ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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П РИСКОРЕННЯ
соці11 ально - економічного
розвитку, науково-техніч
ного прогресу — здається,
сам час диктує нам сьо
годні ці завдання. Неда
ремно у наш технічний вік;
вони сі а ли ключовими в
економічній політиці пар
тії. Підтвердження тому—
доповідь
Генерального
секретаря
ЦК
КПРС
М. С. Горбачова на нараді
з питань прискорення на
уково-технічного прогресу.
«Головне тепер — знайти
і привести в дію всі резер-

——
вимоги
ДИКТУЄ
ЖИТТЯ
ви підвищення ефектив
ності виробництва, якості
продукції, — наголошував
доповідач на нараді.—На
ші кадри повинні зрозумі
ти життєву необхідність
переорієнтації
кожного
підприємства, галузі, всього народного господарства
на інтенсивний шлях роз
витку».
Інженерно-технічні пра
цівники і робітнича мо
лодь підприємств об’єд
нання «Олександріявугіл.
ля» ділом готова відповіс
ти на завдання партії. Ви
конання важливих еконо
мічних і соціальних зав
дань 11-ої п’ятирічки, при.
/и.ноження внеску молоді
у конкретні справи трудо
вих колективів — основ
ний напрям діяльності ко
мітету
комсомолу, рад
спеціалістів підприємств,
рад первинних організацій
НТО і ВТВР.
Працюючи над втілен
ням в життя завдань, по
ставлених XXVI з’їздом
КПРС
перед вугільною
промисловістю
України,
творча робота з молоддю
об’єднання ведеться згід
но «Комплексної програ
ми участі молоді в при
скоренні наукоео-технічного прогресу на 11-ту
п’ятирічку».
Основне завдання комі
тету комсомолу — зроби
ти ударну працю нормою
ДЛЯ кожного комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву, кожного молодого
трудівника. Широкого роз
маху серед молодих ро
бітників набрав рух за
дострокове виконання пла.
нів одинадцятої п’ятиріч
ки. Обов’язок комсомоль
ців, молодих робітників—
суворо дотримуватись ре
жиму економії, боротися
за зниження собівартості
продукції, робити
свій
внесок у Всесоюзний ком
сомольський рахунок еко
номії і бережливості.
Комітети комсомолу, ра
ди ВТВР і НТО мобілізу
ють молодь на вирішення
таких важливих завдань,
як зменшення частки руч
ної праці у виробництві і
покращення використання

трудових ресурсів. В ог
лядах і конкурсах «Ручну
працю — на плечі машин»,
«Малій механізації — ком
сомольську турботу», які
проводяться на підпри
ємствах об'єднання у ході
огляду науково-технічної
творчості молоді, щороку
бере участь понад 500
молодих новаторів.
На підприємствах об'єд
нання розроблена і успіш
но виконується комплекс
на програма розвитну тех
нічної творчості молоді на
1981—1985 рони. З ініціати
ви ВТВР на 12 підприєм
ствах об’єднання створе
ні і працюють школй молодого раціо
налізатора, у яких
щороку навчають'
ся 150 — 200 чоло
вій. За чотири ро
ки НИНІШНЬОЇ п’я
тирічки від моло
дих раціоналізато
рів прийнято 790
пропозицій, із яких
використано 735 з
економічним ефек
том
554,2 тисячі
карбованців.

/Аолоді новато
ри об’єднання бе
руть найактивнішу
участь у всесоюз
ній операції «Впро
вадження», основЙаі мета якої—використан
ня на виробництві кожної
корисної пропозиції. Серед
молодих раціоналізаторів
є справжні ентузіасти цієї
справи. Ось, скажімо, то
карем механічного цеху
шахти
«Світлопільська»
Сергієм Орлом подано і
впроваджено з початку
п’ятирічки 23 рацпропози
ції з економічним ефек
том 6 тисяч карбованців.
Він неодноразово виходив
переможцем соцзмагання,
брав активну участь у
проведенні виставок НТТМ,
був нагороджений Дипло
мом лауреата Всесоюзної
виставки НТТМ. Щороку
подає і впроваджує 3—4
рацпропозиції, спрямова
ні на удосконалення елек
тросхем
живлення гір
ського обладнання діль.
ниць, конструкцій деталей
і вузлів електрообладнан
ня і поліпшення техніки
безпеки, помічник маши
ніста електровоза розрізу
«Верболозівський» Віктор
ЄФімчук.
Коли вже зайшла мова
про розріз
«Верболозів
ський», то слід відмітити
той особливий характер
наставництва досвідчених
раціоналізаторів над мо
лоддю, який тут виробився
з роками і зараз став доб
рою традицією. Постійно
надають допомогу моло
дим раціоналізаторам за
служений винахідник УРСР
старший механік розрізу
Микола Арсентієвич Жуков і начальник механіч
ного цеху Григорій Євдонимович Соколов. За рони
11-ої п'ятирічки тут під
керівництвом раціоналізаторів-наставників до тех
нічної творчості залучили
14 молодих новаторів, які
розробили і впровадили 17
пропозицій з економічним
есЬентом 7 тисяч карбован.,
ців.

Цілеспрямована робота
по залученню молоді до
технічної творчості, під
вищення ролі комсомоль
ських організацій у цій
справі, нові цікаві пропо
зиції і солідний економіч
ний ефект від їх впровад
ження будуть нашою кра
щою відповіддю на важ
ливі завдання партії.
В. ЛІБОВА,
начальник сектору ра
ціоналізації виробни
чого об’єднання «Олександріявугілля».
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В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
Бюро’ обкому комсомолу прийняло постанову «Про
ініціативу членів учнівських виробничих бригад Комишуватської СШ Новоукраїнського, Новгородківської СЩ
№ 2, Богданівської СШ № 1 Знам’янського, Надлацької
СШ Новоархангельського районів».
У ній, зокрема, йдеться про те, що старшокласники
згаданих шкіл звернулися до своїх ровесників області
із закликом розгорнути змагання за гідну зустріч на
ступного партійного форуму під девізом «XXVII з’їзду

ЗВЕРНЕННЯ---членів учнівських виробничих бригад Комишуватської
СШ Новоукраїнського, Новгородківської СШ № 2,
Богданівської СШ № 1 Знам’янського, Надлацької СШ
Новоархангельського районів

Дорогі друзі! Члени учнівських виробничих бригад,
трудових об’єднань школярів!
З величезним піднесенням, енергією трудящі нашої
країни стали на трудову вахту, щоб продемонструвати
зразки ударної праці на честь XXVII з’їзду КПРС.
Своє місце у підготовці цієї відповідальної справи по
винне зайнятії і підростаюче покоління, учнівська мо-
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лодь області. Ми вважаємо свій посильний вклад j ви
конання планів і завдань останнього року одинадцятої
п’ятирічки і Продовольчої програми своїм і агріотнчним
обов'язком. Звертаємось до всіх школярів області, чле
нів трудових об’єднань із ініціативою потрудитися па
полях і фермах господарств під девізом «XXVII з’їзду
КПРС — 27 ударних днів в ході літньої груд.'-є-Л чверті».
А ще протягом цього періоду поруч із оглг.ловпми політівформаніями пропонуємо проводити і те-. ;.шіі. при
свячені партійним з’їздам, починаючії з І з'їли РСДРЛ
і закінчуючи -наступним XXVII з’їздом КПРС
Звернення обговорено і одноголосно прийнято
на зборах учнівських виробничих бригад.

