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ЦІЛКОМ згодна з афоризмом, народженим XX століттям, 
флот у справах реклами може суперничати хіба що 

тографом... І ніколи, навіть у відверто нельотну погоду, не 
здавати квиток — знаю, що кількагодинне чекання в аеропорту вар
те того, щоб потім подолати відстань у 900 кілометрів за дві —дві з 
половиною години. Якщо несприятливі метеоумови і забрали у вас 
час, то чудо-техніка тут же допоможе його наздогнати.

Іншим винаходом цивілізації економити час, затрачений на пе
реміщення в межах міста, п б назвала таксі. Але...

«...3 Києва до Кіровограда летіли 45 хвилин. Вечірнє місто зустрі
чало нас дощем, таким недоречним у зимовий час. Але ж «У приро- 

I ды нет плохой погоды...», та й кажуть; прикмета хороша, коли не
знайоме місто зустрічає приїжджих дощем. На стоянці тансі не було 
жодної людини. «Уже вдача, — промайнула думка, — прикмета 
справджується... Перша ж машина буде нашою». Проте, після півго
динного чекання почало насторожувати те, що за нами ніхто не зай
мав черги... І тільки через годину, добираючись до центру міста ав
тобусом, ми зрозуміли, що кіровоградці, коли хочуть зенономити 
час, не витрачають його на марні очікування на стоянках. Таксі на 
них заїжджають дуже рідко...». Ось такий лист від гостей нашого 
міста принесла пошта минулого року.

Зовсім недавно я теж поверталася з Києва літаком. Останнім 
рейсом. І теж хотілося пошвидше добратися додому. Але ж я — 
кіровоградка, І знаю, що чекати тансі на стоянці у вечірній час — 
справа майже безнадійна. Проте вихід підказала стюардеса. Про
щаючись із пасажирами І повідомляючи гостям Кіровограда, яким 
транспортом краще добратися до центру, вона проінформувала та- 
нож, що таксі вам допоможе замовити довідкова служба аеропорту...

А що, подумалось уже в машині, можливо нас не так І погано 
обслуговують? Просто в силу відсутності необхідної інформації ми 
не вміємо користуватися деякими послугами. А значить, є необхід
ність уточнити деякі свої права, можливості пасажирів. Про цс сьо
годні паща розмова із заступником начальника АТП-10001 по екс
плуатації Миколою Яковичем ХАРЧЕНКОМ.

що Аеро- 
з нінема- 
поспішаю

році, скажімо, ми виконали 267 
тисяч таких замовлень, у 1985— 
близько 264 тисяч. Ця форма об
слуговування пасажирів вигідна і 
нам — високий коефіцієнт ви
користання платного проїзду, — 
і пасажирам — в потрібний час 
таксі чекає вас біля самого 
під’їзду. Зараз у нас радіофіко
вано 104 автомобілі, надалі ще 
будемо збільшувати їх кількість. 
У новому році сподіваємось 
встановити також ще одну рацію 
на іншій частоті — це питання ми 
уже порушували перед міськви
конкомом. Наша «Берізка» пра
цює цілодобово, в кожній зміні 
по три диспетчери. І, повірте, це 
справді, гаряча точка. Я сьогодні 
був там о 6-й ранку — дівчатам 
не позаздриш: в одну трубку 
відповідають, інша, знята, чекає. 
І 65—70 радіофікованих автомо
білів на лінії. Друга рація трохи 
розвантажила б і ефір, і наших ди.
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ДЕЛЕГАТ 
З’ЇЗДУ
Понад 15 років тому кра

щого молодого прохідника 
тахти «Верболозівсьна» Ми
колу Попова з групою това
ришів послали на завершен
ня будівництва шахти «Вед1 
мсжоярсьна», Успішно спра
вившись із завданням, він 
виявив бажання залишитися 
працювати на новому місці.

Відтоді в житті Миколи 
Вікторовича відбулося бага
то пам’ятних подій, його 
прийняли в члени партії, об
рали бригадиром номсомоль- 
сько-молодіжної бригади, яка 
нині серед правофлангових 
соціалістичного змагання в 
об’єднанні «Олександрія- 
вугілля». За високі виробни
чі показнини Попов наго
роджений орденом Дружби 
народів, почесним знаком 
«Шахтарська слава» тре
тього ступеня, йому при
своєно високе звання «По
чесний шахтар». М. В. Попов 
обраний делегатом XXVII 
з’їзду Компартії України.

На знімку: М. В. ПО-. 
ПОВ.

Фото В. ГРИБА.
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КОР.: І все-таки уточнимо 
дробиці: а якщо, скажімо, в 
немає телефона?

М. Я. ХАРЧЕНКО: Згідно 
казу міністра уже близько
років замовлення приймаються і 
з телефонів-автоматів. Хоча, 
звичайно, трапляються і «обман
ні» виклики... І ще одне, щодо 
стоянок. Якщо ви підійшли, а 
машини немає, зверніться до 
диспетчера (і на центральній 
стоянці біля «Дитячого світу», 
і на вокзалах вони працюють з 
8.00 до 17.00), він тут же викли
че таксі по телефону.

КОР.: А як в автопідприємстві. 
вирішується надрове питаиня?-

М. Я. ХАРЧЕНКО: Як і всюди 
на транспорті... Хоч сьогодні 
візьмемо у штат 20—28 водіїв. 
Бажаючих працювати в таксі не
мало, проте для нас важливий 
якісний підбір кадрів. Хай Це

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

М. Я. ХАРЧЕНКО: Почну з то
го, ЩО погоджусь і з вами, і з 
наріканнями пасажирів: про
стоювати на с/оянках таксі — 
це, справді, марно тратити час. 
Вимушений 
популярні в нашому міст.і ні 
таксистів, ні у пасажирів. 1 ті, 
другі можуть інколи простоюва
ти там безуспішно. Спробую по
яснити. Згідно існуючого поло
ження, на кожну тисячу міських 
жителів має бути один таксомо
тор. Парк же нашого автотран
спортного підприємства № 10001 
значно скромніший — 166 авто
мобілів. Якщо врахувати насе
лення Кіровограда, то у нас один 
таксомотор припадає майже на 
дві тисячі мешканців. А оскіль
ки в зміну на лінії знаходиться 
70—80 машин, то і того більше. 
І от тепер подумаємо разом, 
чому ж немає машин на стоян
ках? Та вони просто не доїжджа
ють туди — їх перехоплюють по 
порозі. До того ж, у водіїв план,

ви знаєте, на нього працює 
кожна робоча хвилина. Звичай
но, в перспективі проблема за
безпечення міста необхідною 
кількістю авто/кобілів буде ви
рішуватись позитивно — почато

зізнатися: вони не
У 
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«НЕ ЧЕКАЙТЕ даремно...»
підказують представники служби автосервісу

будівництво таксопарку, розра
ховане на утримання 400 авто
мобілів. Потроху поповнюємо 
парк. У 1985 році ми одержали 
24 нових автомобілі, щоправда, 
в основному «Москвичі». Ви по
мітили їх на вулиці міста? У но
вому році мас прибути ще 12 ав
томобілів «ГАЗ-24», 14 «Москви- 
чів», 8 мікроавтобусів — «рафи. 
ків».

