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Сьогодні
попереду:
Підбито підсумки об
ласного

соціалістичного

змагання молодих доярок

за п’ять місяців ниніш

нього року, присвячено- і
го

70-річчю

Великого

Жовтня. Найвищих

ре

зультатів добились:

Світлана МЕНІ ЩЕПКО
з колгоспу імені Калініна Ульяновського
ра
йону, яка надоїла по
2.430 кілограмів молока
на корову.
Валентина БАСИСТА
з колгоспу імені Фрунзе

Кіровоградського райо
ну — 2139.
Надія ЖИВОТОВСЬКА
з колгоспу імені Шев
ченка Ульяновського ра
йону — 2129.
Ольга КРИВНЯ з кол
госпу імені
Шевченка
Ульяновського оайону —
2114.
Марія
АРТЕМЕНКО
з колгоспу «Росія» 11овоукраїнського району—
1858.
Надія ДІДУСЕНКО з
колгоспу «Росія» Онуфріївського району—1849.
Валентина ШАШЛО з
колгоспу імені XXV з'їз
ду КПРС Онуфріївського району — 1783.
Анатолій КОРН1ЄНКО

— дояр колгоспу імені
Горького
Долипського
району — 1766.
Світлана
БРУНЬ з
колгоспу «Мир» Ганворонського
району —
1731.
Алла ТИКВА з кол
госпу імені Горького Долпнського району — 1689.
Надія КРИСЬКО з
колгоспу імені
Куйбишева Ганвопонського ра
йону — 1575.
Ганна ПОНОМАР'ІУК
з Сзльківського цукрекомбінату Гайворонського району — 1561.
Тетяна БЕРЕЗНЮ* з
колгоспу імені Ульянова
Маловнсківського райо
ну — 1552.

ДОПОМАГАЄ ЕЛЕКТРОПАСТУХ
У колгоспі імені Круп-

ської

Кіровоградського

району сповна використо

вують резерви підвищення

продуктивності

громад

ської худоби.

Хороший настрій у молодого майстра машинного доїння колгоспу <.Росія» Олскі

сандрійсьного району Євгенії ШПАК: вона успішно

і

соціалістичних зобов'язань, взятих на честь 70-ї річниці Велиного Жовтня (з по-

!

чатку року надоїла від норови понад 1100 кілограмів молока), а середньодобовий

справляється з виконанням

надій р її групі — 9 — 9,5 нілограма. Це один з найкращих показників на МТФ № 1,

де працює кандидат у члени КПРС.
А ще Євгенія відзначається активністю в громадській роботі.

стінну газету «Тваринник», сумлінно виконує накази

виборців,

Вона
які

редагує

свого

часу

обрали її депутатом Михайлівської сільсьної Ради.
Фото М. ПАЛЬЧИКА.

Пам’ятається, електро
пастухи (оголений елек
тропровід, компактна ба
тарея невисокої напруги,
спеціальні штирі для роз
вішування електродроту)
колись викликали недові
ру у тваринників колгоспу
імені Крупської. Років де
сять тому — толі тільки
почали впроваджувати по
винну. А нещодавно за
ступник голови правління
колгоспу по кормовироб
ництву Л. Я. Безпалий уже
ділився здобутками: «Ми
взяли з пасовища в 1980
році 1730 тонн, а 1981 ро
пі — 2850. цього року —
майже 3 тисячі тонн зеле
ної маси з гектара В 1980
рдпі випасали майже 1000

голів, в 1981 — 2105. а в
цьому ропі на пасовищах
знаходиться
2500—2600
тварин. Для цього, у нас
зроблено 12 постійно дію
чих загонів, які розміщую
ться безпосередньо
біля
пасовищ».
Сьогодні — за даними
диспетчера колгоспу Оль
ги Тюріної — у літніх та
борах утримується
2864
голови великої
рогатої
худоби, V ТОМУ числі 945
корів. У літніх таборах
знаходяться і свині.
Тваринники колгоспу за
п’ять місяців одержали
на корову 1340 кілограмів
молока при завданні 1235
Мотря Василівна Коваль
чук має. за ней час на ко
рову 1846 кілограмів мо
лока. а комсомолка Ольга
Тихоненко — 1595. З пе
реведенням тварин V літ
ні табори надій молокана
колову підвищився на 200
грамів і становить сьо
годні 9.1 кілограма.
— Молодняк
великої
рогатої худоби теж наби
рає доброї ваги на зеле-

них кормах, — розповіда
ють відгодівельники Вік
тор Биндич та Василь Бугаєвко.
Члени цієї
підрядної
лапки нинішньої
весни
набрали 300 бичків і згід
но договору з правлінням
колгоспу
зобов' язалнея
реалізувати їх до початку
зимівлі вагою не менше як
400 кілограмів
кожного.
Завдання цілком реальні,
торік колектив уже доби
вався подібного показника.
А шестикласник Сашко
Бугаенко не знає них
цифр. Вій просто допома
гає батькові в роботі. По
му подобається бути «при
ділі» і па природі Не об
ходиться і без пригод: ін
коли вночі непрохані гос
ті — косулі. Потрапляють
в загорожі, звалюють шти
рі електропастуха Дорос
лим пе завдає немало
клопоту. А Сашкові до ду
ші — як не як. пригода.
Буде що розповісти това
ришам після КЯПІНУ.П.

ниптва — завдання номер
один. Гадаю, що добре
послужити цій справі має
і комсом ол ьсько- молод і ж ний двомісячник, оголоше
ний нещодавно в «Моло
дому комунарі».

мольці. Працюють вовн
сумлінно, добиваються ви
соких результатів. Скажі
мо, Олена Шевчук мину
лого місяця одержала па
інтенсивній відгодівлі сви
ней по 529 грамів прирос
ту. Але. погодьтеся, моло
ді сьогодні в тваринництві
ПОВИННО бути_ більше, ЯКщо не більшість.
адже
галузь бере па озброєння
найсучасніші методи гос
пода рювання.
Як збираємося вирішувати пю проблему? Поліп
шуємо умови пряні,
бу
дуємо житло, об'єкти соц
культпобуту
Ось і нині
зводимо чотири двоквар
тирні будники. Перекона
ний. що з часом не дасть
добрі наслідки, х
Великі надії покладаємо
й на комплексну програму розвитку
підсобних
господарств, яка прийня
та і вже реалізується в об
ласті Саме вона повинна
допомогти у подоланні
«вузьких» місць.

