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СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД

Чекаємо на послідовників
«Молодий комунар» вже
не раз розповідав про дос
від впровадження сімейно
го підряду в господарствах
Кіровоградського
району.
^Ь»ї ж ми назвали адреси
кількох колгоспів, які ма
ють житло, готові прийняти
на постійну роботу моло
дих трудівників і укласти з
ними договір на сімейний
підряд.
Завершується рік.
Про
зміни, що відбулися в гос
подарствах після опубліку
вання анкети-талона «Мо
лодого комунара», ми по
просили розповісти керівни
ків колгоспів імені Шев
ченка та «Дружба».
РОЗПОВІДАЄ
Г. О. НІКІТІНА,
голова правління колгоспу
імені Шевченка:
— Правду кажучи, ми на
діялися па кращі успіхи в
організації сімейного
під
ряду. Прагнули до цієї, на
сьогодні все ще нової фор. ми прані, залучити якпайТ^Ібільше жителів сіл, які зна
ходяться на території ва
шого господарства. Невели
ку кількість чи то бичків,
чи то свиней люди беруть із
великим задоволенням. От
щоб взятися за що справу
серйозніше — на перешко
ді стоїть сумнів: «чи ж вар
то?».

Спробував взяти на від
годівлю 50 свиней Володи
мир Данилович Собко. Пра
цює він у Кіровограді на
ВО «Червона зірка». Ми
побудували для
поросят
поблизу подвір’я В. Д. Сой
ка приміщення. Корми ро
бітник підвозив сам. Хоч
приріст на кожну голову й
не дуже великий — 329 гра
мів (у колгоспі — 295), та
і нам добре, що допомага
ють господарству, і Володи
миру Даниловичу додатко
во зароблений карбованець
не завадить.
60 свиней доглядав жи
тель Молдавії Георгій Пет
рович Радниця. У літній пе
ріод він приїздить до нас і
працює за домовленістю. У
нього приріст становив 481
грам. Крім свиней, Г. П.
Радниця, який у нас працю
вав разом з дружиною, ви
рощував і телиць.
Відрадно, що ці люди ви
явили бажання і наступного
року в літній період допо
магати вам.
РОЗПОВІДАЄ
А. Г. ЛИСЕНКО,
голова правління колгоспу
«Дружба»:
— У березні нинішнього
року я вже розповідав зі
сторінок «Лїолодого кому
нара», що дехто відгукнувся
па нашу пропозицію і навіть
приїздили в колгосп. На

жаль, сказати, що це все
дало відрадні наслідки, бу
ло б помилкою.
Однак, не будемо перед
часно судити про що спра
ву. Тим більше, що в нас де
сятки людей вирощували і
вирощують свиней, молод
няк ВРХ, корів. Для тих,
хто взявся за вирощення
свиней, телят, корів ми бу
дуємо тимчасові приміщен
ня, виділяємо корми, меха
нізми.
Якби тепер хто забажав
працювати на сімейному
підряді, думаю, не пошко
дував би. От у нас сім'я Вакарчуків доглядає до шес
тимісячного віку 191 теля.
Приріст тварин у них ста
новить 470 грамів, а це
значно більше від того при
росту, який V колгоспі —
320. Вакарчуки зі всіма ро
ботами вир являються самі:
підвозять корми, очищають
приміщення.
Заробіток сім’ї,
напри
клад, за минулий місяць
становив близько 800 кар
бованців.
Думаю, у цих господарів
буде чому повчитися всім,
хто візьметься за впровад
ження сімейного
підряду.
Ми надіємося, що молоді
трудівники незабаром оці
нять
перспективи
нової
форми колективного під
ряду.

ГУРТОЖИТОК
ОБМАН
ВЕЧІР у студентському
гуртожитку
КІСМу
того дня був звичайним:
одні проводили його за
книжкою, інші готували
страви у тісних і незруч
них кухнях. Звичайні го
дини відпочинку. Коли ми
вирушили подивитися, як
проводять його мешканці
другого гуртожитку, не
думали, що вже в першій
кімнаті пас зустрінуть насторожено, Втім, про все
по порядку.
У кімнаті № 435, куди
ми зайшли, відразу кинув
ся у вічі стіл, на якому
красувалися пляшка «Пеп
сі-коли», різні страви. А
ще — маленькі келишки. В
одному з них було...
— Що це, дівчата, — за
питуємо.
— Хіба не бачите? «Пеп
сі-кола»!
Через хвилину чули вже
інше: домашнє вино.
По
чали знайомитися. Першою
себе назвала Марина. По
хвалилася, що ніде не пра
цює і не вчиться,
посмі
хаючись, мовила:
— Живу
на заробітки
чоловіна.
— А я — Лариса,
на
вчаюся на четвертому кур
сі педагогічного
інститу
ту, — назвала себе друга
дівчина.
— Світлана,
теж
пер
шокурсниця
педінститу
ту, — відрекомендувалася
третя.
Четверта завчасно
ви
йшла. Вона пізніше зізна
лася: сором пік очі. За те,
що сталося.

Всі в один голос стверд
жували.
що
рейдовій
бригаді не вдасться зро
би ги з них алкоголіків.
ГІ родо в ж у в а т и
розмо
ву в такому топі ніхто не
бажав. Побувавши у ін
ших кімнатах, ми переко
палися. що більшість кісмівців не порушують пра. ввл проживання. Бачили

чудові кімнати, де хлопці
і дівчата чи то старанно
готувалися до семінар
ських занять, чи то гомо
ніли за склянкою запаш
ного чаю. Та настрій був
зіпсований: не так фактом
з отим домашнім вином,
як іншим: нетактовною
поведінкою дівчат.
Через ПІВГОДИНИ, ноли ми
знову навідалися в німнату № 435,
застали
там
тільни двох дівчат: ту, що
назвалася Ларисою, і Ва
лентину Хрієнно, яна тут
мешкає. Біля дивану стоя
ла майже повна
пляшка
горілки.
— Ми її не пили. Коли
ви від нас вийшли, Ларисі,
яна на стук у двері пішла
їх
відчиняти,
передав
якийсь хлопець, щоб після
рейду забрати, — виправ
довувалася Валя.
...Наступного дня ми ді
зналися, що троє
дівчат
вдалися до хитрощів. Ла
риса і Світлана.
назвав
шись студентами педаго
гічного інституту, не
по
соромилися збрехати. Пріз
вища вони видумали, а Ла
риса
назвала
дійсно
справжнє, але не своє, а
колишньої
однокласниці,
нині дійсно студентки пе
дагогічного вузу.
Довелося
знайомитися
знову. Марина залишилася
Мариною, але вже з новим
прізвищем — Титовою, ста
ростою однієї з академіч
них груп
другого
курсу
фанультету будівельно-дорожних
машин.
Лариса
стала
Інною
Топоровою,
Світлана — Тетяною Ше
лест.

Такий поворот справи
здивував усіх. Здивував і
обурив. Піхто, кому ня
подія стала відомою, навіть не сказав слово «обмай». Надто м’яке воно
для такого вчинку. Бачте,
знали ж дівчата, що на
віть за домашнє вшю. яке
красувалося па столі, до
ведеться відповідати. Ма
рина. напевне, як старос
та, розуміла плачевність
становища, отож першою

й вдалася до хитрощів, які
так дружно підхопили її
товаришки, що навчаю
ться в одній групі.

ПІСЛЯ РЕЙДУ
Наступного дня відбуло
ся спільне засідання чле
нів студради другого гур
тожитку і студентів ака
демічної групи, де навчаю
ться дівчата. Валя з кім
нати прихопила пляшку,
де було вино, і келишок.
Щоб показати, що випили

КЛУБІ
ДІЛОВИХ
ЗУСТРІЧЕЙ

Сьогодні на запитання
читачів та кореспонден
тів «Молодого комунара» відповідає
начальник обласного управлін
ня статистики А. А. КО
ВАЛЕНКО (див. 2стор.).

