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питання, врегулювання ре
гіональних конфліктів і дво
сторонні справи. Перегово
ри були відвертими й кон
структивними і відобража
ли як існуючі незгоди між
двома сторонами, так і ро
зуміння того, що ці незго
ди не є нездоланною пе
решкодою для руху
впе
ред у галузях, які станов
лять взаємний інтерес. Во
ральний секретар ЦК КПРС ни підтвердили свою твер
і президент США, гово ду відданість енергійному
діалогу, який охоплює весь
риться в цьому документі, спектр їх взаємовідносин.
провели всеосяжні і грун
М. С. Горбачов, завер
товні обговорення з усього шивши офіційний візит, від
кола питань радянсько-аме був із Сполучених Штатів
риканських відносин, вклю Америки.
чаючи скорочення озброєнь,
права людини і гуманітарні
(ТАРС).

ЗУСТРІЧ
У ВАШІНГТОНІ
ЗАВЕРШИЛАСЬ
Генеральний секретар ЦК
КПРС М. С. Горбачов і пре
зидент США Р. Рейган про
вели зустріч у Вашінгтоні
7—10 грудня 1987 року.
За підсумками зустрічі
було прийнято спільну ра
дянсько-американську Заяву
на найвищому рівні. Гене

Зустріч з американською молоддю
ВАШІМ ГТОН, 11 грудня.
(Спец. кор. ТАРС). М. С,
Горбачов зустрівся у четвер
з групою
американських
студентів і школярів з ор
ганізації «Прямі зв’язки»,
яка виступає за зміцнення
взаєморозуміння,
розши
рення
контактів
молоді
CI.UA і Радянського Союзу.
Вітаючи їх прагнення до
встановлення зв'язків з ра
дянськими
ровесниками,
М. С. Горбачов сказав: не
забаром на плечі радян
ських і американських юна
ків і дівчат ляжуть турботи
про свої країни.‘Треба бути
готовими до цього. Важ?
ливо усвідомити, Що ви —
партнери, що ви можете і

повинні жити в мирі і друж
бі. Не вірю, що наші наро
ди і молодь ворожо ставля
ться одне до одного. Якщо
тут щось і
так це від
нестачі інформації, а то й
незнання її.

Знаю, як усе швидко ви
рішується, коли зустрічаю
ться молоді. Дуже радий
бачити ініціативних, моло
дих людей, у яких, інтереси
не замикаються тільки на
особистих проблемах.
Це
добре, що ви думаєте про
долю своєї країни, про
зв’язки між народами, з
молоддю Радянського Сою
зу та інших країн. Це ро
бить вам честь.

При переповненому залі
проходив у Кіровограді, в
приміщенні обласної філар
монії концерт, якого з не
терпінням чекало багато кі
ровоградців. І треба сказа
ти, що солістка Антоніна
Червінська,
музиканти й
танцюристи
фольклорного
ансамблю «Зорянії» не роз
чарували земляків.
Справді, концерт був не
просто вдалим, але й своє
рідним — у трактуванні дав
но відомих і нових пісень та
хореографічних
номерів.
Для
оркестру
ансамблю
«Зоряни» і його музичного
керівника Геннадія Яремен
ка характерне, поряд з уваж
ливим ставленням до укра
їнського фольклору, відчут
тя сучасності. Нині, коли
важний та металічний рок
щораз частіше гримить і в
ефірі, і □ нонцертних залах,
традиційна мелодика «Зорлн», де сповнена ліризму,
де — здорового народного
гумору, а де — й високого
драматизму, справляє особ
ливо неповторне враження.
Вів концерт артист облас
ної філармонії Петро Чорноморченно. Виходило це в
нього і весело, і гостро: як
мовиться, І насмішив, і на
страшив. А в тому, що весь
концерт проходив динаміч
но, що окремі номери зли
валися в одне дійство, справ
ляючи враження цілісності,
беззаперечна
заслуга
ре
жисера нонцерту (він же й
керівник ансамблю) народ
ного артиста УРСР Анатолія
Кривохижі.

На знімку: миттєвос
ті концерту: співає Антоніме
ЧЕРВІНСЬКА; виступ танцн
вальної групи; звучать на
родні інструменти у руна:
музикантів.
Фото В. ГРИБА

У розмові зі мною прези
дент
Рейган
підтримав
ідею розвитку зв’язків на
шої молоді. В підсумково
му документі, підписаному
вами, йдеться і про розши
рення контактів між радян
ським і американським на
родом, особливо — молоді.
Отже тепер у ваших руках
політичний документ, він
має вас стимулювати. Хто
сильно стукає в двері, тому
вони відчиняються.
Американським юнакам і
дівчатам було піднесено в
дар альбом малюнків ді
тей — учасників конкурсу,
який щороку проводиться в
нашій країні.

Мир тобі,

земле!

Іван ТАРАСЕНКО,
механізатор колгоспу
імені Боженка
Кіровоградського району:
— Подія всесвітнього зна
чення, а я саме так сприй
маю підписання ,М. С. Гор
бачовим і Р. Рейганом До
говір про ліквідацію ракет
середньої і меншої дальнос
ті, мене застала в Кірово
граді. Я прислухався до
кожного слова виступів ке
рівників двох країн. При
слухався і радів: нарешті
після довгих років нарощу
вання ядерного арсеналу
визрів
практичний шлях
його ліквідації.
Як колгоспник, скажу:
всі ми, люди землі, а особ
ливо ті, хто в прямому ро
зумінні має справу з зем
лею, радо зустріли підпи
сання Договору.

Весь світ говорить про поїздку Генерального секре
таря ЦК КПРС М. С. Горбачова у США. Не сходить
ця гема й з уст кіровоградців. Наш кореспондент
побував на одній із центральних вулиць Кіровогра
да — Карла Маркса — і попросив перехожих поді
литися своїми думками про візит М. С. Горбачова у
США.

Ірина ГІРШ,
художник-оформлювач
залізничної станції
Кіровоград:
—- Кожен із трьох днів
візиту М. С. Горбачова у
США по-своєму важливий.
На мою ж думку, 8 грудня
стало днем особливим, йо
му передувала грандіозна
робота в Женеві, Рейк’яві
ку, ряд мирних пропозицій
нашої країни, антиядериий
рух світової громадськості.
Раніше
вважали,
що
СРСР і США — настільки
протилежні за своїм соці
ально-політичним
устроєм
держави, що тісне співро
бітництво між ними майже
неможливе.
Особливо ці
слова любили повторювати
західні прихильники
«хо
лодної війни». Та час довів
протилежне.

Микола ПЕТРЕНКО,
інспектор дорожньопатрульної служби ДА І УВС
м. Кіровограда:
— Мої колеги, які 8 груд
ня патрулювали на вулицях
міста, розповідали, що на
них було малолюдно. Це й
зрозуміло: увага всіх була
прикута до події, яка від
бувалася за тисячі і тисячі
кілометрів — у Вашінгтоні,
де о 13 годині 45 хвилин
за вашінгтонським часом
відбулася процедура підпи
сання Договору про лікві
дацію двох класів ядерної
зброї. Цей день, наступні
два дні перебування М. С,
Горбачова у США засвід»:
чили. що поїздка Генераль
ного секретаря ЦК КПРС
дала поштовх для поліп
шення відносин між двома
нашими державами.
Репортаж вів Ю. ЯРОВИЙ,.

