандра Здоровця і Олени Біленької,
про яку ти говориш. У цьому колекти
ві немає байдужих. А це головне.

До речі, КМК механоскладального
цеху № 2 — переможець змагання за
підсумками другого кварталу. 98 про
центів продукції токарі здають з пер
шого подання. Цікавий, взагалі, ко
лектив.

Я

ОСЬ ми у другому механоскла1 дальному. Стоїть звичайний вироб
ничий гул. Тут йде обробка обойм
НЩ-5.0 і НШ-100 для гідронасосів.

Бригадний
підряд
приживався
нелегко. — згадує
майстер,
мо
лодий комуніст М. Авраменко. — Бу-

>>

ПОРОХОВНИ НОВА.
Фотохроніка ТАРС.

ітіскдрЕння_
ли й песимісти, котрі вважали індиві
дуальну відповідальність надійнішою,
ніж колективна. Мовляв, у гурті легше
сховатися, розслабитися, навіть брак
допустити можна, — все списується на
бригаду. Однак, через кілька місяців
таким судженням уже не було місця.
Прогульників, бракоробів карали без
поблажок. Тепер цс само собою зрозу-

НЕ ЗУПИНИСЬ
НА ПІВДОРОЗІ!
— У нас на дільниці механічної обробки обойм є два комсомольсько-мо
лодіжні
колективи, — включився в
розмову заступник секретаря комітету
комсомолу цеху № 2 Володимир Крав
ченко. — Бригада, в якій групкомсор
гом Олена Білецька, років п'ять пра
цює за методом бригадного підряду.
Іноді порівнюю, зважую: чи змінився
колектив за цей час? Змінився. Хлопці
і дівчата навчилися рахувати не тільки
свою копійку, а й заводську. Жоден на
.хвилину не відійде від верстата, а про
- те, щоб хтось «забув» вимкнути світ
ло, верстат, обдувку — і мови нема.
Щодня цікавляться всі — як ми спра
цювали сьогодні, чи немає браку?

Петро

град від банд Юденича, хто грудьми став на захист
СвЙнаГ?0ИрУокСГВВОгРо°т:еУ к9адри для підводного флоту

міле, а раніше стільки пристрастей ки
піло, захищати і виправдовувати бра
лись винуватців...

— Із першого серпня на дільниці бу
де введене державне приймання про
дукції, — повідомляє В. Дорогапь, мо
лодий контролер. — Комсомольськомолодіжна бригада, де групкомсоргом
Сергій К.'іимов, старанно готується до
цього. Колектив працює на совість, їм.
по суті, і контролер не потрібен...
— Однак, ви, Валентино, жодної деталі не пропускаєте, обмірюєте всі виступи, заглиблення шаблонамп.
Чим
пояснити це?

— Сьогодні день невдалий. Бачите,
скільки браку. Пі, бригада в цьому
не винна. Литво неякісне надійшло.
— Найобразливіше те, що брак най
частіше можна виявити аж па кінцевій
операції. — говорить Сергій Чернійчук.
не перестаючи ні на хвилину працюва
ти спеціальним напилком. Він знімає
окалину з деталей. — Праця стількох
людей затрачена дарма, верстати, вва
жай, вхолосту працювали, час змарно
вано. Ось підрахуйте. За зміну я об
чищаю 600, а то й 650 половинок цн. -ліндрів. Думаю, що все гаразд. ГІлйнзавдаиня перевиконав. Звідки ж мені
знати, що 80 деталей потім підуть у
брак? Можна ж на початку процесу
визначити, яка заготовка бракована.’..
— А я ще хотів сказати про підбит
тя підсумків-між комсомольсько-моло
діжними колективами, — знову вступив
у розмову Володимир Кравченко, груп-

комсорг дільниці. — Як
візьмуться у нас хвалити
один і тон же колектив,
••
•••
то ніби інших і не існує. І
4
все по кількісних показ
никах судять. А, можливо,
комусь менша цифра далася важче,
ніж передовику більша? Його ж ніхто
її не похвалить. А там, дивись, передо
вики настільки звикають до слави, іцо
коли хтось інший випередить їх, то по
чинають ображатися, несправедливість
шукають... Траплялися такі факти...