УВАГА! УВАГА! УВАГА!
На наступному засі-

давні «Клубу ділових зу
стрічей» на всі ваші запитання й пропозиції з
приводу «неформалів» й
проблем закладів культури відповість начальник
обласного
управління
культури М. 1. Сиченко.
Чекаємо листів!

Олександр ЗДОРОВЕЦЬ — наладчик металорізальних верстатів на кіровоград
ському заводі «Гідроскла». Юнан неодноразово виборював першість у соціалістич
ному змаганні серед колег, знають його на заводі і як прекрасного товариша, лю
дину, котра завжди допоможе своїм друзям по роботі.
Фото Г. К0І1ЖА.

ТВІЙ ДРУГИЙ ДІМ
не злісні п'яниці, що він
не вірить, що вони хотіли
«панитися».
Аліва Бондарчук
під
креслила, що нічого пога
ного не бачить у даному
вчинку, хоча, як зауважи
ла, горілку їм не слід бу
ло б брати для «зберіган
ня».
Були й такі, хто не ба
жав себе назвати, мовляв,
однокурсники
їх
і
так
знають. Всі, абсолютно всі
заступилися за своїх това
ришів. Звичайно, це доб
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КІМНАТА № 435
«досить мало». Нового во ре. Найлегше вдатися до
і виключити їх
на нічого не повідомила, крайності
з вузу.
крім того, де взялося ви
Та, напевне,
в даному
но. Ного з собою «прихо випадку найрізкіші заходи
невиправдані.
Варто
за
пила» Марина.
глянути
глибше,
так би
Інна не сумнівалася в мовити, в норінь пробле
своїй правоті. Вино? Так ми. Взяти хоча б диснотеПовірте, не треба ні
то «чисто символічно». Го ии.
яких медичних експертиз,
рілка? Не наша... Обман? аби дізнатися, чи бувають
Говорила, бо не знала, що там люди в нетверезому
стані. Не будемо перера
все так буде.
ховувати й інших недолі
Тетяна теж не бачила ні ків. Де-де. а в деканатах
чого поганого, що на столі про них знають.
Турбує інше. На зборах
було вино.
ніхто не обмовився й про
Товариші по академічній старосту групи. Забігаючи
групі висловили свої дум наперед, скажемо, що Тегяна Шелест про Марину
ки. Осудили обман, гово так
говорила: «їй найлег
рили, що не треба було ше, бо вини з її бону май
брати пляшку горілки від же не було». Від себе уточ
нимо: невже не вина, що
хлопців. Осудили і інші староста групи принесла з
порушення однокурсниць. собою вино, що вона пер
при знайомстві
по
Галина Цимаховвч за шою
чала брехати? Скажи вона
ступилася за дівчат. Каза правду, все було б по-ін
ла, що й навчаються вони шому. На шлях брехні оо
штовхнула
й інших,
добре, що до цього випад на
чию поредінну обговорюку нічого поганого не ро вали.
били.
Після зборів троє дів
Олександр
Царалунга чат, які непогано почува
наголосив, що дівчата — лися: як-не-як, а друзі

заступилися, навіть не вба
чали поганого у тому, що
можна брати у руки кели
шок «чисто символічно».
Тепер, думаючи, що пока
рання теж будуть па рів
ні « символічних», проси
ли, щоб про цей випадок
не писали в газету.
— Чому? — запитали
ми.
— Як, «чому»? Невже
не знаєте, що газету мо
жуть прочитати
батьки,
знайомі? Навіщо це...
Ні, ми й тепер сумніває
мося: чи ж зрозуміли
свою вину порушники ДИ
СЦИПЛІНИ? Давайте назве
мо іїі порушення: двоє з
дівчат прошмигнули в гур
тожиток, не лишивши на
прохідній відповідних до
кументів. Спиртне па сто
лі. Як комсомольці (ще її
активісти!) не то що мог
ли б, а зобов’язані були
попередити хлопця, який
приніс горілку, чим цс мо
же закінчитися. 1. остан
нє — брехня.
Здивування викликало в
пас не тільки те, що чет
веро студенток КІСМу по
рушили правила в гурто
житку. а в більшій мірі
інше — нездоровий клімат па зборах групи і
студради. Замість обго
ворення явних недоліків,
тут вдалися до виправдо
вування своїх товаришів.
І, власне, що це за ви
правдання: «чисто симво
лічно!»? Навіть такі кри
чущі факти, як вино на
столі, пляшка
пляшка
горілки,
брехня... завуальовувалися тим, що згадані студенти непогано вчаться,
активісти
акздемгрупн...
От вони і почуваються
правими у своїх вчинках.

Р. 8. Коли матеріал вже
був написаний, ми дізна
лися, що всім чотирьом
студенткам грозить суво
ре покарання: їх думають
відрахувати з числа кісмівців. Щоб не повторю
ватись, нагадаємо, що це
зробити найлегше. От до
помогти людям, які спіт
кнулися в житті, стати на
йоги, значно важче, ніж
позбавитися від них. Хо
ча, скажемо відверто, *мп
не впевнені, що всі вони
повного мірою зрозуміють
ганебність і несумісність
зі званням студента тако
го вчинку.
...Валя плакала. Коридо
ром проходили викладач],
здивовано поглядаючи в її
бін.
Дівчина
зізнається,
що з самого початку розу
міла, чим
це все
може
закінчитися. Отого й втіка
ла з кімнати, бо
сором
пік очі. Інакше себе по
водила Інна. Вона
навіть
посміхалася, коли її това
ришів по групі «знакоми
ли» з результатами
рей
ду. Таня. відчуваючи під
тримку групи
в
отому
«чисто символічно»,
теж
не могла, а, може, й не ба
жала зрозуміти: в чому ж
її вина. Марини на пер;
шому спільному засіданні
студради
і
академічної
групи не було.

Напевно, не варто під
ходити до всіх з однако
вими мірками. Не вдаю
чись до рекомендацій, ду
маємо, кісмівні самі все
вирішать об’єктивно.
Члени рейдової брига
ди: В. ЛЮТИЙ — го
лова студради друго
го гуртожитку, А. КУЦОВ — секретар ко
мітету комсомолу фа
культету будівельнодорожніх
машин,
Ю. ЯРОВИЙ — спец
кор «Молодого кому
нара».
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Андрійовичу! Після анонсу про на
АНДРІЮ
ступну зустріч з вами, опублікованого в на
шій газеті, до редакції надійшло кілька листів.
Скажімо, читач В. Уваров із Світловодська просить
розповісти про історію виникнення державних ста
тистичних органів.
— Із задоволенням зроблю це. Насамперед,
що ж це таке — статистика? Термін древній, похо
дить він від латинського «статус» — тобто, стан ре
чей. У нашому розумінні статистика — це галузь
практичної діяльності людини, спрямована на зби
рання, обробку, аналіз та публікацію масових да
них про суспільні явища. Але не тільки це. Є ста
тистика, як галузь знань, спеціальна наукова ди
сципліна.
Радянська статистика почала розвиватися відразу
після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної
революції. А перше офіційне положення про дер
жавні статистичні органи було підписане В. І. Ле
ніним 25 липня 1918 року. До речі, саме Володимир

СТАТИСТИКА
ЗНАЄ ВСЕ
На запитання наших кореспондентів
і читачів відповідає начальник
обласного управління статистики
А. А. КОВАЛЕНКО:
Ілліч особис
то
виробив
найважливіші
теорети ч н і
принципи, кот
рі покладені
в основу повсякдон н о і
практичної ді
яльності
на
ших статистич
них органів.

