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I На знімку: болгарські друзі зустрілися з працівника
ми універсального торговельного об'єднання «Кіровоград».
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У гарячу перу збирання врожаю 
триває заготівля кормів для громад
ського тваринництва. Усвідомлюючи 
ьажливість створення міцної кормо
вої бази, комсомольські оріанізації 
області проводять значну роботу по 
забезпеченню активної участі юна
ків І дівчат у цій важливій справі. У 
кожному господарстві Знам’янсько- 
го району, наприклад, створено кор
модобувні загони, до складу яких 
входить багато комсомольців і не- 
спілкової молоді. •

Щодня, щогодини кипить робота на 
зелених полях і лугах тих госпо
дарств, у яких комітети комсомолу 
ведуть належну організаторську ро
боту по створенню додаткових кор
модобувних бригад, ланок, екіпажів, 
по оперативному поширенню іні
ціатив юнаків і дівчат, особистих зу
стрічних планіс. Завдання полягає б 
тому, щоб забезпечити максимальну 
продуктивність, безперебійну роботу 
кормодобувної техніки. Зрозуміло, 
що виконувати його у гарячу пору 
жі'ив нелегко. Тому райкомам, міськ
комам комсомолу слід провести в 
кожному господарстві декадники, су- 
ботники, недільники по заготівлі кор
мів, залучити до цієї роботи юнаків і 
дівчат промислових підприємств, 
учнів шкіл і профтехучилищ.

Надаючи виключно важливого зна
чення забезпеченню широкої участі 
комсомольців і молоді у зелених 
жнивах, бюро ЦК ЛКСМ України, 
опаливши ініціативу юнаків і дівчат 
колгоспу імені Леніна Барвінською 
району Харківської області, оголоси
ло ударний республіканський тримі
сячний. по заготівлі кормів для гро
мадського тваринництва. У ньому бе
руть участь комсомольсько-молодіж
ні колективи, бригади, ланки, екіпажі 
колгоспів і радгоспів, кормодобувні 
загони підприємств, установ, органі
зацій, вищих і середніх навчальних 
закладів, трудові загони старшоклас
ників. Переможцями будуть вважа
тися ті з них. які успішно виконають 
взяті соціалістичні зобов'язання, за
готовлять найбільшу кількість кормів.

Забезпечуючи ритмічність і безпе
ребійність зеленого конвейєра, комі
тети комсомолу зобов’язані постійно 
турбуватися про людей, які зайняті 
на заготівлі кормів. Адже не пооди
нокі випадки, коли агітбригаду, ска
жімо, щодуху доставляють до зби
рально-транспортних загонів, обми
наючи кормодобувників. До масово- 
політичної роботи і на зелених жни
вах необхідно залучити кращих про
пагандистів, лекторів, політінформа- 
торів, регулярно організовувати ви
ступи колективів художньої самоді
яльності. зустрічі з представниками 
творчих спілок.

Неабияку увагу слід звернути на 
якість заготівлі кормів, оберігати їх 
гід пожежі і розкрадання. Своє сло
во тут мають сказати пости якості, 
комсомольські «прожектористи». По
всюдно треба докласти максимум 
зусиль до тою, щоб забезпечити 
громадському тваринництву ситу го
дівлю.

РУКУ
НА ДРУЖБУ!
Червоними гвоздика

ми. хлібом-сіллю, палки
ми привітаннями зустрі
ли позавчора болгар
ських школяів — учас
ників типцювального ан
самблю Палацу піонерів 
м. Ловеча вихованці піо
нерського табору «Друж
ба».Після короткої екс
курсії но території табо
ру відбулася урочиста лі
нійка. присвячена радян
сько-болгарськім друж
бі. Від імені гостей ви
ступила Цвєтана Дочева. 
вола щиро подякувала 
за сердечний прийом І 
запросила кіровоград
ських піонерів де себе в 
гості.

Потім болгарські й ра
дянські школярі взяли 
участь у «Веселих стар
тах». Обидві команди ви
явились добре підготов
леними. а тому змагання 
закінчилися внічию.

Того дня біля традицій
ного піонерського вог
нища допізна лунали ро
сійські. українські, бол
гарські пісні, дзвенів ра
дісний. веселий сміх, ви
хопились танці.

За час перебування на 
Кіровоградщині друзі з 
НРБ побувають у піонер
ському таборі імені 
10. Гагаріна, де відпочи
вають діти робітників 
заводу «Червона зірка», 
в містах Олександрії 
Світловодську.

Н. ГАРБА, 
секретар — завідую
ча відділом шкіль
ної і студентської 
молоді Кіровоград
ського міськкому 
комсомолу.

Як ми вже повідомляли, на 
Кіровоградщині перебуває де
легація Толбухінсь <ого ок
ружного комітету БКП. Без
країми степами простелилася 
стрімка дорога посланців брат
ньої Болгарії.

На синьому тлі липневого 
обрію гірнича Олександрія 
розгорнула перед дорогими 
гостями зелені обійми. І зно
ву, як і на всьому-шляху подо
рожі, їх зустріли квітами і щи
рими усмішками.

Перший секретар міськкому 
партії І. М. Урицький розповів 
толбухінцям про минуле і сьо
годення шахтарського міста, 
про його чудових трудівників і 
кращі колективи підприємств.

Голова міського відділення 
Товариства радянсько-болгар
ської дружби М. Я. Петрушен- 
ко повідав присутнім про міц
ні зв’язки двох міст — укра
їнського та болгарського.

Потім стрічка дороги розмо
талася манливим клубком кі
лометрів по просторах Світло- 
водського району.

Місто, якому виповнилось 
чєерть століття, багате не 
стільки своєю історією, скільки 
прекрасними людьми. Про 
його сьогодення і про майбут
нє Світловодська й розповів 
делеї ації Толбухінського ок
ружного комітету БКП перший 
секретар міськкому партії 
Б. М. Сідун.

Цього ж дня гості відвідали 
Кременчуцьку ГЕС імені 
50-річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції,

ЦІ ДНІ, ЯК ПІСНЯ
на
та

лися з трудівниками заводу 
чистих металів імені 50-річчя 
СРСР.

Дні перебування тоьбухінців 
на Кіровоградщині схожі 
сердечну пісню дружби
братерства. Де б вони не по
бували, їх завжди радо й гос
тинно вітали на нашій землі.

У Малій Висці посланців со
нячної Болгарії — членів деле
гації Толбухінського окружко
му БКП Жельо Добрева, Хара- 
ламбі Попова, Лазара Пангаро- 
па і Славі Колева зустріли чле
ни бюро райкому Компартії 
України і члени райвиконкому, 
керівники районних організа
цій та установ. Перший секре
тар райкому партії В. В. Гуля 
проінформував тслбухінців 
про трудові досягнення мало- 
висківців. про перспективи за
втрашнього дня району.

Гостям особливо цікаво було 
ознайомитися з роботою між
господарського підприємства 
по виробництву яєць і м’яса. 
До речі, нинішнього року тру
дівники цього підприємства 
зобов’язалися но продажу 
яєць державі вийти на рівень 
1980 року. На кінець року во
ни вироблять їх 20 мільйонів 
штук.

Болгарські друзі побували у 
хліборобів і тваринників рад
госпу «Мар’янівський». І тут 
їхня зустріч вилилася в друж-

цю розмову про жниєну пору, 
проблеми тваринництва тощо.

Цього ж дня гості поверну
лися в Кіровоград. З обласно
му центрі делегація з Толбухі- 
на відвідала універсальне тор
говельне об єднання «Кіро
воград».

Дорога зустрічей, знайомств 
і ділових розмов 
ться.

Вчора ця дорога 
ших болгарських 
садиби-заповідника І. К. Тобі- 
левича. 
голітніх 
слухали 
хутора 
класиків 
тургії. Гідом був онук І. Кар- 
пенка-Карого А. Ю Тобіле- 
бич... *

Тепла зустріч толбухінсьиоі 
делегації з працівниками Кі
ровоградської сільськогоспо
дарської дослідної станції пе
ретворилась у ділову й сер
йозну розмову про новинки 
сільськогосподарської техніки, 
високоврожайні зернові куль
тури тощо.