— Зауваження слушне, — погоди
лася Наталя Ромашова. — Ми бува
ли в комсомольсько-молодіжних ко
лективах Світловодського заводу чис
тих металів,
знайомилися з їхньою
системою змагання. І вирішили засто
сувати її в себе. Тепер, гадаю, все ста
не на свої місця — більше буде об'єк
тивності, всебічно
враховуватимемо
діяльність КМК. Не з’явилася бригада
на чергування ДНД — знімають бали,
виїхали в поле — додають, зірвано політзаняття — не претендує па призове
місце...

— І комсомольські збори спільно з
ливарним цехом треба провести, — до
дала О. Біленька.
А можливо, й делегацію послати
до дирекції, спільні заходи виробити,—
підказав хтось. — Інакше, що то за
самофінансування, госпрозрахунок буде, якщо ми й далі за чужий брак
розплачуватимемося.
р ОКІВ десять тому дільниця меха
нічної обробки обойм була відстаючою, 11 а и н ебл а го по л у ч н ііною
заводі. Яких тільки заходів не вживали, щоб вивести її 3 прориву — і вер
стати додаткові ставили, і кількість
заготовок збільшували, і, навіть
ре
моНгл?УКЦІ'° П|>Овели- Нішо ,,е лоно

Тоді Віктор Талда, секретар коміте
ту комсомолу, попросився у цех на
відстаючу дільницю, з його’ініціативи
нУЛбіміг^гі\'<'"ч'іп°^СО""^лв<“Ько-молодіжну бригаду. Членам 11 теж було нелег

КмА™'!

— довести. ЩО

КМК ноже працювати
-, ,льНО и ритмічно, ЩО бригада зможе ви
вести ДІЛЬНИЦЮ з прориву.
Відтоді й з'явився У КОМСОМОЛЬЦІВ

Піппоп Г0ЛП НЄ ~ НЄ ЗЧИНЯТИСЬ ПЗ
Півдороз., Йому він СЛІДУЄ завжди
м. ПОЛІЩУК.

2'i лилия W

•>

ДОМРА,
СОПІЛКА
І... ДРУЖБА
|^_(Д0 50-РІЧЧЯ ПАЛАЦУ
~ ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА)

Півстоліття

ПІОНЕРІВ І ШКОЛЯРІВ

тому, 7 лне

топада 1937 року, відбуло-

си урочисте відкриття

об-

ласного Палацу піонерів

і

школярів імені В. І. Леніна.

Ще з

1934

року в

місті

існував клуб піонерів,
базі якого іі були

на

засно-

обласний Палац.

1937 рік був
нелегким
для нашої країни, а на За
ході вже горіло
полум'я
нової війни.
Виникнення
піонерського І Іалацу—тур
бота
партії і уряду
про
підростаюче покоління. Гор
таючи сторінка
альбому,
де зібрані документи,
що
розповідають про сторінки
з життя Палацу, переко
нуюсь, що він відігравав
помітну роль. Як пригадує
перший директор Я. І. Ііемнровськнн, гуртками було
охоплено близько 4 тисяч
дітей. У драматичному, ду
ховому, хорі, скрипковому
оркестрі, художнього
с.чова, хореографічному
роз• починали свій шлях у велике мистецтво добре знані
тепер митці. Серед них зу
стрічаю
ім’я
К.
ГІараЧЕ^іьєва,
нині
народного
артиста УРСР. А в тому да
лекому
довоєнному
часі
Костя був
найактивнішим
учасником художньої само
діяльності. Можу
назвати
Ule ряд імен артистів, музи
кантів, діячів культурного
фронту, які були активіста
ми Палацу. Та справа не в
цьому.
Традиції
продов
жуються. Сьогодні Тут пра
цює 134 піонерські гуртки,
якими охоплено близько 2,5
тисячі дітей.
Сьогодні у Палаці є гурт
ки, якими по-справедливості можна пишатися. Наприклад «Пролісок», яким керуе А. Є. Коротков.
Під
час звітних концертів
Паjwny піонерів мені не раз
Зводилося
чути-. «Дуже
вже він багато дітей охоп
лює. Два танці протанцю
вали, а самих костюмів два
автобуси». Багато.
І пре
красно, що багато. Ми не
раз говорили на цю тему з
Анатолієм Егоровичем. Йо
го думка, що чим більше,
тим краще, зовсім не означає, що так краще для нього.
А. Є. Короткова і С. М.
Степаненка, керівника ду
хового оркестру, І директо
ра Палацу піонерів Л. Лис
топадову турбує проблема
^еїі і вулиці. Не випадкоМ. Степанеику при
йшла
ідея
організувати
спсцкласи на базі середньої
школи № 5. Не випадково