— Іще одне
запитання, яке
зустрічасть с я
з листах: як
організова н а
статисти ч н а
служба в на
шій області!

— Як допомагає державна статистика у вивченні
тенденцій розвитку окремих галузей народного
господарства!
— Зараз перед статистичними органами стоїть
завдання зосереджувати свою роботу на аналізі
процесів прискорення соціально-економічного роз
витку на основі науково-технічного прогресу, пе
ребудові структурної політики, системи управлін
ня і методів господарювання, результативності за
ходів, які сприяють піднесенню розвитку економі
ки, здійсненню соціальної політики партії.
Велика увага приділяється питанням постійного
аналізу результатів радикальної реформи госпо
дарського управління, переведенню підприємств і
організацій на нові методи господарювання з оцін
кою їх ефективності.
Для цього необхідно налагодити постійне ста
тистичне супроводження цих завдань, що в свою
чергу обумовить необхідність поліпшення органі
зації всієї статистичної і, перш за все, аналітичної
роботи. Така перебудова вже почалася.

— В чому ж вона проявляється!
Статоргани почали оперативніше готувати поточ
ні звіти про хід виконання державних планів, знач
но активізувався економічний аналіз. Виправдала

В Сумах на базі заводу
«Ремпобуттехніка» прохо
див республіканський огляд-конкурс
професійної
майстерності
годинника
рі», організований Мініс
терством побутового об
слуговування
населення
УРСР,

26 листопада 1987 ро
ку по першій програмі
Центрального
телебачення в 19.15 відбудеться
«пряма лінія» з участю
першого секретаря ЦК
ВЛКСМ В. І. Миронен-

У ньому взяли
участь
представники підприємств
побутового обслуговуван
ня з 28 міст України. Го
динникарі демонстрували
знання теоретичних основ
свого фаху, а потім під
тверджували їх на
прак
тиці — виконували ремонт

Л)"7 ЖОВТНЯ ц. р. під таким заголовком було
“ опубліковано спільний рейд редакції «МК» і
працівників відділу боротьби з розкраданням соціалістичної власності Ленінського РВВС, в якому бу
ли зафіксовані кричущі факти крадіжок сировини
та продукції кондитерської фабрики.
У номері від 14 листопада ц. р. читачі вже мали
змогу ознайомитись з відповіддю про вжиті заходи
адміністрації кондитерської фабрики. Тепер на
дійшов лист від заступника голови обласного агро
промислового комітету В. Д. СОЛОМГЄНКА. Він
повідомив, що факти, виявлені під час рейду, дійсно
мали місце. Матеріали рейду обговорено з колек?
тиві, критика визнана справедливою. До винуватців
вжито таких заходів:

і

— Але ж трапляється і так: на паперах, у звітах
все гаразд, а насправді...
— Маєте на увазі приписки? Це — свідоме пере
більшення даних про виконання державних планів.
Коли вони спотворюються, то у формах державної
звітності про виконання планів невиправдано, тоб
то протизаконно завищується процент виконання
плану, дані об'ємів виконаних чи тих, що виконую
ться, робіт, кількість виготовленої продукції. При
здійсненні приписок картина виконання планів і
завдань на підприємстві (в організації) видається
значно кращою, ніж вона є насправді.
Практика показує, що приписки в звітності, як
правило, здійснюються на тих підприємствах чи
організаціях, де є багато організаційних і госпо
дарських недоліків.
Буває, що деякі керівники забувають про те, що
відповідальність за достовірність
представлених
звітних даних покладена саме на них. Цим можна
пояснити недостатню вимогливість до обліку і звіт
ності, а також ослаблу увагу до підготовки і пере
підготовки, підвищення кваліфікації тих працівнив, які зайняті цією справою.

— товарознавець з постачання Л. І. ФІЛіПЕНКО—
оштрафована на 50 карбованців, позбавлена премії
за підсумками роботи за квартал і за рін;
— розфасовниця цукеркового цеху Н. В. ГУДИМО
ВА — оштрафована на 50 карбованців, позбавлена
премії за місяць, квартал, рік. Профспілкову
від
пустку перенесено на зимовий період;
в. о. головного інженера О- Б. СОРОК! Н — оголо
шено догану, на партійних зборах фабрики — суво
ро вказано;
— начальник планово-економічного відділу Т. П.
МАЛ Ей — оголошено догану, оштрафовано на 50
нарбованців, позбавлено усіх видів премій. За кло
потанням колективу залишена на посаді.

НУ І КОНДИТЕРИ
лист
було
до дру
ку, нам зателефонували з
відділу боротьби з роз
краданням
соцвласності
Ленінського РВВС.
— Сьогодні
£ірОВЄЛИ
черговий рейд на конди
терській фабриці.
Вісім
затриманих...
ОЛИ цей

К підготовлено

будильників і
наручних
механічних
годинників.
При цьому враховувався і
час, який доводилося ви-

— На жаль, приписки все ще трапляються. Це
свідчить, що керівники окремих підприємств, орга
нізацій, колгоспів і радгоспів ще не зробили на
лежних висновків з постанови ЦК КПРС, яка була
прийнята, в жовтні 1986 року «Про незадовільне
виконання рішень ЦК КПРС по викоріненню окоза
милювання і приписок ЦК Компартії Молдавії, Кі
ровоградським обкомом Компартії України і Мінавтопромом СРСР», а також з постанови пленуму
Кіровоградського обкому партії від ЗО жовтня
1986 року.
За перше півріччя нинішнього року при перезірці достовірності звітних даних в галузях народного
господарства працівниками статорганів області виявлено 17 приписок і приховувань, що становить 4,7 процента до
кількості перевірених
об'єктів.
Найбільше полюбили цей «метод»
аграрники,
багато недоліків є й на транспорті, в капітальному будівництві, промисловості, інших галузях народного господарства.
На основі матеріалів
перевірок достовірності
звітних даних за приписки, приховування, перекру
чення державної звітності на свою користь в пер
шому півріччі на 174 винуватців накладено стягнен
ня, 19 з них — керівники підприємств, організацій,
колгоспів. До матеріальної відповідальності при
тягнуто 101, на 6 накладено партійні стягнення, 126
понесли дисциплінарні стягнення, а двох «ловкачів» за приписки звільнено з посад.

— У кількох листах зустрічається одне й те ж за
питання: як стати працівником статистичних органів!

I

1. СОЛОНЧЕНКО Ва
лентина Стефанівна, ро
бітниця роздрібного цеху,
скептично
посміхаючись,
розповідає:
— Після закінчення ро
бочої зміни прихопила кі
лограм «Ятряні». На про
хідній затримали... Так,
знаю, що не можна цього
робити. Чого несла? Дома
воно якось смачніше, із
чайком...
2. БОДРОВА Регіна Ми
хайлівна, робітниця роз
дрібного цеху. Спокуси
лась на «Червону шапоч
ку» — 170 грамів, шість
1
«Гуліперів», «Кота в чо
ботях» — 200 грамів та кі
лограм «Ятряні».
— Якби це була горіл
ка, не взяла б і дарма. Чи
могла цукерки купити? Та
з такими заробітками хі
ба купиш... Я розрахуюсь.
Ні, якби це була горілка,
не взяла б нізащо...
3. ШЕВЧЕНКО Віра Ми
колаївна, вальцювальниця
роздрібного цеху.
— Взяла і все...
— А як діти ваші про
читають про вас, засвоять
ваші уроки...
— Взяла і все...

— Звичайно. У кожній області на Україні є на
вчальні комбінати управління підготовки і підви
щення кваліфікації працівників обліку Держкомста
ту УРСР. У нас такий комбінат знаходиться в Кіро
вограді по провулку Плетений, 12.

Розмову вели Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ,
М. ЧЕРНЕНКО.

