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ПЛЕНУМ ОБКОМУ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
21 листопада
відбувся
пленум , обкому партії. На
пленум були запрошені пер
ші секретарі і секретарі, що
відають питаннями ідеоло
гії, міськкомів і райкомів
партії, голови 'міськрайвикопкомів, керівники ідеоло
гічних
обласних установ,
які не входять до складу
виборних органів обласної
партійної організації.
Пленум обкому
партії
розглянув питання:
«Про
здійснення партійними ор
ганізаціями області рішень
XXVII з'їзду КПРС н}іо
перебудову ідейно-виховної
роботи, зміцнення її зв'язку
В /КІІТТЯМ».
З доповіддю в цьому пи
танні виступила секретар
обкому Компартії України
С. М. Шапікіна.
В обговоренні
доповіді
взяли участь перший секре
тар Ульяновського райкому
партії В. Г. Блідар, брига
дир
тракторної
бригади
колгоспу «Росія» Новоукраїнського району В. С.
Андрілш, перший секретар
Ленінського райкому партії
м. Кіровограда О. М. Спінко, голова колгоспу «Мир»
Гаіівороііського району О. 1.
Рєзник, заступник голови
облвиконкому Т. Т. Дмит-

ренко, машпніст-інструктор
Помічнянського локомотив
ного депо Добровсличківського району А. П. Веселу
ха, перший секретар обко
му комсомолу П. Ф. Малий,
секретар парткому Світловодського комбінату твер
дих сплавів і тугоплавких
металів В. В. Дзюба, пер
ший секретар Бобрииецького райкому партії О. Г. Та
расенко, начальник управ
ління внутрішніх справ обл
виконкому В. М. Марусенко,
секретар
Онуфріївського
райкому партії В. В, Кузь
менко, голова обласного ко
мітету по телебаченню і ра
діомовленню І. М. Венжик,
секретар облпрофради В. Г.
Мізерна, бригадир слюсарів
виробничого об’єднання по
сівалках «Червона зірка»
О. О. Кошурко, начальник
обласного управління профтехосвіти М. Г. Гайдамака,
секретар Кіровоградського
райкому партії Т. П. Була
това, завідуючий відділом
народної освіти облвикон
кому Б. П. Хижняк.
На пленумі виступив пер
ший секретар обкому Ком
партії України М. Г. Самілик.
В обговореному питанні
пленум обкому партії прий
няв постанову.

АНОНС

як непросто бу
р ОЗУМІЮ,
ло переконувати вас, то

вариші по Спілці. Усі ми не

любимо настанов, підказок,
повчань,

часто-густо

вба

чаємо в них лише одне —

посягання на самостійність.
Але,

погодьтеся:

набагато

приємніше долати недовір’я

ла личина споживацтва...».
Так відповів (чи відповіла)

ція звертається до своїх читачів, позаштатних
авторів за порадою. Звертається як до добрих
друзів. Тільки спільно з вами, дорогі читачі,
журналісти «МК» можуть
відповісти
на
питання:
«Якою
бути газеті-88?».
Адже «МК» твориться для
вас. Поради, пропозиції,
критика на адресу редакції допомагають робити
газету кращою, змістовнішою.
На редколегії, редакційній летучці ми довго спе
речалися, якою бути газеті «Молодий комунар»
зразка 1988 року. І дійшли висновку, іцо з 1 січня
наступного року наша газета буде виходити кольо
ровим молодіжним тижневиком на 12 сторінках.
Це, по суті, нове видання.
Тому сьогодні, коли колек
тив редакції веде актив
ну підготовку його
пер
ших номерів, ми виносимо
на спільну раду з читача
ми, позаштатними автора
ми обговорення ряду пи
тань, пов’язаних із новим
виданням.
Дорогі друзі, колектив

на анкету Л. Коваленко зі
Світловодська. Дещо кате
горично, але вірно по суті.

Таких листів у редакцій
ній пошті немало. Комсо
мольці В. Перерва з Кіро-

репонами, що постають на
шляху процесу перемін. І
від душі хочеться побажа-

і

ПЕРЕБУДОВА
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

ПОЧИНАТИ ІЗ СЕБЕ. КОЛИ?
людей, котрі думають, ніж

даремно

намагатися

заро

нити іскру в серце байду
жої чи безвільно слухняної

людини.

На моєму столі — кіль
ка десятків анкет «Перебу
дова і молодь», що
на
дійшли до редакції. Різні,
часом діаметрально проти
лежні думки
висловлюєте
ви щодо процесів, які від
буваються в нашій країні.
Та навіть якщо ви недовір
ливі,
тверезі й практичні,
якщо «принципово» відки
даєте всі життєві умовності,
все одно, переконаний, ви
не можете не відчувати ду
шевного піднесення,
гор
дості за стрімку добу, в
якій живете. «Бачу перемі
ни у всьому: активнішими,
бойовитішими стали мої товариші-комсомольці,
ми,
не вагаючись, боремося з
бюрократами, «ставимо на
місце» тих, кого заполони-

вограда, М. Сокуренко
з
Гайворонського
району,
М. Лизогуб зі Знам’янки ді
ляться сумнівами,
пропо
нують власні шляхи
вирі
шення тих чи інших проб
лем.
«Нам, молодим, сьогодні
набагато легше, ніж було
старшим поколінням. Про
те труднощі долати дово
диться. Та й чи можна без
цього?! Кілька слів скажу
про себе. Закінчила техні
кум, отримала направлення

у віддалене село. Зустріли
там мене «без оркестрів»:
три роки знімала кутки, три
роки почувалася людиною
тимчасовою. Тепер
рада,
що не кинулася світ за очі
шукати кращої долі.
Зна
йшла її ось тут, у селі Квіт
ка Новоукраїнського райо
ну...». Так просто і перекон
ливо почала свій лист Надія
Кушинова. Молода
жінка
відповіла й на
запитання

анкети. І за кожною — вбо
лівання за долю перебудо
ви. Так, так,
ні перебіль-

знати

вашу думку щодо випус

ку

«МК»

тижневиком.

Одержати пропозиції, по
ради про те, яким би

хотіли
які б

бачити

матеріали

почитати. Перші

ви

видання,
хотіли

макети

тижневика вже готуються.

ти їй не розгубити цих по
чуттів, шукати і знайти ту
надихаючу ідею, котра на
повнює змістом наше жит
тя.

І не тільки їй — Д. Смаг
лію з Кіровограда
теж.
Учень СПТУ не приховує
сумнівів: чи ж зуміємо по
долати
горезвісний меха
нізм гальмування? Врештірешт, сам доходить виснов
ку: подолаємо, якщо наве
демо лад в первинних ком
сомольських
організаціях.
Аргументи Дмитра
заслу
говують
на увагу:
надто
часто ватажками первинних
стають
просто
сумлінні,
«позитивні», як ми кажемо,

люди, але далеко не ліде
ри. І ще: пора від правиль

них слів, закличних лозун
гів переходити до діла!
З цим важко не погоди
тись, Вивчаючи анкети, си
стематизуючи відповіді, по
мітив ' ось таку закономір
ність: надто вразливі ми до
штампів, часто
беремо їх

на озброєння без
зайвих
вагань і роздумів. Ось при
клад. У п'яти чи шести ан
кетах зустрічається один 1
той же вислів: перебудову
слід починати із себе! А як
саме,
коли?
Про це
ні
слова.
«Час вимагає!», «час зо
бов язує!».
Від частого 2
бездумного
використання
ці слова стерлись, перетво
рилися у барабанний дріб.
На жаль, у тій чи іншій ін
терпретації
зустрічаються
вони і в анкеті.
А
трохи
нижче — відповіді іншого
гатунку: «Не знаю», «Не ці
кавився»...
Здається,
цей
контраст — зайве свідчен
ня відсутності справжньої,
активної позиції
людини.
Бо перебудова не має ні
чого спільного з демаго
гією, спекуляцією на висо
ких словах і поняттях. В її
основі ■— ідея творення.
«Я довго думав: з чого
почати? — пише А. Гонча
ренко з Кіровограда. — По
тім зрозумів, що без знань
не зможу стати справжнім
бійцем перебудови. Посту
пив на вечірнє
відділення
технікуму. Поступив не за
для диплома, а щоб при
нести якнайбільшу користь
виробництву...». Такі листи
викликають повагу. Людина
шукає і, віриться, обов'яз
ково знайде своє місце в
перебудові. Перший крок,
без сумніву, вже зроблено.
Ми вдячні всім, хто
на
діслав до редакції
листи,
відповіді на анкету Та роз
мова про позицію комсо
мольців на цьому не завер
шується. Надто багато ще в
перебудові німих
свідків.
І до них наше пряме запи
тання: «То з чого ж почне
мо, товариші, і коли?».

М. ЧЕРНЕНКО.

АНОНС
За творчими планами редакції газета змінить по
ліграфічне оформлення. Виходитиме «Молодий ко
мунар» щотижня по суботах. На його сторінках
знайдуть місце глибокі і змістовні матеріали з різ
них проблем багатогранного життя комсомольців

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

редакції хотів би

Ціна 2 ноп.