ламає голову і керівник
«Проліска» над
вдоскона
ленням навчально-виховно
го процесу, створивши у
своєму прекрасному примі
щенні
зал
естетичних
знань. «Діти
повинні не
тільки вміти танцювати, —
говорить він. — але іі розу
міти прекрасне, оволодівати
основами естетичні;.; знань,
нарешті, бути культурними
людьми».
і н рік існує у Палаці
піонерів оркестр народних
інструментів, яким
керує
викладач музичною учили
ща М. Є. Дорошенко. В ор
кестрі, до складу
якого
входять домри, балалайки,
сопілки,
баян,
ударні інсгрумеитп, 26
учасників,
Не так багато, чи не так?
Будемо відверті, інтерес до
народної музики у минулі
десятиріччя дещо
втраче
ний, нині він тільки повер
тається. Організовуючи свій
оркестр, Маріанна Євгенів
на не думала, що це буде
саме оркестр. Просто вчила
грати дітей на домрах і ба
лалайках, інструментах, які
сама любить з дитинства.
Збирала дітей із допомогою
підшефної школи № 9 і вчи
ла всіх підряд, не виби
раючи. «Місяць навчаю, бу
вало, і з 20 залишається
2, — розповідає Дорошен
ко. — Зате вже вірні».
Складності оркестру ще й
у тому, що не все розумі
ють батьки. їм не дуже по
добається, що дороге дитя
гупатиме на бубні, скажі
мо. «Краще нехай тиняється
по вулиці? — дивується
Маріанна Євгенівна. — Ди
тину так можна назавжди
втратити. Я говорю не ли
ше як педагог, але і як ма
ти». Заважає
керівникам
гуртків
Палацу
піонерів
(про це мені говорили іі ін
ші)
недолік у шкільному
вихованні:
скрізь беруть
участь одні й ті ж учні,
Ледь навчиш чомусь дити
ну, як її починають у шко
лі «займати» так, що на ре
петицію ходити ніколи.
Не треба забувати — як
що людина віддається якійсь
справі, вона прагне вдоско
налюватися. На перших по
про
рах можна говорити
кількісну зайнятість,
але
потім
неодмінно
постане
питання про якість.
Сьо
годні оркестр народних ін
струментів виступає в різ
них концертах Палацу піо
нерів. готує нові програми.
У його репертуарі знамени
тий вальс засновника
ор
кестру російських
інстру
ментів В. В. Андреева, за
пальний прибалтійський та
нок. мелодії українських і
російських народних пісень.
Оркестр готується виступа
ти разом із хором «Соло
вейко».
В. ЛЕВОЧКО.

7Г НСПЕКЦІЯ у справах неповнолітніх для «важ
ких» підлітків — остання ме
жа, що відділяє їх від спец
школи, спецПТУ, а іноді й
колонії. Чи можливо зроби
ти так, щоб поменше було
серед дітей
так
званих
«важких»? Хто зможе стати
для них тим авторитетом?
Відповідь одна:
батьки.
Чомусь
за
протиправні
вчинки неповнолітніх
від
повідають усі, хто хоч тро
хи причетний до
вихован
ня — шкільні вчителі, май| стри ПТУ, викладачі вузів і
технікумів... А батьки,
за
винятком штрафів і мораль
них збитків, ніякої
відпо
відальності не несуть.
Виступаючи перед бать
ками, ми гезоримо,
щоб
вони цікавилися захоплен
нями дітей, старалися
на
правити їх у гуртки, секції.
І часто чуємо у відповідь:
«Вибачте, а що ж тоді вчи
телі робитимуть, за
що
гроші одержуватимуть?».
Розмовляючи з дітьми, не
раз переконувався, що роль
їхніх батьків зводиться до

«одягти, нагодувати і відпоавити в школу». Батьки й
матері
настільки
зайняті
собою, що їм ніколи поговорити з сином чи дочкою,
відповісти на їхні питання.

нічого з дитиною не мож
на зробити, зони кидаються
по інстанціях, знаходять і
міськвно, і нас. Вимагають
надати допомогу. Звинува
чують у сзоїх бідах школу,

УВАГА: ПІДЛІТОК!