Переможцем конкурсу
жюрі визнало годинника
ря кіровоградського
Бу
динку побуту «Інгул» В. Т.
Андрющенка. Рекомендо
вано обласному управлін
ню побутового обслугову
вання населення розгляну-

ти матеріали на присвоєн
ня В. Т.
Андрющенку
звання «Майстер вищого
класу».

п. СОКОВИМ,
заввідділом ЦБТІ Мінпобуту УРСР.

Співають ВІА
У Кіровоградському мі
ському Палаці
культури
Імені І, С. Компанійця від-

• <

4. ФУНДОБНА Надія
Миколаї йиЗ ,
прибираль
ниця карамельного цеху.
Під час обідньої перерви,
скориставшись
відсутніс
тю робітниць, поцупила
900 грамів арахісу, 570
грамів «Молодіжної», 100
грамів «Медових» і 40 гра-»'
мів «Улюбленої».
— Причина? Цукерки-"
просто поїсти. А арахіс
взяла, щоб чоловік пали
ти кинув... і
5. КРИВОРУЧКО Раїса
Опанасівна, робітниця роз
дрібного цеху — «Золота
низа» — 150 грамів, «Ме
лодія» — 130 грамів.
6. КАЧАЛОВА Валенти
на Вікторівна, робітниця
начиночного цеху — 395
грамів «Гуліверів».
7. СЕРДЮК Валентина
Іванівна, робітниця роз
дрібного цеху — «Трюфе
лі» — 60 грамів, «Кіт у чо
ботях» — 280 грамів.
8. ЛЄСНИХ Тетяна Ва
силівна, робітниця роз
дрібного цеху. Прихопила
«Вишию спиртову в шоко
ладі» — 400 грамів і «Ме
лодії» — 150 грамів. Ми
нулого року її вже затри
мували працівники відді
лу боротьби із розкрадан
ням соцвласності.
— На прохідній
мене
не пускали, але я умовила
чергову... Хто б не працю
вав на фабриці, все одно
брав би цукерки. Не куп
ляв би, точно...
Така ось «філософія».

Від редакції.

— Чи є подібні заклади в нашій області!

трачати на ту чи
іншу
операцію, і якість
вико
нання, і ті пристрої та ін
струменти, які розроблені
самими годинникарями.

ка, секретарів і членів
ЦК ВЛКСМ.
З учасниками «прямої
лінії» ви можете з’єдна
тися
по
телефонах:
213-92-25,
283-89-10,
181-41-25, 181-43-85.
(ТАРС).

«СОЛОДКИЙ ПРЕЗЕНТ»

— Звичайно, радують, насамперед, ті показники,
які свідчать про успішну діяльність окремих галу
зей, трудових колективів. Нині промисловістю об
ласті успішно виконуються плани по виробництву
товарної продукції, наданню населенню побутових
послуг, виробництву товарів широкого вжитку. Але
« й протилежні факти.
Наша промисловість не виконує один з найпрестижніших показників — план реалізації продукції
з урахуванням поставок, агропромисловий комплекс
не впорався із завданням по закупках усіх основ
них видів продукції рослинництва окрім овочів.
Нижче своїх можливостей працюють і тваринники.

— Загалом, просто: треба, перш за все, мати ве
лике бажання, любити цю справу, як, власне, і вся
ку іншу, котрій себе присвячуєш. Головні профі
люючі спеціальності для роботи в органах держстатистики — це статисти і економісти різних галу
зей народного господарства.
Основний вуз країни, де готують спеціалістів для
праці в органах державної статистики — Москов
ський екочоміко-статистичний
інститут. Спеціаль
ність також можна здобути в інститутах народного
господарства країни, а також спеціальних середніх
навчальних закладах системи Держкомстату СРСР.
У нас в республіці це — Самбірський технікум
механізації обліку Держкомстату УРСР (Львівська
область).

а

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

— Читачі цікавляться: до яких цифр, що харак
теризують цьогорічну господарську діяльність, вам
найприємніше звертатися!

— А як справи в нашій області!

— Позитив
ні
процеси,
що тривають
у всіх сферах
нашого життя,
но обійшли й
статисти ч н і
органи. У відповідності з постановою ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР щодо докорінного поліпшення ста
тистичної справи в країні у нас відбулася реорга
нізація. На базі колишнього статистичного управ
ління і його госпрозрахункового об’єднання по ін
формаційно-обчислювальному обслуговуванню «Кіровоградоблмашінформ» створено обласне управ
ління статистики, а в містах і районах — спеціалі
зовані відділи. Керівництвом до дії для всіх нас у
практичній діяльності стали рішення XXVII з’їзду
КПРС, останніх Пленумів ЦК. А це значить, що
працівники повинні підвищувати якість економічно
го аналізу та статистичної інформації, розширюва
ти гласність. Серед тих, кому це вдається робити
краще, я б назвав Г. В. Михайлюк, Т. Т. Ляшок—пра
цівників обласного управління статистики, В. Є.
Шендрикова — начальника Світловодського місько
го відділу статистики, В. І. Запорожчук — заступ
ника начальника Голованівського районного відді
лу статистики.

Найкращий
годинникар —
з «Інгулу»

себе нова форма аналітичних матеріалів—експресінформація, яка включає статистичні дані.
У наступному році ми практикуватимемо разом
з плановими органами економічні огляди, які ха
рактеризуватимуть стан економіки, її галузей і ре
гіонів, вирішення важливих народногосподарських
проблем нашої області, її міст і районів.
Функціонально-галузеві
підрозділи
обласного
управління сприяють більш глибокому економічно
му аналізу. Головне тут — постійно стежити за да
ною галуззю, досконало знати стан справ, тенден
ції її розвитку, своєчасно помічати і ліквідовувати
недоліки.

™

1

Після двох публікацій про Кіровоградську кондятерську фабрику (27 жовтня та 14 листопада ц. Р-У-ф
ми сподівалися, що нарешті масові крадіжки сиро
вини та продукції там припиняться. Наші сподіван
ня підсилювали дві офіційні відповіді — від адмі
ністрації підприємства та облагропрому — про
вжиті заходи стосовно збереження соцвласності.
Але, як видно, діяльних висновків на фабриці так
і не зроблено. Чи не пора раз і назавжди поставити
заслін крадіжкам державної власності?

булося обласне свято пат
ріотичної пісні
«Юність
країни Жовтня». У ньому
брали участь самодіяльні
вокально - інструменталь
ні ансамблі області.

Найкраще
виступили
ВІА Новоукраїнського па
лацу культури
«Ювілей
ний»
(керівник
А. Бон
дар), Новоархангельського РБК (керівник С. Солук), Хащуватського СБК

Гайворонськаго
району
(керівник Є. Дмитращук),
Новомиргородського МБК
(керівник В. Волнов), Смолінського МБК Маловисківського району (керів
ник О. Воронов).

Н. КРАВЧЕНКО.

ж
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Г АЯам?ї^СЬК4Середні школи № 2 та № 5 розташообох Із нихР пЬЛа'. -евно’ майже одночасна поява в
стільки ХЯс,иних. політклубів обумовлена не
Їийнп^
1 не відстати від сусіда, як об'єкків ПонмТоом6 ^г.° такомУ.об’єднанні старшокласннР ники обох таки* різних на пракматематик СШ Мо'7°РрН«Сїї * 2 °- '• Комірний та
5 є. К. Михаилов (різниця така
мом пп ’Д7и ' ос°бистостпми обох керівників, і напряппич?н^пил -?'■ ’ Та и рпдом інших, менш важливих
2атиЛГ В
в. °Дн?му: для того, щоб перекоии« п»мп«₽гТ
СТІ °ДЖЄ1 З двох взаємовиключаю•их думок, треба досконало знати й об’єктивно оціопг^п^г.т^гй81 3 Н?х’ 1 на ПІДтвеРДЖЄННЯ своїх думок
СЯ на М'жнародні телемости, які стали но
вою формою діалогу між країнами. Певно, що тут
аналогія чисто умовна, бо розмова відбувається на
дещо іншому рівні. ! все ж...
-

«молодий комунар»
єдина зброя, якою послу
говуються вихованці Є. К.
Михайлова, та й сам їхній
керівник. А от у політклубі під керівництвом моло
дого історика О. І. Комір
ного в СШ № 2 учні нуди
ширше вдаються до
різ
ного роду наочності.
Цього року в політклубі СШ № 2 — теж «зміна
поколінь».
Міняється
й
назва. Втім, надамо слово
керівникові об єднання.

