
Йр'-' ?г, .,

•-• ■ ^уяажХ

— і? л Г ------------- ПРОЛЕТАР? ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

о

кось. повернувшись зі школи,

вано спитав:

мало українців?

— А чого ги так вважаєш? — зди

вувався я.

— Тату, а чого в Кіровограді так

мій дев’ятирічний син несподі*

---- =г
Виходить з 5 грудне 

1939 року.

№ 6 (3981).

СУБОТА

6
ЛЮТОГО 1988 р.

Ціна 8 коп.

Я зам'явся: що ж йому, казати?

Як відповісти? Як пояснити?.. Вирі

шив не лукавити і відповів, як думав,

як знав:

— Українців багато. їх більшість у

Кіровограді, але багато хто з них не

знає рідної мови або не розмовляє

по-українськи.

Не знаю, як зрозумів мене син, а 
мені, признатися, стало прикро за 
тих своїх численних земляків, які 
живуть у славному місті Кіровограді 
і, чого гріха таїти, справді-таки часто 
цураються рідної мови Пояснюється 
це завжди багатьма найрізноманітні
шими причинами, не рідко безглуз
дими й відверто обивательськими. 
Скажімо, у наших театрах кивають 
на недостатній контингент україн- 
ськомовного глядача і, зокрема, ук- 
раїнськомовних шкіл Коли ж у шко
лі заводиш про це мову, там можуть 
дорікнути: а що робиться у вашому 
театрі? Або: нам нікого набирати в 
українськомовні класи

«А що ж скажуть з цього приводу 
в дитячих садках?» — з такою дум
кою я пішов до дитячих дошкільних 
закладів Кіровограда

Дитсадок № ї із гарною назвою 
«Барвінок» розташований на вулиці 
Кримській (по дорозі на Завадівку). 
Він один з найстаріших у місті, за
снований ще у 20-х роках.

— Заняття у нас ведуться украін«> 
ською мовою Щоправда, не всі ви
хователі бездоганно нею володіють. 
Інколи бракує рекомендованої ху
дожньої літератури І, може, найго
ловніше: нашим випускникам дово
диться ПОТІМ іти в російськомовні 
школи, адже українських поблизу не
має, — говорить завідуюча В. М 
Гуржина.

або ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ
У ДИТЯЧИХ САДКАХ 
КІРОВОГРАДА

— Бо мало говорять по-унраїн 

ськи, — відказав син.
(Закінчення на 6-й стор.).
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«ТА ЗНАЮ Я ЦИХ, 

З МЖН. ЖИТЛО ХО

ЧУТЬ ШВИДШЕ ВИБИ 

ГИ, А ТАМ - ШУКАЙ 

БІТРА...». «І НЕ ТІЛЬ

КИ КВАРТИРИ...» — 

З стор.

ЇМ ДАВАЛИ КАЗЕН

НІ ЧОБОТИ Й КОЖУ

ХИ, А ВЗАМІН ВИМА 

ГАЛИ «ДРІБНИЧКУ»— 

СОВІСТЬ... - «СТРОКУ 

ДАВНОСТІ НЕ ПІДЛЯ 

ГАЄ» — 5 стор

У пошті клубу — відгу
ки на перші публікації, 
розповідь про чемпіона 
області з атлетичної гім
настики — 10 стор.



«Молодий комунар»

І
6 лютого 1988 року

«Мене : ■ 

турбує...»
Найбільше телефонних 

дзвінків до редакції ми-

<>
❖

нупого вівторка було від

школярів Кіровограда.

Учня 9-А класу СШ № 18

Сергія МИХАЙЛЕНКА

хвилює одне з найболю-

ДО 70-РІЧЧЯ влксм

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ — ЯКІЙ ЇЙ БУТИ!

У ЦК ЛКСМ України розпочато підготовку до рес
публіканської науково-практичної конференції: 
«Шляхи перебудови стилю комсомольської роботи 
в умовах демократизації».

Необхідність конференції викликана неоднознач
ністю у визначенні підходів до вирішення практич
них питань діяльності первинних організацій, комі
тетів комсомолу.

Важливо визначити найгостріші проблеми, що 
«гальмують» вплив на перебудову виховної роботи 
з молоддю, виходячи з набутого практичного досві
ду, наукових розробок, соціологічних досліджень, 
визначити реальні шляхи, форми і методи їх вирі
шення.

Запрошуємо партійних, комсомольських, наукових 
працівників, комсомольський актив, всіх бажаючих 
висловити свої пропозиції з організації конферен
ції, проблеми, які необхідно на ній обговорити.