шення, ні зайвої помпез
ності, в цьому визначенні
немає: Надя готова працю
вати,
допомагати,
готова
боротися з усілякими
пе

АНОНС

ДРУЗІ! Щороку в період розробки і під
ДОРОГІ
готовки моделі газети наступного року редак

№ 140 (3959).

і молоді області.
Кожен номер «МК» розповідатиме про участь мо
лоді у вирішенні завдань НТП, прискорення, проб
лем агропромислового комплексу. На сторінках но
вого видання публікуватимуться матеріали -про
нашого молодого сучасника, аналіз найактуальні
ших проблем комсомольською життя. Буде запро-

ваджено азбуку комсомольського працівника й ак
тивіста «Від А до Я».
Жоден номер не може вийти без матеріалів із
життя студентів, учнів СПТУ, шкіл — гострих, ціка
вих, проблемних. А питання моралі? У першому
кварталі 1988 року плануються публікації про інди
відуальну трудову діяльність, судові нариси. Ці
публікації читачі зможуть знайти на 5 або 9 сто
рінках.
Багато цікавого знайдуть для себе любителі му
зики. На сторінках «МК» вони зустрінуться з улюб
леними співаками, популярними ансамблями, рокгрупами.
На 10 сторінці у кожному тижневику будуть пуб
лікуватися матеріали на теми фізкультури і спорту.
Гадаємо, знайдуть своїх читачів і 9 та 12 сторін
ки, де друкуватимуться гумор, поради молодим
господиням, уроки в’язання, вишивки, кросворди,
вікторини, матеріали про проблеми молодої сім’ї
та інші.
Щономера — програма телепередач на весь тиж
день.
Шановні читачі, звичайно, про всі наші плани,
творчі задуми не розповісти. З нового року з’явля
ться й нові рубрики, теми. Ми хотіли б насамперед
почути вашу думку про те, яким бути тижневику.
Матеріали на які теми ви хотіли б прочитати
в «МК»? Які нові рубрики побачити? Із ким зустрі
тися на його сторінках? Чекаємо також пропозицій
по поліграфічному оформленню, фотоілюстраціях.
Знайди, читачу, вільну хвилину і надішли нам лис
та. Адже до І січня, коли «Молодий комунар» вихо
дитиме тижневиком, залишилося трохи більше
місяця.
ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА! ЯКЩО ВИ ЩЕ HF
ВСТИГЛИ ПЕРЕДПЛАТИТИ ГАЗЕТУ, ТО ЗМО

ЖЕТЕ ЦЕ ЗРОБИТИ ЗАРАЗ. АДЖЕ, ЗА ПРО
ХАННЯМ ЧИТАЧІВ

ПЕРЕДПЛАТУ

ПРОДОВ

ЖЕНО. НАГАДУЄМО. ЩО ПЕРЕДПЛАТНА ЦІ

НА «МОЛОДОГО

КОМУНАРА»

НА 1988

РІК

НЕ МІНЯЄТЬСЯ — 2 КРБ. 40 КОП.
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^САМОВРЯДУВАННЯ, учном вирішує, захід організовують самі учні... Ці слова та

фрази сьогодні на устах школярів. В одних школах довший час, в інших віднедавна. Але, що проблема учнівського самоврядування хвилює всіх учнів та вчи

телів — в цьому немає сумніву. Журналісти

нашої

газети під час

численних

зустрічей нинішньої осені із шнолярами в Кіровограді, Гайворонському

районі,

Оленсандрівці, Созонівці Кіровоградського району, Устинівці та Інших містах І селах області від старшокласників чули пропозицій чимало, але одна з них вислов-

лювалась найчастіше: пишіть про досвід учнівського самоврядування в школах.

В
Новгородківському лу тьоті Гані подзвонити
районному відділі народ на урок. Не довіряли уч
ної освіти мене перепита ням? Мабуть, так.
ли:
А тут підійшов учень,
— Про учнівське само натиснув кнопку і цим са
врядування? Тоді вам тре мим повідомив своїм роба завітати у Петрокорбівку. Там ви ще з порога
відчуєте результати учнів
ського самоврядування.
— Це що — єдина шко
ла в районі з таким досві
весникам: час для відпо
дом?
чинку
промайнув, негайно
— Чому... Просто там
парти!
він багатший, глибший. А за «Чи
це і не є те учнів
взагалі, то більшість шкіл
самоврядування,
з
ське
— не проти учнівського
яким
мені
належало
зуст

самоврядування. От де і
рітись, переступивши по
як воно виявляється, які
дає результати: тут ще ми ріг школи?» — запитував
тільки на початку
пошу я сам себе.
ків...
Директор школи В. П.
Рачкелюк
сказав майже ті
Новгородківська серед
ж слова, що й у райвно:
ня школа № 1 зустріла
— Більш-менш ретельно
мене звичним шкільним
за
учнівське самовряду
гомоном — тривала вели
вання ми взялися недавно
ка перерва. А за кілька
— торік.
хвилин серед цього шуму
З цього й почалася
в
пролунав дрібненький за
нас розмова з комсомоль
кличний Дзвіночок — на
урок! Дзвонив хлопець із сько - учнівським активом
школи.
червоною пов’язкою
на
Учнівське самоврядуван
рукаві. И мені
одразу
ня в Новгородківській СНІ
пригадалась рідна школа.
прак
Як на урок, кликали нас? № 1 поширюється
тично на
всі
моменти
Цю роботу
виконувала
тьотя
Ганя — технічка, шкільного життя: навчан
ня,
суспільно - корисну
пемолода жінка, вона
й
Керів
прибирала у школі. Зав працю, дозвілля...
жди ревно берегла дзвін ний орган — учнівський
ка, стежила за годинни актив: учнівський комітет
ком і дуже рідко хто з уч і комітет комсомолу.
В. П. РАЧКЕЛЮК: Оснів удостоювався з дозво-

ШКОЛА-

Всього лише#

піввіку

Багато це чЖало — 50 ло багато квітів, привянь,

років? Коли говорити про
нас з вами, то... цілком
досить. А коли про півві
ковий ювілей Палацу піо
нерів, зрозуміло — це ще
молодість. Перша. І зі
сцени обласного україн
ського музично-драматич
ного театру імені М. Я.
Кропивницького, де про
ходило торжество у не
дільний день 15 листопа
да.
пролунало
чимало
добрих сліо про палацо
ву /молодість, а отже мо-

- 2—3 стор.

«Молодий комунар»

щирих слів подяки, наго
род. Медалями «Ветеран

праці» нагороджені ди
ректор Палацу
піонерів
Л. Листопадова і керівник
духового оркестру «Змі
на» С. М. Степаненко.

До речі, цей день для
учасників
«Зміни» став
особливо пам’ятним: його
керівникові
присвоєно
звання заслуженого пра
цівника культури УРСР.

новне завдання самовря
дування — виховати
в
учнів почуття господаря у
рідній школі. Не виконав
ця вчительських вказівок,
а організатора. Не пасив
ного спостерігача безпорядку, а ревного контро
лера за порядком у школі.
Працюю я в школі дру
гий рік, а в перші дні мене
вразило, який без порядок
панував у
роздягальні,
коли її доглядала приби-

моя
І НАША
ральннця: в одному паль
ті комір відірваний, в ін
шому поясок загубився...
Та зараз, коли цю відпо
відальність переклали на
учнів, — ніяких проблем.
Розумієте, довіра народ
жує в душі школяра обо
в’язок. Як і з цим дзвін
ком: черговий учень усві
домлює, що саме від ньо
го залежить, вчасно чи
невчасно всі 760 учнів по
чнуть уроки чи вийдуть на
перерву...
Наталя ГОРОЩАК, сек
ретар комітету комсомолу:
Ми досі були звикли, що
все повинні організовува
ти й вирішувати вчителі.
КОСЬ у магазині «Дитя
чий світ» я спостерігав
таку сценку. «Мамо, мамо,
купи мені галстук», — не
терпляче говорила дівчин
ка своїй заклопотаній матері. «скільки можна ку
пувати, •— сердито відпо

Я

відала мати. — Адже ще
недавно я тобі новий ку
пила». — «А яз нього
ляльці плаття пошила, та
ке гарне!». — «Ох. ці вже
мені діти, — стала до роз
мови ще одна жінка.—Всі
вони однакові. Ось і моє
му по три галстуки на рік
доводиться купувати. То
загубить, то розірве. Доб
ре, що хоч коштує недо
рого». — «Треба відразу
КІЛІ ...і купити», — вирішує
перша мама.
Можливо, ситуація не
типова? У тому-то йспра-

