ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ДОКУМЕНТІВ ДО XXVII З'ЇЗДУ КПРС

Опублікування в пресі про
екту
Основних напрямів
економічного і соціального
розвитку СРСР на 1986—
1990 роки і на період до
2000 року викликало вели
кий інтерес всіх радянських
людей.
Кожного з нас глибоко
схвилювало
піклування
КПРС про збереження ми
ру на землі. Турбота про
людину, про її /майбутнє —
ось як, на мій погляд, мож
на було б визначити основ
ний зміст партійних доку
ментів, схвалених на жовт
невому (1985 р.) Пленумі
ЦК КПРС.
Особливо уважно вивчи
ли авіапрацівники нашо
го підприємства УІН-й роз
діл проекту Основних на
прямів, у якому йдеться
про
розвиток транспор
ту і зв’язку. Так, зокрема,
сказано: розпочати експлуа
тацію ноиих високоефектив
них магістральних пасажир
ських літаків та вантажних
літаків середньої вантажо
підйомності.
Забезпечити
оснащення цивільної авіації
повітряними суднами для
застосування в умовах Арк
тики і Антарктики, на міс
цевих повітряних лініях, а
також на сільськогосподар
ських і спеціальних роботах.
Збільшити пасажирооборот
на 17—19 процентів, скоро
тити питому витрату палива
на 3—5 процентів.
З цього видно, що поряд
з вирішенням завдань по

Ц и «тримало б тебе що
* небудь, якби раптом
запропонували перейти з
бригади Дем’яника! Із цим
зовні «провокаційним» пи
танням я звернувся до
кількох членів КМК по ви
готовленню підйомно-по
воротних СТІЛЬЦІВ.
Олена Х<ЕРЕВЧУК, фанерувальниця: Гадаю, ви
словлю ті ж думки, якщо
відповім на «зворотнє» пи
тання: чому я перейшла
робити саме сюди. Від
товаришів дізналася (пра
цювала на цьому ж під
приємстві), що у Дем'яника робота з вогником. Не
подумайте, що затужила за
«чистеньким»
місцем —
працювала «на віддачу» і
свердлувальницею. За ці
місяці,* як тут працюю,
уже зрозуміла — оішенчя правильне.
Микола
ЖОЛНЕРУК,
електрозварник: Я теж по
рівняно новачок у брига
ді Мирослава — до <омсомольсько - молодіжної
прийшов у січні цього ро
ку Там, , де я раніше пра
цювая, мови про мораль
че задоволення від обо
чого дня бути не МОГЛО.
Коли поруч тебе працює
хай більш
досвідчений,
але все ж ровесник, -• це
спонукає йти вперед, еге
ж? Радий, що високий ви
робничий ритм у бригаді

забезпеченню
перевезень на
стані з більшою кількістю
пасажирів на борту, стави
ться завдання розвитку і
місцевих повітряних ліній,
тобто це стосується і Кіро
воградського
авіапідприємства.
Нині ми експлуатуємо лі
таки Як-40 та АН-2. Збіль
шити пасажирооборот на
19 процентів, як про це ска
зано в проекті Основних на
прямів, означає не що інше,
як стопроцентне заванта
ження наших літаків і най
більш раціональне викори
стання відстані польотів.
Ми, працівники авіації, за
доволені тим, що у проекті
Основних напрямів ставля
ться перспективні завдання,
у вирішенні яких ми будемо
брати безпосередню участь.
Зрозуміло, ш.о при розв’я
занні цих завдань нам дове
деться подолати певні труд
нощі.
Партійна організація, ко
мандування
авіапідприємства
докладатимуто усіх
зусиль, щоб докорінно пе
ребудувати роботу місько
го агентства, відділу органі
зації перевезень для мак
симального
завантаження
літаків.
Вивчаючи проект Основних
напрямів, прагнемо дійти до
кожного працівника, щоб
есі вони сумлінно виконува
ли свої завдання, і щоб наш
колектив успішно зустрів
XXVII з’їзд КПРС.
О. МОГЕЛЮК,
секретар партійного ко
мітету Кіровоградсько
го авїапідприсмства.

3SZ УМОВИ
ДЛЯ ПРАЦІ
Проект Основних напря
мів економічного й соці
ального розвитку СРСР —
це документ, за яким ми
будемо працювати й жити
три п’ятирічки. Радянські
люди вивчають його з
непослабною увагою.
Нас, педагогів, насампе
ред у цьому документі
привертають увагу рядки,
е яких йдеться про даль
ше вдосконалення систе
ми освіти, зв'язку навчан
ня з практикою: «Створи
ти необхідні умови для
трудового навчання учнів
і оволодіння кожним ви
пускником середньої шко
ли однією з масових про
фесій. Удосконалювати ро
боту г.о професійній орі
єнтації молоді».
Наша школа підтримує
міцні зв’язки з /місцевим
колгоспом «Жовтень». На
полях господарства школя
рі доглядають посіви цук
рових буряків, допомага
ють збирати овочі, фрук
ти. Так, лише торік один
восьмий клас виростив і
доглянуе цукроеі буряки
на 12 гектарах. А восени,
коли почалось копання ко
ренів, учні зібрали уро
жай.
Старанно працювали в
полі Лариса Іванова, Світ
лана Затока, Ольга і Світ
лана Паливоди, Ніна Воймвренко, Тетяна Правилен-

не робить із нас роботів— зарахувати себе до вете
рух за заготовкою, запо ранів колективу. В усяко
біжний щиток на очі — і му разі, КМК народився
дайош шов! Люблю бачи на моїх очах.
ти, як після закінчення
У 81-му, була просто
зміни з облич хлопців бригада слюсарів-фрезеспадає напруга й зосеред рувальнмкіе. Десять її чле
женість — на них ще біль нів — крім себе й Миро
ше проступає
людська слава, пригадую у тодіш
доброта, повага до коле ньому складі Миколу Чу