Просимо направити анкети до 20 лютого 1988 року. 
Автори найцікавіших пропозицій будуть запрошені 

для участі в конференції.
Наша адреса: 252018, м. Київ, пл. Калініна-1, ЦК 

ЛКСМУ, оргкомітет з проведення науково-практич
ної конференції. Телефони: 212-81-69, 212-86-21.

soooooeoouooo«««»»♦»oe.ess«....

АНКЕТА
Дані про автора;

прізвище ____ _______ —
ім'я _____________ . . - — ■-
по батькові _
Рік народження ______  _ .__ -
де і ким працюєте_________

домашня адреса

1. Ваші пропозиції з організації роботи кон
ференції? _______________ _ _______________ —

2. Які практичні проблеми перебудови стилю 
ви б хотіли обговорити в першу чергу? _____ .__

3. Яким уявляєте кінцевий результат конфе
ренції? _________________ . _____________ -

нього вигляду.

Пів- 
за- 

наш

4. Досвід перебудови стилю роботи якого комі
тету комсомолу ви б рекомендували обговорити 
на конференції?

проводити реставрацію

думку дев’ятикласника,

українського музично-

імені Кропивницького?

драматичного театру

Оформлення театру, яке 

було до реставрації, на

чіших питань: чи варто 

було в обласному центрі

набагато краще сьогод

нішнього. Хлопець про

понує підновити інтер’єр 

і надати йому поперед-

ЛКСМУВ обкомі
черговому засіданні 
обкому комсомолу 

розглянуті питання

Таню ЛИТВИНЕНКО, 
десятикласницю СШ 
№ 19 турбує подальша 
доля річки Інгул. Дів
чина радо зустріла на 
сторінках газети виступ 
А. Черенкова «За здо
ров’я праслов’янської 
ріки», в якому йшлося 
про оздоровлення 
денного Бугу. Таня 
питувала: а коли ж 
Інгул можна буде назва-

ти в Кіровограді його 
попередньою назвою — 
ріка? Це питання ми пе
реадресували заступни
ку завідуючого кому
нальним відділом міськ
виконкому І. М. Семені- 
ну і отримали таку від
повідь: «У 12-й п’ятиріч
ці ми плануємо заверши
ти очищення і берего- 
укріплюючі роботи на 
проміжку від вулиці 
Жовтневої революції до 
вулиці Кірова. В наступ
ній п’ятирічці ці роботи 
продовжуватимемо».

Восьмикласника СШ 
№ 29 Валентина КРА
МАРЕНКА турбує: коли ж 
буде відремонтовано 
дискоклуб «Олімпія» в 
палаці культури імені 
Компанійця? Можемо 
сповістити, що ремонт 
там проводиться і най
ближчим часом диско
клуб відчинить двері пе
ред своїми 
чами.

Ю.

відвідува-

ЯРОВИЙ.

Телефонну розмову з

читачами у вівторок,

9 лютого, з 16.00 до 18.00

продовжить редактор

газети Юрій Сердючен-

ко. Дзвоніть по телефо
ну 2-54-26.
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Катерина БЛИЗНЕЦЬ і Ганна МИЛЬНИКОВА 
на Кіровоградському заводі радіовиробів

(зліва) 
на кіровоградському заводі радіовиробів працюють 
відповідно старшим техніком відділу науново-техніч- 
ноі інформації та інженером конструнторсько-техно- 
логічного відділу. Солідні посади — і розваги на сан
чатах? Чому б і ні, якщо впасти на сніг не боляче і по
лежати м’яко!

Фото 8. ГРИБА.
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УВАГА! УВАГА! УВАГА!
КОНКУРС-ВІКТОРИНА «що _
ПРО ПОЖЕЖНУ ОХОРОНУ ТА ПРАВИЛА 
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ?»

Юні друзі! Обласний штаб по роботі з дружи- 
нами юних пожежників разом з редакцією газети 
«Молодий комунар» проводить конкурс-вікторину, 
присвячену 70-річчю радянської пожежної охоро
ни. В конкурсі можуть взяти участь члени дружин 
юних пожежників, усі школярі-комсомольці, піо
нери, жовтенята.

Конкурс-вікторина складатиметься із двох роз
ділів; перший — відповіді на запитання, другий— 
малюнки па запропоновану протипожежну гему,

Розділ перший — вісім запитань.
1. Коли був прийнятий декрет про створення 

радянської пожежної охорони? Хто ного підписав?
2. Скільки років пожежній охороні вашого 

населеного пункту?
3. Які номери телефонів для виклику службо

вих підрозділів: пожежної, міліції, швидкої до
помоги та аварійної газу?