.
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Слово —
комітету
У живописному
цеху
Світловодського кераміч
ного заводу працює два
комсомольсько - молодіж
ні колективи. Керують ни
ми Ольга Кецко і Світла
на Бондар.
Члени КМК постійно пе
ревиконують змінні нор
ми на 20—30 процентів, а
річний план зобов'язали
ся виконати до 70-річчя
встановлення
Радянської
влади на Україні. Всі ро
бітники — прекрасні спе
ціалісти і визначити кра
щих за виробничими по
казниками дуже важко«
Допоміг тут
заводський
комітет комсомолу, який
враховує при підбитті під
сумків
зл^агання участь
кожного спілчанина, чле
на КМК, не тільки у ви
робничому житті, а й у
громадській роботі. Нині
очолюють трудове супер
ництво Наталя Біленька,
Марина Карченко, Наталя
Томіса, Олена Фоміна, а
також групкомсорг живо
писного
цеху
Світлана
Іванова.

Добре працюють і Ла
риса Устьянська, Лариса
Зубкова,
Олена Гавеза,
які перевиконують місяч
ні плани на ЗО—40 про
центів.

В. САМОФАЛ,
інструктор Світловод
ського міськкому ком
сомолу.

Підсумки конкурсу «Наша Батьківщина»
16 квітня нинішнього ро
ку в нашій газеті було ого
лошено
конкурс-вікторину
«Наша Батьківщина».
Він
проводився в ознаменуван
ня 70-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної
револю
ції. Мета конкурсу-вінторини: виявити й дослідити па
м'ятники і пам'ятні місця,
що увічнюють видатних лю
дей і знаменні події періоду
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції, громадян
ської війни та встановлення
Радянської влади на терито
рії Кіровоградської області,
Жюрі конкурсу-вікторини,
до складу якого ввійшли
працівники обласної органі
зації Українського товари
ства охорони
пам’ятників
історії і культури, обласного
краєзнавчого музею й редак
ції газети «Молодий кому
нар»,
відзначає
невисону
активність нраєзнавців об
ласті:
у конкурсі
взяли
участь значно менше учас
ників, ніж
передбачалось.
Разом з тим, розглянувши
надіслані на конкурс мате-

ріали, жюрі одностайне: про
ведена значна робота по
виявленню
й дослідженню
пам'ятників
і
пам’ятних
місць на території Кіровоградщини. Висона ерудиція,
глибока краєзнавча обізна
ність, наполегливість у по
шуках — ось характерні ри
си учасників конкурсу.

Президія правління об
ласної організації Україн
ського товариства охорони
пам'яток історії та культуприйняти
рИ постановила
пропозицію

жюрі

конкурсу

грамоти і грошової премії
55 карбованців.
Друге місце — пошуково
му загонові червоних слідо
питів Хмелівської середньої
школі! Маловисківського ра
йону із врученням премії
‘40 карбованців.
Третє — краєзнавцю з міс
та Знам’янки О. А. Рябошапці із врученням грошо
вої премії ЗО карбованців.
Заохочувальну премію 15
карбованців вручити крає
знавцеві міста Кіровограда
І. Т. Чорноіваиу.
Жюрі дякує краєзнавцям
за участь у конкурсі. Ду
мається; що він сприяв ще
глибшій пошуковій роботі
червоних слідопитів, крає
знавців Кіровоградщинн.

----- ---про визначення переможців.
Перше місце в конкурсівікторині «Наша Батьків
щина» призначити пошуко
вому загонові червоних слі
допитів імені піоиера-партизана Борі Білого при на
родному історико-краезпавчому музеї міста Олександ
рії із врученням Почесної Жюрі конкурсу-вікторини.

Азтобусний маршрут № 107 — зразновий І дуже відповідальний, бо мешканців
тут не один десятой тисяч. Вісім автобусів виходить щодня на лінію. Водії разом
із бригадиром маршруту М. П. Коваленком і план виконують, і графіку дотримую
ться, і з культурою обслуговування в ладах.
Фото В. ГРИБА.
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ИЛИ собі дід та ба
ба, і мали вони внуч
ку Наталочку...... Так мог
ла б початися українська
народна казка. Однак ми
цими словами почнемо
історію, що розвиватиме
ться зовсім не за закона
ми сюжетів з усної народ
ної творчості, де зло обо
в'язково
приречене на
поразку, а миле сімейство
врешті починає «жити-поживати, добра наживати»,
Дідуся, бабусю і внучку з
нашої розповіді не пере
слідують Змії Гориничіта
інша нечисть, однак не
перший день вони, як у
тих же казках
пишуть,
«гіркими сльозами вмивагаться».
Отже, були собі ДІД та
баба, і мали вони внучку
Наталочку. Гляділи, голубили її з пуп’яночка. Го
дували, вдягали, навчали в
світі жити. Отак під теп
лим крилечком рідних.
Наталочка
росла собі,
росла... поки не виросла
велика-велика — аж до
шістнадцяти років — і за
лишилася без паспорта.
«Редакції газети «Мо
лодий комунар» від Ку
риленко Наталії Григорів
ни, яка\ проживає в Кіро
вограді по вул. Попова,
буд. 20, корпус 2, кв. 21...»
— так починалася скарга
дівчини. Далі Наталя бла
гала про допомогу: «Це
стосується мене, а також
мого дідуся, інваліда Ве
ликої Вітчизняної війни
Сибірцева Михайла
Іва
новича,
його
дружини
(моєї бабусі) — інваліда
праці Сибірцевої
Ганни
Афанасіївни, з якими я
проживаю з двомісячного
віку і навіть весь період
мого життя, так воно скла
лося. Моїм вихованням
займалися вони. У даний
момент погіршився стан
їхнього здоров’я. Як інва
лідові війни дідусеві по
ліпшили житлові умови, і
з 1985 року ми прожи
ваємо в благоустроєній
квартирі. Я повністю за
безпечую життєдіяльність
моїх рідних з знак подя-

ки за те, що вони мене
виростили.
Напередодні свят я звер
нулася в паспортний стіл
ЖЕДу № 10 з питання
оформлення
документів
для одержання паспорту.
ЖЕД питання не вирішив,
цим питанням займалася
паспортна комісія і мені
запропонували
зверну
тися до її голови у Кіров-

8-А класу школи № 22 те
левізором «Горизонт».
Загалом, минулого літа
ки зустрічі трудових за
гонів школярів з члена на полях колгоспів, у цехах
ми
бюро
Ленінського заводів і фабрик працюва
ло 2230
старшокласників бозаводу, взуттєвої фабрирайкому комсомолу та пра
КИ, «ЧерВОНО! ЗІрКИ». |ру,
цівниками
райвідділу на Ленінського району міста.
дові загони старшокласни
І
«Моя
праця
вливається
у
родної освіти, що прохо
ків найкраще працювали у
дила недавно в будинку працю моєї Вітчизни» — восьмирічних школах №№7,
під
таким
девізом
прохо