_

Д. ЦІ ПЕННО.
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— Єпгоне Георгійовичу,
здобутий вашого господарства відомі далеко за ме»нами області, його досвід
вивчається,
узагальнює
ться. Нещодавно, скажімо,
про кооператив
розпові
дала «Правда», відзначив
ши високу рентабельність
виробництва, вміння господарюпати А з чого почи
налася «Зоря»?

собні сільські
господар
ства підприємств, органі
зацій та установ», прийня
та в грудні 1978 року. Ра
зом з кількома підприєм
ствами міста — виробни
чим об’єднанням по сі-

транспортсрн, АВМ. Од
ним словом' усе, що ха
рактеризує рівень розвит
ку тваринницької
галузі
на сучасному етапі.
— Що ж являє
собою
кооператив
«Зоря»
сьо
годні?

Але ж навряд чи участь
підприємств-пайовиків
у
кооперативі
обмежується
тільки будівництвом...

— Звичайно. Вони до
помагали й допомагають
вам вести
господарство.
Що не значить? Пасампе-

ФАБРИКА М’ЯСА? НЕ ТІЛЬКИ...

— Ще па початку 70-х
років па околиці обласно
го центру було створено
радгосп, підпорядкований
Міністерству торгівлі. Ос
НА ЗАПИТАННЯ НАШОГО КОРЕСПОНДЕНТА
ВІДПОВІДАЄ ДИРЕКТОР
новним завданням
його КООПЕРАТИВНОГО ПІДСОБНОГО
ГОСПОДАРСТВА «ЗОРЯ» Є. Г. ТАЛПА.
було виробництво СВІ11ІИвалках «Червона зірка»,
ші. Ми мали кілька тва— Не буде перебільшен ред, дбають про забезпе
заводом радіовпробів, го
ням, якщо відповім так: ченість кормами. Щодня
• рііннішькпх
приміщень,
ловним підприємством ви потужне,
для годівлі поголів’я здебагатогалузеве виходять робітники в по
робничого.
об’єднання
! більшого використовували
господарство.
Виробляє ле. заготовляють зелену
харчові відходи.
Вироб «Друкмаш», «Агробудом»
мо щороку близько 1500 масу на неугіддях, запла
та « К і р о н о г р а я на ж м а н і б у ляли
близько 500—600
тонн м’яса. Окрім свиней
Ми ж виготовляємо
лом» — ми створили під
маємо па відгодівлі те й вах
гоїш ,мгі)а ‘tfjk. Звісно,
на
АВМ
вітамінні грану
собний
кооператив.
Спіль

що дл я і і;господа рства,
молодняк ВРХ, невелику
ли. частину з яких вико
ну
діяльність
розпочали
з
м
о.}оч
ното
нарву
ферм
у
.
котре ' піратне’ розпиватися
виробничої
Господарство саме займає ристовуємо па годівлю ху
па сучасній основі, спов розширення
бази:
спорудили
шість
ка

ться відтворенням стада, добі. а решту — обмінює
на використовувати ре
пітальних тваринницьких
виробництвом кормів. До мо на комбікорми. Участь
зерви, це — не показник...
приміщень і стільки ж літ речі, закріплені за
—... І народилася
ідея
нами у заготівлі фуражу бе
створення кооперативу?
ніх вигульних майданчи
1300 гектарів землі — це руть і підприємства міс
— Так. Ідея реорганіза
ків. Відповідно, зросло
не тільки кормові угіддя. цевої промисловості та
ції визріла давно, але по
поголів’я тварин, на до Віднедавна вирощуємо па школярі Ленінського ра
штовхом до неї стала по
помогу
відгодівельїшкам
них ще й овочі, маємо йону м Кіровограда..
станова ЦК КПРС і Ради
прийшла сучасна техні теплипю.
. .
Створення міцної кор
; Міністрів СРСР «Про підка—кормороздавачі, Г.І1ОЄ— Євгене (Георгійовичу! мової бази для
тварвиV - --------------. .- ■ ■

— А як розподіляється
вироблена продунція між
членами кооперативу?

— В залежності
від
внеску партнера в спіль
ну справу. Скажімо кіль
ка останніх років підпри
ємства отримують на кож
ну вкладену тисячу кар
бованців 300 кілограмів
свинини. В розрахунку на
робітника це складає в се
редньому по 32 кілограми
м’яса. Ціна його — 1 кар
бованець 22 копійки Про
дукція, як правило, реалі
зується через їдальні під
приємств.
— і останнє запитання:
у твапинницькій галузі об
ласті існує відчутний
де
фіцит кадрів. А як у вас
вирішуються ці питання?

— На жаль, хвалитися
нічим — тваринників теж
не вистачає. Здається, си
туацію може проілюстру
вати хоча б такни факт:
із 300 працівників коопе
ративу лише 12 — комсо

Розмову ЕІВ

М. ЧЕРНЕНКО.
м. Кіровоград.
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13 червня 1987 року

2 стор.

«Молодий комунар»

-

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«БАЙДУЖІСТЬ»

ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ.
Проблеми
впровадження
передової технології і но
вої техніки
розв’язували
машинобудівники
країни
на організованому Мініс
терством важного
маши
нобудування СРСР ярмар
ку технічних ідей,
який
пройшов у
виробничому
об’єднанні
«Ждановважмаш».

24 березня під таким
заголовком у «Молодо
му комунарі» було опуб
ліковано Критичну
ко
респонденцію про бага
торічні страждання ро
дини Лончинських, яка
мешкає
в
обласному
центрі по вулиці Іранспортній,
34/2.
Почи
наючи з 1975 року, по
двір’я їхнього будинку
постійно
затоплюється
водами.
Редакція одержала від
повідь від
заступника
голови виконкому
Кіровської районної Ради
народних депутатів міс
та
Кіровограда М. С.
ТРИГУБЕНКА:
«Статтю «Байдужість»,
вміщену в газеті, - роз

На знімну:
учасни
ки ярмарку молоді спеціа
лісти виробничого
об’єд-.
нання
«Ждановважмаш»
(зліва направо) провідний
конструктор Н. І. ЛЕБЕДЬ,
інженер-технолог О. В. Б0ГОДИЦЯ та інженер-техно
лог Є. М. КОСТЕЦЬКИЙ.

Фото Б. ДЕМБИЦЬКОГО.
(Фотохроніка РАТАУ).