УРОЖАЙ-85

ПРЕС ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ
УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН. По 50 центнерів зерна ку
курудзи з гектара зобов’язалися зібрати у нинішньо
му році на закріплених 283 гектарах члени ко/лсомольсько-молодіжної ланки імені Єлизавети Фур
ман, члена підпільної комсо/лольської організації
«Спартак», з колгоспу імені Енгельса (ланковий
С. Притуле, групкомсорг О. Зборашенко). Ланка
працює на полі імені двічі Героя Радянського Союзу
Олександра Юхимовича Мазуренка — земляка мо
лодих кукурудзоводіе. Зараз хлопці доглядають посіви кукурудзи.
----------------------------------------------------- в--------------------------

Сьогодні на кормовому
полі
радгоспу
«Кіровський» вирішується голов
на проблема: створюється
надійна кормова база для
громадського
тваринни
цтва. У цю важливу спра
ву вагомий трудовий вне
сок робить і молодь гос
подарства. Ударною пра
цею на косовиці трав від
значаються механізатори
Михайло Можаєв та Ми
кола Бойко. Трактором
ЮМЗ-6 б агрегаті з косар
кою КТП-5 еони за зміну
кладуть у валки зелену
масу на 22 гектарах при
нормі 13.
Не створюючи великого
розриву, слідом за ними
ведуть свої преспідбирачі
трактористи Анатолій Ор_
зе, Степан Човгун, маши
ніст Віктор Черевашко. За
світловий день вони під
бирають і пресують в тю
ки по 90 тонн високоякіс
ного сіна, яке негайно
транспортується до схо
вищ. А механізатор Віктор
Тюлянцев гребкою ГВК
формує валки, чим сприяє
швидкому їх підсиханню.
Змінний виробіток МОЛО-

КПРС — 27 ударних днів у ході літньої трудової чверті».
Звернення членів виробничих бригад рекомендовано ■
обговорити і підтримати в усіх районних, міських ком
сомольських і піонерських організаціях, а ідейно-вихов
ну роботу органів самоврядування та позастатутних ком
сомольських організацій у трудових об’єднаннях школя
рів спрямувати на розгортання соціалістичного змаган
ня за досягнення високих показників у виконанні сіль
ськогосподарських робіт на полях і фермах.
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За ударну працю ланку занесено на еблео-у Дош
ку пошани. Ланковий Сергій Притуле нагородженим
Почесним знаком ЦК ВЛКСМ «Золотий копг'
ДОБРОВЕ Л ИЧКІВСЬКИЙ РАЙОН. У КОЛІС*, -і: імені
Жданова не міжрядному обробітку кукурудзи від
значився комсомолець Олексендр Паламарчук. При
нормі 14 гектарів він обробив 18 гектарів кукурудзя
ного поля. Усього ж, з початку міжрядного обробіт
ку, має на своєму рахунку 68 гектарів. На його честь
біля контори колгоспу піднято прапор Трудової сла
ви, а в райцентрі загорілася ще одна зірка Слави.
Теж на честь Олександра.

З ПРИЦІЛОМ НА МАЙБУТНЄ
дого механізатора постій
но 1,5—2 норми. Одночас
но із заготівлею сіна ме
ханізатори забезпечують
високоякісними зеленими
кормами дійне стадо гос
подарства. Теж і мають
високі надої молока тва
ринники — щодоби 13,5 кі
лограма молока від коро
ви. З піврічним планом ви
робництва молока тварин
ники впоралися достроко
во.
— Нині ж велика увага
кормам — це наше сьо
годні головне завдання,—
сказав головний агроном
господарств Г1 п. Фому_
ляєв
На
з н і їй н с. х; Віктор
ТЮЛЯНЦЕЕ з; роботою: іде
пресування сіна

Текст і фото М СдВЕНКА.
Кіровоградський ренеж.

2 стор.

- «Молодий

ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Найбільше чудо-здоров’я
ЕМОГРАФИ

люблять

Д зображувати таємницю
життя у вигляді кола: здо
рові діти — здорова мо
лодь — здорові батьки —
здорові діти. На цьому
тримається безсмертя ро
ду людського. У соціаліс
тичному суспільстві мати і
дитина
оточені
справді
всемірними
турботою і
піклуванням. Значно
по
ліпшилась
постановка
справи охорони материн
ства і дитинства і у нас
на Кіровоградщині.
Зміцніла
матеріальнотехнічна база дитячої об
ласної лікарні. Вона існує
понад 10 років, має 640
ліжок, 14 клінічних відді
лень. Крім цього, медич
ну допомогу надають ма
люкам понад 300 медичних
сестер.
Понад
10 років
існує
реанімаційне
відділення.
Керує ним М. В. Федунішин, який закінчив у 1973
році
Івано-Франківський
медичний інститут, з 1977
року працює в дитячій лі
карні. Під його началом
трудяться ще 9 лікарів,
серед них два молодих—
Ю. Б. Коблянський та В. І.
Босенко. Обидва в
1983
році закінчили Одеський
медичний інститут. В ди
тячій лікарні
проходили
стажування, тут же зали
шились працювати. За не
повний рік роботи оволо
діли дуже складними ма
ніпуляціями.

Відділення добре осна
щене необхідною медич
ною апаратурою. Тут є си

стема кардіомоніторного
слідкування,
японський
«Кардіопак»—апарат кар
діомоніторного
слідку
вання та електроімпульсної терапії, апарати штуч
ного дихання та інші.
У цьому відділенні що
року понад 600 дітям на
дається реанімаційна до
помога. У 1984 році 90 ді
тей було
доставлено в
реанімаційне
відділення
з тяжкими
отруєннями.
Жодна дитина не вмерла.

Керує відділенням з мо
менту його заснування Ві
талій Петрович
Рейзвих.
У цьому відділенні вве
дено у практику нові ан
тибактеріальні і
противі
русні препарати, а також
засоби, що стимулюють
імунний захист організму.
Широко застосовують фі
зичні методи лікування:
глибинні ультразвукові ін
галяції, нові протизапаль
ні засоби, електрофорези
з ліками і т. д. Тут же про
водяться операції по ви
даленню патологічно змі
нених бронхів та
частин
легенів
при
хронічних
пневмоніях, операції при
ускладнених пневмоніях з
ознаками плевриту,
ано
маліях стравоходу та діа
фрагми.

Серед лікарів відділен
ня переважна більшість—
молодь. Сумлінно працю
ють тут молоді лікарі —
педіатр
Надія
Іванівна
Дігтяр та дитячий хірург
Віталій Францович Голуб.