культури імені М. Каліні26, СШ № 34. А школярі
на. Ще б лак — приїхали дила трудова чверть школя
шефи—найкращим загонам, рів. Учні виконали усіх ро СШ N2 30 взяли на себе
учням вручати подарунки. біт на суму 176 тисяч кар важливу справу — допома
гали дитячому будинку.
Герой Соціалістичнрї' Праці, бованців.
Зроблено справді багато,
І можна було б за трудову
чверть поставити
кругле
«5», якби не деякі мінуси,
Не всі школи добре підго
тувалися,
не продумали
свій
відпочинок
(школи
Тонни часнику, помідорів, №№ 24 і 34), деякі залиши
завідуюча сортосадом А. Г.
Ігнатьєва від імені прав- огірків, редиски, кісточко ли після себе сміття, поби
оброблених ті вікна (восьмирічна школа
ління колгоспу імені Шев вих, десятки
ченка подякувала за хоро гектарів колгоспних ланів— № 1). Підвели декого і ше
шу роботу і подарувала такий трудовий доробок та фи: колгосп «Україна» не
книги переможцям змаган борів праці і відпочинку.
знайшоз справжньої роботи
Ось уже 19 років у серед учням СШ №№ 24, 6, 34, не
ня — СШ № 16 та СШ № 22.
6—7 тисяч пар взуття що ній школі N2 5 діє загін виконував договірних зобо
річно — це робота трудо праці та відпочинку «Старт». в’язань завод «Більшовик»,
трудові бракувало місць учням на
вих загонів школярів се- Цьогорічні його
редньої школи № 24. По показники знову високі, в «Червоній зірці»...
цілому виконано сільськоДирекція
праці — шана.
'Г
Правофланговим
п'ятої
робіт
на
взуттєвої фабрики подару господарських
трудової
став
табір
праці
і
Тут
Діє
передови- 84-92 карбованці,
вала шкільним
відпочинку «Старт;».
Дру
учнівське
самоврядування,
кам 20 одиниць обчислюгий секретар райкому ком
вальної техніки, 20 халатів всі навіть серйозні рішення сомолу Ю. Устиновський та
для роботи біля верстата І стартівці приймають самі, і
завідуюча відділом народ
20 червоних косинок — на головне — вони працюють
фабриці вони вручаються зи бригадним підрядом. А ної освіти Л. А. Столбсва
вручили перехідний кубок
тільки тим, хто досяг най з нового року хочуть пе «Старту». Перехідними куб
рейти
на
госпрозрахунок.
кращих результатів.
Колгоспу «Україна» Кіро Планують взяти 40 гектарів ками були також нагород
воградського району допо буряків: виростити, догля жені трудовий загін вось
№ 26 та
магали школи №№ 6, 24, 34. дати, зібрати і самим про мирічної школи
ремонтна бригада восьми
Трудові об’єднання школя дати.
І стартівці, й інші загони річної школи N2 7. За вели
рів працювали нарівні з
не
тільки трудилися. Були й кий внесок у виконання
колгоспниками. За хорошу
програми
працю правління колгоспу походи, спортивні ігри, ви Продовольчої
відзначено
грамотою
рай
ступи
агітбригади,
зустрічі
нагородило кращих тран
зисторними
радіоприйма з учасниками Великої Віт кому комсомолу табір пра
ці і відпочинку СШ № 16,
чизняної війни.
чами.
а за організацію культурноУ
Кіровограді
літом
дія

Правління колгоспу імені
Шевченка за сумлінну пра ло ЗО трудових загонів, з масової роботи — серед
цю і велику допомогу на них 19 — постійних. Учні ню школу № 22.
Наш кор=
городило трудовий загін виготовляти продукцію ХЛІроз
РОЗХВИЛЮВАЛИСЯ,
червонілися
учасни

операцію. Тут, без уся
ких сумнівів, догляд необ
хідний. Показала Наталя
книжку
й розрахункову
М. І. Сибірцева за квар
тиру, компослуги,
елек
трику: платять за трьох.
З’ясовую суть справну
десятому ЖЕДі. Паспортист Н. М. Скічко пояснює:
— Онуків до дідусів і
бабусь прописуємо лише

П’ЯТУ ТРУДОВУ—
НА «5» З МІНУСОМ

пі жили у флігелі, чому
хоча б ти не жила у ха
ті? — питаю в Наталі.
— Вітчим сварився, пиз,
мене не любив. Кому по
трібні чужі діти, коли сво
їх кидають...
О. М. Куриленко пока
зала й ще одну довідку
(це вже яку за рахун
ком?) з автографами кіро
воградських сусідів І пе-

«Дівчині жити тут
протипоказано...»
ському райвиконкомі. Але
й там не допомогли вирі
шити це болюче питання».
І в кінці свого листа
Н. Куриленко просить ре
дакцію допомогти їй одер
жати паспорт, строки одер
жання якого вже минули.
По-перше, шістнадцяти
річні дівчата не говорять
так, як написано в скарзі
до редакції. «Вирішувати
питання...», «забезпечува
ла життєдіяльність» — сло
ва з ужитку дорослих, за
гартованих у канцеляр
ських дуелях. За Наталю
клопочеться знайомий ді
дуся, через його теле
фонні дзвінки я й трима
ла з дівчиною зв’язок. Подруге, стороннє досвідче
не сприяння відчувається
й у тому, що Наталя при
несла до редакції пачку!
довідок. Одна з них —
про те, що скаржниці бу
ло два з хвостиком міся
ці, коли мати пішла пра
цювати. Це має означа
ти, що немовляті «забез
печували життєдіяльність»
саме дідусь та бабуся.
Два інших документи —
епікризи з клінік, де ліку
валися старенькі (хоча це
визначення дещо умовне
— вони 20-х років народ
ження). Діагнози серйоз
ні, особливо у бабусі,
котра пережила складну

згідно з рішенням викон
комів місцевих Рад, пас
портних комісій. «Без уся
ких» прописуємо дітей до
батьків.
А в Н. Куриленко в Кі
ровограді живе мати, має
півбудинку на Новомико
лаївці.
— Ми раніше жили в
Черняхівці під Кіровогра
дом. Потім мама переїха
ла у місто. Вийшла заміж,
жила з вітчимом та моїм
братом. Згодом до неї
перебралися і ми з діду
сем, а бабуся лишилася в
селі з престарілою пра
бабусею.
Потім через
хворобу бабусі хату в се
лі продали і всі ми посе
лилися біля мами в нежи
лому флігелі. Прабабуся
померла, а ми з дідусем І
бабусею одержали квар
тиру. В ордер мене не
вписали, сказали, в шіст
надцять років впишуть.
Дали дві кімнати тому,
що бабусі через хворобу
потрібна ізольована.
Пізніше О. М. Курилен
ко, мати Наталі, покаже
довідку, підписану черняхівськими сусідами і заві
рену у виконкомі Соколівської сільради Кіро
воградського району про
те, що дівчина жила з по
дружжям Сибірцевих.
— А чому ви всі на ку-

чаткою квартального комітету; вітчим Наталі п’е,
тут
скандалить, дівчині
жити протипоказано.
Зараз вітчим (за слова
ми Ольги Михайлівни Ку
риленко, у неї не пропи
саний, шлюб у них не
оформлений) знаходиться
десь «у бігах». Але хтозна
як усе обернеться. «Може,
зійдемося».
— А може, мама ще
раз вийде заміж. Та і я ж
не все життя буду такою
маленькою...
І брат, нині школяр, ко
лись же та жениться... Ко
ротше, розумійте так, що
в матері жити ніяк немож
на. З урахуванням усіх
паперів, свідчень і пер
спектив. З урахуванням
знову ж таки паперів, ста
ну здоров’я дідуся та ба
бусі і моральних факторів
(взаємна прив’язаність Ми
хайла Івановича та Ганни
Афанасіївни і "внучки) На
талці треба жити у них.
Так виходить?
А де зручніше мешкати?
Може, одне житло порів
няно з іншим — хатинка
на курячих ніжках?
На Попова — дві ізо
льовані кімнати, ванна і
санвузол окремі, другий
поверх, балкон,
мешкагать двоє, Наташа третя.
На Новомиколаївці

