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ПОГЛИБЛЮВАТИПЕРЕБУДОВУВ УСІХ ЛАНКАХ,НА ВСІХ РІВНЯХ
22—23 січня в Києві відбувся Пленум 

Центрального Комітету Компартії України, 
йкий обговорив звіт Політбюро ЦК про 
роботу по керівництву перебудовою.

В доповіді члена Політбюро ЦК КПРС, 
першого секретаря ЦК Компартії України 
В. В. Щербицького, у виступах відзнача
лося, що в республіці, як і в усій країні, 
утверджується нова політична, морально- 
психологічна обстановка. її визначають 
активна участь трудящих у перетвореннях, 
що почалися, зростаюча відповідальність 
за особистий внесок кожного в перебу
дову.

Виконуючи рішення XXVII з’їзду партії, 
наступних Пленумів ЦК КПРС, на основі 
критичного аналізу ходу перебудови По
літбюро ЦК компартії України зосередило 
головні зусилля на розв’язанні двох клю
чових проблем: широкої демократизації 
всіх сфер життя, здійсненні радикальної 
економічної реформи. Було проаналізова
но різні сторони діяльності практично всіх 
обкомів, багатьох міськкомів і райкомів 
партії, радянських органів, міністерств і ві
домств.

Своє першорядне завдання Політбюро 
ЦК вбачало в тому, щоб глибше вивчати I 
підтримувати конкретний досвід роботи 
по-новому, повніше враховувати інтереси 
людей, вчасно помічати труднощі і недо
ліки, що виникають, оперативно усувати І, 
головне, запобігати їм. У ході перебудови 
немало нового, корисного з’явилося в ро
боті партійних організацій м. Києва, До
нецької, Житомирської, Київської, Полтав
ської, Сумської І Хмельницької областей.,

У республіці активно розвивалась де-» 
мократичні начала в кадровій роботі. То-; 
рік у ході звітно-виборних зборів обрано 
з висуненням кількох кандидатур 42 про
центи секретарів парторганізацій, в тому 
числі таких великих підприємств, як Хар
ківський тракторний завод, Північний гірни
чо-збагачувальний комбінат у Кривому Ро
зі, Львівський завод фрезерних верстатів 
пга інших.

Великого значення надавалось І надає 
ться демократизації безпосередньо в тру
дових колективах. Зростає роль робїтничиї 
зборів, колективних договорів. Зародились 
З дедалі успішніше функціонують такі нові 
форми, як ради трудових колективів, яких 
створено вже близько шести тисяч. Вдо
сконалюється система звітності керівників* 
перед трудящими. Принципового значен
ня надається виборності господарських ке
рівників.

Відзначалось, що демократизація немис
лима без подолання консервативних на
строїв, розширення гласності, критики і са
мокритики. Правильні висновки в цьому 
напрямі зробив ряд обкомів партії, в тому 
числі^ Черкаський, Чернігівський, Ровен- 
ський, які раніше допускали серйозні не
доліки в роботі. У діяльності цих партійних 
комітетів тепер відбуваються позитивні змі
ни. Водночас турбує стан справ у Запо
різькій, Кіровоградській, Миколаївській та 
Одеській областях, де поки що немає ре
альних змін на краще.

Політбюро і Секретаріат ЦК почали біль
ше уваги приділяти здійсненню демократи* 
зації і поглибленню перебудови у такій 
ключовій ланці, як міськкоми і райкоми 
партії, яких у республіці налічується понад 
сімсот. Багато з них перебудовуються на 
ділі, працюють цілеспрямовано, з перспек
тивою. Серед них на Пленумі називався 
Криворізький міськком партії, який центр 
своїх зусиль переніс у первинні партійні 
організації, поширив практику конкурсного 
заміщення керівних посад, підвищив відпо
відальність кадрів за кінцеві результати 
розв’язус соціальні завдання

(Закінчення на 2-й стер.).
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І Протягом трьох днів 17 аматорсьних колективів ВІА системи профтехосвіти демонстрували своє мистецтво на 
Всесоюзному огляді.конкурсі, що завершився у столиці Вірменії. Нашу республіку представляли в Єревані учасни
ки самодіяльного вонально-інструментального ансамблю «Гарний настрій» Кіровоградського СПТУ JSf 14. Вони зайня
ли третє місце І віднині мають ще одне лауреатське звання.
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«Що МИ ро
зуміємо під 
поняттям 
«Радянс ь к а 
молодь»! 
4 стор.

ДО УВАГИ ЛИСТОНОШ 
КІОСКЕРІВ ТА ІНШИХ 
РОЗПОВСЮДЖУВА Ч І В 

МОЛОДОГО КОМУНАРА»!
ДЛЯ ВАС і ПРО ВАС — 

РЕЙД, ПРОВЕДЕНИЙ
ЖУРНАЛІСТАМИ І ЧИТА
ЧАМИ ГАЗЕТИ ЗУПИНІ
ТЕСЯ НА ТРИ ХВИЛИНИ 
ПО ДОРОЗІ ДО ПЕРЕД
ПЛАТНИКА, ПРОЧИТАЙТЕ 

ДЕ ЗАГУБИЛОСЬ ПІВГА 
ЗЕТИ?» — 2 стою.



ПОГЛИБЛЮВАТИ 
ПЕРЕБУДОВУ 
В УСІХ ЛАНКАХ, 
НА ВСІХ РІВНЯХ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

На Пленумі говорилося про те, що ще 
багато аспектів перебудови упускають Ради 
народних депутатів, профспілки, комсо
мольські організації республіки.

У доповіді і виступах значне місце зайня
ли питання керівництва перебудовою в 
Сфері економіки. Говорилось про те, ЩО 
0 ряді важливих проблем економічного 
розвитку на базі прискорення науково-тех
нічного прогресу були підготовлені і вже 
впроваджуються відповідні розробки і про
позиції. Завдяки вжитим заходам середньо
річні темпи приросту національного доходу 
в республіці проти минулої п ятирічки 
збільшені в 1,2 раза, прибутки — в 1,5 ра- 
за. Зросла активність та ініціатива трудо
вих колективів, які підтримують перебудо
ву конкретними справами. Багато передо
виків виробництва зобов’язались виконати 
план трьох років п’ятирічки до відкриття 
XIX партконференції. Серед них близько 
ста шахтарських бригад Донбасу.

Однак, як зазначалось у звітній доповіді 
8 виступах, ні темпи, ні масштаби роботи 
гіо здійсненню радикальної реформи ще 
не задовольняють, бо поки що не вдалося 
ловною мірою привести в дію глибинні ре
зерви, всі науково-технічні та економічні 
підойми. З планами поставок. продукції і 
зростання продуктивності праці не справи
лось практично кожне п’яте підприємство. 
Не виконано плани двох років п’ятирічки 
по валовій продукції і виробництву ряду 
Сільськогосподарських культур. Одна з ос
новних причин цього в тому, що Президія 
Ради Міністрів, Держплан, Держагропром, 
міністерства, відомства і облвиконкоми ви
пускають із свого поля зору або розв язу- 
К>ть несвоєчасно багато важливих завдань, 
£ Політбюро ЦК не вимагає від них достат
ньою мірою.

Підкреслювався пріоритетний розвиток 
Соціальної сфери, де дуже важливими зав
даннями є прискорення темпів будівництва 
житла, об’єктів соцкультпобуту, поліпшен
ня постачання населенню продовольства, 
^товарів народного споживання, подолання 
упущень в охороні здоров’я. Зазначалось, 
що по тому, як розв’язуються ці питання, 
люди, в кінцевому підсумку, судять про 
ефективність роботи партійних і радян
ських органів, про хід перебудови.

Учасники Пленуму вимогливо аналізували 
Ідеологічну діяльність партійних організа
цій. Наводились приклади появи нових 
форм лекційної пропаганди, політичного 
та економічного навчання, масово-політич
ної роботи. Говорилось разом з тим, що 
з цій справі нерідко не вистачає ініціативи 
І динамізму, наполегливості у виконанні 
назрілих завдань,

Відбулася предметна розмова про нероз
в’язані проблеми у сфері культури, в ро
боті творчих спілок. Широка громадськість, 
відзначали учасники Пленуму, виявляє 
стурбованість у зв’язку з відставанням ук
раїнської літератури, кіно, театру, інших 
йидіз мистецтва та художньої творчості. 
Обговорено комплекс завдань, пов’язаних 
З перебудовою навчання і виховання під
ростаючого покоління.

Нз Пленумі зазначалось, що незважаючи 
на певні зрушення в роботі, зроблено да
леко не все, що намічалось. Політбюро, 
Секретаріату ЦК не вдалось охопити пог
ною мірою всі питання перебудови, усуну
ти недоліки, що з’явились уже в ході її 
здійснення.

Говорилось про те, що треба наполегли
віше вдосконалювати політичну та органі
заторську діяльність партійних комітетів, 
Підвищувати їх відповідальність за роботу 
? кадрами, активніше підтримувати ініціати
ву. Партійні органи повинні також рішучі
ше звільнятися від невластивих їм госпо
дарських функцій.

Пленум прийняв постанову, в якій вислов
люється впевненість у тому, що, йдучи на
зустріч XIX Всесоюзній партійній конфе
ренції, всі партійні комітети, первинні парт- 
організації республіки ще ширше розгор
нуть організаторську і політичну роботу по 
мобілізації комуністів, усіх трудящих на 
активну участь у революційному оновленні 
радянського суспільства, боротьбу за вико
нання рішень XXVII з’їзду КПРС, завдань 
Дванадцятої п’ятирічки.

(РАТАУ),

«МЕНЕ ТУРБУЄ...»Володи мир 
ШКАБКО — ме
ханізатор. У 
колгоспі імені 
тинівсХТо раЛ Минулого вівторка чи- 
Йону він транЛ ™чі телефоном схваль- 
спортує фураж > но відгукувались про 
на МОЛОЧНОТО- ? четвертий номер тижие- 
леке Г відмінно 5 вика «Молодий кому- 
оправляється зі з нар». Зокрема про виступ 
своїми обов’яз- 5 ініціатора руху за оздо- 
ками‘ 5 ровлення Південного
Фото в. дона. < Бугу ганворонця А. Че

ренкова «За здоров’я 
праслов’янської ріки» 
(«МК» № 4). Старший 
інженер-гідробіолог Те
тяна Будник із Світло- 
водська повідомила, що 
знайома із досвідом охо
рони Дністра й участю 
в цій справі комсомоль
ців Тернопільщини. Чи
тачка пообіцяла письмо
во поділитись думками 
з приводу важливої еко
логічної проблеми.

Кіровоградець В. Ля- 
біхов бажає бачити в га
зеті більше публікацій 
про видатних людей на
шого краю і тих, хто до 
нього причетний: Ф. Ліст,

А. Фет... Проблема істо
ричної пам’яті турбує та
кож вчителя історії та 
суспільствознавства Со- 
зонівської середньої шко
ли Кіровоградського ра
йону В. Громового. Зо
крема Віктор пропонує 
редакції адреси старих 
більшовиків, орденонос
ців, які несправедливо 
стали жертвами культу 
особи, хоче поділитись 
їхніми розповідями, за
писаними на 
фоину плівку.

Бібліотекар 
бібліотеки для 
імені О. Бойченка Надія 
Лисенко радить переві
рити у Ленінському рай
виконкомі м. Кіровограда 
чергу на отримання жит
ла для молодих спеціа
лістів: дехто у списку 
значиться вже 5—6 ро
ків, а окремі приїхали 
значно пізніше,, але вже 
забезпечені... Це справді

шлях 
ко-

ма-

магніто-

обласної 
юнацтва

)ЗНОЇ І

0

серйозної
готу-привід Для 

розмови. Редакція 
ватиме проблемну пуб
лікацію.

«В цашій області 
гатьох районних

в ба- 
крає- 

знавчих1 музеях є куточ
ки народної творчості. 
А скільки цінних експо
натів знаходиться на 
руках! Треба зберегти 
все це для наших прий
дешніх поколінь. Добре 
було б, якби в Кірово
граді створили облас
ний музей народної твор
чості. «Молодий кому
нар» МІГ би серією мате
ріалів посприяти цій 
вдячній справі...» — це 
пропозиція мешканця 
Олександрії М. Удовен
ка. Такі публікації уже 
готує відділ комуністич
ного виховання.

В. БОНДАР.
Телефонну розмову з 

читачами у вівторок 2 лю
того, з 16.00 до 18.00 
продовжить Юрій Яро
вий. Дзвоніть по номеру 
2-04-84.
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НИНІШНІЙ рік для журналістів нашої 
газети почався особливо. Газета 

поміняла, як прийнято казати, своє 
«обличчя», тобто зовнішній вигляд, 
поглибила зміст публікацій, стала 
виходити раз на тиждень, а не тричі, 
як досі... Такі зміни, думалось 
обов’язково мають викликати реак
цію передплатників. І вона не заба
рилась.

Буквально у перші ж дні січня по
током пішли листи від читачів — во
ни схвалювали таку періодичність 
виходу газети, проблеми, які в пер
ших номерах підняв «МК», щиро 
бажали успіхів журналістському ко
лективу.

нам,

встигають дописувати газету, тому 
вона й виходить іноді без окремих 
сторінок...

Напередодні і в день виходу чет
вертого тижневика наші кореспон
денти вирішили простежити 
газети до передплатника. Ось 
роткі повідомлення.

Друкарня. Наявні друкарські
шини не розраховані на сортування 
газети з трьох аркушів. Сортується 
лише по два. Отже, середній розво
рот друкується окремо. Вкладати 
вручну середній розворот у друкарні 
(майже 60 тисяч екземплярів за дві 
години друкування!) економічно 
збитково для друкарні і для газети. 
Тому укладено договір друкарні з 
головпоштамтом, що ці функції візь
муть на себе розповсюджувачі пре
си: листоноші, кіоскери..,

Із друкарської машини тираж га
зети потрапляє на експедиційну діль
ницю головпоштамту, яка знаходить
ся в приміщенні друкарні. «МК» тут 
запаковується в пачки по 500 штук 
(середній розворот — окремо) і по
значається написом «вставка». Решта 
тиражу на кожен район так звані 
«хвости» — запаковуються окремо з 
позначенням кількості екземплярів.

ДЕ ЗАГУБИЛОСЬ ПІВГАЗЕТИ?

і
середніх розворотів. Гірка «зайвих» 
танула на очах. Але 12 так і запиши* 
лись нереалізованими. Хто з перед
платників, яких обслуговує 50-е від
ділення, отримав «МК» без 5- 8 сто
рінок? На це запитання зможуть від
повісти тільки читачі.

,_  Не знаходжу я нічого в наших
обласних газетах цікавого, — перше, 
що сказала начальник дільниці до
ставки головпошти В. 8. КОЗТУНЕН- 
КО. — Ще в «Кіровоградському тиж
ні» хоч оголошення які почитати 
можна... Ні я, ні мої діти уже стільки 
років обласних газет не передпла
чують...

— А ви бачили перші номери «Мо
лодого комунара» цього року?

— Не бачила. Не було ще коли. 
Знаю, що раз на тиждень почали ви
ходити, але нам від того тільки біль
ша клопотів додалось.

Коли Валентині Іванівні подали 
танній номер молодіжної газети, 
на здивовано округлила очі...

На треба, мабуть, коментувати 
дібні цим факти. Як і ті, наприклад, 
що кіоскери В. В. ДОНЧЕНКО і М. Т. 
КОЖУХАР із Світловодська взагалі 
відмовляються брати «МК» для про
дажу в роздріб, а на запитання, чи 
користується обласна молодіжна по
питом у юнаків і дівчат наддніпрян
ського міста, відповіли: «Не знаємо 
і знати не хочемо...».

А, мабуть, треба було б знати, 
незалежно від того, хочеться чи ні. 
Бо листоноші і кіоскери повинні бути 
не лише байдужими розповсюджу
вачами преси, а й її пропагандиста
ми. 9 вже зовсім не годиться, коли 
із виданням незнайомі Дзвінки а ре
дакцію продовжують лунати. їх так 
багато, що навряд чи здивує нас та
кий, приміром: така-то листоноша не 
Знає, що «Молодий комунар» вихо
дить раз на тиждень, обсягом 12 
сторінок.

Журналісти «МК» не збираються 
загострювати стосунки із розповсюд
жувачами преси. Хочеться знайти 
розуміння. Адже Від непорозуміння 
н2Г^,тач^ПЄрЄД’ наш ^Редпяат-

Н. >. дмитрінко" ” ■

гЛ,~їпМеНІ Дають яля продажу вгьо- 

тисячами мешканців! 3 15
номери розібрали блискавично ^₽И 
шити роздрібний тираж 351яь’ 
читачів... тираж — вимога

Ми впевнені, що таки» о« 
жувачів преси, зоквемТ Р°ЗП<?9С,ОД- 
ти, в області чимало ШО1 газе'
ви їхні ростимуть 'хай мИМ°’ ЩО ла’ 
ня із доставкою «МИ» г-ГегІОоозУмін- 
ними випадками * анУть рідкіс-

QC-
ЄО-

по-

і

0
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«Мабуть, таки рано газета почала 
розхвалювати себе публічно», — по
думає читач, отримавши цей, п’ятий 
всього лиш тижневик. Ні, це не роз
хвалювання, це спроба дати відпо
відь і читачам, і собі на запитання, 
які однаково турбують і вас, і нас. Зво
дились вони в основному до незадо
вільної доставки газети передплат
никам. Буквально четвертого січня, 
першого трудового дня цього року, 
телефони в редакції «почервоніли» 
од дзвінків: комусь тижневик при
йшов без 5—8 полос (без середньо
го розвороту), комусь за два дні 
принесли газету частинами, комусь..,

Такої реакції ми, чесно кажучи, не 
чекали. Негайно повідомили про це 
службу по розповсюдженню преси, 
обласне виробничо-технічне управ
ління зв’язку. Але наступний номер 
приніс не менше непорозумінь. В роз
мові з позаштатними авторами Олек
сандрії виявилось: «МК» прийшов їм 
взагалі без середини. У кіоски шах
тарського міста того ж дня газета 
надійшла без середнього розвороту. 
Як, до речі, і перший номер у кіоски

> А. КУР-
ГДНСЬКОМУ (проспект «Правды»), 
навпаки, в поштову скриньку покла
ли тільки середній розворот другого 
номера. В кіосках Новгородки третій 
номер тижневика продавався з по
двійними середніми розворотами.,.

Перелік «сигналів» можна було б 
продовжувати й продовжувати. Про
те не тільки тому ми вирішили про 
це розповісти читачам, а й щоб зна
йти відповідь на запитання: хто ви
нен! Бо ж трохи пародійно звучить 
іронія з уст студентів педінституту: 
журналісти «Молодого комунара» не

Р Як, до речі, і перший номе 
(І Бобринця. Кіровоградцю

— Підрахунок ведеться точний, до 
екземпляра, — сказала сортувальни
ця нічної зміни експедиції Г. Г. ЧЕ
ПУРНА. — Але як тільки виникають 
непорозуміння, то начальник сорту
вальної дільниці, що на залізнично
му вокзалі, Любов Михайлівна Дмит- 
рієнко насамперед нас звинувачує. 
Хоча за скільки років жодного разу 
не цікавилась нашою роботою — 
одні нарікання...

Від друкарні більшість тиражу по
трапляє на сортувальну дільницю, 
звідки розходиться залізницею на 
райони, а також у роздріб. Диспет
чер сортувальної дільниці В. М. БЕ
РЕЗА:

— На райони ми відправляємо га
зети запакованими. В пакети не за
зираємо.

І, нарешті, остання зупинка газети 
по дорозі до читача: поштове відді
лення. І найважливіша. Від листонош 
найбільшою мірою залежить чи вчас
но (а щодо «МК», то чи й якісно) 
отримає читач газету. Одне з най
більших відділень у місті — п’ятде
сяте. Майже 3 тисячі передплатників 
нашої газети воно обслуговує. Тиж
невик сюди надходить безпосеред
ньо з друкарні автотранспортом. Ми
нулої суботи наш кореспондент одві- 
дав дільницю доставки головпошти 
тоді, коли сортування видань закін
чувалось. На сортувальному столі 
зайвими виявились 27 середніх роз
воротів газети.

*— Заїдки азялась зайвина? 
питав кореспондент.