Центральним завданням
педіатрії сьогодні є бо
ротьба із захворюваннями
органів дихання у дітей,
особливо в ранньому віці.
Таке становище пов’язане
із загальною значною за
хворюваністю
населення
на гострі вірусні інфекції
органів дихання та поши
рення видів
патогенних
вірусів, а також стафілоко
ка. Згадані інфекції мало
чутливі або нечутливі до
антибіотиків. Все це утруд
нює лікування дітей, особ
ливо перших місяців жит.
тя.

Справжній педіатр пови
нен бути обов’язково доб
рою людиною. Ця мо
ральна якість дитячого лі
каря у поєднанні з сучас
ною фундаментальною на
уковою
підготовкою
й
удосконаленням фаху, по

силена потужною
мате
ріально-технічною базою
радянської педіатрії, здат
на творити чудеса.
Най
більше з них — поверне
не здоров'я малюка.

Для лікування таких ма
люків у лікарні організо
вано торакальне відділен
ня. Тут займаються ліку
ванням гострих і хронічних
захворювань бронхів, ле
генів та грудної клітки

-15 червня

комунар»

Н. КОЛЕЧКІНА,
заступник
головного
лікаря обласної дитя
чої лікарні.

ліузеї
Кожного днл зустрічає юнаків та дівчат в краєзнавчому му
зе*
'ушанки ”°*
пишній
фронтовий
І. І. ГУРЖОС. Це з його безпосередньою у^т*т
безцінні реліквії. А тепер Іван Іванович завідує музеєм на {^от^дм САВЕНКА. '
____________

ФЕСТИВАЛЬНА
_______ ОРБІТА

ЗА МИР І ЩАСТЯ
МОЛОДІ
Під таким девізом в ак
товому залі Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машинобу
дування відбувся кінофес
тиваль — творчий звіт на
родної самодіяльної кі
ностудії «Енергія», при
свячений XII Всесвітньому
фестивалю молоді і сту
дентів у Москві.
«Енергія» — одна із най
старіших
любительських
кіностудій’ на Кіровоград-
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щині; два роки тому їй "м^нтй, дружба і солідарністо молоді світу. Це да
присвоєно звання народ
леко не повний перелік
ної.
тем.
г
....
Славний творчий шлях
Випускник інституту, ни.
пройшов колектив кіносту
ні старший викладач ка
дії за 15 ронів. Продемон
федри «Машини та техно
стровані
на
фестивалі
логія обробки металів тис
стрічки, засвідчили досить
висоний рівень аматорів,
ком»
Борис
Борисович
залишили
небайдужи'/н
Кришкін очолює
студію
присутніх
кінолюбителів,
вже близьмо 10 років, йрго
студентів, викладачів і на > помічники —студенти І. Га.
уковців, громадськість об
расюк і В. Цапок з 4-го
ласного центру. Перед очи
курсу
електромеханіку,
ма глядачів пройшли, зда
ного факультету, А. НімоЦ
валося б, буденні фрагмен
лаєнко з 4-го курсу фа
ти життя студентської мо
культету
будівельних
і
лоді інституту. Та саме цим
шляхових машин. Не сто
цінавими видались фільми
ять осторонь і ветерани ні.
«Студентські
меридіани»,
ностудії.
«Як
починаються ріки»,
«Рух», «Співчуття», «Доки
Змістовними і цікавими
горить свічка», «Коріння»,
вечорі були питання
«Фатальний
конспект», • на
вікторини з нагоди наступ
«Студентський театр мі
ного
молодіжного форуму.
ніатюр» та інші. Студент
ське життя, навчання, до
Р. ДДЙДАКУЛОВ.
звілля, робота в будівель
м. Кіровоград.
них загонах, кумедні мо-

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
цифри з інформації: при
проведенні рейдів зроблено
10 тисяч перевірок автобусїп і тролейбусів 1 виявлено
4 тисячі безбілетних паса
жирів...

На зупинці зібралось чимало людей. Ви нервуєте, час
зід часу поглядаєте на годиннин. Якщо через хвилину
не підійде автобус чи тролейбус, ви запізнились, —
міркуєте. Рятівного експреса так і немає, а роздрато
ваний чеканням гурт, безнадійно проводжає поглядом
переповнений автобус, двері якого на зупинці ледве
відчинились. Запізнились... На роботу, иа побачення,
на зустріч з друзями, або (і тане трапляється, як свід.
чить пошта редакції) на поїзд чи літак...
літай... Будь-куди,
Будь-иуди.
І навіть якщо нічого не трапилось за час вашої від
сутності там, де
на вас чекали, на
стрій зіпсовано. Із
чиєї вини? З вини
громадського тран
спорту, який по
кликаний економи
ти
наш
час, а
на навпаки — від
дирати його? Чи,
можливо, найперше
слід докорити са
мому собі’ Ні. не тільки тому, що вийти з дому требз
було трішечни раніше — залишити, тан би мовити,
час для ченання...
Ситуація, описана вище, ніде правди діти, знайома
жителям нашого міста. Але питання ставиться саме

В. БІЛЕНКО: Я неда
ремно сказав, що це — на
ша біда. Щороку «завдя

важно пояснити цю необо
в’язковість наших пасажи
рів, яка набирає масового
характеру. Я сам нерідко
виїжджаю
на контроль
(хочу попередити ваше за
уваження — серед пошти
редакції, напевне, е скарги
на нечемність наших конт.
ролерів), і бачу — як не

ЗВОРОТНИЙ
ЗВ’ЯЗОК

так: хто винен у цьому? Редакційна пошта запевняє,
факти свідчать — відповідь не може бути однознач
ною: водії. Чи, скажімо, адміністрація автотранспорт
ного підприємства... Адже недаремно проблема «во.
дії — пасажири» (назвемо її так) включає дві вели
чини — і водіїв, і пасажирів...
Про те, як можна її вирішити (і чи можна?) сьо
годнішня наша розмова з начальником відділу ексллуатації Кіровоградського автотранспортного підприємства № 10021 Віталієм Павловичем БІЛЕНКО:

Ним можна пояснити проблеми
пасажирських перевезень
у м. Кіровограді!
■
І
!

і ■ввашвх» «■впа^манввв ■■■■■■■■ яввяввнЗ
Розмова розпочалась де
що нетрадиційно. Віталій
Павлович, не чекаючи мо
го запитання, пожартував:

В. БІЛЕНКО: Судячи по
інтересу, який виявляє до
пас останнім часом облас.
на преса, за нас взялись
серйозно...
МОР.: Що ж, це тільки
підтверджує мої сподіван.
ня, що тема розмови у нас
з вами справді актуальна...
Отже, ви згодні, що пробле.
ма перевезення пасажирів
в обласному центрі існує,
і що інша проблема—взає
мовідносин «водіїв — паса,
жирів» не вичерпана7

В. БІЛЕНКО: На жаль...
І на превеликий жаль ми
самі (тобто автопідириємство) вирішити ці пробле
ми не можемо. Найпер.
піе — дороги! Які у нашо
му місті дороги, не мені
вам розповідати, кожен
знає... На жаль, ні угор
ські «Ікаруси», ні наші
«ЛіАЗи» не проходили ви
пробування на Кіровоград,
ськп.х автошляхах. Питан
ня капітального ремонту
доріг ми ставили неодно
разово і перед міськвикон
комом, і перед облвикон
комом...
Ось, скажімо,
маршрут А» 16 з метою
безпека перевезення паса