трехи менші дві кімнати
трамвайчиком (тобто су
міжні) у половині буди
ночка. Садиба з тих, де
всі зручності в дворі, а
аода ще далі, але це тіль
ки на побіжний погляд.
Вода, а також газоводяне
опалення, колонка для га
рячої води, гззова плита,
туалет і ванна знаходяться
з тому самому флігелі.
Там теж три відсіки —■
кухня, санвузол і кімнат
ка, де жила Наталка з бать
ками Ольги Михайлівни.
Якщо з хаті прибрати пли
ту, то додасться ще одна
невелика прохідна кім
натка. Тоді — три. Живуть
двоє.
— Звичайно, вистачило б
тут /хісця для Наташі. Але
навіщо робити так, коли
можна краще?
Такий варіант якраз і
відхиляє Кірозський рай
виконком.
Дззоню до секретаря
виконкому Л. М. Пилипен
ко (це вона тоді прийма
ла Сибірцевих і Наталю):
— Дівчині
16 років.
Згідно із законом ми не
маємо права відривати
неповнолітню від матері.
Крім того, її прописка до
стариків — погіршення їх
житлових умов.
Буває,
люди потім
скаржаться,
що внуки їх виганяють.
Дівчина вела себе виклич
но, казала: «Що це — я
доглядаю їх, а потім мене
геть?!». Є рішення міськ
виконкому № 290 від
1 квітня 1982 року. Там
сказано, що категорично
забороняється прописува
ти до когось іншого не
повнолітніх, батьки котрих
живуть у цьому ж місті.
Інспектор по скаргах Кірозського райвиконкому
Л. Є. Юрченко:
— Хай кажуть спасибі,
що так швидко одержали
квартиру.
Пропишемо
внучку — погіршимо ха
зяям умови. Після 18 ро
ків можемо прописати її
по договору піднайму.
Тобто, вважай, як квар
тирантку. Ганна Афанасіївна, коли я зайшла до них,
забідка-

Z*

несправедливістьі Хитруєте,
кажуть.
А яка тут хитрість? Нас не
стане, і дитина без кутка
залишиться. Ми ж увесь
час із нею, а вона з нами.
Я ось така немічна — то
порошки мені, то «швид
ку».., а вона ж доглядає.
— А хіба якби не квар
тира — не дивилася б за
вами? — наважуюся на за
питання.
— Та ні, вона в нас ви
хована, догледіла б...
Певно, і Ольга Михай
лівна більше
допомага
ла б батькам, не будь На
талі, — може, навіть перебралася б др них на
якийсь час чи в себе по
селила.
...Якби це була казка,
то продовжилася б вона,
видно, так:
«Виросла Наталочка ве
лика-велика — аж до шіст
надцяти років — і зали
шилася без паспорта. Хо
дила вона, ходила, шукала-шукала потрібного до
кумента, і щоразу повер
талася з похнюпленою го
ловою. Аж коли знайшов
ся добрий чоловік. Іди,
каже, в редакцію, розка
жи про свою біду. Послу
хала його внучка, пішла—
і ще сумніша повернула
ся. Ні з чим я йду, каже,
редакція та — і нашим, і
вашим...».
Який же вихід із си
туації, що склалася? Мож
ливу, Наталі слід поклопотати про
оформлення
опікунства над дідусем та
бабусею. Радимо зверну I
тися у міськвиконком. Хо
четься вірити, що тут роз
беруться в ситуації, ке
руючись як правовими,
так і< етичними міркуван
нями, враховуючи і так
званий людський фактор

І

Н. ДАНИЛЕНКО,
спецкор «Молодого
комунара».
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«Молодий комунар»

ИСАЛАСЯ ця стаття на
Діти змушені дихати цією
основі конкретної скарги
пилюкою.
Дивно?
Проте
жителів будинку № 18 по батьків це ніскільки не тур
вулиці Фрунзе й до неї ми бує.
повернемось, але, виносяУ дворі дуже,, незатишно.
чи у заголовок слово «двір» Саме тому й зверталися
Я хочу наголосити на тому, жителі будинку № 18 і з
що сьогодні у кожного з ЖЕД, і 9в к іровський райнас якось притупилося від ВИКОНКОМ, I щоразу відпочуття двору. Чи можна під відь була одна — все буде
водити сюди філософську зроблено.
категорію? Можна. І по
«А що зроблено?» — пе
трібно.
репитує, дивуючись у своє
Наш вихід у великий світ му листі до редакції Р. П.
починається із двору. Сьо Мороз. Нічим їй, відверто
годні будинки стають бага
топоверховими, багатоквар• Жирними, і люди майже не
знаються між собою. А ма
ленькі
дворики, оспівані
живописцями минулого
і
Булатом
Окуджавою, на кажучи, заперечити, чи вті
жаль, для багатьох
тепер шити. Взяти хоча б таке:
незрозумілі сентименти.
багато хто із мешканців
Та й ніде правду діти — двору має автомашини, а
не ті нині двори, щоб гово оскільки двір неппорядкорити про спільність, як ра ваний, то їздять, де кому
Деякі жителі
ніше: «хлоп’ята з нашого заманеться.
двору». А шкода. У дворі хотіли розбити клумби, по
немає
господаря.
Двори садити деревця, кущі буз
стали сиротами! Я не пере ку, квіти, але все марно.
більшую. Саме такий двір- Власники автомашин не ви
с^ота у будинку № 18 по бирають дороги, їздять по
щойно розбитих клумбах,
їДКіці Фрунзе.
до того ж не приховують
У листі до редакції жи
кепкування над «любителя
телька цього будинку спра
ми квіточок».
ведливо писала, що він —
— Ми приїхали сюди зда
«нічийний». Проживає в ньо леку, — сказав мені житель
му близько двохсот меш будинку № 18, полковник
канців. Ще більше — у за запасу В. І. Подпорін. — Ду
водському гуртожитку, що мали тоді, що Україна —
розташований поряд. Зда це квіти, дерева, птахи. Од
валось би, мав би бути двір не слово — краса. Але су
кращим, ніж інші. Але... дячи з нашого подвір'я...
Правда, є тут дитячий май
Чоловікову думку підхо
данчик. Цілими днями гра пила дружина, лаборантка
ються тут діти, а поряд ха дитячої поліклініки Н. В.
зяйки вибивають килими. Подпоріна:

П

— Під нашими вікнами не
квіти цвітуть, не пташки в
кронах дерев щебечуть, а
водії службових машин, пе
репрошую, нецензурно ви
словлюються...
Та не лише відсутність
палісаду,
нічна
стоянка
службових машин сусідньо
го ремзаводу турбують жи
телів будинку. А й сам бу
динок. Цитую лист Р. П. Мо
роз: «Другий тиждень сто
їть вода у підвалі першого
під’їзду, під квартирою № 1.

ДВІР І Дім
Двічі дзвонила в ЖЕД №6,
там не реагують. Зима на
порозі — коли ж висохнуть
була
стіни? Минула зима
холодна. В моїй квартирі
тепло
не перевищувало
8 градусів тепла. З жахом
думаю, що мене чекає...».
Ось що на ці слова від
повідає начальник ЖЕДу
№ 6 В. В. Шапов_ал:
— Будинок № 18 переда
но нам лише наприкінці лі
та. Система опалення ’ (під
вальна) була в занедбано
му стані. Труби тонкостінні,
стали непридатними. ЖЕД
веде підтримуючий ремонт.
Це поки єдине, що ми мо
жемо зробити. Температу
ра в квартирах відповідає
нормі.
Схоже на відписку, хоч і
говорилося усно. Але торк
немося зараз іншого питан
ня. Чому будинок № 18 зна
ходиться в майже аварійно
му стані? Він давно зданий

ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО
в експлуатацію?
— Років зо два, — гово
рить В. В. Шаповал. — А чо
му ви дивуєтесь? Он буди
нок на проспекті Перемоги
за номером 14 здано в кін
ці серпня минулого року,
а його опалювальна систе
ма вже потребує капіталь
ного ремонту. І це не уні
кальний випадок.
Інформація для допитли
вих: капітальному ремонту
приміщення підлягає через
ЗО років, в окремих випад
ках — через 25.
Пригадуються слова жи
тельки будинку № 18 Г. К.
Цихончук: «Схоже, що ро
ків через 5—10 ми будемо
просити або й вимагати но
ві квартири».
Якщо подібне трапиться,
довгенько ж нам доведеться розв взувати проблему забезпечення житлом
усіх мешканців Кіровограда.
Ось така ситуація склала
ся навколо будинку і двору
по вулиці Фрунзе № 18.
Начальник ЖЕДу № 6 запев
нив, що у новому році за
благоустрій двору візьму
ться: «Завеземо чорнозем,
розіб’ємо квітники, влаш
туємо
хороший дитячий
майданчик. Будемо назодити порядок і в самому бу
динку».
Хочеться, щоб ці слова
не стали екзотичними обі
цянками, до яких жителі бу
динку № 18 по вулиці Фрун
зе вже звикли.
Л. ТАШЛИЦЬКА.