що інколи під час черго
вого
засідання
нашого
об’єднання беру на себе
роль «буржуазного радіо
коментатора»,
—
тобто
починаю
«заинузачувати
соціалізм» так, як це роб
лять західні радіоголоси,
а мої юні опоненти
по
винні знайти вагомі контр
аргументи на користь со
ціалістичного ладу.
При
цьому появляється не ли
ше елемент змагання, що
захоплює хлопців та дів
чат,
відшліфовує
їхнє
уміння думати та говори
ти, а й появляється реаль
на можливість розібратися
в «кухні» буржуазної про
паганди, усвідомити, які
хитрі «петлі»
навчилися
ставити апологети імперіа
лізму на
недосвідченого
слухача.

або Форма виключає формалізм

Певно, тепер, коли глас
ність і повна відвертість в
оцінці суспільних
проце
сів стала у нас наріжним
каменем перебудови ідео
логічної роботи, така по
зиція вже не
сприймає
ться як щось крамольне
чи недоречне. Та й досвід
нашої роботи свідчить на

ПОСТАВИВ!
ЗАВДАННЯ
/в?
в;

О. І. КОМІРНИЙ; Пер

користь саме позбавлено
го недомовок
і «туман
них
місць»
політичного
навчання. Тому
головну
трудність вбачаю в одно
му: в пробудженні
від
вертості, у створенні та

Володимир КОБЗАР

політклубу чергове
засі
дання в міському прескафе, яке почало працю
вати з ініціативи райкому
ЛКСМ України. Так
що
планів
багато,
головна
трудність і для
мене, і
для старшокласників
—
викроїти час. Наш політклуб став важливою й не
від'ємною частиною
ви
ховного процесу.
Про те, чим
зацікавив
їх політклуб, розповідали
мені й вихованці та най
ближчі
помічники О. (.
Комірного Сашко Паудін
та Славко Фросинич. Ак
тивісти клубу серед пер
ших і в інших шкільних
заходах.

ше засідання, яке відбу
лося у вересні, було орга
нізаційним.
Затвердили
план роботи: збиратися 4
рази на місяць, причому
кожне четверте засідання
повинне бути тематичним,
решта — загальні огляди
політичних подій у світі.

Є. К. МИХАЙЛОВ: Не
подумайте,
що
я
хочу
заднім числом взяти ре
ванш, але кілька років то
му мені довелося зіткну
тися із нерозумінням на
шого методу політнавчання (бо саме воно є голов
ною метою роботи
клу
бу). Так от, виступаючи в
Кіровограді на одній об
ласній нараді, я розповів,

Однодумці є..,
кої атмосфери, де можна
було б говорити про всі
без винятку сторони по
літичного життя і в мину
лому, і нині, відверто даю
чи усім фактам правиль
ну марксистсько-ленінську
оцінку, викриваючи
під
ступи ворожої пропаган
ди на основі чіткого знан
ня і сильних сторін реаль
ного соціалізму, і деяких
волюнтаристських
пере
кручень, що призвели до
відомих застійних проце
сів у економіці та
гро
мадському житті... До ре
чі, форма нашого політклубу не така вже й нова:
вона якоюсь мірою повто
рює «політбої», якими так
захоплювалися комсомоль
ці в 20-і—30-і роки.
Як зрозуміло
із заува
ження Євгена Костянтино
вича, політнлуб
у п'ятій
школі нині переживає пе
ріод свого нового станов
лення — закінчили школу
перевірені
«політбійці»,
прийшли новачки, яким ще
треба вчитися вести дис
кусію, відвертий
діалог.
До речі, красномовство і
знання історії країни — це

За час, що минув
від
початку навчального
ро
ку, підібрали нозі цікаві
матеріали
для
нашого
стенду «Гайворон вчорай
сьогодні». До Дня народ
ження комсомолу в шко
лі відкрився вітраж «Спад
коємці Жовтня», присвя
чений
воїнам-інтернаціоналістам дня
сьогодніш
нього. Запам'яталися учас
никам «Діалогу» (так те
пер
називається
політклуб) зустріч із працівни
ками районної
прокура

Активними
учасниками
клубу є й десятикласники
та дев'ятикласники
На
талка Кохановська, Сергій
Дідур, Михайло Вільчинський, Оксана Слободяник,
Катя Коваль, Оксана Суч
кова, Іра Семенко,
На
талка Вакуленко та інші.
— Ми зрозуміли, — ка
же О. Паудін, — що наш
політклуб — не для
га
лочки, що це справа по
трібна і нескучна.

тури, виїзне засідання у
музеї бойової слави 5-і
танкової армії (с. Хащува
те), обговорення роману
Чингіза Айтматова «Пла
ха». Ще одне нов’овведення: щотижнева передача
шкільного
радіо «Гово
рить клуб старшокласни
ків «Діалог».
Вирішили
Організувати
в себе клуб політичної
пісні (таланти для цього
є). На кінець
листопада
намічено провести сила
ми в основному нашого
•«* .<

Справа ця потребує ен
тузіастів. Таких, як Є. К.
Михайлов, як О. І. Комір
ний. Людей, які мають не
лише знання, а й бажання
працювати в політклубі й
уміння віднайти собі од
нодумців. Втім,
приклад
обох шкіл-сусідів
пока
зує, що при хорошій по
становці справи. однодум
ці обов’язково знайдуться.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
м. Гайворон.

'
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Традиційно вважають,
що

«тримати

■і

фігуру»

дівчатам найкраще

4

до

помагає гімнастика. Та

у

Пам'яті батька
(Продовження. Поч. у №№ за 14, 17, 19, 21
та 24 листопада ц. р.}.
Опівдні вибрели манівцями на трасу, яка сполучала райцентри Долинську й Устинівку. Десь там, у
Долинській, жив Іван Васильович, старий
чоловік,

який теж цікавиться чумацтвом. Познайомилися ми
заочно, обмінявшись листами, після публікації в об
ласній газеті його замітки-роззідки про можливий
чумацький шлях малого Тараса Шевченка по тери
торії нашої області.