Без вказівки вчителя не
ступали й кроку. Навіть
політінформації
готува
лись вчителями. Але ж ми
можемо підготувати
їх.
може, й не гірше... І саме
про те розповісти за від
ведені для цього 10—15
хвилин, що цікавить мо
лодь. Зараз ми самі пла
нуємо відповідальних за
проведення політінформацій, темп... Вчителям тіль
ки залишається контролю
вати, підказувати щось,
хоча ми не завжди з під
казками й погоджуємось.
Світлана
НЕБЕЛЕ ТІ
ПУН, член комітету ком
сомолу: Мабуть, найбіль
ше, де видно результати
самоврядування — це ор
ганізація і
дотримання
порядку й дисципліни
в
школі. На кожен тиждень
у школі
призначається
черговий клас. За кожним
учнем із чергової бригади
закріплений окремий пост:
клас, коридор,
шкільне
подвір’я...
B. П. РАЧКЕЛЮК: Од
на справа, коли порушни
кові дисципліни на перер
ві зробить
зауваження
вчитель, а зовсім інше —
коли присоромить
його
старший товариш чи й ро
весник.
C. НЕБЕЛЕНЧУК: По
рушників ми записуємо в
спеціальний журнал,
а
згодом про це дізнається
уся школа. Так само
й
про тих, хто
пропускає
навчання чи запізнюється
на урок, політінформацію.
В. П. РАЧКЕЛЮК: До
речі, інформація про від
відування стає відомою
адміністрації школи через
10—15 хвилин після дзвін
ка па перший урок.
Наталя
АДАДЇМОВА,
член комітету комсомолу:
Навчання
—
основний
обов’язок учня, і карають
двієчників, мораль чита
ють їм, як кажуть, за це
не вчителі, як колись бу
ло, а самі ж учні. Чергогіркотою помічаю, як, ви
ходячи зі школи, деякі
опери ховають свій тон
ший піонерський галстук
у кишеню чи до портфе
ля. Чи ж схвилюють .серця

жоли
ПОВ’ЯЖЕШ
ГАЛСТУК
юних громадян ось ці
рядки: «Как повяжешь
галстук, береги его. Он
ведь с нашим знаменем
цвета одного».
Цс ж не просто слова.
Вони — настойка нашого
життя,
біографія сім'ї,

вий клас збирає інформа
цію про успішність на загальношкільну лінійку в
суботу. По-перше, потра
пити на лінійку в шеренгу
двієчників — ганьба.
А.
по-друге, якщо ти потра
пив двічі чи три рази під
ряд — про це тебе суво
ро запитають на спільно
му
засіданні
комітету
комсомолу й учкому.
КОР.: За високу успіш
ність ваша школа, відчу
вається,
бореться
по
справжньому.
«Гордість
нашої школи» — цей стенд
із портретами
колишніх
випускників, які нагород
жені за навчання золоти
ми й срібними медалями,
одразу впадає в око, як
тільки переступаєш поріг
школи.
В. П. РАЧКЕЛЮК: На
ївно було б думаТи, що
такі факти, як сім мину
лорічних
медалістів із
восьми у район; чи те, що
з 62 торішніх випускників
школи 29 вступили до пе
дагогічних, медичних, сіль
ськогосподарських,
вій
ськових та інших вищих
навчальних закладів, —
наслідок учнівського са
моврядування в навчаль
ному процесі. Але що во
но сильно сприяє успіш
ності — в цьому ми пере
конані.
Костянтин КОСЯЧЕНКО, голова учнівського
комітету: Самоврядування
дозволяє нам проводити
своє дозвілля так, як ми
самі цього бажаємо, вра
ховуючи, звичайно, мож
ливості. Вчителі допома
гають, але ініціатива про
ведення вечорів, сценарій,
організація й виконання—
справа рук учнів. Ці вечо
ри і пізнавальні, і розва
жальні. Так. недавно влаш
тували українські вечор
ниці з народними піснями,
танцями, конкурсом... І а
варениками, звичайно, —
які вечорниці без варени
ків? Такі вечори відпо
чинку учком з комітетом
людей. Чи завжди уважні
ми до своїх дідусів і ба
бусь? Не пошколЛвати б
потім, то за всі яЬоЖяті
роки не знайшлося* часу їх
вислухати. Бо багато про
що повідали б йііій, вер
шителі історії Вітчизни.

Велику роль у її'хован
ні людини відігр*' наша
радянська школа. Та не
можна применшувати зна
чення сім’ї. Саме тут фор
муються основи моралі.
Певен, що в цій задушев
ній розмові з дідусем,
батьком до юної людини
прийде розуміння того, що
історія — це реальна біо
графія реальних людей:
твоя, моя. його, ваша.
Звідси прийде й усвідом
лення власної приналеж
ності до минулого, май
бутнього. іцо обов'язково

комсомолу
влаштовують
через тиждень.
В. П. РАЧКЕЛЮК: Вчи
телі тепер не турбуються
про те, щоб був порядок
під час проведення вечо
ра, щоб по закінченні не
залишили в школі розгар
діяшу — все це контро
люється самими учнями.
Взагалі про шкільне май
но в наших учнів турбота
особлива...
К. КОСЯЧЕНКО: Учнів
ський комітет пропонує за
підсумками
навчального
року чи н півріччя відзна
чити
найбережливіших,
преміювати поїздкою, як
досі преміювались учні за
роботи в полі. Ось висить
у нашому коридорі стенд
«Говорить штаб економії
й бережливості». Черго
вий клас регулярно вистав
ляє червоні, оранжеві й
сині прапорці за збере
ження парт, стільців, під
ручників... Кожен
учень
сам може перевірити, на
скільки
правильно оці
нюється порядок у класі.
Найменше недбале став
лення до шкільного, якло
чужого, відбивається на
тому стенді...
КОР.: Як ви думаєте, чи
всі вчителі схвалюють уч
нівське самоврядування?
Н. ГОРОЩАК: Думаю,
що схвалюють. Принаймні
досі якихось спірних мо
ментів у нас не виникало.
Інша справа, що ще не
всі
учні-старшокласники
свідомі бути господарями
в школі... Самоврядуван
ню нам ще треба багато
вчитись.
♦
♦ ♦
Ось на такій оптимістич
ній ноті й закінчилась на
ша розмова. Старшоклас
ники
Новгородківської
СШ № 1 висловили ще
думку, аби про досвід чи
перші кроки учнівського
самоврядування в своїх
школах розповіли на сто
рінках газети й інші їхні
ровесники.
В. БОНДАР.

РОБИ, ЯК МИ
В Перегонівській геред- /
ній школі Голованівського £
району
були проведені г
< г старти» Змагання 5

проводилися серед учнів <
2—6 та 8—10 класів.
<
Старшокласники
зма- <
галися з баскетболу. З <
шести команд, які взяли,
участь у змаганнях, пер- ■
шо місце виборола коман-'
да 10-А класу (капітан
Сергій Шевчук), а друге—
9-А (капітан Олександр
Шпак). Команді 10-А кла
су, котра зайняла перше
місце, вручено перехідний
кубок з баскетболу.
А днями запросили ми
учнів Новоархангельської
середньої школи № 1. Бу
ли проведені змагання ееппл лінч.чт і Vлопнім етап-

Інна ПОПОВА, котру ви бачите на знімку, працює піонервожатою Олександрій
ської СШ № 2, вона — громадський розповсюджувач преси. «Молодий комунар»
розхапали миттю, коли там була стаття про наших місцевих металістів. — гово
рить Інна. — Отак і далі пишіть — про молодь. I більше про учнівське життя,
зокрема, про зв’язки шкіл із підприємствами-шефамн, про дозвілля».
-Фото В. ГРИБА.

судді. Знати закони і не
розуміти їх душею — це
злочин. Але і якщо пов
ністю «виїжджати» тільки
на емоціях — з такої лю
дини не вийде юриста,
Повинна бути певна ме
же добре знати закони, жа, дуже тонка і непоміт
всі кодекси. Адвокати — на — але переступити її
це громадська організа означає переступити за
ція юристів. Громадська— кон. Як Ленін сказав про
отже вони захищають Ін Дзержинського? Це люди
тереси громадян. Напри на з гарячим серцем і хо
клад, приходить робітник лодним розумом. Ось та
зі скаргою, що його не кі і повинні бути усі юрис
правильно звільнили з ро ти — серце має горіти,
боти. Адвокат повинен але весь цей жар має йти
юридично захистити пра через розум. Бо інакше
ва цієї людини, дати по дуже легко помилитися.
ради. Інший приходить, бо Для прикладу наведу та
не вміє правильно напи кий випадок. Громадяни
сати скаргу, не знає куди. на П. затримали із ножем
Адвокат допомагає і йо в руках біля трупа Т. Є
му. Пише відповідний до факти: кров, ніж, відбитки
кумент від імені цієї лю пальців, свідки, які спій
дини чи від свого Імені.
мали звинуваченого на
Взагалі, якщо, на думку місці злочину. П. ж від
адвоката, прийнято непра мовляється, що скоїв зло
вильне рішення, він має чин. За його словами, він
право оскаржити його. І підбіг до Т., коли той вже
добивається свого.
був поранений і встиг
Дуже часто
адвокати сказати якесь ім’я. Здава
сперечаються із прокуро лося,
все
зрозуміло:
ром — це так зване про- П. просто все вигадує, ні
цесійне змагання. На су хто не може довести його
ді, наприклад,
адвокат невинність. Але слідчий,
знаходить різні обставини, розслідуючи цю справу,
які пом’якшують справу, звернув увагу і на слова І
наголошує на них (чисто- П., розгадав ім’я, відшу- "
такил^и
сердечне зізнання), «до кав знайомих Т. з такил^і
іайшої#
не так, ім’ям і, врешті, знайшос^М
копується», ЩО
а там ще було таЖї те не справжніх злочинців. А В
слідчий
тільки В
так застосовано, а ось це піддайся
і
зовсім не доведено.
1емоціям, могла постраж- ж
1
КОР.: Тобто, адвокат на дати невинна людина.
КОР.: І, Дмитре Янови-^
суді захищає зпШинця1
Д. Я. ПРИТУЛ* Не зло ну, останнє запитанні: яф
чинця, а людину. Навіть у же готувати себе до про
того, хто скоїв найтяжчий фесії юриста1.