м. Кіровоград.

ЯК ДО ЄДНОСТІ клич
Сцена великого залу Па
лацу культури залізнични
ків рантом ожила, засяяла,
сповнилася рухом... І — по
ївся конкурс «Молодіжна
77/СЇ1Я в боротьбі за мир»,
перший конкурс вокальноінструментальних ансамблів
міста Знам’янКи, в якому
взяли участь п’ять само
діяльних колективів.
«Всі люди світу — одна
сім’я!» — глибоко запали в
душу ці слова з тематичної
композиції Д. Тухманова.
Майстерно викопав її ан
самбль «Час» учнів СГ1ТУ
№ 12 — майбутніх заліз
ничників (керівник Вячеслав
Бурлаков). Пролунали та
кож популярні пісні «Алло»
з репертуару
радянської
групи «Арена» та «Школяр
ка» з репертуару К. Семе
новой Ансамбль виступав
перед такою великою аудитвІціею вперше і заслужив
игедрі оплески.
«Серйозну» молодіжну му
зику в етил: рок-н-ролл з
елементами класики і джа
зу грае ансамбль локомо
тивного депо, яким керує
Андрій Сухомлин. Ансамбль
локомотйаників, зайнявши
Друге місце, став і волода
рем призу симпатії глядачів.

Чому ж він поступився пер
шим місцем у конкурсі най
молодшому колективові Па
лацу культури залізнични
ків — ансамблю «Відблиск»,
середній вік учасників яко
го 15—16 років? Упередже
ності з боку жюрі не було:
«Відблиск» (керівник А. Го
робець) переважав антиво
єнною наснаженістю репер
туару, щирістю й артистич
ністю виконання,
якістю
музичного супроводу.
У конкурсній програмі
«Відблиску»
прозвучали
композиції «Воля і розум»,
«Атланти» — на музику ке
рівника ансамблю А. Гороб
ця, а також популярні ін
струментальні мелодії «лі
вер її у.чеської четвірки».
Трете місце присуджене
вокально - інструментально
му ансамблеві станції Зна
м'янка «Дебют» — керівник
Володимир Прутяний.
Ансамблі «Відблиск», ло
комотивного депо і «Дебют»
нагороджено
Грамотами
міськкому ЛКСМ України.
Виручку
від продажу
г.хідиих квитків — 320 кар
бованців — переведено в Ра
дянський дитячий фонд іме
ні В. 1. Леніна.
В. ОСТРОЗЕРХОЗА.

м. Знам’янка.

Олена КОЗЛОВА, яку ви бачите на знімку, після за
кінчення Донецького СПТУ № 58 пішла працювати за
своєю спеціальністю. Нині вона поварює в системі гро
мадського харчування в Новомиргороді.
Фото Г. КОШКА.

НОРМА-45 ОЧОК!
ЛІДЕРСЬКА ван».
28. Андруш. 29. Рнж- денко, В. Білоус. Далі місця

В четвертому турі футйого
больного
конкурсу
і":-—
Тк-сникам було запропоно
вано рішення кросворду.
Майже всі:: він сподобав
ся, тому через кілька турів
газета повернеться до по
дібного завдання. А зараз
подаємо вірні відповіді.
По горизонталі: 5. «Раз
дан». 6. Павлов. 9. Гетри.
11. Шефер. 12. «Ліверпуль».
15. Єнссон. 18. Махиня.
19. Карасик. 20. Ступар.
21. Корнер. 24. Бірюков.
26. «Наполі». 27. «Еяфілд».
31. Андреевич. 33. «ІОіііоя».
34. Фінал. 35. «Хайдук».
I- Ті вол і.
По вертикалі: 1. МауРО.
"• :'Таврія». 3. Загало. 4.ГоИес. 7. «Ресінг». 8. Делоне,
‘у- «Арарат». ІЗ. ЛокателЛ|- 14. «Барселона». 16. «БаЬаРія». 17. Сидоров. 22. Тют
чев, 23. Ратіна. 25. «Сло-

І

кін. ЗО. Новак. 32. «Вісла». розподіляються так: О. Ба
Після четвертого туру не лан, Ю. Назаренко, А. Ав
А, Мирошниченко,
втратили Жодного очка ли деев,
ше четверо. Це — олександ- H. Чорна (усі—Кіровоград),
ріеиь В. ’ Чпстосердов, кіро- Є. Ілюїценко (Олександрія)
—по 43 очка, В. Колесников—
40, В. Попов (обидва Кіро
сиж
воград) — 39, Ю. Молодцов
(Знам’янка) — 37, Р. Ка
ретний
(Олександрія),
I. Ларченко, А. Перевозник
(обидва Кіровоград), В. Ко
валенко, В. Солодієв, М. Ланженко (усі — Новомиргород) — по 36, Л. Кубко
(Гайворон) — 33, Р. Мішериченко (Кіровоград) — 24,
воградиі 1. Черевно, В. Ма- Ю. Довбня (с. Полівка
нойленко та
прихильник Онуфріївського району) —
футболу з Малої Виски 21.'
Пропонуємо завдання чер
С. Поливода. Вони — ліде
ри (по 45 очок). На очко гового, п’ятого туру:
1. Діего Марадона — один
менше мають олександрієць
В. Маковецький, кірово- із кращих футболістів світу.
градці Ю. Некрасов, Д, Най- Пригадайте: в юнацькому

ФУТЬОА87

футболі він мав прізвисько
«Пелуза Марадона». Що
воно означає? (2 очка).
2. Хто із тренерів зумів
привести збірну своєї краї
ни до завоювання звання
чемпіону свігу, а також дру
гого та третього місць? І це
— лише за три світові пер
шості! (1 очко).
3. Цей футболіст був «од
ноногим» — но воротах су
перника наносив удари тіль
ки з лівої. Різко, несподіва
но, але завжди влучно. Йо
го паси були також «юве
лірними». На чемпіонаті сві
ту 1954 року в Швейцарії
він навіть забив гол у фі
нальному матчі за «Золоту
богиню». Так хто ж це?
(2 очка).
Свої відповіді надсилайте
не пізніше, ніж через десять
днів із дня опублікування
завдань конкурсу«

-------- З стор. ----------Володимир КОБЗАР

{ПОДОРОЖНЯ ПОВІСТЬ)
Пам'яті батька
(Продовження. Поч; у №№ за 14, 17, 19,
24 листопада, 1, 5, 8 та 10 грудня ц. р.|.