— Не знаю, — відповіла оператоо 
В. М. ІВАНЧЕНКО. - Треба запитати 
дівчат-..

Не минуло десяти хвилин, як дехто 
з листонош похопився: не вистачає

за-



«Молодий комунар»
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30 січня 1988 року
С|Л ИНУЛА осінь завдала 

потів механізаторам
чимало кло- 

колгоспу 
головному Ін- 
Василю Тка- 
засуху буряки 
виникли проб* 
і. Земля була,

а, значить, і 
комсомольцю

«Дружба»; 
женерові, 
ченку. Мало, що через 
дрібні вродили, то ще й 
Леми із копанням коренів, 
як камінь. Збиральна техніка постійно 
виходила з ладу. Де вже там головно
му інженерові думати про перспективу, 
встигав би забезпечити ремонті.,

Зібрали.тани цунров, буряки, нунуруд- 
Ту, посіяли озимі. Та легше но стало. 

Іочали піднімати зяб під ярину, І зно
ву —■ непередбачені труднощі: земля, 
мов казковий богатир, чіпко тримала 
Плуги. Треба було неабиякі зусилля до
класти, щоб пронласти борозну. А за бо- 
?озною — груддя і груддя. За таних 

мов І енергонасичений трактор К-700 
не витримав, замовк у загінці. Згодом 
виявилося^? що вийшов з ладу розподі- 
лювальнии вал І штовхані штанги. Як 
бути? Адже перед тим, ян підняти зяб, 
ще залишалося вивезти і внести в грунт 
органічні добрива. Без потужного К-700 
Рамко справитися із цим об’ємом робіт. 
Як на лихо, другий трактор на той час

йми

повністю виробив свій моторесурс. Зупи
нився.

— Що чекаєш, інженере? Відправляй 
у спеціалізовану майстерню тракторні— 
невдоволено зауважив голова правлін
ня колгоспу М. Г. Лисенко. — Чи знову 
на веснооранку сподіваєшся?..

— Якщо відправимо у спецмайстер- 
ню, то одержимо через місяць, а то й 
пізніше. А час не жде, — відповів інже
нер. — Ми радилися і з механізатора
ми, і з завідуючим майстернею Михай
лом Тесцовим, Будемо ремонтувати са
мі.

Голова запитально-здивовано підняв 
брови:

— А не боїшся відповідальності?
Тут слід сказати, що й сам голова — 

за спеціальністю інженер. На цій посаді 
не один рік працював, знає, яке то не
просте діло — ремонтувати енергона- 
сичену машину в умовах колгоспної 
майстерні. Зрозумів його вагання Ва
силь, твердо відповів:

— Справимось.
— Що ж, не заперечую, — відповів 

Микола Григорович.

Вже наступного дня після цієї розмо. 
ви трактористи Анатолій Рагуля т^ Г)етро 
Коваль розбирали закріплені за ними 
трантори К-700 у колгоспній майстерні. 
Скоро їм на допомогу прийшли майстер- 
наладчик Григорій Красовський І досвід
чений механізатор Василь Иевоструєв. 
Ясна річ, Василь теж днював і ночував 
у майстерні.

Через десять днів обидві машини зно
ву працювали в полі. А потужні К-700

к—Л—П.

один, але 
характерний

ТАК НАЗИВАЮТЬ У КОЛГОСПІ «ДРУЖБА» КІРОВОГРАДСЬКОГО 
РАЙОНУ ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА 
НА ТЕ ПІДСТАВИ.

працюють нині на транспортуванні орга
нічних добрив на поля. Це — зайве свід
чення того, що складні машини відре
монтовані високоякісно. До того ж ре-

значно
ніж у спец-

монт обійшовся 
дешевше, 
майстерні.

Це лише 
досить 
штрих з короткої трудо
вої біографії молодого 
спеціаліста Василя Тка- 
ченка. Йому — двадцять 
чотири. У 
«Дружба» 
серпня 1985 
разу після 
Харківського 
механізації і 
нації сільського 
дарства прийшов сюди.

Уже в перші дні робо
ти в колгоспі молодий 
інженер звернув увагу 
на те, що механізатори 
знають енергонасичені 
трактори недостатньо. А 
без досконалих знань, 
як відомо, навіть най
більша сумлінність на
вряд чи забезпечить 
техніки в роботі. Крім 

що привіз із

колгоспі 
працює із 
року. Від- 
закінчення

Інституту 
електрифі- 

госпо-

надійність цієї 
спеціальної літератури, 
Інституту, користувався і студентськими 
конспектами.

— Техніку треба знати, тоді вона й 
служитиме безвідмовно, — нагадує го
ловний інженер деяким механізаторам, 
котрі не відвідують агротехнічні занят
тя чи виявляють на них байдужість.

Подібні слова чув Василь ще будучи 
школярем, від свого батька Дмитра Іва- 

- новича. Той працював механіком у за
гоні родючості в Олександрівці. Дома 
про роботу він не дуже розповідав. Та, 
бувало, обурювався недбалістю, повто
рюючи: техніку треба знати, любити, 
Інакше діла не буде. Ще один добрий 
спогад виніс Василь з Олександрівни. 
Він — про винладача фізики (тепер ди
ректора школи) Євгена Дмитровича €в- 
дохова. Той не просто любив свій пред
мет, а вмів любов цю прищепити своїм 
вихованцям. «П’ятірка» на екзамені з 
фізики (це був перший Іспит при вступі 
до інституту) багато значила, вона, якщо 
можна так сказати, стала ключем до 
втілення мрії — бути Інженером.

Добрим словом згадує інженер і до
цента інституту Мстислава Георгійовича 
Залеського, котрий читав теорію меха
нізмів машин. Теорія та вже не раз ста
ла в пригоді, коли при нестачі запасних 

частин доводилося шукати вихід із, зда
валося б, безвихідних ситуацій — виго
товляти ті чи Інші деталі, вузли власно
ручно.

До речі, Василь Ткаченко закінчував 
Інститут в той час, коли квітневий вітер 
перебудови почав вимітати з нашого 
життя сміття самозаспокоєності, 
хвальби.

ВАСИЛЯ ТКАЧ ЕМКА, І МАЮТЬ

Залеський якраз і говорив: для того, | 
щоб бути добрим спеціалістом, недо
статньо мати лише знання, треба мати й 
мужність брати відповідальність на се- | 
бе. Таку мужність має головний інже
нер колгоспу Василь Ткаченко. А справж
ня відповідальність за доручену справу 
неможлива без пошуку, ініціативи, твор- | 
чості. На підтвердження сказаного мож
на навести ще кілька прикладів,

У гарячий час жнив вийшов з ладу 
шнек на зерноочисному комплексі 
«ЗАВ-20». На базі райпромпостачу та
кого не було. Тоді взяли шнек із списа
ного комбайна «Нива», переварили, пе
реточили, поставили замість поламано
го. I «ЗАВ» запрацював.

А то готувалися в колгоспі заготовля
ти корнаж на корм тваринам. Прикида
ли, як кажуть, плани, думали, що і як 
робити. — Знову качани у бункер вила
ми будемо кидати?! — запитав хтось Із 
членів правління колгоспу.

І всі присутні на засіданні поглянх/ли 
в бік Василя та бригадира тракторної 
бригади Віктора Артемовича Шеве- 
льове.

— Не будемо, майже в один голос 
відповіли ті.

Згодом вони вже радилися, як краще 
механізувати процес подачі качанів у 
бункер дробарки ДУ-000, а потім разом 
із зварником Семеном Савенком втіли
ли задумане. Нескладний, але надійний 
і зручний у роботі механізований доза
тор до дробарки вивільнив від ручної 
праці двох колгоспників.

У пошуку інженер, у пошуку і його 
підлеглі. Хоча під час спільних шукань 
вони не підлеглі, а колеги по творчості. 
Це Віктор Лещенко, токар, справжній 
майстер своєї справи. Позаминулого ро
ку на районних змаганнях на кращого 
за професією зайняв перше місце, ми
нулого — друге. Це й завідуючий кол
госпною майстернею Михайло Тесцов. 
1 ветерани бригадир тракторної Віктор 
Артемович Шевсльов, й тракторист Іван 
Олексійович Прокопенко.

Назвемо ще три раціоналізаторських 
пропозиції, які в 1987 році подали і 
впровадили головний інженер та його 
товариші-механізатори. Сошник до сі
валки СЗ-3,6 для підсіву озимих культур. 
Переоснащення сівалки СУПН-8 з гід- 
роприводу на механічний привід венти

лятора. Це забезпечило задану густоту 
кукурудзи при сівбі. Зчіпка для трьох- 
сівального агрегата, що дала можли
вість високоефективно використовува
ти трактор Т-74, підвищити якість сівби, 
вивільнити два трактори ЮМЗ-6, Тільки 
впровадження цих трьох рацпропозицій 
дало економічний ефект понад тисячу 
карбованців.

_  3 нинішнього року колгосп пови
нен перейти на повний господарський 
розрахунок. А це значить, що треба 
ощадливо витрачати гроші, домагатися 
якнайбільшої віддачі від землі і техні
ки при найменших затратах праці і кош
тів. Над цим і працюємо, — розповідає 
головний інженер.

Сказане підкріплюється конкретними 
справами. Ще до 25 грудня у колгоспі 
відремонтували всю посівну і грунтооб
робну техніку. Зараз готують до робо< 
ти трактори.

Механізатори унлали договір із прав, 
лінням колгоспу на орендний підряд. 
Зрозуміло, що, дбаючи про високий кін
цевий результат, вони ще старанніше го
тують машини до весняних польових 
робіт. Це полегшує і роботу головного 
інженера.

Та підряд водночас і ускладнює його 
роботу. Тепер, як кажуть, не покоман
дуєш. Прийняте рішення треба обгрун
тувати як технічно, так і економічно. 
Тож на столі в інженера поряд з літера
турою про новини науни і техніки, про 
досвід високопродуктивної експлуатації 
сільськогосподарської техніки з'явилися 
брошури про нові форми організації І 
оплати праці, зокрема, про колинтивний, 
сімейний, орендний підряди.

Становлення спеціаліста не повинно 
залежати від випадковостей, а має бути 
закономірним явищем. Про це якраз І 
йшла мова на зустрічі молодих спеціа
лістів сільського господарства, які за
кінчили навчальні заклади в останні ро
ки, з керівниками Кіровоградського ра
йону. Тоді я й познайомився з Василем • 
Ткаченком, із багатьма його ровесника
ми — головним агрономом колгоспу 
«Мир» Сергієм Кравченком, агрономом 
з насінництва колгоспу імені Гагаріна 
Іваном Нікітіним, головним інженером 

І колгоспу імені Фрунзе Василем Мель- 
I ниченком, з економістом по оплаті праці 

колгоспу «Рассвет» Галиною Севостян,.< 
; Вони 
І були

Та
дей. ...
не раз називали «майбутнім», 
сільськогосподарського 
району. I щоразу, коли чув ті 
хотілося доповнити: і сьогоднішній день 
теж за ними. Згадайте Василя Ткачен-« 
на, його вміння втілювати набуті знан
ня у повсякденні практичні справи.

А чому «ділова людина»... Чи немає 
в цім епітеті негативного відтінку, ха* 
рактерного для вчорашнього дня: діло« 
вий — значить, пробивний, вміє свого 
добитися, не гребуючи ніякими метода« 
ми? Ні! «Василь Ткаченко, — однознач« 
но говорили всі, з ким доводилось спіл« 
куватися, — людина ділова, бо робить 
діло».

трималися просто, невимушено, 
між собою на «ти».
не тільки це єднало молодих лю- 
У виступах, просто в розмовах їх 

«надією» 
виробництва 

слова,

в. ЦВЯХ, 
громадський кореспондент «Моло
дого комунара».

Кіровоградський район.
Фото автора.

ве

відчинено для ВСІХ..*
Е/ ІРОВОГРАДСЬКИЙ Будинок техніки офіційно був 

відкритим у вересні минулого рону. Його адреса: 
вулиця Жовтневої революції, 20. Майже рік довелося 
«відвойовувати» приміщення. Після ряду виступів у 
пресі, здається, з цим покінчено раз і назавжди. Та 
назріло ряд поточних проблем. Про них і розповів у 
своєму інтерв’ю кореспонденту «Молодого комунара» 
директор Будинку техніки Віктор КУЩ.

коли 
вам 

стих, 
зу-

КОР.: Вікторе, 
•бум з виділенням 
приміщення дещо 
вдається, можна всі 
сплля спрямувати на ро
боту. Що в цьому напрямі 
■зараз робите?

— Кажуть у народі, що 
-рдиа біда веде за собою 
Іншу. Так і у нас. «Від
воювали® приміщення, а 
до них пір не. можемо йо
го відремонтувати. Ре
монтні робити ведуться 
РБУ-2 «Облрембудтресту». 
Планували до новорічних 
свят їх завершити. На 
жаль, той, хто до нас за
вітає ввечері, може біль-

так темно і еахара- 
будівельними відхо« 

що й наші праців- 
які звикли до цього, 
^спотикаються.

Як поскоріше

ше й не прийти: у примі
щенні '—------- *
щено 
дами, 
ники, 
часто

КОР.;
покласти цьому край?'

— У нас ремонт прово
дять аж... три працівники 
РБУ. Якби ця справа пе 
відкладалася з дня на 
день і велася більшою 
кількістю працюючих, ми б 
давно приступили до вико
нання своїх прямих обо
в’язків.

КОР.: Що ви маєте на 
увазі?

— Роботу. Плануємо при 
нашому Будинку техніки 
організувати клуб само
діяльної технічної твор
чості. Тут об’єднаються 
всі бажаючі, в яких є по
тяг до творчості. Вони 
зможуть не тільки теоре
тично, а й практично ви
пробовувати «на міць» 
свою ініціативу. До речі,
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нашому місті є багатов
ентузіастів, які б бажали 
чи то механізувати ряд 
виробничих операцій, чи 
впровадити у виробництво 
якийсь свій винахід.

Та з різних причин їхня 
ініціатива не знаходить

(
практичного застосуван
ня. Ми вирішили допома
гати таким товаришам. 
До їхніх послуг будуть у 
нас консультпункти. З ус
таткування — верстати, на 
яких можна виготовити ту 
чи іншу деталь, пристрій.

КОР.: Ви кажете про це 
в майбутньому часі: бу
дуть. Але ж ще немає...

— Дійсно, нема. Та ми 
маємо в своєму розпоряд
женні чимало коштів, на 
які в змозі придбати необ
хідне нам обладнання. 
Вже існує домовленість у 
цьому плані з колектива
ми «Друкмашу», «Гідроси- 
ли>, інших підприємств. 
Все впирається в одну 
гальмуючу причину: нема 
куди всі ці верстати, які 
ми купимо, встановити. 
Приміщення ж не відре
монтоване...

КОР.: Чи не боїтеся, що 
заводи «спихнуть» ті вер
стати. які вже в них мо
рально застарілі, або ще 
гірше: зіпсовані. Тобто, 
діятимуть за давньою при

казкою: «на небоже, що 
мені негоже»?

— Про це ми вже ду
мали. Тому перш, ніж ку
пити, будемо пояснювати 
керівникам підприємств 
значимість нашої роботи. 
Думаю, вони зрозуміють, 
що в кінцевому результа
ті наші винаходи, розроб
ки використовуватимуть на 
цих же заводах, де ми 
плануємо,закупити облад
нання. Від технічної но
визни обладнання залежа
тиме і ефективність на
ших розробок.

КОР.: — Чим можна по
хвалитися вже сьогодні? 
До вас йдуть люди?

■— Звичайно. Приходять 
учні,, робітники, служ
бовці. Одним словом, всі 
Ті, хто мислить не тільки 
творчо, а й реально. Пра
цівники Будинку техніки 
розповідають їм про його 
призначення, запрошують 
взяти участь у технічній 
творчості.

з цього приводу хоче
ться розповісти один ви
падок. Влітку, прочитав
ши оголошення, до нас 

зайшов будівельник Ва^ 
лентин Дегтярьов. Роз
питав про нашу, роботу. 
Через деякий період, під 
час своєї відпустки, влаш
тувався на місяць в РБУ. 
яке здійснює в нас ремонт 
приміщення. Виконував 
столярні роботи, і зароб
лені гроші за цей час ви* 
рішив перерахувати на ра
хунок Будинку техніки. Та 
запізнився з своєю про
позицією в бухгалтерію 
РБУ, яка йому видала за
робітну плату готівкою.

Не роздумуючи, Вален
тин Васильович приніс 
зароблені гроші, близько 
сотні карбованців, зали
шив на моєму робочому 
СТОЛІ, при цьому мовившиз 
«’—Д спіль«ої справи».

КОР.: Яким ви, Вікто
ре, як директор, бачите 
завтрашній день Будинку 
техніки?

— В першу чергу — 
відремонтованим. А в то
му, що ми працюватиме
мо, і, думаю, результатив
но, немає ніякого сумніву.

Інтерв’ю вів Ю. ЯРОВИЙ.
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СЬОГОДНІ ми надто гостро відчуваємо 
прірзу між дійсно людським світогля

дом і тим, що його фальшизо підміняло. 
Анкета, яку наприкінці минулого року по
ширив серед молоді обласного центру Кі
ровоградський міськком комсомолу, ви
кликала пожвавлення серед опитуваних. 
Зона вражала передусім щирістю питань 
Молодь опитувано окремими соціальними 
групами — учні, студенти, робітники і служ
бовці. Донедавна в понятті «радянська мо
лодь» не вирізнялося на соціальне по
ходження («робітничо-селянське» підходи
ло більше до 20-х і 30-х років), самостій
ність, нарешті, матеріальне забезпечення. 
Адже, як можна порівнювати дозвілля 
старшокласника, котрий перебуває на за
безпеченні батьків, і молодого робітника— 
того самого, що тримає в кишені власно
ручно заробленого карбованця...

— Цим анкетуванням ми переслідували 
дзі мети, — розповідає другий секретар 
Кіровоградського МК ЛКСМУ Сергій Али- 
мов — Соціологічне вивчення нашої мо
лоді і визначення напрямів майбутньої 
ооботи ноаоствореного творчого об’єд- 
’ЗННЯ молоді.

Мені ж особисто пригадуються серпневі 
черги біля обох кіровоградських вузів, від- 
сєрті сльози тих, хто не пройшов за кон
курсом. Тому візьму сміливість припустити 
еквівалентність студентських і робітничих 
показників. У всякому разі ректорату 
КІСМу під силу налагодити тісніший зв’я
зок із флагманом сільськогосподарського 
машинобудування країни ВО «Червона зір- 
ка». Наприклад, відраховуючи недбайливих 
першокурсників, можна на їхнє місце за
раховувати бажаючих навчатися передових 
молодих робітників (із числа тих, хто «не 
пройшов за конкурсом»). Це б спрямову
вало першокурсників не тільки на відстою- 
сання звання студента, а й на подальшу не
легку п’ятирічну дистанцію, мета якої 
інженерський фах.

V nun застій в сфері глас- ~станщям. її породив заст Ф . ............. пПППІІППППППІПППІІПІІППІІІ
ності, недовіра до вітчизнян пМмимав z
сової інформації. У школярів У и. £
життєвого інтересу до джерел і Ф Р І а* 11 '13POCHUKки через нівелювання політичних .*«**₽** g У *11
цій, які перебувають ще на рівні р £ ІЙ їСОМСОрІЗд.
тих. Не перебільшу, якщо скажу, ще’ ’ $ Sg ВІСІ
тьсх нинішніх школярів проблеми & L > 
дози хвилюють не більше, ніж, скажім, 
проблеми металічного року., У 
політінформаціях так і не з явився 
ний «оціночний механізм», необхідним д 
політичного розвитку. Студенти, робітни
ки і службовці ясніше усвідомлюють проо- 
леми перебудови, відчувають зміни в ж

я к подолати
розчарування

Соціологічна інформація. Чи подобається 
□ам те, чим ви займаєтесь з житті (дані в 
процентах від кількості анметованих)?

подобається 637 ВОЛ

S не зовсім

не подобається

28,0 11,9

3,3 4,6

J

а
s

зоасім не по
добається

Проаналізувати 
кандидата філософських наук 
кафедрою наукового комунізму 
градського державного педінституту 
цента Юрія Петровича СУРМІНА.

