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ДНА за одною під’їжд
жають до Маловисків- 

ського цукрового комбінату 
вантажівки з вісімнадцяти 
господарств району, 
раз — найгарячіша 
для тих, хто збирає, 
робляє 
Тож па невеликому
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нрпємстві з кожним днем 
зростає трудовий ритм.

— Давай пройдемося по 
території комбінату, поди
вимося, як працює наша 
молодь, — запропонував 
.мені, коли я прийшов до 
цукроварів, секретар ко
мітету комсомолу Валерій 
ІЦербап. ,

Почали з сировинної ла
бораторії. її завідуюча 
Ольга Петрівна Перуці 
розповіла, що колгоспи 
«Победа», «Пам'ять Лені
на», «Дружба», «Іскра» 
завжди привозять з поля 
чисті, якісні буряки. З 
радгоспу ж Мар’япівсько- 
го, колгоспу імені Леніна 
надходить сіфовнпа не
стандартна. Зеленої ма
си — вісім процентів, а 
допускається лише три. 
Дуже забруднені буряки 
везуть і з колгоспу імені 
Ватутіпа.

Ко м со м о л ьського ват а ж - 
ка комбінату хвилює та
кий стан справ.

— Звертатимусь за до
помогою в ранком комсо
молу. Хай зв’яжуться з 
секретарями первинних тих 
господарств, які привозять 
нестандартну сировину, а

ті, відповідно, проведуть 
роботу на місцях.

Сергій Бугаріп, слюсар ' 
цеху контрольно-вимірю
вальних приладів і авто
матики. де трудиться КМК. 
розповів про прапіо своїх 
товаришів.

— До початку 
цукроваріння мої 
повністю зробили ремонт 
обладнання, провели на
ладку приладів. ’Правда, 
через погану якість сиро
вини, часто трапляються 
поломки. Хоч як ми не 
стараємося, та, хоча й не
значні, хвилинні простої 
деяких апаратів бувають.

Молодий комуніст На
таля Назарчук трудиться 
апаратником. Слідкує за 
справністю величезних пе
чей. Про своїх товаришів, 
які займаються ремонтом, 
похвалилася:

—- Хлопці з комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву цеху контрольно-ви
мірювальних приладів і 
автоматики користуються 
у нас особливою повагою. 
Пригадую випадки, коли 
слюсарі Сергій Лук’яисн- 
ко, Олександр Казашок і 
Микола Казашок, як трап
лялися поломки, швидко

сезону 
колеги

ліквідовувалп несправ
ності.

Звичайно, приємно чути 
такі гарні слова. Та не
приємне . інше — що всі 
клопоти робітників спри
чинені чиїмсь безгоено- 
дарнинтвом.

Хочу іце навести при
клад. У лабораторії хіміч
ного' аналізу працівниці 
Людмила Бондаренко, На
дія Мельник, Олена Уголь
никова повідомили, що. 
незважаючи на погану 
якість сировини, яка над
ходить з деяких госпо
дарств, трудівники комбі
нату добилися мінімаль
них втрат цукру в жомі. 
/X Люда Бондаренко пока
зала на коробочки, у яких 
маленькими кристалика
ми білів цукор:

— Бачите, який чистий? 
Доводиться добре попоті
ти всім нам, щоб навіть із 
забруднених буряків виго
товляти якісний продукт.

Що ж, думаю, після від
повідної роботи, яка буде 
проведена зі спілчанами 
колгоспів, почистішає і бу
ряк у кузовах вантажівок.

О СЕ більшого поширен 
ня набуває у колгоспах 

сімейний підряд. Є в цій 
справі вже певний досвід. 
І він свідчить — це справ
ді прогресивна форма ор
ганізації праці. Люди 
сім’ями вирощують хліб, 
буряки, кукурудзу, фрук
ти, овочі, відгодовують 
свиней, доять корів. Солід-

корови! Вже вибракува 
ні — сліпі, криві, кульга
ві. Дали найгірших. Але 
хороший догляд, увага 
праця зробили своє діло 
І наступного року ферма 
Миколи Семеновича збіль
шилась до двадцяти ко
рів. Побільшало роботи і 
у дружини Поліни Василів
ни, і у хлопців — Віктора.

Ферма під вікнами
ний прибуток — і державі, 
і сім'ї.

У /Ликоли Семеновича 
Коробка дома — ціла фер
ма. Він перший у Кірово
градському районі зва
жився на таке. Якщо інші, 
беручи корів на підряд, 
працювали все-таки на 
державній фермі, то він, 
ті свої перші вісім корів 
привів додому, поперед
ньо збудувавши для них 
приміщення. Які то були

Миколи та Володимира. 
Вони влітку щодня вига
няли корів пасти. Для 
восьмикласника Віктора, 
десятикласника Миколи та 
вже випускника 
Володимира це 
йозний трудовий

Думаю, що
залишаться працюва- 
сільському господар- 
— говорить Микола

училища 
був сер- 
екзамен.
двоє з

В. ЧЕРНИЧЕНКО, 
заворг райкому ЛКСМУ. 

Маловисківський район.

них
ти у
стві,
Семенович з гордістю за 
своїх синів.

Хлопці пасли корів у лі
сосмугах, біля автошляхів. 
Не використали Коробки 
жодної сотки культурних 
угідь. І надоїли у минуло
му році по чотири тисячі 
кілограмів молока від ко
рови. А в цьому споді
ваються одержати по п’ять.

Ясно, що все це дається 
не так уже й просто. Ми
кола Се/ленович сам збу
дував сховище на 40 тонн, 
критий загін для тварин, 
силосну яму. Сам возить 
купленим недавно «Моск
вичем» молоко на моло
козавод. Здає продукцію 
в основному першим сор
том. Жирність молока 
ферми Коробків у серед
ньому 3,7 процента

Це все г.ри тему, ще 
корови у М С. Коробка 
вибракувані. Але й надої, 
і жирність у них вища, ніж 
у повноцінних тварин на 
колгоспній фермі, відпо
відно нижча й собівар
тість. Тож виграє і держа
ва, і Коробки, одержуючи 
гарну плату за свою пра
цю.

Ферму свою Микола 
Семенович думає розши
рювати. Ростуть же ще по
мічники — п’ятирічний Ві- 
талик, трирічна Алла і 
Оленка, якій немає ще й 
року.

Наш нор.
Кіровоградський район.

Попереду — екіпаж Цілуйка
На період збирання цун- 

рових буряні« у колгоспі 
імені Тельмана створено 
дві номсомольсьно-моло- 
діжні ланки. Першу з них 
очолив Володимир Цілуймо, 
який на комбайні РНС-6 на 
сьогодні викопав цукрис. 
тих більше, ніж на 120 гек
тарах. Досяг механізатор

цього успіху разом із сво
їм помічником Сергієм Під- 
ковальним, яний ще перед 
збиранням урожаю добре 
підготував агрегат до по
льових робіт.

Непоганих результатів у 
трудовому суперництві до
сяглії Й КОМСОМОЛЬЦІ з дру-

тої ланки — Володимир 
Грінченко, комбайнер, та 
його помічник Володимир 
Швидепко, які впорали 
Я5-гектарну площу.

В. МИХАЙЛЕНКО, 
інструктор Ксмпаніїв- 
ського райкому 
сомолу.

ком-
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мить, ти 
ПРЕКРАСНА!