У поїздці по області гостей 
з Болгарії супроводили сек
ретар обкому Компартії Ук- 
р.-і’ііи Ф. П. Д’зядух. завідую
чий сільськогосподарським 
відділом обкому партії Б. Р. 
Маринкевич.

В. ВАСИЛЕНКО.

продовжуг-

привела на- 
друзів до

Тут, під кронами дов- 
дубів і яблунь, вони 
історію незвиисйного 
Надія, споггди про 

і української драма-

зустрі-

ЖНИВА-79:
БУДНІ НАСТУПУ

У МОЛОДІЖНИХ ЗйПНКХХ

АНОНС
Дзвенить колосками хлібне поле, кличе хлі

бороба, екзаменує його на майстерність, ви
тримку, силу. І спустіли сьогодні вулиці (ІЛ 
Знам’янсьчого району. Всі в полі: і «.освідчені 
механізатори, і вчорашні випускники середніх 
шкіл. 400 юнаків і дівчат напередодні збнраль- 
пеї одержали атестати про середню осипу, 
близько 100 з них стали на жнивах поруч бать
ків. Організовано почалися роботи на полях 
колгоспу «Союз», де допомагають баїььам-х ії- 
Соробам збирати хліб вихованці Трепіиської 
середньої НІКОЛИ.

Розповідь про них читайте в наступному но
мері. •!

УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН

1750 центнерів — стільки 
збіжжя вже намолотив «Ни
вою» молодий комбайнер Ана
толій СОЛОПЬКО 3 колгоспу ІМСг 
пі Суворова. Цс найкращий 
показник серед двадцяти ком
сомольсько-молодіжних екіпа
жів, які працюють в Устннів- 
ському районі.

Серед тих, хто жнивує па 
СК-4, лідирує/екіпаж Гсниадія 
Борсука з колгоспу імені Кіро
ва. На «Колосі» найкращих 
показників добивається меха
нізатор колгоспу «Більшовик» 
комсомолець Віктор Бабіжець- 
кнй.

» * Ф

На жнивах у районі працює 
330 молодих нііробіїїі'іііїіків — 
юнаків і дівча) Вовн створили 
абнральпо-траіісворіпі загони 
і лапки, комбайнові екіпажі.

ударних 
штабів 

прожск-

Входять до складу 
бригад, постів якості, 
«Комсомольського 
тора».

З початку жнив молодь ра
йону намолотила і відправила 
па токи майже ЗО тисяч цент
нерів зерна.

Серед автомобілістів відзна
чається шофер колгоспу імені 
Дзсржішського комсомолець 
Микола Шевченко. Він авто
машиною ГАЗ-53 перевіз із по
лів на тік 2 тисячі цеп іверів 
хліба.

дуальність комбайнера, про 
яку мріяв. І ось нинішнього 
року Анатолій Носенко разом 
з помічником Сергієм ГІусто- 
бойчспком вивів еНцву»’ на 
поля рідного господарства.

Хлопні щодня показують ви
соку 
Прагнуть 
старших 
торів: 
ніжному 
доручили 
мої пшениці.

продуктивність праці, 
виправдати довір я 
товарпшів-мехапіза- 

комсомольс'ько-моло- 
єкіпажені першому 

підбирати валки озн-

зерна па полях і хлібних тра« 
сах.

У штаб жнив, створений при 
райкомі комсомолу щодня 
надходять повідомлення про 
трудові здобутки МОЛОДИХ 
женців. Так, з колгоспу імені 
Суворова повідомили, що мо
лодші комбайнер комсомолець 
Микола Умапеаь з початку 
жнив «Нивою» намопотив 3,5 
тисячі центнерів зерна. Він 
очолив районне соціалістичне 
змагання.

» 4;

Ф. ФОКА, 
НОЛГССПНИК.

А. ЛИСОГОР, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
райному комсомолу.

■X * ♦

БОБРИНЕЦЬКИЙ РАЙОН

Стежкою батька, відомого 
колгоспі імені Карла Маркса 
тракториста М. 10. Носепка, 
пішов його сіні Анатолій. Він 
теж етап механізатором. Пра- 
шовав на Тракторі, освоїв спс-

в

Двадцять п’ять комсомоль
сько-молодіжних екіпажів 
жнивує в ці дні в районі За
стосовуючи досвід іпатовнів, 
працівники сільського госпо
дарства, їхні шефі» прагнуть до 
того, щоб пропестп жнива в 
найкоротнй строки без втрат

Вітальну «блискавку» випус
тили в районному комітеті 
комсомолу України Прнвіїапня 
надійшло на адресу молодою 
механізатора колгоспу імені 
40-річчя Жовтня Володимира 
Дуднпчеика. Він в одпн із 
жнивних днів комбайном СК-4 
намолотив 221 центнер зерна. 
Не найвищий у районі показ-’ 
пик для такого класу машин.

М НЕПОМНЯЩИЙ, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
райкому комсомолу.
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СЬОГОДНІ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
КООПЕРАЦІЇ

57-й раз ми. відзначаємо 
сйбс традиційне свято — 
Міжнародний день коопе
рації. До речі, цей рік для 
радянських кооператорів — 
особливий. Уже відбулися 
звіти і вибори органів іірав- 
ліния і контролю, то про
йшли під знаком мобіліза
ції кооператорів па успіш
не виконання планів і зобо
в'язань на 1979 рік.

Завдяки постійній увазі і 
піклуванню Комуністичної 
партії і Радянського уряду 
споживча кооперація стала 
масовою організацією, що 
переросла в масштабну ба
гатогалузеву систему, тісно' 
зв'язаною з народним гос
подарством.

Що являє собою на сьо
годнішній. день обласна 
споживча кооперація? Па 
цс занитаня доцільніше від
повідати мовою цифр і фак
тів. Так от, у містах, селах 
і районних центрах Кіроно- 
грйдщнпп нині діє 2735 на
ших торговельних підпри
ємств, 752 підприємства 
іромадського харчування і 
187 місцевих підприємств 
по оіп отовлетішо рі.иіома- 
ііітшік видів товарів для 
населення,

Через розгалужену мере
жу торговельних, ваго ( і- 
селі.них і виробничих під
приємств ми обслуговуємо 
понад 60 процентів насе
лении області. Всі ого в на
шій сік гемі працює 21 ти
сячі чоловік, із них близько 
ЗО процентів молодих фа
хівців Авангард ведун» 
З тисячі комсомольців.

До речі, щороку наші ря
ди поповнюють випускники 
кіровоградських коопера- 
тявного технікуму імені 
М. Ц, Сая та кооперативно
го „ професійно-технічного 
училища. Ось і цього року 
в системі об.'ІСКОЖИВСІИЛКИ 
почнуть свій трудовий шлях 
товарознавці, економісти, 
організатори торгівлі, про
давці, кулінарії та ніші.

Ми тримаємо курс На мо
лодь. їй продовжує, J ні 
справу встераиів-коонсра- 
торш, вершити завтрашній 
день.

Між іншим, за останні 
три роки в обласній с.но- 
жнвчііі кооперації відбули
ся досить, суттєві ЗМІНІ*. 
Скажімо, за цей час заготі
вельний оборот збільшився 
па 12 мільйонів карбован
ців. Значно розширилась 
торговельна мережа. Збу
довано і введено в екс
плуатацію близько 200 ма
газинів, ЗО їдалень і кафе 
на 1,5 тисячі посадочних 
місць. Оіож поле ДІЯЛІЛІОСІІ 
обласної споживчої коопе
рації дедалі розширяє свої 
межі. Поле, яке ПОВЇІІІИС 
не тільки заируїштись доб
рими справами молодих 
працівників вашої системи, 
а й дати вагомий ужинок. 
Адже і; тих трудсьих успі
хах, яких досяглії коопера
тори області, є відчутна 
частка й молодих праців
ників.

Сьогодні перед у соціа
лістичному змаганні ведуть 
і.о.тск! пви 1 Іовоарх ангель
ського споживчого товари
ства, вони успішно викона
ли піврічне виробниче зав
дання.

Наше свято — це наці 
5віг і наш погляд у зав
трашній день. А його визна
чаємо чесною і щоденною 
працею, щоб множився доб
робут радянських людей. 
Щоб міцніла і квітла паша 
прекрасна Батьківщина.

В. РИБЧЕНКО, 
перший заступник го- 

' лови правління обл- 
спожявспілкн.

