СЛОВО ЧИТАЧА
Піїшу під свіжим враженням від концерту рок-музики,- іцо відбувся 17 грудня у актовому залі нашого
педінституту. Я не байдужий-до рок-музпкй, як. і до
багатьох інших музичних напрямів. Здається, розу
мію і Моцарта, й Баха, і авторську пісню- та й на
родну, хоч і не маю спеціальних знань. Вважаю, що
рок за своїм змістом — це збудження до дії. Він
може викликати у людніш вибух емоцій. На сторін
ках «Молодого комунара», який я поки що іноді
гортаю, мені доводилося читати різне про музичний
напрям, про який тут ведеться мова. Доводилося
чигати навіть таку нісенітницю, що р'ок виник із по
треб перенасиченої буржуазної публіки (нагадую для

«[ о р б а т і»
за власним бажанням
особливо нетямущих, що за своїм походженням це
— -музика протесту).
- ... •............... .
Деякі музиканти — приміром, композитор О. І
ський — вміло поєднують звучання вірша й рок-музикп, підкреслюючи р'итмічну структуру та зміст по
етичних рядків. Однак — давайте повернемося до
концерту.
Спочатку я настроївся слухати, ' бо рок вважаю
музикою не для танців — «ритотітування». 1 справ
ді/у виконанні аматорів прозвучало йількй непога
них, з моєї'точки зору; творів. ЛЛе їх 'внкоїгайцї,’ду
маю, не дуже дбають про публіку — тобто, про лю
дей, для яких грають. Мені ж здається, що кожен
твір потрібен, для того, .щоб слухач одержав; крім’
стресу, ще й певний духовний заряд, та ’зробити це
на-тому концерті було досить важко, оскільки гвалт
«фанатів» заважав розібрати і музику, і' текст; Ті
хлопці-аматорп ревли гучніше за апаратуру. Найбіль
ше виділявся у лавині звуків голос соліста групи, яка
виступала третьою (здається, її назва — «Кєлан»,
щось дуже «не наше»), А коли звучить така пісня,
як «Стара церква», то це вже дещо схоже просто па
провокацію зі сцени. Схаменіться, хлоп’ята, всі по
рядні люди нашої епохи вже давно дійшли згоди,
що всякі (навіть буржуазні) культурні цінності іс
нують не для того/щоб їх, зруйнувавши/розтягува
ти по своїх квартирах собі на потребу. Так же ми_
взагалі нічого збудувати не зможемо! І в’ прямому,'
і в переносному розумінні — якщо хоч трохи заду
матися...
Зі сцени звучали різні за змістом твори. Але на
товп «фанатів» чомусь їх зустрічав однаково — тва
ринним ревищем, стрибками та дикунським дриган
ням, незважаючи на той факт, що країні тексти роккомпозицій можуть нести в собі роздуми про місце
людніш в житті, про сенс буття нашого, та й про
найважливіше інші — про боротьбу за мир, збере
ження планети для нащадків. Були такі пісні й на ;
концерті. Виконавці цих пісень поводилися , (і це, ма
буть, симптоматично) досить коректно. Але після
виступу групи «Кєлан» з її «Старою церквою» нор
мально щось вислухати було вже геть неможливо.
Від номера груші «Поліс.» у пам’яті залишилися тіль
ки-перекинутий догори ногами стояк мікрофона та
завіса ядучого диму...
Так, рок несе великий енергетичний потенціал, Але
коли він знаходить вихід лише у фізичних рухах та
криках, то хочеться поспівчувати так званим кращим
групам Кіровоградського рок-клубу. Я певен, що
марна праця — викладатися па сцені лише заради
гімнастичних та голосових вправ малокультурного
натовпу, в якому рок розбуркує тільки тваринні ін
стинкти.
Всяку музику, на мою думку, — і рок, і навіть
«хеві-метал» можна розуміти', . якщо захотіти. Але
коли у людини такі примітивні й однобокі смаки, то
вона стає схожою на горбату за власним бажанням.
Но вже ненормально.
Повірте, що це точка зору не буркотливого ханжі,
тому що я і мої ровесники слухали рок на своїх
магнітофонах іцс тоді, коли більшість нинішніх «ме
талістів» пішки під стіл ходила. Певен, відпочива
ти і можна по-різному: одні займаються спортом, ін
ші-багато читають, цікавляться мистецтвом, але ж
і багато — ось так
Чи ж хоч знають прихильники «хеві-металу», звід
ки'пішов їхній жест — стиснутий кулак з. відкинути
ми- вказівним пальцем та мізинцем? Не. певен, що
воші знають для цього досить історію... Втім, за змі
стом своїх «дій» учасники таких, як оце згаданий,
концертів — це здебільшого звичайні собі дрібні
бешкетники. 1 ставитись до них треба саме як до та
ких. а не як до людей, що шукають, хоч і помиляються
Давайте не будемо створювати для них романтично
го ореолу, це пі до чого. А от кваліфіковано, зі зван
ням справи пояснювати й аналізувати різні явища
так званої масової культури — це треба. Може, то
ді справлятимуть враження більш цивілізованих.
Тарас ЛЕОНИДОВ,
четвертокурсник
філологічного
факультету Кіровоградського пе
дагогічного інституту.

Пленум обкому Компартії України
22 грудня відбувся пле
нум обкому Компартії
України, який розглянув
питання:’ «Звіт бюро об-’
кому Компартії України
про роботу по керівництву,
перебудовою . у відповід•ності до вимог XXVII з’їз
ду КПРС, січневого і черв
невого (1987 р ) Плену
мів ЦК КПРС»З доповіддю бюро об
кому партії виступив пер
ший секретар . обкому
.Компартії України М. Г.
Самїлнк.
• В обговоренні звіту взя
ли участь . формувальник
ливарного •цеху ■ кірово
градського
виробничого
об'єднання по - сівалках
«Червона зірка» П. С. Цу
канов, перший секретар
Кіровоградського
міськ
кому партії Г. Т. Костро-

мін, комбайнер колгоспу
«Комінтерн»" Бобринець-’
кого району М. П. Качан,
перший секретар Кірово
градського райкому партії
А. І. Кондратенко, мон
тажник будівельного уп
равління — «Житлобуд»
тресту «Кіровоградбуд»,
м. Олександрії М. М.' Ли
сенко, перший заступник
голови облвиконкому, го
лова облавного агропро
мислового комітету м. П.
Громовий,- директор кіро
воградського заводу «Гідросила» імені XXV з’їзду
КПРС Г. В. Бугреев, пер
ший секретар Гайворонського райкому партії
А. І-. Бабенко, бригадир
мулярів тресту ’.«Кірово
градбуд» А. І. Бабич, пер
ший секретар Голованівського райкому партії

В. Л. Вишня, перший сек
ретар Новомиргородського райкому партії В. АДавидяк, голова виконко
му обласної Ради народ
них депутатів В- І. Желіба, завідуюча молочно
товарною фермою кол
госпу «Прогрес» Олек
сандрійського району Д. ТПшенична, секретар обко
му партії В. М. Щербина,
перший секретар Бобринецького райкому партії
О. Г. Тарасенко, заступ
ник голови облвиконкому
Т. Т. Дмитренко, майстер
цеху продукції’ з Незбира
ного молока Маловпсківського заводу сухого мо
лока Т. І. Чорна, голова
колгоспу
імені Кірова
Знам’янського
району
Л. Ю. Промахова, керую
чий трестом «Кіровоград

буд» О- В. Кушнір, учи
телька Балахівської вось
мирічної школи Петрівського району С. П. Лргачевська, кандидат в члцни ГІолітбюро ЦК Компар
тії України, перший зй<
ступник Голови Ради
ністрів УРСР,
голова
Держагропрому республі
ки Ю. П. Коломієць.
Із заключним словом н£
пленумі виступив перший
секретар обкому Компар
тії України М. Г. СаміликВ обговореному питан
ні пленум обкому партії
прийняв постанову.
У роботі пленуму обко
му партії взяли участь
кандидат в члени ЦН
Компартії України, заві
дуючий економічним від
ділом ЦК А. П. Савченкй,
інструктор сектору орґстатутних питань Відділу
організаційно - партійної
роботи ЦК КПРС М. ОСоколов, інструктор ЦК
Компартії України В. В.
Орлов.

0 «НЕМАЄ ВИЩОЇ Ч ECТІ, НІЖ ІТИ шляхом ГІ ЕРШОПРОХІДЦІВ...». ЦІ слоВА М. С. ГОРБАЧОВА. СКАЗАНІ У НАШІ ДНІ, ПЕРЕ
ДАЮТЬ ДУХ І РОМАНТИ
КУ ТИХ ДАЛЕКИХ РОКІВ,
ПОДІЙ І СПРАВ.
(МАТЕ
РІАЛИ, ПРИСВЯЧЕНІ
70РІЧЧЮ
ПРОГОЛОШЕННЯ
РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
УКРАЇНІ,
ЧИТАЙТЕ
2 СТОР).

0 «ЧИ Є В КИЄВІ ТЕАТс
РАЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ?
ЯК
ВСТУПИТИ ДО ОЛЕКСАНД
РІЙСЬКОГО
КУЛЬТОСВІТ
НЬОГО УЧИЛИЩА?». НА
ЦІ ТА ІНШІ ЗАПИТАННЯ
ЮНИЙ
ЧИТАЧ
ЗНАЙДЕ
ВІДПОВІДЬ У ДОБІРЦІ «З
ВИПУСКУ
«ВІТРИЛ»
(З
СТОР.).

0 ХОЧЕШ ПОБУВАТИ В
СЕЛІ ПАЛЕХ.
СТАРОДАВ
НІЙ СТОЛИЦІ
ЕЧМІАДЗІТ
ЧИ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОМУ
ЗАПОВІДНИКУ
МЦХЕТІ? (РЕКЛАМНА СТО
РІНКА БЮРО МІЖНАРОД
НОГО МОЛОДІЖНОГО
ТУ
РИЗМУ «СУПУТНИК»
НА
4—5 СТОР.).
0 «ЗОВСІМ НЕ РАДУЄ
!О
НАПІВРОЗВАЛЕНИЙ
(КОЛИШНІЙ) ГУРТОЖИТОК
ДЛЯ ХЛОПЦІВ — УЧГОСП...
(6 СТОР.).

Всього півтора рони як працює після служби в армії механізатором у колгоспі
імені Ульянова Олександрівсьного району Олександр ЄРШОВ. Та дарма, що кол
госпний стаж у юнака невелиний. Завдяки хліборобському ставленню до роботи,
енергійному завзятті Олександр виборов у соціалістичному змаганні серед мо
лодих механізаторів району друге місце.
Фото Г. МОШКА.

ПОЗИВНІ
Ветерани, співробітни
ки пошт, вузлів зв’язку
стали ініціаторами ство
рення незвичайного му
зею. що відкрився в До
нецькому СПТУ № 122, де
готують оператороів зв'яз-

ІСТОРІЇ
ку, телефоністів, теле
тайпістів. Зібрані тут ма
теріали розповідають про
історію, революційні, бо
йові і трудові традиції
зв’язківців Донбасу. Ма
буть, лише на старих фо

0 І ЗНОВУ ПРО КІРО
ВОГРАДСЬКУ
КОНДИТЕР
СЬКУ ФАБРИКУ (7 СТОР.).
0 ПРОДОВЖУЄМО
ПО
ВІСТЬ
ВОЛОДИМИРА
КОБЗАРЯ «СІЛЬ ЧУМАЦЬ
КОГО ШЛЯХУ» (7 СТОР).