КОР.: Миколо Яковичу, погод
жуюся з вами, що на перебої з 
транспортом в цілому і тансі зо
крема є об’єктивні причини. Що
правда, об’єктивні причини — 
це, ян і в даному випадку, сума 
суб’єктивних... Та все ні. пасажи- 
рів цікавить більше ЯН зеконо
мити час, а не ЧОМУ пони його 
втрачають. Що ми їм порадимо?

М. Я. ХАРЧЕНКО: ...Замовляти 
таксі по телефону. Зручно і 
швидко, не сумнівайтесь. Не без 
гордості скажу, що по обслуго
вуванню пасажирів радіофікова
ними автомобілями ми утримує
мо першість по Україні. У 1984

спетчерів. Та й замовників мен
ше б перевіряли на витримку 
частими короткими гудками — 
зайнято... До речі, з нового року 
у нас змінився № телефону, по 
якому замовляють таксі: «0-58».

СОЦІАЛІСТИЧНІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
доярки колгоспу «Союз« 
Знам’янського району

Лідії КУЖЕНКО.
Ідучи назустріч XXVII 

з'їздові КПРС та виявив
ши внутрішні резерви, 
беру на себе такі соціа
лістичні зобов'язання:

— надоїти у стартово
му році дванадцятої 
п’ятирічки по 6100 кіло
грамів молока від кож
ної корови;

— довести процент 
жирності молока до 3,6;

— здавати першим 
сортом 100 процентів 
молока;

— боротися за одер
жання 20 телят від 20 
корів;

— виконати план року 
до листопада 1986 року}

— раціонально вико
ристовувати корми;

— постійно підвищуве» 
ти свій ідейно-політич
ний рівень.

Викликаю на соціаліс
тичне змагання доярну 
нашого господарства 
Світлану Потопальську,

1

тепер, з вашого дозволу, цей ко
роткий тест проведу я. Як став
ляться водії до думки, що побу
тує: «Робота таксиста — «дохід
ливе» місце?».

М. Я. ХАРЧЕНКО: Серед водіїв 
теж є різні. Проте я твер
до переконаний, що чесних лю
дей завжди більше. Знаєте, пра
цювати на таксі непросто. Не
рідко — виїзд о 5-й ранку, змі
на — у свята, у вихідні, та й ці
лий день не просто за кермо 
тримаєшся — людей возиш. А 
тут різні настрої, різні претен
зії. І план, звичайно. Але я вам 
скажу, наші водії мають хоро
ший заробіток. Якщо план вико
нується й перевиконується — 
щомісячна премія. Так що, ду
маю, чесна людина, що поважає 
себе і дорожить престижем своєї 
професії, навряд чи стане роз
мінюватись на «чайові».

КОР.-. А скарги пасажирів вам 
доводиться розглядати?

М. Я. ХАРЧЕНКО: Трапляються, 
на жаль.

КОР.: Якось один із водіїв роз
повідав по дорозі, що, ноли хтось 
із них «проштрафиться», їх пе
реводять на маршрутні таксі. Це, 
справді, метод покарання?

М. Я. ХАРЧЕНКО: Коли хтось із 
них «проштрафиться», то швид
ше на грузовик пересяде, або 
взагалі від водіння буде звільне
ний.

А щодо маршрутних таксі, то 
окремі з них себе добре заре
комендували, особливо Новоми- 
колаївка — Пацаєва... Зараз про
ходить обкатку ще один марш
рут, тепер № 1, що пролягає че
рез Ковалівну, центр, залізнич
ний вокзал, аеропорт.

КОР.: Миколо Яковичу, ще хо
чу уточнити деякі права пасажи
рів. Нерідко у вихідні на стоян
ках збирається чимало машин, а 
коли підійдеш, тільки й чуєш: 
«їду за місто». Це що, теж пе
редбачена форма обслуговуван
ня?

М. Я. ХАРЧЕНКО: Взагалі во
діям другої колони ми дозво
ляємо виїжджати за місто в 
діусі 50 кілометрів. Але ж 
зовсім не значить, що водій 
право відмовити пасажирам 
зити їх по місту. Маршрут 
мовляють пасажири, і тільки 
ни, а ми їх обслуговуємо.

Л. ЯРМОЛЕНКО.
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буде водій третього класу, але 
тут же обов’язкова умова: стаж 
роботи має бути не менше трьох 
років. Нам же пасажирів вози- 

окрім водійської 
ще обов’язкова і 

ввічливість, і ви
тримка, і особис
та культура, і чес
ність...

КОР.: От. до ре
чі, щодо остан
нього. Один мій 
знайомий, дізнав
шись. що я зби
раюся писати про 
таксі, запитав: «А 
ти, коли їздиш, 
даєш таксистам 
«чайові»?». Розу
мію його ціка
вість: адже подіб
не запитання дав
но потрапило в 
розряд тестових, 
і відповідь мала 
проілюструє а т и 
мої погляди, пе
реконання... А от

ти. Значить, 
майстерності
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9 січня завершився Всесоюзний тиждень науки, 
техніки і виробництва для дітей та юнацтва. За два
надцять років проведення його учасниками були 
мільйони піонерів і школярів. Так, нині тільки в на
шій області загалом в 2151 технічному гутку (при 
станціях юних техніків, будинках піонерів, школах) 
займається 33 205 школярів. Одних тиждень захопив 
романтикою творення, іншим допоміг вибрати про
фесію.

Тиждень науки, техніки і виробництва — це під
сумки роботи юних техніків, конструкторів, дослідни
ків, це звіт учасників Всесоюзного огляду «Юні тех
ніки, натуралісти і дослідники — Батьківщині!», в рам
ках якого проходить тиждень, про свої успіхи.

Найактивнішими учасниками конкурсів, турнірів, 
виставок стали гуртківці Світловодської станції юних 
техніків, а також олександрійці та знам'янчани.

Слово
Змагань, в повному ро

зумінні цього слова, не 
було. Були виставки юних 
техніків, олімпіади, огля
ди, пропозиції. І перемог
ла загалом не тільки друж
ба. Перемогла творча ви
нахідливість, тзорча дум
ка, допитливий розум, 
вміння і талант винахідни
ка, дослідника, раціоналі
затора, техніка. Перемог
ло захоплення потрібкою 
справою, користь від якої 
чимала. Зрештою, посу
діть.

Щоразу з метою даль
шого розвитку і широкої 
пропаганди дитячої тех
нічної творчості проводи
ться Всесоюзна заочна 
виставка технічної твор
чості піонерів і школярів 
«Твори, вигадуй, пробуй!». 
Тисячі листів надходить на 
адресу «патентного бю
ро» журналу «Юный тех
ник». Креслення своїх 
пропозицій про пошук 
найбільш економічних ви
дів енергії надіслали і

Мотснультисатор, створений у гуртку сільськогоспо
дарського конструювання Онуфріївського будинку піоне
рів, нині демонструється на БДНГ УРСР серед 300 експо
натів виставки «Кращі роботи молодих новаторів вироб
ництва, спрямовані на підвищення продуктивності пра
ці». Восьмикласники Станіслав Малейнінов та Володимир 
Гузема, безпосередні учаснини створення пристрою, дали 
нам міні-інтерв’ю.