ко, Оксана Гончарова, Ан- І
дрій Литвиненко та інші. |
Правління колгоспу за
ударну працю нагородило
школярів
безкоштовною
туристичною путівкою для
поїздки в Карпати стро
ком на три тижні. Ми по
бували у тих місцях, де
здійснив свій легендарний
рейд у тил ворога про
славлений партизанський
загін С. А. Ковпака, підня
лись на вершину Карпат
Близницю. Довідались про
багато цікавих історичних
подій,
познайомилися з
життям оновленого краю.
Треба сказати, що нам
нелегко було б працювати,
не тягнулись би учні в по
ле, якби байдуже до цьо
го ставились
керівники
господарства. Правління,
партком колгоспу створи
ли хороші умови праці:
Завідуюча МТФ птахофабрики «Новгороднівсьна» О. А.
учнів забезпечували гаря
Белічко про молоду доярку Олену Чубенко говорить ша
нобливо:
«Беручка до роботи, знає свою справу і не жи
чими обідами, вчасно ви
ве сьогоднішнім днем. Нинішнє
досягнення її ніколи
діляли транспорт, відмін
не задовольняє.
О. Чубенко вже стала в шеренгу тритисячниць і тепе£
но організовували трудо
дбає, щоб і в стійловий період продуктивність корів Ті
вий процес. Учні ж у свою
групи не спала.
чергу на цю турботу від
На зніми у: О. ЧУБЕНКО.
Фото В. ГРИБА.
повідали сумлінною пра
цею.
Знаю, що не всюди так
РЯДОК У РАПОРТ
поставлена справа, як у
нас. Тому думається мені,
що добре було б, якби в
рядки з проекту Основ
них напрямів, які я про
Комсомольці І МОЛОДІ
Одними 3 перших йрО'Не
цитувала на початку, сер
рапортували
трудівники району активно виконання
йозно вчиталися не тільки
включилися у соціалістич доярка колгоспу «Победая
педагоги, а й керівники
не змагання під девізом Галина Савченко. водім
колгоспів та радгоспів.
«XXVII з’їзду КПРС — колгоспу імені
Фруязе
О. ПАЛИВОДА,
і ^27 ударних декад». Близь
вчителька.
і ко тридцяти молодих вв- Петро Бурковський.
Новомиргородський
робинчипків уже справи
О. РІЗНИЧЕНКО.
лися з планом одинадця
район.
Кіровоградський район.
тої п’ятирічки.

ПЛАНИ - ДОСТРОКОВО!

не створити тут КМК бу
ло б просто помилково.
Відтоді двадцять чотири
виробничники і стали іме
нуватися комсомольськомолодіжним
колективом
по виготовленню підйом
но-поворотних
стільців.
Якісним кроком уперед
далі стала не тільки біль-

У вирі будні
ша кількість — нині у ком
сомольсько - молодіжній
ИТАЧ уже заочно знайомий із цим трудовим ко-' бригаді сорок один чоло
лектнвом — про КМК, яким керує Мирослав Девік. Головним здобутком
м'яник, згадував у своїй розповіді про передг'їздівське
вважаю завоювання й (го
соціалістичне змагання на олександрійському «Лвтоловне!)
підтвердження
штампі» секретар комітету комсомолу підприємства
звання комплексної брига
Євген Бударний («Молодий комунар» за 15 жовтня
ди. Вміти працювати всю
ц. р.). Комсомольський ватажок заводу такої думки,
ди, тобто, бути і слюса
що саме на прикладі бригади слюсарів механоскла
рем, і фрезерувальником,
дальних робіт М. Дем’яника, можна простежити, як
і зварником. У будівництві,
творче ставлення кожного працівника до своїх обо
знаю, є таке ж понятв'язків дає можливість вдосконалювати бригадну
гя — комплексні монтажні
форму організації праці.
бригади, котрі «виганя
Сьогодні газета розповіси, про молодих виробнич
ють» споруду від підмур
ників детальніше.
ку аж до дашка над ди
моходом. То по тому ж
принципу працюємо тут і
ги. Може, це й дрібниця,
мака, Голю Ямлольсьиого, ми. От і скажіть, чи є ре
але так само приємно зра
Валю Мосяж, Денисенко зон проміняти все це, «ви
дів, як дізнавсЬ, що туї
Ніну — з більшим чи мен’ страждане», власними ру
шим ефектом зпразпяли ками створене?
по-робігничому щиро від
значають Іменини членів
ся з новим для себе ви
А ИБОНЬ, навіть з уже
бригади. Маючи хороший
робництвом. А наприкінці
сказаного читач зро
настрій, легко і працюва
минулого року, пам’ятаю, бив для себе перші вис
гимеш, гуі Олена цілком
у нас було справді свято: новки про цей заводський
права.
до бригади влилося по КМК Так, твої молоді ро
Віталій ЧОРНИЙ, слюсар:
поенєння.
Молодих
до весники вчасно зрозуміли
Важко повірити, що ко
нового беручких, метких, просту аксіому: високо
пись теж був «жовторотисловом, — гідних росіх« якісно. творчо і. головне,
чом». котрого по-батьків
колег. Порадились із чле легко працюсться тільки
ськи дбайливо вчили азам
нами заводського коміте там, де чітко бачать не
монтажної справи. А сьо
ту, зважили власні мож тільки контрольні цифри
годні, мабуть, можу еже
ливості — і вирішили, що квартального плану. У пер

Ч

ностями йде не іак від
шу чергу — коли за циф
чутно, як би хотілося. Де
рою тією бачать людину,
кожного, від кого
зале що не «на тій ноті» ритм
трудового
суперництва
жить справність усіх по
з
електромонтажниками
казників.
схем бригади Олександра
Мудрість народна все
Сорокуна... Для інших лег
осяжна. Розумний чоловік
сказав колись: «Іти по ко знайти «аргументи» для
пояснення труднощів (і ви
вільно — не значить не
дійти». Дем'яниківці про робництво тут одне, а у
них інше, і з транспорту
йшли цю фазу, нині їм під
ванням заготовок у них до
силу йти з прискоренням,
цих пір проблеми), а от як
ЕПЄВНЄНО ДИВИТИСЯ тільки
пояснити причину усклад
вперед.
нень собі самому?
Вони добре розуміють
Колектив шукає нових
значення й зміст понять
форм роботи. Хлопці пра
«прогрес» загалом і «на
гнуть кожен день напов
уково-технічний» зокрема.
нити значимістю, неодмін
Коли з десяти бригада
ним виконанням ретельно
стала налічувати понад со
вивірених зобов’язань і
рок членів—це «простий»
планів. Звичний вир буд
прогрес. Коли вчорашні
нів на «Автоштампі», як і
стажери Ігор Панасов, Ва
ча будь-якому іншому під"
лерій Маренко чи Сергій
Андрухов сьогодні викона приємстві, прояеляється у
продуктивній зосередже
ють завдання на рівні най
ній роботі десятків вироб
досвідченіших колег — то
ничих ланок. Критерієм
вже прогрес «якісний». А
ефективності форм і ме
от коли силами згаданих
тодів роботи, правильнос
чинників бригада п’яти
ті обраного стилю на най
річне завдання виконала
ближчий період ДЛЯ сіхс
вже до 50-річчя стахаі стане наступний партій
новського руху з переви
конанням плану на 20 ти ний з’їзд. До початку його
роботи слюсарі з бригади
сяч карбованців виробле
ноТ продукції — тут про М. Дем’яника вже вико
нають виробниче завдан
грес науки й техніки у
ня двох місяців першого
конкретному вияві.
року дванадцятої
п’яти
Та й межі-зростання не
буває. Кількісним складом
річки; понад план комсо
мольці й молодь думають
рада бригади (це вже зга
дані М. Дем’яник, М. Чу
виробити
продукції на
мак, 0. Чдриий та А. ЯмЗ тисячі карбованців. Те,
польський) на даному ета
що слова ці б них навряд
пі вдоволена:
збалансо чи розійдуться з ділом,
гадаю, у нас із вами сум
вано сили, враховано по
нівів не викликає.
максимуму реальну відда
І. КУЦЕНКО,
чу кожного працюючого.
спецкор «Молодого
Є простір саме для якіс
комунара».
ного зростання: оволодін
ня суміжними спеціаль м. Олександрія.