Сіяти, доглядати, збира
ти... Механізаторам з кол
госпу «Зоря комунізму» Ново- 
архангельського району доб
ре відомі ці турботи. Сіяти 
— не просто сіяти. То техні
ка несправна, то насіння 
попріло, то мороз побив 
посіви. Доглядати — не 
просто доглядати. Праця до 
поту із сапою в руках, по
лити. випередити шкідників, 
вивезти добрива. Збирати — 
не просто збирати. То дощ 
невчасний, то вітер такий, 
що виляжуть хліба — спро
буй їх тоді скосити.

Якась магія в рухах. Гар

монія. пластичність, вихор,

споконвічна народна дума і

вогнева запальність сплели.

ся воєдино, творячи Танець. 

На сцені — лауреат премії 

Ленінського комсомолу, хо

реографічний ансамбль 

«Пролісок» обласного Па

лацу піонерів імені В. І. Ле

ніна. Зупинися, мить!

Уроки, уроки, уроки... Ва
лентина Олександрівна ПО- 
ЛІїТ, вчителька Новоукраїн- 
ської середньої школи N8 6 
найвищою винагородою вчи. 
телеві вважає мить, коли 
відчує у своєму учневі Лю
дину.

Зупинися, мить, ти пре
красна!

Фотомонтаж В. ГРИБА.
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«ТЕБЕ КУПАТИМУТЬ В ЛЮБИСТКУ...»
МАЛЬОВНИЧЕ, з білень

кими будинками над 
глибокими, голубими ста
вами, обсадженими вер
бами, воно має свою не
повторну історію. 'Довгі 
роки було вотчиною по
міщиків Ларіних, Мархоць- 
ких, у ньому служив бать
ко І. К. Тобілевича. Неда
леко пролягав старий чу
мацький шлях, яким про
їжджав і Т. Г. Шевченко, 
а на поштовій станції Сті- 
бори зупинявся, прямую
чи в Єлисаветград із Но- 
вомиргорода, О. С. Пуш
кін.

Брали оситнянці участь 
у Канізькому селянському 
повстанні 1918 рону. Не 
забуде село й трагедії ча
сів Великої Вітчизняної 
війни, коли за доносом 
зрадника гітлерівські ду- 
шогуби-карателі розстрі
ляли багатьох оситнянців 
та оточенців, що створю
вали партизанський загін.

Село дало Вітчизні док
тора медичних наук Є. І. 
Поліщука, офіцерів Ра
дянської Армії Косарен. 
ків, знатних будівельни
ків, хліборобів, нагород
жених орденами і медаля
ми...

Зазнало село і не над
то веселих часів, ноли йо
го полишала молодь. Ось 
одна із сумних цифр того 
часу. Були рони, коли у 
селі народжувалося за рік 
лише п'ятеро дітей... Тоді 
й середня школа зійшла на 
восьмирічну.

2. —
В. Г. Іщенко, секретар 

виконкому Оситнянської

ПІД НЕБОМ - 
ПІСНІ І ТАНЦІ

7 жовтня на центральному 
стадіоні «Цукрозик» міста 
Ульяновки відбулося ра
йонне свято мистецтва, пра
ці і спорту, в якому взяли 
участь представники не 
тільки районного центру, а 
Й усіх сіл.

Свято відкрили фотови
ставки «Жовтень у нашому 
житті» та «Ульяновка за 70 
років Радянської влади».

Серед почесних гостей 
свята — ветерани комсомо
лу, війни, праці, ті, хто ви
конував інтернаціональний 
обов’язок у Демократичній 
Республіці Афганістан. Са

ме воїнам-інтернаціоналіс- 
там С. Куценку, В. Зеленя
ку, С. Королю, С. Баранов- 
ському, В. Філіпову, В. Зай- 
ковському було доручено 
пронести гирлянду Слави.

А потім були пісні, танці, 
вірші. Усім сподобалась 
4,портивно-художня КОМПО
ЗИЦІЯ за участю школярів 
усіх шкіл районного центру, 
виступи інших колективів. 
Аплодували ульяновці й 
фольклорному ансамблю бол
гарського міста-побратима 
Первглг.

Завершила сеято спортив
на програма й прем’єра кі
нофільму місцевої аматор
ської кіностудії «Символ» 
про Ульяноеку.

сільської Ради, замислено 
говорить:

— Проблема з проблем: 
молодь полишає село. Ви 
розумієте, що це значить? 
Не подумайте, що гово
рю красивості, але ж ми— 
передній край.

Нині у нас все змінюється 
на краще. У 1986 році в 
селі було 554 жителі, а 
вже тепер, у 1987-му — 
618.

— Звідки ж вони взя
лися?

Валентина Григорівна 
усміхається:

— В Оситній за цей час 
народилось 16 діток. Де, 
вважайте, вже цілий 
шкільний клас.

У розмову втручається 
голова виконкому сіль 
ської ради В. М. Бонда
ренко:

— Таки справді, появи
лося у нас чимало ново
го, хорошого. Будуємо 
дороги з твердим покрит
тям, є пошта, магазин, бу
динок культури, зводимо 
будинки для новоселів. 
От і повертаються до нас 
люди, які раніше виїжд
жали в місто. Притула 
Петро і його дружина жи
ли в Кіровограді, а тепер 
працюють у нас.

Секретар комсомоль
ської організації, заступ
ник голови колгоспу по 
роботі з молоддю Мико
ла Замрій додає:

Без широкої історичної 
перспективи, але з гостро
тою вирішуються соціальні 
проблеми села у картині 
«Апеляція», знятій за сце
нарієм відомого кінодрама
турга Е. Володарського.

Розповідає режисср-поста- 
новник фільму Валерій 
Гур’янов:

— За жанром фільм «Апе
ляція» видається мені пуб
ліцистичною драмою, що 
вимагає максимального на
ближення до правди сьо
годнішнього дня. Я нама
гався відповісти на нелегкі

... у. л
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«Молодий комунар» 10 жовтня 1987 року

СЕЛО І МОЛОДЬ

— Найперше для мо
лоді ми створили обрядо
ву кімнату. Таку, щоб нес
ла радість.

■' 3. —
У сім'ї Федора і Раїси 

Добровольських з'явилось 
дитя, якому дали ім’я Ро
ман. В обрядову німнату 
зареєструвати маля при
йшли батьки, названі бать
ки, рідні. Тут і голова кол
госпу, і сенретар партко- 
му, і голова виконкому 
сільської Ради, і секретар 
комсомольської організа. 
ції, вчителі восьмирічної 
школи, розпорядники об
ряду, депутати сільської 
Ради О. М. Дранко, В. Т. 
Іщенко, Г. Н. Битян. Ре
єстрація відбувається уро
чисто.

На папір лягають імена 
батька, матері новонарод
женого, його названих 
оатьків, слова про їхню 
відповідальність за вихо
вання малюка.» То прися
га, то нлятва старших по
колінь; є тут новонародже
ному й подарунки — сос
ка й пустушка, іграшки, 
одяг, квіти.

Є в селі Оситній моло
діжний ансамбль «Окса
мит». У його репертуарі 
чарівні народні' пісні. Ви
ступали хлопці й дівчата 
у Новомиргороді, Кіро
вограді, Києві, Записали 
їхні пісні і в столичному 
музеї архітектури та по
буту республіки. Пісня 
«Закувала зозуленька», 
колискові і веселі дитячі 
пісеньки звучать у цій 
кімнаті особливо радісно.

Головний розпорядник 
обряду молодий депутат

Кіноекран 
питання: що відбулося з се
лом, його жителями? Чому, 
подібно чортополоху, пиш
ним цвітом розцвіла байду
жість до рідної землі? Хто і 
яку позицію займає в пере
ломний момент соціальної і 
моральної перебудови су
спільства?

У головних ролях зняли
ся відомі актори В. Тихонов, 
В. Конкін, В. Щнловський, 
М. Трошйна та інші.