ДУМКА СПЕЦІАЛІСТА: Вважаю, що тра
фи анкети «не зовсім» та «не подобається» 
спід аналізувати разом: учні — 31,3 про 
центи, студенти — 16,5, молоді робітники 
і службовці — 68,0. Найбільше невдоволен
ня висловлює третя група анкетованкх, що 
пов’язано з труднощами їхньої трудової 
діяльності. А саме — низькокваліфікована 
праця, невисокі заробітки, нарешті, непри
каяність робітничої молоді. Ця соціальна 
група гостро стикається із проблемою твор
чості. Рівень робітничої кваліфікації нижче 
рівня кваліфікації робітничого місця і на
впаки, звідси й невдоволення, розчаруван
ня. Студентам найбільше подобається те, 
чим вони займаються в житті. Головні фак
тори цього — інтерес до навчання, пов’я
заний із творчим характером діяльності. 
Поруч з цим не існує секрету, що до вузів 
потрапляють і ті, хто навіть не уявляє собі 
майбутнього фаху, тобто вчиться, аби вчи
тись. На це впливають і воля батьків, і від
строчка від служби в армії, а також думка, 
що сидіти в аудиторії значно легше, 
працювати на заводі. Незацікавленість 
навчанні третини сьогоднішніх 
никіа яскраво підтверджує 
шкільної реформи.

анкети ми

3,4

попросили 
завідуючого 

Кіроао-
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старшоклас- 
необхідність

ї
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? Завершується перший £ 
? місяць нового, 1988 ро-Я
> ку — третього року XIIІ
Ьґятирічки. Вже можна» 
| підбити перші підсумки» 
? виконання взятих соціаЛ 
к дієтичних зобов язань. | 
І Адже від того, якнмбуЛ 
к де старт, в значній мірі | 
>? залежатимуть подальші | 
!> успіхи. Пам’ятай проце,« 
>> комсорг. Чимало під-1 
І приємств області нині» 
у працюють в умовах но-» 
» його господарювання — » 
І на госпрозрахунку. Пе- | 
І реведення колгоспів і» 
| радгоспів на повний» 
•> госпрозрахунок теж ви-» 
» мога сьогодення. Тож» 
■слід передбачити все,£ 
•що сприятиме підвищені 
;ню ефективності вироб-» 
; иицтва, раціональному» 
; використанню ресурсів,» 
; зміцненню фінансового» 
І становища. «
> Триває зимівля гро-^ 
і мадської худоби — від-? 
і повідальний період у ро-|
> боті тваринників. Там.«
> де до зими підготували-1 

ся як слід, добиваються« 
високих результатів про-| 
дуктнвності худоби. А; 
там, де панує безгоспо
дарність, байдужість ке-; 
різників і спеціалістів! 
комітетів комсомолу до! 
роботи тваринників узи-] 
мових умовах, допусти-! 
ли відставання. Тож.! 
комсорг, подбай про за-- 
кріплення молоді на фер-! 
мах, про створення їм' 
хороших умов для праці 
і відпочинку. Треба 
швидше впроваджувати 
нові,форми і методи гос
подарювання, 
ред, сімейний

32,0

47,3

20,7

війна» в стилі
хард року

Соціологічна інформація. З яких джерел 
ви дістаєте інформацію про політичні по
дії, новини внутрішнього та міжнародного 
життя?

«Психологічна
з
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на 
ваші

вашу 
това-

і ВІД

усе віддають роботі 
більшість працює

добре
добре працює ли-

учні сту робіт- 
денти нини

учні сту
денти

робіт
ними

розмова з друзями 22,1 10,0 22,5

бесіда з викладачем, 
наставником 6,9 6,2 4,0

газети і журнали 25,2 33,8 34,5

- лекції 33 10,5 . 23
вітчизняні радіо і То 30,5 33,2 343
західні радіостанції 12,0 6,3 23

можливості самоаряду- 
якщо скажу, що 

приво-

ті, її демократію, 
ванна. На помилюся, 
двадцятирічні і старші поступово 
даться в рух.

Молодь слухає рок. Але робота всіляких 
«голосів» і «хвиль» завжди будується на 
«психологічній війні». «Розважаючи — роз
важай, розважаючи — спрямовуй» — про 
це на Заході не забувають. Так працює ме
ханізм пропаганди, так залучаються до 
ідеологічної обробки молоді люди СРСР. 
Чи не тому останнім часом поламався зв’я
зок із національною культурою? І коли віт
чизняна рок-індустрія тільки і 
випуск саоєї високоякісної продукції, мо
лодь жадає року — тих пісень, в сучасно
му стилі, а найголовніше — чесних 
душі.

Які причини того, що деякі з ваших то
варишів слухають західні радіостанції!

учні сту
денти

робіт
ники

здобути оперативну 
інформацію 19,0 12,5 13,1

сучасна музика 33,1 37,5 36,0

відповіді на ключові 
питання 16,1 2,0 11,9

оригінальність 10,8 19,6 16,0

погане знайомство
з вітчизняною пресою 9,0 13,2 9,4

відповіді на питання, 
які не знайти у нас 12,0 15,2 13,6

ДУМКА СПЕЦІАЛІСТА: Головним фак
тором сьогодення є роль вихователів в ін-
формованості своїх учнів. Вона катастро
фічно мала. Нинішній викладач і наставник 
повинен бути політичним керівником, але 
ми бачимо інше — викладач далекий від 
дійсних проблем студента чи школяра. 
Причина? Низька професійна політична 
підготовка керівників. У кожному колекти
ві існує група політично-наївних молодих 
людей (таких нараховується приблизно З— 
6 процентів], яку необхідно враховувати. 
Ця група щиро довіряє західним радіо-

Насампе- 
„ . ----- підряд,

налагоджує Адже кому, як не моло- 
................~ " вагомий

з трьох...
Соціологічна інформація. Як, 

думку, працюють та навчаються 
риші!

« дим, робити
<< внесок у реалізацію Про-? 
* довольчої програми.

23 лютого — 70-річчя? 
| утворення Радянської^ 
» Армії і Військово-Мор 
I ського Флоту. Цій події < 
| присвячений і місячник < 
І Оборонно-масової робо-! 
| ти, який почався 23 січ- < 

ня.^ Слід активізувати; 
В роботу комсомольським.' 

дтсаафівським органі-; 
заціям по військово-пат-

4 ріотичпому вихованню 
| молоді безпосередньо усту- робіт- 

денти мини

36,6 8,0 4,1

20,1 71,5 60,6

433 1«,5 8,1

— — 27,2

ше дехто
усі працюють без

турбот

ДУМКА СПЕЦІАЛІСТА: Питання — 
сичне. Всесоюзний центральний ІНСТИТУТ 
соціальних досліджень, який займався цією 
проблемою, відповів так: в середньому по 
країні нині з трьох чоловік працює один 
А винен у цьому економічний механізм’ 
який поки що не діє на повну потужність’ Через це не реалізується енергія Топоді’ 
губиться трудовий стимул. Хто дасть кон 
кретну відповідь: чому інженер який ви 
найшов ідею верстата, заробляє менше р£ 
бітника, який на ньому працює! Подібних 
питань нині чимало... м «них

Поглиблення світогляду (особливо у МО
ЛОДІ) І є одним із напрямів перебудови 
Адже як може Перебудувати с»п« с 
молодий робітник ЧИ службовець котрий 
міркує за старими мірками? у« ' °ІРИИ 
деа-три роки їхнє місце й відпори» РЄЗ 
займуть сьогоднішні старшокласники 
цюг цей дуже міцний. Р асники. Лан-

Що вас хвилює, молоді?

у, Трудових колективах. 
| Комсорг, подбай, щоб v 
<$ важливих військово-пат- 
I РЮТИЧНИХ L ’
SS хта\’ * “А,ял’ оуыигI ФР™-акціях, зустрІ-J 

псттИКаМ*-и 5 воїнамиИІРз-> 
Участь0« А₽МІЇ ВЗЯЛЙ 
лепк Ожен комсомо-; 
дина 3ЖНа Молода лю'’ 
mv мЯп?а .Магістрально-! 
^:\_НаПрЯМ1 Місячника—:

і до
по

пі д- 
спе- 

: він- 
видів

магістрально-

підготовка 
військової 
т"?овціЯ ВОбО"и

^0°рВтГЄХНЇЧН,1х І 

ливаНпораСппЛа СПР"ЯТ- 
зимовихРав*Л-Я ₽ОЗВИ™У 
Але як Л,Д спорту.

ЩЄ hTS, X

ч про органі- 
спортив- 

: ходів і пп^«п»Жннх 110
> ‘‘рогулянок

МОЛОДІ 
служби,

---- і ПО
Технічних

--- ,

ГОц|.„.во ..ж„„ки, !’=Ч"О масо«,,?
врядування і демократії. питань само- « них змагань г- 

Отож, розмова продовжується. I
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О. СЛИНО, секретар 
комсомольської органі
зації управління внутріш
ніх справ облвиконкому! 
Де витверезника прийме* 
ють осіб тільки з тяжким 
чи середнім ступенем 
Сп’яніння. Із легким — ні. 
Міліціонер, коли забирає 

...... Триває операція «НІЧНЕ МІСТО);“3”--------------- ----- ’
СПЕЦМЕДСЛУЖБА ЗАПЕВНЯЄ, ЩО КІЛЬКІСТЬ її КЛІЄНТІВ НЕВПИННО ЗМЕН

ШУЄТЬСЯ (РЕПОРТАЖ «НІЧ У ВИТВЕРЕЗНИКУ » В «МК» ЗА 16 СІЧНЯ Ц. Р ), А МИ З 
ВАМИ ПРОДОВЖУЄМО САХАТИСЯ НА ВУЛИЦЯХ ХИСТКИХ ФІГУР І «ГАСНЕМО» ВІД 
БУРЯКОВОГО ПОДИХУ СУСІДА ПО ТРОЛЕЙБУСУ. «НУДИ Ж ЦЕ ДИВИТЬСЯ МІЛІ
ЦІЯ?» — ОБОВ’ЯЗКОВО НАВІДУЄТЬСЯ ПРИ ЦЬОМУ ДУМНА. НАШ КОРЕСПОНДЕНТ 
І СПРОБУВАВ ПРОАНАЛІЗУВАТИ, ЯК ОХОРОНЦІ ПОРЯДКУ БОРЮТЬСЯ З ПИ
ЯЦТВОМ.

п’яного, має відвести його 
на опорний пункт для 
складання документа. По
вів — значить, залишив 
маршрут, де в цей час 
може й злочин статися. 
Для складання протонолу 
потрібні свідки. Де їх 
взяти? Люди йдуть на ці 
Справи неохоче. Якщо є 
дружинники, то добре. 
Але ж не секрет: деякі 
дружинники вийшли, по
в’язки схоеєли і подали
ся в кіно. А не початку 
грудня дружинник із «Чер
воної зірки» після пива 
мало не зчинив бійку, з 
нього зірвали пов’язку. 
Не хочуть свідчити й дру
жинники 3 КуЩІЕНИ, бо 
пам часто затриманими 
Виявляються «свої»...

М. В. КРАСЮК, коман
дир взводу особливого 
призначення УВС: У рес
торанах нині немає ніяких 
норм відпускання спирт
ного — хоч і відро пода
дуть. Офіціанти матері
ально зацікавлені в спою
ванні. Виходить із ресто
рану п’яний, а як ти його 
візьмеш? «Я відпочивав». 
Поряд приятелі чи дру
жина: «Ми його додому 
ведемо». П’ятачок ресто
ран «Київ» — забіга- 
лівка біля нього — кафе 
«Інгул» буквально зали
тий горілкою.

В. М. ЄВТЄЄВ, старшина 
(патрульної служби УВС: 
Гаряче місце й біля бу
динку побуту «Інгул», 
особливо коли там еєсіл- 
ля. Поряд зупинки авто
бусів, що їдуть Е усі кін
ці міста, доводиться час
то витягувати п’яних із 
•транспорту. І знаєте, бу
ває, що як побачать нашу 
форму, зразу «тверезіша
ють». Відійдеш — знову 
хитаються. Якби в нашій 
патрульній машині був 
фельдшер, щоб на місці 
визначав ступінь сп’янін
ня... І ще: якби чергова 
частина приймала п’яних 
хуліганів лише по рапор
тах міліції, без свідків, 
хоча б до 19.30 і після 
23.00, коли нема дружин
ників. Скрутно нам, коли 
затримуєш правопоруш
ника, а довкола збирає
ться народ і починає за
хищати його, іноді навіть 
не знаючи суті справи. 
Мовляв, міліція прискі
пується...

В. О. БАРАНЦЕВ, за
ступник начальника політ- 
відділу УВС: Дуже непо
коїть кафе «Юність». У 
самісінькому центрі міста 
групи молодих людей 
курять, плюються, лають
ся. Підходиш поговорити, 
£ вони форму неприязно 
сприймають. Комсомолу 
попрацювати б у тій юрмі, 
£ то виходить, ніби ми з 
ним на різних поверхах.

Тривожне явище — са
могоноваріння. Не зав
жди сивуху варять для 

виску. Дідусі, бабусі «на 
смерть» тримають, де
хто — «для слюсаря, трак
ториста, дрова пиляти». 
Виявляти «вогнища» са
могоноваріння — «пара
фія» дільничних Інспек
торів.

Сприяє процвітанню пи
яцтва і торгівля. В Доб- 
ровеличківському районі 
продавець у невідведе- 
ний час продавала спирт
не, посилаючись на «усне 
розпорядження згори».

Райвиконком відмовився 
від цього. Є випадки, що 
на самогоноварінні попа
далися депутати сільрад. 
Комісії по боротьбі з пи
яцтвом діють формально.

Ю. М. БУЛАВЕНКО, 
старший сержант пат
рульно - постової служ
би УВС: Як виявляємо 
гнізда самогоноваріння? 
По запаху браги в під’їз
дах, зокрема. Або бачи
мо, несе чоловік бутель. 
Що несете? Ага, ясно. Де 
взяли? Проспект «Правды», 
37, 39, Пацаева, 29 — там 
поштрафували самогон
ників на 100, 300 карбо
ванців. Викручуються: од
на каже, що апарат пози
чила; інша — що для 
дочки на весілля трима
ла, а дочка, ми перевіри
ли, і не збирається за
між... Конфісковані апа
рати доставляємо у відді
лення міліції, горілку і 
брагу виливаємо при свід-

Виїзд перший. В екіпа
жі машини патрульно-пос
тової служби заступник 
командира ППС по політ- 
частині Ю. І. Головченко, 
міліціонери А. І. Линник і 
В. І. Макаренко і автор 
цих рядків. Перший візит 
— до пивбару на Критому 
ринку, що сховав під зем
лею обширні надра з че
канками і запорожцями 
на стінах та свинцевими 
випарами пива, застарі
лої тарані і ще чогось 
кислого. Тут «спокійно» — 
це значить, що ніхто ні
кого не пригощає стуса
нами, не займає горизон
тального положення і не 
сифонить тихцем у бокал 
хлорофос.

У наступній точці — 
«Шашличній» біля універ
магу «Ювілейний» на схо
жому загальному фоні 
увагу міліції привертає 
юнак в адідасівській шап
чині. «Чого тут?» — «А що, 
хіба пива не можна випи
ти?». Підскакує дівчина: «Я 
його дружина, ось по
гляньте —- обручка». Сто
рони після бесіди в ма
шині про се та те: де пра
цюєш, де живеш — роз
ходяться мирно, і майже 
одразу екіпаж одержує 
«радіо»: в центрі міста 
пограбовано жінку, треба 
ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО ПОНіу кір 

злочинця.
На вулиці Рози Люк

сембург беремо на борт 
розпатлану даму, з якої 
на вулиці зняв шапку мо
лодик. Вигляду його вона 
майже не пам’ятає. Круж
ляємо закавулкамн, у пе
рехожих, котрі нагадують 
грабіжника, міліція пере
віряє документи, огля
дає... Повертаємося на 

місце пригоди, забирає
мо хлопця, що з прияте
лями давненько тут мая
чить, доставляємо в най
ближчий опорний пункт 
міліції. Та навряд чи це 
він. Сигнал надійшов на 
02 через ЗО—40 хвилин 
після грабунку — за цей 
час можна від’їхати на 20 
кілометрів від міста...

— Якщо сигнал про по
грабування надходить че
рез 3—5 хвилин по лінії 
02, то злочинця ще мож

на зловити, — пояснили 
члени екіпажу. — Чим 
пізніше, тим менше шан
сів.

Чергове радіо — у тій 
же «Шашличній» потрібне 
підкріплення. Не місці 
члени екіпажу і ще кіль
ка міліціонерів намагаю
ться заправити в «зек-са- 
лон» (вузенький бокс у 
задній частині міліцей
ської машини з двома си
дячими «плацкартами») чо
лов’ягу, що з усієї сили 
відбивається ногами і сип
ле брудною лайкою. Коли 
нарешті дверці за ним 
зачиняються, з руки од
ного з міліціонерів тече 
кров.

Перев язку він робить 
уже на Критому ринку, 
де відбувається передача 
машині спецмедслужби 
кількох відвідувачів то
го ж пивбару, де на по
чатку вечора все нібито 
було тихо. Мені пропону
ють зазирнути в фургон. 
Найколоритніша фігура — 
меланхолійний дідок з об
личчям, що примушує 
здригнутися. «Це в нього 
асфальтова хвороба, — 
пояснює хтось із міліціо
нерів. Добряче «дружки» 
проволочили лицем по 
тротуару...».

Виїзд другий, у бригаді 
два працівники міліції — 
В. І. Сажевський та О. В. 
Олійник. Знову починаємо 
вечірній об’їзд.

У барі на розі вулиць 
Шевченка й Декабристів, 
котрий кіровоградці на
рекли «Вічним покликом» 
(інакше — «п’яним ро
гом»), обстановка розку
та. Тут не сидять, а стоять 
(хто може). Хто ні — не- 
півлежать на стойці чи су
сідах. Дехто курить. На 
зауваження — хто вихо
дить, хто огризається: 
«Облиш, начальнику, сьо
годні різдво, не чіпай». 
Серед маси виділяється 
молода особа з лукавим 
поглядом, котра під ручку 
з приятелем вибирається 
з підвалу. «Як, Майю, ти й 
досі не п’яна?» — признає 
знайому Василь Івано
вич. — «До восьми буду і 
знову сюди прийду...».

— Сюди, крім алкого
ліків, часто навідуються й 
молоді наркомани «для 
пивного запаху», щоб 
прикритися...

Черговий виклик — до 
облшляхбуду. В одне з 
приміщень забрався неві
домий, почав трощити 
ялинкові іграшки, а потім 
роздягатися і вкладатися 
спати.

Невдовзі опиняємося в 
товаристві дядечка, кот
рий на питання про місце 
проживання й прізвище 
волає «Не знаю», а про 
місце роботи — «Рециди
віст я?..». Документів не 
має. Лупцює кулаками в 
двері, лається, плаче, ту
потить ногами. Нарешті 

називає прізвище — Куп- 
риненко Микола Павло
вич. О. В. Олійник робить 
по рації запит — такий не 
значиться. В. І. Сажев
ський бере пояснення у 
співробітників облшлях- 
буду, і веземо пасажира 
до Ленінського РВВС. Він 
встигає за цей час добре 
зволожити собі штани і 
підлогу в машині. У від
ділі кільком міліціонерам 
ледве вдається відібрати 
Е нього кишенькові речі • 

і 300 з лишком карбован- \' 
ців для опису. Поки в при
сутності дружинників і 
прибулих за викликом 
представників витверез
ника все це документує
ться, п’яний кидається 
ззаду на міліціонера. Йо
го встигають перехопити...

— Приловили б його на 
вулиці хулігани, обчисти
ли б, — а він би тоді скар
жився, що міліція забра
ла гроші...

Виїзд третій. Цього ра
зу на легковичці, разом з 
уже знайомим вам Ю. І. 
Головченком та водієм 
Є. Б. Скрипницьким. Під
рулюємо до «Києва», зу
стрічаємося з постовим. 
«Повії є?». — «Подивимо
ся в барі. Хоча Залізяка 
вже пішла». В бері особ
ливого руху не помітно. 
Мені показують на діви

цю з «тих самих», досить 
сумирну. Розмовляємо з 
помітно захмелілим мо
лодиком. Володимир Єре
менко, подовгу ніде не 
працює, зараз нібито 
влаштувався на «Червоній 
зірці», певний час ходив 
у віруючих. На запитання, 
чи скоро ж кінець світу, 
п’яненько хихикає...