«Молодий

----------2 стор.

комунар» -------------------------------- --------- 16 листопада 1985 року

ЗВЯИ І ВИБОРИ

ЗАУВАЖЕННЯ

о

ИАГААИ
В КОМСОМОЛІ
ПУ ОМСОМОЛЬСЬКІ збо■* рн
колгоспу
імені
Свердлова наближалися до
кінця. Та ось слово бере
грункомсорг авгогаража
Наїло
Буртннк. «Чому
ранком комсомолу спільно
з добровільним спортив
ним товариством «Колос»
н,- ''опомагає у проведенні
районних спортивних зма
гань серед спортивних ко
лективів колгоспів?». При
су ГНі
пожвавішали.
А
справді, чому б не прово
дити регулярно змагання
між спортивними колек
тивами?
Це критичне зауважен
ня одразу ж було взято
на контроль відділом про-

пагапдп райкому комсо
молу. І вже перший крок
до ного вирішення було
зроблено 27 жовтня, коли
на футбольному турнірі,
присвяченому Дню народ
ження комсомолу, зустрі
лися футбольні колективи
колгоспів і підприємств
району.
Спільно з райспор гкомітетом розроблено заходи
щодо поліпшення спортив
но-масової роботи серед
колективів
(різку л ьт урн
району. У заходах наміче
но проведення
лижних
кросів, змагань з кульової
стрільби, волейболу, ша
шок та шахів, які вже з
успіхом і не перший рік
проходять серед спортив
них колективів району.
ЗВІТНО-ВИБОРНІ збо** ри районного відділу

внутрішніх справ завжди
проходять
по-діЛовому.
Відділ внутрішніх справ,
його комсомольська орга
нізація стрижнем своєї
робот вважають високий
рівень правопорядку у ра
йоні. Ось чому значну ува
гу в доповіді було приді
лено профілактичній ро
боті.
Слова просить сержант
Володимир Круть, який
звертається до представ
ника райкому комсомолу:
«Райком ще мало цікави
ться роботою' оперативно
го комсомольського заго
ну...».
Дійсно,
члени
ОКОЗу ще не стали за
стрільниками у роботі по
поліпшенню правопоряд
ку, боротьбі з пияцтвом та
самогонова рінням, роботі
з підлітками, що стоять на

обліку в інспекції у спра
вах неповнолітніх. А тому
райком комсомолу намі
тив заслухати в листопаді
начальника оперативного
комсомольського
загону
Володимира Стукала на
бюро райкому комсомолу,
а членам районного штабі'
«КГІ» вказав на необхід
ність організації реіідів і
широкого висвітлення їх
ніх матеріалів у своїх ви
пусках стіннівки «Комсо
мольського прожектора».
П УЧИТЕЛЬСЬКОЇ ком** сомолії не так давно
розпочався черговий навчальпнй рік. Рік реаліза
ції Основних напрямів ре
форми загальноосвітньої і
професійної
школи. ІІе
байдужа учительська ком
сомольська організація од
нієї з кращих десятирічок

Звітно-виборна кампанія дає матеріал для дальших задумів і справ. У такій діловій формі пройшли днями
звіти і у комсомольців ремонтно-інструментального цеху Кіровоградського ремонтно-механічного заводу імені Таратути.
На знімну: після зборів — летучка (секретар комсомольської організації цеху С. РАЗГУЛЯЄВ, началь
ник цеху Г. Б. АЛЬТІС, секретар комітету комсомолу заводу Г. ОВЧАРЕНКО та сенретар партійної організації
цеху Л. І. КОЗАКОВ).
Фото В. ГРИБА.

Не сьогодні підмічено, що восени люди більше чи
Як ми виходимо з цього
тають. За свідченням соціологів, особливо це харак становища? І (асамперед,
терно для жителів сільської місцевості. Воно й зрозу попереджуємо
про свій
міло: восени та взимку на селі значно менше роботи— приїзд напередодні.
Але
урожай зібрано, корми заготовлено; більше появляє це вирішує проблему лише
ться у трудівників сільського господарства вільного частково, бо до всіх ба
часу. Наскільки ефективно зможуть використати його жаючих наше попереджен
сільські читачі для знайомства з новими книгами, ба ня не завжди вчасно до
ходить. Ми хотіли б, щоб
гато в чому залежить від роботи бібліотекарів.
Немало віднайдених і впроваджених у практику ці пальним та запчастинами
кавих форм роботи на рахунку працівників Маловис- нас забезпечували краще.
ківської ЦБС. Про них та про деякі проблеми, іцо Може, слід було б якимось
значною мірою впливають на якість обслуговування чином перекласти турботу
читачів району, і йдеться в розмові кореспондента про це на зацікавлені ор
«Молодого комунара» із старшим бібліотекарем від ганізації. Врешті, це для
ділу організації та використання єдиного книжкового них дорого не коштуватифонду та МБА й нестаціонарного обслуговування ме — бібліобус у нас всеЛ. Г. КАВУН.
таки один в районі.

Втім, є проблеми і в ра
йонній бібліотеці. Справа
в тому, що книжковий
фонд постійно зростає і ос
танні роки стає у примі
щенні все тісніше. Цю
проблему можна було б
вирішній таким чином: ди
тячий відділ ЦБС пере
вести до іншого приміщен
ня, а перший поверх, який
вій нині займає у нашому
двоповерховому
примі
щенні, віддати відділам,
які обслуговують дорос
лих. Це б теж посприяло,
без сумніву, поліпшенню
я кост і обелу го в у в а ші я.