СТО ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ

ХІБА ЛИШЕ ІЙЕГРЕ?..
Вже через півроку сот
ні випускників шкіл один-

на-один стануть перед ви

бором своєї

майбутньої

професії. Помилитися най-

легше, важче знайти влас
не «своє».

Сьогодні

пропонуємо

розмову нашого кореспондента з адвокатом
дичної

консультації

юри
Кі-

ровського

району м. Кі

ровограда

Д.

Я.

ПРИ

ТУЛОК). Якщо кого наше

інтерв’ю переконає, що ви-

бір правильний —- чудово.
КОР.: Дмитре Яковичу,
ви вже не один десяток
років працюєте юристом
* лиі і знаєте,
багато
цю профеКоротко
сію...

Д. Я. ПРИТУЛА: Скажу
підперто, це пажка, писнажлива,
психологічно
складна праця. Сучасна
молодь не вся, звичайно,
думає, що^Рриспруденція
— це щ" таке дуже
інтригуюче — захоплюю
че, цікавеньке, детектив
не. Що це тільки Метре і
Шерлок Холмси.
КОР.: Але слідчих готу
ють сьогодні юридичні ву
зи і факультети...
Д. Я. ПРИТУЛА: Звичай
но, але ж не тільки їх.
Існує певна спеціалізація.
Юристи працюють і про
курорами. Вони керують.
слідством, ведуть нагляд
за законністю, слідкують
за правильністю вироку

злочин,ш є адвокат. Він
намагається з’ясувати мо
тиви і обставини злочину,
причини скоєного, врахо
вує всі подробиці,
які
грають на користь підсуд
ного. Повторюю, треба
бачити тільки
людину,
інакше нічого не вийде.
КОР.: Це, мабуть, найважче — не піддатися емо
ціям. Невже всі слуги Феміди повинні бути «суха
рями», які знають, що їм

Д. Я. ПРИТУЛА: В пер
шу чергу — багато чита
ти, особливо історію, доб
ре знати мову, літерату
ру, цікавитися логікою,
психологією, політеконо
мією. Загалом, це повин
на бути високоерудована
людина. Отже, дерзайте.
Розмову вела
Т. ТАРАСЕНКО.
♦
*
*
Юридичну освіту мож-

урок’ Дзвонив хлопець ІЗ
червоною пов’язкою
на
рукаві, й мені
одразу
пригадалась рідна; школа.
Як на урок кликали пас?
Цю роботу
виконувала
тьотя
Ганя — технічка,
немолода жінка, вона
й
прибирала у школі. Зав
жди ревно берегла дзвін
ка, стежила за годинни
ком і дуже рідко хто з уч
нів удостоювався з дозво-

СІЯ\и “ уіпіі»к-оі\г*т
школи.
Учнівське самоврядуван
ня в Новгородківській СШ
№ 1 поширюється
прак
тично на
всі
моменти
шкільного життя: навчан
ня,
суспільно - корисну
працю, дозвілля...
Керів
ним орган — учнівський
актив: учнівський комітет
і комітет комсомолу.

в’язок. Як і з цим дзвін
ком: черговий учень усві
домлює, що саме від ньо
го залежить, вчасно чп
невчасно всі 760 учнів по
чнуть уроки чи вийдуть на
перерву...
Наталя ГОРОЩАК, сек
ретар комітету комсомолу:
Ми досі були звикли, що
все повинні організовува
ти й вирішувати вчителі.

В. П. РАЧКЕ ЛЮК: Ос-

Піду оаппл V > м*.
—адміністрації школи через
10 15 хвилин після дзвін
ка на перший урок.
Наталя
АДАД1МОВА.
член комітету комсомолу:
Навчання
—
основний
обов’язок учня, і карають
двієчників, мораль чита
ють їм, як кажуть, за це
не вчителі, як колись бу
ло, а самі ж учні. Черго*

гіркотою помічаю, як, ви
КОСЬ у магазині «Дитя
ходячи зі школи, деякі
чий світ» я спостерігав
|Л V 1^0 VI) Шонери
Л Н
ховають
111
свій шои- $
^яовий
піонерський
галстук
> купи мені галстук», — не$ терпляче говорила дівчин
у кишеню чи до портфе
ля. Чи ж схвилюють серця
ка своїй заклопотаній матері. «Скільки можна ку
пувати, — сердито відпо
відала мати. — Адже ще
недавно я тобі новий ку
пила». — «А яз нього
ляльці плаття пошила, та
ке гарне!». — «Ох. ці вже
мені діти, — стала до роз
мови ще одна жінка.—Всі
вони однакові. Ось і моє
му по три галстуки на рік
юних громадян ось ці
доводиться купувати. То
повяжешь
рядки: «Как
загубить, то розірве. Доб
галстук, береги его. Он
ре, що хоч коштує недо
ведь с нашим знаменем
рого». — «Треба відразу
цвета ОДНОГО».
кілі ..а купити», — вирішує
перша мама.
Це ж не просто слова,
часточка нашого
Вони
Можливо, ситуація не
сім’ї,
біографія
життя,
типова? У тому-то й спра
історія країни. На наше
ва, що типова. Особливої
щастя, ще живий дехто з
уваги до піонерської атри
тих, хто був свідком і
бутики у деяких дітей не
учасником
революційних
помічаю. Шкода. А я, на
подій, Великої Вітчизняної
приклад, скільки житиму,
пам’ятатиму той день, ко
війни. І наш громадян
ли приймали мене у Ліоне*
ський обов’язок по крап
ри. Як пишались ми з дру
лині зібрати спогади них
зями тим. що стали Ліонелюдей про незабутні ге
рами. Як берегли свій
роїчні дні революції, бо
галстук з простої матерії.
ротьби за владу Рад. Ад
Як намагались, щоб всі
же історія нашої країни
бачили його. А тепер... З
складалася з долі простих

П

*

піввіку
Багато це ч чМало —“ 50

років? Коли говорити про
нас з вами, то... цілком
досить. А коли про півві
ковий ювілей Палацу піо
нерів, зрозуміло — це ще
молодість. Перша.
І зі
сцени обласного україн
ського музично-драматич
ного театру імені М. Л.
Кропивницького, де про
ходило торжество у
не
дільний день 15 листопа
да,
пролунало
чимало
добрих слів про палацо
ву молодість, а отже мо
лодий
дух
і натхнення
його працівників, всіх тих,
хто віддає дітям теплоту
своїх сердець, керівників
гуртків і студій, педаго
гів, організаторів піонер
ського життя.
«Спасибі
вам», — говорили вихо
ванці працівникам Палацу
піонерів.

Серед тих, хто зібрався
на ці торжества, були ви
хованці Палацу
минулих
років, батьки, шкільні вчи
телі, представники
гро
мадських організацій. По
ряд зі мною сиділа за
служена артистка
УРСР
Н. С. Ігнатьєва,
шлях у
мистецтво для якої почи
нався у гуртках
Палацу
піонерів та школярів іме
ні В. І. Леніна
Як і для
С. А Мартинової, теж за
служеної артистки УРСР.
актриси театру імені М. Л
Кро низ ниць кого.
«Слова
Палац
піонерів
звучать
для нас, минулих вихованців. — говорила Світлана
Андріївна, — як пароль V
країну дружби» Хочеться
вірити, що й для нинішпалацової
ніх учасників
самодіяльАості,
різних
гуртків, — а їх нин» тут
173. — це теж пароль у
країну дружби, творчості,
натхнення. Саме тут отримують еони уроки краси,
інтелігентності,
доброти.
Ювілейне
торжество
проходило традиційно. Бу-

...V Віктора Гюго була
термінова робота. Щоб
примусити себе виконати
її,
письменник
обстриг
наполовину голову й бо
роду, а ножиці викинув
надвір. Поки відросло во
лосся, Гюго встиг закінчи-

ло багато квітів, при^Лчь,
щирих слів подяки, наго
род. Медалями «Ветеран

праці» нагороджені
ди
ректор Палацу
піонерів
Л. Листопадова і керівник
духового оркестру «Змі
на» С. М. Степаненко.