жирів ми маємо право за
крити хоч сьогодні. Норо,
га у вибоїнах, ширина її
місцями не дає розминути
ся зустрічним автобусам...
Техніка зношується і ста
ріє на таких дорогах ду.
же швидко...
Друге, що вибиває нас
з робочого ритму, — нере
гулярна поставка облас
ною станцією техобслуго
вування запчастин, авто,
гуми. Ремонт автобусів,
які так необхідні па лінії,
інколи затримується
невиправдано довго.
І ретій момент — чисто
психологічний: не може
мо забезпечити водія успм
необхідним — важче і спи
тати з нього. Але, мабуть,
основна наша біда — без
білетні пасажири...
НОР.: Я передбачала та
кий поворот у цій розмові,
і. думаю, цілком справед
ливо почати не зі скарг па.
сажирів, які отримує реданція. а ось хоча б з такої
інформації, що теж лягла
на стіл редакційної пош
ти — від членів міського
штабу «КП»,
яні брали
участь у рейдах по вияв
ленню безбілетних пасажи
рів. Як відомо, в Кіровогра.
ді проводився тримісяч
ним по контролю за робо
тою міського пасажирсько
го транспорту. І ось деякі

їм, контролерам, ін
ки» безбілетникам авто легко
коли. Насамперед, загаль
парк втрачає близько ЗО на неповага до людей цієї
професії — репліки на
процентів виручки, План зразок «їх би до плуга в
поле,
а вони квитки переві.
Запи ряють...»
недовиконується,
майже обов’язко
жене надходження вало, ві. Проте, повірте, не об.
раза
в
мені
говорить.
вого доходу для підпри- І не буду язараз
переконувати,
ємства обертається кілько- що поки ми не молсемб по
кладатися па свідомість на
ма «недо» одночасно — ших пасажирів, поки й по
служба
контролю.
недозакупкою
рухомого трібна
КОР.: Чи могли б попра
недопоставкою вити становище якісь за
складу,
ходи реалізації абонемент,
запчастин,
недовкладан- них талонів7 Адже тепер їх
ням коштів У будівннцтво пропонують навіть на зда
чу у всіх магазинах...
автошляхів,
недостатнім
В. БІЛЕНКО: У Ждано
створенням
виробничих,
ві, наприклад, чітко нала
житлових
і
побутових годжена реалізація місяч
умов працівникам авто- них проїздних талонів. Ми
транспортного
підприєм- теж спробували — адже
ства, що обертається для продаж їх гарантує вико,
нас іншою проблемою — нання плану. А виконання
кадровою.
плану — це все те, про що
Невже так важко зрозумі
ми говорили вінце... Було
ти кожному (а всі ми —
спеціальне розпорядження
пасажири), що 5 копійок,
Ленінського і Кіровського
заплачені за проїзд, це —
райвиконкомів, згідно яко
не «п’ятак» водія, і не
го підприємства міста за
«п'ятак» контролера. І паключили з памп договори
віть не «п'ятак» автопідна реалізацію проїздних.
приємства. Це — державні
Через кілька місяців наші
гроші. Ми звикли до дум
«договірними» один по од
ки, що вона у нас багата,
ному почали відмовлятись.
держава. Ллє якщо кожен
Мовляв, наші робітники і
хоч раз візьме у неї 5 ко.
службовці не користую
лійок, уявляєте яка цифра
ться громадським транс
вийде... Ллє ж є люди (і в
портом. А кого ж ми тоді,
нашому місті їх чимало, на
пробачте, возимо?
жаль), які вважають, що
громадський транспорт V

нас безплатний...

Взагалі

КОР.: Віталіє Павловичу
на початку нашої розмови
ви обмовилися, що на па
сажирському
транспорті

існує кадрова проблема.
Будь ласка, про це деталь
ніше.

В. БІЛЕНКО:
Така
проблема справді відчутна
иа нашому автопідприємстві гостріше, ніж на спо
ріднених підприємствах —
АТГ1-10061, АТП-10064 —
вантажних. Працювати в
нашому АТП нелегко як
фізично, так і морально.
По-перше, позмінна робо
та. Плюс постійне нерво
ве напруження — возити
цілий день людей зовсім
не те, що мовчазний ван
таж. Ремонт техніки ПОВІЇ,
неп проводитися у пайкоротші строки, бо автобус
чекають на маршруті. По
трібних запчастин немає.
А техніка на наших доро.
гах виходить з ладу на
багато швидше, ніж по
грібно. Так, «Ікарус» ми
експлуатуємо в середньо
му 5 років, «ЛіДЗ» — 2.
Потім, вони, як правило,
виходять з ладу. Але спи.
сувати їх — для нас роз
кіш. Рухомий склад, що
працює на міських переве
зеннях, становить 235 ма.
шин. Щорічно ми маємо
змогу
замінити 50—60.
Тож треба працювати ко
мусь і на спрацьованих
машинах. Хлопці у нас з
цього приводу кажуть: «Я
на цей «чормет» не сяду!».
Смішно, та у нас інколи
до плачу доходить. Але ж,
щоб списати «чор/Мет». і
купити новин автобус на
томість, нам потрібна все
та ж виручка. З прибутком, а не збитками... Сло.
вом, замкнене коло...
Як мінімум двічі на рік
ми набнраємо'Дві групи на
п’ятимісячні курси водіїв.
Проблем з набором немає,
а от з випуском — є .. По
закінченні курсів, випуск,
ники мають відпрацювати
па автопідприємстві — ад
же ми їм платили стипен.
дію. ми їх готували як свій
резерв.
Ллє чомусь не
йдуть...
Вірніше не ВСІ
йдуть до пас... А хто пропрацював V нас рііг — цей
строї: для водіїв як своє,
рідний трамплін — хто
призвичаївся до цієї неспо
кійної, але такої потрібної
роботи, тон уже від пас
нікуди не піде І не ДІІВЛЯ.
чнсь на те. що становище
з планом (тобто з доходом
і прибутком підприємства)
залишається нестабільним
адміністрація і профспілко
вий комітет автотранспорт,
ного підприємства повсяк
час піклуються про ство
рсппя належних виробим,
чпх і побутових умов пра-

цівпнкам ЛТП.

Так, скажімо, труд ре
монтників у пас автомати
зований і механізований
найкраще в області. Нині
на території підприємства
будується спорткомплекс і
поліклініка (у місті, до
речі, небагато підприємств
можуть похвалитися по
дібним), скоро здамо ма
лосімейний
гуртожиток
для водіїв.
НОР.: Щоб від нашої роз.
мови не залишилось вра
ження перенасичення фарб,
давайте завершимо розмо
ву оптимістично. Адже у
нас в місті є маршрути, на
яні жодних нарікань. Це,
скажімо, маршрут № 8. Па
сажири, що стоять на зу
пинках, можуть пропусти
ти один-другий тролейбус,
бо знають, що коли підійде
«вісімка», вони обов’язково
надолужать прогаяні хви
лини... Якщо можна, цільна
слів І про плани...