4. Які засоби гасіння пожежі ви знаєте?
(За кожну правильну відповідь на 1—4 запи

тання нараховувати 5 балів),
5. Коли були створені перші дружини юних по

жежників на Україні?
6. Які обов’язки виконує черговий член ДІОП 

у школі?
7. Назвіть основні причини пожене.
8. Що слід робити при пожежі? Опишіть поря

док дій людини, яка виявила пожежу.

ВИ ЗНАЄТЕ

ЛІВ — л\ЖК і фізкультур-Т 
но-оздоровчий клуб «Кі-Т 
ровець» — виникли ще ДО ф 
створення ММЦ. Рок-клуб, X 
який не одержав підтрим-^4 
ки від керівництва моло
діжного центру, вихо
дить з його складу. Сьо
годні лише клуб «Кіро- 
вець» працює за принци
пом госпрозрахунку і при
носить центру кошти, біль
ша частина яких йде на 
утримання керівництва 
ММЦ, а не на розширен
ня матер:альної бази клу
бу. Керівники центру не 
зуміли найти шляхи для 
вирішення проблеми пер
шочергового накопичен
ня коштів, що й примуси
ло міськком комсомолу 
в кінці 1987 року почати 
добровільний збір гро
шей у комсомольців і мо
лоді міста для потреб мо
лодіжного центру. Безвід
повідальність в роботі 
проявляє директор ММЦ 
О. Третяков. Конкретні 
справи він підміняє за
гальними словами, обі
цянками. О. Третяков вва
жає молодіжний центр 
лише сходинкою у справі 
реалізації теоретичної мо
делі комплексної програ
ми виховання юнаків і 
дівчат через творче об’єд
нання молоді, автором 
якої він і є.

Відзначено також, що 
Кіровоградський міськ
виконком і ряд інших ор
ганізацій незадовільно ви
конують рішення облви
конкому від 12 серпня

На 
бюро 
були 
про стан обліку і підсум
ки звірки членів ВЛКСМ 
в обласній комсомоль
ській організації, про ро
боту комітетів комсомолу 
області по профілактиці 
правопорушень серед ок
ремої частини молоді і 
неповнолітніх у 1987 році.

Розглянуто питання «Про 
роботу Кіровоградського 
міського молодіжного 
центру (творчого об’єд
нання молоді)». Центр бу
ло створено 12 серпня 
минулого року рішенням 
облвиконкому. І діяти він 
має як самостійне соціа
лістичне підприємство 8 
системі житлово-експлуа- 
тацій^го об’єднання мі
ськвиконкому. В структу
рі молодіжного центру 
мають працювати люби
тельські об’єднання мо
лоді, фізкультурно-оздо
ровчі клуби, МЖК, клуби 
за місцем проживання, 
народні музеї, табори 
праці і відпочинку та ін
ші. Однак, як відзначило 
бюро обкому ЛКСМУ, 
аналіз справ показує^ що 
молодіжний центр ще 
слабо виконує ті функції, 
які визначені «Положен
ням про Кіровоградський 
міський молодіжний
центр». Керівництво цент
ру здійснює слабку орга
нізаторську роботу по 
створенню структурних 
підрозділів. Нині два із 
чотирьох діючих підрозді-

(За кожну правильну відповідь на 5—8 запи
тання нараховувати 10 балів)«

Другий розділ — малюнки.
Малюнки на протипожежну тематику виконува

ти на цупкому-папері розміром 20x30 см.
1. Покидаючн приміщення, вимикайте електро

прилади!
2. Ховайте сірники від дітей!
3. Обережно поводьтеся з вогнем!
4. Не розводьте вогнища поблизу житлових бу

динків, сараїв, скирд!
5. При пожежі дзвоніть 0-1.
(Кожен малюнок оцінюватиметься за п’яти

бальною системою).
Переможцями конкурсу-вікторини стануть ТІ 

хто набере найбільшу кількість балів. їх чекають 
спеціальні призи.

Відповіді та малюнки надсилайте до 1 квітня 
1988 року за адресою:

316050, м. Кіровоград, вул. Луначарського 36 
«Молодий комунар». ’ ’

На конверті робіть помітку «На конкурс», 
В листі обов’язково вкажіть свої прізвище ім’я 

та по батькові, домашню адресу, а також- чи виє 
членом дружини юних пожежників (ДЮП)? в якій 
школі і в якому класі навчаєтесь?