Чорна шкіряна безрукав-

Олена Дранко весело го
ворить:

— Рости, Романе Федо
ровичу, міцним і дужим. 
Ми доглядатимемо тебе, 
купатимемо у запашному 
любистку. Ти будеш щас
ливим, у тебе он стільки 
старших друзів. У тебе є 
Вітчизна, що дасть тобі й 
дитячий садок, і школу, 
що зробить усе, аби над 
тобою було мирне небо і 
ясне сонце, щоб ніколи 
не захмарювалась твоя 
доля, щоб рід Доброволь
ських ріс і множився...

Як і всюди на Кірово- 
градщині, в Оситній є ба. 
гато переселенців із Мол
давії, Західної Укратни. 
вони знайшли тут і друзів, 
і роботу. Молдавська сім’я 
Обряжкілів тут недавно. У 
них народилось дитя. І в 
німнаті обрядів — знову 
свято. Прийшли оситнянці, 
приїхало багато гостей із 
братньої республіки. Все 
відбувалося і за молдав
ськими, і за українськими 
звичаями, лунали пісні 
обох народів. Урочисто 
звучали слова Олени Дран
ко:

— Ми завжди були ра
зом і в горі, і в радості. 
То ж хай ще більше міцні
шає наша -дружба в робо
ті, заповімо це й нашим 
дітям та внукам. Ми ж як 
одна сім’я. І починаємо 
трудовий день тільки до! 
рими словами:

— Буна дзица!
— Добрий день!

5. —
Приходить час, коли 

хлопці йдуть служити до 
лав Радянської Армії. 
Шлях до неї теж починає
ться з обрядової кімнати. 
На цей раз її заповнюють 
батьки й матері юнаків- 
призовників, ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни,

ЖОВТНЯ
ка, вся в заклепках, — на 
голе тіло, браслети — теж 
чорні, гітари, — юні барди 
і рокери швидкою чергою 
проходять на екрані, зали
шивши місце лідерам Ле
нінградського рок-клубу на 
ч’флі з Костянтином Кінце
вим.

Фільм «Зломщик» вихо
дить на гребені хвилі супе
речок про сучасну молодь. 
Але в даному випадку ре
жисеру Валерію Огородни
кову хочеться поставити в 
заслугу не стільки сміли
вість і відкритість в виборі 
теми, проблем і персонажів, 
скільки рідкісну для моло
дого автора об’єктивність, 
готовність вислухати і зро
зуміти всіх учасників супе
речки.

Фільм знятий за сцена
рієм Валерія Прийомихова. 
Ролі викопують Олег Єли- 
комов, Костянтин Кінчев, 
Світлана Гайтан та інші.

Хлопчик увірвався в клас 
під час уроку, вліпив ляпа
са одній із учениць і, не 
звертаючи уваги на окрики 
директора, вискочив із кла
су. Зав'язка миттєва, вра
жаюча, як фотоспалах. Чим 
була викликана ця подія? 
Чому зробив це саме колиш
ній учень школи? Чому його 
«Жертвою» виявилася зраз-

«Молодий комунар» 
вже публікував деталь
ний звіт- з обласного 
зльоту пропагандистів 
системи комсомольсько
го ігрлітнавчання (номер 
за 1 жовтня). Тоді наш 
кореспондент сфотогра
фував найактивніших 
учасників розмови.

Іїа знімку (зліва 
направо): М. О. ПОГО- 
РЄЛОВ Олександрій
ського електромеханіч
ного заводу, О. В. КУ
ЦЕ НКО з Новомиргород- 
ської санепідемстанції, 
А. А. БЄЛОВ з обласної 
санепідемстанції, О. Ф. 
БОРОЗНА з доррестора- 
ну м. Знам’янки.

Фото В. ГРИБА.

€

вишиті рушники, від 
і — вузлики з рід- 

землєю, від ветера- 
наказ служити Віт- 
чесно і вірно.

чиї Груди в орденах і ме
далях.

Від колгоспу хлопцям— 
речовий мішок, від мате
рів — і 
батьків 
ною 
нів 
чині

А повернуться зі служ
би — там і до весіль не
довго...

* * *
...Обрядова кімната. Кім

ната радості. Для всіх. І 
найперше — для молоді, 
і а наша розповідь була б 
неповною, коли о ми об
минули ще одне...

Григорій Антонович Льо- 
щенко трудиться у рідно
му колгоспі з 14 років. По
руч з ним і його дружина 
Ганна Матвіївна. Давно 
вони на пенсії. І, може, й 
самі незчулися, як мину
ло 50 років подружнього 
життя. Але про те є запи
си в сільській Раді; це 
встановили Валентина
іщенко й Олена Дранко. 
Побувавши у правлінні 
колгоспу і порадившись із 
головою профкому Л. І. 
Багно, вони влаштували 
подружжю золоте весіл
ля. З добрим словом по
дяки за їхній труд, за їхні 
турботи, за вірність кол
госпові, селу.

■За порадою Людмили 
Багно запросили сюди, в 
обрядову кімнату, й - мо
лодь.

Мудро це і повчально.

м. стоян.
с. Оситна, 
Новомиргородський 
район.

кова учениця, до того ж — 
його подруга? Як могли не 
захистити дівчину її одно
класники? Чому ж потім, ко
ли довелося відповідати на 
питання слідчого, який при
був на місце пригоди, май
же увесь клас заявив, що 
«нічого не було»? Питань із 
самого початку фільму ви
никає безліч, пошуки ж від
повідей на них і складають 
сюжет картини «Ляпас, яко
го не було». (На знімку).

Фільм знятий режисером 
Ігорем Шатровим за сцена
рієм Рустана Ібрагімбекова 
та Віктора Багдасарова. Го
ловні ролі виконують Андрій 
Болтнев, Людмила Соловйо
ва. У фільмі зайнято' багато 
молодих акторів. Серед них 
— Ольга Рачинська (дебют 
у кіно), Вадим Любшин 
(Роман у картині «Дитячий 
майданчик»), Олександр 
Стриженов (Олег у фільмі 
«Лідер»),

Кінофільм «На вістрі ме
ча» розповідає про 
вість чекістів по 
націоналістичних банд 
Україні в перші роки 
дянської влади.

Автори сценарію Борис 
Крижанівський, Юрій Но
виков, Євген Шерстобитов, 
режисер Олександр Павлов- 
ський. Ролі виконують: 
О. Соловйов, І. Миколайчук, 
та інші.

діяль- 
ліквідації 

на 
Ра-

л. МІСЮРА.

КПЛСНКЯ
ЗАПИТАНЬ 

І ВІДПОВІДЕЙ

ВІДПУСТКА 
НЯНЯМ-

САНІТАРКАМ
Н. Рожко з села Фадіїв-

ки Бобринецького району 

у листі до редакції пише: 
------------  ———  ■ І
«В дитячому садку я пра-і

цюю нянею молодшої

групи (доглядаю діток від 

одного до трьох років). 

Маю йти у відпустку, але Імені сказали, що трива-/ 

лість моєї відпустки лише-

14 ДНІВ. Невже це так!». | 

Копію листа читачки ми!

направили в обласний ко-;

мітет профспілки праців-
___ _

ників освіти, вищої школи* 1 

і наукових установ. На 

запитання відповідає голо

— Категорію працівни
ків, якій належить допла
чувати за безперервний 
стаж роботи за спеціаль
ністю в одному і тому жі 
господарстві, визначає|
правління колгоспу. Спи 
сок цих працівників з> 
тверджується на загальних 
зборах колгоспників. То- 
МУ Л. М. Куху слід звер
татися безпосередньо до 
голови правління, безпо
середньо до зборів.