— Це перше ваше «дітище», — і відразу такий успіх. 
Мабуть, воно надихає на нові пошуки, чи не так?

— Мрій та ідей вистачає. Але, перш за все, ми готува
тимемо вже на цьогорічну виставку сонячний водонагрі
вач, яний використовуватиметься для побутових потреб. 
Ви уявляєте: приблизно півроку вода зберігатиме тепло 
без будь-якого підігріву. Друге наше завдання — створи
ти мотоблок з дзигуном від моторолера «Електрон».

На знімку: гуртківці Онуфріївського будинку піо
нерів Вадим ІГНАТІК, Станіслав МАЛЕЙНІКОВ та Володи. 
рир ГУЗЕМА з своїм керівником та наставником Вікто
ром Сергієвичем СОЛОВЙОВИМ.

Фото В. ГРИБА.

ВИСТАВКА ТВОРЧОСТІ ЮНИХ
• Своєрідним підбит

тям підсумків тієї ■ ба
гатогранної, дійсно ці
кавої роботи, яку про
водять позашкільні ус
танови Світловодсьйа, 
стала науково-практич
на конференція «Юні 
техніки, натуралісти і 
винахідники — Бать
ківщині!».

її відкриттю пере
дувала виставка науко
во-технічної творчості, 
експонати на яку пред
ставили гуртківці Па
лацу піонерів і школя
рів, станцій юних тех
ніків і натуралістів, дн- 
тячо-иідл іткових клу
бів. створених за міс
цем проживання, 1 
шкільних творчих об'
єднані..

Серед численних екс
понатів колективна ро
бота картингістів (ке
рівник гуртка С. В. Но- 
ішцькпй) Віктора Вол- 
кова. Юрія Стененка, 
Василя Волощука і Вя
чеслава Гончарова 
«Комплект стартового 
пристрою для обслуго
вування змагань по 
картингу». До речі, 
пристрій отримав висо
ку оцінку спеціалістів 
під час обласних зма
гань. де проходило його 
випробування.

Заслуговують уваги 
ряд моделей, виготов
лених юними умільця

кулібіни
гуртківці Вільшанської ра
йонної станції юних тех
ніків. За рік вони розро
били і сконструювали два 
вітроенергетичні пристрої, 
і два на рівні винаходу. 
Вивчення патентної доку
ментації показало, що за 
конструкцією вони значно 
перевершують існуючі.

Уже протягом багатьох 
років керівник фізико-тех- 
нічного гуртка Олександ- 
рівської станції юних тех
ніків О. Т. Осипенко ра
зом з своїми хлопцями 
займається удосконален
ням універсального про
грамного апарату, який 
використовується на шкіль
них уроках. Прилад де
монструвався на респуб
ліканській виставці досяг
нень народного господар
ства.

Взагалі, розумом й ру
ками юних техніків Олек- 
сандрівщини створено чи
мало потрібних і цікавих 
речей. Це і модель кормо
різки, уніфікована моло-

ми - судно.моделістами 
(керівник В. X. Мель
ник), цікаві за кон
струкцією « Авторал л і» 
(керована по радіо гон
ча модель), яку створив 
Володимир Шрубенко, 
модель аеромобіля та 
Інші вироби автомо
дельного гуртка СЮТ, 
яким керує В. Г. Чнс- 
тоєв.

Свій прилад, здатний 
перевірити правиль
ність визначення склад
ників фосфорних міне
ральних добрив, виста
вив восьмикласник 
СШ № 10 Олег Євтєєв, 
а майбутні випускники 
цієї ж десятирічки Ми
хайло Омельянцев 1 
Вячеслав Говорун скон
струювали автоколи
вальну систему і лам
повий генератор авто- 
коливань високої часто
ти. Всі вони, як 1 де
сятим) асиик Олексамдр 
Павлов, який проде
монстрував роботу сво
го прилада — «Екзаме
натор з хімії» — вихо
ванці вчительки Л. І. 
Курнишової.

Чотири задані про
грами може перевіряти 
«Стенд контролю». — 
колективний пристрій 
гуртка середньої шко
ли № 5, яким керує 
Л. В. Аитонова.

І. КАРАНГ.
м. Світловодськ. 

тарна — сортувальня, сор
тувальня картоплі, реле 
автоматичного включення 
маяків і вуличного освіт
лення.

Сьогодні, справді, вже 
важко знайти галузь на
родного господарства, де 
б не приклали своїх рук, 
знань і вміння юні техні
ки. Електронио-обчислю- 
взльні машини, основи 
програмування та інфор
матики — це підкорилося 
гуртківцям - програмістам 
Малозискіаської станції 

юнмк техніків, якими ке
рує Ю. О- Матко, інжеяер- 
програміст.

Однією з кращих робіт 
минулого року визнані мо
дель причепу до трактора 
для снігозатримання, яку 
створили сазонізські
школярі (з Кіровоград
ського району), імпульс
ний пристрій для очистки 
бункера від налипання бу
дівельних матеріалів.

А досвід роботи 3. Г. 
Доброаа, керівника кол
госпного клубу юних тех
ніків є. Добре Вільшан- 
ського району, представ
лений на стендах респуб
ліканської СЮТ. Це і чу
довий приклад вирішення 
кадрового питання на селі.

Творчому пошуку, вина
хідливості багатьох гурт- 
ківців можна просто по
заздрити. Значних успіхів 
в технічній творчості до- 
сягли Олег Яровий та 
Андрій Жуковський, гурт
ківці «Юного хіміка» Уль
яновської СЮТ. Сергій До- 

МАТЕМАТИК»-ДИПЛОМАНТ«
Є в Повомпргородсько- 

му районному будинку 
ціонерів і школярів гур
ток — радіораціоналізато- 
рів, конструювання та 
електротехніки. Ось уже 
третій рік сімдесят учнів 
місцевих ШКІЛ приходять 
сюди на заняття до М. М. 
Плосконоса, щоб глибше 
пізнати улюблену справу, 
навчитись конструювати ' І 
винаходи ги, стати' справж
німи майстрами.

Виготовили юні умільці 
лічильний прилад «Мате
матик», обладнали світло
вий тир. Та до моделюван
ня яких би виробів не 
звергалися нони, твердо 
знають, що живуть па се
лі, тому зобов’язані удо-

рожинський, Мишко Вол- 
коз, Андрій Коваль зі 
Світловодська виготовили 
передавач для гуртка «По
лювання на лисиць». Цей 
прилад могли побачити не 
тільки на республіканській 
виставці кияни та гості 
міста, айв Будинку мон- 
голо-радянської дружби 
в Монголії.

Можливо, у більшості з 
сьогоднішніх гуртківціз за
хоплення технікою пере
росте у справжнє покли
кання, «свою» справу. Як 
ось інженерами-конструк- 

торами суден стали ко
лишні гуртківці-судомоде- 
лісти М. Залуговський 
(працює в Миколаєві), Ва
лерій Прочуханоз (тепер з 
Ленінграді). 8 Одеському 
морехідному училищі на
вчається Юрій Завірюха, 
вчорашній гуртківець. Ви
хованець обласної станції 
юних техніків, чемпіон 
СРСР Андрій Бражко за
кінчив суднобудівний ін
ститут, колишній автомо- 
деліст В. Касьян — Брян
ський автодорожний ін
ститут...