ВУЛИЦЯ—НЕ ГОЛОВНИЙ
ВИНУВАТЕЦЬ
Або ось геть крайній
ви
падок. Син попросив батька
щось зробити так, як про
сила вчителька, і почув від
повідь: «Твоя керівничка ні
чорта не розуміє». Однією

фразою
перекреслюються
багатомісячні зусилля
пе
дагога. Тоді від цієї дитини
важко
чекати
послуху в
школі.
Вважаю, що й пропуски
занять учнями — теж вина

батьків, котрих не цікавить,
де знаходяться їхні син чи
дочка. Коли вже практично

вулицю, друзів, але ніяк не
себе.
Мені можуть
дорікнути,
ось, мов, міліціонер повчає
замість того, щоб діло ро
бити. Я не повчаю,
хочу
дозести до вас помічені у
моїй роботі тривожні тен
денції.
Усе частіше до нас бать
ки приводять не підлітків,
а учнів 2—3 класу: не слу
хаються, мовляв.
На цих малюків
вулиця
ще не встигла
справити
розтлінного впливу, для них
ще мали б бути найбільшим

азторитеюм батьки, а
ті
вже шукають помочі на сто
роні, очевидно, не бажаю
чи самим поміркувати, що
з дитиною робити.
Ось візит. Прийшли літні
люди і просять позбавити
батьківських прав...
своїх
дітей, котрі зовсім занедба
ли онуків, пиячать, ніде не
працюють.
Колеги,
котрі
служать в органах внутріш
ніх справ багато років, пам ятають, що нинішні прохачі сзого часу призодили
своїх малолітніх дітей до
нас і одночасно лаяли міліцію за візити до них
«Залиште дітей у спокої, ми
краще знаємо, що їм необхідно».
Я хотів би, щоб молоді
батьки задумалися: витрачені сьогодні на дітей зу
силля — це майбутня спо
кійна старість. І наш із вами
громадський спокій.

В. ЩЕРБАНЬ,
начальник інспекції у
справах
неповнолітніх
Олександрійського міськвідділу
внутрішніх
справ.

ТРЕТІЙ ТРУДОВИЙ

«ТЕМП» ПРАЦЮЄ
У ТЕМПІ
За роботу дівчата взялися дружно. Поточна лінія працює безперебійно,
якщо тільки не підводять
постачальники — місцеві
колгоспи, що привозять
вирощені огірки та кабач
ки сюди, на Добровелич
ківський консервний
за
вод.

Студзагін «Темп» Кіро
воградського педагогічно
го інституту імені О. С.
Пушкіна тут і працює. За
зміну дівчата, а їх у заго
ні 25, виробляють 6 тисяч
умовних банок продукції.

другого курсу філологіч
ного факультету Вікторія
ЄРМАК); біля «спільного
котла»
бригада
Ольги
ПЕРЕКОС
Оксана
МАРКОВА, Світлана КОРОЛЬОВА, Таїса ЛАСТОБЕЖЕНКО. Ліна БОРЕИ,
майстер
Добровеличківського консервного заво
ду Валентина МАКСИ
МЕНКО та Ірина
СОМЕЙЛЕНКО.
Фото В. ГРИБА.
Добровеличківський
район.

Назва їхнього загону
«Темп» повністю підтверд
жується. Бо й справді пра
цюють
студзагонівці у
темпі. Тому відразу ж і
завоювали авторитет
на
заводі.
1 в Добровеличківському
райкомі
комсомолу
«Темпом» задоволені. Ви
рішили якось відзначити
дівчат. Придбали для них
спільно із заводом волей

больний інвентар, аби ма
ли змогу дівчата з корис
тю проводити свій
віль
ний час. А проживають
вони у місцевому готелі,
на умови не скаржаться.
На знімках: поточ
на лінія; кілька хвилин
для фотокора (студентка

t»

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. У
Краснодарі
завершилися
' Всесоюзні сільські
спор5 тнеш ігри. Найсильніші
спортсмени демонструваЬ ли свої здібності на біго« вик доріжках, легкоатлетичних секторах та майif данчиках. Учениця середньої школи № І міста ГайдЯ^оРона Євітлана Бабенко
в загальному заліку вибо' рола срібну медаль зма■g гань. Юна спортсменка
с» стала також переможни'
8 б,Г? .’,а Дистанції
800 метрів і другою на

чотирьохсотметрівці.
Не
забаром Світлану чекають
відповідальні змагання
чемпіонат Радянського Со
юзу з легкої атлетики,
який відбудеться в Тбілісі.
Приємне
повідомлення
надійшло також із Харко
ва, де проходили
легко
атлетичні змагання XXXII
Спартакіади школярів Ук
раїни. Тут успішно висту
пив учень з Олександрівської середньої школи № І
Віталій Ситник, який ви
боров третє місце на біго
вій дистанції 1000 метрів.