глянуто в
Кіровському
райвиконкомі.
Силами
міськкомунвідділу вжито
заходів по ремонту тро
туарів,
розчищенню та
поглибленню
водостоку
між
житловим будин
ком № 20 по проспекту
Перемоги та домоволо
дінням
Лончинських.
Додатково
відсипано
тротуар зі щебеню та
відсіву з боку проїжджої
частини.
Шляховому РБУ на
казано провести ремонт
шляхових бордюрів
на
визначеній дільниці ву
лиці Транспортної. Про
закінчення робіт редак
цію газети буде пові
домлено».
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І. ПРЕЛЮД
А ФЕДОРОВ уже не комсорг... Та
°=’
не дуже й давно... Але точно,
переобрали...

Скажу щиро — спершу я не зміг
розібратися у своїх емоціях від такої
звістки. Переобрали? Чому? Де ж Сер
гій тепер? Ким? А па його місці хто?
Час пояснити, звідки така
навала
почуттів стосовно однієї людини. До
поможуть у цьому, між іншим, фор
мальна логіка, а що попередні публіка
ції про знам’янських залізничників вза
галі і вузлове локомотивне депо зокре
ма.
Отже, залізниця. Звісно, є тут ще чи
мало й проблем. А раз тан, то є місце
й тим, хто звалює весь цей тягар собі
на плечі і — тягне. Крекчучи, щоразу
поправляючи такий нелегкий «рюкзак»,
але — тягне. Бо вважає, що інакше на
можна. Дехто, обережніший, переконує
себе й сусідів, що це — ненадовго, тим
часово. Але тягне так само.
/
А є й такі, хто ладен якщо тягнути
щось, то лише варте тих зусиль. «Мак
сималісти», «вискочки»,
«нерозумні»
(пом’якшений відповідник) — ці та по
дібні ярлики за очі, а то й демонстра
тивно вголос чіпляють на спини їм,
нетиповим,
з
прямою
надією,
що
спіткнуться, не витримають, програють.
Коли ж тане настає (чом дивуватися,
якщо звідусіль не підтримка, а майже
саботаж?) — гучно паплюжать як тако
го, хто протиставив
себе колективу,
узявся не за своє діло... Д там уже не
далеко й до «давно не відповідає поса
ді, що займає...».
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Скажете, такого більше немає?
Буває. Сталося.
Згідно законів логіки локомотивне
депо увагу газети привертало і раніше.
Хоча б тому, що Знам’янка — це перш
за все залізниця. А залізничний ву
зол — це. у першу чергу. її технічний
парк; локомотивне і вагонне депо. І ос
тання ланка у цьому логічному лан
цюжку — у депо найбільше молоді,
хоч є потроху і у відділенні залізниці,
і на дистанціях, і па самій станції тощо.
А далі логіка нам уже навряд чи до
поможе. Бо впродовж кількох останніх
років в силу різних обставин склада
лося так. що кожен з наступних ком
соргів локомотивного депо не втриму
вався на цій посаді довше якогось пев
ного строку. Ледь «Молодий кому
нар» — за словами тоді іце беззмінно
го секретаря вузлового комітету ком
сомолу Валентина Жукова та першого
секретаря міськкому комсомолу Мико
ли Давидова — брався відзначати ді
лові та організаторські якості щойно
обраного секретаря комітету комсомо
лу локомотивного депо, як зі швидкіс
тю телеграфу вже ширилась чутка, що
Станіслав Муленко. скажімо, вже зно
ву «рядовий».
Причини? Звісно, «сімейні» та «осо
бисті» напохваті були завжди, але й
неозброєним, як кажуть, оком неважко
помічалося угодовство того ж вузло
вого та міського комітетів комсомолу—
«що ж, ми тебе розуміємо, не можеш—
по силуватимемо...» чи в тому ж тоні.
Комсоргів Із солідним стажем, між ін
шим, не було й в інших підрозділах
вузла, звітно-виборні кампанії виноси
ли на загальний огляд щоразу нових
хлопців і дівчат. Але «найспецифічнішим» вважалося і вважається все-таки
локомотивне депо.
Що ж. причини причинами, а час
Ішов. Мінявся спілчанський склад, мі
нялися його активісти. Бюро міськкому
комсомолу наділяло найширшимн пов
новаженнями чергового «противника»
на локомотивному фронті, благослов
ляло його на ударні справи і в надії
хоч на рік перепочинку... полегшено
ставило крапку в протоколі.
Якщо досить очевидний після сказа
ного вище висновок не напрошується

говій вазі добору
кадрів: за час. що
минув з
моменту
його обрання, Сергій-такн добре по
дбав про дійсно якіс
ний склад свого ко
мітету
комсомолу.
Додамо і той логічний факт, що й він
сам мав можливість, та й не поодинокі
нагоди, зрештою, як член вузлового
комітету комсомолу краще знайомитися
з якимись додатковими нюансами в
його роботі. Більше того: можна при
пустити, що тимчасове виконання ним
функцій вузлового секретаря В. Жуко
ва було наслідком не стільки вимуше
ної необхідності, скільки оцінкою його
справді ділових та організаторських
якостей. Це та інше — а в сумі народ
жувався хороший комсомольський пра
цівник.
Тому, коли В. Жуков зазбирався з
вузла, певно, великих вагань (у нього
особисто — теж) щодо кандидатури
наступника не було — С. Федоров. Пи
тания з резервом по депо теж залиша
лося ясним: А. Дяков майже протягом

так, допоможемо читачеві сформулю
вати його. Ну звичайно ж — з усіх кін
ців виглядали комсорга саме з отих
максималістів і «нерозумних», хто б ухо
пив і тягнув! Але — і дотигнув-такн
хоч до найближчої віхи. Не будемо
краснобаями — таке покликання чека
ли від нового комсорга далеко не всі,
багатьом, якщо по правді, то трошки
й байдуже було: Муленко в бігах ще
рік збиратиме на збори, до адмінбудинку за поворотним кругом, чи якийсь
Проценко або Федченко. (Тим не менш
ця більшість бадьоро уповноважувала
та визначала обов’язки для комсорга
локомотивного депо як такого — агі
тація утримувалася на стабільно висо
кому рівні). Пізнали тактику? Так,
так — «давай, голубе, берись. Але хай
тільки спіткнешся...».
Лідера у справжньому розумінні все
не було. Будемо відвертими і тут: він
все ніяк сам не висував свою кандида
туру. Бо недобровільне «обирання» вже
само по собі сприймалося як вимушене
доручення, а воно відомо, яка віддача
від примусу...
Тому так схвильовано писала паша