тографіях, у фільмах ми
нулих років, та ще в цьо
му музеї можна побачити
такі рідкісні експонати:
тарілку-репродуктор. те
леграфний апарат Бодо,
телефони
найвпгадлнвіших форм, комутатор, по
якому приймали повідом
лення про перемогу, по
льовий телефон, пронесе-

ний фронтовими дорогами
ветераном Великої Віт
чизняної війни зв’язківцем
В. А- Семенові!м. Зібрані
тут матеріали вихованці
училища не раз викорис
товували для підготовки
рефератів про історію позвнтку зв’язку в Донбасі.
М. СТОЛЯРОВ,
кор. РАТАУ.

25 грудня минає 70 років з дня

проголошення

- 24 грудня 1987 року

«Молодий комунар*

2 стор.

Радянської влади

на Україні

А'*'*'
ЦИФРИ і ФАКТИ

Радянську владу на Україні було проголошено
грудня 1917 року на першому Всеукраїнському з’їзді
Рад у Харкові. Велику допомогу українському народові
у його боротьбі з ворогами революції надали трудящі
Радянської Росії, особисто В. І. Ленін; за ініціативою
Ілліча на Україну було направлено 32 тисячі більшо
виків.
Грудень 1917 — січень 1918 року; в республіці
націоналізовано залізниці, банки, найбільші шахти, ме
талургійні й машинобудівні заводи. Питома вага со
ціалістичних підприємств у великій промисловості
склала 99,7 процента.
з 1926 по 1У32 рік проводилася планова рекон
струкція заводів «Червона зірка» та «Червоний Профінтер-н» в Кіровограді, внаслідок цього значно зросло
виробництво продукції,
протягом 1.939 — 1940 років обсяг промислового вироиіпіцгва Кіровоградської області зріс у півтора рази.
Валова промислова продукція Української РСР у 1940
році у 7,з рази перевищувала рівень 1913 року.
Колективізація на території області була в основ
ному завершена влітку 1931 року. На початку 1941 ро
ку в ооласті налічувалося 1769 колгоспів, 76 МТС, які
мали 6619 тракторів (у переводі па 15-сильиі), 2396 зер
нових комбайнів та іншу техніку.
До революції, за даними перепису 1897 року, гра
моті складали: в Олександрійському повіті — 14 про
центів, у илисаветградсько.му — 18, в Єлисаветграді—
41. в Олександрії — Зз, в новомиргороді — близько 23
процентів. Н 1939 році грамотне населення складало її
республіці понад 88 процентів. Число студентів
--------- ---------вузш
України в 1940 році зросло порівняно з 1914 у 6,6 раза,
а учнів технікумів та інших середніх спеціальних на-’
вча.чьшіх закладів — у 16 разів.
за мужність і героїзм у боротьбі з німецько-фащмстевками загарбниками понад дві тисячі українців,
які воювали па фронтах Велико» Вітчизняної, удостоєні
звання Героїв Радянського Союзу, із підпільників та
партизанів, які діяли в роки війни на загароаниі фа
шистами території України, звання Героя удостоєні 95,
двічі Героями Радянського Союзу — двоє, оЗ,5 тисячі
нагороджені орденами і медалями.
135 воїиів-кіровоградців стали .у роки війни Героями
Радянського Союзу, а двоє з них — Маршал Радян
ського Союзу II. К. Кошовий та генерал-майор авіації
А. Є. Мазуренко — двічі.
_
Фашисти знищили на Україні 4,5 мільйона мирно
го населення, вивезли на каторгу в Німеччину 2 мільйо
ни юнаків та дівчат, знищили 71-1 міст і селищ місько
го тішу, понад 28 тисяч сіл.
Завдяки героїчним трудовим зусиллям українського
народу іі братній допомозі інших республік, вже в 1950
році валовий випуск промислової продукції и УРСР
склав 115 процентів проти рівня 19-10. На Кіроиоградцціні тоді добувалося 507 тисяч тонн бурогоІ вугілля
(цроти 3-10 тисяч у 1940 році),’ випускалося 63 тисячі
Сівалок (проти 11 тисяч у 19-10).
Нині промисловість України виробляє продукції
майже у 18 разів більше, ніж у 1940 році, і в 129 разів
більше порівняно з дореволюційним рівнем. Заводи й
Їабрики УРСР випускають промислових виробів
і
у
рази більше, ніж вся промисловість Радянського
Союзу 1940 року.
За останні 26 років обсяг основних виробничих фон
дів республіки зріс більше, як в б разів, валового су
спільного продукти — в 3,7 рази, виробничого націо
нального доходу — в 3,6 раза. Продуктивність праці
стали вищою в 3,3 раза порівняно з 1960 роком. Ви
робничий національний доход за о місяців нинішнього
року порівняно з минулим зріс на 2.4 процента. Про
мисловістю випущено продукції більше на суму 2.8
ьйльярда карбованців, сільським господарством — на
300 мільйонів.
.
Серед проблем, які стоять няні перед трудящими
області — подолати відставання в галузі машинобуду
вання, випуску обладнання для тваринницьких ферм і
комплексів, товарів народного споживання, в капіталь
ному будівництві, цілеспрямовано боротися за підви
щення якості продукції. Дещо знизилася й ефектив
ність роботи агропромислового комплексу області. Всі
ці проблеми спонукають кіровоградців до творчої,
вдумливої роботи, вдосконалення форм і методів гос
подарської діяльності.
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Ір УСІ КІНЦІ країни полетіла звіст■*ка про перемогу Жовтневого зброй
ного повстання в Петрограді і перехід
влади до Рад. Соціалістична революція
здійснилась. Окрилені перемогою своїх
братів, українські робітники розгорнули
боротьбу за владу Рад на Україні. У
боротьбі проти буржуазно • націоналіс
тичної Центральної ради та її місцевих
установ активну участь взяли й робіт
ники Єлисаветграда.
З? жовтня (ІЗ листопада) під їхнім
тиском було скликано екстрене засідан
ня Єлисаветградської Ради, на
якому
більшовицька фракція внесла резолюцію
про визнання Ради Народних Комісарів
як єдино законної влади. Але есеромейшовнцька більшість Ради відхилила
запропоновану більшовиками резолюцію.
На початку грудня 1917 р. пролетар
ська молодь міста взяла діяльну участь
у відрядженні своїх представників па І
Всеукраїнський з’їзд Рад. У наказі де
легатові Всеукраїнського з'їзду Рад бу
ло висловлено думку трудящих про те,
що боротьба за перемогу соціалістичної
революції буде успішною лише в тому
разі, «коли Всеукраїнський з’їзд Рад
робітничих, солдатських і селянських де
путатів оголосить себе
правомочною
владою на Україні, відкинувшії від себе
місцевих буржуазних політиканів, діяти
ме в контакті з Радою Народних Комі
сарів». Висунутий робітниками більшо
вик В. М. Сгіренжіш узяв активну участь
у роботі з’їзду І був обраний до складу
першого Українського Радянського уря
ду. '
Декрети І Всеукраїнського з’їзд}' Рад,

Родом із революції
Г. Є. Маслин, дев’яностолітній чоловік із с. Нерубайни Новоархангельсьного району, немало встиг узнати й
пережити на своєму віку. Та й досі не зітерлися у його
пам’яті події буремних літ. Пам'ятають про це й земляки.
Знову пригадалися Гурієві Єфремовичу події днів мину
лих, коли одержав він у листопаді цього року вітання
ЦК КПРС та ЦК Компартії Унраїни, коли під час урочно,
того засідання а нлубі йому вручали медаль «На честь
70-річчя Великого Жовтня». І ось сьогодні ветеран ді
литься своїми спогадами і думками з читачами «Молодо
го комунара». Розмову веде громадський кореспондент
газети Т. ЩЕТИНА.

КОР.: Як ви, учасник Ве
ликої Жовтнево! соціаліс
тичної революції 1 грома
дянської війни на Україні,
сприймаєте події останніх
років, ті зміни, що сталися
іі продовжують відбуватися
в житті радянського на
роду?
Г. МАСЛИН: Згоден із
визначенням, яке дав їм у
своїй доповіді на урочисто
му
засіданні з пагоди

70-річчя Великого Жовтня
М. С. Горбачов; революція
продовжується,
КОР.: Гурію Єфремовичу!
Сімдесят років відділяє нас
від того дня, коли ви стали
в ряди творців і захисників
революції. 70 разів відзна
чали ви й свята Жовтня та
проголошення . •ЙЯЇвЙ
■_
влади на землі України. Яке
із свят Вам наііпам’ятніше?
Г. МАСЛИН: Мені випа
ло прожити довге і бурхли-

не життя. Після революції
я став червоним кавалерис
том, служив у Бульонного.
Довелося воювати із мах
новцями, ДеіІІКІІЩЯМИ. По
тім _ із бандами. 'Гак що
пам’ятних подій було ой як
багато! Ніколи не забуду,
як мені, кавалеристові-зв’яздівцеві, за успішне виконан
ня бойового завдання вру
чав шаблю сам Михайло
Фрунзе. Та назву найпам’ятнїше для мене Жовтневе
свято.
Було не 1924 року, непо
далік Дніпра, в
г урочищі
ІШОВ
Кузьмина
гребля,
важкий кровопролитний бій
із куркульською бандою.
Коли’ він закінчився, бага
тьох бійців не дорахували
ся ми в своїх рядах. Своїм
життям заплатили вони за
перемогу... А потім, одразу
після бою, ми вступили ДО
ближнього села, де, похо-

СЛОВО ВЕТЕРАНА
вавніи товаришів, проіішлц
урочистим маршем. Сльози
за полеглими, біль від ран
змішувалися в наших сер
цях Із радістю перемоги ((
прагненням світлого май
бутнього.
КОР.: Нині вам іде дев’ад
носто перший рік...
Г. МАСЛИН: Так, наро
диася я ще у минулому-ста»
літті. Але і моя ДОЛЯ, і МОЙ
віра —- родом із революції
1917 року. Оглядаючись па
минулі події і втрати, хочу
від імені моїх давніх боЧ
йових побратимів зверну«
ТИСЯ ДО СЬОГОДНІШНІХ КОМ«
сомольців. Любіть свій на«
род! Живіть по правді.
Вела розмову
І. ЩЕТИНА,

с. Нерубайка
Новоархангельського
району.