ва обкому профспілки!

С. Л. СКАЛЬКО

За існуючим законодав
ством про працю відпуст
ки тривалістю 14 робочих 
днів немає. Згідно „..ЦІ,-- * листаї
Міністерства освіти УРСР< 
і Республіканського комі- 

відтету профспілки 
20.02.1969 року № 18-35 
«Про порядок надання і 
оплати чергової та додат-| 
нової відпустки робітни-І 
нам освіти» няням-санітар-| 
нам ясельної групи на-! 
дається відпустка трива
лістю 24 робочих днів. !

ВИЗНАЧАЄ
ІІРАВЛІННЯ
КОЛГОСПУ

Л. М. Кух з Компаніїв- 
ського району звертає
ться до газети:

— Я все життя працю
вав на тракторі, а з 198-і 
року мене перевели у 
кузйю. Робота моя пов’я
зана із сільгоспмашинами 
(тракторами й автомашк-! 
нами), з агрегатами на тва
ринницьких фермах та
кож. За попередні три 
роки роботи у кузні мені 
доплачували за вислугу, а 
тепер не платять: мовляв, 
не треба було мінять ро
боту. Чи правильно це!

Копію листа ми напра

*

вили в обласний комітет 

профспілки працівників 
♦

агропромислового комп- 

пенсу. Відповідає секре

тар обкому профспілки

М. М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

і
а-1 ч
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місяців дія- 
гвардія», 

подвиг її 
не згасне

та 
ге- 

в

НЕЩОДАьНО наш народ, 
комсомол Країни Рад 

відзначали знаменну подію в 
історії Ленінського комсо
молу — -15-у річницю з дня 
створення в шахтарському 
містечку Краснодоиі під
пільної комсомольської ор
ганізації «Молода гвардія». 
Організована під керівни
цтвом ком у н істів- п і д піл ьн н - 
ків II. II. Лютікова та М. Г1. 
Баранова, організація юних 
месників не давала спокою 
Нілерівцям в рідному .місті 

приміських селищах. 
Лише п’ять Г'!----

ла «Молода 
безсмертним 
роїв ніколи 
пам'яті вдячних нащаднів. 
Молодогвардійці... Не тьмяніє 
в десятиліттях їхня мужність 
і відвага. Бони народилися в 
першому десятилітті ПІСЛЯ 
Жовтня 1917-го. Відгриміла 
революційна буря, вщухла 
громадянська війна, з'яви
лось нове покоління радян
ських людей. Вони народи
лись в одному десятилітті і 
майже всі загинули на по
чатку 1943 року. Двоє з них 
~ Сеня Остапенко та Вік
тор Лук’яненко — ледь пе
рейшли 15-літній рубіж жит-

даїйох тижнів не дожила до 
свого 16-річчя Тоня Мащен- 
но...

Олегу Кошовому йшов 
сімнадцятим...

Сергія Тюленіна стратили 
на вісімнадцятому році 
тя...

Вісімнадцятилітніми 
били крок у безсмертя 
тор Третякеаич, Уляна 
мова та Люба Шевцова...'

Анатолію Попову в день 
загибелі виповнилось дев'ят
надцять...

Тісно рокам між дат :.і 
народження і смерті ‘ героїн. 
Але яке життя вмісти.чосп 
тут!

«Вони служитимуть 
молодого покоління зразком 
високого служіння Батьків
щині, беззавітної відданос
ті їй» — це слова Всесоюз
ного старости М. І. Каліні- 
на, 3 кожним роком, який 
віддаляє нас від буремних 
Воєнних літ, інтерес моло
дих людей до подвигу віч- 

ровесників своїх не зга-

1 вересня 1981 року гос- 
тиино відкрила двері перед 
Дітьми робітників Кірово
градського чавуноливарно
го заводу нова середня 
школа № 10, а 2 жовтня, на 

жит-

Д.ІЯ

всесоюзній радіолінійці піо
нерська дружина учбового 
закладу зобов'язалася ви
борювати почесне право но
сити горде ім’я «Молодої 
гвардії». Піонерські та ком
сомольські класи включи
лись у боротьбу за право 
носити імена героїв-молодо- 
гвардііїців.

Зупинились ми на героях 
Краснодона но випадково. 
Молодогвардійці — люди 
близькі нам по світогляду і 
ділам. В їх короткому житті 
і невмирущому подвигу про
явились кращі риси радян. 
сьної молоді, її високі благоЖИВЕ «МОЛОДА ГВАРДІЯ»
радні ідеали, мужність, пал
ка любов до Вітчизни, 
безмірна відданість партії і 
народу. Безсмертя «Молодої 
гвардії» — це наші світлі ді
ла, наші трудові перемоги. 
Ось чому всі учні і вчителі 
школи радісно зустріли ство
рення в школі героїко-пат- 
ріотичного клубу «Молодо
гвардієць», метою якого бу
ло вивчення документальної 
історії Краснодонського під
пілля, широка пропаганда 
його подвигу і збір матеріа
лів для шкільного музею. 
Найактивнішими в цій бла
городній справі стали голо, 
ва ради клубу Ірина Михай
лова, секретар комітету ком
сомолу школи Вікторія Сс- 
літринникова, члени раДЙ 
клубу Інна Гребенюк, Лари
са Місюра, Володимир Гузов 
сьний, Тетяна Настояща, Не
ля Поліщун, Іван рендиш, 
Тетяна Шульга та їх молод
ші товариші Олена Жмаєва, 
Оля Півень, Сергій Мороз. 
Ігор Лесин, Таня Савченко, 
Галя Ходаковсьна та Слава 
Мартинов. Це вони створю
вали клуб, організовували 
пошукову роботу, збирали 
перші експонати. Велину 
допомогу школярам-ентузіас- 
т.-м надавали вчителі 8. 1.
Нінолаєнно та Н. Г. Сьс-міна.

Невдовзі на адресу клубу 
почали надходити листи від 
рідних і близьких молодо
гвардійців: П. О. Тюлсніної, 
В. М. Віцеиковської, сім’ї 
Трєтякевичів, Н. О. Земну- 
хової, О. М. Кошової, 3. Т. 
Глава», іЛ. В. Попової, 
М. П. Петрової.

Напередодні 63-ї річниці 
ВЛКСМ активісти клубу 
завітали до мами і сестри 
молодогв ар діни я В і ктор а 
Петрова, які живуть в Жов
тих Водах. Колишні вчи
тельки, дві прості мужні 
жінки, як своїх дітей гос- 

ліпно зустріли школярів і 
за порівняно короткий час 
змогли перенести їх в атмо
сферу подвигу героїв Крас
нодона, розповідаючи про 
Віктора та його бойових 
друзів.

Перший місячник пам’яті 
героїв «Молодої гвардії», 
який проводився в січні-лю- 
тому 1982 року, красномов
но підтвердив, що ми на 
вірному шляху. Девіз шко
лярів «Бути духом сильни
ми, як «Молода гвардія», і, 
як вони, Вітчнзпу-матір 

любити!» поступово ставав 
законом кожного. В змаган
ні за право носити ім'я мо
лодогвардійців не було бай
дужих. Перемога в цьому 
змаганні надавала путівку 
для поїздки на батьківщину 
«Молодої гвардії». 1 не ви
падково цього почесного 
права були удостоєні кра
щі з кращих, а найперші, 
хто завоював право носити 
ім'я молодогвардійця Героя 
Радянського Союзу Олега 
Кошового були семикласнії 
ки, котрі стали полум'яними 
пропагандистами його невми
рущого подвигу.