ПЕРЕБУДОВА1
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

(■

В

7*

я

а

99

;99

НЙ за поворотним
газета про наслідки чергових звітів і
виборів у цьому депо. Вони вперше (зі
слів самих депівчан) пройшли дуже
іцпро і по-діловому. Тому так неупереджспо, з надією, яку важко було
приховати, слідкував .«Молодий кому
нар» за першими кроками нового ком
сорга. Чому? Бо Сергій Федоров (а це
і був вій) вперше з-поміж усіх своїх
попередників із самого початку чітко
висловив свою програму роботи, Він
не міг не мати на це право: до обран
ня секретарем працював слюсарем по
обслуговуванню локомотивів, був групкомсбргом і, кажучи навіть обережно,
непогано знав як виробничі, так і суто
спілчанські біди деповців.
І, нарешті, наше останнє «тому»: не
прості перші сторінки біографії нового
комсорга неформальними не були і та
кими не здавалися, бо у Сергія з’явля
лося все більше прихильників. Явних,
доброзичливих — тих, хто відтепер уже
не лише підтримував його починання,
але й щиро брався допомагати. А чи
не про це мріє ледь не кожен другий
серед вожаків? «Молодий комунар»
вважав за потрібне знайомити й інших
з цими першими справжніми кроками
комсорга. Писали ми і про «шелест»,
який пішов від його міцної, можливо,
часом і різкої руки в питанні з вибули
ми без зняття та тими, хто не став на
облік. Про тактику розумних копромісів в організації і проведенні зборів та
засідань
комітету комсомолу. Про
справжню роботу деповських КМК.
Про відродження авторитету оператив
них комсомольських загонів дружинни
ків у депо, про живинку в організації
змістовного дозвілля... Зображене збо
ку, воно своєю безсторонністю й доймало зображуваних («навіщо всім наше
внутрішнє?»), але суті своєї не міняло:
сніжок обростав новим снігом.
У переліку добрих справ С. Федорова
ми недарма наголосили на першочер-

усього часу секретарювання був його
діловим заступником, тож на посаді
вже самого секретаря почувався б до
сить певно. Схвально поставилися до
кандидата й у міськкомі,
пройшов
співбесіду С. Федоров також в обкомі
комсомолу.

II. ДРАМА
А на третьому засіданні вузлового
комітету комсомолу Сергія Федорова...
не обрали.
Збіг обставин?
Валентина ФОМЕНКО, зав. сектором обліку членів ВЛКСМI Знам’янського залізничного вузла: 3 асі дань
було кілька. Перше перенесли
через
неявку ще одного кандидата — Воло
димира Сокирка, друге — через парну
кількість членів комітету. А вже па
третьому голосували повним складом.
Як? Таємним голосуванням, звичайно!
Усе. як слід, демократично... ДАені осо
бисто небайдуже, з яким секретарем
доведеться працювати, і через цс не
скажу, за кого віддала голос...
Олена БОНДАР, інженер проектнокошторисної групи відділення залізни
ці, секретар комсомольської організації:
Робити якісь узагальнення права не
маю — комсоргом всього перший рік.
Але знаю напевне, що практично весь
склад вузлового комітету комсомолу
теж новий, люди також допрацьовують
свій перший рік комсоргів... А тому
пригадую точно — таке вийшло й по
переднє обговорення кандидатур: гово
рили абстрактно, обтічно, взагалі... і ні
про що. Якщо не помиляюся, по суті
висловився лише М. Давидов. Так що
заперечень як щодо особи Федорова,
так і, тим більше, Сокирка з точки зо
ру їх ділових якостей і бути не могло.
Ми практично не знали ні того, ні ін
шого... Так, стихійність напевне була...

— Олено, а як же вам працювати з
людиною, яку ви не знаєте ні з якого
боку?
— Мабуть, важливо не це — поди
вимось. як Володя себе проявить в ро
боті потім...
М. ДАВИДОВ, перший секретар Знам’янського міськкому комсомолу: Нам
потрібен був би такий, працівник на
вузлі, як Федоров. Але ж вирішує ко
лектив! Демократично!
— Якщо навіть колектив сліпий?
—...Подивимось. Будемо
допомагати
новому комсоргу як зможемо.
С. ФЕДОРОВ: слюсар: Не буду при
ховувати — для мене це драма. Та про
який кар’єризм мова! Треба ж назива
ти речі своїми іменами: безталанний
просто пнеться вище, аби пнутись, а
решта ж людей просто не вміє стояти
на місці! Ось і я той час. що залишив
ся до закінчення комсомольського віку,
хотів використати найпродуктивніше.
Я ж не починав би па вузлі все спо
чатку, а продовжував би зроблене у
себе в депо... А тепер що ж...

* * *

Мені :залишилося хіба лиш в дечому
над
--------доставити ------------крапни
над «і». Звичайно,
після бійки куланами не махають, тож
ці думки хай стануть спробою пошуку
істини і приводом для висновків на май
бутнє. Місьнком комсомолу (особливо
останнім часом) піддається гострій нритиці за незадовільну роботу з кадрами.
А так тривога за наслідки
«виборів»,
про які йшла мова, досить реальна.
Уточнимо чому. Демократія — річ не
однозначна, її легко спотворити до міс
ництва та міжусобиці, і тому вже є по
дібні принлади, на жаль. У нашому ви
падку залізничники зручно примости
лися виключно ДЛЯ ВЛАСНИХ
ЗРУЧ
НОСТЕЙ під парасолькою
демократії,
повністю зігнорувавши суть і, головне,
механізм справді демократичних вибо
рів. Фальшиво звучали запевнення, що
«в нас, як на «РАФі», «ВАЗІ», що оби
рали в дебатах. Дебатів і обговорення
не було, нічого лукавити. Претендентам
не було жарко від відвертих питань про
минуле і плани, бо питань таких не бу
ло. Гірше всього, що від
відповідаль
ності за голосування не було жарко
комітетникам. Вони забажали тихень
ко, потайки поставити галочки і хрести
ки напроти прізвищ
КОГОСЬ ТАМ у
списках, а потім так само з потуплени
ми поглядами пішли геть. Невже ще й
сьогодні можна свідомо допускати таку
халатність?
При висуванні
кандидатур за
пре
тендентів проголосувала більшість: за
С. Федорова — спілчан у локомотивно
му депо, за В. Сокирка — у пересувній
машинній станції.
Із Федоровим зрозуміло. Не будемо
ставити знаку питання і навпроти пріз
вища другого кандидата — на новій по
саді він ще не зробив нічого таного,
Щоб дістати оцінку. Але, але... Чудес,
як відомо, не буває. Новий комсорг на
чолі такої чисельної організації пови
нен мати хоча б якийсь мінімум досві
ду. А у Володимира — невеличкий стаж
виконання доручення групкомсорга ще
під час навчання у вузі. Чи цього до
сить, щоб не лише міцно стати на но
ги, але й рвучно повести вперед велику
організацію? Навряд. Недивним, навіть
природним тому
здалося
мені
його
прохання не затверджувати комсоргом,
дати можливість принаймні рік попра
цювати заступником. А комітет комсо
молу наче назло — «на тобі,
хлопче,
викручуйся, як зумієш!»...
Хто ж буде суддею між псевдодемонратією і справжнім поступом вперед,
янии у двобої почався у травні цього
року на Знам'янському
залізничному
вузлі? Міськком комсомолу? Чи сама
первинна?