«Утвердження норм і принципів комуністичної мо
ралі неможливе без постійної і наполегливої бороть
би з антигромадськими проявами, духзвною убогістю 
та її неминучими супутниками — пияцтвом, хуліган
ством. порушеннями трудово* дисципліни »,

(З промови Л. 1. Брежнєва на XVIII .і’ї.гчі ВЛКСАі’.

товаришеві. Нині Линник 
— кращий дільничний ін
спектор відділу, відмін
них міліції. Результатами 
роботи він навіть пере
вершив свого колишнього

............................................................... пи ■■■■! ІЧНІ—ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ:

ЩО В АРСЕНАЛІ 
У КЕРІВНИКА?
ВИХОВАННЮ — КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Радянській міліції нале
жать важлива роль і міс
це у вихованні трудящих. 
Ті обов’язок — не тільки 
виявляти правопорушни
ків, ізолювати від суспіль
ства найбільш небезпеч
них із них, а й, наса?лпе- 
ред, запобігати злочинам, 
з допомогою профілак
тичних заходів добиватися 
такого соціально-психоло
гічного клімату, коли в 
конфлікт із законом не 
наважився б вступити жо
ден член нашого суспіль- 
стза.

Звідси й підвищені ви
моги до сучасного пра
цівника органів внутріш
ніх справ. Сама склад
ність міліцейської робо
ти вимагає педагогічного 
нахилу, високої культури, 
ерудиції, людяності, вмін
ня золодіти власними 
емоціями і думками, мати 
зразковий зовнішній зи- 
гл яд.

Сьогодні на службу в 
органи міліції приходять 
здебільшого молоді ЛЮДИ. 
За плечима у них серед
ня або вища освіта, але 
невеликий життєвий дос
від. Про те, як ці люди 
стають справжніми охо
ронцями правопорядку і 
соціалістичної законності, 
мені й хочеться розпо
вісти.

Мене як керівника про
блема становлення моло
дого міліціонера, його ду
ховне зростання хвилю
ють постійно. Спираючись 
на підтримку партійної і 
комсомольської організа
цій, я шукаю надійних 
шляхів для згуртування 
людей, створення атмос
фери взаєморозуміння, 
доброзичливості, нетер
пимості до зсяких пору
шено норм поведінки і 
службової ДИСЦИПЛІНИ.

У нашому відділі чима
ло молоді. Як вона стави
ться до виконання своїх 
обоз язків? Чи до вподо
би їй наша робота? Які у 
неї запити, уподобання? 
Ці питання цікавлять ме
не, коли буваю на комсо
мольських зборах, роз
мовляю з молоддю.

Не так давно на посаду 
водія було призначено 
молодого працівника Ва
силя Линника. Він енер
гійно виконуваз службозі 
обов’язки, виявляв ініе- 
рес до громадського жит
тя. Запропонували хлоп
цеві посаду дільничного 
інспектора. За ним закрі
пили досвідченого офіце
ра Василя Олександрови
ча Колесника. Останній 
охоче передавав свої 
знання та багатий профе
сійний досвід молодому

наставника. Приклад цей 
свідчить про життєстверд
ну силу товариського су
перництва.

Згуртування колективу 
— завдання не з легких. 
Для його здійснення ке
рівникові необхідно бу
ти впливовою, авторитет
ною людиною, постійно 
вивчати риси характеру, 
інтереси своїх підлеглих. 
Може, саме в тому й роз
кривається педагогічний 
талант керівника, що він 
заради спільної справи 
вміє розумно користува
тися титли чи іншими внут
рішніми «важелями» ко
лективу.

У начальника відділу є 
досить засобів адміністра
тивного впливу на підлег
лого. Та, як свідчить прак
тика, зони малоефективні, 
коли поверхово знаєш, 
чим жиза кожен із праців
ників. У цьому й переко
нався на власному дос
віді.

Служба міліціонера 
О. Шмельова починалася 
чудово. Він гаряче брався 
за кожну доручену спра
ву, цікавився громад
ською роботою. Але зго
дом у новенького появи
лися апатія, дратівли
вість. На зауваження това
ришів міліціонер не реа
гував, став порушувати

ЗАВТРА —
ДЕНЬ РИБАЛКИНА ВАХТІТРУДОВІЙ

ФОТОКОНКУРС
«МОЄ РІДНС МІСТО»

ОЛЕКСАНДРІЯ. ПЛОЩА ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА. 
Фото ґ. ТАНСЬНОГф,

20 гпсяч гектарі» Кре
менчуцького ВОДОСХОВП- 
щ.і, 750 гектарів став
ків — таке господарство 
у рибалок Кіровоград- 
щиіін. Вони зустрічають 
своє професійне свято— 
День рибалки перевико
нанням усіх техпіко-еко- 
помічннх показників. Па 
двісті з лишком центне
рів перевершено завдан
ня по вилову товарної 
риби, по її реалізації.

Окрім того рибалки 
області одержали доб
рий і.ихід рибоносного 
матеріалу із зимівлі. Ко
легам з Дніпропетров
ської, Чернігівської, Кп- 

_ївсі»кої, Черкаської об
ластей реалізовано цьо
го року пенал. 1Ü мільйо
нів мальків.

З вирощувальних став
ків (а їх площа — 185 
гектарів) рибалки облас
ті планують виловити 
15 мільйонів коропчуків- 
цьоголітків.

Хорошими показника
ми зустрічає свяю 
бригада ЛІ. Паї орної о з 
Аджамського цеху. Цей 
передовий на комбінаті 
колектив своєчасно за
рибнив, ставки і зобов’я
зався виростити на 65 
гектарах водоймищ по
над 2 тисячі центнерів- 
риби. Лапка 10. Допчен- 
ка із Світлово дської о 
рибгосподарства імені 
11еі ровського працює в 
.рахунок наступної п’я
тирічки.

19 тисяч центнерів 
продукції одержать цьо
го року працівники об- 
л а снага рибко мбі н а ту.

П. БОНДАР, 
' ‘ директор обласного 

. рибкомбінату, , ; .,

МЕТАЛУ
ДОВГИЙ ВІК

Плуг хлібороба і прилад 
ученого, інструмент и буді
вельника і зброю захисни
ка Бнті-ісівіцініи — все це 
зроблено з металу. 1-іого з 
кожним роком виплавляє
ться дедалігбільше. а. 
гато галузей 
господа pejraa 
гостру 
видах

Країні потрібний не 
просто метал, а найкращі 
сплави, високої міцності і 
пластичності, здатні пра
цювати в широкому діапа
зоні температур, стійкі в 
хімічно агресивних се
редовищах.

Як де зростав виробіш- ’ 
ціло цього воістину «хлі
ба промисловості», закли
ки до його економії ли
шаються актуалышмн. до 
цієї мети був спрямова
ний І рейд «Комсомоль
ського прожектора», що 
проводився в травні -- 
червні. орг-лні.тивашій 
1 Іентрв.чьиим Комітетом
ВЛКСМ і газетою «КоМсо- 
аіо.чьская правда», по ра- 
ціоиатьиом у використан
ню металу в народному 
господарстві.

До розв'язання цього 
справді державного зав 
дачия треба залучити в< і 
комсомольські організації. 
«Одна з найважливіших 
прикмет сьогоднішньої о 
Дня нашої Батьківщини. — 
підкреслив V СВОЇЙ ПРОМО
ВІ па XVIII з'їзді ВЛКСМ 
товариш Л. I. Брезшсв. — 
боротьба за ефективність 
і якість. Це — не гимчасє- 
ва кампанія. Це — курс 
партії, взятий, як то ка
жуть. всерйоз і надовго. Б 
цьому не ТІЛЬКИ К.1ЮЧОБЄ 
завдання поточної п’яти
річки. а й Безначальний 
фаіггор нашого економіч
ного І СОЦІНЛЬНОҐО розвит
ку па багато років уперед. 
У цьому, якщо хочете, і 
програма виховання цілого 
покоління радянсі-ких лю
де її».

Такі якості, як відпові
дальність за свої дії. діло- 

1 пнтість І дбайливість, ви- 
I ховуються V молодих лю

дей у конкретних акціях 
І загонів «Комсомольського 

прожектора». Показовий 
врпк <ад Липецької облас
ті. Тут практично Колсйнл 

■ Штаб «К[і» створив свою 
і • рейдову бригаду но окоио-

'•■І

:е 6а- 
народного 

ще мають 
потреб) в деяких 
металів.