В. БІЛЕНКО: Я, ДО ре
чі. сам із числа тих паса
жирів, що пропускають
тролейбус і чекають «ві
сімку». Справді, не підво
дить. Не даремно маршрут
№ 8 (бригадир М. Анто.,
шок) у нас зразковий. Сію-*
діваюсь, що таку ж добру!
славу здобув у наших па-і.
сажпрдв й інший зразкові
шій маршрут—№ 31 (бри
гадир В. Рогач). Нині за
звання зразкового боре
ться бригада маршруту’
№ 7.
Щодо планів: днями від
крився новин
маршрут.
№ 12 (центр міста — мік.
рораион № 18), поклика
ний розвантажити автомаршрути №№ 19, 1, 6,
тролейбуси — А»№ 2, 3).
Він поки то в стадії екс
перименту. але обкатка
покаже,
настільки
він
ефективний. Окрім того, є
наміри найближчим часом!
продовжити до вулиці Бі |
ляєва маршрут № 22. А на!
літній період у ВИХІДНІ!
відкриваємо маршрут №9
(по 11-му, від площі Де
кабристів до приміських.
садів). У погожі дні до-.
датково підсилюватимемо
автомаршрутн, що ведуть ■
на Миколаївський пляж,’
Обознівське
водосхови
ще. Ми готові економії
ти час. наших пасажирів.
Відповідь — за ними.
Розмову вела
Л. ЯРМОЛЕНКО.

15 червня 1985 року

З стор

«Молодий комунар»

Перед відпусткам
3 Ольгою Бабенко, уче
ницею .Новгородківського
сільського профтехучили
ща № 36, ми познайоми
лись в комітеті комсомо
лу. Часто сюди заходять
комсомольці, щоб пора
дитись, а, буває, що й по
сперечатися, просто, ’ по.
діловому відстояти своє
«я». Справ у них багато:
в
першокурсників
ще
йдуть заняття, а друго
курсники вже готуються
до
першої самостійної
практики, у випускників —
випускні екзамени.

Ольга незабаром стане
майстром-садозодом. Ще
задовго до вступу в учи
лище вона- обрала собі цю
професію.
— Люблю, коли цвітуть
сади. Так і манять вони
посмімене до себе,
дівчина.
хаючись каже
Хочу доглядати дерева,
щоб родили сади рясно.
Про сільське профтех
училище Ольга знала й ра
ніше багато, розповідали
хлопці-односельці,
які
вчилися тут. Його недавно
закінчив і старший брат
Ольги. Про навчання роз
повідав
цікаво, захоп
лююче. Тепер подобає
ться і їй в училищі. Тут
дівчина здобуває не лише
міцні знання з основних
предметів і обраної спе
ціальності, а охоче зай
мається справами, як ка
жуть, до душі: співає в хо
рі, відвідує гуртки — ма
тематичний і російської лі
тератури...

Знань, здобутих в учи
лищі, з неї вистачить, щоб
працювати хорошим майстром-сад оводом.
— Зараз на другому
курсі
по спеціальності
майстрів - садоаодів на
вчаються ще двоє дівчат.
Вони теж
стипендіатки
нашого колгоспу, — гово
рить Ольга. — І ми твердо
вирішили працювати за
обраною
спеціальністю.
Робота в саду для нас —
велика радість.
А. РИБАК.

Нозгородківський район.

Хочете оволодіти спеці
альностями електромопте.
ра сільської електрифіка
ції та зв’язку, трактористамашппіста широкого про
філю, який крім основної
спеціальності вміє викону
вати роботу слюсаря-ремонтника, водія автомобі.
ля і машиніста холодиль
них установок? Якщо так,
то приходьте до Олек
сандрійського СПТУ №33.
До ваших послуг сучасні
класи суспільствознавства,
російської мови та літера
тури, фізики, електротех
ніки, правил дорожнього
руху,
сільськогосподар
ських машин. Працюють
добре обладнані майстер
ні, лабораторії, машппотракторний парк.
Інженерно-педагогічний
колектив училища творчо
підходить до проведення
уроків і позакласних за
ходів, організації самопід
готовки учнів.
У гуртожитку працює
шаховий клуб, а визнані в
училищі
шахісти-першорозрядники Олег Мишаткін
та Наталка Бирюкова за
хищали честь нашої об
ласті па республіканських
змаганнях. У шані також
класична боротьба, легка
атлетика, кульова стріль
ба. Обласне управління
профтехосвіти нагородило
колектив фізкультури учи.

Воїш пе без гордості ка.
жуть про себе: «Ми — уч
ні профтехучилища». Ко
ли приїздять додому, при
міром, на канікули, з ниміг
колишні
однокласники,
друзі обов’язково заво
дять розмови типу: «Ну, а
як у вас в училищі»? І це
вірна ознака того, що бесі
да буде тривалою, обо
в’язково цікавою, насиче
ною потоком інформації.
Пізніше
співрозмовники
переключаються на те, як
створити ту чи іншу спор.

лпніа дипломом І ступеня пішно виступив на облас
за досягнуті
успіхи в ному огляді фольклорних
спорті.
колективів.
Найрізноманітніші гурт
Це лише кілька епізодів
ки працюють в училищі. із життя учнів СГГГУ. Чим
Ансамбль «Веселі ложка іще приваблює хлопців і
рі», яким керує заслуже дівчат училище? Завітай,
ний працівник культури те сюди, пройдіться по
УРСР В. М. Кумейко, ус- його території, навчальних

Міністерство зв’язку СРСР

поштових

марок, присвячену XII Все

світньому фестивалю моло
ді і студентів у Москві.

Па з п і м к у:

нова

рія поштових марок.

Фотохроніка ТЛРС.

К. БАШЛИКОВА.
На знімку: йде за
няття по вивченню правил
дорожнього руху, його ве
де викладач
НЕС1НЕНКО.

«За 10 днів я подав за
графіком заяву на від
пустку, — пише А. Сухкяський, — але в бухгалте
рії мені сказали, що гро
ші я зможу отримати тіль.
кн в день зарплати. Про
те, початок відпустки у
мене не співпадає з днем
зарплати, а чекати довше
не міг, оскільки уже при
дбав квитки у далеку по
їздку. Відпускних я так і
не отримав. Цей факт —»
не одинокий у нашій ор
ганізації. На численні про
хання робітників змінити
існуючий стан справ адмі
ністрація не реагує».
Листа редакція направи
ла в обласну раду профе
сійних спілок. Редакції від
повів завідуючий правово’
інспекції праці облпрофради Ж. С. ТУЗ.

— Згідно статті №115
Кодексу законів про пра
цю УРСР заробітна плата
робітникам та службовцям
за весь період відпустки
повинна виплачуватися не
пізніше, ніж за той пні до
початку відпустки.
Адміністрації СПМК-552
вказано на недопустимість
порушення строків випла
ти заробітної плати.