МИ — РАДЯНСЬКІЇ
боті ні сил, ні часу. А ввечері, буза,
одягнувши гарний костюм, поспішає
до будинку культури. Заступає на
Депутати координують свої дії із
чергування — він народний дружин
ник. У тій же дружині його батько— правлінням, партійною організацією
колгоспу. Радяться разом, разом ви
за командира.
Добре, коли виконаєш норму на рішують важливі питання. Спільно
сто п’ятдесят процентів, добре, коли Організували рейд по заготівлі кор«
замість одного рейсу зробиш два, мів, у ньому брав участь і Микола.
добре, коли тобі безвідмовно слу
Довелося йому бути й учасником
жить машина. Але в колективі ти не рейду по перевірці підготовки ферм
сам. Поруч з тобою й друзі. Справж до зимівлі. По-діловому, не оминаю
ні друзі. Є ще один закон у Мико чи ніяких огріхів, називаючи прізви»
ли, це закон життя нашого суспіль ща, Микола
доповідав: у другому
Ще до служби в Радянській Армії,
навчаючись у середній школі, Мико ства: треба допомагати товаришам; відділку ремонт йде добре, а в тре
ла три роки відпрацював у літні ка у важку для тебе хвилину й вони ні тьому — вкрай погано, геть занедба
нікули помічником у свого батька — коли не полишать тебе!
но кошару для овець... Від його пиль
комбайнера. Сімейний екіпаж Погріб
них збирав за сезон до п’яти тисяч
ного ока не сховалася ні розбита
центнерів зерна. Там, у полі, іоліік
шибка, ні невідремонтована система
гартувався, там пізнавав і красу по
опалення. Недоробок зима
ніколи
ля, і ціну нелегкої праці хлібороба...
нё прощає...
Зі служби повернувся відмінником
бойової і політичної підготовки. По
Та й чи можна діяти інакше? Спо
Недарма обрали товариші Миколу
чав працювати в колгоспі водієм са Погрібного депутатом сільської Ра стерігати, ховатись за інші ширші
москида.
ди, виявивши йому і свою повагу, і спини, оминати те, чого не можна
Йому знайоме й дороге поле... своє довір'я.
2. —
Щоб рясно родила пшениця, ой як
Будні депутата. З чого складаються
потрібні добрива — і мінеральні, й
органічні. Внесеш їх вчасно, вдо вони? Найперше — із власної праці,
сталь — і зашумить у радгоспі буй- А ще з чого?
Із важливих нарад, засідань, сесій, оминати? Яке ж тоді маєш право на» ’■
ностебле поле, і важкий колос хили
тиметься до землі. Отоді Микола а де йде мова про життя села, кол зиватись депутатом, народним обран«
цем? Яке маєш право називатись
дорозі, в напрузі, у дії. Треба зроби госпу, намічаються плани, заслухо
господарем колгоспу?..
ти від ферм до нив десять рейсів— вують звіти про їх виконання. Про
3.—
школу
і
лікарню,
дитячий
садок,
ро

зробить п'ятнадцять. І скупі рядки
Ми у диспетчерській. Микола щой«
боту
торговельних
закладів,
благо

но одержав дорожнього листа.
зведень промовисто скажуть — По
устрій вулиць... У всьому тому актив
— Куди, Олексійовичу?
грібний виконав норму на 150 про
— В Кіровоград по камінь.
ну участь бере й молодий депутат
центів...
— А як настрій? Самоскид не під-:
Микола Погрібний, обранець комсо- водить?
А то випадає їхати Миколі по бу .мольців села. Він ще ж і член викон
— Все нормально.
дівельні матеріали — і в Кривий Ріг, кому. Має завжди власні думку, про
— А в особистому зкитті?
Усміхається;
і в Адабаш, і в Кіровоград... Дні позиції. Одним словом — свою по
—- Думаємо будуватись. Колгосп
взимку короткі. Планують, скажімо, зицію.
виділив ділянку на Молодіжній вули
один рейс в Кіровоград, а Микола
Скажімо, дбає про те, щоб не лише ці. Спорудимо там будинок, госПОновобудови зводити, а й насаджувати дарство заведемо, насадимо яблунь й
обов’язково зробить два...
1. —

ь. ОЛИ йшло висунення кандидатів у
народні депутати Панчівської сіль
ської Ради Новомиргородського ра
йону, комсомольці автогаража кол
госпу імені Куйбишева одностайно
назвали свого товариша Миколу По
грібного. На те у них були свої ва
гомі причини.

ЗЕМЛЯ

НАВІКИ

ДОРОГА

ни вулицях фруктові та декоративні
дерева — і вздовж вулиць, 1 на по
двір'ях новоселів. Висловлює критику
на адресу керівників — повільно йде
будівництво нового Палацу культури.
І про ветеранів не забуває комсомо
лець — кому, як і чим необхідно до
помогти. Якось запропонував відре
монтувати виїзд із вулиці Франка.
І одразу додає: як запланують на
правлінні колгоспу, він готовий сам
самоскидом повезти туди і камінь, і
Ось тому й Микола не жаліє в ро- щебінь...

У кожної доброї людини є священ
не почуття любові до рідного краю,
до свого батьківського гнізда. Як нам
лепти без яблуневих 1 вишневих сад
ків. без привільних долин, без пере
лісків, без степових ставків і тихих
річок, без замріяних верб над ними?
Та мало милуватись красою, треба її
творити — щодня, щогодини. Треба
бути господарем у селі, в колгоспі, в
гаражі, на фермі, в тракторній бригаді.

що відбувся 11-12 грудня в Харкові, і
утворення Радянського уряду України
різко змінили співвідношення класових
сил на Україні на користь Радянської
влади. Все ширші маси трудящих згур
товувалися навколо більшовиків. Проти
Центральної ради по всій Україні спала
хували повстання.

Ради. Більшовики поставили категорич
ну вимогу про переобрання Ради і ство
рення військово - революційного коміте
ту. Через опір угодовців на цьому засі
данні згоди не досяглії. Тоді на заводах
під керівництвом більшовиків були про
ведені перевибори депутатів до' міської
Ради, внаслідок яких 'до неї
обрали

ПЕРШОПРОХІДЦІ
Трудящі Єлисаветграда наполегливо ви.
магали вигнання з міста представників
Центральної ради, переобрання місцевої
Ради і вигнання з неї есеро-меншовицьних угодовців та буржуазних націоналіс
тів. Робітники заводів Ельворті, Шилов,
ського та Гомберга на спільному мітин
гу 19 грудня 1917 року одностайно ухва
лили таку резолюцію: «Вважаючи діяль
ність нашої Ради недостатньо револю
ційною в боротьбі з спекуляцією, сабота
жем і загально - державною розрухою,
ми вимагаємо щоб вони повністю стали
на захист інтересів робітників, солдатів
і селян...»
В умовах зростаючого революційного
піднесення 20 грудня 1917 року (3 січ
ня 1918 року за новим стилем) відбуло
ся чергове засідання Єлисаветградської

тільки робітників • більшовиків та без
партійних. які стояли на більшовицьких
позиціях. До президії новообраної Ради
увійшли Т. М. Гуляницький, М. В. Те
личко, Я. Г. Шканд, Т. Поволоцький;
членами виконкому стали М. X. Чернишов, К. А. Сеульський, В. П. Ніколаєв,
В. М. Спренжпи, Г. І. Кочерещенко, Я. І.
Щерба та інші. На цьому есери - мен
шовицька Рада в Єлисаветграді припи
нила свою діяльність.
18 січня (1 лютого за новим стилем)
винонком Ради був перетворений
у
військово - революційний комітет. Пер
шочерговим завданням
революційних
сил міста була ліквідація органів Цент
ральної Ради, яні охоронялися добре оз
броєними загонами гайдаманів. Очолюва
на членами ревному молодь ливарного це
ху заводу Ельворті захопила кілька ва
гонів зі зброєю на Єлисаветградській за.
лізничній станції. Зброю було заховано в
одному з корпусів заводу Ельворті. Тепер
на його фасаді (механоскладальний цех
«Червоної зірки») є меморіальна дошка
з написом «Тут оозміщався з 1917 році
арсенал Червоної гвардії міста Єлиса
ветграда», Свій арсенал червоногвардій-

вишень, дружина насіє квітів... Щоб
бути в селі не гостем...

Що ж, Миколо, молодий депутате,
щасливої тобі дороги — в роботі, з
особистому житті. Ти — молодий, за
тобою і твоїми ровесниками — наше
завтра.
м. СТОЯН.

о. Панчезе,
Новомиргородський район.

ці поповнили танож за рахунок навале«
фінського училища, де їм удалося захо.
пити частину зброї і коней. Діставши
Зброю, більшовицький партійний комі
тет провів додатковий набір до Червоної
гвардії,
28 січня (10 лютого) на заклик вій»
ськово - революційного комітету в Єли»
саветграді почалося збройне повстання
проти буржуазно » націоналістичних ус»
танов. У боротьбі з гайдамаками черво»
ногвардійцям подали допомогу солдати
9-і автомобільної роти і 657-го Прусь
кого полку, командний склад якого був
настроєний по - революційному. 29 січ»
ня Q1 лютого) 1918 року в Єлисаветгра»
ді було встановлено Радянську владу.
На початку лютого 1918 року Єлисаветградський ревком послав загони червоногвардіііців у Знам’янку, Бобри нець,
повоукраїнку. Переважно це була мо
лодь. Вони допомогли там робітникам і
селянам в їх боротьбі з контрреволюцією.
Взявши владу в свої рукн, Єлнсавет»
градська Рада та її ВРК оголосили роз
пущеними контрреволюційні організації
та буржуазні органи місцевого самовря
дування. взяли в свої руки управління
фабриками і заводаМиА. •
«...Немає вищої честі, ніж іти шля
хом першопрохідців. віддавати свої си
ли, енергію, знання, здібності в ім'я тор»
жества ідей і цілей Жовтня». Ці слова
належать М. С. Горбачову. Сказані у
наші дні, вони передають дух і роман
тику тих далеких років, подій і справ.
,

.

П. БЕЗТАКА,

завідуючий кафедрою історії КПРС
Кіровоградського педагогічного ін
ституту (мені О. С. Пушкіна.
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НОВОРІЧНІ ІНТЕРВ'Ю
Біографії москвичів Олени та Андрія Гуляєвих бат
то в чому схожі з трудовими біографіями тисяч моло
дих городян. Уже кілька років працюють Гуляеви у сто«
личному метро.
На запитання, чим для них був примітний рій, ш.о ми
кає, аюлоде подружжя відповіло так;
— Для нас цей рік був щасливим.
1 правда: Олена закінчила Всесоюзний заочний тех
нікум залізничного транспорту, Андрій ■= Московський
вечірній інститут інженерів транспорту.
Цікаво, що захист дипломів проходив у них в один
день, і обоє захистились на «відмінно».
Молоді спеціалісти одержали підвищення в посаді»
Нині Андрій працює начальником станції «Медведконо»,
а його дружина стала начальником «Теплого Стана»,
134-ї станції Московського метрополітену.
Іще одна важлива подія сталася в біографії Олени
Гуляєвої. У грудні 1987 року її прийняли кандидатом в
члени КПРС.
Подружжя сповнене віри в майбутнє і сподівається,
що н наступний рік буде щасливим!
На знімку: біля домашнього каміна.
Фото В. БУДАНА.
фотохроніка ТАРС.

З ВИПУСКУ «ВІТРИЛ»

НАУКА ЛЮДЯНОСТІ
Прочитав замітку Світ
лани Шаповал з Світловодська «Прошу, порадь
те!». Хочу висловити
і
свою думку.
Так, Світлано, я
тебе
розумію. 1 це дуже добре,
що ти зважилася написати
про свій клас. Жаль, що
за вісім років навчання в
тебе та твоїх одноклас
ників не було нічого ціка
вого, окрім табору праці
та відпочинку, що не зу
міли ви подружитися. З
одного боку, добре,
що
тебе це хвилює і триво
жить, а з другого — в
листі тільки розгубленість,
ніякої спроби налагодити
контакт.

ПРОДОВЖУЄМО
РОЗМОВУ

Ти наводиш
жахливі
факти — хлопець вдарив
дівчину по обличчю, нази
ваєте один одного за пріз
виськами.
Що я можу вам пора
дити?
Головне — не йти
на
компроміс зі своєю совіс
тю і намагатися
стати
перш за все людиною. От
що важливо. Я не вірю, що
у вашій школі ви не от
римали емоційно - естетич
ного виховання. Запитаєш,
що це? Відповім: вихован
ня краси і тонкості ваших
почуттів, здібності доро
жити людьми, людськими
душами, не підняти руку
на іншу людину. Ти пи-

шеш, що ваші «парубки»
п’ють, курять, але ви не
звертаєте на це уваги. А
варто б звернути.
Адже
хто в дитинстві
близько
до серця сприймає біди і
радості іншої людини —
потім ніколи не буде бай
дужим.
Мені дуже хотілось би
взнати твої погляди
і
думки на мій лист.
Чи
зрозуміла ти і твої одно
класники мене?
Цікаво
знати, як ви сприймаєте
світ і що можете дати сві
ту?
С. ПРАВЕЦЬКИЙ.