За греблею через висунь здибалися з пастухами«
підлітками, яких розважав жартами й всілякими не«
билицями веселенький жвавий дідок, він був не про«
ги погомоніти і з нами, але я заквапився, помітивши,
що діти не стільки слухають колоритного діда, скіль
ки оглядаються на припнутого за кілька кроків од
нас бугайця, який люто витріщав очі, бив землю ра
тицею і час від часу оглашав довколишню місцевість
погрозливим ревом.
— Не одв’яжеться? — наче ненароком поцікавив
ся я.
— Та він смирний, не бійтесь, — сказав дід, але
його слова мало заспокоїли дітей (та й признатися,
мене), і ми боком-боком відійшли до садка над річ
кою, а там, за деревами, полегшено перевели подих.
Під Калугою Висунь скидалася на справжню річкуе
розсунувши береги, дугою обминала садок, далі ви
рівнювалася і знову повертала праворуч, щоб ген
далі на півдні влитися а Інгулець, а невдовзі навіки
з’єднатися зі старим батьком Дніпром. А наш чу
мацький шлях із чепурного села Калуги мав просла
тися на південний схід, до Давидового Броду, — од
нієї з найвідоміших прадавніх переправ через Інгу
лець.
На околиці Калуги я послав Андрійка до найближ
чого двору по воду, а сам із Романом зупинився на
шляху, щоб зайвий раз не трудити ноги. Андрійка
довгенько не було, а коли він, нарешті, вийшов із
двору, в його руках, крім фляги з водою, був чима
ленький целофановий пакет з фруктами. Слідом ви
глянуло і, побачивши нас, соромливо сховалося ціле
сімейство: жінка, дівчинка, чоловік і бабуся.
— Чого так довго, Андрійку? — нетерпляче спи
тав я.
— Ну, вони вилили стару воду і набрали нової а
криниці, а потім почали розпитувати...
— Про що?
— Ну, куди ми йдемо.
— А ти?
— Я їм сказав.
— Що?
— У Крим.
— А вони?
— Вони засміялися і почали сперечатися. Тітонька
сказала, що не дійдуть, а дядечко сказав, що раз
уже зібоалися, то таки дійдуть... І ще питали про
маму. Я сказав, що мама вдома.
— А фрукти що, вициганив?
— Ні, еони самі, тату! Я казав, що не треба, але
вони сказали підождати, помили і дали.
— Он як... А спасибі ти хоч сказав?
— Сказав.
— Тоді молодець, — задоволено сказав я, дозво
лив дітям поласувати фруктами і сам залюбки з’їв
жменю абрикосин.
Решту ми впорали того ж вечора, ще до нічлігу а
густій, як джунглі, лісосмузі на околиці радгоспного
відділку.
Діти поснули одразу, як тільки влізли у спальник,
а я ще довгенько прислухався до тихого гомону від
ділку і надто, до гуркоту комбайнів, які, здається,
цілу ніч рухалися на бензозаправку, розташовану
навпроти нашої стоянки.
7.
Уранці повз нас прогримів ще один комбайн.
— Як ночували? — гукнув на ходу комбайнер.
— Нормально, — здивовано відповів я. — А звід
ки ви знаєте, що ми тут ночували?
— Знаємо!
Звичайно, у селі знали про нас, хоч ми й з'явилися
там поночі. Село є село, тут кожен на видноті, і в цій
одкритості, неприхованості — одна з його істотних
відмінностей од міста «Що скажуть люди», — над
цим не раз і не два замислюється селянин упродовм«
свого -життя.. А хто забуває оглянутися на людей —о
жди неприхованого осуду, презирства, глузувань, а
то й чогось ганебнішого, скажімо, дьогтю на воротях«
Так було. Але все тече, все міняється — навіть се
ло; ослабли зв’язки між людьми, мораль стала хист
кішою; село відчутно наблизилося до міста і водно
час зазнало втрат у тому наближенні. Втратило не
тільки на так званому Ідіотизмові сільського життя,
але, на жаль, і на тому кращому, що було в селі, як
у способі життя Село ще існує, але — зменшене,
збіднене, здрібнене, а ми, вчорашні селяни, скупчилися в містах, буваючи вдома залітними гостями і пи
ше зрідка з тугою оглядаємося у минуле...
Пам’ятаю у селі Матвіївці на Чигиринщині, де Я
прожив хлопчиком один рік, вулиці в п’ятдесяті роки
не мали назв, натомість мав назву кожен куток села,
кожен видолинок, прибалок, ярок. Чопиківка — на
тому кутку жили Чопики. Попове поле — до револю
ції, там була земля місцевого попа. Бицева крини<
ця — колодязь у лісі, викопаний хтозна-коли пісни
ком на прізвище Биць. Топило — низовина на узліс-*
сі, яку під час дощів постійно затопляло водою. 8ов-<
чий шпиль — місцевість у лісі, де, кажуть, водилися
вовки. А ще древні, як на сучасника, малозрозумілі!
назви: Зубринець, Сині Ворота, Валки.
(Далі буде).
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«Молодий комуна»»
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«Пісня,
гітара і я»

Рік народження-;
#

1917Й

і

У Кіровоградському педа
гогічному інституті імені
0. С. Пушкіна
відбувся
творчий звіт самодіяльного
композитора,
директора
Вільшанської школи мис
тецтв Олександра Іванова.
Митець плідно працює у
вокально-хоровому жанрі.
У співдружності з поетами
М. Солодченном, А. Анастасьєвим та іншими він
створив багато пісень, яні
включають у свій репер
туар художні нолентиви та
окремі виконавці.

Можливо, це не така вже #
іі велика радість — власне *
свято відзначати у чужо- #
му домі. На своїй сиепі £
ювіляри
іючувалнся
б!
упевненіше. Та нічого не #
поробиш. У народного те 0і
атру Палацу культури іме <>
ні Жовтня кіровоградсько ##
го виробничого об’єднання <1
по сівалках «Червона зір ##
ка:-- є надія, що все-таки #
скоро він запросить гля ##
дачів у свій- зал. А мину #
лої неділі, коли театр від- #
зпзчав своє ювілейне свя- ##
то «Ровесник революції»#
на сцені Палацу культури
імені Компанійця, думка#
про це звучала часто. У?
І ”*
виступах агітбригади, при #
вітаннях студентського те ##
атру «Резонанс», у розмо #
вах друзів народного те ##
#
атру.

#
Торжество було звичай- #
’І’ЛІПГІ, ПО- #
ним: з привітаннями
1 бажаннями — івіршовани?,___
• ми і прозовими, грамотами г
республіканської і облас
____  # ’
ної професійних спілок, #
обкому комсомолу. І в той #
же час скромне свято кі #
ровоградських
аматорів #
було й дешо незвичним.. #
Без установленого регла- #
;; менту, чергової парадності,
■
гучних слів. Враження та ##
ке. що зібралися люди, які #
;
добре розуміють один од!
ного.

Багато хороших слів *
пролупало на адресу юві- 0
ляра Запам'ятався при„„ч .,,, письменнії- *
СУТНІМ виступ
ка М. К. Смоленчука, який#
допоміг зазирнути у істо- *
ричне минуле українсько- #
го професійного театру £
взагалі. Адже біля його#
джерел стояли корифеї
М.
Л
Кропивннцький.#
брати ■
’ гсстпа Тобілевччі #
П. 1. Нііцпнський, з імена- {
ми яких пов’язана історія #
народного театру, то ви #
і
ник у 1917 поні.
4

'
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І
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Щирими оплесками зу- (
стріли глядачі й господарі іі
сеята одну з найстаріших і.
учасниць колективу К. М. і
*
Капданець.
Аматори показали урив #
ки зі своїх вистав минулих і
років. Режисер С. Рощин #і
розповів про найближчі #
творчі плани
народного
театру.
і
#
В. ЮЦЕВИЧ. і

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12 ГРУДНЯ

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин».. 8.35 Виступ оркестру народних
інструментів Дербептського
музичного училища. 8.55 —
Документальний фільм. 9.25
-- Шедеври живопису з му
зеїв США. 9.55 — Чого і чоМУ. Передача для дітей 10.25
— Ф. Шуберт. Симфонія № 5
11.00 — Батьківський день
— субот." 12.30 — Хвилини
поезії. 12.35 — Документаль
ний телефільм 12.50 — Для
Всіх і для кожного. 13.20 —
Концерт російського хорео
Графічного фольклору. 14.00
— -В країнах соціалізму»
Тележурнал 14.30 — Нови
ни. 14.4с — Короткометраж
ні телефільми для дітей.
«Ральф, здрастуй». «Чіп»,
«Боцман- 15.50 — Очевидне
— неймовірне. 18.50 — Но
вини 16.55 — Міжнародний
фестиваль телепрограм на
родної творчості «Веселка».
«Рапсодія
квітів». (Паки
стан). 17.20 — Мультфільми.