Перебування в Краснодо- 
ні, зустрічі з рідними ге
роїв, з їх бойовою юністю 
назавжди залишились в 

серцях учнів десятої ШКОЛИ 
і вони намагались всюди 
наслідувати приклад крас- 
ііодонської юні, продовжую
чи її героїчні традиції.

Чимало добрих справ на 
рахунну активістів клубу. 
Тут і широка пропаганда 
подвигу «Молодої гвардії» в 
місті та за його межами, і 
пошукова робота по вста
новленню імен невідомих 
радянських солдат, похова
них в братській могилі на 
території мікрорайону. Шеф. 
ство над Могилою та сім'я
ми ветеранів війни і праці, 
збір матеріалів для маибут- 
Зього музею, занесення гс- 

оїв «Молодої гвардії» до 

списку класів, відкриття ме
моріальної дошни на вулиці 
імені Івана Туркенича, яку 
назвали так за їх прохан
ням... Та найголовніше, що 
зробили клубівці — вони 
своєю діяльністю залучали 
школярів до безсмертного 
подвигу радянського наро
ду, допомогли їм виховати в 
собі кращі благородні якості 
справжньої людини.

Робота активістів клубу 
давно вже вийшла за межі 
не тільки школи й рідного 
міста, а навіть і республіки. 
Вони приймали участь в 
числі кращих пропагандис
тів подвигу «Молодої гвар
дії» о роботі УІІ-го (1984 рік) 
та УНІ-го (1986) Всесоюз
них зльотів «Молодогвардій
ців наших днів», які прохо. 
дили відповідно на землі 
зоряних братів та в Ленін
граді. Кілька разів відвідали 
місто комсомольської слави 
Краснодон. Активісти зібра
ли багатий матеріал про 
життя юних підпільників: 

рідкісні фотознімки, особис
ті речі героїв, спогади мате
рів, батьків, сестер та бра
тів, записані на магнітну 
ллівну...

Різними дорогами нішлії 
в життя випускники школи, 
для яких подвиг молодо
гвардійців став взірцем, і в 
серцях своїх назавжди за
лишили безсмертні імена ге- 
роїв-краснодопців, продов
жуючи традиції героїко-пат
ріотичного клубу.

...Стала студенткою фізи- 
ко-математичного факуль
тету Кіровоградського пед
інституту одна з перших ак
тивісток Інна Гребешок. 
Завдяки цій дівчині одно
курсники ближче познайо
милися з героями Красно
дону, з маловідомими сто
рінками історії «Молодої 
гвардії». Все цс стане в при
годі, коли вони нрнйдутьпа 
роботу до школи. «...Моло
догвардійці завжди зі 
мною, — писала мені в листі 
Інна на тон час, коли пра
цювала з друзями в сту
дентському будівельному за
гоні. — Я щаслива, що мала 
змогу ближче познайомити
ся з ними. Нині звіряю по 
них кожен свій крок, а ко
ли стану працювати вчи
телькою, навчу цьому і сво
їх вихованців...».

1 отується до знаменної 
дати й однокласниця Інші 
Лариса Місюра, яка по за
кінченні Ленінградського 
кінотехнікуму одержала 
призначення до рідного міс
та. В ці дні в кінотеатрі 
«Мир.» відбудеться урочис
тий вечір для школярів, 
присвячений юним красно
донцам.

Не можу не згадати і ак- 
тивістів-олегівців, які закін
чили школу рін назад. Адже 
вони по праву були ветера
нами клубу — працювали в 
ньому з перших днів його 
заснування.

Високо несуть звання мо
лодогвардійців і юнаки, які 
були активістами клубу, 
зробивши багато корисного 
в справі пропаганди героїки 
«Молодої гвардії» та в за
кладенні нових традицій в 
нашому мікрорайоні. Вико
нує свій інтернаціональний 
обов'язок в ДРА наш невтом. 
ний фотограф Ваня Рендиш, 
в різних гарнізонах стере
жуть мирну працю народу 
члени ради клубу Станіслав 
Мартинов, Сергій Мороз та

■" 3 стор. —=~
Ігор Лесин. в своїх листах з 
вдячністю згадують вони 
невмирущий подвиг героїв 
Краснодону, до якого ще 
підлітками припали своїми 
гарячими серцями.

1 ось уже нове покоління 
клубівців у цьому році 
одержало путівку у велике 
життя. Професію вчителя 
обрали Оля Машпігуца, Іра 
Шарова, Оксана Грабенко, 
Гапя Балапдіпа. 1 хочеться 
вірити, що їх сумлінна пра
ця по вихованню майбутніх 
поколінь радянських людей 
неодмінно буде пов’язана з 
безсмертною красподопською 
юністю. Адже вона надиха
ла їх на добрі вчинки і діла, 
вона допомогла їм стати 
справжніми людьми.

Сьогодні в клубі нове ПО
КОЛІННЯ молодогвардійців на
ших днів готується достой- 
•но зустріти славний ювілей; 
летять-в різні кінці країни 
поздоровні листівки, готує
ться мітинг біля меморіаль
ної дошки пам’яті Івана 
Туркенича. На урочистому 
вечорі «Вона безсмертна — 
юність Краснодона!» клубів
ці покажуть літературно-му
зичну композицію, зустріну
ться з членами бригади слю- 
сарів-сантехнінів ливарного 
заводу, до складу якої на. 
вічно зараховано Герсл Ра
дянського Союзу Олега Ко
шового. Молоді робітники 
вже заробили за свого героя 
близько двох тисяч карбо
ванців і перерахували їх у 
Радянський фонд миру.

Естафета молодогвардій-. 
ськііх традицій триває па 
кіровоградській землі. Тут 
поряд з памп давно жи
вуть юпі герої Краснодона 
і ми сподіваємось, що 
невдовзі воші одержать 
вічну прописку в нашому 
мікрорайоні. Це станеться 
тоді, коли відкриються две
рі музею «Молодої гвардії» 
і першими по праву до 
нього завітають активісти 
героїко-патріотичного клу
бу «Молодогвардієць.» різ
них поколінь. Адже попи 
віддали справі створення 
цього музею свої серця.'

М. КОВАЛЕНКО, 
керівник героїко-патріо- 
тичного клубу «Моло
догвардієць» Кірово
градського чавуноли
варного заводу.
На знімку: члени клу

бу «Молодогвардієць» в гос
тях у матері Бориса Глаоана.

Фото автора.

Комуніст Галина Миколаївна МАМАЛИГА (в центрі) 22 роки працювала свинар
кою на фермі колгоспу імені Шевченка Гайворонського району, а тепер уже два 
роки тут завідуючою. Старша дочка Валентина (справа) теж після школи стала 
трудитися поряд з матір'ю. Молодша Надя — восьмикласниця, теж кілька разів 
під час канікул допомагала на цій фермі, кращій у районі.

Фото В. ГРИБА.

ЯК ДІЙШЛИ ДО БАНКНОТ

НА ФУТБОЛЬНИХ ПОЛЯХ ОБЛАСТІ

ПРИНАДА ДЛЯ КОЛЕКЦІОНЕРА
Що змушує колекціонерів (я теж до них належу) 

довгі години роздивлятись, класифікувати і розбирати 
монети, а потім описувати? По-перше, багато мОнет 
Красиві. Красою відзначались древні грецьиі і рим
ські монети. Відомо, що великий художнинвідроджєн- 
ня Рафаель, малюючи Галатею, написав п голову за 
зображенням на сіранузьних монетах. Нрім міфічних 
богів, на древніх монетах зображались портрети пра
вителів держав або провінцій. В 1517 році у Римі 
з’явилася книга італійця Фуліо «Зображення знамени
тих людей» — портрети відтворювали з монет, зна
хідки дозволили встановити історичні події, які небу, 
ли відомі із інших джерел.