Після цих сцен порож
ній парк культури імені 
50-річчя Жовтня з вели
кою ілюмінованою ялин- 
ною здається райським 
куточком Саме так — 
здається Бо й тут ми 
приймаємо на борт пос
тового, що показує вели
чезну рогатку — щойно 
підлітки стріляли по ліх
тарях.

«Не передихнеш», — 
і Ільми встигаю подумати,

як ми вже опиняємося в 
новозабудованому районі 
вулиці Бєляєва. В одному 
з підвалів тут мають бути 
бродяги. Заходимо. У теп
лому приміщенні дзюр- 
чить вода, голий тапчан, 
ганчірки, склотара... «Піш
ли десь, видно», — і вже 
хочемо вибиратися на
двір, як Юрій Іванович 
насторожується: «Чую
бродягу!». Ледве протис
куємося (доводиться зня
ти верхній одяг) з ліхта
риком під сходи. Сміття, 
ще будівельне, пляшки, 
поворот, голий ватяний 
матрац... і не порожній. 
Чоловік років під 50 не- 
вдоволений, що його по
турбували. «Мої докумен
ти в Кіровському райвід
ділі, мене там знають». 
Йому пропонують збира
тися, а я тим часом огля
даю «помешкання».

Воно займає метрів так 
із 3—4 і служить спаль
нею, туалетом і їдальнею. 
У мотлосі вперемішку 
хліб, недоїдки, пляшки з 
пивом і «Цитрусовим» — 
тільки не газованим на
поєм, а одеколоном. «Де 
ви берете продукти?» ---
запитую жителя підвалу 
по дорозі. — На звали
щі?». — «О-о, тих, хто на 
звалищах, убивати пора— 
вони ежє мільйонери».

райвід- 
П Кизи- 

переклю-

госпу «П’ятихатськии»
Петрівського району. При* 
їхав лікуватися... в нерко* 
диспансер, пішов у один 
готель, не знайшов міс
ця, в. інший не звертався, 
вирішив ночувати на вок
залі, а «щоб не замерзну
ти», взяв пляшку горілки. 
«І сам здався в полон?».

Повертаюся в розмовіі 
до бродяги:

— А як ви вгадали, 
Юрію Івановичу, що в то* 
му закутку хтось є?

— За характерним за- 
пахом^. сумішшю пива, 
парфумів, екскрементів і 
немитого тіла.

— І що ж примушує 
цих людей так жити? Хіба 
в них немає дому, рідних?

— Здебільшого це їм« 
потекти, які ДО ЦЬОГО ДО
ПИЛИСЯ...

Всі ці рази я їздила зі 
співробітниками міліції не 
до кінця їхнього чергу* 
вання. Та, гадаю, спробою 
протокольного запису сво
їх вражень дала читачеві 
уявлення, куди дивиться 
та міліція, котра безпосе
редньо має очищати нем 
із вами життєвий простір 
від п’яничок. В усякому 
разі, склавши руки не си
дить. І не з джентльмен
ським контингентом спіл
кується. Ви, певно й зро
зуміли, що їй у роботі 
заважає.

На чергування в народ
ній дружині приходять 
дівчата, жінки, котрі піс
ля двох-трьох схожих на 
описані мною сцен і за 
золоті гори не погоджу
ються допомагати право
охоронцям. Отже, проб
лема — відбір дружинни
ків. Ще — радіооблад
нання машин і взагалі 
технічна оснащеність ППС, 
так би мовити, залишають 
бажати...

особливостей 
точки», 

пс- 
Кс-

ме* 
чо
ла а* 
ха
не- 

а до нього на «ви»₽
«сідайте»...

У Кіровському 
ділі черговий О. 
менко одразу 
чає нашу увагу на групку 
людей у вузькій заграто
ваній кімнаті, пропонує 
побесідувати. Молоді хлоп
ці відмовляються, два 
старші чоловіки погоджу

ються,
Іванов Євген Васильо

вич. Майор за званням, з 
виходом на пенсію пра- 
иХЄЛ X відяілі кадрів 
КІСМу. Валявся на вули
ці Лікувався в наркодис- 
пансері. Піде під суд зв 
неодноразову появу Б 
п якому вигляді В гро
мадських місцях. П’с го
рілку, «Русский пес» і 
«есе. що горить».

Нсвердюч Володимир 
Васильович, токар р.д.

І 
I

Що мені сподобалося в 
діях моїх «екскурсоводів» 
по нічному місту? Знання 
території, 
кожної «гарячої т- 
характерів і зв’язків 
стінних «клієнтів», 
ректність (хочеться віри
ти, не тільки в присутнос
ті кореспондента) — жод
ного разу не нагрубили 
затриманим. Навіть у 
не виникло бажання 
лов язі, що забруднив 
шину, зробити те, ЩО 
зяйка — шкідливому 
ТОБІ, * 
«проходьте».

Міліція дивиться донне- 
па і помічає ще й тане: 
«Центр Кіровограда пря
мо ощетиненмй точнами6 
де продається спиртне,— 
обурювався О. Сайко. — 
А поряд школи, студент
ські гуртожитки». Тут уже 
газеті варто приєднатися 
до міліції і разом з нею 
спитати: куди ж дивиться 
міськвиконком? Хіба там 
визнають лише обиватель* 
ську формулу: «Як не 
оуде «п яної» виручки, ні- 
чим людям буде зарплату 
видавати»! Хіба там не 
знають, що на кожен кар
бованець прибутку з пив- 
нищ наше суспільство 
втрачає 3—5 нарбованців 
через виробничий брак 
прогули, хвороби п'янив?

Не хочу сказати, що 
роззосередження алке» 
гомЬК„ИХ ТОЧОК 6"«”

Для жителів незаас- 
фальтованих околиць і що 
це допоможе покінчити 
З пияцтвом На жаль. ні. 

е я недавно лрочкта- 
па. коли не можна покій- 
Чити одразу зі зпом, тре
ба подовжити його шши.

Н ДД-тЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара»

м Кіровоград
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Фрагмент із гниття ударної комсо

КГЗКОР- 
будова 

інтернаціональна
Здається, будови по

дібного розмаху на Кі- 
ровоградщині ще не бу
ло: представники трид
цяти організацій, що 
входять до складу чоти
рьох міністерств, сотні 
будівельників із братніх 
соціалістичних країн — 
членів Ради Економіч
ної Взаємодопомоги зво
дять неподалік Долин- 
ської гірничо-збагачу
вальний комбінат окис
лених руд. Яких тільки 
епітетів, порівнянь не до-

велося почути звідтоді, 
як було прийнято рішен
ня про початок будівни
цтва! Та, певно, най- 
влучніше висловився сек
ретар комсомольської 
організації дирекції ком
бінату Олександр Хіх- 
лов:

— Нове слово у віт
чизняній металургії, — 
Із запалом мовив він. — 
Через кілька років до
менні печі півдня рес
публіки отримуватимуть

звідси високоякісну си
ровину.

Олександр довго роз
повідав про перспективи 
розвитку комбінату, спро
бував навіть популярно 
пояснити технологію зба
гачення безперспектив
них (як вважалося ра
ніше) руд:

— Розумієте, — під
креслив, — мільйони тонн 
породи з низьким вміс
том заліза, а піде в ді
ло, звільнятимуться зем
лі, зайняті відвалами.

—* Тут ус 
не без гордо 
СЯ Олексаш 
зведенням

За характером 
максималіст. То? 
став змальовувв 
лише у рожеви?

— Проблем н 
вистачає, — зізі 
верто. — Поїде? 
на власні очі п

І ми поїхали 
иаючи численні 
ні колії, обмнн 
тужну техніку, 
ські гори будм 

— Ось тут ( 
ція Червоне 
розповідав 
Хіхлов. — На 
ляже небачене 
ження. адже і 
курсуватимуть 
з окисленою і 
нок> рудою...

Побували м 
майданчиках, 
€я агломераш 
та збагачувал 
на, автоиех. ] 
піла напруж« 

Власне, нгп 
комбінату мі 
но розділити 
тори. В одно 
виробничі ко 
словацькі б 
У двох іншії



зкитгя ударної комсомольської

Фото В. ГРИБА.

— Тут усе гаразд, — 
не без гордості похвалив
ся Олександр. —- А от Із 
зведенням ДОПОМІЖНИХ

потужностей справи кеп
ські...

— Проблем на будові 
вистачає, — зізнався від
верто. — Поїдемо — все 
на власні очі побачите.

За характером він — 
максималіст. Тому й не 
став змальовувати все 
лише у рожевих тонах.

І ми поїхали, перети
наючи численні залізнич
ні колії, обминаючи по
тужну техніку, велетен
ські гори будматеріалів.

— Ось тут буде стан
ція Червоне озеро, — 
розповідав Олександр 
Хіхлов. — На залізницю 
ляже небачене наванта
ження, адже цілодобово 
курсуватимуть думкари 
з окисленою та збагаче
ною рудою..,

Побували ми і на буд- 
майданчиках, де зводять
ся агломераційний цех 
та збагачувальна фабри
ка, автоцех. І скрізь ки
піла напружена робота.

Власне, нині територію 
комбінату можна умов
но розділити на три сек
тори. В одному зводять 
виробничі корпуси чехо
словацькі будівельники, 
у двох інших — радян
ські та румунські. Поруч 
розташувалися житлові 
будиночки, побутові при
міщення.

Незабаром перекона
лися: Сашко не пере
більшує. Просто у полі 
непорушно завмерли кра
ни, не видно поблизу й 
будівельників. Тут зво
диться система очисних 
споруд. Вірніше, має 
зводитись працівниками 
тресту «Криворіжін- 
дустрбуд». Та ті чомусь 
не поспішають, хоч, пев-
но, розуміють: система 
вкрай необхідна зараз, 
адже вже готові до зда
чі в експлуатацію перші 
житлові будинки для 
учасників спорудження 
комбінату.

Будова ця — не лише 
інтернаціональна, а й 
ударна комсомольська. 
Тож не дивно, що пере
важна частина будівель
ників — люди молоді. 
Успішно діє штаб на чо
лі з Володимиром Зін- 
ченком, не перелічити й 
спільних акцій, проведе
них молоддю братніх 
країн.

На знімках: (зліва 
внизу) секретар комсо
мольської організації ди
рекції комбінату Олек
сандр ХЇХЛОВ; на буді
вельних майданчиках 
КГЗКОРу.

г

і
і
І

І '
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Л рослі. 
7А раз хІІЇ «ПОКИ ДИТИНА

І
>
1 ми дироїЖ карбованців.
у Це одне. А і
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V чіалог 
г з читачем

Це об єднання створене для реалізації всіх суспільиозначущих ідей 
пропозицій, які йдуть г!~ ------- * "

«Пульс»), ' - - -від молоді (із Статуту молодіжного об’єднання

П ЗАГАЛІ ідею подав другий секретар 
обкому комсомолу В. Іванов. У 

Світловодському міськкомі її підтрима
ли, поїхали в Дніпропетровськ, запози
чили досвід. І взялися за справу, в себе.

Молодіжне об’єднання створили ко
оперативним. Починали, можна сказати, 
з нічого, без будь-якої позички, своїми

І «шабашників» не тільки будівель
них. Директор «Пульсу» І, Карант 
мріє залучити до об’єднання найкращі 
ансамблі Світловодська, які могли б 
обслуговувати весільні та інші урочис
ті заходи. До речі, «Пульс» забезпечу
ватиме не лиЩе ансамблями, а й веду
чими, фотографами.

Дискотека, відеотека, вечірній дитсад
силами, обмірковуючи, що може дати 
реальний прибуток. Членом кооперати
ву стали дискотека . «Бюро альфа», 
клуб «Гармонія» (завод чистих мета
лів), група «Планета» (з того ж під
приємства), відеотека. Членами — не 
означає штатними працівниками. Хлоп
ці проводять дискотеки'в позаробочий 
час. Із зароблених коштів ЗО процентів 
перераховуються у фонд об’єднання, 
решта розподіляється на зарплату (від
сотків до ЗО) і розвиток матеріально- 
технічної бази клубу чи відеотеки (40 
процентів). А взагалі в майбутньому 
основний прибуток приноситиме клуб 
технічної творчості. Будуть в об’єднан
ні не лише такі клуби, а й «нефінансо
ві», як, наприклад, клуб воїиів-іитерна- 
ціопалістів.

В об’єднанні справу собі знайдуть 
не лише музиканти чи знавці музики, 
Тут уже створено бюро з працевлаш
тування молоді у вільний від навчання 
та роботи час. Користь не тільки в то
му, що молоді люди матимуть змогу 
покращити свій . матеріальний стан. 
Вже зараз набрана будівельна брига
да, яка відремонтувала кінотеатр імені 
Т. Г. Шевченка. Пізніше таких буді
вельних бригад буд'е більше. Вони 
працюватимуть за договорами. Ство
рюватимуться ще й бригади по наван
таженню та розвантаженню вагонів. 
Можливо, менше стане «шабашників».

[ АНОВНА редакціє! У
І мене троє дітей* я 

мати-одииачка, чоловік 
помер, дітей виховувати 
одній нелегко, але вони 
в мене вже майже до- 

і. Та не це мене за
раз хвилює. Моя донька 
хоче іти вчитися на про-

давця, але я її подалі 
від цієї професії від
воджу. І ось чому. У нас 
молодого спеціаліста у 
колектив не візьмуть, 
нема місць. Позаймали 
їх пенсіонери, які заро
били добру пенсію і 
зарплату ще мають не
погану. Дітей же з учи
лища після практики за
ганяють у глухі села, в 
них пропадає весь інте
рес до професії, бо пла
ни там не виконують, 
зарплата низька, та ще 
тратять на дорогу 15—20

А і друге, 
------- ... полюва
ти нема як, бо далеко. 
На мою думку, цих ді
тей після училища по
винні забезпечити ро
ботою за місцем прожи
вання хоча б на рік, щоб

Взагалі планів дуже багато. Най
ближчими директор поділився:

~ Це створення автомотосалону. То 
важливо, бо такий салон, який буде 
весь час розширюватися, сприятиме 
розвитку науково-технічної творчості. 
Ще, як тільки будемо мати приміщень 
йя, обов’язково зробимо вечірній дитя
чий садок.

Захоче, наприклад, молода сім’я про
гулятись ввечері, можна буде не обтя
жувати бабусь та дідусів — у вечір
ньому дитсадочку маля доглянуть.

Юнаки та дівчата знайдуть у моло
діжному центрі багато чого цікавого. 
Бо найперше завдання, яке ставить пе
ред собою 1 керівництво об’єднання, і 
міськком комсомолу, з чиєї легкої ру
ки організувався «Пульс», — залучити 
до діяльності у ньому найбільше мо
лоді. І особливо так званих «неформа
лів.».

З часом з’явиться тут клуб атлетич
ної гімнастики, любителів року, брейк- 
дансу.

Об’єднання поки що невеличке і до 
повної потужності йому ще далеко, є 
багато проблем (в першу чергу—з при
міщеннями)'. Але з часом «Пульс», на
певне, стане, як це записано в статуті, 
тим поглиначем і перетворювачем в 
корисні справи енергії молодих, яка не 
завжди, але часто вибухала, не прішо- 
сячи нічого доброго ні собі, ні людям.

Т. КОСТЕЦЬКА.
м. Світловодськ.

ЯК ЗАЇХАТИ В СЕЛО?
Шановна редакціє! Пишуть до тебе жителі села 

Червона Слобода. Хочемо розповісти про наш рей
совий автобус «Кіровоград—Кременчувата».

Автобус дуже старий, а дороги в село погані. Ми 
вже писали листа в автобусний парк, але від цього 
нічого не змінилося. Шофери в нас дуже хороші, 
намагаються робити все можливе і неможливе, аби 
автобус їздив. Але він весь час ламається.

Багато студентів із нашого села не має навіть мож
ливості приїздити додому кожної суботи — їздять 
раз на місяць. І то не знають, чи на другий день ви
їдуть з села. Ми просимо опублікувати нашого лис
та, може, нарешті, щось зміниться.

Г. КОВАЛЬ, А. ГРЕБЕНЮК, Є. ЦЕГЕЛЬНИК 
та інші жителі села Червона Слобода. 
Компаніївський район.

вони могли ввійти в курс 
справи, та й батьки до
помагали б їм. Ось на 
днях мені довелося го
ворити з однією мамою, 
донька якої працює 
продавцем у селі. Жін
ка розповідає, що поки 
працювала донька тут 
2 місяці, їй було ціка
во: давали план, покуп
ців було багато. А пішла 
в село — згасла: дале
ко їздити, умови в ма
газині незадовільні, план 
не виконується.

Так поступово втра
чається до роботи інте
рес. У найкращому ви
падку дитина ще попра
цює там до весни.

Тож мені і не хочеть
ся, щоб моя донька Га
ля оволодівала цією про
фесією. Може, я й не
права, але мені здається, 
мати повинна знати як, 
де і чим займається П 
дитина, поки вона твер
до стане на ноги.

Може й даремно сер
це материнське розри
вається, проте так хо
четься, щоб у доньки 
робота була до душі, і 
задоволення мала від 
неї, а не одні розпачі.

Відкрила я свою ма
теринську душу, може 
хто заспокоїть мене!

З повагою до вас Л. С. 
м. Помічна.



Тут ми закономірно підійшли до 
питання формалізму в таких закладах...

Чи ж спасгмось £s
культурою?
** Миколо Івановичу! Як видно, у 

системі культури за минулі застійні 
роки накопичилося чимало всіляких 
Проблем. Подолання їх вимагає часу Й 
Сил. А тим часом власне культура (та 
сама соціалістична за змістом і наці о- 
нальна за формою) все більше втра
чається для молоді. Чи не здається 
вам симптоматичним, що поява так 
рваних «неформальних» об’єднань «ро
керів», «брейкерів», «металістів», при
пала на роки, коли пісня, танець на
родні переживали не кращі свої часи?

— У цій думці є слушність: життя 
не терпить порожнечі. Пісня, танець 
Здавна були для людей формами вияву 
їхніх здібностей і нахилів. Інша спра
ва: естетичний ідеал. Говоритиму про 
речі загальновідомі: культура будь-яко
го народу є продуктом його життя і 
розвитку протягом віків, вона відби
ває ного пеперебутні цінності; разом з 
тим вона зазнає різноманітних впли
вів, які, за умови збереження глибин
ної основи, спадкоємності культури ма
ли. б її збагачувати. Однак коли на 
Догоду повочаспим впливам втрачає
ться демократична основа культури 
того чи іншого народу, то це вже три
вожний симптом...

Па щастя, не всі «неформальні об’єд
нання», про які нині так багато мо
виться, символізують собою відхід від 
того, справді прекрасного, що є в куль
турі нашого народу. Особисто я розу
мію під «неформалами» людей, які 
бажають цікаво спілкуватися на осно
ві якогось дуже сильного спільного ін
тересу. Якщо цей інтерес здоровий, 
якщо він гуманний і демократичний, 
то, чому б нам не відкрити для таких 
об єднань двері наших закладів куль
тури?

— Правди піде діти — такий фор
малізм існує. Виявляється він і в фор
мальному ставленні до потреб культу
ри, і в формальній турботі про її роз
виток. Формалізм — це перш за все 
бюрократичні лещата, в яких опини
лася не одна тільки культура. Тому 
зміни, які виявляються в демократиза
ції усього суспільства, повинні благо
творно позначатися і на культурі.

— Це підтверджує і пошта «Моло
дого комунара». Вона свідчить, що 
останнім часом дещо зріс інтерес мо
лоді до фольклору, народної творчості. 
У якій мірі культосвітні заклади готові 
забезпечити цей інтерес?