м. Кіровоград.

КОНСУЛЬТПУНКТ «ВІТРИЛ»
Дорогі читачі! Якщо ви
уважно стежите за «Віт
рилами», то помітили, що
в минулому випуску наш
консультпункт не працю
вав. Але це не означає,
що він взагалі припинив
свою діяльність.
Листів
за цей час надійшло не
так багато, спробуємо на
них відповісти. Але від
разу попереджаємо: тим,
хто хоче стати стюарде
сою чи міліціонером, ра
димо погортати підшивку
«Молодого
комунара».
Про ці професії ми вже
писали нинішнього року.
Важко нам задовольнити
прохання Валентини Волошиної із села Копенкувате
Новоархангельського ра
йону, яка просить надіс
лати адреси СПТУ міста
Севастополя, де
можна
набути професії закрійни
ка і маляра - штукатура,
а також надіслати їй ад
ресу заводу імені В. 1.
Леніна. Коли б автора ці
кавили такі училища в Кі
ровограді, ми могли б за
пропонувати.
Ось читача з Малої Вис
ки І. Гребенюк цікавлять
правила вступу до Олек

м. Олександрія
Кірово
градської області, вул. Діб
рови, 47. Звертайся за ці

їв,

вул. Підвальна,

40.

У Києві мріє вчитися і Ва
ля Чачуна з села Веселівки
Новомиргородського ра
йону. Але її
приваблює
професія інженера. Запи
суй адресу закладу,
де
ти
можеш її набути:
252054 м. Київ, проспект
Перемоги, 39. Київський
політехнічний інститут.

Бажаємо успіхів. Чекає
мо НОВ.ИХ листів.

На таку тему військо
во - спортивний вечір у
Перегонівській середній
школі
Головапівського
району провів вчитель
початкової
військової
підготовки Василь Олек
сандрович Довгополов. В
спортивному вечорі бра
ли участь команди 9—
10 класів, а глядачами і
болільниками були за
прошені восьмикласники.
Кожна команда, до скла
ду якої входило по 7 хло
пців, мала свою назву.
Команди 10-А «Захис
ник» (у формі прикор
донників)
— капітан
5 Сергій Шевчук,
10-Б

зи. Дзвенить їхній останній дзві
нок. Більше ніколи не сісти їм за
парти у просторому класі, більше
ніколи не чигатиме історію люби
мий вчитель — Володимир Івано
вич... Достойних учнів випустив у
1987 році В. І. Рнженко: С. Де
рев'янко склала вступні іспити

ХІБА € ПОГАНІ ДІТИ?
Із шкільного приміщення, мало в Дніпропетровський державшій
не виламуючи двері, вплітає ціла університет, Л. Ребриста — в Кі
ватага четвертокласників. Хлопчи- ровоградський педінститут, В. ПоІки та дівчатка оточують вчителя і ртнов — у Свердлавське вище вій
миттєво засинають десятками за ськово-політичне училище, Л. Гнідпитань. Володимир Іванович ши ченко — у Дніпропетровський
роко посміхається і говорить;
медінститут, багато юнаків та дів
чат вчаться в училищах Олександ
— Діти, так у нас з вами нічорії.
Іго не вийде. Давайте розберемо
— Все цс вже в минулому, -=
все по черзі. 1 в приміщенні, ад
говорить Володимир Рнженко, —
же на вулиці вже холодно.
я зараз класний керівник 4-го
класу. Хлопчики н дівчатка непо
гані. Та хіба є погані діти? Є ді
Друзі направляються у клас.
...Червень 1979 року. Користів- ти иевиховані І наша, вчителів,
ська середня школа. Володя Рн справа зробити їх людьми, гідни
женко разом із своїми товариша ми патріотами.
У Протопопівській СШ продзве
ми зустрічає світанок. Про що ду
мав годі вік? Мріяв, що вступить нів дзвінок. Високий, спортивної
у Кіровоградський
педінститут, будови чоловік крокує коридором:
працюватиме згодом вчителем, ко- «Цікаво, який черговий «сюрприз»
Ілись зустрічатиме світанок вже із приготували мої «гаврики»?».
В. КВІТКА,
своїми учнями. Та навряд чи спа
юнкор.
ло- тоді хлопцеві на думку, що ос
Олександрійський район.
тання мрія його здійсниться так
скоро...

На очах у десятикласників сльо-

РЕЦЕПТ МОРОЗИВА
Шановні старшокласники! Ми впевнені, що серед
вас є чудові кулінари і кондитери. Допоможіть нам
в такій справі. Нам написала одна дівчинка:
«Я дуже люблю морозиво. Особливо пломбір, або

шоколадне, але немає грошей морозиво щодня купу
вати. я хожу у Другий клас і батьки мені більше 20

копійок не Даібт^. Будь ласка, повідомте мені рецепт
морозива. Якщо можете то не один. Я буду вдячна
вам.
Оля ДОНЕЦЬ.

Новоархангельськ.

Отже, хто знає секрет приготування морозива —
просимо надіслати його редакції, аби допомогти Олі.

. розбирання автомата,
«Голубі берети» (у фор іі
підтягування,
перетягу
мі десантних військ) — вання канату, спортивна
капітан Віктор Прядуи,
9-А — «Пам’ять» (у естафета, подолання сму
формі морських піхотин ги перешкод, виконання
і
ців) — Олександр Ігпа- солдатського танцю
тенко, 9-Б «Танкісти» (у конкурс форми.
Дуже добре були ви
відповідній формі) — конані художні номери
Олег Рябченко. Програ від команд і від боліль
ма була великою і вима ників. В майже усіх ви
гала чіткого виконання дах змагань велику пе
кожного завдання.
ревагу мала
команда
Серед завдань були: 10-А класу. Воші зайня
стрільба в тридцятимет ли перше місце і наго
ровому тирі п’ятьма пат роджені грамотою, дру
ронами
заліковими і ге місце виборола коман
трьома пробними, стро да 9-А класу і па тре
йова підготовка, яка за тьому — 10-Б.М. ЧУБ.
кінчувалася піснею, за
Голованівський район.
хист емблеми, збирання

---------------------------- З ПОШТИ «ВІТРИЛ»--------------------------------

єю адресою і тобі наді
шлють правила прийому
до училища.

Учениці 9 класу (повна
адреса не вказана) хочуть
вступити до
Київського
театрального училища. У
Києві такого училища не
має, а є інститут театраль
ного мистецтва імені Карпенка-Карого. Щоб всту
пити до нього, треба за
кінчити десять класів. Де
тальніше про все вам кра
ще дізнатися в інституті.
Його адреса: 252034, м. Ки

«НУМО, ХЛОПЦІ!»

ІІСОКИП спортивної будови
молодий чоловік бадьоро кро
кує тротуаром: «Цікаво, як від
почили мої «гаврики»?». Вчитель
йде вже швидше. Ось і школа, а
до його слуху долинають веселі
вигуки:
—- Володимир Іванович іде!

сандрійського культосвіт
нього училища. Будь лас
ка, запиши адресу: 317900,

І

КРОК У СТРІЙ

МІНІ-ІНТЕРВ'Ю

«20)> ЗАМІСТЬ «5»
В Кіровограді та області є багато
іноземних громадян, які приїхали до
нас на навчання з усіх кінців
світу.
Нашим читачам цікаво, мабуть, буде
взнати про навчання школярів, наприк
лад, в Африці. Наша співрозмовниця— Дженеба Траоре.
— Дженеба, ти приїхала до нас з
Малі. Розкажи коротко про вашу шко
лу.
— Перше, що може здатись трохи
незвичним для радянських школярів,
то оцінки. До 6-го класу найвищим ба
лом є «10».
— Важко мабуть, здавати на
«10»
екзамени?
— Та ні, екзаменів ми не здаємо.
Лише в 6 класі є один: ніби перехід
ний до двох старших класів. Так що
вчимося ми в школі 9 років, в остан
ні два найвищий бал вже «20» і зда
ємо екзамени лише два рази.
—• А потім вже у вуз?
— Ні, після 9 класів можна вступи
ти тільки в училище чи технікум. Щоб
вступити до вузу потрібно ще навча
тися 3 роки в ліцеї. Вчитися тут вже
складніше, ніж у школі, сильно пита
ють на уроках. А якщо контрольна
робота, то завдання дають на різно
кольорових листочках. 1 якби вчитель
побачив, що хтось помінявся завдан
ням чи перемовляється => попросить
вийти з класу обох.

РУКОДІЛЬНИЦЯМ

Для тих, хто в яже-----------з

Знову в моду повернулися ажур
ні ніжні кофти,'шарфи, шапки, без
рукавки. І якщо речі, плетені зви
чайними узорами, є більш буден
нішії, то ажурні, навпаки, завжди
виглядають .святковими і нарядни
ми. Пропонуємо вам декілька ажур
них узорів, які, можливо, вам спо
добаються.

Узор «Ажурні піони»
Кількість петель кратна 7 плюс 3.
1 ряд — *4 петлі випоротій, 1 на
кид (нитка до себе). З петлі разом
лицьовою, 1 накид (нитка від се
бе)* — повторювати від * до *.
2 ряд — петлі лицьові лицьови
ми, виворітні виворітними, накиди
виворітними.

3 ряд — 4 петлі виворітні *3 пет
лі лицьові, 4 виворітні*.
4 ряд — петлі лицьові лицьовими,
виворітні — виворітними (тобто за
узором).
Повторювати з 1 ряду.

Узор «Віночки»
Кількість петель кратна 12 плюс

3.
1 ряд —. З петлі лицьові, *1 на
кид, 3 петлі разом лицьовою, 1 на
кид, 9 петель лицьових*.
2 ряд і всі парні — петлі виворіт
ні; і накиди також.
3 ряд — 1 петля лицьова, *2 пет
лі разом лицьовою, 1 накид, 3 пет
лі лицьові, 1 накид, 2 петлі разом
лицьовою- 5 петель лицьових*.
5 ряд — як 1-ий ряд.

7 ряд — *9 петель лицьових, 5
накид, 3 петлі разом лицьовою 1
накид*.
9 ряд — 7 петель лицьових. *2
петлі разом лицьовою, 1 накид, З
петлі лицьові, 1 накид, 2 петлі ра
зом лицьовою, 5 петель лицьових*.
11 ряд •— як 7-й ряд.
Повторювати від 1-го ряду.

Узор «Мімоза»
Кількість петель кратна 5 плюс 2.
1 ряд — петлі виворотні.
2 ряд — 1 петля лицьова, *3 пер.
лі разом виворітною, 1
накид
1 петля лицьова, 1 накид, ї пет
ля виворітна*, остання петля ли
цьова.
3 ряд — і петля лицьова, *1 на
кид, І петля лицьова, 1 вакнд. з
петлі разом виворітною*, остання
петля лицьова.
Повторювати з 1-го ряду.