До речі, цей день для
учасників
«Зміни»
став
особливо пам’ятним: його
керівникові
присвоєно
звання заслуженого пра
цівника культури УРСР.
Серед
нагороджених
грамотами
Міністерства
освіти УРСР, обкому і мі
ськкому партії,
облради
профспілок, республікан
ської ради
піонерської
організації велика
кіль
кість працівників Палацу
всіх
піонерів, перелічити
просто неможливо, Газевсіх
та приєднується до
привітань того дня.

Але не можна ще раз
не
привітати
ансамбль
«Пролісок».
нагородже
ний Почесною грамотою
Центральної ради Всесо
юзної піонерської
орга
нізації імені В. I. Леніна і
пам’ятним
Знаком
ЦК
ВЛКСМ за участь у культурних лрограмах
XXVII
з’їзду КПРС і XX з’їзду
ВЛКСМ, Перший секретар
обкому ЛКСМУ П. Малий
грамоти
вручив Почесні
Центральної ради Всесооргаюзноі піонерської
нізації педагогам-репетиторам
хореографічного
ансамблю
«Пролісок»
Ю. М. Сивоконю
Н. М.
Коваленко, В. А. Андроннікову, А. І. Федоровій,
в. м. Коротковій.
На святі обласного Палацу піонерів була
присутня секретар
обкому
Компартії України С. М.
Шапікіна.

Наш кор

ти роботу у визначений
час.
*
*
*
... Бородін поїхав якось
зі своєю дружйною
за
кордон. Під час перевірки
паспортів на прикордон
ному пункті чиновник за-

коли

ТІОВ’ЯЖЕШ
ГАЛСТУК

організація й виконання—
справа рук учнів. Ці вечо
ри і пізнавальні, і розва
жальні. Так, недавно влаш
тували українські вечор
ниці з народними піснями,
танцями, конкурсом... І з
варениками, звичайно, —
які вечорнині без варени
ків? Такі вечори відпо
чинку учком з комітетом

людей. Чи завжди уважні
ми до своїх дідусів і ба
бусь?
Не УпошкоШати
таку сценк
<Мамо> мамоб’
потім, що за всіЛожиті
роки не знайшлося4часу їх

вислухати. Бо багато про
що повідали. 6
тчизни.
шнтелі історії
Велику роль у ^кованні людини відігр ■ наша
"а не
радянська школа.'Та
можна применшувати зна
чення сім’ї. Саме тут фор
муються основи моралі.
Певен, що в ній задушев
ній розмові з дідусем,
батьком до юної людини
прийде розуміння ТОГО, ЩО
історія — не реальна біо
графія реальних людей:
твоя, моя, його, ваша,
Звідси прийде й усвідомлени я власної приналежпості до минулого, майбутнього, що обов’язково
відіб’ється на повсякдевній поведінці ЛІОДИНИ у
суспільстві.
Червоний галстук... У
нього колір прапора, під
яким наші батько чи брат
або дідусь йшли у жорсто
кий бій і крок за кроком
наближали Перемогу. Па
м’ятайте про не, юні!

П. МАТЮШИН.
Новоукраїнський район.
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ПОШТА «ВІТРИЛ»

«КамАЗи»

За автобусом
1 липня 1986 року газе
та «Молодий
комунар»
опублікувала замітку «Уч
нівський автобус».
А
в
цьому році піонерами та
комсомольцями
нашої
школи вирішено: на честь
70-річчя Великого Жовтня
зібрати стільки металево
го брухту, якого вистачи
ло б на
виготовлення
двох автомашин «КамАЗ»
для шефського підприєм
ства
Олександрійського
райоб’єднання «Сільгоспхімія». Ще з квітня учні
збирали металобрухт і до
листопада зібрали 45 тонн.
...То було справжнє свя
то. На подвір’ї школи ви
шикувались
жовтенята,
піонери,
комсомольці,
гості.

питав, як звати його дру
жину. Бородін думав про
щось своє, одразу не зро
зумів. Чиновник підозріло
глянув на нього.
— Не знаєте, як зовуть
доу:
їу?..
У
цю
хви
лину до кімнати
зайшла
Катерина Сергіївна. Боро
дін кинувся до неї:
— Катю! Ради бога, як
тебе звати?
*
*
... першим
офіційним
чемпіоном світу з шахів
був уродженець
Праги
Вільгельм Стейніц.
Існує
став
версія, що Стейніц
шахістом випадково. Од
ного разу у віденському

Урочисту лінійку, присвя
чену передачі «КамАЗів»
шоферам, відкрила сек

ретар партійної організа
ції школи О. І. Анисимо
ва. Кращі збирачі мета
лобрухту Станіслав Бойко

та Олена Воробей вручи
ли водіям символічні клюІщенко та
чі, а Сергій
Олександр Буйлук вручили паспорти.
25-91
Водій «КамАЗу»
КДМ В. О. Коваль запевнив присутніх, що автомо
білі, доручені їм школя
рами, завжди будуть зраз
ковими, а дружба між во
діями і учнями — діло
вою і міцною.
Червону стрічку перері
зали
секретар
комсо-

кафе «Куріпка» він спо
стерігав, як двоє відвіду
вачів грали в шахи. У роз
палі гри Стейніц зробив
критичне зауваження. Ви
никла суперечка. Майбут
ній чемпіон запропонував
зігнати з обома шахіста
ми, не дивлячись на дош
ку і швидко примусив їх
скласти зброю.
Після
такого вдалого
дебюту Стейніц захопився шахами.

*

*

»

...Остап Вишня
фельдшерував. Він уже
був
письменником, друзі звер
тались до нього за різни
ми порадами, в тому чис-

мольської
організації
школи Л. Ніколаєнко, за
ступник голови ради дру
жини Л. Дудник та В. О.
Ковтун.
І ось водії В. О. Коваль
та Ю. С. Мєньшой сіли за
кермо своїх машин.
І
«КамАЗи» — святково при
чепурені красені—проїха
ли вулицями селища Приютівка.
Щасливої дороги й удар
ної праці,
шановні шофери!

В. АЛЕКСЄЄВА,
старша піонервожата
Користівської середньої школи ім. А. П.
Гайдара.
Олександрійський
район.

лі медичними, І він лікував їх своїми надійними
засобами.
Поміж його друзів був
талановитий поет-сатирик
і публіцист Василь Еллан.
Так от, коли Василь Ми
хайлович занедужував, а
був він людиною
дуже
хворобливою, то попросив
Остапа Вишню:
— Ви хоч веселого некролога про мене налишіть.
— Краще я вам зараз
веселу
історію
розповім, — відказував
письменник. І його жарт при
мушував хворобу ще раз
відступити.

ній ноті й закінчилась ва
ша розмова. Старшоклас
ники
Нонгородківської
СШ № 1 висловили ще
думку, аби про досвід чи
перші кроки учнівського
самоврядування в своїх
школах розповіли на сто
рінках газети й інші їхні
ровесники.
В. БОНДАР.

РОБИ, ЯК МН
В Перегонівській серед
ній школі Голованівського
району
були проведені
«Веселі старти». Змагання
проводилися серед

учнів

2—6 та 8—10 класів.
Старшокласники
зма
галися з баскетболу. З
шести команд, які взяли
участь у змаганнях, пер
ше місце виборола коман
да 10-А класу (капітан
Сергій Шевчук), а друге—
9-А (капітан
Олександр
Шпак). Команді 10-А кла
су, котра зайняла перше
місце, вручено перехідний
кубок з баскетболу.
А днями запросили ми
учнів Новоархангельської
середньої школи № 1. Бу
ли проведені змагання се
ред дівчат і хлопців стар
ших класів з баскетболу
та учнів 7—8 класів з
футболу. ГІо закінченні
змагання гостям були вру
чені букети квітів. Новоархангельці запросили відвідати їх із відповідним
візитом,
Такі
зустрічі
сприяють
популяризації
спорту,
удосконаленню
спортивної
майстерності
учнів, а користь від цього,
незважаючи на результа
ти, велика.

якому разі! Тоді
такому
нема що робити в право-
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А ЩО ДУМАЄТЕ ВИ?