КОР.: Любове Григорів
но, з огляду на таку
складну назву вашого від
ділу, — чи не могли б ви
дли початку «розшифру
вати» Ті для читачів...
Я. Г.-. У цьому справді
є потреба, бо багато на
АКТУАЛЬНЕ
ших читачів, особливо з
ІНТЕРВ'Ю
віддалених сіл. ніяк не на•ва жаться скористатися йо
КОР.: Однак, як мені ві
КОР.: Ми іоворили про
го послугами. Пояснюється лених пунктах, де немає
бібліотек. домо, не одна лише ця те, що треба заради чита
це дуже просто: не зна стаціонарних
ють іцс всіх переваг, які Згідно графіка, ми повин своєрідна пересувна біб чів поліпшити діяльність
він забезпечує. Протягом ні бувати на кожній із ліотека погребує уваги з ЦБС. Але й самі читачі (в
двох тижнів мн можемо стоянок щомісяця. Чита боку зацікавлених органі усякому разі, деякі з них)
сподобалася
нова зацій, але й деякі стаціо могли б посприяти кращо
іоставити читачеві будь- чам
яку книгу, яка тільки є в форма обслуговування, во нарні приміщення — на му використанню книжко
Первомайської вих багатств, якби дотри
бібліотеках області. Усе це ни нетерпляче чекають па приклад,
завдяки
впровадженню кожен наш приїзд, зазда бібліотеки № 1...
мувалися усіх правил ко
міжбібліотечного
абоне легідь
готують
замов
Я. Г.-. Так, у Пер.чомаГі- ристування бібліотеками...
менту (МБА).
ському бібліотека знахо
Я. Г.: На жаль, у пас є
лення.
КОР.: Отже, популяр
І тому нам, бібліотека диться в аварійному стані, читачі, які недобросовісно
ність нової форми обслу рям, особливо прикро бу а нового приміщення для ставляться до народного
говування зростає. Певно, ває, коли рейс зривається. неї ніяк не підшукають. У добра — бібліотечних книг,
ньому сприяють і рейси Найчастіше чомусь це бу тісному приміщенні пра не бережуть їх. А деякі—
бібліобуса, на якому виза ває взимку — саме* тоді, цюють бібліотекарі Злин- місяцями не повертають.
господарку?коли читачам найбільше ської бібліотеки № І. А в Приміром, бібліотекар мо
Я. Г.: Наш бібліобус — потрібна паша присутність Мар’янівській — відсутнє лодших класів Л. І. Набок
< обто. спеціально облад- і допомога. А причини то будь-яке
опалення, що, вже другий рік не може
(г'шій автобус, — обслу- го одні й ті ж: ііоламкп звичайно, Не приваблює до змусити повернути книги
існує 14 стоянок, чотири з нашого автобуса або від- неї читачів, та й бібліоте деяких учнів з четвертої
карю не в радість...
райцеп трівської
школи.
ник —.У віддалених пасе- сутісіь бензину.

МИ ЗАВЖДИ ХОЧЕМО

ДО ВАС ПРИЙТИ

району — Бірківськоі се
редньої школи — до реалі
зації напрямів реформи.
Особливу увагу в роботі
вчите і і-комсомольці при
діляють ідейно-політично
му ла моральному вихо
ванню підростаючого по
коління. Зокрема, у висту
пі па звітно-виборних збо
рах вчителя фізики Ана
толія Федоренка прозву
чало побажання на адресу
райкому комсомолу: «Бу
ло б непогано організува
ти цикл лекцій для стар
шокласників району на те
му: «Сучасна ідеологічна
боротьба і молодь». От
же, секретарям райкому
комсомолу доручено на
базі районного будинку
піонерів створити політич
ний клуб старшокласників
«Глобус», який би в пер
спективі
став
центром
ідеологічної
роботи
із
старшокласниками.
ЛУШНОЮ була пропо
зиція комсомольців про
перенесення з центру Олек
сандрівни пивного бару і
переобладнання приміщен
ня під кафе-морозиво, яке
стало б місцем культурно
го відпочинку населення.
Райком комсомолу спільно
з адміністрацією та ком
сомольською організацією
р а й сп о ж и вс п і л к и н а й б л 11 ж чим часом вирішать це пи
тання.
Розглядаючи та аналі
зуючи критичні зауважен
ня первинних, перегля
даючи свої плани по їх
реалізації, ще і ще раз вчи
туюсь у рядки проекту
Статуту КГІРС, де сказа
но: «Комсомольські орга
нізації користуються пра
вом широкої ініціативи в
обговоренні та постановці
перед відповідними пар
тійними організаціями пи
тань роботи підприємства,
колгоспу, установи, бе
руть безпосередню участь
у їх проведенні, особливо
коли вини стосуються пра
ці, побуту, навчання і ви
ховання молоді». Думаю,
це правильно. І саме рай
ком комсомолу разом з
парторганізація.мп повин
ні допомагати первинпнм
комсомольським у вирі
шенні проблем.

С

Н. БОЙКО,
перший секретар Олександрівського райкому
ЛКСМ України.

Зверталися ми вже н до!
батьків, і до вчителів, але;
розуміння й підтримки не,
знайшли.
Залишається;
крайній захід — звернути-1
ся до нотаріальної контори з вимогою відшкодува- ■
ти з винних вартість книг
у десятикратному розмірі.1
Ще хотілося б сказати;
про одну проблему. Бага-^
то часу тратимо не стільки ;
на роботу з фондами, впо
рядкування картотек то
що, скільки на складання
дуже заускладненої звіт
ності. Нерідко в ній не
має нагальної потреби.;
Спеціалісти добре знають,
як доводиться бібліотека
рям різних відділів дуб
лювати одні н ті ж самі документи. Ми про цс вже
говорили на зборах нашо
го колективу, і сьогодні,
мені здається, не зайвим
буде нагадати ще раз: є
потреба якомога більше
скоротити той потік папе
рів, які нам доводиться за
повнювати, .і вивільнити
якомога більше часу для
виконання безпосередніх
службових обов'язків, для
роботи з людьми. Звичай
но, цю проблему одразу
не вирішиш, та й зробити
цс може лише Міністер
ство культури УРСР, але
висловлюю я її в надії па
те, що не лише для біб
ліотекарів нашого району
вона актуальна, і мої ко
леги з різних куточків на
шої області підтримають
мене. А дійти спільної
думки у чомусь — це вже
зроби пі півсправн.
Вів розмову
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

за переводом
Наш читач О. Іванов з
міста Кіровограда цікави
ться: як оформляється пе
рехід з одного місця робо
ти на інше переводом; чи
у всіх організаціях
це
можливо?
На запитання відповідає
завідуючий
юридичною
консультацією обласної ра
ди
професійних
спілок
М. Ф. ДИГАЛО:

— Переведення па іншу
роботу дозволяється тіль
ки за згодою працівника
за винятком тимчасового
переведення за виробничої
необхідності, а також пе
реведення
(переміщення
на нижчу посаду) як ди
сциплінарного
стягнення
за
порушення трудової
дисципліни.
Переведенням на іншу
роботу, яке вимагає згоди
працівника, слід вважати
доручення йому роботи,
яка не відповідає спеці
альності, кваліфікації, по
саді або роботи, при вико
нанні якої змінюється роз
мір заридати при заключеипі трудового договору.
Стаття 36, пункт 5 Ко
дексу законів про працю
УРСР передбачає припи
нення трудового договору
в зв'язку з переведенням
працівника, за його зго
дою, на інше підприєм
ство, установу, організацію
або у зв’язку з переходом
на виборну посаду. Це
означає, що переведення
працівника за його зго
дою на іншу роботу є під
ставою для припинення
трудового договору лише
в тому випадку, якщо він
переводиться на іншу ро
бочу не на цьому, а на
іншому підприємстві, в ус
танові, організації. При
цьому не має значення з
чиєї ініціативи виконує
ться переведення — з іні
ціативи працівника, адмі
ністрації,
вищеє гоячого
господарського органу чи
відповідних
радянських,
партійних, профспілкових
органів.' Для переведення
в цьому випадку необхідні
такі умови; згода праців
ника на .переведення, роз
порядження вищест^ячого органу або згода; 'між
керівниками обох зацікав
лених підприємств, уста
нов, організацій; наказ ад
міністрації з попереднього
місця роботи про переве
дення працівника; наказ
про прийняття на роботу
на новому місці роботи.
Такс переведення мож
ливе у всіх без винятку
організаціях. При відсут
ності умов, вказаних вище,
переведення н.а іншу робо
ту не може здінснюваї псь.