ХОКЕЙ НА ТРАВІ. Ста
діон «Буревісник» факуль
тету фізвиховання
Кіро
воградського
педагогіч
ного інституту імені О. С.
Пушкіна кілька днів був
господарем фінальних ігор
першості України з хокею
на траві
серед дівчат
1971 — 1972 років
народ
ження. Перше місі«; посі
ли кіровоградки (тренер
В. Шептицький), які здо
були впевнені
перемоги
над
командами
Хмель
ницького (5:0).
Скадовська
(2:0),
Борисполя

(2:0) і Полтави (6:0). На
другому місці команда Бо
рисполя, на третьому —
Скадовська.

ВОЛЕЙБОЛ. На спор
тивному майданчику долинського стадіону
«Пе
ремога»
відбулися
фі
нальні змагання
серед
чоловічих
волейбольних
команд у залік обласної
спартакіади,
присвяченої
70-річчю Великого Жовт
ня; Серед фіналістів тур
ніру були команди Голованівського, Долииського,

Кіровоградського,
Новомиргородського і Знам’янськоґо районів. Перше міс
це посіли, господарі зма
гання, які перемогли усіх
суперників.

ДЗЮДО. У Харкові від
булася першість республіки
з жіночого дзюдо
серед
спортсменок 1971 —1973 ро
ків народження. Збірна Кі
ровограда посіла п’яте міс
це в командному заліку.
Серед
кіровоградських
спортсменок найкраще ви
ступили Олена
Наумова

(вагова категорія 42 кіло
грами), Тетяна Савкулич
(45), Анна Антич (до 72)
Олена
Низомай
(понад
72). Усі вони посіли треті
призові місця. Ці спортсменки тренуються під керівницгвом
наставників
В. Кулеш копа, О. Черво
ненка та В. Ханцевшіа.
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«Молодий комунар»

А що
в «кіно»?
раються — бачиш, скільки
років жили поруч, а й не
знали. Далі для ветеранів
війни і прані звучать пісні.
Подобається всім, коли ви
ступають
1-І.
Зарічна,
В. Бровчеико, В. Олефір.
Далі ведуча
розповідає
про сім'ї знатних людей
вулиці, повідомляє, про їхні
Офіційно це проходить но них є такі, що їх депутати трудові успіхи. Зараз, у
називаємо
і графі «робота за місцем сприймають як накази ви жнивну пору,
! проживания». Та сухе фор борців. Приміром, на бага імена тих, хто бере участь у
збиранні врожаю — городи
мулювання ніяк не
пере тьох будинках немає номе багатьох околичних вулиць
дасть духу ділового і ра рів. прилеглі території пе- адже зливаються з хлібни
впорядковані. завалені сміт
зом з тим зворушливого й тям. У районах індивідуаль ми нивами...
цікавого торжества — свя
Мало сказати, що такі свя
та вулиці. Тому опишу де ної забудови немає дитячих та популярні. їх сприйма
ігрових і спортивних май
тально.
ють із захопленням. Напри
Організаторами і актив данчиків. Частину цих проб клад, якось ми приїхали па
ними учасниками таких свят лем жителі вулиць гуртом вулицю
Дзержипськоґо.
виступають депутати місце і самі могли б вирішити, Уже майже закінчували ви
вих Рад народних депута звичайно. А от для поліп ступ. коли підходять дві
тів, лектори районної орга шення торговельного обслу жінки: «Вас уже на друго
поміч му краю вулиці чекають».
нізації товариства
«Знан говування потрібна
ня», учасники агітбригади ~ Депутатів. У передмістях Раз таке діло, треба йти,
«Нива» міського
будинку практично відсутні продма- хоч і не сподівалися. При
: культури. Для візитів оби ги. і люди просять, шоб ту- ходимо. а там людей утроє
раємо здебільшого вулиці дії за чітким і всім відомнм більше, ніж досі було. Чо
на околицях, жителі яких у графіком виїздили автолав- ловік триста зібралося. З
силу географічних факторів ки з хлібом, овочами, мо- табуретками, лавочками, ки
лимками. Діти на велосипе
осто- доком.
часом залишаються
...Ведуча свята виходить дах з інших вулиць попри
’ роль від життя міста, 30на імпровізовану сцену і їжджали. Це не те, що ці
І крема, культурного.
X Ареною свята стають, ЯК оголошує: «На вашій вули лими днями бігати в пошу
правило, вигін, пустир чи ці проживає товариш...». Ба ках аудиторії, а потім ви
просторіці
упорядкований гато присутніх у «залі» ки ступати перед напівпорож
усміхаються — як нім залом. І людям не тре
двір. Спочатку виступають вають,
лектори. Наводимо прикла же. знаємо такого. «Він ба довго збиратися і дале
ди з місцевого життя. Ви працював там-то й там-то, ко ходити.
слуховуємо претензії і про- має такі урядові нагоро
М. ТКАЧЕНКО.
м. Мала Виска.
; позиції мешканців.
Серед ди...». Гості свята перези-