З допомогою монет мож
на багато взнати про дер
жавний устрій, економіку, 
історію держави, про її 
торгові і культурні зв’язки. 

■ У Петербурзі Петро і засну- 
Ч.'іав Кунсткамеру (так нази

вали у XVIII ст. музей, де 
зберігалися рідкісні диво 
віжі). Там. крім природона- 
укових експонатів, була зі
брана велика колекція монет 
1 медалей. У Кунсткамері 
проводилась робота по їх 
систематизації. Пізніше но. 
лекцію передали в Ермітаж. 
■Зараз зібрання монет Ермі

тажу одне з найбільших в 
Європі.

Одним із перших вчених 
узявся за серйозну класифі
кацію нумізматичного мате
ріалу угорський нумізмат 
Яосиф-Іларій Еннель (1737 — 
1798). У східній нумізматиці 
засновником науновоі кла
сифікації монет був вихі- 
дець із Німеччини аиадемік 
Російської академії наук, 
професор Казанського уні
верситету Христіан Мартін 
Френ (1782-1851). У 1834 р. 
з’явилася книга А. Д Черт
кова, яка називалась «Опи
сання древніх російських 
монет». Відомим російським 

нумізматом був О. В. Орєш- 
ников (1855 — 1933), який про
славився своїми працями по 
античних монетах північно
го Причорномор’я і по ну. 
мізматиці Древньої Русі.

як виникли ГРОШІ
Спершу грошима була 

худоба. Ціни товарів визна
чались биками, коровами 
та баранами.

Відомі ще такі примітивні 
форми грошей, як низки 
металевих кілець, брон
зові топірці, металеві пру
ти, залізні, бронзові та мід
ні злитки.

Але всі ці гроші були не
зручні: громіздкі, мали міс
цеве значення. Золото, а по
тім і інші метали були уні
версальні, цінні скрізь: мог
ли випускатися в різного 
розміру злитках, ділитися на 
частини. Та щоразу потрібно 
було зважувати злитки і 
встановлювати відносну вар
тість товару і металу. Посту
пово ці злитки стали виго
товлятися все меншими і 
тоншими, поки нарешті, не

«БУРЕВІСНИК» ЧИ
Ще два тури назад на 

чемпіонські лаври першості 
області 1987 року з футбо
лу реально претендували 
чотири колективи. Кірово

градський «Спартак» (тре
нер — В. Гірик) завдяки 
віртуозній грі свого голкі
пера уникнув поразки від 
олександрійського «Шахта
ря» — матч закінчився вні
чию (0:0). А команда Кіро
воградського гідролізно- 
дріжджевого заводу «Хі
мік» перемогла на стадіоні 
«Піонер» долинський «Ко
лос» (3:0). «Буревісник», 
який аиступав у Смоліному, 

ЗАХОПЛЕННЯ

дійшли до нруглої, звичної 
тепер форми монети.

ДЕ З’ЯВИЛИСЯ 
ПЕРШІ МОНЕТИ?

Назва «монета» походить 
від імені богині Юнони Мо
нети (наставниці), храм якої 
знаходився на Напітолії о 
Римі. Металеві гроші, що 
карбувались на монетному 
дворі при храмі Юнони Мо. 
нети, стали називатись у Ри
мі, а пізніше і в інших краї
нах монетами. Вважається, 
що монети майже одночасно 
з’явилися вперше у двох 
місцях; у Лідії (Мала Азія) 
та на грецькому острові Егі- 
на (Егейське море).

Римський імператор-тиран 
Нерон уперше «зіпсував» 
монету, застосувавши ліга
туру У срібних монетах, які 
до цього часу карбувались 
із повноцінного срібла (95 — 
98 процентів). Лігатура — це 
домішка металів (наприклад, 
міді до срібла) для надання 
сплаву більшої твердості або 
його здешевлення.

У скарбах, які знаходять 
на півдні України і на узбе
режжі Чорного моря, часто 
зустрічаються римські моне-

впевнено переграв місце
вий «Шахтар» (6:1).

Усі ці результати продемон 
стрували, що четвірка ліде
рів сповнена рішучості про
довжувати боротьбу за пер
шість. Але останній тур пе- 
рекреслпг. надії і партаківців

______________.ТАБЛИЦЯ РОЗИГРАШУ 

ПЕРШОЇ ГРУ ПИ ЗА СТАНОМ "на“То
ЧЕМПІОНАТУ ОБЛАСТІ З ФУТБОЛУ СЕРЕД КОМАНД 

ПЕРШОЇ ГРУПИ ЗА СТАНОМ НА 10 ЖОЕТНЯ
МАЄ ТАКИЙ

1
ВИГЛЯД:

В Н П М О
«Буревісник» (Кіровоград) 17, 14 1 2 45-20 29
«Хімій» (Кіровоград) 17 12 4 1 36-10 28
«Спартак» (Кіровоград) 17 11 1 5 43-20 23
«Шахтар» (Олександрія) 17 9 4 4 33-13 22
«Колос» (Долинська) 17 7 1 9 18-23 15
«Колос» (Новоукраїнка) 17 5 4 8 20-28 14
«Дніпро» (Світловодськ) 17 5 4 8 18-25 14
«Шахтар» (Смоліне) 17 4 3 10 14-37 11
«Вись» (Мала Виска) 17 3 2 12 22-40 8«Тясмин» (Олександрівна) 17 2 2 13 15-42 Г

в. ПЕРЕВЕРЗЕВ.

ти імператорського періоду, 
як мідні, так І срібні, разом 
Із мідними візантійськими 
монетами. Це пояснюється 
широко розвиненою торгів
лею наших предків з антич
ними країнами і Візантією, 
а також тим, що шлях при
балтійських купців на пів
день проходив через терито. 
рік», де ми з вами живемо 
А на Чорноморському узбе
режжі існували грецькі ко 
лонії, пізніше підкорені Ри 
мом, які карбували свою мо
нету і вели жваву торгівлю 
з іншими державами.

ЛЮНЕТИ ЗАХІДНОЇ 
ЄВРОПИ

Римські монети ще довго 
після падіння Римської ім
перії були в обігу на тери
торії Західної Європи.

Феодальна роздрібне
ність Європи відбилась і на 
грошах. Єдині монети, кар
бовані в окремих країнах 
Європи, з’являються тільки 
з XVI ст., а разом з тим до 
XVII ст. вони карбуються та
кож і правителями окремих 
земель, містами, духовними 
особами.

Хрестові походи XI—XIII ст. 
викликали значний наплив

«XІМІ к»?
та гірників. Перші програли 
«Хіміку» (1:2), а другі — 
новоукраїнському «Колосу» 
з таким ;ке рахунком.

11 жовтня Відбудеться най
цікавіша гра сезопу-87. Зу
стрічаються «Буревісник» та 
«Хімік».

дорогоцінних металів у Єв
ропу із Сходу. Більша його 
частина йшла на вироблен
ня предметів розкоші, а реш
та — на карбування монет 
феодалами, на яких вони 
розміщували свої герби. 
ПАПЕРОВІ АСИГНАЦІЇ

Найперші паперові гроші 
з’явилися в Китаї в середні 
віки (XII ст.). Європа довіда. 
лась про це через венеціан
ського купця Марно Поло, 
що був у Леніні в 1286 році. 
У США паперові гроші впер
ше були випущені 1690 р. у 
штаті Массцчусетс під час 
війни з Канадою; у Франції— 
в 1717 р„ в Англії такі гроші 
були випущені під час на
полеонівських війн, а в Ро
сії — в 1769 г. за Катери
ни || для фінансування сій
ни з Туреччиною. В XIX ст. 
вже вся Західна Європа ко
ристувалась поряд з метале
вими також і паперовими 
грошима.