Що таїться 

в глибинах?
Обласна федерація під

водного спорту, очолю
вана С. М. Гнусарьовим, 
планує в липні цього ро
ку організувати десяти
денну експедицію по 
Південному Бугу на від
різку від Голованівсько- 
го району до Первомай- 
ська. Мета цього походу 
по дну річки — знайти і 
описати сліди її форсу
вання військам» II Укра
їнського фронту під час 
Великої Вітчизняної вій
ни. Аквалангісти зберуть 
також матеріал по еко
логічному стану ріки.

Підводники звертаю
ться до жителів Голова- 
нівського, Гайворонсько- 
го районів, м. Первомай- 
ська і району (нашу га
зету передплачують і в 
Миколаївській області), 
а також усіх читачів — 
свідків переправи радян
ських бійців через Пів
денний Буг із прохан
ням поділитися своїми 
спогадами, документа
ми. Це допоможе ношу- 
ковцям у їх роботі.

Листи надсилайте на 
адресу: 316050. м. Кіро
воград, вул. Карла Марк
са, 84, морська школа 
ДТСААФ, Гончарову І. В.

1987 року «Про створен
ня Кіровоградського мі
ського молодіжного цент
ру». Так, із 14 об’єктів, які 
мали передати центру, 
передано лише 4. Не ви
ділено кредит для ство
рення матеріально-тех
нічної бази ММЦ.

Бюро обкому комсомо
лу зобов’язало міськном 
ЛКСМУ вийти з пропози
цією у міськвиконком про 
внесення змін в «Положен
ня про Кіровоградський 
міський молодіжний центр» 
з метою посилення впливу 
комсомольських органів на 
діяльність ММЦ. Бюро об
кому комсомолу вважає 
несвоєчасним порушувати 
клопотання перед нм 
ВЛКСМ про проведення4в 
області соціально-економіч
ного експерименту по 
впровадженню комплекс- 

виховання 
г’ РекоменД°в<ано мі
ськкому комсомолу СПІЛЬ
НО з радою молодіжного 
Центру провести конфе
ренцію, де обговорити про
блеми діяльності ММЦ. ви- 

орган1зача*н' пи-

На бюро обкому ЛКСМ 
України при розгляді зга
даного питання були при
сутні секретар міськкому 
парти А. о. Ксшелєва, го
лова міськвиконкому м І 
™°С?ал.ЄНКО- начальник 
управління житлового гос
подарства О. Л. Комар.

Бюро обкому комсомо- 
пиХЗГЛЯНуЛО ₽яд ’«»«их 
питань внутріспілкоао1.0

М’ЯЧ 
КВАПИТЬ 
зиму 

Кіровоградська 
на», готуючись до 
больного сезону,

к

«Зір- 
Фут- 

Ла У Сві^о'водськ^Т 
вариську зустріч із 
менчуцьким «Дніпром». 
Н.чия - і:1. м-яч
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«Молодий комунар»

fe лютого 1988 року
ОГОДЬТЕСЯ, понят

тя МЖК в нашому

.розумінні найчастіше

асоціюється з словом

«квартира». Думка май

же вірна: головне сьо

годні — житло. В кіро*

Іаоградських емжеківців 

£оно теж було чи не 

найпершим критерієм, 
г--------------------------------
Навіть скажу більше: 

дехто з молоді п’ять 

уроків тому, коли в облас

ному центрі зародилася 

Ідея створити молодіж- 

ний житловий комплекс, 

юе задумувався над зна

ченням слова «комп

лекс».

Сьогодні, задумуються. 

Вірніше, звернули па 

нього увагу ще при 

складанні проекту де

в’ятиповерхового будин

ку, до якого вирішили 

©робити добудову. Що ж 

вона собою являє?

— Комплекс потрібен 
лам, — розповідає Ігор 
Рубан, голова оргкомі
тету А^ЖК-І. — Він ще 
тільки в наших мріях, 
але буде. Обов’язково 
Суде. Тому й вирішили 
почати а приміщення, в 
якому розміститься ве
чірній дитячий садок, 
еал засідань (плануємо 
Там зробити і кімнату 
відпочинку), штаб орг
комітету.

...На будівельному май
данчику ми застали Ва
силя Дмуху і Валерія 
Денисенка. Хлопці, від
працювавши зміну, зби
ралися додому. Побачи
ли Ігоря і запросили йо
го у вагончик.

Василь розклав на сто
лі план-креслення добу
дови і ображено почав:

— Куди годиться така 
документація? Поди
вись, — звернувся до 
Ігоря, — що тут напла- 
новано? Дверей понату- 
дювали скільки! Протя
ги будуть. А ми ж для 
дітей зводимо.