«Мелодий комунар»
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маршрутами „супутника
кулею — емблема ра
дянської молодіжної туристської організації —
бюро міжнародного молодіжного туризму. Ство
рений у 1958 році, «Супутник» організує мандрів
ки радянських юнаків та дівчат, піонерів і школя
рів по рідній країні, приймає численні групи іно
земних туристів, посилає кращих представників
Ленінського комсомолу за рубіж і в міжнародні
молодіжні табори.
У рік 70-річчя Ленінського комсомолу «Супут
ник» радий привітати кожного, хто бажає поба
чити досягнення соціалізму, познайомитися з ба
гатонаціональною культурою, історією нашої
країни.
Туристсько-екскурсійна програма, яку пропо
нує «Супутник» молодим туристам, сприяє роз-

іинренню контактів радянських та іноземних
юнаків і дівчат.
Подорожуючи по Радянському Союзу, туристи
відвідують підприємства, інститути, школи, дізна
ються. як працює, навчається, відпочиває радян
ська молодь.
Захоплюючі маршрути, які пролягають різни
ми куточками СРСР, поїздки на фестивалі мис
тецтв народів СРСР «Російська зима», «Білі но
чі», «Київська весна» та інші, цікавий відпочи
нок у міжнародних туристських центрах —. все
це пропонує «Супутник».

Отже, запрошуємо на
«Супутника»!

ЗАПРОШУЮТЬ
ДРУЗІ

маршрути

Палех, Ечміадзіт, Мцхета
Значні можливості для спо
лучення масових та індивідуаль
них форм виховання молоді на
відпочинку мають постійні бази
Ленінського комсомолу — між
народні туристські табори і ту
ристські центри. Ніші у системі
БММТ «Супутник» функціону
ють 20 туристських центрів, зо
крема. 11 міжнародних, які при
ймають радянських та інозем
них туристів.
Тим, кого цікавить історія
Стародавньої Русі, хто бажає
відвідати міста «Золотого кіль
ця», ми пропонуємо МТЦ «Бе
резовий гай», «Ростов Великий»
та ТЦ « Болгар». Під час відпо
чинку юнаки і дівчата здійснять
екскурсії до міста-заповідника
Суздаля, у Кострому з відвіду
ванням істерико - архітектурно
го музею - заповідника, розта
шованого на території колиш
нього іпатіївського монастиря
(XV століття), у Владимир, ' в
село Палех, всесвітньо відоме

По нашій країні
Щорічно маршрутами сінно - технічних
учи- 12. В музей В. О. Сухомлинського, с. Пав«Супутника» подорожує лищ:
лнш.
близько 20 тисяч юнаків
— для студентів ву
і дівчат з нашої області. зів та учнів середніх 13. По місцях, пов’яза
«Супутник» використо спеціальних навчальних
них з життям і ді
вує різноманітні види закладів;
яльністю
радянсь
— для робітників, кол
ких педагогів В. О.
туристсько - екскурсій
Сухомлинського
і
ної роботи: групові тури госпників і службовців.
А. С. Макаренка,
стичні поїздки по краї
Кількість туристів, як
с. Павлиш і м. Кре
ні, спеціалізовані прийо правило, складає 30—40
менчук.
ми і направлення різних чоловік.
В Уманський денд
категорій молоді (моло
зарекоменду- 14. ропарк
Добре
«Софіївка»,
ді вчителі, вихованці ди вали себе одноденні
..
манм. Умань.
тячих будинків і шкіл- дрівки на автобусах. На
інтернатів, студенти і ступного року ми запро 15.. В порт на Дніпрі,
м. Кременчук.
викладачі вузів), турист шуємо на такі маршру
16. По історичних міс
ські патріотичні клуби, ти:
цях, м. Черкаси.
туристсько - екскурсій
ні поїзди, морські, річ 1. «На горі Тараса», 17. «В місто руди і ме
м. Канів.
талу» — в місто пра
кові круїзи, маршрути
ці Кривий Ріг.
2.
«По місцях Корсуньвихідного дня. туриртпушкінських
Шевченківської бит 18. «По
сько-оздоровчі програми
місцях Кам’янки»,
ви», м. Корсунь-Шев
на період літніх канікул
м- Кам’янка.
ДЛЯ школярів 1 У’ІМІЙ чеиківськнй.
рідну землю
ПТУ, подорожі ТО екс 3. «В місто на березі 19. На
Б. Хмельницького,
рукотворного моря
курсії в межах наййалі»м. Чигирин.
вироб-
но - виховного і1 вироб
— зелений Світло«ІІартизансь к н м н
20.
ничого процесів, оглядо
водськ».
стежками», с. Під
ві 1 тематичні екскурсії. 4. «В місто гірників»,
лісне.
Найдоступнішим і найм. Олександрія.
зі. «В ліс з кошиком»,
масовішим видом туриз1 5. «В дендропарк «Ве
с. Соснівка, с- Ониму є організація внутріселі БоковеНькн».
союзних мандрівок.
6. Музей І. К. Мнки- 22. кієво.
Музей Ю. І. ЯновЗа путівками «Супут
тенка в с. Рівне.
с. Нечаївка.
ника» можна побувати 7. «На лінії вогню», 23. ського,
В музей-саднбу І. К.
м. Знам’янка.
Тобілевича (Карпен8. с. Суботці.
ка - Карого), хутір
граді, Курську, Пскові,
9. По місцях Канізько-

і

своїми лакованими мініатюра
ми. у міста Ярославль та Плес.
Прихильників Кавказу чека
ють єреванська «Ластівка», тбі
ліське «Золоте руно». Прожи
вають туристи в сучасних ста
ціонарних корпусах, у двоміс
них номерах з усіма зручностя
ми. Під час прожинання у «Лас
тівці» туристи здійснюють по
дорожі по Єревану, стародавній
столиці Вірменії Ечміадзіт. Ті,
хто відпочиватиме у «Золотому
руно», познайомляться з Тбілі
сі. Горі, історико-архітектурннм
заповідником - містом Мцхетою.
Різноманітні розважально-ігрові вечори, жартівливі конкур
си. зустрічі в клубах за інтере
сами. танцювальні програми ди
скотек та вокально - інструмен
тальних ансамблів проводять в
МТЦ -«Ноорус»
(Естонія),
«Юність» (Мінськ), «Супутник»
(Сочі). «Перлина» (Звенигород,
Підмосков’я), «Гянджлик» (Ба
ку).

Якщо ви бажаєте
побачити світ,
то, зрозуміло, вам слід звернутися

до Бюро міжнародного молодіжНОГО туризму «Супутник» обкому

комсомолу,

де вам

дадуть

до

кладну консультацію з усіх питань,

що вас цікавлять. А поки ми вам

повідомимо про зарубіжні поїзд

Надія.
Петрозаводську та в ін
го повстання, с. Каки.
24.
«Аграрна
політика;
ших містах нашої краї
ніж.
КПРС — у дії (дос
ни.
10. Музей «Партизансь
лідне поле).
кої
іскри»,
с.
КримНаступного року за
Подорожі та екскурсії
хліборобів,
25. Земля
маршрутами «Супутни
ка.
БММТ «Супутник» орга
с. Комншувате.
ка» з нашої області за
«Спарта
11. «Подвиг
нізовує:
рубіж поїде 560 юнаків
по
тел.
ка»
безсмертний»,
Довідки
— 'для школярів:
і дівчат. На них чека7-35-77.
с. Красногірка.
—- ДЛЯ УЧНІВ профр-

ють різноманітні поїзд
ки. Так, у жовтні буде
цікава поїздка до Іспа
нії. До складу групи
ввійдуть переможці со-

До послуг любителів гірських
лиж МТЦ «Верховина» (Ужго
род). «Гірські вершини» (Домбай), «Сонячна долина» (Бакуріані). «Лісове озеро» (Плявінас, Латвія).
Усі туристські центри розта
шовані у мальовничій місцевос
ті. сприятливих природно-кліма
тичних зонах. До послуг тури
стів — кіно-копцептні зали,
бібліотеки, інформаційні цент
ри. В усіх ТЦ працюють диско
теки, молодіжні кафе, танцю
вальні майданчики. зали ігро
вих автоматів, відділення зв’яз
ку, сувенірні кіоски. Створені
умови для активних занять
спортом.
Програма перебування тури
стів розрахована на 12—18
денний
відпочинок протягом
усього року.
Запрошуємо до туристичних
центрів «Супутника»!
Звертатись по тел. 7-35-77.

ціалістичного змагання,
наукова та творча мо
лодь. Туристи зустріну
ться з іспанськими ро
весниками,
побувають
на концертах, диспутах,
ознайомляться з культу
рою однієї із найстародавніших і найцікавіших
країн Західної Європи.
Любителі східної ек
зотики запрошуються на
ступного року до Мон
гольської Народної Рес
публіки.
Завжди користуються
популярністю туристич
ні поїздки до Чехословаччини. Відвідані Пра
гу, Братіславу і Брно,
ігроїхати мальовничими
дорогами
цієї країни
можна буде
протягом

усього року.
Різноманітними у 1988
році є маршрути «Су
путника» по Народнім
Ресдубліці Болгарії та
Соціалістичній
Респуб
ліці Румунії. Серед них
і побратимні поїздки.
Групи будуть формува
тися на базі колективів

побратимних підприємств
області. На туристів че
кають
спеціалізована
програма зустрічі з
лоддю Толбухіна та
ругу, відбудеться і
їздка до Софії.
морі,
Відпочинок на
яке біля берегів Болга
рії особливо тепле, вхо
дить до програми пере
бування в Болгарії гру
пи з 17 по 28 липня.
Добре
продумана і
програма для туристів,
які відвідають Румунію
з 13 но 23 червня. Вони
не лише оглянуть вели
кі міста, пам’ятники іс
торії та культури, а іі
побувають на одному
Найкрасивіших гТрськчА

курортів країни — Д*
реу.
Одержати більш до
кладну інформацію, ді
знатися, як слід оформ
ляти виїзні документи,
можна у райкомах (міськ
комах) комсомолу
БММТ «Супутник»
тел. 7-35-89.
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Місто моє —
Кіровоград
Серед степового безмеж
жя України, на двох інгульських косогорах роз
ташувався Кіровоград —
адміністративний, промис
ловий і культурний центр
республіки.
Кіровоградець знає
і
любить своє місто. 1 сивочолий ветеран, і школяр

захоплено розкажуть про
славетні сторінки його іс
торії. Повідають, як цими
степами, серед
буйного
різнотрав’я вів своїх синів
на Січ Тарас Бульба, як у
1752 році за царським ука
зом в цих місцях «від на
паду ворожого» татар
і
турків було зведено зем

ляну фортецю св. Єлиза
вети.
Історія Кіровограда мі
стить усе, що пережила
наша країна. 1 перші марк
систські гуртки, і тріум
фальні
кроки
перших
п'ятирічок, і буремні роки
Великої Вітчизняної вій
ни, і важкий період відбу
дови народного господар
ства України, і...
У нашому місті побува
ли Омелян Пугачов, О. В.
Суворов. М. І. Кутузов, ге
рої Вітчизняної війни 1812
року М. М. Раєвський та
В. Л. Давидов, декабри
сти І. І. Сухинов, та Є. П.
Оболенськнй, поети Олек-

сандр Пушкін, Тарас Шев
ченко і Адам Міцкевич.
Місто слухало лекції словіста В. І. Григоровича і
останній концерт Ференца
Ліста...
Про все це, а також про
інше, що стосується мину
лого, та сьогодення міста,
можна довідатись під час
екскурсій, які запропонує
БММТ «Супутник». Це —
«Єлисаветград — в ми
нулому,
Кіровоград —
сьогодні»,
«Ніхто не забутий, ні
що не забуто»,
«Кіровоградське підпіл
ля в роки Великої Вітчиз
няної війни»,

28,03,88 6.0*1.88

^17.07.83-26.07.88 #
^1.11.88-10.11.88 *

я]
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в

3.07.88- 12.07.88
10.07.88-!0.07.88
7.08.88-18.08.88.
17.10.88-23.10,88

У СОСНОВОМУ ЛІСІ
ЗАПРОШУЄ МОЛОДІЖНА

«Славетний шлях кіро
«їх іменами названі ву
воградської піонерії»,
лиці».
«Комсомол Кіровоград«Тих днів не змовкне
щпни»,
слава» (із заїздом в с. Бета інші.
режпнку),
Для тих, хто прибуває
«За владу Рад»в Кіровоград. БММТ «Су

путник» гарантує розташу
вання в готелі, триразове
харчування, диск-вечори у
відеокафе «Юність», дискоклубі «Олімпія». Довід
ки — по тел. 7-35-77.