тпвну секцію у дворі чи у го шахтаря І. І. Стрель,
колі знайомих, змайстру ченка, в якому прозвучала
вати якийсь інструмент... І велика надія старшого по
їм, петеушннкам, приємно коління
робітників
на
визнавати той факт, що свою молодшу зміну.
ровесники їх поважають.
Наших випускників-ме
Саме це було основною ханізаторів завжди з не
думкою у розповіді учня терпінням чекають у кол
Ульяновського ПТУ № 11 госпах і радгоспах. Вале
Юрія Королепка, коли він рій Яковеико, Віталій Дяч.
повернувся з республікан ко, Сергій Гулящий, Ігор
ського зльоту учнів про Балан, Микола Тпхевнч,
фесійно-технічних училищ. Сергій Молчановський, Ва
Вражень у хлопця — не лентин Рекечппськпй та ін
передати. Наприклад, за- ші поповнять ряди кол
• пам’ятався виступ відомо- госпних механізаторів Уль-

ЧИ ЗНАЄШ
ТИ ІСТОРІЮ?
Недавно в Кіровоград. предмету на училищних
ському СПТУ № 2 прохо змаганнях.
З числа досвідчених ви
дила обласна олімпіада
учнів професійно-техніч кладачів і працівників об
них училищ з історії СРСР, ласного управління проф
присвячена 40-річчю Пе техосвіти й було створено
ремоги радянського на жюрі, яке оцінювало знан
роду в Великій Вітчизня ня курсу історії учнів І та
ній війні та гідній зустрі II року навчання. Було та
кож встановлено, що учас
чі XXVII з’їзду КПРС.
Зібралися команди ви ник зможе набрати най
хованців першого та дру більшу кількість балів—45.
Насамперед, кожен учень
гого курсів, які показали
кращі
знання
даного представляв на обгово-

о
рення реферат на гему:
«Беремо з комуністів при
клад» та «Подвигу жити у
віках». У своїх роботах во
ни використовували міс
цевий краєзнавчий мате
ріал, документи, знайдені
під час участі у Всесоюз
ній експедиції «Велика
Вітчизняна». Потім учасни
ку пропонувалося по два
питання по хронології, ос
новних
історичних
ПО
НЯТЬ, творів В. І. Леніна та
партійних документів.
В особистому змаганні
серед учнів І курсу перше
місце вибороли представ
ник СПТУ N2 8 Костянтин
Кучеренко, друге — Сер-

НОВА СЕРІЯ ПОШТОВИХ МАРОК

вшіустило серію

класах, лабораторіях, май
стернях, познайомтеся із
тими, хто вчиться, і вам,
напевно ж, захочеться тут
залишитися.

Робітник СПМК-552 «Кіровоградсільбуд» А. Сухннський звертається до
газети з проханням роз'яс
нити йому порядок нара
хування відпускних гро
шей.

японського та Гайворонського районів. До речі,
ці хлопці родом з хлібо
робських
династій,
де
змалку їх навчено любити
і цінувати хліборобську
працю. /\ навчання в на
шому училищі крім прак
тичних навиків дало їм
добрі теоретичні знання,
котрі, певна річ, обов’яз
ково знадобляться їм у
житті.
Ю. ЗАКРЕВСЬКИЙ,
викладач СПТУ № 11.

м. Ульяновка.

гій Пересунько з
СПТУ
№ 4, третє — Сергій ка
ков з СПТУ № 32.
Серед
другокурсників
місця відповідно зайняли:
Ігор Кемельман з СПТУ
№ 4, Валентина Швець з
СПТУ № 2, Ольга Семко з
СПТУ № 10. Визначились і
переможці
в загальнокомандному змаганні. При
зові
місця тут посіли
команди СПТУ № 4, СПТУ
N2 “
10 та СПТУ № 7.
О. КУЗНЕЦОВ,
методист обласного
управління профтехосвіти.

Кафетерій
для дітей
Кіровоградець В. Моро»
запитує: чому в обласному,
центрі немає кафе для ді
тей? «Кафе «Червона ша
почка», по-моєму, — пи
ше він. — не відповідає
своїй назві».

Листа редакція направи
ла директору об'єднання
ресторанів і дорожних ре
сторанів А. В. ТУРКІН1Й.
— У зв’язку з тим, що
немає можливості переоб
ладнати інтер’єр торгово
го залу кафе «Червона ша
почка», нині вирішується
питання про відкриття но
вого кафетерію для дітей в
магазині «Дитячий світ».

Де проявити
фотоплівку?
Паш чи ї ач О. Чексрда з
міста Кіровограда звер
тається до газети з запи
танням: чи можна в об
ласному центрі проявити
чорно-білу та кольорову
фотоплівки? В окремих
містах (наприклад, в Мін
ську, Києві) можна корис
туватися послугами спе
ціалізованих відділів фо
тоательє, де за відповідну
плату такі послуги вико
нуються вчасно і високо
якісно.
«Що ж пропонує фотота кіноаматорам Кірово
град?» — з ганим запи
танням ми звернулися до
директора комбінату по
бутових послуг «Промінь»
В. 6. КАЧАНОВА.

— У Кіровограді почали
практикувати проявлення
чорно-білої фотоплівки 8
комбінаті побутових по
слуг «Промінь» по вулиці
Єгорова, 40. Проявлення
кольорової
фотоплівки
планується в перспективі.

«Молодий

4 стор.

комунар»

15 червня 1985 року
ФУТБОЛ]
ТВОРЧІСТЬ

хлоп’ята», «Вовк і семеро козе
нят».
Па рахунку ансамблю понад
ЗО концертів. У іравиі 1984 ро
ку він став переможцем район
ного огляду конкурсу худож
Другий рік прії Кіровоірад- Кіт Базіліо, Буратіно, Мальвіньої самодіяльності, був мато,
еькому чавуноливарному заводі на, Коза з козенятами.
роджений
грамотою відділу
існує дитячий хореографічний
Ансамбль відвідують близько
ансамбль «В гостях у казки». 80 дітей. Вік танцюристів від народної освіїп Кіровського
Ця назва засвідчує, в якому 6 до Ю років. Як правило, в райвиконкому обласного цеіітнапрямі працює колектив. Ми такому віці дітей навчають лп- РУЗа творчі успіхи ансамбль
ставимо танці на темп казок,
ніс початкових елементів хо був нагороджений поїздкою в
мультфільмів.
реографії,
і
у
програму
танцю

Емблемою ансамблю стала
Закарпаття, побував у Києві.
стилізована книга казок, котра вальних колективів їх ще І!Є
У творчих планах колекти
стоїть протягом усієї програми вводять. А діти нашого ансамб
ву — підготовка нового тан
па сисні. З неї виходять усі каз лю танцюють всю програму, до
цювального мультзбірпика.
кові персонажі, з якими знано, якої входять танцювальна кар
миться глядач під час концерту. тинка «В гостях у казки», хо
І. РУСУЛ,
Чебурашка, Червона Шапочка, реографічні мініатюри «Пара
керівний ансамблю,
Сірий Вовк, Лисиця Аліса та солька», «Каченята — дружні
селище Нове.

ТАНЦЮВАЛЬНІ МУЛЬТФІЛЬМИ

дія звукозапису — під
К
приємство добре відоме в

ЕСТОНІЯ ЧИ ІСПАНІЯ?