Хлопці довго міркува
ли над кресленнями. Всі 
вони не будівельники, 
але, на мій подив, чита
ли технічну документа
цію не гірше професіона- 

< лі в. Обережно, щоб не 
завадити суперечці, ви
словив свою думку: це ж 
дипломовані інженери 
планували...

—• Планували... аби 
тільки чергу відбути, — 
вибухнув Василь Дмуха. 
І, на ходу одягаючи 
куртку, повів меГіе на 
об’єкт.

— Ми теж довірилися 
отому: «дипломовані». А 
почали класти цеглу, 
вималювалися перші 
контури і помітили ряд 
недоробок.

Тут, па будові, хлопці 
вирішили ознайомити ме
не з тим, що планують 
©робити в майбутньому.

Вони, нагадаю, дума
ють не лише про своє 
житло, але й про дозвіл
ля. Хочуть зробити ве
чірній дитячий садок. Зі 
спальною кімнатою, кух
нею. Забажає молода 

ласка. Тут і «виручить» 
їх свій садочок» який 
має дещо незвичну наз
ву: вечірній.

Ще в приміщенні бу
де зал засідань. Тут 
розмістять відеотелеві- 
зори, настільні ігри.

В перспективі — спор
тивно-оздоровчий, тор
гово-побутовий і навчаль
но-виховний комплекси. 
Іх будівництво розпоч
неться разом Із споруд
женням другої черги 
МЖК.

Ігор Рубай розповідав 
цікаво. Мені аж не ві
ри лося, що все це під 
силу молоді. Напевне, 
дехто й сьогодні не ві
рить у можливості МЖК. 
До планів емжеківців, 
трапляється, ставляться 
якщо не насторожено, то 
байдуже. Хоча плани, як 
бачимо, реальні. Реаль
ний, навіть необхідний 
сьогодні торгово-побуто
вий комплекс. Він вклю
чатиме в себе стіл замов
лень (спочатку для чле
нів МЖК). Це — достав
ка різних товарів по за
мовленню додому. Пра
цюватиме там і їдальня, 
Приготовлені страви в 
спеціальних термосах до
ставлятимуться додому 
не тільки на квартири 
емжеківців, а й людям 
похилого віку, які мають 
потребу в такій формі 
обслуговування.

Спільним рішенням 
вже сьогодні вирішено 
заключит» договір з од
ним із сусідніх колгоспів, 
де б у вільний від робо
ти час змогли працюва
ти члени МЖК. Тут же 
купуватимуть за дого
вірними пінами продукти 
для кухні вечірнього ди
тячого садка, для їдаль
ні.

Слухаючи розповіді, 
мимоволі подумав: а 
фантазією в цих моло
дих людей все гаразд.

ЗАСІДАННЯ 
ОРГКОМІТЕТУ

Обмовимося: всі вони 
відбуваються щовівтор
ка о 19.00 в клубі «Кіро- 
вець».

Приходять сюди не 
для того, щоб ВІДСИДІТИ
СЯ. Хоча є й такі. Вони 
тихенько собі попримо
щуються десь збоку і че
кають у гаморі', який 
тут, може, аж надміру, 
панує завжди, поки на
стане час іти додому.

Того разу обговорю
вали два питання: вирі
шували, що ж робити, 
аби поправити справи на 
зведенні культурно-по
бутового центру (давай
те назвемо його так), і 
Вели мову про поперед
ній розподіл квартир.

— За почату роботу 
над складанням проекту 
добудови пропоную ого
лосити Дімі Панкратье
ву догану. Доручили 
йому^ серйозну справу, а 
він її викопав абияк. — 
Ці слова промовив Ігор 
Рубай.

Панкратьев обурився:
— Та я й так працюю 

за спасибі...
—■ Ти ж сам запропо

нував свої послуги... — 
чулося.

— То не моя вина...
Говорили багато. Ви

рішили, що п’ять членів 
оргкомітету займуться 
вдосконаленням проек
ту. Залучать спеціаліс
тів, самі ознайомляться 
З ЛОММРНтяпієгл Впни ш 

приміщення відповіда
тиме Іван Снімщиков.

Вже хотіли перейти 
до обговорення другого 
питання, як чийсь голос 
насторожив:

— А знаєте ви, що,., 
на нашому будинку до
будують десятий поверх. 
Там житимуть працівни
ки міськвиконкому § 
ДБК.

Запанувала тиша. Че
рез хвильку всіх неначе 
прорвало:

— Чекайте, якраз на 
десятому й житимуть, 
вони наші квартири по
займають...