ДОСВІД

Г лядачі
на велосипедах

КРОСВОРД «ТЕХНІКА»
нерал
класу
силікатів.
33. Винахідник фоногра
фа. 34. Пристрій для ві
зуального
відображення
інформації. 35. Електрич
ний світильник у формі
оппівкулі. 36. Частина
тичпого приладу.
По вертикалі: 1. Побу
товий прилад. 2. Сукуп
ність технічних пристроїв
для передачі інформації.
3. Відомий винахідник у
галузі електро-і радіотех
ніки. 4. Готель у Москві.
7. ГІоїзд із вагонів різно
го призначення. 8. Одна з
внутрішніх оболонок зем
ної кулі. 10. Самоскидна
машина. 13. Електромагніт-

По горизонталі: 5. Літак
з двома несучими площи
нами. 6. Один із перших
російських
електротехні
ків. 9. Апарат, в
якому
приймач
поєднаний
із
програвачем. II. Лічиль
ник часу? 12. Замкнене ко
ло. 16. Перемикання елек
тричних кіл. 18. Повітря
на
лінія
живлення.
19. -Одиниця сили струму.
20. Деталь вимірювальних
приладів. 21.
Пристрій
для з’єднання
кабелів.
24. Марка
радянського
фотоапарата. 25. Людина,
яка вкрай обмежує свої
потреби. 26. Складова час
тина передавача. ЗО. Мі-

ний апарат для дистанцій
них вмикань кіл. 14. Спе
ціалізований
автомобіль.
15.
Хімічний
елемент.
17. Дорогоцінний камінь.
22. Тригонометрична функ
ція. 23. Електронна лампа.
27. Електровакуумний при
лад. 28. Антена у вигляді
двох симетрично розташо
ваних провідників. 29. Цін
ний камінь. ЗІ. Електрод
у фотоелектронних помно
жувачах. 32.
Загальна
назва оборонних споруд
у фортецях.
Склала Я. ІВАНОВА.

м. Кіровоград.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД,
ВМІЩЕНИЙ У «мк»
ЗА 27 ЧЕРВНЯ Ц. Р.

По горизонталі: 5. Дуб
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ляж. 7. Офіцер. 11. Менует.
«Варнак». 13. «Асахі».
Штрек.
Петит. 17.
Придворов. 19. Агат,
Єдність.
Бязь.
22.
Громова. 25. Ефес.
«Ялла». 28. Виховання.
29. Ісаєв. 31. Ампір. 34. То
нус. 37. Ретина. 38. Жур
нал. 39. Мережа. 40. Пер
сик.
По вертикалі: 1. Гуцули.
2. Плато. 3. Лігво. 4. Рек
рут. 6. Жила. 7. Орлі. 8. Ве
нера. 9. Красвид. 10. Са
жень.
15.
Бродський.
Докторант. 20. Теніс.
Броня. 24. Півонія
Ерстед. 27, Афінаж
Єгипет. 32. Мартин
34.
Тара
Багер.
35. «Степ». 36. Іжора.

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вуя. Луначарського, 36.
БК 01897.

Індекс 61103.