Цей список можна про
довжити. Та й справа, ма
буть, не в цьому. Головне, 
що в гуртках школярі 
проникають у світ науки і 
техніки, захоплюються ви
нахідливістю і дослідниць
кою роботою, закріплю
ють свої знання і набува
ють нових, творять, дер
зають, конструюють, ви
пробовують. Головне, що 
не спиняються на досяг
нутому.

сконалюватя сільськогос
подарську техніку, і учні 
змайстрували культива
тор, з допомогою якого 
можна прополювати бур'я
ни на плантаціях картоп
лі, злущувати міжряддя, 
«підгортати» кущі. Виго
товили лопату-автомат, з 
допомогою якої можна ви
саджувати картоплю не 
так, як звичайним спосо
бом: копати ямку, а потім 
класти до неї кілька бульб, 
а — єдиним рухом, коли 
лопата вкопується в грунт, 
а в ній уже «заряджено» 
погрібну кількість бульб. 
Завдяки цьому досягнуто 
значної економії часу.

На обласній виставці 

і ЧЕМПІОНІВ 
МАШ СВОЇХ
Цікаво займатися з клу

бі юних техніків «Зірочка» 
при виробничому об'єд
нанні по сівалках «Черво
на зірка». Кожен з 360 
школярів, які приходять 
сюди, знайшов собі за
хоплення до душі; в нас 
діють гуртки судномо- 
дальний, автомодельний, 
ручної чеканки, конструю
вання сільськогосподар
ських машин і механізмів, 
радіоелектроніки, інфор
матики і обчислювальної 
техніки, фотогурток. Мо
лодші школярі займаються 
а гуртках технічного мо
делювання.

З автомодельному та 
судномодельному гуртнах 
готуються команди для 
участі в обласних змаган
нях. У нас вже є свої чем
піони. Так, Олексій На- 
уменко, Саша Григорович, 
Ігор Шевченко стали чем
піонами області по судно- 
модельному спорту.

,': •»:;,.
У ці шкільні канікули 

весь свій вільний час ми 
проводили з клубі. Після 
занять в гуртках ми з за
доволенням можемо по
грати в шахи, шашки, на
стільний теніс. А з рамках 
Всесоюзного тижня на
уки, техніки і виробництва 
для дітей та юнацтва ми 
брали участь у вечорі 
юних техніків, відвідали 
музей трудової слави за
воду «Червона зірка».

О. ФУНДЕРАТ, 
учень 6-го класу Кіро
воградської СШ N2 34.

учнівської творчості куль
тиватор і «Математик» бу
ли відзначені почесним 
дипломом.

Добре зарекомендували 
себе відмінним відвідуван
ням занить, кмітливістю і 
праце.іюбством учні Олег 
Перепелиця, Сергій Заба
жай. Олександр Бичков, 
Валерій Буганов, Валерій 
Поленов та інші. Вони охо
че йдуть до свого вчителя 
на заняття гуртків, при
лучаються до .творчості, бо 
в кімнаті, де стоять вер
стати, столи, шафи, зав
жди цікаво, тут можна 
знайти справу до душі.

В. ШУЛЬГА.
м. Нозомиргооод.

Щодня— 
з книго»
Закінчились веселі шкіль

ні канікули. Працівники об. 

ласної бібліотеки для ді- 

тей імені А. П. Гайдара 

подбали про те, щоб від

починок школярів був К0. 

рясним, змістовним, духов- 

но багатим. Юні читачі, 

які відвідували у ці дні на

шу бібліотеку, мали змо

гу ознайомитись з книжко

вими виставками «Рік ми

ру крокує по планеті», ;,3 

піснею веселою зустрічає

мо рік Новий», прос.т.фі 

бесіди і грамзаписи ;.В 

гостях у казки», подивн- 

тись діафільми, почитати 

у люблені книги.

техшків з ог- 
те.ХН.'.’ИЬ лі-»-

передоа- 
письмен» 
ознайо-

іиа- 
яке 
яті.

Кіровограда віл [ ш- 
і за

день ;іяд- 
виз- 
‘ ко-

Бібліотекарі зустрічали
ся з дітьми і В ІНШИХ 
місцях відпочинку. -Як 
святкують Новіш рік в різ
них країнах світу» — учас
никами такої бесіди стала 
відвідувачі дитячого кіно
театру «Мир».

Складовою частішою ка
нікул був Всесоюзний тиж
день науки, техніки її ви
робництва для дітей та 
юнацтва. Працівники біб
ліотеки виступили перед 
учасниками 
зльоту юних 
лядом нової 
тературн.

З геніальними 
ченнями відомих 
няків-фантастів 
мила читачів прес-інфор- 
мація «Від фантастики — 
до наукових звершень», а 
бібліографічний огляд 
«Піонер — значить пер
ший» — з життям видат
них вчених.

В дні канікул ми від 
ЧИЛИ ще одне СВІЙ о, 
ніколи не згасне в нам 
Це — день ВІІЗВО.іфИШ 
м. 
мецько-фашистськпх 
гарбнпків. У цей і 
буласи бесіда «Вони 
волили наше місто», 
лективна бесіда по книзі 
Дмитра Клюєнка «Хлфіц- 
з нашого села»' 4Й’а‘ІІ 
прослухали грамзаїЛ^ні- 
сень Великої Вітчизняної 
війни.

Багато цікавих сира» 
під час канікул у членів 
гуртка «Юні друзі бібліо
теки». Оформлено вистав
ку відремонтованих н«мй 
книг «Книги — верные 
друзья, обижать ДРУК*Й 
нельзя». Протягом мину
лого року 1'уртківіїі дебе
лії до належного вег-Р'ДУ 
більше 400 книг.

В останні дні канікул 
наймолодших школярів че-! 
кав день казки. ЛІД ,чае 
якого читачі пз|і-!Н 
участь у музичній вії.фрп- 
ні «З якої ми казкті 
прослухали грамзаписч 
улюблених казок, 
ли на виступах 
«Книга і лялька»- ї

Л. МАТВІЄНКО. І 

головний 
обласної

бібліограФ
_________ бібліотеки 
ДЛЯ Дітей імені А. П.
Гейдара.



1 і січня 1986 року «Молодий комунар» З стор

Ні «І І iNi

Не буде
сумно тим,
хто в ДОМІ

і ДОМ — це добровільне 
9 об’єднання молодожонів.

Так вирішили назвати но- 
воствореяий клуб молодої 
сім’ї Микола й Тамара Гар
куші, Таїса і Сергій Аїари- 
ничі, Василь і Марія Ха- 

ищі, Сергій і Тетяна Балан
ди та інші йосииівці, які 
брали участь у першому,

установчому його засі
данні.

Всі ці молоді люди пра
цюють у колгоспі імені Ле
ніна Вільшанського райо
ну. А створення ДОМу — 
це наслідок їхнього праг
нення цікаво, змістовно 
організувати своє дозвіл
ля. Віднині щомісяця зби
ратимуться вони для зу
стрічей з цікавими людь
ми села і району, спеціа
лістами — медиками, 
дагогами, юристами; 
разу тут 
конкурси, 
сім’ями у вмінні куховари
ти, майструвати, 
ни, обговорення 
кінофільмів, інші 
які готуватимуть і прово-' 
дитимуть самі домівці.