потрібний

мії металу, чітко сформу
лювавши з івдання, спря
мовує її діяльність. До 
участі в рейді було залу
чено ради молодих спеціа
лістів, працівників заготі
вельних організацій Вгор- 
чормету. «Прожектористи» 
працювали з тісному кон
такті з органами народно
го контролю. Буквально 
перші ж перевірки дали 
м >.кля вість рейдовим
бригадам виявити десятки 
тисяч топи безгоснодарно- 
ю металолому.

Шляхи раціонального 
використання металу різ
номанітні. Дуже правиль
но робили багато штабів 
«Комсомольського прожек
торам, які по іі’нали цей 
рейд з наведення порядку 
на території підприємства. 
11а одному великому ма- 
шнн'.ібудіьио.мс заводі ко
мітет комсомолу і штаб 
«ІШ> в перший же день 
рейду провели масовий су
ботам; по відксьтаженню 
знайденого п цехах та біля 
них металолому. Кількіс
ний результат перевершив 
усі сподівання: за день за
вод виконай місячини 
план здачі лому.

Кожний із нас практич
но прилучився до бороть
би за ексномію металу ще 
в шкільні роки, збираючи 
металолом. Не секрет що 
повсюди, в містах і селах, 
іще немало відходів — їх 
Кількість лише в машино- 
блдуааині і металообробці 
нп. чіачастьсл прмб&іи ;но у 

мільйонів тонн на рік. 
слід нам ягзтн. що значна 
чаї . ииа сталі виплавляє
ться М(. гчлолому. В заго- 
*ііе. іях металургійної еиро- 
гп;ни — чималий г. 
-іоді в першому 
НИНІШНЬОГО року

лад мо- 
кварталі 

. ,—, зібрано 
попад 230 тисяч тонн ло- 
?.*.'■ *^рботс-о про подов
ження служби металу 
ироіі.няті діла багатьох ко
мітетів комсомолу. ЇМ слід 
звернути увагу ні внкорн- 
стання устаткування _
Де-не-де ячно є його пад- 
^'г>: наприклад, у будів- 
пх'™»! ~~ ту г нерідко до- 
ПХІ кається прямо розбаза
рювання металоконетоук- 
мя^^лі?о6ет<^,у Т;* інйіих ■ аіеріа.іів. які ще сповна 
мо» кна зи: :ор і «с тат и.

. !>т.*я вимагає відмовн- 
■»иеь внє іюенОеті В госцр-

дисципліну. Пан ятаю 
мою розмову з ним. Кача 
Шмельов і пообіцяв ЗМІ" “ 
нити своє ставлення до 
служби і товаришів, та в 
його сяоз-вх відчувалася 
нещирість. і справді, 
хлопець знозу зірвався.

Питання пре перебу
вання Шмельова в нашо
му колективі винесли на 
номсолаольськ! збори. їут 
і вирішили долю молодо
го міліціонера. Товариші
говорили Про складну мі
ліцейську професію, зга
дали біографії Фенікса 
Дзержинського, Миколи 
Островського, як зразки 
вірного служіння справі 
революції. У відвертій 
розмові з ясувалося, що 
у молодого співробітника 
не складаються взаємини 
в сім ї, а це впливає на 
його настрій і роботу. Ра
зом із секретарем комсо
мольської організації ми 
побували вдома у Олек
сандра, поговорили з Дру
жиною. Допомогло. Сира:? 
ви у Шмельова пішли
краще.

Важливий засіб зміцнен
ня психологічної агмо-
сфери нашого колекти
ву — добре поставлена 
ідейно-політична робота. 
В її арсеналі — і особис
тий приклад керівника, і 
виховання на героїчних 
традиціях, і трудове су-
перництво.

У нас цікаво проводя
ться зустрічі з ветерана
ми міліції, вручення по
хвальних листів І філо- 
портретів, вітання з днем 
народження. Всі ці куль
турні заходи позитивне 
впливають на настрій мо
лодих працівників міліції, 
дають їм наснагу до даль
шої роботи, сповнюють 
гордістю за свою профе
сію, за С8ЇЙ колектив.

О. ГЛУШКО, 
начальник Ма лазне- 
ківського районного 
відділу внутрішніх 
справ.

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ І
ФОНД ЕКОНОМІЇ

царському мисленні. інже
нерна думка підказує нояі 
шляхи збереженні! і по
ліпшення якості металу і 
виробів З РЬОІО. ОДИН ІЗ 
перспективних напрямів — 
ооротьбгі з корозією. ’ " 
*зїдав* приблизно 
ра проценти всього 
лу, що перебуває в обіїу у 
промислово розви НуТИА
j раїнах. В СРСР створено 
спеціальну анти корозії;.”,) 
службу, яка об'єднує зу
силля різних ВІДОМІ-ТІЇ. Про 
масштаби виконуваної ро 
боти можна судити з таке- 
го факту. Тільки на під
приємствах Хімічної про 
мнс.чоьості іцаямі витрати 
на захист металу від к<фо 
зі і становлять па рік один 
мільярд карбованців, а не
прямі ИТріїГИ від корозії • 
1.5 — 1, В мільярда карб« 
ви и ці в.

Вірний шлях боротьби з 
і|)»;.іо — заміна металу 
пластмасами. Правда, цоки 
що вони застосовуються 
лише в шести випадках зі 
era. іікоііомії металу 
сприяють також впровид 
жепля безвідходної техно
логії І зниження "взги ви 
робіз.

Грам тонші береже... 
Зниження відходів прока
ту чорних металів у мати 
побудуванні і металооб
робці на один процент дає 
змогу додатково випускати 
,<а тиея і автомобі
ліз ВАЗ 2101 або 135 тисяч 
тракторів. Ось іще ро.цш 
хунки економістів. Колі 
ний процент кішженші

5 ;;МО- 
матеріа.ть- 
ці.чому по 

господарству 
5,5 мільярда 
З них мож- 

ВИГОТОВНін 
- ...с на IV 

і

Ір/Кл 
£11 В'Ю 
мета-

матеріалоємності ваг IV _гу заощадити 
них ресурсів V 
народному 
Приблизно 
карбованців. _ 
па додатково 
продукції більш lilt 
Хіі.іьярдів карбованців 
»економити понад 30 міль
ярдів карбованців 
тильних вкладень 
О.чизно стільки ;к 
другому році п 
було вкладено 
будівництво, па 
транспорту і зв'яи.-v

Бути бережливим

капі- 
При-, 

коштів у 
ятирічкн 

в житлове 
розвиток

«,»іи оере-ж.твим — зиа- 
чпть виявляти громадян
ський неспокій І високу 
причетність до сипав крвї- 
I и. 1 ейд < Комсомольсько
го прожектора» ко paiHo- 
уальпому використанню 
...етану повинен стати 
справнейьснр школою гос- 
иддаріоваиня для мільйо
нів юнаків і дівчат нашої 
Країни

М. ОЛЕЙНИКОВ»

«■*
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ПЕРШИЙ
ЛИСТ (Ии-нціїїама

Даз роки тому на кірово
градську фабрику «Реммеб- 
пі» прийшов працювати 
мполчина. Чимось він був 
несхожий на своїх однояіт- 

і нів. Замкнений, самолюби
вий, а іноді навіть злий. З 
таким важно працювати. 
Здавалося б, що може бути 
простіше — підписати заяву 
про звільнення, яку він не 
раз «идаз на стіл дирекції. 
Проте Віктор Герасимчук 
кожного разу повертзвся 
до свого робочого місця і 
працював мовчки, з-під ло
ба поглядаючи на майстра, 
Валентину Олександрівну 

: Столярову. Вона вже давно 
приглядалася до Віті. Схви
лювала її коротка сумна 
біографія хлопця. Він вихо
вувався спочатку в будинку 

інемовляти, в дитячому бу
динку, а потім у школі-ін- 
гернаті. У Віктора було ніби 

•все — і хороший догляд, і 
■умови для навчання. Та не 
було одного — батьків
ської любові. Можливо, то
му і виріс зін таким «колю
чим«. Зовсім не знав «до
рослого» життя. 1, наштовх
нувшись на перші труднощі, 
не міг їх сам подолати, а 
допомоги не просив — са
молюбство но дозволяло. 