— Треба йти в міськ
виконком...

Безпредметну розмо
ву перервав Олександр 
Коломацький, заступник 
директора міського мо
лодіжного центру:

— Не варто на цьому 
загострювати увагу.

Забігаючи наперед, 
скажу: ніякого десятого 
поверху й «є планува

будують члени 
Кіровоградського МЖК. 
Одночасно випробовується 
їхній характер.

лось робити. Чутки не. 
Вони були й раніше, і, 
як правило, не підтверд
жувалися. Звідки вони 
беруться, здогадатися 
неважко: їх поширюють, 
не задумуючись над на
слідками, самі емжеків- 
ці. Псують настрій собі, 
іншим, сприяють пайгір- 

- ШЛМГ—_пі п>п 1.1 ППШТк піпм V 

що їх не було б зовсім, 
якби члени МЖК мали 
необхідну інформацію а 
того ж міськвиконкому.

Тепер, наприклад, ви
сить у повітрі питання! 
чи ж здаватиметься у 
заплановані строки — 
31 березня —- будинок 
емжеківців. Одні про це 
ваявляють: здамо (ке
рівники ДБК), у міськ
виконкомі розводять ру
ками: мовляв, поживе
мо — побачимо.

Квартири розподілили 
досить швидко.

ЕКСКУРС
У
МИНУЛЕ

Наголошуючи, що кі
ровоградському МЖК 
майже п’ять років, Олек
сандр Коломацький ска-

зав-, що весь цей промі
жок часу наклав відби
ток па взаємини емже
ківців і міськвиконкому. 
Як і по всій країні, рух 
МЖК має і своїх при
хильників і, звичайно, 
противників.

Біла чи не всіх членів 
МЖК полягає в занадто 
ПАГА'ГЯПХУГПМ V п^піплі 

менчуцькі колеги «мо
жуть позмагатися» 8 кі- 
ровоградцями в часі 
втілення своїх ідей у 
життя. Причин в цьому 
можна знайти багато. 
Однак, є головні, м’яко 
кажучи, гальмуючі.

Одна з них — органі
затори руху не спромог
лися протягом чотирьох 
років переконати адмі
ністрації підприємств і 
працівників міськвикон
кому у доцільності бу
дівництва.

Однак, настало 13 лис
топада 1986 року. Саме 
в цей день з’явилося до
вгождане рішення міськ
виконкому за № 914 «Про 
організацію будівництва 
МЖК в Кіровограді».

Кандидатів у члени 
МЖК підбирали нашвид- 
коруч. Про якісне на
вчання будівельним спе
ціальностям 1 не думали.

Настав січень 1987 ро
ку. На домобудівному 
комбінаті чекали на по
повнення. Тримали ви
вільнені і підготовлені 
заздалегідь місця. їх бу
ло 107. Та лише 2 люто
го перші гідросилівці і 
червонозорівці змогли 
з’явитися у відділ кад
рів ДБК.

Такими невпевненими 
були перші кроки...

Недостатньо якісний 
відбір кандидатів, їхня 
непідготовленість до ро
боти на комбінаті, ціл
ком зрозуміле невдово
лення будівельників ро
ботою емжеківців не 
сприяло на перших по
рах і в ставленні МЖК.

Минув рік. Здавалося 
б: сьогодні можна вра
хувати помилки минуло
го, але й тепер навчання 
другого загону бійців, 
який замінить своїх по
передників, затримуєть
ся. Та все ж на другий 
загін покладаються ве
ликі надії. Є можливість 
при спільному бажанні 
всіх зацікавлених спра
вою МЖК зробити так, 
щоб молодь проявила 
себе.

ДУМКИ 
КОМПЕТЕНТНИХ 
ЛЮДЕЙ

Олександр КОЛО

МАЦЬКИЙ, голова об’

єднаного міського шта

бу МЖК:

— На сьогодні ми 
маємо вже і МЖК-2, 
МЖК-3. МЖК-2 об’єд
нав звільнених у запас 
воїнів-інтернаціоналістів. 
Плани в хлопців гран
діозні. Відмінність їх
ньої програми полягає в 
тому, що, крім споруд
ження будинків, вонп 
виявили бажання допо
могти в реконструкції 
центру міста.

Все, здається, тут га
разд: прекрасні люди, 
прекрасні задуми. Та не
покоїть голову оргкомі
тету МЖК-2 Валерія Гу
сельникова, його друзів 
ось що: до цього часу 
немає офіційного рішен
ня міськвиконкому про 
створення МЖК.