-У цілому погоджуючись з Іваном Васильовичем,
я заперечував йому в одному — в році подорожі
Шевченка. «Мне было тогда тринадцать лет», — чи

гаємо в повісті «Наймичка». А звідси хибний висно
вок: Шевченко чумакував у 1827 році. Але Іарасіа
батько — подорожував малий Тарас саме з батьком,
про це є згадка в тій же «Наймичці» (та й хто, крім
батька, візьме в далекі й не зовсім безпечні мандри,
чужу дитину/), — помер ще напровесні 1825 року,

і'аким чином, малии Іарас міг подорожувати тільки
влітку 1824 року, десятирічним хлопчиною. А «три
надцятий» було випадковістю, довільною цифрию,
неістотною в контексті повісті «Наймичка»,
скорі
ше — поетичний повтор написаного раніше рядка
«мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом».
Такі були принаймні мої припущення, і я написав
про це Іванові Васильовичу, бід нього ж довідався,
що назва річки Березівки йде, можливо, не від сло

ва «береза» — берези в тутешніх степах і в поминї
немає й, очевидно, не було, — а від численних чу
мацьких переїздів на цій мілкій і дуже багнистій річ

ці, яка завдавала чимало клопотів тим чумакам, які
забували про обачність і зівали на перевозі. Тобто,
річка «брала зівка», звідси й — Березівка.
І ще одна цікавинка: тут, на правому березі річки
Березівки, стояв у давнину козацький кіш, а поруч—»

собор, який за часів Іарасової подорожі ще міг
існувати. Гай-гай, скількох соборів позбулися ми від

тоді, скількох старожитностей не дораховуємося!..
Іван Васильович просив завітати до нього: «Спитай
те на початку Долинської, біля продуктового м^£азину, вам скажуть, де вулиця Пролетарська, а я жи
ву в будинку № 36 по Залізничному провулку». Але
вийшло так, що наша дорога в Крим пройшла захід

була б цікава зустріч. Напевно, діти почули б чима
ло нового від цієї людини, знавця свого краю. Таких

спортзалі

людей у наш час мало. Ми все більше покладаємося
на готові знання, не бажаючи докладати власних

деся

Олександрійської

(ПОДОРОЖНЯ ПОВІСТЬ)

ніше Долинської, і зустріч з Іваном Васильовичем
не відбулася. А шкода, думаю я тепер. Напевно, це

погляньте на цей знімок,
зроблений

З стор. -

4—5 класів із наставни-

зусиль для пошуків істини, яку здебільшого сложи*
ваємо з готовому, законсервованому вигляді,, як
продукцію чужих рук...

В. І. БУЯ НОВОЮ

А як ми ставимося до власних дітей? Більшість із
них росте біля нас, як трава — непомітно і швидко.

тирічки № 2. Тут учениці

цею

м'я

І тільки коли з нами трапляється яка-небудь халепа—о
тільки тоді ми по-справжньому згадуємо про їхнє

одному

існування, немов раптово прозріваємо і починаємо
робити все можливе, а то й неможливе, щоб поря

займаються ручним
чем.

Навіть

в

кадрі видно, що ганд
бол — це «школа» дина
міки,
спритності тіла,
стрімкості реакції.

тувати свою дитину (надто коли справа заходить так
далеко). А доти: напоїти, нагодувати, одягнути-взу-»
ти, — ото й усе коло батьківських турбот. Що 8 ди-'
тини в душі, чим вона живе — ми не замислюємося.
І, мабуть, мають велику рацію відомі батьки-педаго
ги Нікітіни, коли твердять, що в майбутньому бать

Фото в. ГРИБА.

ківство має стати сутністю людського буття, що ви
ховати дитину — то велика, складна, відповідальна
справа.

КІРОВОГРАДЩИНАДОБРУДЖА
На честь 70-річчя Велико
го Жовтня редколегія мо
лодіжного видання «Пламчк»
провела вікторину.
Серед
питань, які мали висвітлити
її учасники в альбомах, —
розвиток
співробітництва
між побратимами Толбухінського округу НРБ і Кіро
воградської області
УРСР.
Вичерпні відповіді, підкріп
докулені фотографіями,
про
ментами, матеріалами
Жовтневої
вплив Великої
революції
соціалістичної
Болгарії,
на
трудящих

участь добруджанців у бо
ротьбі за народну
владу,
дали
чимало
читачів
«Пламчк».
Редколегія, підбивши під
сумки вікторини, яка три
вала десять місяців, визна
ла кращими альбоми Антонії Калчевої і Росіци
Желяєвої з м. Генерал Тошево. Другою премією відзна
чений альбом Росена Златєва з м. Топбухіна.

ЩАСТЯ
ЛЮДСЬКЕ
— Яке воно у молоді ма
каронної фабрики
Толбухінського зернофуражного
комбінату? — запитує
ко
респондент
молодіжного

Дивлячись на своїх дітей, радіючи їхньому росто
ві — і фізичному, і духовному, я частенько думаю
про той невідворотний час, коли вони стануть на

видання «Пламчк» окружної
газети «Добруджанска три
буна» Ніколай Абаджієв і

стільки самостійними, що більше не потребуватимуть
батьківської уваги, батьківської опіки, батьківської
участі у своєму житті. Вони й тепер живуть своїм

відповідає: — Таке, як у пакетувальниці Рум'яни Атанасової.

життям, а через кілька років віддаляться
зовсім,
геть забувши про нас. Так було зі мною. Так буде З
ними. Цей переломний, підлітковий вік наближається
дуже й дуже швидко, це мене непокоїть, і чи не то
му я рушив у подорож, — щоб лишити слід у їхній
пам'яті, той слід, який воскресне тільки через бага

Зі знімків дивиться на
читачів усміхнене принадне
обличчя молодої жінки, ко
ли вона сама, і коли в колі
близьких фабричних
по
друг, і коли з радісним по
чуттям зустрічається
після
робочого дня з чоловіком
Петером Атанасовим і дво

ма їхніми малими дітьми.
Рум’яна закінчила школу в

селі Росиці, одержала спе
ціальність у профтехучили
щі харчової промисловості,
а на фабриці швидко опа
нувала
профмайстерність.
На неї рівняються,
вивча-

щедро ділиться, і тому по
вага колективу до своєї ви
хованки — незміннаї
Спільно з чоловіком во
ни змалку привчають дітей
до праці, прищеплюють лю
бов до природи рідного
краю, розвивають їхню до
питливість.

Добірку за матеріалами
толбухінської окружної
газети «Добруджанска
трибуна»
підготував
Н. ДОБРІН.

то років, коли вони стануть цілком дорослими людь
ми, коли почнуть оглядатися на своє минуле, осмис
люючи його, коли враження дитинства, віддалившись
у часі, водночас пояскравішають і стануть більш
усвідомленими?..
Хтозна, може все складеться й не так, але хочеться
вірити, що такий-от спогад буде однією з незримих
нитей духовного єднання між ними і нами, старши
ми. Принаймні у мені живе прагнення цієї духовної
спорідненості і, замислюючись над його висотамй0
я мимохіть оглядаюся на власне дитинство — не гір
ке, не сирітське, але ж, напевно, не наповнене гар*
монією сімейних стосунків і високою духовністю.

(Далі буде(.

«Молодий комунар» ------------------------------ - -------- — 26 листопада 1987 року

4 стор.
ИВЕ в Сполучених Шта
тах дещо дивакуватий,
дещо таємничий письмен
ник Джером Девід Селінджер, «батько» всесвітньо
відомого юнака
Холдена
Колфілда, або Ловця ужит
ті (так дослівно перекла
дається назва роману Селінджера «Над прірвою у
житті»). Холден із п'ятдеся
тих років аж до середини
сімдесятих залишався най
улюбленішим літературним
героєм американської мо
лоді, та й не лише амери
канської.
Привабливість
Холдена полягає у його,
так би мовити, романтичнокригично-бунтарських
ри
сах характеру. Але, як ві-

тобто у його
кепкуванні, коголь, і цигарка з мабільше здорового
глузду, ріхуаною, і розхожі дівчата
ніж у їхніх вчених сентен постають
безневинними
ціях і взагалі у всій мето пустощами у порівнянні з
диці так званого лікування. жорстокістю
мізантропіч
Цілком слушно
пропонує ного навколишнього
се
Мак у не зовсім цензурній редовища, яким постає світ
манері довести
фахівцям здорового
глузду.
«Ну,
свою розумову неповноцін хлопці, з вами до дурдому
ність... А чого варте паро потрапиш», — виривається
діювання виборчої кампа така звична для нормаль
нії, голосування за пере ної людини фраза у Мака,
гляд бейсбольного
матчу та вся трагікомічність її у
по телевізору, організоване тому, що звучить вона са
ним серед відносно нор ме у стінах цього ж таки
мальних хворих...
дому.
І це ще один штрих ДО
«Хлопці, адже ви не біль змалювання
справжнього
ші психи, ніж ті, що хо бедламу. Та ось садистська
медсестри
дять
по міських
вули «психотерапія»
до логічного за
цях!..» — звертається він до доводиться
вершення, і цілковита «реа
своїх новоспечених друзів- білітація» пацієнта набуває

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
НЕДІЛЯ
29 ЛИСТОПАДА
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СМЕРТЕЛЬНИЙ ЖАРТ «АНТИКУ-КУ»
цього року наші глядачі мали змогу подивитися кілька стрічок із про
ВЛІТКУ
грами Московського міжнародного кінофестивалю. Приємно, що літній показ

А УТ

виявився не епізодом — щойно ми познайомилися ще з чотирма фестивальними
картинами. Однією з прикрас московського кінофоруму був «Політ над гніздом
зозулі».