області і за її межами, ку
ди теж розходяться зву
кові листи з улюбленими
піснями замовників. Хо
роші послуги надає сту
дія. А от аби подати їх,
як кажуть, показати товар
лицем — із цим навіть не
те, щоб не дуже, в іноді
й геть слабо.
Конкретно: ось «вітри
на» студії, її свого роду
інформаційний бюлетень—
перелік музичних творів,
які можна записати на
пластинку чи на плівку.
Читають його майже всі,
а особливо школярі, котрі

становлять значний про
цент клієнтів і ще не на
стільки вільно орієнтую
ться в океані музики, щоб
завжди точно знати, яку
пісню записати. Але сту
дійний список їх часом
тільки дезінформує чи й
подає урок антиграмоти.
Ні, не буду говорити про
випадкові друкарські по
милки, хоча і їх неважко
виправити,
перечитавши
текст. Скажу про речі
серйозніші, які ніяк не
можна виправдати незнан
ням — займаються ж цим

іровоградська

сту

ЛИСТЬЯ ЖГУТ
Музыка М. ДУНАЕВСКОГО

Стихи Н. ОЛЕВА

ь«м ГЕН КГ,» »мл ЬЛвб-ЛЕн JAECb.no-Crt-

ПЕРЬТСМ АЮБ-Ъ»ЬКА-КА-ЗАМЬ-Е АИС ТЬЯ ЭСГУТ AUC-ТЬЯХГЧТ,АЖ-ТЪЯ

ІМ ЙМ «З-ВК-ТЕНБЫА ТАЙ НЫХПРЯ-ЗЧЛ-иЦЙПЫЛ.НЕЗРЦЫ-Е

ВСЕ ело-ЕД змлисг-мелы-и АА. АИСТЫ-Я Жі^ГЛНСТМЗтТКАКІІРО-

!

сень, г.кі виконуються іпо.
земною мовою».
С. Нравецькш’і з облас
ного центру категорично
проти надмірного захоп
лення «стогоном і завиван
нями». Він вважає, що за
мість того, щоб постійно
сидіти біля ввімкненого
магнітофона, ліпше послу
хати .музику природи: ше
лестіння листя, спів жаіі.
воронка, передгрозову ти
шу...
У багатьох листах є про
хання більше розказувати
про рок-впконавців; є і па.
рікашія па те, що мало
про них у пресі розповідає

Джаз знову модний, і наші
історією.
НИИЗБОН

------------------------------------------ ------ -т—-■ ■
иЙЬ-НЬШСА ЛЮ'.Лиетъ-Я ЭСЧТ.АЙСП»^ ЖГУТ, листья жрут.

«Молодой коммунар»

нА Н

Джаз — вид професійного музичного
мистецтва, який склався на рубежі XIX—
XX ст. у результаті синтезу європейської
та африканської музичних культур. Міс
цем виникнення джазу вважається пів
день США, центром якого є порт Но
вий Орлеан — місто зі строкатим насе
ленням і багатими музичними традиція
ми. Під традиційним джазом розуміють
перші його стилі — новоорлеанський та
диксиленд. Типова джазова форма —
блюз, спочатку сольна народна пісня з
характерним ліричним настроєм, була
розповсюджена у середовищі північно
американських негрів. Назва «блюз» у
перекладі означає меланхолія, сум. Пер
ший збірник блюзів був надрукований у
1912 році відомим композитором та
збирачем
негритянського фольклору
Уільямом Хенді, котрий увійшов в істо
рію американської музики як «батько

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

еул. Луначарсьного, 36.
БК 00492.

ться. 1 є, нарешті, підтверд
ження того, що прп ба
жали і ■ по гр іон у і п фор м ац по
знайти можна. Ось що Пи
ше, зокрема, Е. Слюсарейко з Кіровограда: «Справ
ді, є рок-групи, що викочують
пісні сумнівного
змісту, та чимало й про
гресивних, Приміром, 13
провідних британських рокапсамблів записали аль
бом «Життя в європейсько
му театрі», виручка від
продажу якого надійшла у
фонд боротьби проти гон
ки ядерних озброєнь...».
Автори листів виявили
добру обізнаність і з кра
щими зразками радянської
рок-музикя. зокрема, твор
чістю
О.
Рнбнпкова,
В. Кузьміна, групи «Зем
ляни». На численні про
хання розповісти про ос
таннім колектив повідом
ляємо: наша газета писала
про «Землян» ЗО червня
минулого року.

ОСсш 0.6 друк арн.

читачі цікавляться його
блюзів». Серед популярних інтерпрета
торів інструментального блюзу — тру.
бач Луїс Армстронг, органіст Джіммі
Сміт, піаністи Каун Бейсі, Дюк Бллінгтон
та інші.

Характерна ознака джазу — брейк.
Це — пауза у грі ансамблю чи оркестру,
під час якої інструменталіст або вока
ліст виконує сольну імпровізаційну ме
лодійну або ритмічну вставку, яка. не
зв’язана з метричною структурою п єси.
Виходять спеціальні періодичні видан
ня, присвячені питанням цієї музики.
Перший джазовий журнал почав вихо
дити у Бельгії з 1924 року. У Радянсько
му Союзі матеріали з питань джазової
музики друкуються головним чином у
журналах «Клуб и художественная само
деятельность», «Музыкальная жизнь»,
Г. ХАРИТОНОВ.

ГЕЛЕФини. редактора — 2 45 ПО; відпо
еідального сенретаря — 2 46 87; відділів
номсомольспного життя — 2 46 57: листів
І масової ооботи — 2-45-36; пропаганди
— 2-45 36; учнівської молоді — 2 46 87;
військово патріотичного
виховання
та
спорту
фотолабораторії — 2 45 35; ого
ношень
— 2 56 65:
иоренюогької —
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орган Кировоградского

На украинском языке

Н. ДАНИЛЕНКО.

ЗВУКИ МЕЛАНХОЛІЇ

Сио-БА ЗА-хнл костры о-сечьцз гой ЛИСТ-БЫ ТОЙЧГОСКРЫ

ЖП9Т

ТАКИЙ ВИСНОВОК МОЖНА ЗРОБИТИ З ОСТАН
НЬОЇ ПОШТИ «ДИСК-ЗАЛУ». ТАМ ПЕРЕВАЖА
ЮТЬ ВІДГУКИ НА ВМІЩЕНУ В МИНУЛОМУ ВИ
ПУСКУ СТАТТЮ «ТАКІ ГРОШІ В НАС НЕ ХО
ДЯТЬ», ПРИВОДОМ до появи ЯКОЇ ПОСЛУ
ЖИВ ЛИСТ А. КОРОТКОВА ПРО РОК-МУЗИКУ.
• Люблю Бетховена, Глін
ку і Хачатуряна», — пише
С. Вільгота зі Свігловодська — але слухаю їх тво
ри лише в спокійній обста
новці. Для дискотеки біль
ше підходить рок. І не
тільки під західний рок ми
танцюємо, а й під вітчиз
няний. Але є в нас багато
і примітивних
виконав
ців...». Цим же стурбовані
і Т, Лнчасиа та І. В ідем,
ська з Кіровограда, які
водночас заперечують дум
ку А. Короткова, що в піс
ні головне ритм, а не текст:
«Треба, щоб па дискотеках
давали короткий зміст пі

Медленно

-ЛЕ

маній студією інструмен
тальній п'єсі «Песня Бар
селона» (оркестр Поля
Моріа), коли треба «Песня
Борсалино»? Ну й що это
го, що невідомо, хто він
такий, однак саме так на
писано на диску «Мело
дії»!
Треба думати, що сту
дія бере матеріал саме з
продукції цієї фірми чи
інших офіційних джерел, І' .
перенести все звідти сло
во в слово у свій список—
мабуть, не найтяжчий із
обов’язків працівників сту
дії...