Надмірний випуск паперо
вих грошей, не підкріплений 
тією кількістю золота, яна 
необхідна для обслуговуван
ня товарообороту і яку вони 
представляють в обігу, при
зводить до інфляції — зне. 
цінення паперових грошей і 
падіння їх купівельної здат
ності.

О. КОВАЛЕНКО,
емт Онуфріївна,
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Школа дружин
В австрійському містеч- / 

ну Пойсдорф діє школа 4 
селянських дружин. Дів
чата, котрі бажають після 
заміжжя жити у солі, про
тягом року вивчають сек
рети роботи в сільському 
господарстві й по дому.) 
Дехто не витримує І зали- *

А

*

І
\

*4 
і 
і 
І 
4 
\ 
4 
4 
4 
4 
*

високого зросту./ 
них панує щось * 

на матріархат. На-' 
роль жі- / 
Чоловіки 
дітьми й

шае навчання.

ТЕТ-А-ТЕТ

J
1 
і
і
4
4
4
*4

«Тату, підсмаж 
картопельки!»

У басейні річки Укаялі 
(Перу) у важкодоступних 
місцях виявлено невідоме 
плем’я індіанців незви-

І

чайно 
Серед 
схоже 
віть у мисливстві 
нок лідируюча, 
доглядають за 
готують їжу.

зросту. /
щось *

І 
..й *І

і
4
4
4
4
4
4
4
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«Синочок» 
у бурій шубці

Дружина директора Бо- * 
хумського зоопарку уФРН/ 
взяла на себе турботи по* 
вигодовуванню новона-» 
родженого ведмежатка, * 
для якого у матері не ви-/ 
стачало молока, бо мас * 
ще двох малят. Прийом- 
ний «син» директриси рос- *

** 
Шлях до серця *
те нормально.

Молода мешканка аме
риканського міста Даллас 
Е. Холіт, їдучи в автомобі
лі, настроїла радіоприймач 
на хвилю улюбленої ра-/ 
діостанції і... завмерла від { 
здивування, почувши го- > 
лос свого друга. Він по* 
радіо просив її поїхати в * 
певне місце. Прибувши ту- \ 
ди, дівчина здивувалася ще* 
більше: на людній вулиці/ 
полоскалося яскраве по- 
лотнище з півметровими / 
буквами: «Емі Холіт, я не} 
можу жити без тебе. Будь * 
моєю дружиною!». Все це * 
обійшлося юнакові с 2 ти-* 
сячі доларів. Але дівчина / 
дала згоду!

Такого
: ще не було *
1 Лікарі акушерсько-гіне- * 
X кологічної клініки у Загре- / 
| бі (Югославія) провели \ 
X унікальну операцію — * 
| оперували ще ненародже-* 
| ну дитину, одну з двійні. 4
♦ На тілі ненародженого ма- / 
| ляти було зроблено п'ять/
2 операцій по видаленню £ 
1 пухлини, а при появі обох / 
X дітей на світ — ще одну. *
♦ Обоє немовлят почувають /

себе добре. *
; Подібної операції у ме- } 

дичній літературі не за- / 
фіксовано. *

■

Нас обурюють такі 
публікації вашої газети,! 
як «Про інтим без помо
чі Езопа» («МК» за 27 
серпня ц. р.). Там лікар- 
сексопатолог в інтерв’ю 
говорить: «Восьмиклас
ники часто ставлять 
більш конструктивні за
питання, ніж дорослі. Ба
гато з них уже знали ін
тимну близькість». Це ж 
наші восьмикласники 
прочитають і подумають, 
що вони відстають від 
моди?

Учителі Хащуватської 
середньої школи.

Гайворонський район.

«...Із 
виглядом, 
помічаючи 
АВТ.) починали між со
бою найнепрнстоннішу 
розмову. Ми називали 
предмети їхніми власними 
іменами з найбайдужішим 
виглядом і ніби так і тре
ба, і пускались у такі тон
кощі. пояснюючи різні ги
доти і свинства, що най- 
брудніша уява цайбрудні- 
шого розпусника того б 
не видумала».

У такі «розваги» кидав
ся юний герой «Підлітка» 
Ф. М. Достоєвського. Наз
ва роману й прізвище ав
тора дають чітке уявлен
ня про вік «дотепника» і 
часи, в які він жив. Що б 
подумали тодішні педаго
ги. почувши таке? Що їх 
вихованець пройшов Крим

пайспокійнішим 
ніби зовсім не 
її (жінки —

і Рим? А нинішні про сво
го учня? Що він якраз по
пав у струмінь отої мото
рошної для них моди? і 
кого б звинуватили? Вули
цю, кіно, газету, так? Тим 
часом продовжу цитату з 
роману:

«Я, звичайно, всі ці знан
ня набув ще в школах, на
віть іще до гімназії, та .пи
ше слова, а не діло».

і подальша поведінка 
хлопця протягом усього 
твору порадувала б мо
ралістів: 20 років — і ні
яких жінок!

Холодний душ: а вагітні 
учениці? Кожен такий ви
падок стає «плямою на 
школу». Плямою, яка не 
має тенденції до швидко
го висихання, навпаки — ’ 
через покарання й чутки 
розростається, а потім і 
двоїться, троїться, мно
житься... Створюється вра
ження масовості, хоча про 
точний облік в такій спра
ві якось і незручно гово
рити.

Однак чому ж Е. Базен. 
більшість творів якого 
присвячені психології сто
сунків між чоловіком та 
жінкою, писав у недавньо
му есе:

«В одному з американ
ських університетів у стін
ній шафі було виявлено 
труп новонародженого. У 
пошуках дітовбивці всі 
студентки були піддані ме
дичній експертизі. Вра
жаюча річ! Дві третини з 
них виявилися незаймани
ми».

Але ж не менш вражаю
ча річ і те, що, як шпигнув 
М. Жвансцькнй, «деякі, 
виявляється, і за гроші». 
Як, товариші педагоги, 
може й про це не варто 
писати, бо раптом непов
нолітні сприймуть це як 
пропаганду передового 
досвіду? Якщо вн так 
вважаєте, то пригадайте 
зовсім недавні часи, коли 
і ми, і ви про це аніте
лень — явище від того 
зникло? Чи хлопців і дів
чат перестало вабити одне 
до одного?

У тому ж згаданому ха- 
щуватськнмн вчителями 
інтерв’ю лікар пояснив і 
шкоду від ранніх та без
ладних статевих зв’язків— 
небажану вагітність, аборт,- 
венеричні хвороби, СНІД...