— Почну з того, що нам не вистачає 
наполегливості, послідовності в пропа
ганді й розвитку величезних культур
них багатств Кіровоградщиии. Адже 
ця земля подарувала світові видатних 
письменників, композиторів, театраль
них діячів... Рок, як ви кажете, сприй
мається на фізіологічному рівні. І хто 
його сприймає в першу чергу? Ті, кому

даВда
Перефразувавши відомий вислів Ф. М. Достоєвського, один із зарубіжних (Их 

■-------------- —----------------- ----- ---- ------------------------------------------ —--------- -------------  їд?
учасників минулорічного Іссик-Кульського форуму сказав буквально таке: № 

«Світ культурою спасається!». Ці слова, але вже із зовсім іншого приводу і за 

інших обставин, спливли в пам’яті автора цих рядків. Сталося це в службо- 

вому кабінеті начальника обласного управління культури М. І. СИЧЕНКА.

Розмова між Миколою Івановичем та двома його відвідувачами свідчила, 

що обговорюється питання на рівні «бути чи не бути?». І яким же було моє 

здивування, коли, дослухавшись, зрозумів: йдеться про купівлю звичайного 

баяна для учасника майбутнього копкурса баяністів. Торгівля вимагає плати

ти за інструмент готівкою, а управління культури може тільки перерахун

ком — готівкою інструкція «зверху» забороняє...

Із констатації цієї досить-таки безглуздої (інакше не назвеш) проблеми й 

почалася чергова розмова у «Клубі ділових зустрічей», яку ми анонсували у 

другому номері тижневика.

gj 
Ж

ми колись недодали уваги, бо надто 
декларували днлетййтськеі «Буде хліб 

буде й пісня»...
Отже, на сьогодні в селах області 

ре вистачає третини клубних і п’ятої 
частини бібліотечних фахівців. У му
зичних школах з кожних десяти посад 
Три вакантні... А як ми навчаємо есте
тиці в загальноосвітній школі? Годи
на щотижня — погодьтеся, не густо.

З метою активізації культурницької 
роботи на селі, пожвавлення взаємо- 
обміну концертами ми запроваджуємо 
з лютого ц. р. платні творчі звіти ко
лективів . художньої самодіяльності 
підрозділів культурно-спортивних комп
лексів, народних колективів тощо. Му
шу сказати, що це нове — добре забу
те старе. Свого часу такі концерти бу
ли заборонені вольовим рішенням ке
рівництва культури... До речі, такі кон
церти супроводжуватимуться виставка
ми народної творчості...

— Не секрет, що нині молодь часті
ше знайдеш не в клубі, а в тому ж мо
лодіжному кафе. Наскільки працівники 
культури цікавляться популярними міс
цями відпочинку молоді?

— Недавно мені довелося бути при
сутнім на вечорі в одному з кафе міс
та Олександрії, де з участю клубних 
працівників та бібліотекарів відбулася 
цікава розмова про поезію, про моло
діжні проблеми тощо... Вважаю, що 

'цей вечір — свідчення тенденції до 
появи у працівників культури інтере
су і до молодіжних кафе. Щоправда, 
поки що це тільки перші кроки. Зага
лом же сьогодні ми ще мало впливає
мо і па музичний репертуар, і на 
оформлення таких закладів/ Самі ро- 
зумієте — різні відомства.

— Державні заклади культури діють 
у нас в основному по селах та рай
центрах. А в містах переважають проф
спілкові, залізничні... Чи нема й тут ві
домчих бар’єрів?

— Такі бар’єри існують. Однак лік
відувати їх найближчим часом навряд 
чи вдасться. Залишається одне: спів
працювати з користю...

— Читачка з Новоархангельського 
району запитує, чи повинні заклади 
культури боротися з пияцтвом...

— Питання чисто риторичне. Зви
чайно, що повинні. Тільки не підміня
ти правоохоронні органи, а боротися 
дотепним словом, піснею, інсценівкою. 
Взагалі, чим гострішими, злободенні
шими будуть виступи тих же агітацій
но-художніх бригад, чим ближчими до 
життя людей, тим краще. Досвід тако
го плану є, зокрема, в Петрівському, 
Новомиргородському районах.

— Тут доречно згадати про сценарії 
для агітаційно-художніх бригад...

— Із ними, на жаль, справа стоїть 
не кращим чином. Тут нам доречною 
була б допомога письменників, друко
ваних органів — і республіканських, і 
обласних — у справі написання й про
паганди хороших сценаріїв.

— 25 серпня минулого року в «Мо
лодому комунарі» була замітка, автор 
якої запитував, хто має турбуватися 
про забезпечення сільських культпра
цівників житлом. На жаль, від-управ
ління культури ми пояснення з цього 
приводу так і не одержали. Мож(е, ви 
зробите це зараз?

— Я вже вам говорив про труднощі 
З кадрами. Вони тісно пов’язані якраз 
із житловою проблемою. А вирішувати 
її мали б у першу чергу місцеві госпо
дарські та радянські органи. Зараз ми 
ставимо питания так: культпрацівнпк- 
фахівеиь має забезпечуватися житлом 
нарівні із спеціалістами сільського гос
подарства. Звичайно, необхідною умо
вою є відмінна робота самого культ
працівника.

І все ж мусимо визвати, що в цьому 
питанні існує певна інерція мислення— 
від тих часів, коли культура була «по
пелюшкою».

Дуже близько до цього стоїть один 
недолік ваших закладів! вовн будува-

лися здебільшого в часи, коли про нов| 
форми роботи — клуби за інтересами, 
приміром, — ще піхто не відав. Через 
те на сьогодні проекти більшості ва
ших клубів безнадійно застаріли: один 
великий концертний вал, тісне фоїЦ 
та дві-три кімнати для гурткової рот 
боти — цього, погодьтеся, на сьогодві 
замало. Залишається слабкою і техніч
на оснащеність тих закладів.

А до цього ще додайте, що чимало 
клубів та бібліотек у нас мають певід- 
ремонтовапс опалення. Приміром, за 
даними управління культури, у Доб* 
ровеличківському районі — 5 клубів* 
З бібліотеки, в Олексаидрівському —* 
6 клубів, у Дол міському — 5 клубів 
не опалюються. Цей список можна 
продовжити. Багатьом закладам куль
тури доставили неякісне паливо. Там 
що культурні наші проблеми, пов’язані 
із відсутністю у молоді знання і любо
ві до різної культури, мають під со
бою і матеріальну основу. Там же, де 
до потреб культури ставляться із розу
мінням, справи кращі.

— Молодь із Павлиша Онуфріїв* 
ського району відказує цікаву думку) 
Використовувати під концертні зали, 
клуби різні пустуючі приміщення, ко
лишні культові споруди...

— Це ідея не з числа нових. Звісно, 
якщо де є порожні, придатні для вико* 
ристания приміщення, їх треба брати 
на облік і використовувати. Щодо но* 
лишніх культових споруд, то доиедав* 
на це була справа безперспективна, ÖÖ 
вони, як правило, потребують рестав» 
рації. Із введенням у дію з 1 січня ц. р. 
в Кіровограді реставраційної дільниці 
справа міняється. Почнемо, очевидно, 
із Ковалівської церкви в Кіровограді 
про яку не раз писав "Молодіш кому
нар». Цю церкву буде реставровано, 
вона використовуватиметься, певнд, 
як концертний зал...

Два наступних питання наших чи* 
тачів можна об’єднати в одне. Таи* 
читач із Олександрії у своєму листі до 
редакції називає серед причин поши
рення національного нігілізму, зневаги 
до традиційної народної культури, рід
ної мови, формалізм не лише в роботі 
комсомолу, школи, але й закладів 
культури... Ще одне: як ви ставитеся 
до того, що деякі працівники культури 
районного "Масштабу слабко знають 
культуру народу, серед якого живуть 
і працюють? Зокрема — не цікавляться 
українським, російським фольклором, 
не знають і не пропагують як слід ук
раїнської драматургії (про це запитув 
читач із Бобринця)?

ПІ~ здається, що в загальних
1 х відповідь на ці питання прозву* 
чала на початку нашої розмови Наша 
поииГл °ДПа: Зби»ат"> зберігати на- 
Lt. аРтства краю, всебічно розви- 
поі кп.п ІХ °СИ0ВІ все те Демократичне, / Y 
розумне, красиве, що маємо Про зла- - чешгя культури в духовному бутті cj- 
водптьсяС ч!,е',ат,'ся зайвий раї ие до- 
п Здається, більшість тут нині
РОЮ Мептл, "аШІ борги "е₽ед «W- 
npnioMv’J ТЬСЯ ЛтРат™и В комуніс- 

У вихованні молодого покоління.
- Наостанок хочу процитувати лис- 
, яким не зверненим особисто до вас, 

ЯДЄ Стос^ться 1€ми нашої розмови, 
еталіст» зі Знам’янки пише: «Ми 

знаємо, що багатьом «хеві метал» до 
ДУші, що в області прихильників «мета
лі того» дуже й дуже багато...». І да- 

пропозиція щономера відводити 
тільки для «хепі-металу» сторінку в 
тижневику.

та^стам». "^РУживому порадити *ме- 
«хопі мита 10 З.аміікаіггеся па одному 
КПІІ 1ІПП. п"11*’ АДЖЄ "аВК°ЛО — вели
ка прекрасний, неповторний світ у 
Не заммкл"ЬКИ муз,ІК"> Фарб, образів! 
не замикайтеся па одному металі пов- — V— «ÄЛ ~ 
тіл» л'|во’ тоді й адеві ме-

учпть для вас по-новому.
Вів Ромову п. СЕЛЁЦЬКИЙ.



«Молодий комунар»

ЗО січня 1988 року
Це була дещо інша розмова, ніж та, на яку я сподівалася, коли домовля-

СТАРІи» про головну тему бесіди: на-

КОР.: Чи потрібно практичному лі-

лася про зустріч із заслуженим лікарем УРСР В. Ф. Савч.енком. Ми прогово

рили чотири години в його кабінеті, «забувш 

ставництво. Хоча, звичайно, йшлося 1 про наставництво, тобто про молоду 
медицину. ЗАПИСНИЧКИ

ПЕРША ДУМКА:
Чому лікар не бажає підвищувати 

кваліфікацію?

В. Ф. САВЧЄНКО: Звичайно, в мене 
Я учні. Багато учнів. Зараз вони пра
цюють в різних містах країни —• 
Києві, Одесі, Москві. Дехто з них став 
науковцем. І всі — хорошими лікаря
ми. Як кажуть, «спецами».

«їм* шиф (9ЩЩМ| пиля)

КНИГА,
— Ні, ні і ні! З цим 

погодитися ніяк не мож
на. Тут факт, коли ба- 
ікане видають за дійсне!

— Навпаки, Олександ
ре Івановичу, я, напри
клад, повністю впевне
ній, що так воно і е.

— Та хіба е такі шко
ли?!

Кожен раз. коли цент
ральне телебачення ор
ганізовує зустріч в Ос- 
танкіно з педагогами- 
роваторамп, в Гайво- 
ропській середній шко
лі № 2 ще довго можна 
Почути такі суперечки. 
Спочатку може здати
ся, що сперечаються 
футбольні болільники. 
Є щось в цих розмовах 
азартне, спортивне. Зреш
тою, кожного з моїх ко
лег і справді можна на
звати болільником. Тіль
ки «боліємо» ми за од
ну спільну команду — 
команду хлопців та дів
чат, — яку потрібно на
вчати і навчати.

А тому вчитися по
трібно nie й нам, учите-

кареві займатися наукою?

В. С.: Якщо лікар працює у велико
му науково-дослідному інституті, то 
хоче він того чи ні, а займатиметься 
наукою. Інша справа — лікарня, що
денна практика. Не буду говорити про 
інших, а я особисто так і не захистив 
дисертацію. Сьогодні молоді лікарі все- 
таки прагнуть до цього. Це з одного 
боку. З іншого ж — спостерігається в 
медицині тривожне явище. Спробую

Як забути 
Гіпократа

лям. Бо педагогічний 
досвід — як життєвий.

І ось у видавництві 
«Педагогика» вийшла в 
світ книга «Педагогіч
ний пошук». За своїм 
змістом по багатству 
ідей серед аналогічної 
педагогічної літератури 
ця книга перевищує вже 

якої
наявні. Це видання, як 
мовиться в короткій ано
тації, — своєрідна анто
логія передового досві
ду педагогів, книги яких 
вже були опубліковані 
у видавництві «Педаго
гика» в 1979—1986 ро
ках (серія «Педагогіч
ний пошук: досвід, проб
леми, знахідки»). До но
вої книги увійшли роз
думи відомих педаго- 
гів-новаторів. Статті кож
ного автора вже видава
лися окремо, але тут по 
суті ми маємо справу з 
практично новими робо
тами, хоч назви і зали
шилися незміненими. 
Оригінальні ідеї, які 
пройшли перевірку ча
сом, збагатилися нови

5 січня 1905 року єли- 
саветградська газета «Го
лос Юга» дала таку об’я-

стріляти
ЗАБОРО» 
НЯЄТЬСЯ!

«За §§ 1 та 3 Обов’яз
кових для міста Єлиса
ветграда постанов пана 
Херсонського губернато
ра від 27 серпня 1901 
року, виданих на основі 
Положення про посиле
ну охорону, носіння 
будь-якої вогнепальної 
зброї та стрільба з неї 
забороняються. Особи, 
які порушать ці вимоги, 
піддаватимуться в адмі-

ністративному порядку 
штрафу з розмірі до 
500 карбованців або 
арешту при поліції до 
3-х місяців.

На підставі цього по
відомляю мешканців міс
та Єлисаветграда, що 
стрільба з рушниць, піс
толетів і револьверів 
безумовно забороня
ється.

Поліцмейстер 
Янішевський».

ГІННЕСС БИ 
ПОЗАЗДРИВ

Цей випадок, який тра
пився в Єлисаветграді на 
початку сторіччя, не по
трапив до «Книги рекор
дів Гіннесса», але, безу
мовно, цікавий.

1 вересня 1905 року 
місцевий житель приніс 
до редакції газети «Го
лос Юга» листа, який 
було відправлено з Са
мари ще 31 січня 1901 
року, а прибув він до 
Єлисаветграда 2 лютого 
того ж року. Таким чи
ном, лист пролежав на 
єлисаветградській пошті 
4 роки і 7 місяців. Осо
ба, про яку писалося в 
листі, ще три роки тому 
перебувала в Єлисавет
граді І, на жаль, встиг
ла померти.

ФУТБОЛ
І АНГЛІЙЦІ

Із футболом єлисаеет 
градців познайомили ан-

ми. Є деред авторів цієї 
книги і наш земляк, вчи
тель Гайверонської се
редньої школи N2 2 А. Б. 
Резник.

Арон Борисович дов
гий час працював ди
ректором школи, викла
дав історію, суспільство
знавство. Його «Грома
дянське становлення 
школярів» — плід вели
кого педагогічного досві
ду. Мені доводилося чи
тати і перший, і другий 
варіант праці. Здавало-

ЧЕКАЛИ
ся б, що може дати вчи
телю математики ви
вчення досвіду вчителя 
історії. Дуже-дуже ба
гато. 'ї перш за все то
му, що наука педагогіка 
у нас спільна.

Видалася книга, якої

і
і
І

чекали давно.
Думається, що ця ро

бота викличе великий 
імпульс творчої думки і, 
разом з. тим, збагатить 
учителів досвідом.

П. СДМОВОЛ.
м. Гайворон.

глійці, які працювали на 
заводі Ельворті.

У вівторок 18 жовтня 
1911 року «Голос Юга» 
повідомляв:

«В неділю, 16 жовтня, 
на іподромі єлисавет- 
градського товариства 
пройшли змагання коман
ди футбольного гуртка 
«Ельворті» із 1-ю коман
дою місцевої чоловічої

і 
І
І 
і

гімназії.
Гра проходила за всі

ма правилами, із поміт
ним пожвавленням. Грав
ці обох команд грали

дружно та енергійно. 
Глядачі, які потрапили 
на змагання, слідкували 
за грою із великим ін
тересом, і, залишаючи 
іподром, висловлювали 
своє задоволення.

Перемога була на боці 
англійців (чотири голи 
проти одного). Але слід 
відзначити, що й у 
команді гімназистів гра 
ведеться майстерно».

пояснити. У нас хороша система під
готовки кадрів. Лікарі мають змогу 
весь час підвищувати свою кваліфіка
цію, не тільки читаючи спеціальну лі
тературу. Раз на кілька років вони 
їздять на курси. В цей час їм зберігає
ться зарплата. На курсах вони, буває, 
одержують стипендію. Живуть у гар
них гуртожитках. Але лікарі не хочуть 
їздити на курси. Відмовляються. А ко
ли і їздять, то лише 2—3 з них вчать
ся, а інші живуть, як це дозволяють 
уподобання і кишеня. Чому так відбу
вається? Лікарям невигідно підвищу
вати свою кваліфікацію. Чим кращий 
спеціаліст, тим більше на нього нава
люється справ, а поряд нероби, леда
рі. Однак у матеріальному стимулю
ванні ніякої різниці між ними немає.

КОР.: Ви маєте на увазГЗ^івнялівку?

В. С.: Так. Ми порушили головний 
принцип соціалізму: кожному по пра
ці. Слава богу, зараз про це хоч гово
рити можна, а раніше...

Раніше, у 1964 році, Василь Фокич 
Савченко говорив про необхідність ди
ференційованого підходу до оцінки 
праці лікарів. Отже, вже тоді, більш 
як двадцять років тому, це питання 
було наболілим. Але тільки тепер зна
йшло підтримку. Виступ Василя Фо
кича, який говорив не тільки про ди
ференціацію у медицині, а й про те, 
що колгоспи, об’єднавшись, можуть 
будувати, наприклад, районні лікарні, 
адже будує один колгосп лікарню для 
себе. Так само й міські підприємства 
можуть будувати міські лікарні. На 
з’їзді лікарів Савченкові заперечив сам 
заст. міністра. У нас, мовляв, медицина 
зовсім інша. Не в свої сани не сідай 
і т. д. У перерві до Василя Фокича пі
дійшов М. М. Амосов: «Молодець. 
Правильно говорив»,

ДРУГА ДУМКА:
«Без фанатів не обійтися».
В. С.: Коли б молоді хірурги всі про

ходили школу Амосова (розумію, всю 
фантастичність цієї думки), у нас і в 
медицині були б одні аси!

КОР.: Або взагалі існував би дефі

цит хірургів. Втім, він і без того існує.

В. С.: З Миколою Михайловичем 
Амосовим життя зводило мене кілька 
разів. Це фанатик — у хорошому ро
зумінні. У нього працювати треба ці
лодобово. Ніде я не бачив кращої по
становки справи, ніж у Амосова. Ви 
праві, у нас існував би дуже великий 
дефіцит хірургів, тому, що ритм Амо
сова витримав би далеко не кожен. І 
в той же час було б зрозуміло, чого 
людина варта. Без таких «фанатів» не 
обійтися.

КОР.: На жаль, часто доводиться 

обходитись. Василю Фокичу, що цеоб- 

хідно лікареві в першу чергу?

В. С.: Любити хворого. Якщо медик 
не любить хворого, він не медик.

КОР.: Я розумію вашу думку про 

любов як милосердя.

В. С.: Так. 1 знаю, ви мені заперечи
те. Саме лікарям милосердя не виста
чає, це правда. Більше того, не будемо 
закривати очі на те, що негативні яви
ща нашого суспільства в медицині 
особливо вирізняються. Мене, напри
клад, ніколи не цікавило, яку посаду 
займає мій пацієнт — мене цікавило, 
що у нього болить. Мої молоді колеги 
навпаки — починають із службових 
відомостей про хворого. Дикунство — 
принцип «ти мені — я тобі» просочив
ся і в пашу радянську медицину,.,

ТРЕТЯ ДУМКА:
Яка медицина нам потрібна?
В. С.: Якось я був присутнім паком* 

гомельських зборах. Дорікали там ком
сомольцям за всіма правилами. Вони 
і внесків н'е платять, і пасивні, і без
турботні. Погані, одним словом. Слу
хав я, слухав — і не витримав. Хороші 
у нас комсомольці, кажу, а що пасив
ні, то треба з’ясувати, чому вони ста
ли пасивними. Всі ці роки їх привчали 
«не виникати». І комсомольців і кому
ністів. Мені доводилося спостерігати, 
як обирали партбюро. Прийшли до го» 
ловчого лікаря, він продиктував спи- 
сок членів партбюро, комуністи прого
лосували, на тому й закінчилося. Такі 
в комсомолі. А я пам’ятаю, за моєї’ 
юності було по-пшіому. Десь в 60-і рд* 
ки скінчилася наша «самодіяльність». 
Тепер бачимо, до чого це привело.