J А УТ
10.00
Новини. 10 15 —3.
Ритмічна гімнастика. 10.45—’
«В.-А. Моцарт.
Фантазія
Соль-мінор
для органа».
Фільм-концерт. 11.00 — «Де
віз: відвага, мужність, честь»,11.55 — «Незабутні». Худож
ник Л. Левицьиий. 12.45 —
Новини. 13.00 — Натруєнії
кінозал. 14.00 — «ІіомпЗ^
тер». Підсумки телсконкДР
су глядачів. 14.30і — Село 1
люди. 15.00 — «Імпровізапрограма,ція». Естрадна
15.50 — Слава солдатська,16.30 — До 70-р1ччя Велико-:
го Жовтня. Програма «Бра
терство». 18.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. ЦСКА —'!
«Динамо» (Київ). 19.45
—і
Актуальна камера. 20.15 —'
Пісні Р. Паулса. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 —«Час»;
21.40 — Художній фільм із
субтитрами. «Лина Павло-;
ва». 2 серія. 22.55 — Лкту-і
альна камера. Вечірній ви-:
пуск.

иа сьогодні гп'/пою ВИ
пущено три альбоми, Запис, однак, учасники «Єв
ропи» вважають справою'
другорядною — головне!
для них виступи на кон-!
цертах. Ансамбль мав ве
ликий успіх у Великобри
танії, приїздив і в СРСР,
правда, ненадовго.
Гля
дачі запам'ятали темпера
ментних довговолосих му
зикантів по передачі «Дра
бина Якоба» в гостях у
«Ранкової пошти».
Сьо
годні записи пісень «Єв
ропи» є у фонотеках ба
гатьох меломанів. Особ
ливий успіх випав на до
лю пісні «Останній
від
лік».
На запитання про вибір
назви групи Д. Темпест
відповів так: «Європа — А ЦТ (II програма)
наша домівка, наша бать
8.00 — На зарядку, ставай!
ківщина. Наш континент,
— Грає О. Князев. 8.50
вважаю, є центром, світо 8.20
— До Дня Військово-Мор
вої культури і, зокрема, ського Флоту СРСР. «З фло
музики».
том назавжди». 9.10 — Ак.
ригент. 9.35 — Реклама. мРо
Н. ГРИГОР’ЄВА.
— Фестиваль національних
театрів країни. «Женитися—:
не журитися». Фільм-виста-:
ва. 11,30 — Російська мова.- ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ
12.00 — Міжнародний Фес
тиваль телепрограм народ
ної творчості
«Веселка».
12.35 — Світ і молодь. 13.10
— Із скарбниці світової му-:
зичної культури. Д. Шоста
кович.
Шоста
симфонія.
13.45 — Мультфільм. 14.15—.
Слова I музмка Володимира КУЗЬМ!НА,
4 Мг'>!«Н її о мозаїка».
• • мг,. .V...» - 14
/1Н —
«Музична
14.45
—"'
____
Через
«Леніїіград — Сіетл.
Когда-нибудь я ставу лучше
рік...», Передача 1. ЛенінИ мудрее, чем теперь,
град. 15.30 — Мультфільм.
И кину взгляд с высот уже прошедших лет.
15.40 — «Ленінград — Сіетл;
Как будто осенью дождливой
Через рік...». Передача 2;
На солнце залитый апрель.
Сіетл. 16.30 — Спідвей. МіЖгКубок
народні змагання'
Пойму, в чем счастья моего секрет,
дружби» соціалістичних кра-:
ПРИПЕВ:
пі». 17.00 — «Жива гіРЧ!.ада». 18.00 — Футбол
Надо же, надо же, надо ж такому случиться,
піонат СРСР. ЦСКА — •таО-'
Надо же, надо же, надо ж так было влюбиться,
намо» (Київ). 19.45 — Співає
Надо бы, надо бы. надо бы остановиться,
1 танцює молодість. 20.00—•
По не могу, не могу, не могу, не могу,
Вечірня казка. 20.15 — К'|И
Не могу и ле хочу.
ний спорт. Міжнародні зма
гання.
21.00 — «Час». 21.40
Когда-нибудь я стану проще,
— Фільм «Лина Кареніна».
Положительной для всех.
2 серія. 22 45 — Новини22.50 - Волейбол
Міжна
Ничто меня так не встревожит, не смутит.
родний турнір пам’яті О. ІіНа фотографиях забытых,
ніліна. Жінки.
Храпящих, мой веселый смех,

Шведський композитор
і співак Бенні Андерсон,
колишній
керівник ан
самблю «АББА», про своїх
п'ятьох
співвітчизників,
об'єднаних у групу «Єв
ропа», сказав так: «Вони
вже не тільки переверши
ли «АББУ», а й стали найгрупою
популярнішою
світу»...
Всі учасники групи
віком до 25 років. Керів
ник — композитор і во
каліст Джоє Темпест, басгітерист — Джон Левен,
інший гітарист — Кіі Марцелло, ударник — Ян Хаугланд,
на клавішних —
Мік Мікаелі. Свій стиль
музиканти визначають як
мелодійний харД-рок, роз
рахований на слухачів різ
ного віку. «Хеві метал»
вони вважають «шоу зі
скреготом гітар, призна
ченим для дітей».
Рів
няються у своїй творчості
на Джона Леннона і По
ла Маккартні.