Ми багато говоримо 
про бюрократизм. Мов
ляв, на папері багато 
чого є, а насправді... В 
нас навпаки — на ділі 
МЖК-2 існує, а юридич
но — все впирається в 
папір. Саме він може 
надати юридичної сили 
ем жеківцям.

А от МЖК-3 пощастн- 
ЛЛ Іхіїїі.ііід Йлгп

МОЛОДІЖНИЙ житловий 
комплекс на базі тресту 
«Кіровоградбуд».

Три оргкомітети вирі
шили об'єднати в єдиний 
міський штаб МЖК Ери 
міському молодіжному 
центрі. Ми дамо змогу 
працювати спеціаліста^ 
на посадах при молодіж
ному центрі. Зарплату 
нараховуватимемо їм з 
доходу МЖК.

Така думка в нас за
родилася ще в 1984 ро
ці, але втілити змогли 
тільки тепер.

Ігор РУБАН, голова 

оргкомітету МЖК-11

— Із другим набором 
кандидатів у бійці МЖК 
в нас все гаразд. До ре
чі, всі питання, які сто
суються безпосередньо 
МЖК, вирішили опера- 
тпвно. А от з фінансу
ванням донедавна були 
непорозуміння. Нам не 
вистачало певної суми 
на спорудження будин
ку. Підприємства в но
вого року перейшли на 
повний господарський 
розрахунок. Тому й ва
галися: виділяти кошти 
чи ні?

Зібрались на зустріч з 
нами керівники «Черво
ної зірки», «Гідросили», 
заводу радіовиробів, 
«Друкмашу». Лій, якщо 
відверто, навіть не спо
дівалися па позитивну 
відповідь. На диво, ярд 
все домовилися по-діло
вому, швидко і конкрет
но.

Важко навіть уявити, 
який результат міг бути, 
якби нам ие пішли на
зустріч. Без перебіль
шення скажу: ДБК 8 
1 квітня, коли звідти пі
де понад сто наших бій
ців, від нестачі робочих 
рук задихнувся б. Це 
вдарило б і по нас: пі
дірвало б віру у власні 

- сили.
Іван Іванович КУР* 

МАК. головний інженер 

домобудівного комбінд-

ту:

— Дійсно, задихнули
ся б. Ні, не тому, що 
емжеківці «погоду роб
лять» у нас на комбіна
ті, а тому, що не мали б 
ким заповнити отих рап
тово вивільнених сто 
робочих місць. З планом 
би, звичайно, теж були б 
проблеми...

* * ♦
...Про МЖК в Кірово

граді можна писати ба
гато. Є тут і успіхи, е і 
невдачі. Саме з цими 
думками я покидав 
міськком комсомолу. В 
коридорі підійшла Світ
лана Лобанова, яка очо
лює в оргкомітеті дитя
чу комісію.

— Поспішаєш? — за
питала. І відразу ж за* 
пропонувала: — Поїха
ли до нас на будівництво, 
допоможеш завантажи
ти дитячу гірку.

...Дитячу гірку, яку 
IffiTORlID BZA»«.__

потоку
Василь

воготовив кандидат 
члени другого 
бійців МЖК-1 
Мартинюк, відвезли в дй- 
тячии судинок. Там етап- 
шни вихователь Є. Г, 
Плаксіна похвалилася:
, Нещодавно у нас 

з явився ще один шеф-— 
емжеківці. В ГОСТІ ХО
ДЯТЬ, гостинці носять 
Діткам. Хороші шефи...

Справді, хороші. І не 
тільки шефи...



Хлопчик
на побігеньках

«Молодим комунари

ЦЕЙ фразеологізм у 
пресі дуже часто ви

користовують. Можна 
сказати, завжди, коли 
слід означити перші са
мостійні кроки молодої 
людини в будь-якій сфе
рі виробництва чи об
слуговування, практику 
напередодні самостій
ного життя — кращих 
сліз і не придумати: 
хлопчик на побігеньках. 
Мовляв, ти ще молоде 
та зелене, нічого не тя
миш і не вмієш, ото слу
хайся, що тобі старші 
скажуть, виконуй спо
чатку різні другорядні, 
підсобні роботи, які тобі 
Покажуть, а згодом мо
же й щось серйозніше 
Запропонуємо...