Форма
для школярів
Учні Помічнянської се
редньої школи Кч 3 запи
тують: чи можна носити
шкільну форму, яна впро
ваджена не на Україні, а в
Інших республіках СРСР?
Форма ця складається із
спідниці, жилета й жакета.
Відповідь на запитання
дає завідуючий відділом
народної освіти облвикон
кому Б. П. ХИЖНЯН:

— «Статут середньої за
гальноосвітньої школи» і
«Типові правила для учнів»
зобов’язують всіх школя
рів носити під час навчан
ня шкільну форму і трима
ти її в зразковому стані.
Придбання
учнівської
форми в будь-якій респуб
ліці нашої країни для но
сіння в школі (включаючи
згадану московську експе
риментальну форму) не
можна розцінювати як по
рушення і недотримання
існуючих вимог «Статуту»
та «Типових правил для
учнів».

-
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«Молодий комунар»

В цьому магазині, лний
на знімку, і вчора,і сьогодні
— велелюдно. І справа не
лише в тому, що він має
незвичайну,
неординарну
нарву (магазин називається
«Сучасне домашнє госпо
дарство»), не тільки тому,
що в ньому є що купити, а
и через те, що в магазині
зручно і зі смаком розта
шовані товари. Люди не
завжди мають змогу тра
тити багато часу для того,
щоб вибрати якусь дрібну
річ для домашнього госпо
дарства. Тепер вибір їм по
легшено
завдяни
добре
продуманому розподілу то
варів на полицях.

На фотознімку зображе
но майже тридцять людей
різного віку: пенсіонерів,
колишніх фронтовиків, ко
муністів і комсомольців,
піонерів, дошкільнят. Це—
кадри з нового кінофільму
народної самодіяльної кі
ностудії
«Символ», що
працює при будинку куль
тури Ульяновського цукрокомбінату. Це — непов
ний склад сім'ї Нерубаїв
з Шамраївського відділку
бурякорадгоспу.
Початок кінорозповіді —
з 1938 року, з дня комсо
мольського весілля Олеїні
Опанасівнн та Миколи Ми
хайловича. А потім про
дітей, яких було аж деся
теро, а потім про внуків.
Різні шляхи в кожного —
одні стали робітниками,
другі працюють в тварин
ництві, є серед них меха
нізатори, ковалі, будівельппктТ. Більшість — тут же,
де отчий дім.
У створенні кінострічки
брали участь самодіяльні
кіноаматори В. Кизнма,
М. Філіпчук, Д.' Колос,
В. Баранников. їм допома
гали краєзнавці Л. Боро
діна, II. Хміль. їх робота
була відзначена па облас
ному огляді-конкурсі ЛІО-

Високий асортимент то
варів побутового
призна
чення привертає увагу по
купців
сусідніх районів,
приїжджають навіть із Ми
колаївської області. Цей
новий господарчий мага
зин відкрито в Устинівці
недавно.
Фото ні. САВЄНКА.

ПРОДОВЖУЄМО
РОЗМОВУ

СЛУЖЬА
СЕРВІСУ

V

Під таким заголовком
17 жовтня «Молодий ко
мунар» опублікував лист
мешканця обласного цент
ру М. Кисиленка. В листі
порушувались важливі сто
рони нашого співжиття,
проблеми спілкування. Як
що читачі пам’ятають, ав
тор листа скаржився на те,
як
безцеремонно
його
«обслужили» п магазині
спорттоварів «Турист». Ре
дакція запропонувала чи
тачам продовжити розмо
ву. Сьогодні ми публікує
мо перші відгуки.

СПИНОЮ...
Купувати необхідні речі
— це завжди приємно і
вдвічі приємніше, коли
тебе при цьому ввічливо
й уважно вислухають, по
радять, запропонують. А
коли обійдуться так, як із
М. Кисиленком? Тоді ми
моволі рука береться за
перо.
Прочитала «Чому так?» і
згадала випадок, який тра
пився зі мною у вересні.
У відділі взуття районного
універмагу, що на Балашівці, попросила продав
щицю, щоб дала приміря
ти чоботи. А дівчата мов
би й не чують, балакають
собі, наче вони й не на
роботі. Коли втретє повто
рила прохання — одна з

них, звисока поглянувши
на мене, відрубала:
— Вони вам не підійдуть.
— Нічого, ви покажіть,—
прошу.
— Я вам сказала, що не
підійдуть, не для вашого
віку! — уже роздрзтовано, зі злістю.
«Звідки ти, дочко, знаєш, кому я буду їх купля
ти?» — хотіла сказати я,
але не змогла. Не до ба
лачок було — вона повер
нулась до мене спиною.
Гірке, неприємне відчут
тя не покидало мене й
удома. Вдвоє прикро, що
так образила молода лю
дина, котра мені в дочки
годиться.
Пишу про це ще й тому,
що моя знайома також
скаржилася на продавців
з цього самого відділу
райунівермагу. їй та сама
продавщиця ще більше
нагрубила — нецензурни
ми словами.
Мабуть, адміністрація не
веде ніякої виховної ро
боти з продавцями. Мов
ляв, покупці теж різні бу
вають. Згодна, бувають.
Але найчастіше конфлікти
починаються з грубощів
продавців.
Хочемо, щоб листа про
читали й продавці райуні
вермагу м. Кіровограда,
адміністрація. Прочитали
й зробили висновки. Бо
жаль мені тих людей,
яким доводиться купувати
взуття в цьому магазині.

м. мизии.
м. Кіровоград.
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бнтельськнх фільмів, при
свяченому 50-річчю стахановського руху. Тепер ця
кінострічка
демонструє
ться в буднику культури
цукрокомбіиату, в клубах
відділ к і в б у р я кор а д і ос і і у.
Перші кадри: коваль кує
підкову.
Підкову свого
щастя. Крупним планом:
натруджені
руки.
Іще
кадр: йдуть діти. То про
довження роду Нерубаїв.
То щасливі люди, роботя
ща зміна.
ч

Наш кор.