Вперше пишу до
Вас.
Але повністю переконана,
що Ви мене зрозумієте. Я
навчаюся у восьмому кла
сі середньої школи № Ю
м. Світловодська. Уже ві
сім років навчаюся у цьо
му класі, але нічого ціка
вого і захоплюючого, крім
табору праці і відпочинку,
не було. Та й що мало бу
ти, коли ми за вісім років
не здружилися. Зокрема —
дівчата з хлопцями. Звер
таємось за прізвищами та
прізвиськами один до од
ного. Були у нас випадки,
коли хлопець вдарив дів
чину по обличчю. Сильні
ші знущаються над слаб
шими, навіть самі хлопці
між собою. Наші «паруб
ки» — п’ють, курять, але
на це ми не звертаємо
уваги. Розумієте,
аж не
хочеться йти до
школи,
все одно — нічого цікаво
го там не буде.
Шановна редакціє, звер
таюся
до Вас з прохан
ням — опублікуйте
мою
адресу. Я дуже хотіла по
чути пораду своїх
одно
літків. Що
нам
робити?
Кожній із дівчат хочеться
швидше закінчити
вісім
класів
і піти
навчатися
десь у технікум або учи
лище.
Про себе: люблю сучас
ну музику, танці, подобає
ться бути в нолі друзів;
якщо хтось
відгукнеться
на моє прохання, буду ду
же вдячна.
МОЯ АДРЕСА:
м. СВІТЛОВОДСЬК,
ВУЛИЦЯ
ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА,
20,
КВ. 58. ШАПОВАЛ
СВІТЛАНА.

ДИМИ чи ВІД СВОГО Імені,
мали звинуваченого
на
Взагалі,
якщо,
на думку місці злочину. П. ж від
ровського району м. Кі
адвоката, прийнято непра мовляється, що скоїв зло
ровограда Д. Я. ПРИ- вильне рішення, оін має чин. За його словами, він
право оскаржити його. І підбіг до Т., коли той вже
був поранений і встиг
ТУЛОЮ. Якщо кого наше добивається свого.
Дуже часто
адвокати сказати якесь ім’я. Здава
інтерв’ю переконає, що ви- сперечаються із прокуро лося,
все
зрозуміло:
П.
просто
все
вигадує,
ні
ром — це так зване пробір правильний — чудово.
хто
не
може
довести
його
цесійне змагання. На су
ді,
наприклад,
адвокат невинність. Але слідчий,
КОР.: Дмитре Яковичу,
знаходить різні обставини, розслідуючи цю справу,
ВИ вже не ОДИН десяток
які пом’якшують справу, звернув увагу і на слова І
років працюєте юристом,
наголошує на них (чисто- П., розгадав ім'я, відшу- І
багато б»ли і знаєте,
кав знайомих Т. з таким^я
Коротко п“ цю лрофе- сердечне зізнанні «до ім'ям і, врешті, знайшої^/і
копується», що »не так,
сію...
а
там ще було
те не справжніх злочинців. А В
Д. Я. ПРИТУЛА: Скажу
тільки В
так застосовано, а ось це піддайся слідчий
відверто, це важка, ви- зовсігл м© доведено.
глеіпо прелрвж- Ж
психологічно
Ц
снажлива,
КОР.: Тобто, адрокат на дати невинна людина.
Сучасна суді
КОР.: І, Дмитре Якович .
складна праця,
захищає
злочинця?
молодь не вся, звичайно,
яі^ Д
Д. Я. ПРИТУЛдУ Не зло чу, останнє запитання:продумає, що^риспруденція
же готувати себе до
— це
таке дуже чинця, а людину. Навіть у фесії юриста?
інтригуюче — захоплюю того, хто скоїв найтяжчий
Д. Я. ПРИТУЛА: В перВін
че, цікавеньке, детектив злочин,, є адвокат.
шу
чергу — багато читанамагається
з
’
ясувати
мо

не. Що це тільки Метре і
тиви і обставини злочину, ти, особливо історію, добШерлок Холмси.
КОР.: Але слідчих готу причини скоєного, врахо ре знати мову, літерату
логікою,
які ру, цікавитися
ють сьогодні юридичні ву вує всі подробиці,
політеконо
грають на користь підсуд психологією,
зи і факультети...
треба мією. Загалом, це повин
“
Д. Я. ПРИТУЛА: Звичай ного. Повторюю,
тільки
людину, на бути високоерудована
но, але ж не тільки їх. бачити
людина. Отже, дерзайте.
Існує певна спеціалізація. інакше нічого не вийде.
КОР.: Це, мабуть, най
Юристи працюють і про
Розмову вела
курорами. Вони керують важче — не піддатися емо
Т. ТАРАСЕНКО.
слідством, ведуть нагляд ціям. Невже всі слуги Фе*
*
*
за законністю, слідкують міди повинні бути «суха
освіту
можЮридичну
рями»,
які
знають,
що
їм
за правильністю вироку
Львівському,
на
здобути
у
треба
цю
людину
захисти

СУДУКиївському
Одеському,
А найскладніша робота ти — і все?
Д. Я. ПРИТУЛА: Ні в університетах та Харківвсе-таки в адвоката.
Це
юрист найширшого про
філю — він повинен ду-

М. ЧУБ.
Голованівський район.

Прошу,
порадьте!

консультації__ Кі*

ДИЧНОЇ

X X X
X X X
X
X X
А X
X X X
X
X X
X X
X
X X X
X X X
X X X

X

Наближається зима, 1,
мабуть, нікому не зава
дить придбати теплі вовня
ні речі. А ще краще —
виплести своїми
руками.
Тим паче, такий
виріб
завжди відзначається ори
гінальністю і неповторніс
тю.
Цього сезону і далі за
лишаються в моді в’язані
вироби з візерунками та
орнаментами. Особливо —
світери-картинки. Сьогодні
ми пропонуємо вам
два
малюнки, які можна вико
ристати саме для таких
світерів. І не тільки, як це
може здатися на перший
погляд,
для
молодших
братиків
сестричок.

X

X
X X А
X
X X
X
X X
X
X
X к X
Л X
X
X

РУКОДІЛЬНИЦЯМ
4

ському юридичному інсти
туті.

Трохи фантазії
і(«добудувати» будиночок, «посадити» дерева і т. д.)і — і такий виріб матиме чудовий
вигляд на хлопцях та дів
чатах 14—16 років.
*
*
*
Геометричний орнамент
може
знадобитися
для
вовняних шкарпеток, а та
кож світерів. безрукавок,
рукавичок. Кількість
пе
тель для вив’язання тако
го орнаменту поЕннна бути кратна 36.

беретах,
світерах,
шапках добре виглядає та
кий узор:
1- й
ряд — 1
лицьова,
1 виворітна ( I так до кін
ця ряду),
2- й ряд — всі виворотні.
Повторювати з 1-го ряду.

Щоб стару вовняну нит
ку. яка вже була у в’язці,
вирівняти, потрібно пряжу
скласти в мотки і добре
випрати. Якщо і
після
прання нитка скручується,
то мокрі мотки підвішу
ють і до кожного
знизу
причеплюють вантаж.
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«Молодий комунар»

Володимир КОБЗАР

З 24 по 28
А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8-35 —
В. Розов. «Гніздо глухаря».
Фільм вистава Московсько
го театру сатири. 11.35 —
Новини.
16.30 — Новини.
16.45 — Дітям про звірят.
17.15 — «Світ твоїх захоп
лень». Документальні філь
ми 17.50 ’— Грає А. Зимаков (гітара). 18.15 — Наш
сад. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Чемпіонат світу
з шахів. 19.05 — «Проблеми
— пошуки — рішення». До
світового технічного рівня.
20.35 — Грає народний ар
тист РРФСР 1. Онстрах.. 21.00
— «Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Пісня87. 23.05 — Сьогодні у світі.

(ПОДОРОЖНЯ ПОВІСТЬ)
Пам'яті батька
'к

(Продовження. Поч. у №№ за 14, 17, 19
та 21 листопада ц. р.).