Я вже літня людина, можливо, мені 
й не доведеться побачити наслідків пе
ребудови. А хотілось би. Нам багато 
треба змінювати, зокрема в моїй сфе
рі — медицині.

КОР.: А мені здається, нам потрібну 

зовсім інша медицина...

В. С.! Справді. Сьогодні у медицин! 
відсутня чітка організація праці, коли 
кожен займається своєю справою. Нам 
потрібно будувати великі лікарні, об
ладнувати їх по-сучасному. Особлива 
увага — поліклінікам. Лікування хво
рого в поліклініці обходиться в серед
ньому 50 копійок, а стаціонарне — 10 
карбованців. Поліклінічні хворі скла
дають у нас 70 процентів, а стаціонар* 
ні — зо. Подумайте над цими цифра* 
ми і зробіть висновок.

КОР.: Від чого ще страждає меди*

цииа?
В. С.: Від випадкових людей. Я ро

зумію, па одному ентузіазмі нічого не 
збудуєш. Та й дивляться на'ентузіастів 
тепер, як на диваків. Випадкова лю
дина у медицині, якій аби свої години 
відсидіти, типовіша, ніж тон, хто вір
ний клятві Гіпократа.

КОР.: А ви зустрічалися з порушен* 

ням цієї клятви?
В. С.: Зустрічався. Чужих людей у 

медицині чимало. Я вам вже говорив 
про записнички моїх молодих колег4; 
де занотований соціальний статус їхніх 
пацієнтів. Яке це має відношення до 
клятви Гіпократа?

КОР.: Який же вихід, Василю Фо

кичу?

В. С.; Чітка організація праці в ме
дицині сама по собі неможлива без 
чіткої організації суспільного життя, 
Геть зрівнялівку в оцінці праці! Сані* 
тарка не може отримувати стільки; 
скільки класний хірург. Чи прибираль* 
пиця дорівшоватися до міністра. Але І 
санітарка, і хірург, і прибиральниця, І 
міністр можуть і повинні користувати
ся одними магазинами, культурними 
благами. Чому у нас для працівників 
апарату існують «особливі» черги, без
білетний проїзд у транспорті, не по
стає проблема дефіциту? Справжню 
рівність ми сплутали зі зрівнялівкою. 
На зміну всім існуючим культам при
йшов «культик» керівної особи. Він н(а 
характеризується масовими репресіями, 
але його небезпеку треба зрозуміти 
вчасно. Ми вже не раз запізнюва
лися з оцінками суспільних ситуацій, 
залишалося тільки кидати каміння на
вздогін...

Розмову вела 3. ЛЕВОЧКО*
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Особливості розвитку того 
того виду спорту, як це не 

доксально, чітко проявляються 
його минуле. Саме сьогодні нам 
частіше озиратися, аби врахувати всі 
помилки, прорахунку поразки і від
верті розчарування. Все це значно 
швидше наблизить до нових перемог.

Історія ручного м’яча Кіровоград
щини нараховує не одне десятиліття. 
Але сьогодні хочеться пригадати ли
ше три її дати, відправні точки, якщо 
хочете. За кожною з них — конкретні 
люди і події. Кожна з цих дат вплину
ла на розвиток гандболу в області.

«Людина

чи ін- 
пара- 
через 
варто

невипадкова»
— Коли сам займаєшся спортом, не 

дуже замислюєшся над тим, що тур
бує тренера, як він знаходить ключі до 
сердець юних спортсменів. І тільки 
згодом можеш дати точну оцінку ДІЙ 
свого наставника. Тому сьогодні можу

АНАТОМІЯ
S

Щоб зрозуміти всю гіркоту невдач, 
відійдемо від гандболу як виду спорту 
і розглянемо його як фронт для спор
тивного господарювання.

Десь в середині сімдесятих дівчата 
і тренери почали серйозно міркувати 
над можливістю участі в чемпіонаті 
Радянського Союзу. Бойова одиниця, 
яка мала реальні шанси досягти цієї 
мети, вже існувала. Усі дівчата мали 
звання кандидатів у майстри спорту, а 
середній пік колективу дорівнював 
двадцять чотири роки (нині про таке 
говорять — сплав досвіду і молодості!. 
Але команда-учасниця всесоюзної 
першості повинна мати свою міцну ба
зу, до якої належить і спортивний зал. 
Таким тоді був зал спортивного това
риства «Авангард». Проте він більше 
годився для тренувань, ніж календар
них матчів чемпіонату Радянського 
Союзу.

У 1975 році відчинив свої двері Па
лац спорту — ДЮСШ облепорткоміте- 
ту. І першими, хто його спробував, бу
ли гандболістки. Дівчата раділи ре
альній перспективі мати «рідні стіни». 
Але, як це нерідко буває, птах вдачі 
залишив на згадку про себе лише пе
ро в руці. Невдовзі зал ДЮСШ було 
обладнано під легкоатлетичний та 
гімнастичний манежі.

А вже через місяць після цього роз
чаровані Наталя Кондаурова, Тетяна

своє перше тренування починали © 
шостій годині ранку. («Із звуками Дер
жавного гімну», — слова Сергія Оль- 
шевського). Іван Мельниченко, який 
чимало вклав у розвиток знам’янсько- 
го гандболу, був змушений прийняти 
запрошення від керівників бровар- 
ської школи-інтернату, адже там він 
мав змогу працювати на результат...Друге народження

сказати єдине: Іван Йосипович Мель- 
людина в спорті не випад-
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Ці слова належать колишньому уч
неві Мельниченка Сергію Ольшевсько- 
му — нинішньому старшому тренеру 
жіночої гандбольної збірної області.

Ольшевський добре пам’ятає шіст
десят восьмий рік, коли Знам’янка 
переживала справжній гандбольний 
бум. Тоді обласний спорткомітет за
пропонував колишньому гравцеві ар
мійської команди вищої ліги з Тирас
поля Івану Мельниченку очолити сек
цію ручного м’яча знам’янської дитя
чо-юнацької спортивної школи Мініс
терства освіти. І саме того пам’ятного 
року ДЮСШ сформувала перші групи 
з гандболу. А вже через кілька міся
ців їх нараховувалося вже двадцять 
шість. Мельниченко точно розпізнав 
місцеві таланти, які протягом кількох 
років забезпечували Кіровоградщині 
постійну прописку у фіналах респуб
ліканських спартакіад школярів. А ще 
знам’янчани ставали чемпіонами Оде
ської залізниці (змагання на ті часи 
рангу чималого). У березні 1974 року 
збірна Кіровоградщини виборола 
«бронзу» на першості республіки се
ред школярів.

Успіхи знам’янчан не залишили бай
дужими й кіровоградців, з якими пра
цювали Аркадій Подольський та Ми
хайло Биков. Як не пригадати успіх 
дівчат-авангардівок обласного центру 
у чемпіонаті України: третє місце піс
ля київських спартаківок та ДСК-3 (ни
ні броварське «Полум’я» з вищої лі
ги). А також четверте місце дівчат на 
молодіжних республіканських іграх.

— Здобуваючи ці перемоги, ми жи
ли новими успіхами, — пригадала Лю
бов Сологубова, колишній воротар тієї 
команди. — Але вони так і не при
йшли...

одного
Посипайко, Наталя Чередниченко та 
Ніна Вовненко подалися шукати свого 
щастя за межами Кіровоградщини. І 
знайшли його. Склавши основу терно
пільського «Економіста», наші дівчата 
зробили чималий внесок, аби ця 
команда вже через два роки виступа-

ручного м’яча
Після шести років відвертого за

стою годі було й мріяти про хоч най
менший успіх кіровоградських дівчат 
у Других молодіжних іграх республі
ки. Так і сталося. Команда Кіровоград
щини, складена з гандболісток КІСМу 
та педінституту, невдало виступила в 
зоні і до фіналу не потрапила.

— Як це не дивно, але поразка ві
діграла свою позитивну роль. Куди ж 
нам іти далі?

Ольшевський розумів, що без прак
тики змагань не існує зростання май
стерності колективу: гравців і трене
рів. Без регулярної участі в матчових 
зустрічах, без боротьби існування ігро
вих видів спорту не можливе.

Все це підтверджували й інші фак
ти. Наприклад, постійна зацікавленість 
українських команд вищої та першої 
ліги в гандбольних талантах Кірово
градщини. Тільки у 1982 році трене- 
ри-селекціонери республіки відкрили 
для себе вихованок Ольшевського 
Ірину Чмир та Наталю Іванець. Перша 
потрапила до складу збірної УРСР,ПРОРАХУНКУ

Ще десять років тому Кіровоградщина мала реаль
ну можливість представництва у чемпіонаті СРСР з 
ручного м'яча. Але далі можливості справа не просу
нулася....

ла в чемпіонаті Радянського Союзу. 
Так на самому фініші копіткої робо™ 
було загублено важливу справу, а ра
зом з нею мету й подальшу перспек
тиву розвитку гандболу в області.

Психологія спорту — річ дуже чут
лива. Досить лише вразити якийсь лан
цюжок спортивного господарства, як 
«хвороба» розповсюджується із шале
ною швидкістю. На менших обертах 
почала працювати олександрійська 
спортшкола (в якій тоді активно діяв 
один з ентузіастів ручного м’яча Геор
гій Степанович Тацький), загубилась 
зацікавленість в гандболі й у знам’ян- 
ських спортивних керівників. Про їх
ню ДЮСШ хочеться сказати окремо. 
Тоді, у сімдесят п’ятому, гандболістам 
«підселили» легкоатлетів та футболіс
тів, які не мали можливості для пов
ноцінних тренувань в одному залі 
спортшколи. і гандболістів почали по
троху виживати з неї. Досить пригада- 
ти, що юні прихильники ручного м’яча

посівши четверте місце на чемпіонаті 
країни, а другу було включено до 
команди вищої ліги «Полум’я» (Бро- 
вари). Тут Наталя стала майстром спор
ту-

...Третьою відправною точкою кіро
воградського гандболу можна вважа
ти день ЗО серпня 1983 року, день 
створення команди «Буревісник». Дів
чата були готові до тренувань і до 
змагань. Мається на увазі не стільки 
досвід, а й бажання. Це теж важливо. 
І все ж Сергій Ольшевський бачив 
деяку зневіру в очах своїх вихованок: 
«А чи не трапиться знову, як тоді, у 
сімдесят п’ятому!».

— Колектив підібрався впертий, — 
пригадує тренер. — Навчання в інсти
туті плюс триразові тренування. Пер
ше — в шість тридцять ранку, останнє 
о восьмій вечора. Тридцять годин 
гандболу і тридцять годин навчання 
на тиждень. Важкеє але «вижили».

Вісімдесят четвертий рік приніс пер-

ВСТУПАЙТЕ ДО НАВЧАЛЬНИХ закладів міністерства
:: ВНУТРІШНІХ СПРАВ СРСР і ХАРКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ!
’; Приймають осіб чоло-
; > вічої статі віком до ЗО ро-
-; ків, що відслужили дійсну
;; військову службу в Зброй-
;; них Силах СРСР, кому-
;• ністів та комсомольців, за
;; станом здоров’я придат-
;; них до служби в органах 
;; МВС, що мають середню 
;; освіту й позитивно харак-
К itepвзуються по службі у
;: Збройних Силах, за міс-
;; цем роботи і проживання.
;: Строк навчання:
: ’ — У вищих навчальних
:; закладах — 4 роки;
І: -—у спеціальних серед-
:: ніх навчальних закла- 
:; дах — 2 роки.
;: Вступні екзамени:
; І до вищих навчальних
’; закладів — з російської 
р мови і літератури (пись- 
; ’ мово), історії СРСР (ус- 
;; ио), суспільствознавства 
;; (усно);
\; до спеціальних серед-
!; піх навчальних закладів—

з російської мови і літе
ратури (письмово), істо
рії СРСР (усно).

Курсанти забезпечую
ться безплатним харчу
ванням, гуртожитком, об
мундируванням і грошо
вим утриманням. Час на
вчання зараховується до 
загального стажу служби 
в органах МВС.

Студентам Харківського 
юридичного інституту ви
плачується стипендія 55 
крб. на місяць, 
без печу ються 
ком.

Випускникам 
них закладів МВС СРСР 
видається диплом про ви
щу або середню юридич
ну освіту і присвоюється 
спеціальне звання «Лей
тенант міліції» (лейтенант 
внутрішньої служби).

Після закінчення 
вчання випускників 
правляють на службу в

Вонп за- 
гуртожит-

ії авч а ль-

на- 
на-

органи внутрішніх справі 
на посади слідчих, експер-З 
тів-криміналістів, опер- < ► 
уповноважених карного’; 
розшуку, відділів по бо-о 
ротьбі з розкраданням со-о 
ціалістпчпої власності, ін-<‘ 
спекторів адміиістратив- 
ної служби міліції, на-о 
чальппцького складу ви-; 
правно-трудових закладів.;

Звертатися на адресу: < 
м. Кіровоград, вул.< 

Дзержинського, 41, відділ < 
кадрів УВС облвиконко-< 
му, кабінет № 93, з 9.00 < 
до 18.00, крім неділі, а та-; 
кож у відділи внутрішніх; 
справ міськрайвиконкомів; 
за місцем проживання. ;

При собі необхідно ма- < 
ти паспорт, військовий,; 
комсомольський (партій- ■ 
ний) квитки, документ; 
про середню освіту, сві-; 
доптво про народження. ;

Відділ кадрів УВС 
облвиконкому.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦і ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

ції вдачі. Наприклад, вже свій старто
вий іспит «Буревісник» склав «на від
мінно». Подолавши два тури чемпіона
ту УРСР, Кіровоград«* увійшли до фі
налу. А там були четвертими після 
львівського «Імпульсу», одеського 
«Політехніка» та запорізького зи — 
команд з давніми традиціями. У то
му ж сезоні «Буревісник» зробив пер
шу спробу боротьби за Кутівку до пер 
шої ліги вітчизняного гандболу, а на 
Перших юнацьких іграх УРСР молод
ші кіровоградки зайняли 10-е місце.

1985 рік. У січні команда бере 
участь у студентському чемпіонаті рес
публіки. Із третьої групи вона дохо
дить до першої: 8-е місце серед 
команд України! Причому в пронео 
сходження Ольшевський широко екс
периментує зі складом. Поруч з ос
новними гравцями Наталією Іванець, 
Іриною Чмир, Вікторією Бодриченко. 
Тетяною Шаховою (чемпіонка Радян
ського Союзу приїхала з Бровар), Іри
ною Кузьменко, Любов’ю Коротеєвою, 
Любов’ю Ржановою, Ларисою , Кор- 
кудиленко, Вірою Тимербаєвою з явля
ються п’ятнадцятирічні учениці серед
ньої школи N2 17 Люба і Таня Лавре- 
нюк (1987 року першу з сестер було 
включено до числа кандидатів на по
їздку в Сеул, а другу до молодіжної 
збірної країни).

1986 рік. В турнірі за право на пе
рехідні Ігри у першу лігу кіровоград
ки посідають друге місце. Цього за
мало...

1987 рік. Знову друге місце в подіб
ному турнірі, вихід до фіналу сту
дентського чемпіонату республіки, 
участь в міжнародному турнірі.

Так поступово, після відчутних втрат
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поне’дтлок
1 ЛЮТОГО

д ЦТ (І програма)
6 30 — «120 хвилин^, 8.35 

«Вони боролись за Бать- 
Й1вщнну>. Х^'Д. фільм, і се
рія. 9.55 — «Будапештський 
калейдоскоп*. 11.10 — Но 
^ини 15.30 —- Новини. 15.40 
А- «Жамииа школа*. 16.10— 
«Шр< Ланка. Фарби далеко
го острова». Кінопрограма. 
18.45 — Новини. |6.5й —
Програма Одеської студії 

ічення. 17.50 -*1 Щко-

2 ЛЮТОГО
ЦТ (1 програма}

0 30 — с 120 ХВИЛИН*. 8.35 
«Вони боролись за Бать- 

ківіцину*. Худ. фільм, 2 се
рія 9 50 — «.Чого 1 чомук 
10.35 — Новини. 15.30 — Но
вини. 15.45 — «Семенівський 
сувенір*. 16.10 — «його зо
вуть Сухе батор*. Худ. фільм. 
17.25 — Новини. 17.30 •—
Мульягфшьми. 17.50 — Пре
м’єра док. телефільму <Го- 
’■оси із війни>. 18.20

Ла: проблемі
18.20 *Чогс 
— «Хай з уст 
любов'ю і те 
ВОЇКШІЙГЄрИЄ 
повернутися ■ 
Мультфільм.
На шляхах р 
форми 18.40 
світі. 20.00 — 
Останні дні*, 
чу письменні 
21.00 — <Час 
НіСНТОр пере б 
Прем’єра ху; 
«€прут-2» і

ву вийшов на позиції 1975 року. Нині

неї давнини — мати свою команду в

чемпіонаті країни.

Сергій БОНДАРЕВ.

ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ
мотоциклістів,

і

відчутна перспектива тринадцятиріч-

кіровоградський жіночий гандбол зно-

Спортивна база. В парку імені 50-річ- 1 
чя Жовтня будується новий спортив- у 
ний зал. Побалаку+оть, що виробниче і 
об’єднання «Друкмаш», яке буде його ї 
господарем, хоче стати базовим під- . 
приємством для жіночсії гандбольної ] 
команди.

Розвиток дитячого гандболу. Чинів 
області працюють чотири ДЮСШ, які 
культивують ручний м’яч. В Кірово- <'7П 
граді --.ДЮСШ-4 та ДЮСШ профспі
лок (вони нараховують 20 віко
вих груп з 1973 по 1978 роки народ
ження), а також в Олександрії та Зна- 
м янці. Ольшевський вважає, що цього 
достатньо.

Ігрова практика. Тут тренера непо
коїть дитячий і юнацький гандбол. Ад
же його ігрова практика обмежується 
лише першістю області І спартакіадою 
міст (менше 10 ігор для кожної коман
ди за сезон). Виник деякий розрив 
між дорослою командою І вихованка
ми спортивних шкіл. Але його можна 
ліквідувати за два роки.

Кіровоградська обласна автошкола Українського 
добровільного товариства автомотолюбителів

на курси підготовки водіїв категорії «А» 
категорії «В» — водіїв легкових автомобілів.

Строк навчання — 1,5 — 2 місяці.
Початок занять у міру комплектування груп
По довідки звертатися: м. Кіровоград, вул Гйбпп..,

Телефони: 3-03-93, 3-53-44. ' лрахманова,

У районах області звертатися до голів 
рад товариства. міських і районних

гооою. крл»и 
Велику Віт 
19.10 — Сьо 
19.30 — <П| 
щуки — ріс 
рения npuei 
статуту колі 
«Час*. 21.4( 
перебудови 
м’єра худ 
«Спрут-2*. 2 
«Погляд*.▲

9.00 - й 
Все про кін

з лютого
д Ц-Т (1 програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 
'т- Мультфільми. 9.05 — «.По
путник». Худ. фільм. 10.25— 
Новини 10.35 — «У світі 
тварин» 15.30 — Новини. 
15 Л5 — Виступ ансамблю 
ЦМкної глузинп «Курекелл 
іі^ИЬмблю танцю «Лее>. 
ІоЖ — ■ Перебудова: дос
від £ проблеми». 16.45—Но
вини! 16.50 — < Гарячий
Оніг»*. Худ. фільм. 18.30 —
«Ділові особи». «Обережно —

4 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

6.30 — <120 хвилин». 
«Здрастуй, музико.'>.

** «Час сподівань», 
фільї» про С. М.
10.40 — Новини.
Концерт. 15.30 — _________
15.45 — «Музична скарбни
ця*. 'Твори С. Рахманінова у 
ииконаані Е. Гілельса. 16.25 
^Ш.чсГриі арій Іваионич Цет- 
Іжга-с- >кин •. Док. фільм із 
циклу «Вони були першими».
16.45 -- Новини. 16.50 —
Українські народні пісні у

8.35
9.15 
Док. 