ЗУСТРІЧ
З ПОЕТОМ
Цими днями в селі Камбурліївка побував поет,
наш земляк, редактор До
нецького телебачення Ві
талій Іванович Юрченко.
Він зустрівся з хлібороба
ми колгоспу імені Леніна,
школярами та педколектнвом місцевої десятирічки.
Віталій Іванович прочитав
свої вірші, що ввійдуть у
сьому збірку поета «Внут
рішній світ», яка незаба
ром вийде у видавництві
«Донбас», розповів про
свій життєвий і творчий
шлях, про задуми.
В. ДУЖОНКОВ,
керуючий першим ви
робничим
відділком
колгоспу імені Леніна.

Онуфріївський район.
У відділі тоді ще не бу
ло того товару, який мені
був потрібен. А брати май
же цілий кілограм марга
рину немає резону. Та й
саме тоді в мене була, так
сказати, «фінансова криза» — потрібні були гроші. Ось так коротко я й
пояснила.
А вона на мене з криком:
— У нас для цього є
приймальні пункти. І вза
галі ми не лозинні прий
мати пляшок!
Згодом вона все-таки
прийняла. Але річ не в то
му. Настрій у мене про
пав. І це не вперше. Вар
то лиш піти в фотоательє—
разів п’ять будеш навіду
ватись, щоб одержати фо
тографію. Про хімчистку
нема що й казати. Замов
ляла почистити речі тер
міново, а одержала їх май
же через місяць, і то —
які були, такі й залиши
лись, а гроші — на вітер.
А ще скільки разів був зіп
сований настрій!
Хочу звернутися до всіх
людей, які обслуговують
населення: давайте буде
мо ввічливішими один до
одного, хай цвітуть усміш
ки на ваших обличчях —
тоді й іншим людям буде
працюватись краще і жити.

Питання «Чому так у нас
буває?» хвилює мене дав
но. Раніше якось не зва
жала на це, зараз не мо
жу пройти мимо, щоб не
защеміло в душі.
Останнім часом виріши
ла вранці в магазини не
заходити, тому що це га
рантія — настрій на весь
день буде зіпсований. І то
ді виникають запитання:
«Невже ці люди бездуш
ні? Чому в них немає по
ваги до інших?».
Недавно здавала в цент
ральному гастрономі, що
навпроти головпоштамта,
в молочному відділі 11
пляшок з-під молока. У
нашому мікрорайоні 8-ї
школи приймальний пункт
не працює вже цілий рік.
Я ж студентка, навчаюсь
до восьмої години вечора,
а приймальні пункти пра
цюють з десятої—одинад
цятої ранку і до 17—18-ї.
А зранку в мене вільний
час.
Продавець відділу мені
Ольга ХОМЕНКО,
безапеляційно заявила:
учениця культосвітньо
— Склотару приймати
го училища.
не буду — купуйте щось
м. Олександрія.
на ці гроші.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Сьогодні розмову продовжили
покупці. Та, здається нам, що ця заочна бесіда буде
не до кінця об'єктивною, коли говоритимуть люди з
одного боку прилавка. Не відмовляючи в слові по
купцям, хочемо, щоб на ці публікації відгукнулись і
продавці. Бо проблеми, які висвітлює газета, справді
актуальні, справді назрілі. Отже, чекаємо ваших лис
тів, шановні читачі.

завтра — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТІВ

З стор

(Закінчення.

Поч. у №№ 116, 118, 120, 122, 123,
127, 128—129, 131, 134).
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Яеола мінилася всіма кольорами веселки. Майже
рік минув, як Торрен разом з товаришами вирушив
на околицю Галактики. І нині ой як приємно було
привітатися з тими, хто проводжав його у далеку,
сповнену несподіванок і відкриттів путь. Торрен під
вівся, швидко пройшов невеликою рубкою розвіду
вального зорельога, знову сів у крісло. Поруч був
Рас — помічник і друг.
— Отакої! Несподіванка за несподіванкою. Чому
саме сьогодні треба починати розслідування? Мене на
Землі чекає Ольга!
— ...Ольга! — вигукнув Торрен. — На екранах ін
форматора Іни було зображення Ольги! — Торрен
тремтячими руками витер рясний піт, що проступив
на чолі.
— Не розумію... — почав було Рас, та Торрен пе
ребив його.
— Гадаєш, я розумію?
— Але ж ти бачив її? Можливо на Землі винайшли
щось сильніше за поле РО?
— От тільки звуку немає, — сказав Рас. — Я
ввімкну допоміжні антени інформатора іни. Може
щось проясниться...
— Не треба, — майже прокричав Торрен, та було
вже пізно. Рас натне на важіль, і зображення Ольги
зникло. — Вимкни, будь ласка, вимкни!!!
Однак вимкнути інформатор іни Рас не встиг. На
екрані з’явилося зображення істоти, що кодом пере
давала повідомлення саме для їхнього корабля.
«На Заурді відхилення від норми поля РО і Псі-поля на 16 позначок. Через тридцять хвилин вам необ
хідно вийти з поля РО, Інакше анігілюєте. Ще через
чотири хвилини кораблю необхідно включитись у за
гальну систему живлення V-поля. Для цього переро
біть блоки 12,38 194 поля РО». Далі пішли суцільні
схеми переробки.
— Ще одна загадка протягом якоїсь півхвилини, —
проказав Рас. — Що робитимемо?
— Загадка — загадкою, але не прислухатись до
голосу розуму теж не можна. — Торрен увімкнув відеозапис передачі і ще раз прослухав її. — А тут не
так вже й багато роботи. Ну що. Pace, спробуємо?
— Заради науки я згоден згоріти в полум’ї, анігі
лювати, потонути, розпастися на елементарні частин
ки....
* * *
— Отже, маємо низку гіпотез, — мовив Торрен, від
кладаючи вбік двадцять п’ять аркушів паперу.
Юнак взяв зі стосу перший-ліпший аркуш, почав
читати.
— Зірку, сусідку Заурди, бомбардував якийсь ве
ликий об’єкт, внаслідок чого вона перестала існувати.
Активність Заурди через це могла або зменшитись,
або збільшитись. Змінились геомагнітні полюси. Так?
— Торрен поглянув на Раса.
— А чому тоді сталося перекодування захисного
щита?
— Щит... Про захисний щит... Його якраз я випус
тив з поля зору, — проказав Рас, потираючи правою
рукою підборіддя. — Цю гіпотезу можеш відкинути...
Торрен поклав перед собою другий аркуш і тількино хотів прочитати нову гіпотезу, як спалахнув екран
інформатора Іни:
— Со-2, Со-2, вас викликає А-1, CO-2, СО-2, вас
викликає А-1.
— Со-2 слухає, — відповів Торрен молодому інже
нерові інформатора, натиснувши кнопку.
— Пеола вітає вас, — проказав той, піднявши руку.
— Ми раді чути рідну планету, — відповіли юнаки.
— Іїеола наказує вам повернутись додому.
— Додому? — здивовано перепитав Торрен і аж по
дався вперед до екрана. — Але ж ми ще нічого...
— Є важливе повідомлення. Передати його по ін
форматору Іни неможливо. Зв’язок закінчено.
* * *
— Здрастуй, любий! Нарешті я розшукала тебе.
Рада, що щасливо повернувся на батьківщину. На
ступний твій політ. Торрене, дуже непокоїть мене.,.
Чому мовчиш? Не чуєш? Який жаль. Я тебе так дов
го шукала... Хотіла побачити... Торрене... Я хочу ска
зати, що я тебе дуже, дуже люблю. Ти можеш запи
тати, як я знайшла тебе, як дісталася із Землі сюди?
Повір, і сама не знаю. Полетіла уявою до тебе... Ди
вилася на зірку твою... От і...
— Здрастуй, Торрене! Я знову тебе розшукала, хо
ча це й коштувало мені неабияких зусиль. Сьогодні
це зробити було набагато важче. Чи. може, мені так
щалося, — Ольга щасливо посміхнулася.
— Ольго! — голос Торрена зірвався. — Тн тут? Па
Пеолі? Але як ти, люба, подолала таку відстань? —
юнак міцно обняв дівчину, іцо тримала в руках його
кульку кохання і невеличкий букетик земних айстр,
на яких ще виблискувала вранішня роса.
— Не знаю. Вийшла па ганок, підійшла до того
місця, де під навісом ми з тобою ховалися від дощу,
сконцентрувала думки, і ось я тут, біля тебе, Торрене,
і можу сказати най заповітніше, найвимріяніше:
«Здрастуй, це я!».
— Ля останнім часом теж став спити тобою. Але
сьогодні це не сон... Що ж допомогло тобі, люба, по
долати відстань у тридцять вісім парсеків?
— Кохання, Торрене! Воно перемогло і відстань,
і час. Наше кохання...
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ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Рок—електростанція