! В колективі помітили це.
— Кожний з нас, —; при

гадує 3. Столярова, — 
.уявляв своїх синіз на місці 
Віті, і це допомагало знахо
дити правильні рішення, на
давало бажання і терпіння 
працювати із цим хлопцем.

О. Касьяноз, Л. Семено- 
бригадир М. Недзель- 

ськмм та інші щедро діли
лися і Віктором своїми не 
)ТІльки виробничим, а й жит- 
Ітєвим досвідом. Не залиша
ли його поза увагою ні ад
міністрація, ні комітет 
профспілки, ні партійна та 
комсомольська організації.

Незабаром наставницею 
Віктора стала Л. Тагарченко. 
Ця жінка ставилася до ньо
го, як мати. І з душі хлопця 
лід розтанув. В. Герасимчук

ОУГЬОЯ

їіКОЛОС» — «ЗІРКА» — 9:1
Перед звітним туром 

команди мали но 17 очок. та 
за еяівчід'гкпеиня.м ,вбитих 
1 ті полущених м'ячів «Зір
ка»’ за»'мала одинадцяту 
екодинку, а по.ітавськйч 
«Коло?» — тринадцяту.

Поєдинок почався насту
пом кЦювої радців Уже на 
25-й кдасшні вони могли ви
йти вперед, але удар О.тек 
Санді-ч Адексеева не доряг 
цілі. На тридцятій хвилині 
Відзначив»? п Андрій Кар- 
п ірк. Його прохід затйнчйв- 
сді ааигглм воріт і осиодарін 
с^діоку

НА Твою КНИЖКОЗУ ПОЛИЦЮ

видання
V мчгллнні № 10 облкии- 

соторгу я нові видання ху
дожньої літератури:

АЯДмян 8ах*. анг. Бу
вальщини і казки гір. Оно 
«даная. Переклад з зірмел- 
С-ькоТ. К. «Молодь»,
152 <:т >р. з ілгостр. Ціна 55 
вод.

Впктанг Ананян —Сучас
ний сірменсьігнї! письмен
ник. автор популярних по- 
вістей ■ Ila березі Севану», 
«Полонені Барсової ущели
ни». багатьох оповідань ти 
ІНШИХ творів. Г1ОІО КНИЖКИ 
пройняті любов’ю до свого 
і.рню Вэни викликають по- 
к:е;у до рідної землі, до лю
дей, ;iKj од ній ЖИВУТЬ і 
прз чьноті, закликають бе
регти природу, п багатства. 
Ге кою книжкою є й збірка 
onoB.-uiito «Бувальщини і 
Галки ; і р»

Білоруське радянське оио- 
*яанмя. Збірка. ІЬл.•■с-іа..' з 
•.'Мо;>у.'.ы;->!. ц, «Дніпро.», 
1979. 344 Єтор. Ціна 1-50.

Збірку складають кряк# 
ірповідянаи білоруських ра- 
•ЛЯ- -:ькях письменної;-в, 
присвячені робітничому КЛЫ- 
Ічші, колгоспному селии- 
,<5Т«у. подвигу радянською 
Ларздг у Великій ВІ'ІЧЙННЯ- 
нін війні, дружбі на родій. 

почав краще працювати, 
включився в соціалістичне 
змагання, зобов’язався до
строково виконати річний 
план тощо, почав цікави
тись виробництвом, людь
ми, багато читав. Раптом він 
виявив здібності до малю
вання і стаз допомагати 
редколегії у випуску стін
нівки. Люди полюбили 
хлопця. Йому стали вірити і 
він повірив у людей.

Весною Віктора Герасим- 
мука його друзі і наставни
ки провели до лаз Радян
ської Армії. Йшли дні. 
І ось — лист із солдатським 
трикутником на ім’я Л. О. 
Татарченко. В ньому йшло
ся про солдатські будні, 
про перші враження від 
військової служби, а напри
кінці листа: «Передавайте 
всім, всім, а особливо ви
кладачеві цивільної оборо
ни, мою велику вдячність 
за все те добре, що зони 
зробили для мене. Ваша 
підтримка дуже допомагає 
мені. Адже людині потріб
но, щоб хтось її чекав. Пи
шіть мені про все. Ваш 
Віктор».

Любов Олексіївна пока
зувала цей лист всім. Вола 
раділа йому, неначе одер
жала листівку від рідного 
сина. І через кілька днів 
солдат одержав свого пер
шого за вісімнадцять років 
листа. Б ньому Любов 
Олексіївна розповідала про 
те, що план місяця фабри
ка виконала на. 102 процен
ти, про те, що С. Омель
ченко, В. Кучеренко, П. Ли- 
сова стали ударниками ко
муністичної праці, про те, 
що верстат, на. якому пра
цював він, Віктор, поки що 
не має постійного хазяїна.

Читав Віктор листа від 
своїх наставникіз, а серце 
переповнювалось радістю 
від того, що його пам'ята
ють, йому вірять, його че
кають.

І. СКРИННИК, 
робітник.

До НІМЦЯ першої ПОЛОВИНИ 
матчу полтавчани могли 
двічі встановити рівновагу. 
Однак ї.м не вдалося це з|ю- 
битн.

Після відпочинку терито
ріальна перевага була на 
боці «Колоса». Добре літра 
ли захисники гостей.

Напружений ііосдпирк т«к 
і закінчився з рахунки;.! 1:0 
на користь «Зірки». 'Гелер 
вона мас дев’ятнадцять 
очок, що дало їй можливість 
переміститися на десятий 
рядок турнірної таблиці.

Пас ту 11 н и й. дев’ ятна д цїг- 
тил тур — у понеділок, 
9 липня. «Зірка» в Сумах 
гл.міряється силами з 
«Фруазенцем».

8. ШДБАЛІН.

морально-етичним пробле
ма«.

аїЛЬНИЙ В. М. Житні Го
ри. Вогняні троянди. Рома
ни. К, «Дніпро», 1979. 471
стор Ціна 2-30.

сліитиі Гори» — твір про 
наших сучасшлсіЗі людей 
колгоспного села, вчеиих- 
с слешномері в. пар сі йин х 
працівників. І’оман »Вогня
ні троянди, змальовує жит
тя робітничої рОДІЦ-И кГ.ь- 
ко.ч поколінь. У центрі тво
ру — сталевар Мирон Чор
номорець, самовідданий бо
єць революції, патріот Ра
дянської Ватьківщиііи, еста 
фету бойової і трудової сла
ви якого підхоплюють його 
сини — Володимир, Тарас і 
Максим.

КОЛЕСНИКОВ Юрій. Земля 
обітована... Переклад з ро
сійської. Роман. К.. «Мо
лодь», 1979. 288 стор. Ціна 
70 коп.

У книзі розповідається 
гро долю єврейського юпв- 
кі Хаї.ма Волдітера. який 
напередодні другої світової 
війни під впливом сіоністів 
приїхав V Палестину — 
♦землю обіговану». Зазнав
ши життя єврейських емі- 
граитіа. переконзынись в 
антинародній суті сіонізму, 
Волцігер пориває з тім і 
повертається на батьків щіі- 
ну. в Вессарабію. яка на топ 
час увійшла до складу 
СРСР.

Я. БЄЯЯЄ9А, 
завідуюча магазином»

ТВОРЧЕ ВІДРЯДЖЕННЯ

НІЧ
Крилом лігака зрізано 

останню зірку нічного неба. 
Ми йдемо на посадку. Спі
шимо навстріч фіолетовій 
темряві, розчиняючись у 
калейдоскопі ліхтарів, оран
жевих вікон та осяйних віт
рин.

Там, за горизонтом тисяч 
кілометрів, мені ввижалося 
це місто-герой як жива ле
генда, висічена з граніті та 
бетоні проспектів і парків. 
Сбагрена кумачем бойових 
знамен і паленіючих квіїів. 
І тому далеко за північ (за 
волгоградським часом) я 
поспішаю передусім на 
площу Полеглих Борців, 
що започаткувала стишену 
Алею Геооїв. Вена знаходи
ться в самому центрі міста.