316050. МПС.

орган Кировоградского

но виступає э групою
«Джунглі».
Мелодії пісень Цоя —
можна
дуже прості. ЇХ
легко запам’ятовувати.
Щирість та безпосеред
ність компенсують
поки
що відсутність
високого
професіоналізму.
«Якщо
у пісні є щирість, — гово
26 ЛИПНЯ
рить Віктор, — ю слухач
може вибачити навіть сти А ЦТ (І програма)
лістичні помилки у тексті».
7 00 — «90 хвилин». Ран-:
Творчість «Кіно»
під кова
Інформаційно-музична
креслює своєрідний, само програма. 8.30 — Ритмічна
радян-?
гімнастика.
9.15 — Тиране
бутній розвиток
ського року. Віктор Цой: «Спортлото». 0.30 — «Ву
10.00 — Служу Ра
«Різні культура, психоло дильник».
дянському Союзу! 11.00 —і
гія, суспільний лад дик- Ранкова
, ______ ______
пошта. 11.30—Клуб
.......... 1 . 12.30
_і"
тують різкі відмінності. Я? мандрівників.
Г2.30 —
“
Мудум,», що
ро«-„у3и«а| зичний кіоск. ЇЖ
13.00 - ££
ська
(раз вже прижилася), на-4 ров
-я ід 45
ПІД нригечо
ров'я.
буде форм, характерних» до полюсу., 15.15
ідея. 15.45 — Таємниця
для нас. Якщо вже не на-і па
6.35 —
—.
третьої планети. ’16.35
була».
♦ Сьогодні — День ВійськовоНа п’ятому ленінград-5 Морського Флоту СРСР. Ви
ському фестивалі сучасної» ступ Головнокомандуючими
Військово-Морським
музики, що проходив у се-* том
СРСР. заступника
мі
редині червня цього ро-* ністра оборони СРСР. Героя
ку, Віктор показав
нову! Радянського Союзу адмірала
програму. Гостросоціаль-» флоту В. Чернавіна. 16.50 —
Концерт. 18.00 — Міжнарод
ні, часом гротескні пісні?
на панорама. 18.50 — Між
виконані у жорсткому сти-у народний фестиваль теле
лі, тон якому задає ба-? програм народної творчості
«Симфонія зі Схо
рабанщик Сергій Бугаєв.О «Веселка».
ду». (Сірія). 19.15 — «Від
І знову група «Кіно» ста-?
усієї душі». Зустріч з тру
ла лауреатом фестивалю,? дівниками Оренбурзької об
розширивши коло шану-£ ласті. 21.00 — «Час». 21.40—’
вальників.
ї Мелодії і ритми Куби. 22.05
— Футбольний огляд, 22.50
в. шило.
— Грак Ф. Вадалбейлі ((фор
тепіано). 23.15 — Новини.

дім»
«Європа — наш
’

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

Віктор Цой писав музи
ку і тексти, грав у кількох
році
колективах. У 1981
він зустрів молодого ҐІтариста Олексія Рибіна, і
хлопці вирішили створити
власну групу. Її назвали
«Кіно». «Я каждый день
хожу в кино. С утра и до
заката один и тот же
фильм давно в сети кинопроката», Пєрший виступ
відбувся на сценіі ленінУ
градськогоI рок-клубу
|
квітні 1982 року.
В останньому
складі
групи залишився лише гі
тарист Юрій Каспарян, з
яким Цой давав акустич
ні концерти після того, як
пішов Рибін. У 1984 році
місце барабанщика зайняв
Георгій Гур'янов. На ба
су — Олександр Титов з
«Акваріума».
Група «Кіно» — лауреат
II (1984 рік) і III (1985)
показів-конкурсів
люби
тельських рок-груп Ленін
града й області. Пісня «Я
оголошую свою домівку
без'ядерною зоною» бу
ла кращою на фестивалі
1984 року.
Восени 1985 року Тито
ва за/лінив Ігор Тихоми
ров, гітарист, який постій-
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