І. КУЦЕНКО.
м. Знам’янка.
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На сторінках «Молодого комунара» - прем’еоа
брикн «Розповіді про героїзм».
1
ера
'■Життя країни, як і будь-яке життя, вимірюється
рьами. Сімдесят героїчних літ... Вони вмістили в со
V перемогу першої в світі соціалістичної революції
К^ісомольськ-на-Амурі та Дніпрогес, Магнітну та
їуркенб, великий подвиг у Священній війні радян
ського народу з фашизмом.
и А
Прекрасне минуле Радянського Союзу зберігається
І примножується, передаючись ВІД ПОКОЛІННЯ до по
ління. Нині героїзм у справах тих, хто освоює Си
бір. трудиться на ударних будовах п’ятирічки піднінанься до космічних висот, варить сталь, вирощує
хліб. навчає дітей, несе службу по захисту священ
них рубежів Вітчизни, виконує свій Інтернаціональ
ний обов язок.
Герої живуть поруч з нами. В єдиному строю герїв стоять представники всіх націй і народностей
радянського Союзу.
Пишіть до газети, розповідаючії про своїх батьків
І ?£, хто йде на подвиг сьогодні, Розповідайте про
героїзм, адже найяскравіші його приклади повинні
стати загальним надбанням.

РУБРИКИ
раптом виходить, що ти
залишаєшся один, без то
варишів. Та наказ був
конче ясним: «Молодшо
му сержанту Кондрсскулу
готувати новобранців». На
папері все чітко, а ось в
душі?
І все спочатку — на
вчання, учбові стрільби,
підготовка
розвідників.
Але у численних рапортах
Валентин доводить.
що
йому необхідно бути са
ме там — в Афганістані.
У відповідь звичне; «По
трібен тут!». І все ж до
вів солдат, що в бойовій
обстановці, поруч з ново
бранцями, він буде но-

СЕРВІС

це ведеться ще з часів
Іспанії та Халхін-Гола.
...Розвідка доповіла: в
кишлаку Сиваш знаходи
ться банда на чолі зі сво
їм керівництвом. Завдан
ня — вибити душманів з
кишлака, який став своєрідшім укріпленим пунктом ворогів.
Лише третя атака дозводила нашим підрозді
лам увійти до вузьких ву
личок улоговини. Змовкли
постріли, причаїлися вороги. Тиша після затяжного бою здавалася чнмось неймовірним.
Поруч з Валентином —
Василь Пісніи з Іваново,
а також Олег (його пріз
РОЗПОВІДІ вища Коидрескул не па
ПРО ГЕРОЇЗМ м'ятає, той прийшов до
роги в числі новобранців).
А попереду — лабіринт,з
кожного віконця котрого,
з кожного даху тебе мо
жуть
вкусити свинцеві
оси смерті.
— Справжнє пекло, ■
мінський
ре дрібнішим.
мовив
хтось із хлопців,
...Через тиждень Конжим, відчуття
Як луна на ці слова
дрескул наздогнав своїх
власної
са.мо- товаришів у Кабулі, і вже пролунала кулеметна чер
стійпості
робга. Впав тяжко поране
лять
добр}' разом з ними прибув на ний в груди Олег. А ще
місце постійної служби в
справу — юнак Шнндант. Місцевість ця через якусь мить кілька
перетворюється гористо-пустельна, а спека куль впилися в тіло Васи
в мужчину.
просто нестерпна. Велика ля — трохи нижче серця.
Коидрескул кинувся
на
— Ким би я кількість шосейних доріг, допомогу хлопцям, та йо
кишлаків. Як відрізнити:
'В нині, якби хто тут друг, а хто ворог? го шлях попередила лі
доля не розпо Небезпека — поруч.
нія, прокреслена кулемет
ною чергою. Швидко отя
рядилася саме
— І досі не можу забу мився від шоку і перетнув
так? — немов ти свого першого чергу
лінію смерті. А далі, вже
запитує сам се вання по охороні мосту
нічого не пам'ятаючи, ки
бе Валентнії.— через річку, — пригадує нув своє тіло до віконця,
Якби НЄ Д()ВЄ- Валентин. — Тільки-но змі з якого лився свинець.
нили попередній
наряд,
лося
відчути почалась стрілянина. Ніч Вогневу точку було
радість від по і спалахи куль, наче зір давлено...
Після Афганістану
садженого ПІД ки, що падають з неба... валер бойового ордена,
палючим
аф- Душмани стріляли з чи молодий комуніст Вален
малої відстані, мабуть, тин Коидрескул залишив
ганським сонпідійти ближче не нава
цем
дерсвця? жувалися, але нерви по ся в строю, змінивши свій
армійський пост на служ
Якби жагучий тріпали. То було перше бу в органах правопо
серця чергування в бойових умо рядку.
біль
Після служби Валентин
по втраченому навік то вах.
У червні вісімдесят чет поспішає додому.
Його
варишу?.. Труднощі, нкі
мені довелося перенести вертого сержант Вален чекають дружина Юлія та
Че
слово тин Коидрескул писав у маленька Маринка.
там.
наповнило
«життя» смислом, який я заяві до партійної органі кають його і підручники,
дивізії:
«Прошу за якими він засиджується
не можу навіть передати. зації
прийняти
мене
до
лав Ко допізна (думає цього ро
...Свої перші кроки в
солдатських чоботях Ва муністичної партії Радян ку поступати до Дніпро
лентину довелося робити ського Союзу, партії ве петровської школи мілі
ції).
в Туркменії. Швидко про ликого Леніна...».
— Треба навчатися, —
Батьківщина.
Широкі
летіли півроку. Що з них
твердо
каже мій співбе
твої
простори,
та
почи
найбільше запам'яталося?
Мабуть... образа. Відразу наєшся ти з речей цілком сідник. — Бо що ми без
після нового, 1983 року, конкретних — отчого по постійної готовності і вмін
підрозділ, де починав слу рога, берізки під вікном ня захистити Батьківщину
жити Коидрескул. був на тощо. Для кожного з по від ворогів?
Так само як і Батьківправлений до Афганіста колінь радянських воїнівсловоі шина — без своїх вірних
ну. Без нього... Хлопець інтернаціоналістів
за цей час дуже звик до Батьківщина містить свійі синів.
С. БОНДАРЕВ.
своєї солдатської сім'ї. І особливий смисл. Мабуть.