Біля 26-метрового обеліс
ка, встановленого на честь

захисників Червоного Ца
рицина, замучених біло- 
гзардійця/ли в 1919 році, по
руч на могильній плиті з ро
жевого граніту зикарбузано 
сурорі слоаа: Тут похова
но солдатів і офіцерів 62-ї 
і 64-ї армій — героїчних за
хисників міста, що полягли 
смертю хоробрих у дні Ве
ликої Сталіні радської бит
ви 1942—1943 років. Вічна 
слава героям, що полягли а 
боях за свободу і незалеж- 

3 кість нашої Батьківщини!» 
.1 Світлими крилами вири

вається з бронзової НІШІ 
Вічний вогонь. Його від
блиски лягають на темні 

І _тіни дерев і кущів, обвуг- 
Ілкяог» кожну хвилину мов

чанням страшного й неза
бутнього спомину.

«Тут, тут, — вистукує 
схвильоване серце, — за 

(кілька сотень метрів зід 
Волі и, вогонь і метал коси
ли все живе: людом, птахів, 
дерева. І тільки вона одна 
збереглася. Єдина...»

Ця стара вже тополя, 
зранена кулями та оскол
ками, котрих ніякими пін- 
Іцетами не витягти з її вуз

луватого стовбура, стоїть у 
глибокій задумі напроти 
ще одної могили, да похо
вані Герой Радянського Со
юзу командир кулеметної 
роти твердії капітан Рубен 
Руїс Ібаррурі, льотчик, Го
рой Радянського Союзу 
В. К. Каменщикоз і коман
дир артилерійської батареї 
капітан Хафіз Фаттяхугді- 
нов.

Я лрислухозуюсь до ледь 
чутного шелестіння тополи
ного листя, сповільнюю 
кроки і німую на широкій 
алеї, посеред якої стоїть 
живий свідок грізного ста- 
лінградського 1943 року.

І
 Тополя стоїть як зелений 
обеліск. І листя її видзво
нює, наче бойові медалі.і ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

І
 Учні середньої школи 

емт Петрового під керів
ництвом учительки історії 
Тетяни Аркадіївни Юрчак 
здійснили подорож до 
Полтави.

■ Вони ознайомилися з 
І минулим і сучасним цього 
И слазного міста, побували
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Що л можу від неї 
почуть?..

Кшін йду попід крону 
крислату.

Так нестерпно підошви 
печуть. 

Що від болю я хочу 
кричат«.

РАНОК
Сонце розплющило очі 

квітам на Мамаєвому кур
гані. 8 зеленому плетиві 
листя зблиснули білою ко
рою стовбури струнких бе
різок. По крем якому кас
каду сходів розсипались 
повільні кроки перших від
відувачів.

Увесь меморіальний ан
самбль — це урочиста й 
мужня пісня про безсмерт
ний подвиг захисників Ма- 
маєвого кургану, вкарбова
на з граніт і в бетон, у сма
рагдові піраміди тополь і з 
золотисту мозаїку залу Во
їнської Слави, де паленіють 
у суворому списку понад 
сім тисяч імен загиблих 
героїв.

За це мирне високе небо 
і срібний сплеск дитячого 
сміху, світлу задуму моло
дої матері і крила трудових 
буднів тут, на висоті Юд-к 
метрів над рівнем Світово
го океану, 140 днів і ночей 
радянські воїни стояли кри
цевою перепоною перед 
гітлерівськими ордами. 
Земля тут покрилася гаря
чим панциром осколків від 
мін, снарядів, бемб. Цей 
«панцир» почервонів від 
пролитої крові і почорнів 
від горя вдів, сиріт і мате
рів.

Тут, у братській могилі, 
сплять вічним сном І! ТИ
СЯЧ радянських бійців і 
командирів.

нз місцях Полтавської 
битви, де споруджено іс
торичні пам’ятники: реду
ти російської армії, па- 
?а’ятниіс загиблим воїнам 
і Петру І. З цікавістю 
оглянули пам'ятник Сла- /Лирного, 
зи — символ неперемож
ності російської зброї,

Тільки серце у грудях 
стискається.

Тільки очі туманить 
СЛЬОШІ.

Хто енклав, що усе 
забувається?

Що могклп мовчать. 
Хто сказав.’

У граніті і бронзі — рядові 
і генерали, вони впродовж 
усього меморіалу пильно 
вдивлялися нам в очі. І то
му особливої значущості 
набуває напис на 112-мет- 
ровій стіні; «Залізний вітер 
бив їм в обличчя, а вони 
все йшли вперед, і знову 
почуття містичного страху 
охоплювало противника; чи 
це люди йшли а .атаку, чи 
смертні еони!!»

У центрі залу Воїнської 
Слави із землі піднімається 
рука,”що високо гримає фа
кел з Вічним вогнем. Він 
мозби промовляє до нас, 
живих: «Так, ми були зви
чайними смертними, і мало 
хто вцілів із нас, зле всі ми 
виконали свій патріотичний 
обов’язок перед священ
ною Матір ю -Батьківщи
ною!'»

Саме звідси серпантинова 
стежка спірально веде до 
вершини кургану. До велич
ної скульптури, що вінчає 
весь пам’кгник-ансамбль. 
Постать Батьківщини-мате- 
рі піднялася над Мамасви/л 
курганом на 85 метрів. Але 
видно її з усьому світі...

Це місто підвелося з по
пелу і руїн, як рукотворний 
сфінкс, гоодо розправивши 
крила для лету в майбутнє. 
На осонні паркіз і проспек
тів мережать газони бар
висті квітники, виструнч/ю- 
ться багатоповерхові бу- 
динки-красені, заселені ра
дістю, щастям і світлою до
лею -радянського сього
дення.

відвідали музей історич
ної Полтавської битви.

Великий інтерес викли
кав у них і літературно- 
меморіальний музей Івана 
Котляревського та Панаса

Учні ознайомилися з 
місцями, де перебували

З стор. —.... ..

Сонячні усмішки посиві
лих бабусь та безтурботних 
онуків, пружаві кроки мо» 
лодих волгоградціа широ
кими взелененими вулиця
ми рідного міста.

Цс ви: площа Леніна, ’• 
Волга, сади. : 

0 місто, буяєш 
розкрилено ТНІ

Пунктири кварталів 
і далеч твоя. 

Мов знаки окличні, 
тополі стоять. _ 

Алея Героїв і парк ;
Перемоги, 

І сад Комсомольський. 
Усе це — дорога 

Твого неповторного 
гордою дня. 

Вій миру знамено над 
сві том підпив’^ 

Місто з майже мільйон
ним населенням — казка, 
створена руками тисяч 
юнаків і дівчат, що з різник 
куточків нашої країни з іха- 
лйся за комсомольськими, 
путівками на відбудову Ста
линграда. Перевиті вино
градними лозами балконид 
ажурна споруда планета
рію, велична й осяйна пло
ща В. І. Леніна з монумен
тальним пам'ятником вож
дю. Одягнута з граніт на
бережна Волги. Квіти і фон-: 
тани. Все це — Волгоград.

Гіда ми засипали найріз
номанітнішими запитання
ми. Він ледве встигав від
повідати на них. І тільки 
одна людина з нашої деле
гації нічого не розпитува
ла. Сивий літній чоловік- 
мовчав. 1 лише йога погляд,; 
Затуманений далекими-
спогадами, перебігай від 
одного висотного будинку 
до іншого, схвильовано зу-і 
пинявся на суворих і заду
маних обличчях барельєфів 
та пам'ятників.

Він мовчав. Він був учас
ником Сгалінградської бит-, 
ви...

* * ”і

Там, за горизонтом моє», 
пам’яті, ніколи не зітруться 
Мамаїв курган та будинок 
Павлова, площа Полеглий; 
Борців та бездонна голу» 
бизна Волги. Вічно пломд» 
нітимуть у моєму серці ку
мач бойових прапорів ІД 
багряні квіти волгоград
ських квітників.

Там, за горизонтом май»- 
бутніх років, ти стоятимеш; 
на чагах моєї свідомості І і 
моєї совісті, місто-герой,.: 
місто-трудівник.

Там, за горизонтом...

8. ГОНЧАРЕНКО, • 
спецкор «Молодого 
комунара». 1

Волгоград — Кіровоград.
На знімках: центр 

Волгограда; Мамаїи курган. 
Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

еявв опввпяі І—ГІТПТУ "І

Тарас Шевченко, Григорій 
Сковорода, Леся Україн
ка, Максим Горький.