ЇЇ ВВАЖАЮТЬ
НАРОДНОЮ
-В степи под Херсоном
высокие травы, в степи
под Херсоном — курган.
Лежит под курганом, за
росшим бурьяном, мат
рос Железняк, парти
зан»
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Ці зворушливі й про
никливі ліричні рядки на
лежать г.оетові Михайлу
Голодному. Свого часу
М. Голодний згадував, що
коли в дійсності, можли
во, й не було людини з
таким прізвищем, то не
хай безстрашний і сміли
вий герой-партизан так
зветься відтепер.
Та справжній реальний
герой знайшовся. Це був
матрос революційної Бал
тики Анатолій Григоро
вич Железняков, ім’я яко
го оповите ореолом Ле
генд.
В 1935 році на сторінках газети «Правда» з’явився вірш Михайла Голодного «Партизан Железняк», рядками якого
почато цю розповідь. У
конкурсі на кращу масову
радянську пісню, що був
оголошений газетою, в з я-ли участь майже чотирис-

та профспілкових та само
діяльних
композиторів.
Кращою була визнана піс
ня Матвія Блантера «Пар
тизан Желсзняк». Відтоді
й почалося її довге жит
тя. Пісня полонить слуха
ча глибоким ліризмом, наспіекістю, мелодійністю і
прес': отою.
А першим виконавцем
пісні був уже відомий на
той час співак
Леонід
Утьосов. 1936 року пісня
звучала на барикадах Іспа
нії, де інтернаціональні
бригади вступили в жор
стокий двобій з ненавис
ним фашизмом.
Восени 1949 року у Мо
скві гастролював знаме
нитий німецький співакантифе.шист Ернст Буш. Він
натхненно виконував бо
йові пісні іспанських рес
публіканців. Тоді ж у його

програмі

прозвучала

Ще до початку концер
ту привертала увагу сцена,
яка нагадувала величезну
технічну лабораторію чи
таку собі невеличку елек
тростанцію. Гасло в залі
світло, і у промені про
жектора в партері з’явив
ся гітарист... Так починав
ся концерт болгарських
рок-музнкантів Формації
Студії Балкантон (скоро
чено ФСБ). Група, ство
рена 8 років тому, гастро
лювала у Данії, Норвегії,
ФРН, НДР, Угорщині та
інших країнах. В СРСР
ФСБ вперше. Гастрольний
маршрут цього колективу:
Одеса, Кишинів, Кірово
град, Гомель,
Чернігів,
Таллін.
Я зустрілася з музикан
тами Петером Славо, Іва
ном Лечевпм, Івайло Ніколовнм, Роуменом Бояджієвпм, Костянтином Це
ховим. У такому складі
ФСБ виступає з 1979 ро
ку. Па рахунку групи 7
дисків і один подвійний
альбом. У нашій країні

вважають за честь запи
сатися з ФСБ. Всі музи
канти цієї групи мають
вищу музичну освіту.
Ті, хто побував па кон
цертах ФСБ в залі облас
ної філармонії, погодяться
зі мною — видовище не
звичайне. Тут були і спа
лахи вогню, і хмари газу
(чудеса піротехніки), сві
тові і кольорові ефекти...
Ці для кого не секрет, що
прогрес у рок-музпці в
більшості своїй залежить
від рівня обслуговуючої її
техніки. Тож нерідко рокмузика сама по собі, без
техніки, не має художньої
цінності, примітивна, не
се, відбиток демсіїтатпзму.
Цього не можна сказати
про музикантів ФСБ. їх
виділяють висока профе
сійна майстерність, праг
нення створювати високо
художні композиції.
К. ТЕРЕНТЬЄВА,
музикознавець облас
ної філармонії.
Фото О. ШУТЕНКО.
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А. ЦТ (І програма)

Б. СЛЮСАР.

м. Сеітловодськ.
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Музыка С. НАМИНА.
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ПРИПЕВ:

Летний вечер.
Летний вечер,
Летний вечер
Будет сниться нам.
Летний вечер темныйтемпый
Ие скрывал от пае
Огоньки приморских
комнат
У любимых глаз,
Не скрывал он мысли
наши.
Чувстве» не скрывал..
Почему ж он стая
вчерашним
И далеким стал?
Почему он нам с тобою
Не оставил слов?
Только тихий шум прибоя.
Шорохи шагов.
Он за далью белой стужи.
Где-то, где-то там,
За стеклом морозных
кружев
Будет снитьср нам..