Обминаючи бур'яни, Андрійко весь час відставав.
Йому, босому, було непереливки, але він не скаржив
ся, не хникав і терпляче зносив мої докірливі погляди.
Своею забарливістю він нагадував покійну тітку
Олену, котрій, здавалося, ліньки було вимовити
зайве слово. А якщо вона й говорила, то це була
не звичайна мова, а такий собі речитатив з м’якою,
сказати б, полтавською вимовою (хоч вона вік звіку
вала на Чигиринщині):
«Оце я недавно буля коло лавки та й чуля, як
люди казалі...». А ще баба Олена вміла запікати в
попелі груші так, як я ніколи доти й опісля не знав:
вони мали непередаваний медовий смак і просто
танули в роті...
Пасіка стояла осторонь у затінку дерев, але я на
всякий випадок цикнув на дітей:
— Ідіть коло мене. І мовчіть, щоб бджоли вас не
почули.
Вони слухняно принишкли. І все-таки бджоли нас
почули, і якась надміру допитлива «розвідниця» сіла
мені на шию. Згарячу я ляпнув рукою по тому міс
цю, відчув укус і, не подумавши, сказав про це ді
тям. Сказав стримано, як про щось звичайне, але,
напевне, їхній страх перед цими маленькими літаю
чими жалами такий великий, що Андрійко не стри
мався і заплакав.
— Оце... Чого ти? — спитав я. Андрійко промов
чав, я нагримав на нього; але одразу ж пожалкував,
із деяким запізненням зрозумівши причину його
плачу.
У Романових очах теж стояли сльози: і я, присо
ромлений, заходився заспокоювати обох: все гаразд,
пасіка позаду, бджіл більше немає — навпаки, ди
віться, мовляв, яка гарна місцина, онде Інгул, а ось у
нього впадає струмок, давайте тут кілька хвилин
відпочинемо, вмиємося та й почимчикуємо далі...
Дитячі печалі хоч і глибокі, але нетривкі, і невдов
зі обидва щебетали як ні в чому не бувало, хіба що
все частіше запитували, коли ж буде обід.
В Інгуло-Кам’янці ми розташувалися на леваді, на
березі річки Кам'янки, яка тут впадає в Інгул. Діти
емить забули про втому і почали дертися на пагорб
над рікою. Я мусив охолодити їхній альпіністський за
пал і наказав збирати паливо для багаття. Цього доб
ра обабіч було досить, і скоро в казанку булькала
рисова каша, а відтак закипів і чай. Ми пообідали і
вирішили відпочити.
Поблизу пролягала дорога, і на нас із цікавістю
поглядали проїжджі водії. Справді, нечасто побачиш
у наші часи таких-от подорожан, напівсім'ю з мали
ми дітьми. Тепер якщо подорожують, то з якомога
більшими вигодами. А я мав іншу мету, хоч водночас
наша подорож значною мірою теж була відпочинком
від узвичаєного способу життя.
Придивившись до місточка через Кам’янку, я ді
йшов висновку, що саме отут, за кілька кілометрів од
нас, мав проходити один з численних чумацьких
шляхів. Праворуч Інгул — природна перешкода, яку
чумаки без особливої, надзвичайної потреби не до
лали; ліворуч, ген далі в крутих берегах, протікала
Кам’янка. А тут, де пролягала й сучасна дорога, річ
ка була тиха, покірна, мілка — найзручніше місце
для перевозу. І ще одна прикмета — під горою, на
повороті сільської вулиці, знову ж таки на вигоні, —
молодязь із журавлем.
А взагалі чумацьких шляхів було безліч, всі вони
прокладалися найзручнішими місцями, вели строго
на південь і тому лише частково співпадають із су
часними автомобільними дорогами. Чумакам дово
дилось заощаджувати свої сили і берегти волів, цих
важких трудівників степу. Гарні воли були чумаць
кою гордістю. Яких тільки імен їм не давали! І за
мастю, і за норовом, і за ходою; у «чумацькій» літе
ратурі я нарахував близько 70 назв. Сучасні авточумаки також люблять своїх механічних волів («Моск
вичів», «Запорожців», «Жигулів»), пестять і догля
дають їх, але ніколи ні в кого з них не повернеться
язик сказати про машину, так як казали чумаки на
своїх волів: Соловей, Дзвінок, Диман, Ляшок, Кисли
ця, Білан, Швейнога, Степан, Риндач. Кожен віл мав
подібне ім’я, знав своє ім’я і відгукувався на нього!..
4.
Другий і особливо третій день подорожі були
найважчими. Потім, заднім числом, я зрозумів, у чо
му річ: йшла адаптація до незвичних обставин жит
тя. І якщо спочатку зарадили свіжі сили, а другого
дня я йшов за інерцією, то на третій день сили мої
підупали, і мене аж заносило, коли я закидав на
плечі рюкзак. Очевидно, й діти були втомлені, все
частіше відставали, і вперед ми просувалися того
ранку з черепашачою швидкістю.
(Далі буде).

Шевченка. 20.50 — «На доб
раніч, діти!». 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор
пере
будови. 21.50 — Продовжен
ня вистави «Повія». 22.50 —
Актуальна камера. Вечірній
випуск.

10.00 — Новини. 10.15 —
Документальний
фільм.
10.35 — Шкільний екран.
5 клас. Музика і живопис.
11.00 — Доброго вам здо
ров’я.
11.30 — Музичний
фільм.
11.40 — Шкільний
екран. 6 клас. Російська лі
тература.
12.15 — Село і
люди. 12.45 — Новини. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — Музич
ний фільм «Кокле». 16.50—
Телепост на будівництві ка
налу «Дніпро — Інгулець».
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). І7.05 —
Документальний
фільм.
17.25 — «На хвилі дружби».
Московський камерний ор
кестр. Слайдохвилинка. (Кі
ровоград).
18.00 — Куббк
СРСР з футболу. 1/8 фіна
лу. «Ротор» (Волгоград) —
«Динамо» (Київ;. ГІід час пе
рерви — 18.45 — День за
днем. (Кіровоград). 19.45 —
Актуальна камер;:. 20.15 —
Стосується
кожного.
Ще
раз про пасажира на заліз
ниці. 20.45 — «На добраніч,
діти>. 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Художній фільм
«Екіпаж». 2 серія. 22.50 —
Актуальна камера. Вечірній
випуск.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 —Географія. 7 клас.
9.05, 13.40 — Французька
мова. 10.05 — Учням СПТУ.
Естетичне виховання. 10.35,
11.40 — Природознавство. З
клас. 10.55 — Російська мо
ва. 11.25 — Науково попу
лярний фільм.
12.00 —
Фільм «Справа «Строкатих».
14.10 — Новини. 14.15 —
Зібрання витворів природи.
До 100-річчя з дня народ
ження М. Вавілова. 18.00 —
Новини. 18.15 — «У країнах
соціалізму».
Тележурнал.
18.45 — Мультфільм. 19.00 —
Ритмічна гімнастика. 19.30
— Музичний кіоск. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — «.. До
шістнадцяти і старші». 21.00
— «Час». 21.40 — Прожек
тор перебудови. 21.50 — Те
лефільм
«Дні
Турбіних».
1 серія. 23.05 — Докумен
тальний телефільм. 23.20 —
Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35
— Документальний фільм.
9.05 —” Всесоюзне фольклорне свято в Коломенсьному. 10.10 — Новини. 16.30—
Новини. 16.45 — Перебудо
ва: досвід і проблеми. Доку
ментальний телефільм «Ха
рактеристика».
17.15 —
Мультфільм. 17.25 — Доку
ментальний телефільм. 18.15
— Людина і закон. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільм. 19.15 — Фільм
«Перевірка
на
дорогах».
21.00 — «Час». 21.40—Про
жектор перебудови. 21.50—
Улюблені мелодії минулих
років. 22.15 — Футбол. Ку
бок
У ЕФА.
1/8 фіналу.
«Вердер» (ФРН) — «Динамо»
(Тбілісі). В перерві — 22.45
— Сьогодні у світі. 00.00 —
Чемпіонат світу з шахів.

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Художній фільм «Екіпаж».
1 серія. 11.40 — На шляху
перебудови. 12.25 — «Сіль
ська честь». Вистава. 13.40
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок-.
16.30 — Перлини душі на
родної. 17.05 — Місто росій
ської слави — Ізмаїл. 17.40
— Концерт. 18.10 — »День
за днем». «Слайдохвилинка».
(Кіровоград).
18.30 — Му
зичний фільм. 19.00 — Акту
альна
камера.
19.35 —
П. Мирний. «Повія». Виста
ва Харківського Академіч
ного українського
драма
тичного театру імені Т. Г.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вуя, Луначарського,
БК 03688.

Ї987 року

А УТ

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

листопада

Індекс 61103.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Новини. 8.15 —
Документальний фільм. 8-35,
9.35 — Музика. 1 клас. 9.05,
13.25 — Німецька мова.
10.05 — Учням СПТУ. Астро
номія. 10.35. 11.40 — За
гальна біологія. 9 клас. 11.05
Поезія С. Орлова. 12.10 —
Телефільм «Дні Турбіних».
1 серія. 13.55 — Новини.
14.00 — Розповіді про театр
і літературу. 18.00 — Нови
ни. 18.15 — Потрібна ідея.
19.00 — Сільська
година.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Реклама. 20.20 —Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. М. де Фалья. Сім іс
панських народних пісень.
Друга сюїта з балету «Тре
уголка». 20.50 — Докумен
тальний телефільм. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Теле
фільм «Дні Турбіних». 2 се
рія. 23.15 — Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35
— Фільм «Перевірка на до
рогах». 10.20 — Новини.
16.30 — Новини. 16.45 —
«...До шістнадцяти і старші».
17.30 —
Документальний
фільм. 18.00 — Концерт ху
дожніх колективів Монголії.
18.30 — Мультфільм. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Чемпіонат світу з шахів.
19.05 — Мультфільм. 19.15 —
«Пряма лінія». У передачі
бере участь перший секре
тар ЦК ВЛКСМ В. Миронен
ко. 20.30 — Пісні і танці на
родів СРСР. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Музичний до
даток до передачі «Музика і
ми». 22.50 — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Музичний фільм -Все про
тебе». 10.40 — Художній
фільм . «Екіпаж». 2 серія.
11.40 — Шкільний екран. 8
клас. Українська літерату
ра. 12.10 — Концерт. 12.40
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок-.
16.30 — Республіканська фізико-математична
школа.
17.00 — По ту сторону про
дуктивності. Умови
праці
на підприємствах області.
(Кіровоград). 17.45 — Доку
ментальний фільм. 18.00 —
«Честь трудової
людини».
Боротьба з прогульниками
у трудовому колективі. 18.30
— «День за днем». (Кірово
град).
18.45 — Телефільм
«Юність в строю».
(Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Худож
ній фільм «Пан гімназист».
20.50 — «На добраніч, діти!».
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50—’
Молодіжна студія «Гарі».
23.2о — Актуальна камера.
Вечірній випуск.