домо, нові часи народжу
ють нових героїв. З являє
ться кінофільм режисера
Мілоша
Формана «Політ
над гніздом зозулі» за одноіменним твором К. Кісі,
і одразу ж головний герой
цих творів, бешкетник і ве
селун Мак-Мерфі, заволо
діває серцями.
Незвичне для глядеча міс
це дії — божевільня, або
як називають її в Америці,
«зозулине гніздо»,
деге-~
роїзований «герой». Своє
рідна, якщо взяти до уваги
місце дії, поведінка Мака.
І жахливо-реальна і разом
з тим символічна кінцівка.
Все це і багато чого іншо
го вкупі
з безперечною
принадністю самого Мака
(чи не найвдаліша роль
знаменитого Джека Ніколсона) зробили стрічці і ро
ману шалений успіх і вели
чезний
ужинок всіляких
премій, нагород на чолі з
Оскаром
Як
надалі
усвідомлює
Мак, психушка — не най
вдаліше місце, де можна
сховатись від кутузки. За
час свого перебування у
лікарні
Мак
проходить
шлях від веселих витівок,
утнутих з вишуканою лег
кістю, до цілком свідомої
ненависті, яка межує цього
разу зі справжньою неса
мовитістю, а не удаваною
«душевною хворобою».
Мак — майже єдина здравомисляча людина у цьому
шаленому світі, який сягає
далеко за межі паркану
клініки. У спілкуванні Мака
з
лікарями-психіатрами,

пацієнтів. І в цьому його
відкритті
полягає
сумна
очевидна істина.
На перший погляд, дещо
штучною здається жартів
лива «психотерапія за ме
тодом Мак-Мерфі», спроби у
дрібницях «дурдомівського»
буття розбудити у хворих
усвідомлення
особистості,
хоча б якийсь натяк на люд
ську гідність. Але, як не
дивно і не комічно спочат
ку, витівки Мака дають
більший позитивний ефент,
ніж занудні бесіди старшої
медсестри, чия «метода» по
лягає у задоволенні садист
ських нахилів під маркою
лікувальних заходів. «Зараз
ми вам покажемо, хто тут
психи!, — кидає Мак громилам-санітарам перед органі
зованою ним грою у баскет
бол. І диво! Хворі виграють
у здорових своїх нагляда
чів. Мак ставить ситуацію
нібито з ніг на голову, кепнуючи. А виявляється, що,
навпаки, з голови на ноги.
І світ навколо, світ поза
дурдомом,
справляє вра
ження цілком божевільного.
Чи природно, чи гуманно,
чи розумно, щоб головним у
нормальному світі був прин
цип придушення людини в
людині? Чи не хворобливе
це явище, коли жінка свідо
мо у спотворено-витончений
спосіб знущається з юнака,
тим паче сина своєї подру
ги, маніпулюючи погрозами,
керуючись силою влади і
страху? А хто більше боже
вільний: заляканий до заїку
вання син чи мати, яна дес
потично придушила нор
мальні людські почуття у
власному синові? У лікарів,
яких більше всього турбує
не стан пацієнта, а міра
його небезпечності для так
званого
нормального су
спільства, саме
нормаль
ність Мана викликає особ
ливе занепокоєння.
Сумного висновку дохо
дять автори стрічки: вияв
ляється, що «світ збожево
лів», а «гніздо зозулі» тут
ні при чому. І карти, і ал-

вигляду перерізаної горлян
ки, — самогубства неврасте
нічного юнака. І тут уже Ма
кові не до жартів. Щоб вста
новити справедливість, він
робить уже зовсім несамо
витий вчинок: кидається на
медсестру і душить її. І як
наслідок — «вгамування»
пацієнта, тепер уже на ваго
мих підставах. Ман стає су
мирним, як жертовне ягня
після нескладної, але до
сить ефективної хірургічної
операції під назвою «лобектомія». Позбавлений вольо
вих центрів мозку, це вже
не той веселий бунтар-життєлюб, який і своє перебу
вання серед справжніх «нуну» (божевільних — амери
канський сленг) перетворю
вав у веселу напівдитячу
гру, і. як виявилось, дарем
но. Жарт із серйозним су
спільством скінчився
«де
що» трагічно. Серйозне су
спільство не полюбляє_ кеп
кування. Воно, «серйозне
суспільство», твердо СТОЇТЬ
на варті свого «серйозного»
здорового глузду.
Лишилась нездійсненною
обіцянка Мака вирвати бе
тонний фонтан, як, між ін
шим, і втеча до більш тер
пимої Канади...
Але зерно бунту, зароне
не Мак-Мерфі, зійшло. Ін
діанець на прізвисько Вождь
довершує справу. І вири
ває з нутрощами той самий
фонтан, і позбавляє Мака
перспективи тваринного іс
нування. Світ знову стає з
голови на ноги. Вікно на
волю з «гнізда зозулі» за
лишається
відчиненим. І
справа не в тому, що нена
довго. Просто людині влас
тиво вірити у краще. На
певно, цей фінальний наліт
казкової
романтики теж
вплинув
на ставлення до
героя.
В. СІДНІН.

її можна зрозуміти. Та
ке трапляється нечасто...
Під вивіскою «Україн
ські народні пісні» лежали
диски з піснями у вико
нанні А. Мокренка, А. Солов’яненка, Н. Матвієнко,
М. Бойно (у трьох найме
нуваннях), В. Турця (3 наз
ви), записи двох широко,
відомих ансамблів пісні і

том на народну українську
пісню. Ми завітали до від
ділу дещо невдало (був
понеділок), а от по субо
тах, коли до міста приїз
дять покупні із сіл, жваві
шає і торгівля зі стелажів
ліворуч. Контингент шану
вальників народної пісні—

ІЛО було після роботи,
тобто потенційних по
купців у цьому наіївесслііному відділі УТО «Кіро
воград» в обласному цент
рі могло бути чимало. Але '
відділ грамплатівок
був
напівпорожній. Праворуч
розташувалися стелажі з
естрадою
різних країв,
стилів і часів, ліворуч —
класика і фольклор. Ті да
леко по велелюдні юрмочки
віддавали перевагу
поліціям праворуч. А з лі
вого боку біля полинь з
українськими піснями сто
яли ми з приятелем і жі
ночка середніх років. На
запитання, що її цікавить,
жінка я:.ось ніби винувато
відповіла, що просто ди
виться Напевно, її теж
зацікавило: чого цс двоє
молодиків так довго стиочать коло немодної
віт
рини.