-На перше засідання клу
бу були запрошені також 
представники парткому

колгоспу імені Леніна, сек
ретарі комсомольських ор

ганізацій, комсомольські 
активісти району.

Г. Ш А ЛАПКО.
Вільшанський район.

«Не стій

пе- 
іцо- 

.проходитимуть 
змагання між

з
антиалкогольної

називався один

віктори
ни нг та 

заходи,

лід мухою»
Так

розділів 
виставки карикатур «Тве
резість — норма життя», 
яку організували прихиль
ники тверезого дозвілля у 
селі Братолюбівці Добро- 
величківського району. Во
на була приурочена до ці- 
кавого вечора на антиал
когольну тему, на який 
зібралися трудівники кол
госпу імені Котовського.

: Перед початком вечора
' серед його учасників було

проведено анкету стосовно 
ставлення до спиртного. 

Переважна більшість при
сутніх, відповідаючи па 
неї, висловилася за прове

дення безалкогольних ве
сіль, проводів у армію, за
явила про свою підтримку 
Указу про боротьбу з пи
яцтвом і алкоголізмом.

Змістовна розмова від
булася на вечорі. Тут ви
ступили лікар-нарколог 
райлікариі О. 10. Вієв- 
ський, заступник начальни
ка райвідділу внутрішніх 
справ В. В. Талан, учитель 
Гнатівськол СНІ Л. П. Чу
мак та інші. Агітколектив 
Братолюбівського СБК 
сКотовчапка» на чолі з 
культпрацівницею Т. 1. 
Кравченко показав свою 
нову антиалкогольну про
граму.

В. ВОЛОДИМИРСЬКА.
Добровеличківський 
район,

Чотирнадцята 
зустріч
Чотирнадцятий раз по

чався па Кіровоградіцииі 
традиційний конкурс само
діяльних театральних ко
лективів по одноактних 
виставах радянських дра
матургів.

Цей конкурс, який при
свячено XXVII з’їзду 
КПРС, проводиться під 
девізом «На сцені паш су
часник». У ньому беруть 
участь переможці район
них оглядів, які пройшли 
у грудні минулого року.

Двадцять один театраль
ний колектив представля
тиме своє мистецтво у 
трьох зонах — на базі Кі
ровоградського, Ііовоар- 
хангельського та Знам’ян- 
ського районів. Багато ко-

лективів уже знайомі гля
дачам но минулих конкур
сах. Це аматори з Оішкіїв- 
ського сільського будинку 
культури Маловисківсько- 
го району, Долпнівського 
будинку культури Компа- 
ніїнського району, будин
ку культури колгоспу іме
ні Леніна Новоукраїнсько- 
ю району та інші.

Любителі театру змо
жуть познайомитись і з 
дебютантами цього кон
курсу — самодіяльними 
колективами Люшневат- 
ського СБК Голованів- 
ського району, Степанів- 
ського СБК Устпнівського 
району.

У конкурсній афіші п’є
си відомих радянських ав
торів, які порушують ак
туальні питання сучаснос
ті — Б. Ангера, П. Загре- 
белыюго, П. Панча, В. Ле
вашова.

Г. ХАРИТОНОВ.

«Еліксир молодості» аоо «Напій довгого життя» ви- 
нлинає цікавість і подив у відвідувачів Львівської 
аптеки-музею № 15. 250 років минає цьому фармацев
тичному закладові. В шести його залах і підвальних 
приміщеннях зібрано більш як дві тисячі експонатів. 
Тут кам’яні й бронзові ступни для приготування сумі
шей і порошків, старовинні терези з безліччю важ
ків, посуд з фаянсу з латинськими написами, вигад
ливі тиглі, мензурки, шприци.

На фото: інтер'єр старовинної аптеки.
Фото 3. ПЄСЛЯКА. (Фотохроніка РАТАУ).

Наприкінці минулого ро
ку в рамках Днів молодіж
ної книги на КІровоградщи- 
ііі побувала група письмен
ників видавництва ЦК 
ВЛКСМ «Молода гвардія». 
Редактор популярного ре
пертуарного збірника «Мо
лодіжна естрада» Микола 
Шантаренков, письменник* 
фантаст Сергій Павлов, по
сти Іван «Писцов, Григорій 
Калюжний, Олена Колесни
кова протягом тижня побу
вали в трудових колективах 
заводу радіовиробів і швей
ного виробничого об’єднан
ня, в аудиторіях і класах

профтехучилищ і десятирі
чок Кіровограда, Олександ
рії, Новоукраїнки, Маловис- 
ківського району. Цікаві зу
стрічі пройшли і з працівни
ками культури, бібліотека
рями, членами обласного лі
тературного об’єднання. Ве
лись бесіди й дискусії про 
шляхи розвитку літератури 
для молоді, про завдання й 
проблеми книговидання й 
розповсюдження книг.

Гості — російські поети— 
залишили в редакції добір
ки віршів із майбутніх книг. 
Кілька пропонуємо нашим 
читачам.

Иван ЛЫСЦОВ

ФРОНТОВИКИ
Огонь з окошке светится — 
Пусть ярче он горит,
О том, что рады встретиться, 
Прохожим говорит.
Давно с тобой не видели
Друг друга мы, братон, — 
С тех пор. нак мы, воители, 
Вернулись на восток.
Ты помнишь ли, мой давешний, 
Товарищ фронтовой.
Как мы с боями в дали шли 
Дорогою одной?
Как верстам счет теряли мы, 
Теряли ранам счет.
Как в списках проверяли мы
Йрузей наперечёт.

рошли десятилетия —
И новые пойдут.
И вновь огни победные
В салюте расцветут.
И вспомнят, взявшись за руки,
У Вечного огня
С тобою нас праправнуки:
Тебя,

его,
меня...

Елена КОЛЕСНИКОВА

ЗИМА 1947 ГОДА
На редкость морозная, снежная, 
за ночь слоями свежими 
закрывала плотно окна.
И Даніє днем в домах — полумрак,
и девочке но согреться никак, 
хоть дали ей три одеяла — 
такая зима стояла!
На Украине голодный год,
и с девочкой рядом в больнице
был маленький мальчик — подушной живот: 
не все же могли прокормиться...
В больнице — тосна, но без жалоб 
здесь девочка долго лежала О 
с засыпанной снегом рамой, 
но есть передышки у бед...

Что дальше? Через одиннадцать лет 
моей она станет мамой 
и вспомнит когда-нибудь сама, 
как необычайная зима.
и тепло израненного вонзала 
разрушенный город, пустые дома 
снегами-слоями бинтовала,..

ЗАКІНЧУВАВСЯ лист повторним 
звертанням: «Дорога редакціє!

Надішли мого листа куди треба, 
щоб вжили заходів. Чому новий за
кон проти пияцтва не дійшов до 
Шарізки?». І так само, як і напочат- 
ку довгого сповідального листа, 
приписувалось суттєве прохання: 
«Прошу не називати моє ім’я».

Тому хай читач не сумнівається: 
лист до редакції надійшов не ано
німний. Може саме тому я й пові
рив написаному одразу і готовий 
буз запропонувати лист для опублі
кування в газеті. Але треба було 
перевірити факти.