<

Молодіжна туристська ба
за «Бригантина» розташова
на за вісім’ кілометрів від
міста Новоаірхангельська у
живописному сосновому лісі
на березі однієї з найчисті
ших річок республіки — Си
нюсі.
Мешкають туристи у сучасних триповерхових корпусах у дво-тримісних номе-рах. Для сімейних пар га
рантується двомісний номер.
Туристи забезпечуються три
разовим харчуванням.
Одночасно база приймає1
на відпочинок до 150 чоло-1
вік.
До послуг туристів кіно
концертний зал, бібліотекар
більярдний і шаховий зали,-

ТУРБАЗА «БРИГАНТИНА»

зал настільного тенісу, Венорами працює дискотека.
Бажаючі можуть взяти на
пункті • прокату спортивні
лижі, ковзани і т. п.
Організовано катання на
російських трійках. Любите
лям порибалити створено чу
дові можливості випробува
ти своє везіння.
БММТ «Супутник» прий
має групові заявки від під
приємств, установ і органі
зацій для поїздки на МТБ
«Бригантина» за маршрута
ми вихідного дня. Заїзд —
щоп’ятниці о 18.00. Від’їзд
— в неділю о 15.00. Тран
спортування — автобусами
«.Супутника».
Довідки по тел.>— 7-35-77.
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Наша адреса: м. Кіровоград, вул. Фрунзе, 10, тел. 7-31-70.
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Забутий технікум
Мабуть, не кожен в на
ші» області знає, шо в НоВоииртуроді є середній спе
ціальний навчальний заклад
зоотехнічний технікум, 1
давно уже є. 70' років за
клад готує зоотехніків не
лише для нашої області, а
й за її межі. За цей час піді отеплено тисячі кваліфіко
ваних спеціалістів, що нині'
прудятіся у тваришнщгзі.
Є ким гордитися, з кого
брати приклад нинішнім уч
ням технікуму. Добрі тра
диції навчального закладу,
що склалися за багато ро
ків, теж заслуговують по
ХВЗЛИ.-

Приємне враження скла
дає і садиба, на котрій роз
містився технікум. Навіть у
зимову пору на всій тери
торії закладу (а вона не
мала) . відчувається своєрід
ніш неповторний затишок.
Однак, цей затишок зникає,
коли потрапляєш у будьякий з корпусів технікуму.
Особливо неприємне вражен
ня залишається після від
відин гуртожитку, де меш
кають хлопці. Темпі коридери (цю темноту згущують
п<.фарбовані у незрозумілій"
колір панелі), незатишні
кімнати. У дівчачому гурто
житку більше простору, бі
льше’затишку. Але побуто
ві умови, м’яко кажучи, ба
жають бути набагато кра
щими. Кухні й побутові кім
нати не витримують ніякої
критики.
1 не тому, що про це ні
хто не турбується. Навпаки,

НОВОРІЧНІ
НОВОСІЛЛЯ
ДОНЕЦЬК,
(Мор.
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грудня.

РАТАУ М. ТУРКІН).

Прем’єра новорічного свя
та відбулася в дитячому
комбінаті, який відкрився в
- на
селі Олексіївському
колцентральній
садибі
Горького
госпу
імені
району.
Амвросіївського
вогні, які засяяли на ялинй,. сповістили про
завер
ения докорінної
рекон-

Б'ЄМО ТРИВОГУ!

Директор технікуму М. А. льців, яких так не вистачає?
Шишканюк, профком, комі
Складається враження, що
тет
комсомолу, студрада про існування технікуму за
намагаються зробити все були в районі. Згадують ли
можливе, щоб поліпшити ше тоді, коли треба навес
навчальний процес і дозвіл ти якісь негативні приклади.
ля учнів. Це й розроблена
Не пригадують викладачі
схема комплексної системи технікуму, щоб останнім ча
управління підготовки спе сом життям їхнього закладу
ціалістів, і перехід на кабі поцікавився райвиконком.
нетну систему навчання, і
— Які ж перспективи са
реконструйований
руками ме у будівництві нового при
учнів та викладачів актовий міщення технікуму? — за
зал... Все це ті позитивні питала я М. А. Шншканіозміни, які відбулися іа час, ка на закінчення зустрічі.
що минув від виходу «Ос
— Перспективи є великі.
новних напрямів перебудо Будуть зводитися новий кор
ви вищої і середньої спе пус технікуму, гуртожитки.
ціальної освіти» в країні.
Тільки невідомо' коли. —
Більше змін на краще по відповів він.
ки що не видно. Зате зов
Ясність у попередню роз
сім не радує око напівроз- мову вніс уже в Кіровогра
валений (колишній) гурто ді заступник голови облжиток для хлопців — уч- агропрому, начальник від
ГОСЇГ, де безпосередньо піс- ділу капітального будівниля теоретичних занять про- цтва В. 1. Богонос. його
ходять практику майбутні відповідь:
зоотехніки. У -корівник ми
— Документація на спо
з директором технікуму так рудження нового гуртожит
і не ризикнули потрапити —
ку Новомиргородського зо
територія технікуму від на отехнічного технікуму гото
вчального господарства від ва. Будівництво почнеться в
городжена широкою смугою 1989 році...
багнюки. Хоч перелітай.
Отже, щонайменш ще два
Надивившись на такі не роки жити учням у старих
зовсім приємні
картини, пристосованих приміщеннях,
відразу хочеться запитати де частенько відпадає шту
директора технікуму! «Чо катурка і затікає водою сте
му так?» З відповіді стає ля. Мало цс чи багато? Хай
зрозумілим, що руками 200 би завітали працівники облучнів збудувати нові гурто агропрому в Новомиргород
житки, навести порядок на та запитали про це учнів
навчальному
господарстві технікуму,
— не під силу. А за які ко
Т. КУДРЯ.
шти придбати у читальний
м. Новомиргород.
зал бібліотеки бодай 18 стЬ

струкції агроміетєчка господарства.
Нинішній рік
виявився
багатим на новосілля. За
генеральним планом онов
лення тут споруджено жи
лі будинки загальною пло
щею три тисячі квадратних
метрів,
торговельно-побу
товий комплекс,
лікарню,
новий Палац культури і те
пер ось — дитячий садок з
просторими ігровими май
данчиками, містечком ка
зок. Збудовано його,
що
називається, «на виріст»:
лише останнім часом в
Олексіївському народилось

понад 20 молодих
сімей.
Вони поселилися в котед
жах з усіма вигодами на
нових вулицях Молодіжна,
Проспект спеціалістів, Агро
номічна.

Новосілля нині справля
ють у сотнях
донецьких
сіл. Будівельники в цьому
році вже здали під ключ
120 тисяч квадратних мет
рів житла, 13 дитячих ком
бінатів, шість клубів і пала
ців культури, десятки Ін
ших
соціально-побутових
об'єктів.

Сіра мишна грає на енрипці... Неймовірно? Тільки не на Новий ріні На це свято
таке диво цілком можливе, що й демонструє в своєму карнавальному костюмі
другокласниця Кіровоградської СШ №13 Ганнуся ТРЕМБАЧ.
Фото В. ГРИБА.

-зелені пасма во
Оранжево
лосся на голові чи заклепки на

куртці, строгий темний костюм з
вузьким лезом краватки чи різноко
льорові брюки... Це можна поба
чити не тільки в Ризі, але й у
Москві, Ленінграді і Києві. Що
це? Самовираження? Своєрідний

ЧИ ЛЕГКО
БУТИ
МОЛОДИМ?
протест проти того, з чим актив
но бореться наше суспільство ни
ні? Відлунням прокотилась по
Латвії історія з огрською розби
тою електричкою- куди продира
лась, волаючи, після дискотеки на
електризована молодь. З цього,
пам’ятаєте, починається і фільм
«Чи легко бути молодим?».
Та знівечені вагони — з одного
боку, а з іншого — десятки зане
дбаних підвалів у старій Ризі, при
ведених у порядок такими ж ши
бениками. В одному з таких під
валів, на Краму, 4, можна поба
чити витвори молодих живопис
ців чи скульпторів, почути і поба
чити рок-оперу, побачити самоді
яльне кіно і фантастичні моделі
одягу. Енергія молоді знаходить
вихід і в благоустрої етнографіч
ного музею з його садибою і мли
ном під відкритим небом і в про
довженні народних традицій на
багатотисячному святі пісні.
На знімку: Андріс Силішко і Совіта Ване — члени ради клубу ці
кавих зустрічей на вулиці Краму
— вирішили одружитись,
Фото Я. КРУМІНЬША.
Фотохроніка ТАРСд

«Еврика» проти
«Ерудита»
Проведення
вікторини-,
конкурсу «Що? Де? Коли?»
стало вже традицією у Витязіиській середній школі
Бобринецького
району.
Створений тут кілька років
тому клуб знавців «Еври
ка» провів чимало поєдин
ків із односельцями. У жовт
ні цього року відбулася зу
стріч витязівців із старшо
класниками
Бобрииецької
середньої школи. ‘ Конкурс
посприяв тоді становленню
клубу «Ерудит» у міській
десятирічці." І ось у грудні
«Ерудит» та «Еврика» зно
ву зустрілися — на цей раз
на снені районного будинку
культури.
Цікаві питання запропо
нували хлопці й дівчата з
«Еврики», не менш ’ цікаві
відповіді почули вони від
ровесників з «Ерудита»,
яким того вечора випала
роль знавців. У напруженій
боротьбі конкурс «Що? Де?
Коли?» цього разу завер
шився перемогою гостей із
рахунком 6:5.
«Ерудит»
розраховує взяти реванш
наступної зустрічі, яку до
мовлено провести у січні на
ступного року (цю пропози
цію гаряче схвалили і гля
дачі, й учасники). Перемож
ні конкурсу одержали в на
городу цікаві книги.
Підтримуючи гарний на
стрій глядачів і учасників
у «музичних паузах», кон
курс
супроводжував во
кально-інструментальний ан
самбль Бобрииецької деся
тирічки,
В. МИРНЕНКО,

Пізнаючи
азбуку
поезії
Конкурс поезії, який про
ходив у педагогічному Ін
ституті, відбувся з ініціати
ви самих студентів філоло
гічного ■ факультету. Тому й
зал, де він проходив, був
переповнений.
Линула музика, звучали
вірші —- про революцію, про
труднощі воєнних літ, Пр9
страшний відгомін війни у
днях нинішніх. Не обійшло
ся і без віршів ліричних, бо
нони — душа поезії.
На конкурсі прозвучали
твори Є. Євтушенка, Е. Аса
дова, Ф. Алієвої та інших
поетів. Перемогла в кон
курсі Олена Жосав, яка
прочитала «Азбуку револю
ції»
Євгена Євтушенка.
Приз глядацькпх симпатій
одержала Олена Трибупька,
Вона теж .читала Євтушеїі*
ка, це були вірші про кб<
хания, про музику...
Пі, поезія ніколи не пе
рестане хвилювати молф
лих — саме таку думку ви
несли для себе того дня І
глядачі, й учасники коц»
курсу -- Оксана Шевчен
ко, Ірина Аношкіпа, Тетяні
Ланова. Бо поезія — це му
зика світу.
С. ПИЛИПЕНКО,.
студентке,

м. Кіровоград.
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Чоботар
і без чобіт!