Д

10.00 — Новини. 10.10 —
Ритмічна гімнастика. 10.40—і
По музеях і виставочних за
лах. 11.25 — Чарівні візс-.
рушся.
12.15 — Новини.
12.25 — Кінофестиваль «Мо-.
лодість-87». 13.55 — На шля
хах
республіки.
Погода.
14.00 — Натрусив кінозал.
15.00 — Село і люди. 15.30—
«Імпровізація».
Естрадна
програма. 16.00 — Слава
солдатська. 17.00, — Спор
тивні змагання у грудні.
17.10 — Концерт. 17.55 —і
Програма
«Братерство».
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — Художньо-публіцис
тична програма «Ситуація».
- 20.20 — Вперше на екрані
♦ УТ. Телефільм «Вдягнути
♦ ікінку». 20.40 — Музична
♦ мозаїка. Телеафіиіа. 20.45 —
♦ «На добраніч, діти!». 21.00 —
1 «Час». 21.40 — Прожектор
♦ перебудови. 21.50
Худо-.-к♦ ній фільм «Подорож мосьє
ІГіерришона». 23.05 — Анту♦ альиа камера. Вечірній виУчора тільки ще листки осінні
2 пуск.
На батьківськім обійсті
ІД ЦТ (П програма)
впали з віт.
♦ 8.20. — Російська мова. 8.50
л - П. Чайковський. Варіації
Учора тільки відгуло весілля,
♦ на тему рококо для віо.чопхчелі з оркестром. 9.15
А як змінився нині білий світ!
♦ Народний художник СРС.Р
. 50. Мбйсекнко. 9.55 — Із
Усе інакше в ньому.
♦ скарбниці світової музичної
Може, проза
а культури. Кара Караєв. 10.45
♦ - Програма Кабарднно-Б::лПоезії на зміну поспіша?
а царського телебачення. 11.35
♦ — Документальний фільм.
А може, інше: ближчають морози,
♦ 12.00 — Оповідання М. ТвеТа спільним щастям гріється душа?..
♦ па. 12.50 — «Повернення до
♦ себе». 13.00 — Міжнародний
Фотоетюд В. ГРИБА.
♦ фестиваль телепрограм на-.
Хродної творчості «Веселка».- г «Йєменський
фольклор».
X 13.30 — Хокей з м’ячем.
♦ Чемпіонат СРСР. «Будівель-,
хник» — «Динамо» (Москва).
♦ 14.15 — «Трикутник». Му-’
♦ зична передача. 14.45 —З
Фестиваль національних те
Мульт
МАЮТЬ РОЗМІСТИТИСЯ ЗГОДОМ У ПРИМІЩЕН атрів країни. 16.10 —
Докумеифільм.
16.20 — 7
........ —
НІ кіровоградського рок-клубу по ВУЛИс:::::
дальний телефільм. 17.00—.
5 Художня гімнастика. Кубок
ЦІ КАРЛА МАРКСА, 38
XІнтербачення. 18.00 — Г. Сви♦ ридов. «Поема пам’яті С. Єсеруками
обладнати
своїми
Це підвальне приміщен
5 піна». 18.45 — Настільний
ня під міською стоматоло його приміщення міський ♦ теніс. Міжнародний турнір
гічною поліклінікою. Тут молодіжний центр запро Хна приз газети «Советская
♦ культура». 19.35 — Докуменкожного вівторка і Хтальннй телефільм. 20.00 —'
ведуться
ремонтно-буді шує
вельні роботи. Клуб пра четверга о 18.00 за алре ♦Вечірня казка. 20.15 — Біль-.
♦ на боротьба. Кубок світу.цюватиме за
принципом сою: провулок Централь ♦ 20.45 — Ліричний концерт.
повного госпрозрахунку.
ний, І, четвертий поверх, 21.00 — «Час». 21.40 — ПРО;
жектор перебудови. 21.50 —
Всіх бажаючих узяти К і ровогр а де ьк н іі м іськ к ом Фільм «Дві половники сер
ця».
участь у
роботі клубу, ЛКСМУ.

КАФЕ, ДИСКОТЕКА, РОК СТУДІЯ

Щодо пропагування та
реклами народної
пісні,
то нею тут і не пахне. Та
що говорити про впну
торгівлі в непропагуваині,
якщо самі видавці платі
вок не дбають про рекла
му як слід? Погляньте,
шановні покупці,
прано-

ЛЕЖИТЬ ГОРА ВИСОКАЯ
танцю. Державної капели
бандуристів. Увінчував цей
чималий перелік хор імені
Верьовки також у двох
випусках.
Знаходились
платівки із записами хору
на найвищій полиці. Пере
важна
більшість дисків
датована 1982 — 83 роком.
1986—87 рр. — два чи три
найменування.
Та от інформація, одер
жана від молодої продав
щиці цього відділу. Вияв
ляється. не таке вже іпвихове становище з попи-

(* програма)

І 7 00 — «90 хвилин». 8.30-3
♦ Ритмічна гімнастика. 9.15-4,1
І Тираж «Спортлото». 9.30 —
♦ Будильник. 10.00 — Служу
X Радянському Союзу! 11.00—!
♦ Ранкова пошта. 11.30 -4
І Клуб мандрівників. 12.30 —.
5 Музичний кіоск. 13.00 —і
X Сільська година. 14.00 —
♦ Здоров’я. 14.45 — До націоX пального свята Югославії —
♦ Дня республіки.
Програма
X телебачення Югославії. 15.45
♦ — Комсомол і перебудова.
X 16.15 — Міжнародний феес-тиваль телепрограм народ
ної творчості
«Веселка».
«Язичниця». (СФРЮ). 16.35 —
В гостях у казки. Фільм
«Учень лікаря». 18.00 —
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільм. 19.00 —
Чемпіонат світу з шахів.
19.20 — Фільм «Зустріч на
Ельбі». 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Футбольний огляд.
22.35 — Джазова панорама.
22.30 — Новини.

люди вже немолоді. Шана
їм і подяка за тс, що ме
лодійність.
ліричність і
людяність народної укра
їнської пісні ше знаходить
відгук У їхніх душах, а
значить, і душа пісні жи
ве. Приємною була й ін
формація про те, то пісні
у виконанні Черкаського
народного хору розійшли
ся у той спосіб, про який
у народі кажуть «розха
пали».

руч: тут ви можете поба
чити всі кольори веселки,
та ще й більше, художни
ки постарались па со
вість. Всі «Секрети», «Фо
руми», «Дискотеки», «Мо
дернові токінгп» красуюївся, мов пасхальні цяць
ковані писанки. А тепер
для порівняння погляньте
ліворуч: ви бачите не кон
верти платівок із записа
ми народних пісень, а бід
них сіреньких сиріт і най-

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ
мичок від фольклору. Ось
вам і «Плекаймо
рідну
мову...». Де вже там роз
мовляти рідною мовою як
слід, щоб не соромно слу
хати було... Тут просто
пісню послухати — і то
ліньки, немодно. Де ж їй.
чистій, незасміченііі, взя
тися, якщо одне з джерел
її — народна пісня — пи
лом заросло.
Приятель повідав мені і
про таку ше «маленьку
хитрість». Шукав він платівну модного
барда, не
знайшов, але, маючи дос
від, почав ритись у дисках
народних пісень, і... фор
туна!.. Сооед конвертів з
Ніною Матвієнно відшу
кався І жаданий диск з
бардом.
Продавщиця вела далі,
і дійшли ДО української
естради. «Смерічка» була,
за її словами, останній
раз більше року тому. А

от з місяць тому добре
розійшлося тріо Мареннчів. Але. на жаль, ці пред
ставники сучасної україн
ської естради єдині, в ма
газині. яких згадала про
давец!.. Уже й не второ
пати: чи магазин не за
мовляє. естраду
України
через відсутність попиту;
чи бази не пропонують,
тому, що не замовляють.
Отакі ііспісснііі справи з
українською піснею.
Тому-то іі «лежить гора
високая». І одна надія на
суботу, коли знов Приїдуть
із сіл уже немолоді вірні
друзі народної пісні.

В. ЄРОХІН.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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