«Рок неоднозначний»

Скова зажгла костры
Осень из той листвы,
Той, что скрывала пас
Столько раз, столько раз.
Листьев зелёный звон
Всем тем, кто был влюблён,
Здесь, посреди весны,
Марш играл свадебный.
Л теперь той любви в наказанье
Листья жгут, листья жгут, листья жгут,
Зря им известен был
Тайных признаний пыл,
Нежные все слова
З.ря листва слышала.
Листья жгут, листья жгут
Как прощальный салют,
Листья жгут, листья жгут, лнегья жгут.
Листья напрасно жжём,
разве виновна в том,
Уто сберегла листва
Те слова, те слова?
Стыдно листву казнить,
Если, устав любить.
Кто-нибудь, может быть,
Вдруг хотел все забыть.
Ах, зачем той любви в наказанье
Листья жгут, листья жгут, листья жгут?
И что в огне костров
Паша с тобой любовь.
Горе обид и зла
Свет сожжёт весь дотла.
Листья жгут, листья жгут,
Как прощальный салют.
Листья жгут, листья жгут, листья жгут.

*

спеціалісти! Хай вони нам був латвійським компози
вибачать за «урок грамо тором, а не естонським.
ти», але коли досі ніхто
У назвах пісень теж да.
не підказав...
леко до ажуру. Якщо ін
«Ирина Паноровская» и струмент називається віо
«П. Мокартни» правильно лончель,
то відповідно
писати «Понаровская» и «Прекрасная веоланчелист«Маккартни». Прізвище ві ка» — безграмотність. В
домого естонського спі репертуарі ансамблю «Зо
вака не Йолла чи Йола, а діак» немає номера «Ла
Йоала. Ще гірше «пере зерная иллюстрация», є
хрестили» Юрія Візбора— «Лазерная иллюминация».
він став «Высбор». Діста Пісня з фільму про трьох
лося й Тото Кутуньйо — мушкетерів із «Порадуєм
місцями його називають ся» перетворилася в «Паправильно, але є й «Кату ра-парадуемся». І до чо
ни». Раймонд Паулс досі го іспанське місто у виду-
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«ЗОРЯ» «ЗІРКА»

1:1

Кращими гравцями цієї
зустрічі було визнано во
ротаря ворошиловградців
Василя Заніна та нападаю,
чого ніровоградців Сергія
Ралючениа. Це й*не дивно,
адже увесь матч футболіс
ти «Зірки» провели- дуже
зібрано.
Проте початок зустріч'Я^И
був не на користь наших^^**
земляній. Вже- на 8-й хвилині ворошиловградці про.
вели стрімку нонтратану І
подали м’яч у штрафний
маиданчин «Зірки». Хочй
захиснини й відбили його,
але
нападаючий «Зорі»
НЭ.
Колесников
першим
встиг до м’яча і пробив ми.
мо Бориса Філатова.
Кіровограді
відіграли
ся на 38-и хеилкні після
правильного
розиграшу
стандартної
комбінації.
Сергій Ралюченно «наві
сив» м’яч точно на Мнхай.
ля Калиту, і той головою
забив гол.
Цей рахунок не змінився
до кінця зустрічі, хоча піс
ля перерви голеві иоменти виникали біля обох во
ріт. Особливо хочеться від
значити Сергія Ралючениа.
Матч з «Зорею» наш фор
вард зіграв на найвищому
рівні, 'правильно коорди
нуючи дії
лінії «танк
команди.

/І
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С. БОНДАРЄЕ.

•тіш
16 ЧЕРВНЯ
А. ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — До
Дня медичного працівника.
Документальні фільми/ 9.20
— 24-й тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 3 0.00 тг
Служу Радянському Союзу!
11.00 — Здоров’я. 11.45
Ранкова пошта. 12.15 — Зу
стрічі па радянській землі.
12.30 — Сільська
година.
13.30 — Музичний ' кіоск.
14.00 — Фільм-виетава «Чукоккала*. (За казнами К. Чу.
ковського). 15.40 — Р. ПІ умай. «Крейслеріаіга». 16.10—•
Новини. 16.20, — Клуб манд
рівників. 17.15 — Концертна
замовлення медичних пра
цівників. 18.00 — Міжнарод
на панорама. 18.45—Мульт
фільм. 19.05 — Телефільм
«Суддя і йото кат». (Фрак
ція). 21.00 — «Час». 21.35-«.
Футбольний огляд. 22.00 «•»
Чемпіонат Європи з баскет
болу. Чоловіки. Фінал. Під
час перерви — 22.40 — НоВПІіИ.

А ЦТ (І програма)

10.00 — Новини. 10.20
Ритмічна гімнастика. 10.35-~:
Сьогодні — День медичного
працівника. 11.35 — Держав,
іній ансамбль танцю Латній,
ської РСР «ДаЙле». 12.35 -А
Новини. 12.40 — Телевистава «Легенда про Микиту Ізб.
тоиа». 14.00 — Село і люди.
14.30 — Концерт інструмеитальпого ансамблю Олек
сандрійського культосвітнього училища. (Кіровоград на
Республікансько телебачен.
ня). 15.00 — Слава солдат
ська. 16.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Арарат»
— «Динамо» (Київ). 17.45
Музичний фільм «Ліричний
дует». 18.10 — Студія «Золо',
тий ключик». 19.00 — Акту
альна камера.. 19.30 — Май
стри гумору% 20.30 — Ма
ленький концерт. 20.45 ч-'
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21,35 — І любов, і ша
на. 23.05 — Новини.

А ЦТ (II програма)

14.10 —
Міжнародний
фестиваль телепрограм про
народну творчість «Весел
ка». «Севілья».
(Іспанія).
14.45 — Телефільм. »Як гар
тувалася сталь». 1 серія •—>:
«Народження». 15.50 — Світ
і молодь. 16.20 — Міжнарод
ні змагання з художньої гім
настики па приз газети «Со
ветская культура». 17.00
Чемпіонат СРСР з футболу:
«Спартак» — «ПІахтар». 18.45
— Видатні радянські компо
зитори — лауреати Ленін
ської премії. Г. Свиридов.
19.40 — Документальний те
лефільм. 20.00 — Вечірня
казка.
20.15 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Арарат»—
-Динамо» (Київ). 2-й тайм.
21.00 — «Час». 21,35 — Те
лефільм «Ох, водевіль. подевіль...».
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