к

Я уважно слідкувала за
всіма подачами публікацій
про розкрадання на Кіро
воградській
кондитер
ській
фабриці.
Факти
обурливі. Але хіба це для
когЬсь новина? Те ж сам«
робиться на м’ясокомбі
наті', молокозаводі,
маслосирбазі і т. п. — впев
нена в цьому. Звичайно,
можна’ обурюватися
(і
справедливо!): як це так,
живемо в такому достат
ку і запускати руку у
державну кишеню? Але ж
ніде правди діти — цу
керки, про які там зга
дується, у магазині не ку
пиш. І велика спокуса всіх
працюючих на фабриці
почастувати своїх домаш
ніх солодкими дефіцита
ми зрозуміла. Тому, вва
жаємо, був
підказаний
єдино правильний висно
вок: влаштувати на фаб
риці продаж цукерок. Ось
тоді тих, хто
минатиме
законне
придбання,
а
кластиме в кишеню тих
цем, гнати з роботи (по
вірте, цього
найбільше
боїться кожен, хто добре
прилаштувався біля дер
жавної годівниці).
А редакції пропонуємо
проконтролювати, як від
гукнуться
адміністрація
-фабрики,
міськвиконком
«а таку ділову (і єдино
вірну у даній ситуації)
пропозицію.
І ще одне.
Здивувала
безпринципність комуніс
тів фабрики. Дуже
вже
лояльно вони поставились
до свого партійного
ватажка (!) Сорокіна.
Хороший приклад для підлеглих, для безпартійних.
л■Гнати таких треба з партії. Або ж
... хочі покарати
•так, щоб усі побачили —
комуністи не можуть ми
ритися з такими обурли
вими порушеннями Ста
туту КПРС. На кондитер
ській фабриці цього не
сталося. На жаль.
В. ШЕВЧЕНКО.

м. Кіровоград.

Як це так:
«Взяла — і все...»!

*

Шановна редакціє! Моя
дочка, учениця Помічнянської середньої
школи
№ З, ось уже кілька років
•передплачує
«Молодий
комунар». З
інтересом
читаю твою газету і я. На
мій погляд, газета висаітлює життя з усіх важли
вих проблем, які існують
в нашій області, зокрема,
веде нещадну боротьбу
з утриманцями, злодіями,
хапугами. Ось 14 листопа
да ознайомився з добір
кою матеріалів про кон-

дитерську фабрику.
Ви вована,
взнавши через
бачте за
нестриманість, комсомольську газету, що
але так і хочеться крикну на нашій фабриці вироб
ти отим (інакше і не ска ляються такі цукерки. А
жеш) ворюгам: «Ах ви ж я думала, що наша фаб
негідники!».
Правильно, рика базується на випус
звісно, зробив колектив, ку м'ятних цукерок.
покаравши несунів.
Хочете
відверто?
Я.
Правильно воно то пра звичайно, не з тих, хто за
вильно, але ж після цьо хапуг, злодюг і несунів.
го належних висновків не Але повністю засудити,
зроблено. Читаю
номер скажімо, Валентину Сте«Молодого комунара» від фанівну Солонченко,
за
26 листопада і дивуюся: те, що вона взяла «Ятяким безсоромним треба рань» до чайку не можу.
бути, щоб красти та ще й На її місці важко втрима
посміхатися. Тут плакати тися від спокуси уже хо
треба,
тов. Солонченко ча б тому, що таких та їм
Валентина Стефанівна! А подібних цукерок в Кіро
Шевченко Віра Миколаїв вограді не придбаєш. «Ят
на? «Взяла і все...» — це рань»,
«Золота
нива»,
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який такий закон існує в
нашому
соціалістичному
суспільстві? А що про вас
обох і ще шістьох, назва
них у рейді, подумають
ваші діти? Чи може, ви
хочете, щоб вони вирос
ли такими, як ви?
Шановні
працівники
кондфабрики, схаменіть
ся! А то болото наживи
засмокче вас зовсім ра
зом з вашою совістю.
Ну, а щодо офіційних
відповідей
адміністрації
фабрики і обласного агро
промислового
комітету,
то скажу: дуже вже ло
яльно вони поставились
до розкрадачів. Я б їх ви
ганяв з роботи, віддавав
би під суд. А то — по
збавили преміальних. Це
їм до лампочки. Вони на
краденому мають більше,
ніж ті штрафи і преміаль
ні, повірте мені.
З повагою
В. ДМИТРОВ.

м. Помічна.

«Хочу чай
з «Ятранню»
Шановний «Молодий ко
мунар»! Звертаюсь до те
бе вперше. Прочитавши
замітку в газеті за 26 лис
топада, я була дуже зди-

«НУ І КОНДИТЕРИ...»

к

Так називався черговим критичний матеріал —
рейд працівників відділу боротьби з розкрадаияям
кондитерській
соцвласності Ленінського РВВС на
фабриці, опублікований 26 листопада ц. р. В ньому
йшлося про те, як, незважаючи на численні рейди
правоохоронних органів і газети «Молодий кому
нар», на кондитерській фабриці все ще мають місце
факти крадіжок сировини і продукції підприємства.
Редакція одержала відповідь від в. о. директора
кондитерської фабрики О. М. КОВАЛЯ. Він повідо
мив, що 19 листопада під час рейду,правоохоронних
органів було затримано з дрібними крадіжками 9 пра
цівників фабрики, з них 7 — працівників роздрібного
відділення. На виїзному засіданні народного суду
24 листопада 1987 р. усі винуватці були засуджені і
оштрафовані, а саме:
Лесних Т. В. — 200 карбованців, Качалова В. В.—
150, Цепова М. 1. — 100, Бодрова Р. М. — 70, Шев
ченко В. М. — 70, Криворучко Р. О. — 50, Сердюк
В. І. — 50, Солонченко В. С. — 50 та Фундобна Н. М.
— 50 карбованців.
Після судового засідання було проведено збори по
обговоренню випадків масових крадіжок у трудових
колективах роздрібного відділення, цукеркового і ка
рамельного цехів. Рішенням зборів роздрібного від
ділення усі сім затриманих позбавлені преміальної
оплати за підсумками роботи за листопад і за 1987
рік, відпустки їм перенесені на зимовий період. Несу- |
вів попереджено, що при повторному затриманні бу- і

«Вишня спиртова в шоко
ладі», «Л5етеорит»...
На
прилавках наших магази
нів я таких цукерок не
зустрічала ніколи. А де
поділися «Білочка», «Ка
ракум», «Червоний мак»,
«Мишко косолапий»?
Ви пишете: сподівали
ся, що нарешті крадіжки
сировини та продукції на
фабриці припиняться. Я
дуже сумніваюсь в цьо
му. Крадіжки будуть до
тих пір, поки не появля
ться такі цукерки на при
лавках наших
магазинів.
Чому б адміністрації кон
дитерської фабрики, ви
щим інстанціям не заду
матися над питанням на
лежного постачання мага
зинів дефіцитними
цукернами? Може цей дефіцит штучний?
А може я помиляюсь?
Тоді хто мені вкаже ад
ресу магазину а Кірово
граді, де б можна було
придбати «Ятрань», «Ме
теорит», і т. п. цукерки?
Прошу тебе, «Молодий
комунар», надрукуй обо
в'язково мого листа, бо,
впевнена, це питання ці
кавить багатьох
жителів
м. Кіровограда.
Н. ТРУБ1Н.

— 7 стор.

Володимир КОБЗАР
«Подарунок»
з подарунками
Тема
Кіровоградської
кондитерської
фабрики,
яку
порушила
газета
«МК», знайшла своє про
довження дещо несподі
вано.
Наближається новорічне
свято і, як завжди, під Но
вий рік всі діти чекають
на подарунки від Дідуся
Мороза. Але над дітьми
робітників
К'розоградського ливарного заводу, та
мабуть і над багатьма ін
шими дітьми нашого міста,
нависла загроза отримати
подарунки не тоді, коли їх
найбільше чекаоть. Не напередодні чи □ день
свята, а значно
пізніше,
тобто
уже в наступно
му році. Та й то
—- можливо.
А справа в то
му, що відсутні у
міських магази
нах
шоколадні
цукерки. Немає
чим фасувати по<
дарунки
(адже
який подарунок
боз
шоколадкиї).
Як пояснив ситуацію в. о. дирек
тора міської кондфабрини О. М. Ко
валь, зараз дуже
скрутне становн■ ще з какао, ос
новною сировиною для виготовлення шоколядних виробів. Тому
цукерня надходять до тор
говельних закладів в об
меженій
кількості.
Все,
що фабрика виробляє, по
трапляє на бази І в мага
зини. Але солодкої про----дунції катастрофічно не
вистачає.
Сподіваємось, що а та
кій складній «цукерковій»
ситуації», та ще після не
одноразових виступів «Мо
лодого комунара»,
пра
цівники фабрики підклю
чать всю свою громадян
ську свідомість, підуть на
зустріч дітям, уже хоча б
не розкрадаючи
готову
продукцію.
А принагідно хотілось
би зауважити відносно за
ходів впливу адміністрації
до порушників. Якщо чле
ни керівництва фабрики -в
особі в. о. головного ін
женера Сорокіна і надалі
відбуватимуться доганами,
які вже давно перетвори
лись на символічні по сво
їй впливовості, та є побою
вання в тому, що дрібні
крадіжки триватимуть і з
майбутньому. Адже
не
слід забувати
народної
мудрості про рибу і голоВ. ЄРОХІН.

дуть вжиті суворіші за
ходи, в тому числі, до
звільнення з роботи.
Майстру роздрібного
відділення Трайковській
А. І. оголошено догану
(наказ № 135 від 25.11.87 р.) за незабезпечення збе
реження соцвласності на ввіреній дільниці, поперед
жено, що нові факти крадіжок у відділенні вимагати
муть постановки питання про перебування її на по
саді майстра дільниці.
Робітниця роздрібного відділення Качалова В. В.,
яка протягом року двічі затримувалася з крадіжками, звільнена з роботи.
Нині адміністрацією вживаються заходи по наве
денню порядку, боротьбі з розкраданням.
27 листопада було проведено спільний рейд адмі
ністрації, групи народного контролю 1 спеціалізова
ної ДНД по робочих місцях з метою виявлення спроб
крадіжок. Було перевірено три дільниці; тарне відді
лення, непромислова група, роздягальні вантажників
та мехцеху. В результаті рейду було встановлено
факт підготовки до крадіжки продукції загальною
вартістю на 26 карбованців робітниці непромислової
групп Гудим О. М. Матеріали передано в товариський
суд. Його рішенням Гудим О. М. оштрафовано на 50
карбованців. Поставлено питання про Ті звільнення
з роботи за відповідною статею Кодексу. За дрібну
крадіжку в листопаді звільнено з роботи робітницю
тарного відділення Галочкіну В. М.
Надалі подібні рейди, завершує відповідь до ре
дакції О. М. Коваль, з метою викорінення випадків
розкрадання соцвласності, будуть проводитись ре
гулярно.