А факти ось які. Най
головніший, повторю
ваний у листі кілька 
разів: в селі Шарівці 
Олександрійського ра
йону до п’яниць став
ляться поблажливо. И 
автор листа підтверд
жує це на кількох сто
рінках учнівського зо
шита розлозіддю про 
працівників нафтобази у Шарівці 
завідуючого Савелія Васильовича 
Степаненка і сторожа Петра Олек
сійовича Багна. Мовляв, п'ють якщо 
не кожного дня, то через день і не 
тільки в позаробочий час, а що най
головніше — на роботі. І ніхто до 
них не має діла, бо дирекції місце
вого радгоспу вони не підлягають— 
начальство їхнє не в Шарівці.

«Петро Багно раніше працював 
столярем у радгоспі. Був, можна 
сказати, майстром своєї справи. Ко
го не спитайте у Шарівці — ніхто не 
скаже, що зін лінивий. Майже всі 
хати в селі перекрив він та його 
тозариші. Ото все з тих дахів і по
чалося. Люди дають майстрам по
їсти, а заодно й пляшку ставлять 
на стіл до обіду...».

Далі в листі повідомлялось, що від 
горілки потерпають, зрозуміло, не 
тільки самі п’яниці, а й їхні сім'ї. 
Що у хаті Багнів нерідко зчиняю
ться сварки. А в сім’ї ж дві дівчин- 
ки-школярки...

Я їхав у Шарівку і думав: ніхто 
так не потерпає від п’яниці, як діти 
його. Якщо не фізично, то мораль
но. Чому може дітей навчити такий 
батько, як він може їх виховувати, 
яке ставлення до найріднішої лю
дини в їхніх душах? І вже уявлялись 
мені ті дівчатка обійденими, як це 
здебільшого буває в таких випад
ках, не тільки батьковою, а й мате
риною увагою, якій також бракує 
часу на виховання за цими «свар
ками».

Але перша у Шарівці людина, з 
якою я заговорив про лист до ре
дакції, голова профкому буряко
радгоспу Анатолій Ясінський пере
тасував мені всі карти: благополуч
ні сім’ї і в Степаненка, і 3 Багна. 
Більше того: жінка Петра Олексійо
вича Валентина Федорівна — шано
вана в селі людина, депутат сіль
ської Ради народних депутатів, діти 
ачаться в школі добре.

— А що випиває... Ну як випиває? 
Як усі. А щоб хтось там назвав 
Багна гірким п'яницею — такого не 
знаю...

Поряд із добротним будинком ди
рекції бурякорадгоспу — нова світ
ла будізля десятирічки. 8 Шарівці 
взагалі більшість будинків адміні
стративних і будівель культурних за
кладів — нозі, світлі, просторі.

У школі мав розмозу із семиклас
ницею Інною Багно.

Згодом я не раз перебиратиму з 
пам'яті ту нашу розмову і знову й 
знову не переставатиму дивуватись: 
як вона по-дорослому мислить, 
тринадцятирічна піонерка!

— Не знаю, чого батько покинув 
столярню і пішов працювати сторо
жем на нафтобазу... Може, вигнали, 
не знаю... Зате тепер має доброго 
товариша по чарці... Вся рідня вмов
ляла не товаришувати з Савою Ва
сильовичем, який моєму батькові 
мало не в батьки годиться, але во
ни — нерозлийвода. Горілка їм до
рожча за все на світі...

Вона вмовкає й дивиться в вікно,

ЗЛО
але я знаю — вона нічого не ба
чить, вона дивиться в себе. Може 
щось згадує, може...

— Не знаю, — раптом вгадує во
на мої думки, — чи це добре, що я 
так про рідного батька розказую, 
але я хочу, щоб він був кращий... 
Він добрий. Якби не ця горілка... Ні, 
він не б'ється, спокійний, проте 
сварки в хаті часто бувають. Мама 
йому дорікає, бо кому це подобає
ться? Ще як тверезий, то нічого 
мені не каже, а як вип’є: «Ти знов 
те залізо тягаєш у школу? Скільки 
його їм треба...». Це про металолом. 
Чесне піонерське, він би ніколи та
кого тверезим не сказав. Батька 
треба слухати, але я не слухаю... 
Хіба це добре?

Ще раз, читачу, пробіжи очима ці 
рядки-сповідь і ти зі мною пого
дишся: тринадцятирічна піонерка 
свідома того, яка роль відводиться 
батькам у сім’ї. Батько ж із цією 
роллю не справляється. І вина цьо
му одна — пияцтво.

— Я вдягнена і взута добре, як 
усі мої подружки, і хата в нас така, 
як у людей, і в хаті все є. Але не
має найголовнішого — немає зла
годи в сім’ї. Людям цього не вид
но. І мені соромно комусь сказати, 
що за сім років батько йі разу не 
заглянуз у мій щоденник, не по
цікавився...

Так, ці сімейні незлагоди уже 
давно болять дівчині. Тим більше 
відмінниці, авторитетній (про це ме
ні говорили вчителі) учениці, акти
вістці.

— Інно, а молодшій сестричці ти 
допомагаєш готувати уроки?

— Ні, вона сама. І ще й серди
ться, коли їй щось підказую.

Портрет другокласниці Людмили 
Багно — на шкільній дошці пошани.

— Це я-тебе трохи забрав з уро
ку, — вибачаючись на прощання.

— А, нічого — 8 нас зараз хімія, 
один з моїх улюблених предметів, 
то я його й найбільше вчу. Ще, ма
буть, тільки поопитували домашнє 
завдання, а на пояснення нового 
матеріалу я встигну.

— Ким хочеш бути — ще не ду
мала над цим?

— Лікаркою, — так швидко, без 
миті вагання спалахують її очі. — В 
Дніпропетровський медінститут піс
ля десятого класу буду вступати.— 
І враз гаснуть іскорки в її очах, а з 
кутики губ ховається гірка посміш

ка: — Людей лікуватиму від алко
голізму...

і в мене перехоплює дихання, 
їр ОРІЛКА — це отрута. Пияцтво— 
* зло. І не треба доводити сьо

годні, яких бід воно приносить у 
наше життя, яких наслідків від цьо
го треба чекати в майбутньому.

— Ми теж, — говорить голова 
Шарівської сільської Ради народ
них депутатів В. К. Воронько, — ко
місію відповідно створили, лекції 
на антиалкогольну тематику читає
мо, наочну агітацію по можливості 
в громадських місцях, на робочих 
місцях... Ну й роботу проводимо...

— А про Степаненка 
й Багна що скажете?
— Петро Олексійович... 

Було трохи... По-моєму, 
за п'янку його і з робо
ти в радгоспі попроси
ли... Але він не так, щоб 
чимось виділявся: не 
хуліганить, нікого не за
чіпає — спокійний чоло
вік... І діти ж вчаться 

добре, жінка — депутат...
— В листі пишуть, що й у робо

чий час вони не проти хильнути.
— Ну, це вже хтось занадто. Са

ва Васильович уже не перший рік 
на такій відповідальній посаді, ве
теран війни...

Під ногами порипує натрушений 
вночі сніжок, машини раз за разом 
обдають нас холодним морозним 
повітрям — дорога до нафтобази 
від центру села недалека. Ми з го
ловою профкому бурякорадгоспу і 
головою сільради йдемо поговори
ти з начальником нафтобази С. В. 
Степаненком (може й сторожа за
станемо), бо сам Савелій Васильо
вич відмовився від зустрічі: робо
ти, мовляв, багато.