ВЕРЕСЕНЬ І ВСЕ ЖИТТЯ

8Р АЛЕНТИНУ Копдрес** кулу двадцять два. У
кожному по дванадцять
місяців,
але
впевнено
можна сказати, що пайоерблнвіший з них
для
КсЖрескула — вересень.
Народився 1-І вересня, ще
через сім перших осінніх
місяців
відчинив, двері
свого першого шкільного
класу. У вересні пішов і
на службу до Збройних
Сил країни.
У вересні 1984
року
Батьківщина
нагородила
свого сина бойовим орде
ном Червоної Зірки...
В армії хлопці мужні
ють значно швидше. Ар-

З стор

Кіровоградська взуттєва фабрика спеціалізується по випуску моделей дитячо
го взуття для різного' віку. За період з початку року по травень підприємство
випустило понад план 50 тисяч пар взуття на суму 70 тисяч карбованців. За ра
хунок оновлення асортименту на три чверті найменувань лише в цьому році фаб
рика освоїла випуск 36 нових моделей.
ГМППОПТк'ІНЛ
а знімках: заготівельниця закрійного цеху № 1 Тетяна СИВОРОТКІНЛ
(іш знімку зліва) закінчила Кіровоградське СПТУ № 14. Але відтод., як. працює
на підприємстві. вже освоїла всі операції у своєму цеху, по правуочолюе ко
сомольську групу бригади заготівельників; з початку року члени КМ К де
бригадиром 3. Кріпак (групкомсорг Т. Шатевич), виходили переможцями
сицзмагання серед комсомольсько-молодіжних колективів ФабР«™- в грИБА

в бібліотеці
У найбільшій в області
науковій бібліотеці імені
Н. К. Крупської 23 тисячі
читачів мають у своєму
розпорядженні 700 тисяч
примірників книг, журна
лів, газет, платівок. Що
року це багатство зростає
ще на 35—40 тисяч нових
придбань, якими корис
туються на абонементі і в
кількох читальних залах.
Саме тут студентам і
спеціалістам часто дово
диться звертатися до од
них і тих же видань (ча
сом рідкісних) або
по
кілька разів працювати з
літературою, екземплярність якої обмежена, і че
рез це додому вона не
видається. Відмовляти чи
тачам жаль, а допомогти
ніяк. Частково вихід зна
йшли — це фотокопія. Во
на допомагає зекономити
час любителям
поезії і
музики, які годинами пе
реписують улюблені вір
ші, пісні і ноти.
А винахідникам і раціо
налізаторам, молоді, яка
займається
технічною
творчістю, часто
буває
потрібно мати під рукою
схеми чи креслення, на
друковані у книзі чи жур
налі.
Ось тут і стає в нагоді
новий вид платних
послуг,
запроваджених
в
бібліотеці з нового року.

У спеціальній лабораторії
(на 4-му поверсі) в
се
реду і суботу приймаю
ться замозлення зід на
селення, організацій і ус
танов на різноманітні ви
ди фоторобіт, більшість з
яких не випускаються у
фотоательє
міста. А са
ме — технічні репродук
ції,
тобто,
перезйомка
будь-яких текстів з книг,
нот, схем, креслень.
Виконуються також ви
їзні замовлення: фотогра
фа можна запросити до
дому, в установу чи ор
ганізацію, де є потреба
сфотографувати якусь па
м’ятну для трудового ко
лективу подію, зробити
на робочих місцях знімки
для Дошки пошани чи в
стінну пресу, сфотографу
вати цікаві масові заходи
в закладах культури і т. п.
Бібліотечна
фотолабо
раторія приймає також за
мовлення на друкування
фото з негативів, прояв
лення чорно-білих плівок,
на
зарядку і розрядку
сет, художнє фото, дає
консультації тим, хто вчиться фотографувати.
За тиждень виконується
будь-яке замовлення, а
плата береться за готову
продукцію.
задоволені
Замовники
фото послугами з бібліотеці.
А. КОРІНЬ,
редактор обласної на
укової бібліотеки іме
ні Крупської.

Хоч листа й не було
надруковано
Молодь смт Устипівки скаржилася на пога
ну роботу районного бу
динку культури. З відді
лу культури
Устинівського райвиконкому нам
повідомили:
«БК було
закрито
службою
пожежнагляду. Зараз проведено ре
монт електромережі, спе
ціальну обробку дерев’я
них конструкцій. На час
ремонту БК відкрито літ
ній танцмайданчик».
* * *
Пенсіонери обласного
центру у листі до ре
дакції писали: «У цент
ральному гастрономі № 1
обласного центру у м’яс
ному відділі постійно
обраховують
покупців.
Чому б не поставити у

такому відділі електрон
них ваг, щоб покупці не
сумнівались у чесності
продавців?».
Копію листа ми па'правили в обласне управління торгівлі, Віднаповідає заступник
пальника
управління
А. К. Степанчук.
— Лист пенсіонерів об
говорено в колективі га
строному № 1. Продавці
м’ясного відділу суворо
попереджені, іцо у випад
ку виявлення фактів об
рахування будуть кара
тись дисциплінарно аж
до зняття з роботи.
Електронні ваги в цьо
му відділі встановлені.
Протягом другого квар
талу ваги з’являться і в
інших відділах.