Екскурсанти оглянули 
архітектурні пам'ятки, Я 
обеліски загиблим воїнам І 
і зидатним діячам, які И 
жили і працювали на 9 
Полтавщині.

і. ЛЕВЧЕНКО, 
громадський «орос- ц 
пондент «Молодого 
комунара».
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|ї ОПУЛЯРНІСТЬ ансамб- 
" лю «Боні М» із ФРН 

поки що навряд чи може 
змагатися з популярністю 
шведського квартету
«АББА», хоча багато лю
бителів естрадної музики 
останнім часом надають 
перевагу саме йому.

Народження групи було 
незвичайним. Поп-співак 
Френк Фаріан у 1976 році, 
коли йому виповнилося ЗО 
піт, записав пісню під наз
вою «Дитино, чи не хочеш 
ти станцювати бамп?». Во-

ловіка в ансамблі 
Фарелла. Народився 
29 років 
Антільських 
бідній 
коли 
важко 
Дітей, 
борт океанського судна й 
попросився на будь-яку 
роботу. Плавав морями й 
океанами, заробляючи на 
шматок хліба для себе та 
своїх рідних. Але давнє 
захоплення привело його 
до музики. Боббі почав

Боббі 
він 

тому на Малих 
островах у 

рок ге, 
стало 
сімох 

на

сім'ї.
його

утримувати
Боббі піднявся

У 15 
матері

МНВ S

кальну партію та більшу 
частину інструментального 
супроводу 
Фаріан. І 
композиторські 
виявилися 
тому, 
негативної реакції 
прихильників 
Френк не І 
власним іменем, 
повідає він сам, тоді 
ме по телебаченню Мюн
хена демонстрували бага
тосерійний детектив «Бо- 
йі». «Боні? м-м-м, 
думав Френк, *— 
чить непогано», 
родилося ім'я.

«Бамп» наробив 
галасу у ФРН. А 
чення Голландії навіть на
діслало заявку і 
нової «групи», 
нікуди, довелося 
вати цю групу.

До 1976 року 
Фаріан. як уже зазначало
ся, був виконавцем 
мецьких шлягерів. У 1976 
році він 
камський 
став дуже 
приніс Френкові 
багато грошей.
це, то. можливо, Френк і 
донині співав би свої шля
гери. Але тоді всі зароб
лені гроші він витратив на 
здійснення своєї 
мрії — створення 
біло"» музики.

Всі свої сипи, 
досвід і кошти він 
у створення однієї 
«Дитино, чи не хочеш ти 
станцювати бамп?», котра 
принесла йому славу і 
гроші. Після цього Фа- 
рісч збирає групу, що ви
конує його музику.

ДО СКЛАДУ групи «Бо
ні М» входять четве

ро уродженців ОСТООВІБ 
Керібського моря. Марсія 
Вєррет, їй ЗО років, ко
лишня манекенщица, з 
низьким приємним голо
сом. їй довіряють соло 
в піснях з ритмом рок-н- 
роглу. Меисі Уільямс — 
27 років. В минулому — 
секретарка. Обидві співач
ки значну частину свого 
життя провели v ФРН, там 
же здобули освіту. А ось 
біографія єдиної в 
самблі професійної 
вачки Ліз Мітчелм (їй 26 
років) багата подіями. У 
ранньому віці вона разом 
з матір'ю покинула рідну 
Ямайку й поїхала до А.нг- 
лії. З чотирнадцяти років 
співала ямайські народні 
пісні у кафе своєї матері, 
де її й помітив один із 
відвідувачів, котрому при
пав до душі голос юної 
співачки. Він записав но
мер телефону кафе, але 
дзвінок пролунав тільки 
через два роки. Ліз за
просили співати до музич
ного театру «Наіг». Цей 
театр у своїй творчості 
об'єднав усі існуючі су
часні музичні стилі різних 
країн.

Багато поневірянь випа
ло й на долю єдиного чо-

І В одному з випусків 
«Дисн-залу» ми розпові-

у виконав сам 
Його попередні 

спроби 
невдалими. А 

щоб не викликати 
з боку 

шлягеру, 
підписався 

Як роз- 
са-

дали про ансамбль «АБ
БА.. До редакції стали 
надходити листи, в яких 
наші дописувачі просять 
розповісти про конку
рента всесиітньовідомоі 
шведської вокальної гру
пи — вокально-інстру
ментальний ансамбль із 
ФРН «БОНІ М». Виконує
мо ------ "--------------

Особливо успішними ста
ли концерти в Лондоні та 
Москві.

«Боні М» 
яскравіших 
стилю 
роки 
США. 
через 
ДОСЯГ 
ропі. Про стиль ансамблю 
«Боні М» можна говорити 
після пісні «Сонячно»,. де 
проявилися всі його ха
рактерні риси: поєднання 
досягнень європейської 
музики та негритянських 
ритмів, блискуче володін
ня технікою запису, вико
ристання старих, забутих 
мелодій, поданих під су
часним «соусом» і т. д.

Ансамбль записав вели
ку кількість платівок 
«міньон» та три диски-гі- 
ганти. Останній з них — 
«Нічний політ на Венеру» 
— витіснив кваріет 
«АББА» на друге місце. 
Фаріан, прагнучи закріпи
ти успіх, планує створити 
фільм за участю ансамб
лю. Однак, порівнюючи 
два популярні ансамблі, 
критики надають перевагу 
все-таки шведській 
Анса/лблю «АББА»

- один із най- 
представників 

диско, який чотири 
тому зародився у 
А потім пере'майнув 
океан, поширився й 
розквіту вже Б Єв-

ТАНЦМАЙДАНЧИК • ••
ВИХОВУЄ А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

ІЦо три роки тому Кіро
воградський дендропарк 
не можна було назвати хо
рошим місцем відпочинку. 
Сьогодні сюди приводять 
із задоволенням. Маля
та — щоб погратися в ди
тячому містечку, старші 
діти — в ігротеку, де ба
гато настільних ігор. Пен
сіонери ховаються від 
спеки в прохолодні алеї... 
Пані парк став улюбле
ним місцем відпочинку 
мешканців великого жит
лового масиву.

І все ж більшість відві
дувачів парку — молодь. 
Саме для юнаків і дівчат 
тут працює танцювальний 

планпо- 
тапцю- 

вальні вечори. А спершу 
було не так.

Я пам’ятаю, колись на 
майданчику нерідко мож
на було побачити хлопців,

майданчик, де 
ВУЮТЬСЯ змістовні

— no
ne зеу- 
Так на-

багато 
телеба-

на виступ
Діватися

і створю-

Френк

нї-

проспівав амери- 
хіт «1?оску», що 

популярним і 
Фаріаиу 

Якби не

гру пі. 
влес-

їхнє бажання.

гру- 
була 

сім 
безпе- 

спис- 
хіт-па-

давньої
«чорно-

знання, 
вкладає 
пісні —

ан- 
спі-

співати й танцювати у 
них поп-групах, був диск- 
жокеєм. Потім його запро
сив Френк Фаріан.

З початку існування 
пи її популярність 
незмінною. Перші 
записаних пісень 
рерзно входили до 
ків кращих пісень
раду у ФРН. З часом їхня 
відомість перейшла за 
межі ФРН й 
по світу. Треба 
належне Фаріаиу. 
майстерний 
вміє смачно 
шу мелодію, 
ву, власну чи 
когось. Наприклад, 
«Ріки Вавілона». Ця ’ стара 
карібська пісня ще в 1969 
році була опрацьована 
однією із поп-груп, та не 
стела відомою. В оранжу- 
ванні ж Френка Фаріана 
вона мала гучний успіх. У 
західнонімецькому хіт-па- 
раді вона утримувала пер
шість протягом чотирьох 
місяців. Перший мільйон 
платівок з цією -піснею 
розкупили за десять днів. 
А ЛЕ ОСЬ, здобувши со- 

бі славу, не виходячи 
зі студії звукозапису та 
телебачення, «Боні М», на
решті, зважився на гастро
лі. Вперше з концертами 
ансамбль виступив у міс
тах ФРН навесні 1977 ро
ку. Гастролі пройшли ус
пішно. В тому ж році — 
перший виїзд за кордон. 
Це був виступ на Брати
славському фестивалі по
пулярних пісень «Золота 
ліра». Публіка, вже підго
товлена відомими записа
ми нової групи, чекала чо
гось незвичайного. Та її 
сподівання не справдили
ся. Відчувалася нестача 
професійності, ансамбль 
ще не зіспівався. Очевид
но, одного року виявило
ся замало, щоб виступати 
зі сцени. Адже це не сту
дія, де можна сотні разів 
повторити один і той са
мий уривок, одну й ту Ж 
пісню, відшліфувати 
«Боні М» у Брагіславі 
стріли з холодком, 
випадок став уроком 
Френка Фаріана та 
учасників ансамблю.