А ЦТ (1 програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35 —
Фільм «Рятуйте наші душі».
9.45 — Новини. 16.30 — Но
вини. 16.45 — «Портрет су
часника».
Документальні
фільми. 17.05 — Виступ ан
самблю «Лілео» м. Тбілісі.
17.30 — Мультфільми. 18.15
— «Наука і життя». Про
створення інженерної ака
демії в нашій країні. 18.45—
Сьогодні у світі. 19.00 — До
кументальний фільм. 19.45 —
Концерт Державного квар
тету їм. 0. Бородіна. 20.25—
Телефільм «Замах». 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Кінопапорама. 23.20 — Вечірня ін
формаційно-музична програ
ма. 00.35 — Чемпіонат світу
з шахів.

А УТ

10.00 — Новини. 10.15 —
Документальний фільм. 10.35
— Шкільний екран. 7 клас.
Музика.
11.05 — Музична
казка. 11.40 — Шкільний
екран. 10 клас. Російська
література. 12.10 — Кон
церт. 12.40 — Новини. 12.55
— Молодіжна студія «Гарт».
16.00 — Новиші. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Концерт. 17.00 — «Сільські
зустрічі». Змагаються Кіро
воградська та Одеська об
ласті. (Кіровоград). 18.05 —
«День за днем». (Кірово
град).
18.20 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.30 — Агро
пром: проблеми, пошуки.
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера.
19.35 —
«Темп». Телерадіопереклик
з проблем
науково-техніч
ного прогресу. 20.35 — Телеафіша. Погода. 20.45 —
«На добраніч, діти!». 21.00
— «Час». 21.40 — Прожек
тор перебудови. 21.50 —
Автограф. 22.50 — Актуаль
на камера. Вечірній випуск.
23.20 — Відповіді на запи
тання глядачів «Суботніх
зустрічей».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Історія. 4 клас.
9.05, 13.40 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ.
Література.
І.
Тургенев.
«Батьки і діти». 10.35, 11.35
— Історія. 7 клас. 11.05 —
Різьблення і розпис по де
реву. 12.05 — Телефільм
«Дні Турбіних». З серія.
13.05 — М. Мусоргський.
14.10 — Новини. 14.15 —
Сторінки історії.
Останні
залпи війни. 18.00 — Нови
ни. 18.15 — Документальний
фільм. 19.00 — «Про що
співаєш, «Умарина...». Кон
церт. 19.30 — «Д-'ія всіх і для
кожного». Як позбутися кон
курента? 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Вільна бо
ротьба. Кубок світу. 20.45—
Народні мелодії. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50 — Кон
церт.
22.30 — Настільний
теніс. Міжнародний турнір
на приз газети «Советская
культура». 23.00 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Природознав
ство. 4 клас.. 8.55 — «Одна
мама на всіх». Науково по
пулярний фільм. 9.05. 13.20
— Іспанська мова. 9.55 —
«Ленінград — колиска Вели
кого Жовтня». Науково-по
пулярний фільм. 10.05 —
Учням СПТУ. Історія. 10.35,
11.35 — Фізика. 7 клас. 11.05
— І. Стравінський. «Петруш
ка». 12.05 — Телефільм «Дні
Турбіних». 2 серія. 13.50 —.
Новини. 13.55 — Г. Держа
ків. Сторінки життя і твор
чості. 18.00 — Новини. 18.15
— Рух без небезпеки. 18.45
— Ритмічна
гімнастика.
19.15 — Мультфільм. 19.25
— Міжнародний фестиваль
телепрограм народної твор
чості
«Веселка». «Тер.шев
ські оркестри». (ЧССР). 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Грає Е. Москвітіиа (арфа).
20.30 — Документальний те
лефільм. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Телефільм
«Дні Турбіних». З серія.
23.05 — Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35Грає оркестр народних ін
струментів Республікансько
го Палацу культури профтехосвіти Литовської РСР.
8.50 — «Чого і чому». Пере
дача для дітей. 9.20 — «У
світі вальсу». 9.55 — До на
ціонального свята Албанії—
Дня визволення від фа
шистських окупантів. Доку
ментальний фільм «Розпо
вісти про Албанію». 10.25 —
Концерт
Державного ан
самблю танцю ім. П. Вірського. 11.00 — Розмова по
суті. «Знайти справу кожно
му». Про проблеми трудо
вих ресурсів у Таджицькій
РСР. 12.30 — Концерт лау
реата міжнародних конкур
сів С. Бупіпа (фортепіано).
13.00 — Людина. Земля.
Всесвіт. 13.30 — Міжнарод
ний фестиваль телепрограм
народної творчості «Весел
ка». «Йєменський фольк
лор». 14.00 — «У країнах
соціалізму».
Тележурнал.
14.30 — Новини. 14.40 —

Телефони: редактора — 2-54-26; за
ступника редантора — 2-53-22; відпо
відального сенретаря — 2.55-65; відді
лів: комуністичного виховання —4 66-79,
4-64-21; комсомольського життя та еко
номіки — 2-53-94; учнівської молоді і
соціальних проблем — 2.59-82: фото
лабораторії — 4-64-21; оголошень —
4-28-96; коректорської — 3 61-83.

Обсяг 0.5 друк. арк.

Зам. № 622.

Тираж 60 200.

Очевндпе
—
неймовірне
15.40 — «Для всіх і для коїій
ного». Аукціон. 16.10 — До’«
кументальний фільм «Мис
литель і революціонер». Про
Фрідріха Енгельса. 16.30 _ '
«Роки,
покоління, ПІСНІ»’
Музична програма. 17.40 —'
«По Золотому кільцю». Пе
редача 1. 18.25 — Телевистава «Білі троянди, рожеві
слони...». У перервах —
19.25 — Новини і 20.20 —;
Чемпіонат світу з шахів.
21.00 — «Час». 21.40 — Про-,
жектор перебудови. 21.50—!
В суботу ввечері. Телевізій
не знайомство Аліса Фрейндліх. 23.05 — До і після опів
ночі.
А УТ
«ЙГ*
10.00 — Новини. 10.15 —
Ритмічна гімнастика. 10.45
— Автомеридіан. 11.15
—.
На хвилі дружби. 12.05 —.
Послуги Аерофлоту взимку.
Погода. 12.10 — Лауреати
Державних премій СРСР в
галузі науки і техніки. 12.55
— Новини. 13.05 — Доброго
вам здоров'я. «Марна пере
сторога». Вистави. 15.05 —
Сатиричний об’єктив. 15.35
— Погода на наступні дні.
15.40 — Художній фільм
для дітей. «Червоні
чере
вички». 17.00 — Суботні зу
стрічі. Підсумки футбольно
го сезону. 18.30 — Музич
ний фільм. 18.45 — Скарби
музеїв України. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35
тільки музика. 20.50 —
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Худож
ній фільм «Свято дитин
ства». 23.10 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —.
«Радянський патріот». Кіно-;
журнал.
8.30 — Ритмічна
гімнастика. 9.00 — Довір’я.
10.00 — Ранкова пошта.
10.30 — «Дім на своїй зем
лі». Теленарис. 11.00 —
Фільм «Скринька Марії Медічі». 12.30 — Науково-попу
лярний фільм «Комп’ютерні
ігри». 13.00 — Музичний
портрет. Єжі Максимюк. Пе
редача телебачення Польщі.
13.30 — Мультфільми. 13.55
— «Я не утратил прежний
свет... О. Блок». Докумен
тальний телефільм. 14.50 —
Фільм «Усе через близню
ків». 16.10 — Концертний
додаток до передачі «Фес
тивалі. Конкурси. Концер
ти». 17.15 — Спортивна про
грама. Вільна боротьба. Ку
бок світу. 17.45 — Хокей.
Чемпіонат
СРСР.
•■Крила
Рад» — «Спартак». 2 і 3 пе
ріоди. 19.15 — Здоров’»«20.00 — Вечірня’казка. 20.
— Художня гімнастика. Ку
бок Інтербачення. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Теле
фільм «Собака на сіні». 1 і
2 серії. У перерві — 22.55—
Новини.

IblihbL
її?
І

@ Дефіцит ЖИТ'£
ла іноді сплітає
моральні,
юри
дичні,
соціальні
проблеми у та
кий клубок, щ
не знаєш, з яко
го кінця
його
розплутувати...
@ В «АхіллесоI ВІИ п'яті» останI нім часом все
певніше тим на
шим
авторам,

І

; котрі дивлятьсяф
І на своє оточення
відвертим сати
ричним
поглятдом. Не буде ви| нятком і черго| ВИЙ випуск ЦІЄЇ
і тематичної стогрінки
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