Кірова. 
10.50 —

Новини.

8
ДОЛЯ ЛЮДИ!) 
годні у сві 
м'єра док, 
дій*. Про С 
— «Час». : 
тор пере© 
Прем’єра ; 
«Спрут 2>. 
Сьогодні у 
с Роздумі* 
В. Гончар» 
± УТ

9.00 — 
Концерт. 1( 
ди. 10.35 - 
< Береги*.

а
UOKQJUUlfHt 
женої кап 
УРСР. 17.1 
надцяти і 
«Вчимось 
— хМультері 
м'єра док. 
стяг над и 
1&25 — С. 
IV.45 — < 
21.50 — < 
/Кектор Пі 
Прем'єр«* 
«Сцрут-2». 
Баскетбол 
чемпіонат: 
ки. Збірні 
на СРСР

5 ЛЮТОГО
д ЦТ (І програма)
• Т хвилин» 8.35
«г Рух без небезпеки, g 05 — 
Цародні мелодії. 9.20— - Дію
чі особи». 10.05 - Новини, 
іячп «Азовське море». 
15.30 — Новини. 15.4G __
Програма Туркменського те
лебачення. 16.40 — <Роби з 
нами, роби, як ми, роби кра
ще нас*. 17.40 ~
ІиХЯ’ ^“вРИ-'-'ент. піхн.-: 
їчіл 1210 ~ концерт.
19.10 — Сьогодні V світі

в лютого
<&»ЦТ (1 програма)
■s? ;я ~ ‘‘J20 хвилин». 8.35 
Док. телефільм413 Э^оз'0^”' 

:iv9-xr
ЦнкпУ «Un

І
19.30 — 
ній cTyj 
родини 
членом-л 
де Mi l 
СРСР 1 
21.00 — 
зкектор 
Прем’єр 
«Спрут-; 
«Погляд

А. УТ
9.00

Худ. фі 
10 25 -

Тій муздадо?”V4W цим°аліе■ 
т- «Для всіх 13 30
«Вибір > і л пп ДЛЯ НОЖНОГО» 

w — У країнах

7 ЛЮТОГО 
(І програма) 

н„“°?_и.нн %5оо~-_-

' <ЛЬОТ-

▲ ЦТ

Чин».. 9Р20Д^г'г’1:тЬму --w- 
Лото». р зо * ираж л q пс n_. 
------- ' .

И оо Раяянсьвюму 
1 ЗО ...с^^нкова

«Райдгга.>е3дЖ°»’^.

^Даррела п Те;т«Фільімл

— Рит

соціа.т 
14.40 - 
на тел 
16.25 
16.30 
нічні 
16.55 
Очевн 
— На 
конта 
і СШ 
МИ. і! 
дянсь 
Море 
фільа 
ги>. !
Пролз
— П 
му «і 
Нови

<4;
літ



«Молодий комунар»

1 лютого

8.35
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин».___
Ї^р «Вони боролись за Бать
ківщину». Худ. фільм. 1 се
рія. 9.55 — «Будапештський 
Калейдоскоп». 11.10 — Но 

ини. 15.30 — Новини. 15.40 
- «-Мамина школа». 16.10 — 

<Шрі‘ Ланка. Фарби далеко
го острова». Кінопрограма.
16.45 — Новини. 16.50 —
Програма Одеської студії 
т^^<?ачення. 17.50 -*?' Шко

зівторєк.L- k ... 1
2 ЛЮТОГО

А ЦТ (1 програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 

V «Вони боролись за Бать
ківщину». Худ. фільм. 2 се
рія. 9.50 — «Чого і чому».
10.35 — Новини. 15.30 — Но
вини. 15,45 — «Семенівський 
сувенір»-. 16.10 — «Його зо
вуть Сухе ьатор». Худ. фільм.
17.25 — Новини. 17.30 —
Мультфільми. 17_.50 — Пре
м’єра док. телефільм^’ «То

роси із війни», 18.20 — «З

т

З ЛЮТОГО 
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35
Мультфільми. 9.05 — «По

путник*. Худ. фільм. 10.25 — 
Новини. 10.35 — «У світі 
тварин». пл

-

г світі
15.30 — Новини. 

Виступ ансамблю 
;ної музики «Курекелл» 
імблю танцю «Лее».

• «Перебудова: дос
від Е проблеми». 16.45—Но
вини! 16.50 — «Гарячий
фніг>. Худ. фільм. 18.30 — 
4іДійові особи». «Обережно —

4 ЛЮТОГО

8.35
А ЦТ (ї програма)

6.30 — «120 хвилин».
«Здрастуй, музико:». 9.15 

,**■ «Час сподівань». Док. 
фільм про С. М. Кірова.
10.40 — Новини. 10.50 —
концерт. 15.30 — Новини.
15.45 — «Музична скарбни
ця». Твори С. Рахманінова у 
^(конанні Е. Гілельса. 16.25

-«Григорій Іванович. ІІет- 
рдоіькнй». Док. фільм із 
циклу «Вони були першими».
16.45 — Новини. 16.50 —
Українська народні пісні у

ла: проблеми перебудови. 
18.20 — «Чого і чому». 18.40 
— «Хай зустріне нас дім 
любов’ю і теплом...». Про 
воїнів-інтернаціоналістів, які 
повернулися додому. 19.00 — 
Мультфільм. 19.10—«Пульс». 
На шляхах радикальної ре
форми. 19.40 — Сьогодні у 
світі. 20.00 — «Л. М. Толстой. 
Останні дні». Веде переда
чу письменник В. Лакшин. 
21.00 — «Час*. 21.40 — Про- 
жектор перебудови. 21.50 — 
Прем’єра худ. телефільму 
«Спрут-2». і серія. (Телеба-

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Навчальна програма.

гобою, країно,». Пісні про 
Велику Вітчизняну війну.
19.10 — Сьогодні у світі.
19.30 — «Проблеми — по
шуки — рішення». Обгово
рення проекті’ Примірного 
статуту колгоспу. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Пре
м’єра худ. телефільму 
«Спрут-2». 2 серія. 23.00 — 
«Погляд».
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 —
Все про кіно. 10.25 — Музи

доля людини». 19.15 — Сьо
годні у світі. 19.35 — Пре
м'єра док. фільму «Час на
дій». Про С. М. Кірова. 21.00 
— «Час». 21.40 — Прожек
тор перебудови. .21.50 —
Прем’єри худ. телефільму 
<• Спрут-2». З серія. 22.50 — 
Сьогодні у світі. 23.00 —
«Роздуми. Поет і художник 
В. Гончаров».
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 —
Концерт. 10.05 — Село 1 лю
ди. 10.35 — Худ. телефільм 
«Береги». 4 серія. 11.40 — 

ми tinii І m шиї и м шпиц III Шімиі І і І ті і и І < ■

виконанні Державної* заслу
женої капели бандуристів 
УРСР. 17.15 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.00 — 
«Вчимось демократії». 18.30 
— Мультфільм. 18.40 — Пре
м’єра док. фільму «І світлий 
стяг над нашими полками».
19.25 — Сьогодні у світі.
19.45 — «Грай, гармонь». 
21.00 — «Час*. 21.40—Про
жектор перебудови. 21.50— 
Прем’єра худ. телефільму 
«Спрут-2>. 4 серія. 22.50 — 
Баскетбол. Відбірковий матч 
чемпіонату Європи. Чолові
ки. Збірна Франції — збір- 
іга СРСР.

чеііня Італії. 1986 р.). 22.55— 
Сьогодні у світі. 23.05 —
Старовинні романси у вико
нанні народного артиста 
СРСР Б. Штоколова.
А УТ

іб.зо — і: *?
Срібний дзвіночок. 17.00 — 
Музичний фільм «Північні 
дзвони». 17.30 — Для дітей. 
«Свято танцю». 18.00 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.10 — «Сівалки 1 люди». 
(Кіровоград). 18.45 — Муз. 
фільм. «Мелодії гірського

Новини. 16.40 — ція». 22.35 — Звучить

ка Шопена. 10.35 — «Шкіль
ний екран» 8 кл. Фізика. 
11.05 — Доброго вам здо
ров’я. 11.40 — Шкільний
екран. 6 кл. Російська літе
ратура. 12.10 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 —
Срібний дзвіночок. 17.00 — 
Агропром: проблеми, пошу
ки. 17.30 — Українські на
співи. 17.40 — Ю. Черно- 
вецький. «Мишеня Мицик». 
Вистава. 18.30 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.45— 
Телефільм «Юність в строю».

Концерт камерної музики.
12.10 — Новини. 16.30 —
Новини. 16.45 — Срібний 
дзвіночок. 17.05 — На допо
могу ш -олі. Про музику 
«легку і серйозну». 17.50 — 
Мультфільм «Сонечко і сні- 
говики». 18.00 — До XIX Все
союзної конференції КПРС. 
«Звіримо час». 18.30 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.45 — Док. фільм «Північ
ний талісман». (Кіровоград).
18.55 — «Наші довідки». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Худ. 
фільм «Береги». 5 серія.

▲ ут
9.00 — Новини. 9.15 —

«Народні таланти». Концерт 
оркестру народних інстру
ментів Харківського інсти
туту мистецтв. 9.40 — Худ. 
телефільм «Береги». 5 серія.
10.45 — Літературна карта 
України. «Біля вічного дже
рела». 11.25 — Новини. 11.40 
— Телепост «На будівництві 
стану «550» на Дніпропет
ровському металургійному 
заводі їм. Петровського.
16.30 — Новини. 16.40 —
Срібний дзвіночок. 17.00 — 
Республіканська фізико-ма-

краю». 19.00 — Актуальна 
камеоа. 19х35 — Все про кі
но. 20.45 — На добраніч, ді- 
ТИ'. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 
— «Візит інспектора». Те- 
левистава із циклу «Ситуа- 

. 22.27 ___ > ро
манс. 22.53 — Вечірній віс
ник. 23.25 — «Телеспорт- 
арена».

(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — Худ. 
телефільм «Береги». 4 серія.
20.40 — Телеафіша. Погода.
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — 
«І тільки музика». 22".55 — 
Вечірній вісник. 23.25 — Лі
ричні мініатюри.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Навчальна програма. «Подо 
рож по Москві». 8.35, 9.35—

20.40 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — 
0. Кобилянська. «Вовчиха». 
Вистава. У перерві — 22.50 — 
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Навчальна програма. «Подо
рож по Москві». Вздовж 
древнього Земляного валу». 
Науково-популярний фільм. 
8.35, 9.35 — Основи інфор
матики 1 обчислювальної 

тематична школа. «Як мате
матика вивчає явища». Пе
редача 1. 17.30 — Док. теле
фільм «Та вічною пам’яттю 
дванадцятого року», 18.00— 
«Народний депутат», 18.30— 
«День за днем». (Кіровоград).
18.40 — Телефільм «Бере- 
зинський біосферний». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Худ. те
лефільм «Береги». 6 серія.
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40—Про
жектор перебудови. 21.50 — 
Молодіжна студія «Гарт». 
23.20 — Новини. 23.40 — Му
зичний монітор. 

дорож по Москві. Вулиця 
Герцена». Науково-популяр
ний фільм. 8.35, 9.35 — Істо
рія. 8 кл. Вітчизняна війна 
1812 року. 9.05 — Російська 
мова. 10.05 — Цікава фізика. 
«Дайте мені точку опори...». 
Передача і. 10.35. 11.35 — 
Біологія. 6 кл. 10.55 — На
уково-популярні фільми: 
«Художник казкових чудес». 
«Останній фаетон». 11.55 — 
Екран зарубіжного фільму. 
«Вимушене алібі». (ЧССР).

Історія. 10 кл. Латинська 
Америка на сучасному ета
пі. 9.05 — Французька мова. 
1-й рік навчання. 10.05 —
Учням СПТУ. Загальна біо
логія. 10.35, 11.35 — Приро
дознавство. 2 кл. 10.55 —
«Крапля... в музеї». 11.05— 
Французька мова. 2-й рік 
навчання. 11.55 — «Дорослі і 
діти». 13.05—Концерт симфо
нічної музики. 13.35—Денний 
сеанс повторного телефіль
му. «Люди і дельфіни». Худ. 
телефільм. Фільм 1-й. 14.40 

техніки. 10 кл. 9.05 — Ні
мецька мова. 1-й рік навчан
ня. 10.05 — Учням СПТУ. 
Етика і психологія сімейно
го життя. 10.35, 11.35 — Іс
торія. 9 кл. В. І. Ленін — 
вождь Жовтня. 11.05 — Ні
мецька мова. 2-й рік навчан
ня. 12.05 — «Міста 1 роки».
12.45 — А. Чайковський. 
«Від імені земної кулі». 13.25 
— Денний сеанс повторно
го телефільму. «Люди і дель
фіни». Худ. телефільм. Фільм 
2-й. 14.45 - НОДЩІИ. 18.00 — 
Новини. 18.15 — Лауреати 
Міжнародного конкурсу іме

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Навчальна програма. «Подо
рож по Москві». Ленінський 
проспект. 8.35, 9.35 — При
родознавство. 4 кл. 8.55 —
«Наші маленькі кенгуру». 
9.05 — Іспанська мова. 1-й 
рік навчання. 9.55 — «Див
ний світ метеликів». На
уково-популярний фільм. 
10.05 — Цікава фізика. 10.35,
11.35 — Ф. Достоєвський.
«Злочин і кара». 9 кл. 11.05 
— Іспанська мова. 2-й рік 
навчання. 12.05 — «Гаря
чий сніг». Худ. фільм. 13.45

13.00 — Служу Радянсько
му Союзу. 14.00 — Новини. 
14.05 — «Петерс». Худ. фільм 
з субтитрами. 18.00 — Нови
ни. 18.15 — Співає і танцюй 
■В ‘»р.-- ФЙЙ 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— Міжнародна панорама. 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — 
Екран док. фільму. «В ім’я 
життя і любові». 22.40 —
«Ранкова пошта». (Повтор 
від 3-1 січня).

— Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 18.45 — «...До шістнадцяг 
ти і старші». 19.30 — Музич-, 
ний кіоск. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — «Від осені до 
весни». Док. телефільм. 20.25
— Волейбол. Чемпіонат 
СРСР. Жінки. «Уралочка» 
(Свердловськ) — АДК (Алма- 
Ата). 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50
— Зустріч танкістів з май
страми. мистецтв в Останки
но. 23.10 — Новини.

ні ГІ. І. Чайковського. Грав 
заслужена артистка Татар
ської АРСР 3. Шихмурзаєва 
(скрипка). 19.00 — Вечірня 
гонка найсильніших лиж
ників. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — «Для всіх і для 
кожного». Чому не пол.п- 
шується якість дитячою 
взуття. 20.45 — Народні ме
лодії. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 
— Майстри мистецтв. на
родний артист СРСР 10. Ко- 
пелян. 22.45 — Хокей з я- 
чем. 23.30 — Новини.

— Концерт російського на
родного хору будинку куль
тури котельного заводу 
м. Бійська. 14.05 — Денний 
сеанс повторного телефіль
му. «Люди і дельфіни». Худ. 
телефільм. Фільм 3-й. Части
на 1. 15.05 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — Сільська 
година. 19.15 — «На вірші 
О. Пушкіна». 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Ритмічна 
гімнастика. 20.45 — За без- 
пеку руху. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу-. 
дови. 21.50 — Заспіваємо, 
друзі! 23.35 — Новини.

5 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35
Рух без небезпеки. 9.05 — 

рародні мелодії. 9.20—«Дію
чі особи». 10.05 — Новини.
10.15 — «Азовське море».
15.30 — Новини. 15.40 —
Програма Туркменського те
лебачення. 16.40 — «Роби з 
Нами, роби, як ми, роби кра
ще нас». 17.40 — «Наука: 
Теорія, експеримент, прак
тика». 18.10 — Концерт.
19.10 — Сьогодні у світі.

19.30 — Зустріч у Концерт
ній студії Останні но з на
родним художником РРФСР 
членом-кореспондентом Ака
демії педагогічних наук 
СРСР Б, М. Йєменським. 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — 
Прем’єра худ. телефільму 
«Спрут-2». 5-а серія. 23.00— 
«Погляд».

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — 

Худ. фільм «Береги». 6 серія.
10.25 — Співає народний ар-

тист СРСР Д. Гнатюк. 10.35 
— Шкільний екран. 5 кл. 
Музика. О. Бородін. «Князь 
Ігор». 11.05 — Телефільм
«Характеристика». 11.35 —
Молодіжна студія «Гарт». 
13.05 — Новини. 16.30 —
Срібний дзвіночок. 17.00 — 
«Живе слово». Культура ро
сійської мови. 17.30 — По 
музеях і виставочних залах. 
«Графіка Георгія Нарбута». 
17.50 — Резерв. 18.30 —
«День за днвіМ». (Кіровоград).
18.45 — Телефільм. Співає 
Ніна Мзтвієнко. (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера.

19.30 — Худ телефільм «Бе
реги*. 7 серія. 20.35 — Від
повіді на запитання глядачів 
«Суботніх зустрічей». 20.50— 
іТа добраніч, діти* 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — «Нічні 
концерти». Літературний те
атр. 23.10 — Новини. 23.30 — 
Вечірня серенада-. (Грає 
В. Гіолухін).

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Навчальна програма. «По
дорож по Москві». 8.35, 9.35

— Географія. 8 кл. 9.05 — 
/Англійська мова. 1-й рік на
вчання. 10.05 — Цікава фі
зика. 10.35, 11.35 — Історія. 
7 кл. 11.05 — Англійська 
мова. 2-й рік навчання. 12.05
— Прем’єра док. фільму 
«Професія—оператор». 12.35
— «Пригощаю горобиною». 
Фільм-концерт за творами 
А. Яшина. 13.40 — Денний 
сеанс повторного фільму. 
«Люди і дельфіни». Худ. те
лефільм. Фільм 3-й. Части
на 2-а. 14.45 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — Мульт
фільм. 18.30 — «Томська 

лижня». 19.00 — «У фокусі
— проблема». Дискусія про 
права людини. 20.00 — Ве-: 
чірня казка. 20.15 — «Сибір 
на екрані». Кіножурнал,
20.25 — «Відкритий рояль»,- 
Музично-освітня передача,- 
21.00 — «Час». 21.40 — Про., 
жектор перебудови. 21.50—9 
«Візьмемось за руки, друзі». 
Вечір авторської пісні. 22.50
— Новини. 23.05 — Хокей З 
м’ячем. Міжнародний турнір 
на приз газети «Советскад 
Россия». Збірна СРСР —4 
збірна Фінляндії. 2-й тайм.