В конторі нафтобази тепло. Гос
подар зустрічає привітно.

— Брехня в цьому листі з почат
ку й до кінця, — сердиться Степа
ненко. — Анонімка. Ви поменше 
слухайте цих анонімників, вони що 
хоч можуть наплести про людину!..

Бачу, як знічуються, відвертають 
очі в куток голова сільради і го
лова профкому бурякорадгоспу.

— Савелію Васильовичу, ви й за
раз ось п’яні... На роботі...

І тільки тоді він вмовкає.
Нам нема більш про що говори

ти. Навіть покидаючи тепле примі
щення, я почуваю себе винуватцем 
за ці холодні відвідини. Чому? Що 
сказав чоловікові в очі про те, що 
повинні були уже давно сказати 
люди, які стояли поруч? А може, 
вони й казали?

— Бач, як воно... — порушує дов
гу мовчанку по дорозі назад Воло
димир Капітонович. — Треба буде 
поговорити зі Степаненком...

Ні, тільки говорити сьогодні мало. 
Це не повністю відповідає Указу 
і тим нормам співжиття, на які уже 
серйозно перелаштовуються сьо
годні усі громадяни країни.
ї ЯКОСЬ сама по собі написалася
* мораль. Я не збирався моралі

зувати і не повинен цього робити— 
читач і сам виведе мораль без під
казки. Але треба було відповісти 
автору листа на запитання, відпо
вісти конкретно, без недомовок. 
Давайте будемо дивитися правді 
в вічі: чи питаємо ми з п’яниць так, 
як вони цього заслуговують?

В. БОНДАР, 
спецкор «Молодого комунара».
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vКАЛЕЙДОСКОП
«ДИСК-ЗАЛУ»

Останнім часом ша
нувальники сучасної музи
ки в один ряд з «патрі
архами» рок-сцени почали 
ставити московську групу 
«Зодчі» (керівник Юрій 
Давидов). Колектив висту
пає в основному з пародій
ними шоу. Нпиі працює 
над новою програмою, з'а 
словами 10. 
«серйознішою» 
редніх, музику 
ше гітарист 
Юрій Лоза.
@ Ансамбль «Ррк-ательє» 
донедавна виступив лише ( 
в спектаклях Московсько-, 
то театру імені Ленінсько
го комсомолу, але тепер 
має намір продовжити по
чату недавно концертну 
діяльність, готує матеріал 
для запису першого диска- 
гіганта на фірмі «Мело
дія», а також скоро при
ступить до репетиції нової 
музичної вистави у поста
новці Марка Захарова.

Давидова, 
від пове

ло ЯКОЇ ЛН- 
ансамолю

«Молодий комунар»

Знайомство з дискоте
кою НоволАИколаївського 
будинку культури почало
ся, однак, не з музики, а 
з телефонного дзвінка до 
редакції:

— Допоможіть! Міліціо
нер, що чбргує на диско
теці, прискіпується до на
шої програми, каже, що 
в ній багато 'іноземщини, 
вважає такою і прибалтій
ську музику. Ще й забо
роняє дівчатам появляти
ся на вечорах у брюках! 
Хіба це правильно!’

Оскільки дзвонив сам 
директор будинку культу
ри В. П. Журавльов, я зро
зуміла, що мова йде не 
про локальне непорозу
міння, а про певну систе
му у взаєминах між культ
працівниками і охоронця
ми порядку, систему, що, 
певно, не влаштовувала 
обидві сторони.

Так воно і виявилося. 
Співробітник міліції М. О. 
Войченко виклав на стіл 
документи, що засвідчили 
серйозність претензій до 
дискотеки. Дружинники 
Г. Ушаков та Г. Погорелов, 
котрі чергували на танцю-

вальних вечорах, письмо
во підтверджували, що, 
зокрема, 7 грудня там за 
вечір прозвучало всього 
2 радянських пісні, решта 
номерів — закордонного 
походження. Це, на думку 
дружинників, не сприяє 
формуванню у молоді, що

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ 
ПІСНЮ

1

!

Паромщик
Музыка И. НИКОЛАЕВА.

Стихи Н. ЗИНОВЬЕВА.
Упала ранняя звезда. 
В полях прохлада.
Плывет паром, поет вода 
О чем-то рядом.
И там, где светится река 
У тихой рощи.
Соединяет берега 
Седой паромщик.

ПРИПЕВ:
Рг.злук так много на -ем.те 
И разных судеб.
Надежду дарит па заре 
Паромщик людям.
То берег левый нужен 
То берег правый. 
Влюбленных много ~~ 
он одни 
у переправы.
Струится время без конца 
У тихой рощи.
Венчает юные сердца 
Седой паромщик'.
Но нас с тобой соединить 
Паром не в силах —
Нам никогда не повторить 
Того, что было.

ПРИПЕВ.

ИМ.

і

Концерт

ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

Та й, схоже,

включив плав- 
повільний та-

як в період 
дискотек дів-

на Me-
П. Жу-

в яскравих 
із лам-
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динку культури. Сліпучі 
рефлектори, мигтіння світ
ла, глухий напівморок — 
знайомі до оскоми атрибу
ти дискотанців були на 
місці. На місці були й дів-

не все те, що прозвучало, 
справжня музика. Так, хай 
вона звучить різна, краща 
й гірша. Але ж хай відві
дувач ту різницю відчу
ває, щось співставляє, по-

Не все те музика,
Музичний побут. Щось у цьому словосполученні ні

би не в’яжеться. Музика — високе мистецтво, а по
бут — річ буденна, заземлена. Однак останнім часом 
музика стала нас уже не тільки супроводжувати, а й 
переслідувати — по радіо, по телевізору, в грамзапи
сах, на магнітній плівці, на дискотеці, у парку, на вок
залі, на пляжі, навіть у таксі — словом, увійшла в по
бут, та, мабуть, не зовсім з парадного входу, інакше, 
не стало б це явище темою всесоюзного рейду ЦК 
ВЛКСМ «Музичний побут»...

приходить відпочивати в 
Новомиколаївський буди
нок культури, правильних 
естетичних смаків.

Тут же М. О. Войченко 
дав почитати і свій влас
ний рапорт, де зазначало
ся, що співробітниця бу
динку культури Т. І. Они
щенко звинувачувала його 
в тому, що він нібито... під
говорив дружинників на
писати негативні відгуки 
про дискотечний репер
туар.

— Ось, подивіться, — 
показав Микола Олексійо
вич папір, — я записав усе, 
що прозвучало в один із 
вечорів.

«Пламя», «Магнетик 
бенд», «Синяя птица», 
«Карнавал», «Круиз»... Все. 
П’ять композицій вітчиз
няних виконавців на 20 
прокручених. Тут уже під
говорювати нема ніякої 
необхідності...