(ПОДОРОЖНЯ ПОВІСТЬ)

Пам'яті батька
(Продовження. Поч. у №№ за 14, 17, 19, 24 листо
пада, 1, 5, 8, 10, 12, 15, 17 та 22 грудня ц. р.|.

Після вчорашнього дощу сонце знову палить не
щадно, стає парко, і я тільки зітхаю, уявляючи, який
важкий перехід чекає нас сьогодні по такій погоді.
Дорога перед нами тепер пряма, скрізь покажчики
на Крим і, разів зо два перепитавши дорогу для пев
ності, я вже орієнтуюся по них, не боячись збочити»
У передмісті Каховки трапилася їдальня, і ми, зекономиаши таким побитом сили для приготування обі
ду, усмак і недорого там обідаємо.
За Каховкою ввійшли в загінок дерев, які рясно
росли над каналом. Тут, під самим містом, ПівнічноКримський канал своєю величчю вражав будь-кого,
хто вперше бачиз його береги, створені людськими
руками. Тут, під вербами, ми й зупинилися. Поруй
був дерев'яний місток, злагоджений над самою во«
дою котримсь запеклим риболовом. Роздягнувшись
і покидавши речі на березі, по товстому стовбуру вера
би перебралися на той місток...
Наступного дня, поснідавши, ми пройшли кілька
кілометрів і зупинилися біля села Чорна Долина, яке»
було десь далі, праворуч, за кілька кілометрів від
траси. Решту дороги до Криму я вирішив доїхати на
лопутньому транспорті, оскільки дорога була й без
людна і, найгіршо, безводна.
Нас підібрав автобус Кривий Ріг — Армянськ. Степ
довкола замелькав з дивовижною швидкістю. Через
якихось п’ятнадцять хвилин ми були в Чаплинці, там
автобус зробив, коротку зупинку — і знову вперед,
на Крим. До мети нашої подорожі лишалося їхати
лічені хвилини, я сказав про це дітям. Вони з розкри
тими ротами вглядалися в дорогу, сподіваючись,
очевидно, побачити там щось незвичне (Андрійко
навіть спитав нетерплячо: «Та де ж той Крим?»), але
за вікнами були одноманітний степ, стерня в полях, .
а подекуди вже й свіжа рілля, кущі край дороги,
безмовність і простір.
Уже проминули й табличку з написом «Кримська
область», а того Криму, на який сподівалися діти,
все не було. Яким вони уявляли його? /Ложо, гадали,
що їх зустрінуть кургани солі? Чи ми під'їдемо на ав
тобусі одразу до синього (тобто —■ Чорного) моря?.,
В Армянську я здав речі під опіку чергової пб
автовокзалу (камери схову були почасти зайняті, а
решта — поламані), узяв із собою гроші й паспорт І
рушив з дітьми назад, до Перекопського валу, повз
який ми щойно проїхали. Це був той самий знамени
тий Перекоп — ворота до Криму і водночас, у всі
часи, — місце кривавих, запеклих боїв.
Перекопський вал, почасти розмитий дощами, по
части зруйнований, поритий окопами і подзьобаний
вибухами снарядів, бомб і мін, усе ще мав величний
вигляд.-і подумалося, що десь отут міг би бути вели
чезний музей під відкритим небом (чи як тепер ка
жуть — скансенс), незвичний, нестандартний музей
багатої історії Криму, який би вмістив у собі відо
мості і про всіх поселенців Криму, і про ті події, які
відбувалися тут давно і но так давно, — під час гро
мадянської і Великої Вітчизняної. /Ложе, знайшлося б
у цьому музеї місце й чумакам.
Ба, навіть більше — у числі інших пам'ятників —ч
більш величних і вписаних у ландшафт, ніж теперіш
ні — бачився пам'ятник безіменному чумакові, цьо
му колишньому аргонавтові українського степу. Ду
мається, такий музей — з великими стоянками для
авто, із заправкою та іншими зручностями, — міг би
стати базою для тисяч автомобілістів на їхньому шля
ху до моря. А поки що автомобілі мчали повз Пере
коп, не зменшуючи швидкості, хіба що якийсь допит' ливий дитячий погляд ковзав по валу і, може, якийсь
уважніший батько пояснював дитині, що там височить,
а може — й відмахувався, заклопотаний дорогою в
проблемами майбутнього відпочинку.
(Далі буде).

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО
До редакції
надійшов
лист від мешканців с. Ми
колаївські Сади Федррівської сільради
Кірово
градського
район}',
де
йшлося про
порушення
правил полювання в околи
цях цього села. Редакція
надіслала копію скарги в
мисливську інспекцію об
ласного управління лісо
вого господарства й заго
тівель. Ось що відповів па
це старший мисливство
знавець інспекції
М. Г.
РАК:
— Лист з приводу бра
коньєрства в
околицях
с. Миколаївські Сади роз-.
гляпуто лісомисливською
інспекцією і Кіровоград
ською райміськрадою Ук
раїнського
товариства
мисливців і рибалок.
•Під час бесіди Із меш-

канцями села встановле
но, що викладене в листів
основному підтверджуєть«
ся, однак виявити поруш
ників ке вдається. Вста
новлено також, що вихов
на робота серед населен
ня з охорони природи ве
деться вкрай мало.
З боку лісомисливської
інспекції прозвучало нага
дування на адресу голів
Кіровоградської райради
УТМР і Федорі всякої пер
винної організації
мис
ливців та рибалок про не
обхідність посилення охо
рони довірених їм угідь і.
забезпечення дотримання
правил полювання. .Щез- •
мисливська інспекція вжи
ває заходів для посилепля
контролю за дотриманням
правил полювання в при
міській зоні.
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8 стор.
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
В. КЄЧИПОРЕНКА,
ВМІЩЕНИЙ в «МИ»
ЗА 12 ГРУДНЯ 1987 РОКУ
По горизонталі: і. Нечуй
вітер.
6.
Бугайченко.
9. Атол. 12. Естрада. 13. Тро
янда. 16. Аташе. 18. Зборів.
19.
Мотив.
20. Циста.
21. «Жізельх 22. Сукно.
25. Віандот. 26. Сандіно.
27. Кадр. 29. Аміреджибі.
ЗО. Комплімент.
По вертикалі: 2. Едуардс.
3. Увага. 4. Ідеал. 5. Ескад
ра. 7. Дебальцеве. 8. Стра
тостат.
10.
Інструкція.
11. Жайворонок. 14. Оба
піл. 15. Дізель. 17. Емба.
19. Марс. 23. Коломбо,
24. Варабйн 27 Короп.
28. Режим.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
27 ГРУДНЯ

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.30 —
Ритмічна гімнастика. 9.15 —
Тираж «Спортлото». 9.30—
Будильник'. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.00 —
Ранкова пошта. 11.30 —
Клуб мандрівників. 12.30 —
Музичний кіоск. 13.00 —
Сільська година. 14.00 —
Здоров’я. 14.45 — Зустріч у
концертній студії Останкіно
в народним учителем СРСР,
директором Сахнівської се
редньої школи Черкаської
області
О.
Захаренком.
16.20 — Міжнародний' фес
тиваль телепрограм народ
ної. творчості «Веселка».
«Весілля в Дабике». (Руму
нія). 16.50 — В гостях у каз
ни. Фільм «Крижана внуч
ках
18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 — Концерт
колективів самодіяльної ху
дожньої творчості радян
ської міліції. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Футбольний
огляд. 22.50 — Новини. 22.55
— ііРОЗДуМИ.у стилі «ретро».
Нацрдний артист Азербайд
жанської РСР Тофік Куліси

А, УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Ритмічв;'. гімнастика. 10.45
— «Адреси друзів». Зустрічі
школярів Киева 1 Алма-Ати.
11.45 — Кіноекран ДАІ.
Погода.
(Експресі інформа
ція).
11.50 — Художній
фільм із субтитрами. «По
вернення з орбіти». 1-3.15 —
Новини. 13.25 .— Музичний
фільм «Веселка» 13.50 —
Видавництво «Будівельник»
пропонує. Програма пере
дач.’ 13.55 — Село і люди.
14.25 — «Імпровізація? Ес
традна програма. 14.55 —
Слава солдатська. 15.55 —
Мультфільм па замовлення.
17.00 — Міжнародний теле
міст. 18.15 — Таланти- твої,
Україно. 19.00 — Актуальна
камера. 19.35 — Художній
телефільм «За сімейними
обставинами». 1 серія. 20.40
— Музичний етюд. Телеафіїла. Погода. (Експрес-і інфор
мація). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50
— -Художній телефільм «За
сімейними
обставинами».
2 серія. 22.55 — Актуальна
камера. Вечірній випуск

РІК, ЩО МИНАЄ,
В МОЇЙ ДОЛІ

ШАЛЕНИМ
РІМАС

УТ

Сьогодні ім’я Рімаса
Куртінайтіса добре зна
ють прихильники вітчиз
няного баскетболу. Він
чотириразовий чемпіон
країни (тричі у складі
каунаського « Жал ьгі pi
ca» і один раз — в
ЦСКА), чемпіон Європи-85, чемпіон Універ
сіади, віце-чемпіон сві
тової першості-86-, пере
можець
Міжконтинен-.
тального кубка.
У наші дні високо
класні спортсмени при
ходять у спорт рано- Не
виняток і Рімас — він
грає в баскетбол з деся
ти років. Перші серйознівипробування на міжна
родній арені молодий
баскетболіст пройшов у
лавах юніорської збір-,
мої на першості світу.
1979 року. Потім його
запросив в ЦСКА Олек
сандр Гомельський. Тре-,
пера армійців приваби
ло старання і наполегли
вість Рімаса на трену-'
ваннях, бажання виграти
кожен мікропоєдинок.
Справжнім
лідером
колективу Рімас став у
«Жальгірісі». Коли це
диктує ситуація на май
данчику, Рімас бере гру
на себе, атакуючи ко
шик суперника з «не
мислимих»
ситуаційГравцеві збірної СРСР
заслуженому
майстру
спортг Рімасу Куртінайтісу 27, років. Час роз
квіту. Рік, що минає,
стане для нього, як і для
його колег по збірній,
стартом в олімпійський
сезон.

' ,'У'ь. г

skїїі Я

На знімках: в ата
ці— Р. НУРТІНАЙТІС; сім’я
Куртінайтісів — Рімас із
сином Гедрюсом, домною
Лаурою, дружиною Рутою.
Фото К. ЯНКАУСКАСА.
Фотохроніка ТАРС.

А ЦТ (И програма)
8.00 — На зарядку ставай!
8.20 — Фільм «На вагу зо
лота». 9.40 — Із скарбниці
світової музичної культури.
Р. Щедрій. 10.40 — Програ
ма -Українського телебачен
ня.. 11.40 — Лижний спорт.
Всесоюзні змагання «КраснОгорська лижня». ЗО км.
■Чоловіки. 13.40 — Мультионцерт. 14.15 — Камера диви
ться у світ. 15.10 — Міжна
родний фестиваль телепро
грам народної
творчості
«Веселка». «Старий і Корелла». (Греція). 15.45 — У
світі тварин 16.45 — Галаконцерт майстрів оперної
сцени.
18.00 — Докумен
тальний телефільм. 18.20 —
«Пісні композитора В. Кривцлєвах
Фільм-концерт.
18.40 — Реклама. 18.45 —
Телефільм • Перехідний вік».
20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Якщо хочеш бети
здоровим. 20,30 — Волей
бол. Чемпіонат СРСР. Чо
ловіки.
ЦС НА — -Іскра».
гОдинцовоі. 21.0.0 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Фільм «Се
рафим Полубіс та інші жи
телі Землі» 23 15 — Но
вини.
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