6 ЛЮТОГО
А^Т (І програма)

— «120 хвилин». 8.35 
5- «Я — атомохід «»Сибір». 
Док телефільм. 9.05 —
^Джерела». 9.35 — Прем’єра 
Док. фільму «Все життя». Із 
циклу «Вони були перши
ми». 10.25 — «Райдуга».
♦Пісні таруб». (Єгипет). 11.00 
4- Батьківський день — су
бота. 12.30 — Спортрозмин- 
да. 12.35 — «Картини, яких 
ми не побачимо?». 13.10 — 
Виступ ансамблю цимбаліс
тів музичного училища. 13.30 
т- «Для ВСІХ і ДЛЯ кожного». 
«Вибір*. 14.00 — У країнах

соціалізму. 14,30 — Новини.
14.40 — Фільми Л. Шепітько 
на телеекрані. «Сходження».
16.25 — Хвилини поезії.
16.30 — К. Караєв. Симфо
нічні гравюри «Дон Кіхот».
16.55 — Новини. 17.00 —
Очевидне—неймовірне, 18.00
— Народна дипломатія. Про 
контакти громадськості СРСР 
1 США. 19.00 — Мультфіль
ми. 19.25 — До 70-річчя Ра
дянської Армії і Військово- 
Морського Флоту. Худ. 
фільм «В зоні особливої ува
ги». 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50
— Прем’єра худ. телефіль
му «Спрут-2». 6-а серія. 23.00 
Новини 23.10 — У суботу 

ввечері. Телевізійне знайом
ство.
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 —Рит
мічна гімнастика. 9.50—Худ. 
телефільм «Береги». 7 серія.
11.40 — Муз. фільм «Дума».
11.45 — Економіка плюс на
ука. 12.30 — Кінопрограма 
«У світ прекрасного». «Ча
рівна нитка», «Миттєвості 
музейної тиші», «Жива де
рева душа». 13.30 — Новини. 
13.4.5 — «У лісі». Симфоніч
на поема. 14.05 — Доброго 
вам здоров’я. Тверезість — 
норма життя. 14.35 — Сол
датські листи. 15.10 — Кон
церт артистів Індії. 16.20 —

«Політвидав пропонує». По
года. (Експрес-інформація).
16.25 — «Товариші». Виста
ва. А. Головко. 17.00 — Су
ботні зустрічі. 18.30—Фільм- 
концерт «Молоді голоси».
18.45 — «Скарби музеїв Ук
раїни». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — Телетурнір 
«Сонячні кларнети». 20.45— 
На добраніч, діти! 21,00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Муз.
фільм «Весілля Сойо». 23.10 
— Вечірній вісник. 23.35 — 
Муз. монітор. (Джазова му
зика.
А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 

14.00 — Програма «Думка». 
Студія представляє... 9.05— 
«Співзвуччя». Пушкінські 
мотиви у творчості Г. Сви- 
ридова. 10.50 — «Здоров’я».
11.40 — Твоя ленінська біб
ліотека. В. І. Ленін. «Начерки 
плану науково-технічних ро
біт». 12.10 — «У світі тва
рин». 13.10 — «Новатори і 
консерватори». 14.00 — «Ін
ститут людини». 15.00 —; <У 
гостях в Берліні». Співає 
Е. Амеліпг. (Нідерланди).
15.45 — «Це ви можете».
16.35 — «Радянський воїн». 
Кіножурнал. 16.55 — «Рай
дуга». «Наші танці». (Гвінея).

17.10 — «Найкрасивішиі||
кінь». Худ. фільм із субтиті 
рами. 18.25 — Мультфільм*
18.55 — «У реліктовому гаї»л 
Док. телефільм. 19.05 
«Ваша думка». Випуск З*
19.45 — «26-й голова». Кіно» 
нарис. 20.00 — Вечірня казч 
ка. 20.15 — «Якщо хочеш 
бути здоровим». 20.30 -4
Концерт О. Горанова. (НРВ) 
та ансамблю під керівниці 
твом Б. Серкебаєва. 21.00 —4 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Прогрон 
ма «Думка». «Поет з ВеліИ 
кої ІІресні». В. В. Маякод- 
ський. 22.55 — Науково-г«Л 
пулярні фільми. 23.25 
Новини.
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7 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

8.00 — Новини. 8.15—Рит
мічна гімнастика. 9.00 —*
прем’єра док. фільму «Льот
чик». 9.20 — Тираж «Спорт- 
Лото*. 9.30 — «Будильник». 
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — «Ранкова 
ПоамА 11.30 — Кіноафіша. 
12..«Музичнвві кіоск» 
13.00 — Сільська година.
14.00 — «Здоров’я». 14.45— 
«Райдуга». «Музичний тур
нір- (Марокко). 15.15 —
Прем’єра цок. теле<Ьільму 
ІДарре.іл в Росії». Канад
ська телекомпанія «Праймі- 

дія» і Держтелерадіо СРСР.
11-а серія. — «Діти і приро
да». 12-а серія — «Пісня глу
харя». 13-а серія — «Нескін
ченний день». 16.35 — Спі
ває і танцює молодь. 16.50 — 
В гостях у казки. «Таємниця 
залізних дверей». 18.00 — 
Міжнародна панорама. 18.45
— Недільний кінозал. Пре
м’єра док. фільму про від
криття Будиику-музею «Квар 
тира 0. С. Пушкіна на Мой- 
ці» у Ленінграді після ре
ставрації»; мультс|>ільм. 19.25
— Худ. фільм «Ліс». 21.00—
«Час». 21.40 — «Запрошення 
на вечір..». Є. Петросян. 
22.50 — Новини. 23.00 — 

«Дейв Врубе у Москві». Кон
церт.
▲ ут

9.00 — Новини, 9.15 —рит
мічна гімнастика. 9.45 —
«На хвилі дружби». Висту
пає академічний народний 
хор БРСР ім. І. Цитовича.
10.45 — Науково-популярний 
фільм «Реалісти». Розповіді 
з історії радянської науки.
11.30 — Кіноекран ДАТ.
Погода. (Експрес-інформа
ція). 11.35 — Худ. фільм. 
«Школа». 1 серія. 12.40 — 
Прем’єра муз. фільму <Роз- 
стмпіться зелен-гори». 13.10 
— Новини. 13.25 — Художня 

панорама. Живописець С. По- 
дерв ’яис ький. 14.00—Мул ьт- 
фільм на замовлення. 15.00 
— Село і люди. 15.30 — Ви 
нам писали. Муз. програма 
за листами глядачів. 16.00— 
До 70-річчя Збройних Сил 
СРСР. Слава солдатська. 
17.00 — Хокей. Кубок ВЦРПС. 
«Сокіл» — ЦСКА. 19.15 — 
Актуальна камера. 19.50 — 
Перлини душі народної.
20.35 — Док. фільм «Поба
чення з Софіївкою». 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Худ. фільм 
із субтитрами. «Дві версії 
одного зіткнення». 23.10 
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай!

8.15 — 13.05 — Програма
«Думка». «Наш сад». 8.55 — 
«Портрети». Д. Давидов. 10.05 
— Кінозал «Ерудит». «Зіроч
ка». 11.05 — Основи еконо
мічних знань. Журнал «Теле- 
еко». 11.40 — До 160/річчя 
з дня народження Жюля 
Верна. «Таємниця острова 
Бек-Кап». 13.05 — На урок 
до вчителя... 13.40 — «Міч
ман Паній». Худ. фільм.
15.10 — Прем’єра док. філь
му «Вербонька плакучая, або 
Кінофейлетон». 15.30 —
«Сільва». Муз. телефільм. 1 і 
2 серії. 17.50 — «Міф про 

вільний час». 18.10 — Теле« 
візійний музичний абоне
мент. «Про виконавське мис« 
тецтво». Передача 2-а. 19.05
— «Райдуга». «Пісні таруб», 
(Єгипет). 19.40 — Прем’єрі 
док. фільму «Рідня». Пр9 
М. О Шолохова. Із циклу 
«Вітчизни рідні імена». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —І
Якщо хочеш бути здоровим,-
20.30 — «Трикутник». Муч 
зична передача. 21.00 —
«Час». 21.40 — «Остання до« 
рога». Худ. фільм. ЯЗ. 15 —' 
Хокей з м’ячем. Міжнарод
ний турнір на приз газети 
«Советская Россия». Фінал,- 
00.00 — Новини.
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|/ АЖУТЬ: 
взуття

Шовкову стрічку заплету

його тонкою стрічкою 
чи тасьмою й продума
но заплутати її в пас-

маєте хороше 
і красиву за

чіску — і ви вже гарні. 
Тож давайте підійдемо 
де люстерка і перевіри
мо, чи не потребує наша 
зачіска негайних змін.

У жінок залишається 
модною каскадна стриж-

но заплутати її 
мах.

Для короткого волос
ся залишаються 
рий ефект» (досягається 
спеціальним кремом чи 
бреоліном), начос, січе-

Мабуть, ще ніколи 
моді на чоловічі зачіс
ки не співіснували так 
рівноправно дві панівні 
тенденції. Перша — зня
та майже на нуль поти
лиця, їжакувата маківка 
і розкішне скошене 
мо на лобі. Скроні

□
о

ступінчасті пасма 
спині; 
заплі- 

але
лишає-

о
□

на
з локонами на 
модна коса, що 
тається з маківки, 
недоплетеним
ться не кінчик, а поло
вина. Вільний кінець ба
жано підкрутити на бі
гуді, розпушити, а на 
межі заплетеного і віль
ного волосся зав’язую
ться стрічка (не капро-

ГП| нова, а шовкова, поплі- 
нова, шифонова, кольо- 
ри — бордо, чорний, 
будь-який горошок), чи 
тоненька тасьма, плете
ний шнурочок, або при
кріплюється пластмасо
ва чи текстильна брош
ка.

Із не дуже довгого 
волоссся можна зроби- 

хвостик на маківці 
потилиці, пов’язати

о
о
а ти 

чи

ний рідким гребінцем і 
зафіксований лаком, 
стрижка на зразок ри- 
б ячої луски з наступ
ною укладкою плойкою 
при обов’язковому дов
гому вільному, без за
вивки, пасмі на чолі.

Елітарний варіант для 
короткого волосся — 
рівномірне чергування 
по всій голові довгих і 
коротких паем. Короткі 
закручуються плойкою 
чи бігудями, довгі ви- 
рівняюються феном до 
«колючого» вигляду. 
Краще, якщо при цьо
му колір волосся всюди 
однаковий. А менш об’
ємні зачіски пожвавить 
чергування паем 
родного кольору 
штучно вибілених.

при- 
та

цьому підбриті негострим 
трикутником. Друга — 
спереду і на маківці во
лосся коротке, скроні 
не акцентовані, а ззаду 
на плечі спадають довгі 
пасма, навіть локони. 
При цьому не виключе
на хімічна завивка і зне
барвлення окремих пасм.

Якщо другий варіант— 
переважно для дуже 
юних і для канікулярної 
чи концертної обстанов
ки, то перший — прак
тично універсальний. Та
ка зачіска, до речі, май
же не деформується 
під шапкою. А для тих, 
хто остерігається бути 
«дуже модним», реко
мендується однакова 
довжина (4—5 см) во
лосся по всій голові. На 
лобі зачісується нагору.

<3 
о

Уважно про
аналізуйте верх-

ній малюнок і ви 
значте, яка з де 
в'яти машин 
нижнього малюн 
ка повинна зайня 
ти вільне місце. о
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Кросворд
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Ві

домий український фут
боліст, член клубу імені 
Г. Федотова. 8. Нахил за. 
лізничної колії. 9. Масти
ло для машин. 10. Атом

«Оксана»
радону. 11. Популярна 
пісня української співач
ки Софії Ротару. 13. Жі
ноче ім’я. 16. Живописець 
епохи Відродження.
17. Традиційний торго-
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Е; Маленькі
41 Універсальний клей 

а легко дістати з дрібних 
обрізків лінолеуму (без 

ГЯ матерчатої основи). За
сипте їх до банки з-під 

я і масляної фарби, залий- 
Вте ацетоном до повно

го розчинення і міцно 
закрийте кришкою. Че- 

0! рез 12—15 годин клей 
0 готовий. Він однаково 
2=^ добре клеїть метал, де

ревину, кераміку, пор
целяну, тканину, повсть. 
Додаванням до клею 
(1:2 за вагою) подрібне
ної і просіяної крейди 
перетворює його в чу
дову шпаклівку для за
мазування щілин у під
лозі і стінах. Мастика із

фНШУ> фЯ№ ФИИМИПВ фЖ ЩіМ»
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вельний збір в селі Соро- 
чинцях Полтавської об
ласті. 18. Скрізний про
їзд по залізниці. 21. НІ. 
мецький композитор, 
який жив у Англії. хЗ. Ге
рой однієї з поем О. С. 
Пушніна. 26. Округ Лон
дона, розташований на 
нульовому меридіані. 
27. Установка, в якій 
здійснюється керована 
реакція. 28. Одиниця ма
си. 29. Гра, яну проводять 
на спеціальному помос
ті — кегельбані. ЗО. По
переднє оголошення про 
концерт.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Ге
рой Радянського Союзу — 
льотчиця в роки Великої 
Вітчизняної війни, живе 
на Кіровоградщині. 2. Ук
раїнське жіноче ім’я. 
3. Ознака гетьманської 
влади. 4. Місце народної 
слави, де відбулася зна. 
менита битва. 6. Ткани
на, яка має двосторонній 
начіс. 7. Заклад громад
ського харчування. 12. 
Парнокопитна тварина. 
13. Дореволюційна росій
ська монета. 14. Чолові
че ім’я. 15. Герой народ
них билин українського 
епосу. 19. Острів в Індій
ському океані. 20. Неод
норазова чемпіонка світу 
з гандболу. 21. Різновид 
водопровідного нрана. 
22. Працівник вузу, шно. 
ли, наукового закладу. 
24. Палне схвалення, 
привітання. 25. Футболь
на команда вищої ліги.

ВЕСЕЛИЙ КРА- 
ВЕЦЬ, чий задум ми 
пропонували розга
дати в «МК» за 16 січ
ня ц. р., розрізав ки
лимки так, як показа
но на малюнку.

клею з крейдою (1:1): 
дуже міцно тримає об-: 
лицювальну кахельну: 
плитку на стіні, попри-: 
тій масляною фарбою. :

4^ Холодильник пра-; 
цює добре і безшумно; 
у тому разі, ЯКЩО ВІН; 
виставлений суворо зе 
рівнем. Встановити його* 
у цьому положенні ду-? 
же просто: треба у ван-< 
ночку, якою комплек-« 
туєть^я холодильник, або; 
у звичайну тарілку із; 
рівним берегом налити^^^^^^^’^'^ф 
підфарбованої чорни
лами води. Ванночку 
ставлять на дно моро
зильної камери і, регу
люючи гвинти у ніжках

лхк -ті кті і» > Л»

і
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ЩО? ДЕ? КОЛИ?
Після попереднього ту

ру очки розподілилися 
так: В. Нечипоренко зі 
Знам’янки, Е. Володи- 
мирська, О. Кулішов з 
Кіровограда — 17 очок,

І.
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До закінчення віктори- 

лишається два тури.

ВІДПОВІДІ
НА ЗАПИТАННЯ 
ТРЕТЬОГО ТУРУ

1. Сніговими барсами 
називають альпіністів, 
котрі підкорили не мен
ше чотирьох вершин ви
сотою в сім тисяч кіло
метрів.

2. Костянтин Сергійо
вич Єсенін.

3. «У лукоморья дуб 
зеленый, -златая цепь на 
дубе том...».

ЗАПИТАННЯ
ЧЕТВЕРТОГО ТУРУ

Лень, 
С. Ко-

I. Чорноіван, В 
В. Манойленко, 
лесннков (Кіровоград), 
І. Блящук (Вільшанка), 

О. Більчич (Олександрія), 
О. Форостяний (Світло- 
водськ) — 16, П. Побе
режний (Кіровоград) — 
15, О. Безп’ятюк (Усти- 
нівка), О. Рябошапка 
(Знам’янка) —14, В. Квіт" 
ка (с. Протопопівка 
Олександрійського райо
ну) — 10, В. Колода 
(с. Первозванівка Кіро
воградського району,—7.

1. Де знаходиться край 
світу?

Надіслав 
Ю. МЕЛЬНИК.

2. Чому павук не за
плутується в своїй паву
тині, а вільно рухається 
по ній, жодного разу но 
прилипнувши?

Надіслав 
І. ЧОРНОІВАЙ.

3. Які Олімпійські ігри 
тривають І донині й чо
му?

Надіслав
В. МАНОЙЛЄНКО.

• ©®о@оо@

Рецепти морозива
В останньому минулорічному випуску «Вітрил» 

ми опублікували лист другокласниці Олі Донець, 
яка просила написати їй рецепти морозива. Наші 
читачі відгукнулися на прохання Олі.

МОРОЗИВО МОЛОЧНЕ
«Рецепт, який хочу запропонувати Олі, простий 

і смачний. Я маю двох діток —- і вони дуже люб
лять ось таке домашнє морозиво. Треба: 1 л мо
лока, 300 г цукру, 10 жовтків, ванілін. Молоко і 

, цукор скип’ятити, жовтки добре збити і поступо
во підливати в тепле ще молоко, весь час помі
шуючи. Масу поставити на вогонь, помішуючи на
грівати (але не доводити до кипіння), поки вона 
не загусне. Зняти з вогню, дати трохи їй охоло- 

’ пути. Покласти ванілін, процідити через сито. А по- 
тім, коли маса добре вистигне, заморозити.Ц Л. СТЕЦЕНКО, 25 років.

і
І

м. Кіровоград».

«Гадаю, що рецепт, який я запропоную, заціка- 
вить не лише авторку листа. Отже, як у домашніх 
умовах приготувати морозиво?

’ ’ ПОЛУНИЧНЕ МОРОЗИВО — ВЗИМКУІ
і

холодильника, досяга- ■ 
ють рівної відстані дзер- ’Ф’ 
кала води від берегів 
ванночки. 9

РОЗШИФРУВАВШИ ЦЕЙ РЕБУС, ВИ ПРОЧИТАЄТЕ ЩОСЬ ЗНАЙОМЕ.
МОЖЛИВО, ДО БОЛЮ... *

Півкілограма заморожених полуниць потримати 
трохи на ситі, потім покласти в глибоку тарілку, 
посипати цукровою пудрою (півсклянки), поста
вити то тарілку на миску з гарячою водою, по
ки полуниці розморозяться. Збити 6 жовтків 0 

------- - -------------, МОЛОКОМ з
і залити, помішуючи, гарячим молоком 

1 літр).
цю масу в емальовану каструлю. Поста- 
невеликий -вогонь і продовжувати розмі
не даючи закипіти. Зняти з вогню і охо- 
часом помішуючи. З розморожених но

склянкою цукрової пудри, розвести 
ваніллю
(всього

Влити 
вити на 
шувати, 
лодитн, 
луниць вибрати найкращі (приблизно половину Із 
загальної кількості), решту збити віничком на пі
ну, покласти до охолодженого молока з яйцями. 
Після цього додати цілі полуниці. Потім відразу 
заморожувати при низькій температурі.

Вже через 10 хвилин —- морозиво готове. Його 
викладають і прикрашають ізюминками.

Рецепт відшукав і запропонував
Л. МАКСЮТА.

Світловодський район».
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0 «Фільми з полиць»^ 
так умовно називають філій 
ми, які у роки застою не МЦ| 
ли виходу на всесоюзний 
екран або ж демонстрував 
лися надто нечасто. Кіно 2 
клуб «Екран» починає де*ДФ* 
монстрацію фільмів, знятих 
у 60-ті роки. У суботу 6 лю
того вам пропонують п<ере* 
глянути художній фільм 
Андрія Смирнова «Осінь^. 
Початок сеансу о 18 годині 
40 хвилин у кінозалі бібліо* 
теки імені Крупської.
0 У художньому салоні« 

магазині відкрито виставку 
творів кіровоградського са
модіяльного художника 
М. В. Кравченка.

0 В Кіровограді про- 1
довжуються гастролі кйі‘& 
ського цирку на сцені
«Дружба». ЗО і 31 січнд 
вистави в приміщенні об* 
ласної філармонії починані* 
ться о 14-ій, 17-ій і І9 год. 
ЗО хв.

УВАГА!
З лютого (в середу) у 

приміщенні обкому ком
сомолу відбудеться чер
гове заняття міської мо
лодіжної літстудії ♦Сі
вач». Запрошуються стар
шокласники, .студенти, 
молоді робітники і леї ті, 
хто пробує свої сили Й 
поезії І прозі.

Початок заняття о 1Є.й 
годині.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕННО.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитет© 

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

НАША АДРЕСА 
316050, МПС, 
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, З®..

Телефони: редактора — 2-54-26; 
заступника редактора — 2-53-22; 
відповідального секретаря 
2-55-65; відділів: комуністично
го виховання — 4-66-79, 4-64-21; 
комсомольського життя та еко
номіки - 2-53-94; учнівської 
М сл0ДІ 1 соціальних проблем-* 
2'59-82; фотолабораторії «А 
4-94-94; оголошень — 4-28-96; 
коректорської — 3-61-83.

Газета виходить щосуботи.

Друнарня імені Г. М. ДимитроеФ 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
кіровоградського обкому 

. компартії України.
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

БИ 09507.

Зам. К? 41

Індекс 6110&

Тираж 5Б 40&

Чад номером працювали: 
художник — О. Босий, 
складач машинного набо
ру — М. Мужиновсьний, 
складачі вручну — Л. Ур* 
саленио, Н. Старостина, 
коректори “ -------
ланко, л. _ _ ____
цинкограф — О? Щерби
на, друкарі — В. Чистя
ков, М. Янковий, А. Озе- 
рянський, відповідальний 
черговий — с. Бондарев.

— л. Повз- 
Сердюченно,
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