перейшла 
поширилась 

віддати 
Він, як 

шеф-повар, 
подати хоро- 
стару чи но- 
запозичену в 

пісня

її. 
зу- 

Цєй 
для 
всіх 

А 
вже гастролі 1978 року по 
Європі засвідчили, шо ви
сновки були зроблені.

тива вища музична куль
тура. «Боні М» спирається 
на зовнішній ефект. Для 
прикладу взяти хоча б 
костюми, в які одягає сво
їх співаків Френк Фаріан. 
Це якась суміш екзотики з 
еротикою. Репертуар гру
пи «АББА» грунтується, в 
основному, на піснях, 
створених Андерсоном га 
Ульвеусом, тоді як ре
пертуар «Боні М» — це 
половина обробок, нехай 
навіть талановитих. Жан
ровий діапазон «АББА», 
їхня палітра музичних за
собів у декілька раз:в ба
гатші, ніж 
який обмежений 
диско. Проте в 
диско «Боні М» 
стабільне місце, 
запису Френка 
критики радять 
Він, як справжній 
своєї справи, знає багато 
тонкощів, «приправ», яки
ми користується при «ви
готовленні» своїх пісень. 
Змішуючи докупи різні 
жанри, він отримує досить 
призабливі зоазки. Про це 
свідчить популярність.

Цікаво, що ансамбль 
«Боні М», яскравий пред
ставник диско-музики,
знаменитий у всьому світі 
за винятком батьківщини 
цього стилю — США.

На закінчення, кілька 
слів про гастролі в Москві 
наприкінці 1978 року. Ве
личезне враження справив 
на москвичів ансамбль, 
але не менше, ніж моск
вичі на артистів. У Москві 
їм сподобалося все: і зи
ма, хоча вони мерзли, і 
люди, які тепло й гостин
но приймали їх. А їхній 
охоронець спокійно спав 
у машині під час прогуля
нок співаків по Москві.

у «Боні М», 
стилем 
музиці 
зайняв 

Техніку 
Фаріана 
вивчати, 
.майстер

Г. РОДІНА, 
музикознавець.

НА ВАШЕ
ПРОХАННЯ 1

© ЩЕ РАЗ ПРО
ТАНЦМАЙДАНЧИК.

іію приходили сюди в не
тверезому стані. Лісні до
водилося самій розмовля
ти з відвідувачами про 
їхню поведінку. А іноді пі 
бесіди, ні умовляння не 
впливали. Тоді нам допо
магали наводити порядок 
на майданчику дружинни
ки комсомольського опе
ративного загону Кіров- 
сі.кого райкому комсомо
лу. Та це було нечасто. В 
більшості випадків молодь 
розуміла, чого від неї ви
магають. І тепер тапцю- 
вальпнй майданчик став 
місцем культурного до
звілля юнаків і дівча г, пе
реважно молодих робітни
ків та учнів професійно- 
технічних училищ.

Я впевнена, що можна 
виховувати не тільки те
атрального глядача чи, 
скажімо, знавця літерату
ри, а й відвідувача танц
майданчика. Слід тільки 

, якомога більше сил до- 
I класти, щоб створити тут 
І здоровий мікроклімат.

Дозвілля молоді
І можна обмежувати 

танцями. Лін влаштовуї мо
і для відвідувачів парку зу

стрічі з учнями нрофесій-

не 
лігше

ЛО-ТСХІІІЧІІІІХ училищ. У 
парку прочитано не одну 
лекцію з питань профорі
єнтації. Нерідко лектори 
донарпетва «Знання» чи
тають лекції про бойовій 
трудові традиції нашого 
народу: «Героїчний под
виг радянських людей у 
роки Великої Вітчизняної 
війни», «Люди благород
ної професії» (про медич
них працівників) тощо.

Одначе сьогодні ще ра
но говорити про доскона
лу організацію дозвілля 
відпочиваючих у парку, 
відмінну виховну роботу з 
молоддю. Причина "цього 
не завжди залежить від 
дирекції. Скажімо, в День 
радянської молоді, перед 
виступом артистів облас
ної філармонії з музично- 
літературною композиції ІО 
«Комсомольська юність 
моя», на літній естраді-Кі- 
ровськнй районний відділ 
внутрішніх справ улашту
вав... показовий суд над 
правопорушника ми. Свят
ковий настрій відвідува
чам зіпсували.

Сьогодні чимало проб
лем стоїть перед нами. І 
хотілося б, щоб Кіров- 
ськиіі райком комсомолу 
більше допомагав дирек
ції парку. Адже сюди йде 
багато молоді. А відпочи
нок теж повинен впхову- 
ва ги.

С. КУВАКІНД, 
директор парку імені 
50-річчя Жовтня.
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ЧУЖИХ ГРІХІВ»

колайчук та інші актори. 
Фільм поставлений ре
жисером В. Підпалим.

«ЯРОСЛАВНА 
КОРОЛЕВА 
ФРАНЦІЇ»

Нова кінострічка студії 
сЛеііфі.н.м» —- «Ярослав.- 
на — королева Франції»— 
це музична пригодницька 
комедія про події тися
чолітньої давності.

Цікаві роботи О. Коре-

про високий моральний 
зміст душі .МОЛОДОЇ лю
дини.

Молоді режиссрп-дебіо- 
таптп Іван Степаненко і 
Станіслав Клп.мспко ве
дуть із молодими гляда
чами розмову про вихо
вання у юнаків мужності, 
сї і р а в едл и в ост і, лицар
ського ставлення до жі
нок.

Головну роль у фільмі 
виконує Володимир ІІІпу- 
дейко. В ролі Віри — ВИ
ПУСКНИЦЯ Київського■

місяця глядачі 
зможуть подпвнтпся в кі
нотеатрах області новий 
художній фільм «Споку
тування чужих гріхів», 
створений па Київській кі
ностудії імені О. Довжен
ка. В цій психологічній кі- 
подрамі йдеться про долю 
свя іксії послу жител я Бог
дана Чичури. розкриває
ться реакційна, антина
родна суть уніатської 
церкви, яка в роки Вели
кої Вітчизняної війни 
співробітничала з німець
ко-фашистськими загарб
никами. В ролі Богдана— 
артист Іван Гаврплюк. У 
кар піні знімалися Костян
тин Сгепанков, Твап Ми-

К. Лаврова, А. Джи-
В. Ліванова, 

безпереч- 
гл я да - 

Ігор 
ІІО-

гарханяна,
С. Мартіпсоиа, 
по. сподобаються 
чам. Режисер фільму 
Масленников адресує 
вий твір молоді.

Найрізноманітніші
б лем п 
годні 
хто 
був 
ступнг. па поріг «доросло
го життя».

«ПІЗНЯ ЯГОДА»

доводиться 
розв-язувати 

ЩЄ зовсім 
школярем,

Про- 
ско
тим, 
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а тепер

«ВЕСЬ СВІТ 
В ОЧАХ ТВОЇХ»

Про дюдську доброту, 
про становлення підлітка 
розповідає стрічка кіно
студії «ЛІосфільм» «Пізня 
ягода», поставлена ре
жисером Федором Фі.тіп- 
повим. Глядачі побачать 
па екранах Валерію За- 
клупііу, Ігоря Лєдогоро- 
ва, 1 еорґія Юматова та

.. інших відомих акторів.

С. ІЛЛЯШЕНКО.
ФІЛЬМ КІНОСТУДІЇ імені І 

0. Довженку «Весі, сніг в 
очах твоїх» розповідає Редактор 

М. УСПАЛЕНКО-

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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Друкарня імені Г. М. Димитрова 
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