завтра — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

13 червня 1987 року

«Молодий комунар»

Калейдоскоп

«Диск-залу»
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g «Машина часу»
5
§ подорож у минуле
К

Англійські любителі
поп-музики стали свід
ками народження незви
чайної платівки. Протя
гом трьох днів йшов за
пис відомої пісні Пола
Маккартні «Хай буде» у
виконанні Марка Кінга,
Майка
Пітерса, Гаррі
N
Мура. Мел і Кім. Ніка N
Кеймена, Кіма Уайдла,
Стефанії Лоуренс, Енді
Белла, Марка Кнопфлера, Поля Кінга та інших
зірок зарубіжної естра
ди. Кошти, виручені від
продажу пластинки, бу
дуть передані
родичам
загиблих у результаті
аварії парома «Геральд
оф фрі Ептерпрайз» по
близу бельгійського порту Зебрюгге.
В
інтерв’ю
англій
ській газеті «Сан» один
із учасників концерту—
Майкл Пітере, сказав:
«Мені здається, що ко
жен відчув, що значило
бути в ті хвилини на паромі. Яке безглуздя, що
таке трапилось. Адже ви
ніколи не почуєте, шоб
винищувач злетів з ВІ Д’ fs
критими люками! Це те
раз свідчить про те. що
світ, в якому ми живемо. перевернутий догори
дном».
А На лондонському
г------’ ' ‘
відстадіоні «Уемблі»
фонд
бувся концерт у
допомоги хворим «недугою століття» — СНІД.
В ньому взяли участь
Джордж Мпнель. Холлі
Джоясон. Елтон Джон,
Кім Уайдл. Майкл Лїн«ап, Том Робінтн. Боб
Гелдоф. Ширлі. ПепсІ, а
також багато інших ві
домих музикантів і спі
ваків.
А Популярна англій
ська група «Культурний
клуб» випустила альбом,
до якого увійшли кращі
пісні ансамблю, викона
ні раніше Альбом нази
вається «Цей час».
Д 3 новим виском ви
ступив Нік Кеймен. Му
зичні критики відзнача
ють. шо коли раніше
хтось і сумнівався у йо
го таланті, то випуще
ний сольний лиск співа
ка — найкращий доказ
ного високої
виконав
ської майстерності.
Нова робота ан
самблю
«Уайтсиейк»
(«Біла змія») — лиск з
однойменною назвою —
розцінюється
англій
ською критикою як _«лу
же ШУМНИЙ і НУДНИЙ».
Д Відомий американ
ський антпеппеие»
Біл
Грем запропонував ппозестн у Москві 4 липня,
ч
Пень
незалежності
СІНА
гала-концепт з
участю кпаїиих амери
канських і панамських
виконавців. В:и попе пе
реговори
з
М'»Й«ПОМ
Джексона«. Ст'ві Улн”'>пом. Пяйанлю
Рогр.
П'ЗОІО Мічр.пЛІ, Бапбяпою Стпяйчанд, групою
аС ячтапо-л
За матеріалами за
рубіжної преси під
готував Ю. СЛАВІН.

«Это было так давно,
и вспомнить мудрено...».
«Машина часу» була тоді
надзвичайно популярною.
Кожна нова пісня сприй
малася серед молоді як
відкриття реального сві
ту, де є місце болю і ра
дості, де багато
дечого
«намальовано чорним», і
тому бій між правдою та
кривдою повинен точити
ся кожної миті.
Своєрідне відображен
ня
світогляду
молодої
людини, яка
вступила в
життя, діалектичне
його
змінювання, поступове за
родження громадянської
свідомості — так можна
охарактеризувати
ступе
ні зросту творчості «Ма
шини часу».
Інколи Андрій Макаре
вич, що разом з Сергієм
Кавагое та Олександром
Кутіковим стояв біля дже
рел ансамблю, навмисне
загострює ситуацію, згу
щує і без того не дуже
світлі барви. Макаревич
усвідомлює, проти якого
саме ворога
доведеться

воювати. Це — обиватель,
що завжди вмів пристосовуватись.
«Машина часу» не СПІвала про любов, роблячи
наголос
на
соціальних
проблемах. Гучність зву
чання
голосу
вокаліста
зрівнялася із фоном му
зичних інструментів
су
проводу. Експерименти з
духовою групою (вплив
«Чікаго»), із різними му
зичними
стилями, своє
рідне поєднання талантом
Макаревича року з тра
диціями російського
мі
ського романсу... «Маши
ну» критикували, їй, як і
усім некомерційним рокгрупам, довелося
подо
лати не один бар’єр за
борон і забобонів.
«МаНаприкінці /0-х
прошина часу» набула
фесійного статусу, Багато
місце
гастролей, перше
«Весняні
на
фестивалі
ритми-80» в Тбілісі,
но
вий сплеск популярності.
Усі співали про новий по
ворот і про сніг, що після
довгої зими сходить за

— А назви у пас немає
ніякої, — переглянулися
хлопці. — Все ніяк ие при
думаємо. Нема такого ва
ріанту, щоб усім сподо
бався...
Ну піо ж. навіть естрад
ні колективи із всесоюз
ною популярністю і то не
всі мають лункі чеканні
назви. Ансамблі, що по
казують публіці лише піс-

квартету ніякої етикетки
не
приладнаєш.
Втім,
можна таку, зі слів учас
ників: «Нам ніхто не ка
зав, що ми на когось схо
жі».
сприііНесхожість пя
мається публікою доброзичливо. Перший приз у
міському конкурсі вузіваиських самодіяльних
самблів «Гітара по колу»,

«Душа не стане
прохідним двором...»
ні одного з учасників, від
рекомендовуються
його
іменем — приміром, група
Стаса Каміна. За цією
аналогією квартет із Кі
ровоградського
витого
льотного училища цивіль
ної авіації, про який наша розповіль. цілком можна називати групою Сер
гія Коричева, оскільки у
всіх пісень його музика і
вірші.
третьокурсник
Сергій,
факультету повітряної навігації. був віломнй і нам.
у редакції (брав участь у
святах газети в Кіровограді та Знам’янці), і чи
тачам (член літстудії «Сі
вач». друкувався в «Мо
лодому комунарі»)
саме
як поет. Та от виявилося,
Що Сергій ше н компози
тор. і гітарист, і співак.
А Олексій Монахов, теж
«сівачівепь» із кращих —
вокаліст. Ше з ними ви
ступають Ігор Конюхов
(гітара, вокал) і /Михайло
Катиба (скрипка, вокал).
Акустичні гітари —’ ак
сесуари бапдівсБкі. а от
скрипка, як кажуть, не з
тієї опери. Виконання в
три голоси —- крен до
естради. До сумарного ж
враження віл звучання