Одне з головних місць
у творчості О. Іванова
займає піонерська і комсомольська
тематика:
«Піонерська похідна», «Са
лют Гайдару», «Пісня юних
колумбів», «Веселі турис
ти», «Наш комсомол», «Кі
ровоград і комсомол». Са
модіяльний
композитор
часто виступає з автор
ським концертом «Пісня,
гітара і я» у сільських клу
бах, виробничих колекти
вах, школах, бере активну
■Ж.-*.'«.-».

подія

донори?
творчість

#

і
і
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ДОМАШНЯ ГАЛЕРЕЯ
Олександрівни
Григорія
Тнмофійовнча Тюгенка.
У
дванадцятирічному
віці сільський хлопчик за
хопився малюванням. Спо
чатку, як і всі діти, ко
піював малюнки з книжок,
а з часом познайомився з
пензлем та олійними фарбамп.
Хата Грнгорія Тимофійовича, якіїй у цьому ропі
розміняв восьмий десяток,
перетворилася у своєрідну
картинну галерею, де на
стінах розмістилося понад
сто робіт аматора. Це
пейзажі, портрети земля
ків, сюжети із старовин-

;

ного селянського життя. ##
Ось робота під назвою #
«Косар». Осінь. У полі
працює подружжя. Чоло
вік косить, а жінка в’яже ##
снопи. Десь удалині — \

попішй зеленого буяння
ліс, а над головами лю
дей пливуть білі .хмарки.
Важко не затриматись
біля карі ипи «Березень».
Ще голі дерева, біліє сніг.
І лише невеликий стру
мок води показує, що йде
і
весна.
Не менш вдало виходять ##
в аматора й портрети. Та 1і
кі, як «Дід Андрій», на ((
приклад. Обличчя селя і#
нина, на якому сліди про ##
житого й пережитого, і і
трохи лукаві очі, які ве- #
#
село посміхаються....
#
В. ГРИШИН.

емт Олександрівна.

ї
і

#

(

«Чемпіон № ОБ
Побував у філармонії на #
виступі групи «Каскад» і
був- дуже
вражений.. Цапі1
------- .-г.-...
що ним такі групи, такий {
стиль, така поведінка на- ,
іпої молоді? Хлопці виска- ,
кували на сцену, кричали... #
Особливо мене, та й не {
тільки мене, вразив один ,
юнак у жовтій футболці з ,
написом на спині англій- #
с.ькою
мовою «Чемпіон #
№ 01». Па шиї ланцюг, ру- \
ки в перчатках з обмота- ,
нйми ланцюгами. Бігав по ,
всьому залу.
------вискакував
-------------- і‘
на
сцену,
розмахував'
куртітоіо. І за ним, уявіть,
ішли глядачі! Я чув. як іі
чергова по залу скрушно #
зітхала: «Він уже па тре і
і
тьому концерті так».
і
Випадково довідався, що #
#
звати хлопця вового. Хай
він прочитає ці рядки, хай #
замислиться над своєю по ##
ведінкою. Не будь таких #
груп, як «Каскад», не бу 1
ло б і таких дій наших (і
хлопців. Хіба не можна і
застосувати свою кипучу і
енергію в добрих ділах? і
Л. КИРИЛОВ,
пенсіонер.
м. Кіровоград.

17.50 — -Роки. Покоління
передача
Пісні-. Музична
18.35 — Фільм «І на камін
ні ростуть дерева». 1 і 2 се1>ІЇ. У перерві — 19.50 —
Чемпіонат світу з тахін
21.00 - -Час». 21.40 — Про
ткектор
перебудови' 21.50_____
В суботу ввечері ^Заспівай
мо. друзі!». 23.35—«Погляд».
Вечірня
Інформаційпо-розв а > к ал ьиа програма
▲ УТ
1.0.00 — Повніш. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50
— На хвилі дружби. 11.50 —
Вітрила здоров’я. 12.20 —
На дорогах республіки. По
года.
Експрее-інформація.
12.25 — Світ поезії. 12.55 —
Концерт. 1.3.35—«Автограф».
Композитор Євген
Козак.
14.55 — Новини. 15.05 —
Телефільм
«Жайворонки
прилітають у березні». 15.25
— Доброго вам здоров'я.
15.55 — Художній телефільм
«Якщо вірити Лопотухіну».
1 серія. 17.00 — Суботні зу
стрічі. «Куди піти підлітку?».
(Кіровоград) 18.30 — Естрад
ний концепт. 18.45 — Скар
би музеїв України. 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 —
-Театр і час». Нотатки про
всесоюзну творчу зустріч
діячів радянського театру в
м. Києві Передача перша.

і
і
і
«
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Лі
карська рослина. 6. Керів
ник комсомольського під
пілля на Житомирщині, Ге
рой Радянського
Союзу.
9.
Кораловий
острів.
12. Сценічний майданчик
для нонцертно-видовищних
виступів.
13.
Квітна.
10. Дипломатичний ранг.
18. Місце історичної битви
Богдана
Хмельницького.
19. Мелодія, наспів. 20. Од
ноклітинний
організм.
21. Балет А. Адана. 22. Тка
нина. 25. Порода м’ясояєчних курей, виведена в
США. 26. Національний ге
рой Нікарагуа. 27. Онремий
знімок
на
кіноплівці.
29.
Грузинський радян
ський письменник, автор
роману «Дата Туташхія».
30. Похвала, лестощі.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 2. Укра
їнський скульптор, один із
засновників
Товариства
південно-російських
ху
дожників. 3. Зосередже
ність, пильність. 4. Найви
ща мета прагнень. 5. Ве
лике з’єднання військових
кораблів або літаків. 7. Міс
то' в Донецькій області, на
городжене Почесною гра
мотою Поезидії Верховної
Ради УРСР. 8. Повітропла
вальний апарат. 10. Керів
на вназівка. 11. Співочий
птах. 14. Зовнішня части
на колоди, що залишається
після
розпилювання на
дошки. і5. Німецький інже-

КРОСВОРД

■■■■1

■■■■і
айва
в в

ІВВВВІ
ІВВВВІ

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
«Далекий Схід». Кіножурнал.
8.30 — Ритмічна гімнастика,
9.00 — Ранкова пошта. 9.30
— Програмі! телебачення
Казахської РСР 10.20 —
«Земля батьків, земля рід
на». 10.50 — Світова худож
ня культура.
Рембрандт.
11.35 — Фільм «Рідня». 13.10
— Документальний фільм
«Всією душею... Ленін і Гру
зія. Спогади. Документи».
14.00 — Мультфільм. 14.10 —
Здоров'я. 14.55 — Музична
передача для юнацтва. 17.00
— «До і після опівночі».
Інформаційно-музична про
грама (повтор від 28 -чисто
пади). 18.40 — Незабутні му
зичні вечори. Г. Венявський
Концерт для скрипки з ор
кестром ре мінор. 19.05 —
Телевистава «Сурмач». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Реклама. 20.20 — Концерт
Державного ансамблю пісні
і танцю Татарської АРСР.
21.00 — «Час». 21.40 — Про-

м Кірсзс-град,

ЛКСМ Украины,

еул. Луначарсьхого, 36.
Індекс 61103.