Ü
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«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:
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Кікабідзс) та міньйон Посипа Кобзона. В. Лівшиць
нагороджена диском-гігантом Софії Ротару. Третьо
го приза жюрі вирішило
не вручати.
Переможцям — паші ві
У другому турі лідери—
ті ж самі, Кіровоградці тання!
І. Чорпоіван та В. ЛівВІДПОВІДІ
шішь. Воин набрали цьо
НА ЗАПИТАННЯ
го раз^' однакову кількість
ДРУГОГО ТУРУ:
очок — 23, за сумою двох
1. «Ялла». 2. Програвач.
турів мають їх відповідно
43 та 42 і нагороджуються 3. Фігаро. 4. «Олімпія».
першим і другим призами. 5. «Зодіак», б. А. Петров.
І. Чорпоіван одержує диск- 7. «Юнона»
і «Авось».
гігант «Пожелание» (пісні 8. Гриф дає змогу зміню
О. Екімяпа співає Вахтанг вати звучання струп.

МУЗИЧНА
ВІКТОРИНА

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
Летний вечер теплый
самый
Был у нас с тобой.
Разговаривали с нами
Звезды и прибой.
Мам оставил темный вечер
Неугасший свет.
Обнимал он нас за плечи
И смотрел нам вслед.
Уходили мы по гальке
От тепла воды.
Было жарко. было жалко,
Смыл прибой следы...
И за далыо белой стужи,
Где-то. где-то там.
За стеклом морозных
кружев
Будет сниться вам...

І. КАРАНЬ^
___________ <

ТЕЛЕЕКРАН

славнозвісна
радянська
Желєзпісня «Партизан
няк». Вона настільки по
любилась, що її стали вва
жати народною.

Стихи В. ХАРИТОНОВА.

Звання переможця
осо
бистої першості НіровогрзДщини зі спортивного орієн
тування здобув представник
команди педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна кан
дидат у майстри спорту Ва
лерій Геращенко, Він буй
найсильнішим у поединках
на «Приз закриття сезону»',
що днями завершилися! в
Крилівському лісництві
на
околицях Світловодсьна. Ва
лерій з найкращим показни
ком
часу
пройшов
всю
складну дистанцію при не
сприятливих погодних ;
□ах, відмітившись на
11 контрольних пунктах.
Майже 130 орієнтувальнинів з багатьох колективів
фізкультури і організація об
ласті виступили на цих зма
ганнях, траса лких проляга
ла в місцях, де в буремні ра
ни Великої Вітчизняної вій^.
ни проходили запеклі бої' я*
фашистами.
Добре справилися з ди
станцією
і представники
юнацької команди «Гермес»
секції спортивного орієнтуу
вання Світловодсьного дитя
чо-підліткового клубу «Олімпік»
(педагог - організатор
спортивно-масової
роботи,
тренер О. О. Омельянцеи) де
сятикласник Михайло Омельпнцев і учень 8 класу Віта
лій Кузнецов (обидва з Світловодської середньої школи
М? 10). Вони і стали призера
ми особистої першості. Не
мали собі рівних на дистан
ції для жінок, яка станови
ла 5 кілометрів. їх друзі по
команді
дев’ятикласниці
Ельвіра Крамаренко, Вале
рія Павлова і Лариса Петуш
кова. Дівчата з Світловодсьна
зайняли всі призові
місця
п’єдесталу пошани.
іЛК
Успіх юних не
вий. Всі ЕОНИ — неоднораз^^
□і учасники обласних і рес
публіканських змагань і ту
ристських зльотів.

___

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

На украинском языке.

кілька років тому розі
йшлася одна з цих платі
вок.
Керівник групп Петер
Славо розповідає:
— Наша концепція —
болгарська
музика над
усе. Цс стиль ФСБ.
І справді, елементи бол
гарського фольклору ор
ганічно вплетені особливо
в ліричні епізоди концер
ту, який складався з ком
позицій «Ілюзія», «Обіцян
ка», «Епізод з романтич
ної кінокартини», «ДбнКіхот», «Денний соп» та
інших. Якщо все-таки спро
бувати віднести цей кон
церт до певного напряму
рок-музвку, то цс — артрок. Тексти до композицій
створені як професійними
авторами, так і амато
рами.
Такі співаки, як Еміл
Димитров (влітку ниніш
нього року вій виступав з
концертами у Кіровогра
ді), Ділі Іванова, Марга
рита Храпова та інші зір
ки болгарської естради

орієнтувальними

-

Роман ЛЮБАРСКИЙ

Каприччио для скрипки с оркестром
Фагоіу смешно, что скрипка в печали.
Кларнеты об этом недолго молчали.
Об этом так долго молчал барабан...
Но вспыхнул, грохочет, как старый вулкан.
И лава ударов печальную мглу
Прошила и где-то застыла в углу...
Во вздохах валторн жили ноты укора.
Петлею повисла минута минора...
Мелодия каплей последней пролилась
В разреженный космос — со сцены на зал.
А скрипка рыдало. А скрипка просилась.
И больше никто ее не укорял.
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8.00 — «Час». 3.35 — -.Лі
ванське скло». 8.50 — Кон
церт Московського хору МО
ЛОДІ і студентів. 9.20 — 46-й
тираж «Спортлото». 9.30 —
Будильник. 10.00 —- Служу.
Радянському Союзу 1 11.00—
Здоров’я, і 1.45 — Ранкова
пошта. 12.15 — Дитячий гу
мористичний
кіножурнал
«Єралаш». 12.30 — Сільська
година. 13.30 — Музичний
кіоск. 14.00 — Документаль
ний фільм. 14.20 — ФільмЕнстава Московського Ху
дожнього академічного теат
ру ім. М. Горького «Принц і
жебрак». 16.55 — Майстри
оперної сцени. Марія Кал
лас. 18.00 — Міжнародна па
норама. 18.45—Мультфільм.
18.55 — На арені цирку.
19.35 — Новини. 19.40—Клуб
мандрівників. 20.30 — Теле
фільм «В. Давидов і Голіаф».
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний огляд. 22.05 — Кон£і?
церт артистів оперети я.”
участю С. Варгузової і ІО.
депєєва. 23.00 — Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Концертний зал «Друж
ба». 11.35 — Телефільм «10
хвилин про 10 мільйонів».
11.45 — «Пісня скликає дру
зів». 12.30 — Компас турис
та. ]3.00 — Повніш. 13.10 —
До Міяснародиого дня сту
дентів. «Інтерклуб». 14.10 —
«Живе слово». 14.55—ФІльмконцерт «Розквітає рута-м’ята». 15.30 — «Село і люди».
16.00 — До Дня ракетних
військ і артилерії. «Слава
солдатська». 17.00 — Для ді
тей. Художній телефільм
«Сказання про хороброго
витязя Фет-Фрумоса». 2 се
рія. 18.10 — «Автограф». До
рогами пісні. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 —
укбво-популярішй кіноогляд «Резонанс». 20.30 — Висту
пає вокально-інструменталь'иий ансамбль «Смерічка».
20.45 — На добраніч, Діти!
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Інопланетянна». 23.00 — Новини.
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