виступи у своєму учили
щі, в педінституті, інсти
туті
сільгоспмашинобу
дування. у Філармонії...
Троє з чотирьох учасни
ків
закінчили
музичні
школи, володіють кілько
ма інструментами. Власні
пісні Сергій Коричев по
казує товаришам, до за
уважень. як вони кажуть,
прислухається. Але вра
ховує їх не завжди. Від
хиляються. буває, компо
зиції. які, на думку хлоп
ців. неможливо викопува
ти квартетом, не підхо
дять вони.
— Емоційні зв’язки лю
дини з людиною, людини
з ппиптою. — так визна
чає С. Коричев ухил текс
тів пісень.
Якщо їх ловити тільки
на слух, то зачіпаються за
пам’ять і Філософські вис
новки з життя, світогляд
ні устремління: «Я ведь
з»яю — жизнь не рай».
«Душа не станет проход
ным двором»... Якщо по
слухати ше раз. перечита
ти •— чітко звучить мотив
дружби ї одвічний
(да
ний люпині природою, але
в суєті буднів часто від
сунутий на .задвірки) сму
ток в:д майбутнього поз-

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

Орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛИСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 03226.

Індекс 61103.

НА ВАШЕ
ПРОХАННЯ
кілька теплих днів.
Але
коли обставини
нашого
життя справді змінилися
і почалося оновлення
спільства, ВИЯЕИЛОСЬ,

«Машині часу»- немає про
що співати. Андрій
Ма
каревич, відповідаючи на
питання «Музичного рин
гу», намагався
пояснити
цей
феномен
великим
рівнем гласності; тим, що
практично не залишилося

так званих закритих тем
для обговорення. Та, ма
буть, справа в тому, що
пісні
теперішньої
«Машини» стали просто нецікавими для молоді, Примітивна мелодика
музики, що її написав Кутіков,
тексти, де із смаком деталізуються труднощі ін

дивідуальної
перебудо
ви: «Риба в банці», «Флю
гер», «Вона йде по жит
тю, сміючись» вже наби
ли оскому.
Очевидно, «Машина ча
су» втратила лідерство у
нашій рок-музиці і пере
йшла на виконання хітіводноденок.

В. ШИЛО.

ТВОРЧІСТЬ
ставання.
Одна
пісня:
«Пусть вокруг тебя тем
неет мглз, ты огонь повы
пусти из рук, во куда б
дорога не вела, важно,
чтобы рядом был твой
друг». Друга: «И самолёт
взлетающий красив, свобедный
от сомііенья и
вранья, вот так, о самом
главном не спросив, ухо
дят в полночь лучшие
‘J
друзья»... В останній піс
ні. здається, едина в усьо
му репертуарі згадка про літак. Четверо хлопців у
аерофлотській формі
не
співають про авіацію! Чо N>
му?
— Пісні про авіацію ви
ходять у всіх здебільшого
маршовими. ’
— Ми ще не збагнули
авіацію так глибоко, щоб
могли співати про неї не
так. як усі, неказенно.
Ше ие збагнули... Та ду
же скоро доведеться тіль
ки те й робити. Коли ви
читаєте пі рядки, О. Мо
нахов здає, випускні екза
мени. Через пару тиж
нів — штурман. Конюхов
і Коричев — через пік,
Катиба — через два. До
ведеться їм кожному по
момент
черзі V якийсь
сприймати на свій рахунок (як побажання тих,
хто зостається) слова одцієї з пісень:
«Милые, добра вам
и удачи,
Солнца золотистого
снопами.
Улетайте, коль нельзя
иначе.
Заберите все. оставьте
память».
Пам’ять про дружбу,
про спільну творчість. Ко
лп вона збережеться (ду
маю. то так і буде), то
можна про те, що у квар
тету немає майбутнього,
говорити без ГУМУ.
Н. ДАНИЛЕНКО,
ведуча «Диск-залу».

Ленінградський ансамбль '«Ліра» знайомий
нам,
гастролював у Кіровограді. Колектив — лауреат Все
союзного і Всеросійського конкурсів артистів естра
ди, випустив 7 пластинок,
представляв радянську
естраду в Польщі, Бірмі, Фінляндії, НДР, Шрі Ланці,
Таїланді.
Група працює в стилі рок. На знімну: момент
Імпровізації соліста.
Фото С. ШУТЕНКО.

<>

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

КОМПЬЮТЕР
Музыка А. МОРОЗОВА.
Компыотер, ты рожденье
века.
Твои глаза на мир глядят.
Тебе не жить
без человека,
Л человеку без тебя.
Компьютер, компьютер
(2 раза).
Решишь любую ты задачу
И даже если не везет,
Запрограммируешь
удачу,

Естрада

на

ХАРКІВ, 8 червня. (Кар.
РАТАУ С. ЛІГОСТАЄВА).
Лісові галявини, мальов
ничі береги річки Сіверсьний Донець у Чугуїв
ському районі Харків
ської області перетвори
лися в ці дні у своєрідні
естрадні майданчики. Тут
демонстрували своє мис
тецтво учасники першо
го
республіканського
зльоту клубів авторської
пісні.
У цьому огляді
само
діяльної творчості взяли
участь майже чотириста
посланців усіх областей
України, гості з різних
куточків нраїни. Палат
кове містечко, де
вони
розмістилися, стало од
ночасно і студією звуко-
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Стихи В. РОМАНОВА.
Любовь, падение II в.члег,
Компьютер. компьютер
(2 раза).
Ты ум и логику
с успехом
Нам заменяешь иногда,
Но только сердце
человека
Ты нс заменишь никогдйр
Компьютер, компьютер.
(2 раза).

галявин8
запису. На магнітофонну
плівку записувалися всі
пісні, яні прозву чали бі
ля вогнищ. Звідси вони
«роз’їдуться» в клуби ав
торської пісні, щоб їх по
чули численні шануваль
ники цього виду
мис
тецтва. Тексти
крашнх
пісень буде опубліковано
на сторінках
республі
канських молодіжних га
зет і журналів
Зліт, який
завершив
свою роботу, пропсдений
з Ініціативи ЦК ЛКСМ
України І віднині стане
традиційним.

Редантор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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Газета виходить у вівторок,
четвер, суботу.
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«Кіровоградська правдап
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