У
Південноморавській;
області
Чехословаччини;
виявлені хащі гігантської:
кропиви — її висота 4 мет-;
ри 15 сантиметрів. Науці;
відомі випадки, коли кро- . .
ви-:
пива досягала лише
соти 1,5 метра.

Замовк
Біг-Бен
знамениті лондонські куранти. Це сталосяі через
тріщину в механізмі. До- ■
ведеться робити ремонт.’
Факт тим досадніший, бо ■
два роки тому вже прово
дилася капітальна рестав
рація годинника.

і

10.00 - Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Музичний фільм «Казкииедоказки». 11.10 - Науксво популярний фільм. 1'1.35
•—Для дітей. Художній фільм
«Якщо пірити Лопотухіну».
2 серія. 12.45 — Концерт
Волинського народного хо
ру. 13.40 — Новини. 14.00 —
Мультфільм на замовлення.
15.00 — Село і люди. 15.30 —
Імпровізація. Естрадна про
грама. 10.00 — Слава солдат
ська. 16.55 — Виступає ан
самбль «Відеоджаз». 17.30 —
Театр і час. Передача 2. 19.00
— Актуальна камера. 19.35
Зустрічі на Андріївському
узвозі. 20.40 — Театральні
прем’єри. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Проіїсектор перебу
дови. 21.50 — Художній
Фільм «Розсмішити клоуна».
2 серія. 22.55 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.

©бластного комитета

дерева

Так стали називати Фран
цію, де нараховується май
же 5 мільйонів самотніх
чоловіків та жінок і 2 міль
йони родин, де діти жи
вуть лише з матір'ю чи
батьком. Тут організовано
навіть так зезні салони
холостяків, де рекомен
дуються зручні методи
приготування їжі і побу
тового обслуговування для
неодружених чоловіків.

А ЦТ (II програма)

316050 МПС.

Кропив ЯШ

Країна
одинаків?

дони. 21.50 — Зустріч з на
родним артистом СРСР Е. Ряконцертній
студії
зановим у ---------------------Остапкіно. 23.35 — Новини.

орган Кировоградского

БК 01899.

ний музичний інструмент. *і
27. Ставкова риба. 28. Точ і
но встановлений розпоря і
док життя, праці, еідпо- і
нер і винахідник. 17. Річка чинну.
1
(
в Казахстані. 19. Планета
Склав
В.
НЕЧИПОРЕНКО.
Сонячної системи. 23. Сто
лиця Шрі Ланки. 24. Удар- м. Знам'янка.

20.45 — На добраніч, діти! жектор перебудови. 21.50—
21.00 — «Час». 21.40 - Про Фільм «На екрані — Луріх».
жектор перебудови, 21.50 — 23.10 — Новини.
Художній фільм «Розсміши
ти клоуна», і серія 22.55 —
Актуальна камера

НАША АДРЕСА:

Зімбабве розширює екс
порт... страусів. Організо
вано спеціальне
госпо
дарство для вирощування
цих птахів на продаж за
рубіж. У страусів смачні
м’ясо і яйця,
красиве
пір'я. Крім того,
учені
недавно
»но діишли
дійшли висновку
висновку,
що райдужна
і
оболонка і ,
ока страуса може пере------ :
г,« 
саджуватися людям із де
фектами зору.

*

«. м ж •«.•» М. -ж ж ж •».■«.-о.

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

В

О ЕВЕЛИЧКА
сільська
хата. В кутку — піч,
де ніжиться кіт. Посеред
хати стоїть верстат, аа
яким дні жінки тчуть по
лотно...
Це — картина самоді
яльного
художника
з

#
#
#
участь у художній самоді ##
яльності районного будин #
ку культури. За концерт ##
ну діяльність, цикл пісень #
#
для дітей і молоді О. Іва #
нову присуджено облас ##
ну комсомольську премію #
#
імені Ю. Яноаського.
#
Твори автора винонали #
жіночий хор музично-пе- ##
факультету #
дагогічного
інституту #
педагогічного
(керівний Костянтин Дьо..
і*
мін), соліст обласної фі #
лармонії Володимир Стра- #
тєсв у супроводі духового ##
оркестру музичного учили #
ща (диригент Микола Ка- #
ленсьний), випускниця му #
зичного училища Лариса #
Міхненко у супроводі ан #
#
самблю народних інстру #
ментів музичного училища #
(керівник Микола Паюхін), //
лауреат
комсомольської #
премії імені Ю. Яновсько- #
го. зразково-художня ди #
#
тяча хорова напела «Со #
ловейко» обласного Пала #
цу піонерів і школярів #
ім. В. І. Леніна (художній
—
керівник — заслужений
заслуженим
,
працівник нультури УРСР,
Микола Макода), солістка
Валентина
Нир’лнова з'
Вільшанки.
#
Є. БОРИЧЕВСЬКИЙ. *

Страуси

*

13 ГРУДНЯ

А ЦТ (1 програма)

А УТ

7.00 — «90 хвилин». 8-30—
Ритмічна гімнастика. 9.15—
Тираж «Спортлото». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11;00—
Райкова пошта. 11.30
II.'”? —Клуб
.мандрівників, 12.30 — Музичний кіоск. 13.00 — Сільська година, 14.00’ — Здоров'я. 14.45 — Міжнародний
фестиваль телепрограм на
родної творчості «Веселка»
(Кіпр). 15.15 — Дитячий гу
мористичний журнал «Єралаш». ]5.35 — Телеміст Віль
нюс — Женева. 16.55 — В
гостях у казки. «Дивовижна
історія, схожа на казку». За
мотивами казки Г.-К. Аидерсена «Гидке каченя». 18.00
— Міжнародна
панорама.
18.45 — На чемпіонаті світу
з шахів. 19.05 — Мульт
фільм.
19.30 — Новини. А ЦТ (II програма)
19.35 — Фільм «Мій тато —
ідеаліст». 21.00 — «Час».
8.00 — ІІа зарядку ставайї
2140 - Прожектор неробу-. 8.20 — Грає тульське тріо
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баяністів. 8.40 — Російська
мова. 9.10 — Фестиваль Ін
дії в СРСР. Народний театр
«Ягсшагна». 9.40 — Докумен
тальний фільм. 10.00 — 13
скарбнці світової музичної
культури. О. Тактакішвілі.
Концерт для скрипки з ор
кестром фа мінор «Гурій
ські пісні». 11.00 — Мульт
фільм.
11.15 — Програма
Узбецького
телебачення.
12.30 — У світі тварин. 13.30
— Міжнародний (фестиваль
телепрограм народної твор
чості «Веселка». «Рапсодія
квітів». (Пакистані. 14.00 —
Телефільм «Під знаком Чер
воного Хреста». 1 і 2 серії.
17.00 — Науково-популярний
фільм «Що порадиш. ЕОМ?».
17.10 — Реклама. 17.15 —
Хокей з м'ячем. Чемпіона^
СРСР. «Зоркий» — «ДииамцЛЖ
(Москва). 2-й тайм. 18.00 —
Концерт майстрів мистецтв
у Колонному залі Будинку
спілок. 19.45 — Вечірня каз
ка. 20.00 — «За два місяці
до Калгарі». Спортивна пе
редача. 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Фільм «Тиха, заста
ва». 23.15 — Повніш.
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Газета виходить у вівторок,
четвер, суботу.
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