Рання статева близь
кість, навіть по любові, 
практично не буває єди
ною — ігс одружишся ж у 
15 років. Зміна партнерів 
робить інтимні зв’язки по
верховими, буденними. На
ша 
ся
до останнього слова. Бу
денний — рядовий, орди
нарний, безбарвний, одно
манітний, монотонний, 
цікавий, 
нудний, 
маймося: 
чуття від 
існування людства стоять 
у ряду найрадісніших — 
і сірі...
Розгорнемо журнал «Здо

ровье». Говорять медики:

мова може 
багатством

похвалити- 
сішонімів

«багатолюддя» в еротич
них контактах незмінно 
веде до хронічних запаль
них захворювань статевих 
органів, які протікають 
практично бессимптомно, 
але дуже часто спричи
няють безплідність, при
чому не тільки в жінок, а 
й у чоловіків. Там навіть 
цифра одна є, від якої... 
тс-с — утримаюсь. Не хо
четься, щоб ця розмова 
закінчилася читацьким за
питанням «А менше, зна
чить, можна?». Хочеться, 
щоб у нашій свідомості й 
житті в нерозривну пару 
злилися поняття «секс» і 
«культура». Давайте, ша
новні читачі, обговорюва
ти ні темп відверто, па тс 
ми н завели рубрику «Тет- 
а-тет». Пишіть нам, які 
питання слід під нею об
говорити. Групу олександ
рійських хлопців, примі
ром, непокоїть такс:

«Нам по сімнадцять ро
ків, і ми вирішили ніколи 
не одружуватися, бо дів
чата легковажні, від них 
заразитися можна. Після 
дискотеки половина про
водить ніч із недавніми 
знайомими, які завтра змі
няться. Друга половина 
затримується біля одного 
хлопця довше — десь 
тиждень».

От яке несподіване у ав: 
торів листа оточення: 
гсльськи цнотливі 
до сліз не бажають лиша
тися наодинці з дівчата
ми, а ті, негідниці. — си
лою, їх, силою...

А якщо без іронії?
Н. ДАНИЛЕНКО, 

ведуча «Клубу молодої 
сім’ї».

на

♦

о

і, МОНОТОІІПИІІ, не- 
пріский, сірий, 

остогидлий. Вду- 
стосункп, по- 

якііх із часу

ан- 
хлопці

розроблені головним художником московського Будинку

моди Вячеславом Зайцевим. Провідні тканини одягу для вулиці — ратин і іитуч-

Ці найновіші моделі,

СМІШИНКИ
— Бабусю, — сказала 

маленька внучка. — Я роз
била чашку.

— Пусте, — заспокоїла 
її бабуся, — це на щастя.

Доки бабуся господарю
вала на подвір'ї, внучка 
перебила всі чашки.

— От тепер, — каже, — 
моя бабуся буде найщас- 
ливіша в світі.

* * *

— Не піду завтра до 
школи, — сказав Владик.

— Чому? — здивувала
ся мама.

— У мене завтра голо
ва заболить.

* *

д ЦТ (І програма)
7 00 — «90 хвилин».

— Ритмічна гімнастика.
— Тираж «Спортлото». _
— Будильнин 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 
11.00 — Ранкова пошта.
11.30 — Клуб мандрівників.
12.30 — Музичний ніосн. 
13.00 — Сільська година. 
14.00 — Здоров’я. 14.45 — 
Фільм — «Сміливі люди/ 
16.20 — Телевізійне знайснМШ 
ство. Раймонд Паулс. 17.35
— Мультфільми. 18.00 —
Міжнародна панорама. 18.45
— «Наш дім». Тележурнал. 
19.15 — Товариш пісня. 20.00
— Фільм «Хочу, щоб він
прийшов». 21.00 — Час.
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Зустріч у Кон
цертній студії Останкіно з 
академіком Л. Кошкіним. 
23.05 - Новини 23.10 — 
Футбольний огляд
▲ У1

10.00 — Посини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— «Пісня скликає друзів». 
Телефестиваль піонерської 
пісні. 11.50 — До 70-річчя 
Великого Жовтня. ЖЙГ7.Я 
славетних._ Документальним 
фільм 
12.40 - 
дожника.
дожник .... 
13.10 — Танці Індії. 13.55 — 
Погода. Програма передач 
(експрес-інформація). 14.00
— Мультфільм на замовлен
ня. 15.00 — Село і люди.
15.30 — Імпровізація. Ест
радна програма. 16.00 — 
Слава солдатська. 17.00 —
Кіно без гри. Під час пе
рерви — «Запрошує Аеро
флот», (експрес-інформація). 
19.00 — Актуальна камера. 
19.35 — Зірни радянського 
балету. 20.35 — Вечірня гім
настика. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 - Час. 21.40
— Кіноанонс «З неба на 
землю». Погода. Телеафіша. 
21.50 — До 70-річчя Вели
кого Жовтня. Закриття Днів 
літератури і мистецтва Ук
раїнської РСР в Узбекиста
ні. Концерт дружби. По за
кінченні — Актуальна ка
мера. Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай! 
8.20 — Концерт. 9.05 — ДО; 
кументальний телефіль*^, 
про Л ітературно-меморіа^^^ 
ний музей-заповідник А. Че*- 
хова у Меліхово та його ди
ректора Ю. Авдеева. 9.55 ~: 
Із скарбниці світової музич
ної культури. А. Хачатурян. 
Фрагменти з балету «Спар
так». Концерт для фортепіа

но з оркестром. 10.55 —Росій
ська мова. 11.25 — Програ
ма Мурманської студії теле
бачення. 12.25 — Фестиваль 
національних театрів нраїни 
Т. Міннуллін. «Старий з се
ла Альдермеш». Фільм-виС* 
тава Татарського театру їм. 
Г. Камала. 14.45 — Телеміст 
СРСР — США. «Разом дд 
Марса». 16.00 — Концерт на
родної музики.■ 16.25 — До
кументальний телефільм. 
17.25 — VII Міжнародний 
фестиваль телепрограм на
родної творчості «Веселка». 
«Час пряде свою пряжу». 
(Іспанія). 17.55 — «Воскре
си — своє дожить хочу». 
В. Маяковський. Докумен
тальний телефільм. 18.55 —1 
Мультфільми. 19.20 — Кас
пій — море дружби. 20.^^,
— Вечірня казка. 20.1
Документальний телефільм. 
20.45 — Ритми -------------- *'
Бухари. 21.00
— Прожектор
21.50 — Фільм «Вечірній ла
біринт». 23.00 — Новини.

8.30
9.15
9.30

«Товариш Серго». 
В майстерні ху- 

Заслужений ху- 
УРСР Г. Слепцов.

стародавньої
- Час. 21.40 

перебудови.

на шкіра.
Фотохроніка ТАРС

!
44

Учитель: — Які вправи 
ранкової гімнастики ти 
робиш?

Учень: — Ходьбу на міс
ці, стрибки, слухання маг
нітофона.

ЖЖЖЖЖЖЖ- Ж. Ж Ж-Ж ж ж Ж

Оселедець 
під майонезом

Викладіть на Дію таріл
ки дрібно натерту варену 
картоплю, а зверху шма
точки вимоченого оселед
ця без шкірки і кісток. 
Змішайте майонез із гір
чицею та розтертим варе
ним жовтком, полийте

цією масою рибу і густо 
посипте її різаною 
мою цибулею.

зеле-

Салат «Новинка»
Пошаткуйте дрібно сві

жу капусту і моркву, пе
ретріть її з сіллю. Натріть 
на тертці голландський 
сир і додайте до овочів 
разом із нарізаною кубц-

нами 
незом.

МОЛОДІЙ ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ

ковбасою та майо-

Фаршировані 
яйця

Зварені круто яйця роз
ріжте уздовж і вийміть 
жовток. Потріть на тертці

сир, додайте до нього по- і 
дрібнені ЖОВТКИ, СІЛЬ, гір- І 
чііціо, сметану, змішайте і ♦ 
наповніть цією масою і 
яєчні білки. Перед пода- і 
чею на стіл яйця полийте • 
сметаною, посипте зелен
ню і прикрасьте кружаль
цями цибулі.

О Продовжен
ня розмови про 
вивчення україн
ської мови у шко
лах області.

® «Ч.мтач-газе- 
та» зна?їомить із 
матеріалами з ос
танньої пошти 
відділів.

■’ у;іііИИЕЯ—

Заст редактора
А. БЕЗТАКА.

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