Не відходячи, так би мо
вити, від каси, я одного 
вечора відправилася на 
Новомиколаївку. Диско
тека працювала в холі бу-

У тваринників Ульянов
ського відділка Маловис- 
ківського цукрокомбінату 
побувала з концертною 
програмою агітбригада на
шої школи-інтернату. Гос
тей радо зустріли заві
дуючий фермою Анатолій 
Андрійович Бойко, секре
тар комсомольської орга
нізації цукроварного під
приємства Олена Живаго, 
дружний колектив тварин
ників. Хлопчики та дівчат
ка довідалися про умови 
праці доярок, ознайоми
лися з досвідолл роботи 
Валентини Новак, Надії 
Бугай, Галини Бойко та ін
ших тваринниць відділка.

Зворушливою була зу
стріч з колишньою вихо
ванкою школи-інтернату 
Галиною Ліхіцькою. Ко
лись дівчина теж побува
ла на одній із ферм ра-

МУЗИЧНІ КУРЙОЗИ

Пташина «масовка»
Музикант Кріс Кельмі 

готував номер для теле
передачі «Ранкова пошта» 
під назвою «Міраж». Це 
мала бути пісня, яку Кріс 
у ролі сучасного Робінзо- 
не на безлюдному остро-

ві виконуоав би для веду
чого передачі Юрія Ніко- 
лаєва, котрий мав нанести 
візит «відлюдьку». Зйомки 
проходили в Ялті, у пісні 
згадувалася чайка, але як 
назло, жодна з цих птахів

на ферм!

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

На уйраЯЛском языке

чата в брюках — ніхто їм 
проходити в зал не пере
шкоджав. На місці був, 
зрештою, і репертуар — 
на тому місці, про яке го
ворили в міліції. Прозву
чало зо два десятки ком
позицій, з них я упізнала 
голос М. Боярського, ну, і 
ще разів два—три долину
ли до вуха російські сло
ва...

Давайте говорити від
верто. Не все те, що запи
сано нашими артистами, 
варте широкого тиражу
вання. Не всьому створе
ному на Заході ми повин
ні перекривати кисень. Не 
все те, що звучить не «по- 
нашому», бездарне чи про
сякнуте ворожою ідеоло
гією. (В' кінці вечора В. П. 
Журавг.ьов переконував, 
що більшість номерів на
лежали ансамблям із со
ціалістичних країн). Але й

йому, вподобала роботу 
доярки. Молода робітни
ця сьогодні трудиться на 
совість, взяла на себе 
підвищені соціалістичні 
зобов’язання. Потім у чер
воному кутку молочното
варної ферми під гаслом 
«Беремо з комуністів при
клад» відбувся концерт. 
Тваринники відділка вру
чили дітям пам'ятні су
веніри, подарунки.

Агітбригаду з числа кра
щих учнів Маловисків- 
ської школи-інтернату ор
ганізували старша піонер- 
вожата цього навчального 
закладу Валентина Дмит
рівна Тютюненко і вчи
телька музики Ольга Гри
горівна Гонитель.

В. ЩЕРБАК, 
учитель Маловисків- 
ської восьмирічної 
школи-інтернату.

в '"об’єктив камери не 
йшла. Тоді режисер роз
кидав хлібні крихти, і в 
кадр моментально уві
йшли... голуби і кілька во
рон. Робити нічого — до
велося задовольнитися 
цими пернатими. 
Кельмі, втім, вважає, 
це навіть підсилило 
нічний підтекст пісні,
кладений у неї авторами.

Кріс 
що 

Іро- 
за-
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рівнює, чимось зацікав
люється. Та що він може 
взяти з таких «сервіровок» 
пісень: «А зараз у нас в 
гостях ансамбль такий-то... 
А тепер нас привітає група 
така-то...». Що за ансамбль, 
звідки, що він співає, чого 
він узагалі включений у 
програму, тим більше «ві
тає» присутніх — про це 
ні слова. Один-єдиний раз 
хлопець з мікрофоном ві-

дійшов від стандартної 
текстівки і скоромовкою 
повідомив залу: «Ви, пев
но, стомилися, тож відпо
чиньте», — І 
ну мелодію, 
ноць.

Пригадую, 
зародження
чата бідкалися, що часом 
буває незручно підпирати 
на танцях стіну, коли тебе 
не запрошують. О, сьо
годні це питання зняте з 
порядку денного. Той 
плавний танець, про який 
я згадала, був єдиним за 
весь вечір — можна якось 
перестояти,
настали часи хлопців під
пирати стіну — я зауважи
ла, що кілька юнаків не 
ворухнулися з місця й ра
зу, крім того моменту, ко
ли в кінозалі почалися 
мультфільми.

Сеанс цей вимагає

релАОго слова. В самій ідеї 
його нічого згубного не
ма, хоч якийсь тайм-аут у 
громоподібній музиці по
трібний. А от зміст... Ну 
гаразд, кожна серія «Ну, 
постривай!» цікава гляда
чу будь-якого віку. На ін
ший же показаний того 
разу фільм не варто було 
б допускати дітей навіть 
після шістнадцяти. Стріч
ка «Как Петя Пяточкин 
слоников считал» заслу
говує не більш ніж п'яти
річного глядача!

Не хочу, щоб після цієї 
публікації Вячеслав Пет
рович Журасльов подумав 
щось на зразок: «За моє 
жито та ще мене й бито». 
Мовляв, до нас прискіпу
валися, ми поскаржилися, 
а нам редакція ще й до
дала. Де в чому культпра
цівників можна підтрима
ти. Скажімо, якщо колись 
мала л\ісце «фільтрація» 
відвідувачок за принци
пом «у платті заходь, а в 
брюках — до побачення», 
то це вже непотрібна св- 
модіяльність. Правда, то
го вечора в мене склало
ся враження, що в цьому 
питанні має місце навіть 
надмірний лібералізм — 
кілька хлопців дефілюва
ли по залу 
спортивних штанах 
пасами.

Про все це мала 
ті поговорити з В. 
равльовим докладніше, 
після всього. Та розмова 
вийшла зовсім не такою, 
як очікувалося:

— Нема в нас уже дис
котеки, все, розбіглися 
хлопці.

І що, зовсім нема ба
жаючих зробити дискотеч- 
ні вечори не такими, як 
тут було описано, а зміс
товнішими, різноманітні
шими, культурнішими?

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.

Юлія ВЕРШИГОРА навчається на першому курсі Голооаніьсьяого СПТУ Ns 38, 
майбутній електрик. Юля солістка училищного ВІД, в репертуарі якого політичні, 
ліричні, розважальні пісні.

CMT Голованівськ. Фото С. ФЕНЕНКА,

Словник
любителя джазу

Авангардний джаз — 
умовна назва групи стилів 
та напрямів сучасного 
джазу, які орієнтуються 
па модернізацію музичної 
мови, на освоєння нових, 
нетрадиційних виражаль
них засобів і технічних 
прийомів. До авангардно
го джазу прийнято відно-

Індекс 01103.

сити фрі-джаз, третю те- 
. чію, електронний джаз, 
деякі 
форми 
IHJIX-.

електронний 
експериментальні 

джаз-року та ін-

Гарлемський джаз •— 
спільна назва ряду сти
льових напрямів негритян
ського джазу 20-х та 30-х 
років, виникнення яких 
пов’язане з музичним жит
тям нью-йоркського райо
ну Гарлем. Тут розвинула
сь самобутня манера вико
нання блюзу, сформувала
ся своя школа фортепіан
ного джазу.
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