У профтехучилищах ця 
фраза лунає, мабуть, чи 
Йа найчастіше. Тому я 
й не здивувався, коли 
почув її в розмові за 
круглим столом, який 
редакція проводила у 
дні зимових канікул 
разом з обласною біб
ліотекою для юнацтва 
Імені О. Бойченка. 
Участь у ній взяли ком
сомольські активісти ви
робничого 
По сівалках 
Зірка», учні 
Професійно 
училища № 
щкіл № 6 і 
ровограда, секретер мі
ськкому комсомолу. Те
му розмози можна ко- 

об’єднання 
«Червона 

середнього 
- технічного 
4, середніх 

№ 34 м, КІ-

МАЙСТРОВІ

НА ВСІ РУКИ

КАЛЕЙДОСКОП 
ПРОФТЕХОСВІТИ 

За мандатом
часу
Базові підприємства ужр працюють на 

госпрозрахунку, самофінансуванні. Як 
вплинуло це на підшефні училища^ Із січ
ня нинішнього року вони перейшли на 
систему договорів по підготовці для під
приємств висококваліфікованих спе
ціалістів.

Профтехосвіта взяла курс на підго
товку робітників складних "професій: то- 
кар-фрезерувальник, шліфувальннк-сверд- 
лувальпик. оператор верстатів з число
вим програмним управлінням. Різнопро- 
фільні професії поширюються зараз не 
тільки в м а піп побудуванні, а й у будів
ництві та сільському господарстві. Ви
пускники профтехучилищ, які опанували 
трьома-чотирма суміжними професіями, 
можуть без попередньої підготовки 
включатися в загальний трудовий про
цес на виробництві.

Така підготовка робітників бачиться 
найефективнішою в умовах бригадного 

. Підряду.

Він може розв’язати задачу а фізики, 
вибудувати графік чи діаграму. Навіть 
замінити викладача на уроці. Однак 
ЕОМ — всього лише машина, і творчий 
потенціал її повністю залежить від лю
дини.

В цьому переконалися іще раз учас
ники обласної олімпіади з електротехні
ки та електроніки, що була проведена на 
базі СИТУ № 13 та № 17 м. Олександрії.

Що може
комп’ютер

В конкурсі взяли участь 34 учні з 17 
профтехучилищ.

Високий рівень знань, практичних на
виків показали учні СПТУ №№ 9, 8, 2, 
10. Найкращих індивідуальних резуль
татів домоглися з училищ сільськогос
подарського профілю Ігор Твердохліб 
(Новгородківське СПТУ № 36) і Тетяна 
Крамаренко (Олександрійське СПТУ 
№ 33), серед міських училищ — Андрій 
Берестенко (СПТУ № 9), Анатолій Сліп- 
ченко (СПТУ № 2) та Ірина Окунькова 
(СПТУ № 17).

Л. КАЛЮЖНА.

багатьох учнів є місцем затишного відпочинку 
вечори, зустрічі. Недавно гостя-

Бібліотека СПТУ №
а позаурочний час. Часто тут проходять цінаві 
ми учнів були письменники Анатолій ПЕРЕРВА, Василь МАШНЄв'та’нфовогра- 
дець Борис ЧАМЛАЙ. н

Фото В. ЦИГАНОВА,

ротко сформулювати 
так: виробнича практика 
на підшефному підпри
ємстві. В даному разі — 
на «Червоній зірці».
Проблем називалось ба
гато.

Зокрема, учень тре
тього курсу СПТУ № 4, 
член комітету комсомо
лу училища Дмитро 
Смаглій сказав:

— Здебільшого учні 
нашого училища практи
ку проходять на «Чер
воній зірці». В цьому 
відношенні контакти учи
лища й заводу непогані. 
Хоча знаю з розповідей 
своїх товаришів, як іно
ді байдуже ставляться 
до них на заводі. Про 
які професійні навики 
може йти мова, коли до
водиться під час прак
тики пилюку витирати в 
цеху, прибирати робочі 
місця чи гайки закручу
вати. Хіба секрет, що не 
завжди практикантам до
ручають місце біля вер
стата 50—60-х років ви
пуску, не кажучи 
про сучасні? От і 
дить, що іноді наш 
тикант опиняється 
лі хлопчика на побігень
ках...

Це був початок роз
мови, початок гострий, і 
ця гострота, щирість, з 
якою говорив Дмитро, 
викликала на відверту 
розмову інших, змусила 
задуматись, шукати ва
ріантів вирішення сер
йозної проблеми.

Конкретних фактів чи 
прізвищ Дмитро не на
звав (хоч і дав, як зараз 
мені здається, правиль
ним тон розмові), тому 

вже 
аихо- 
прак- 
в ро-

через кілька днів я наві
дався до училища на 
околиці обласного цент
ру. «Недавно справило 
новосілля училище», — 
подумав я, проходячи 
мимо дев'ятиповерхової

будівлі гуртожитського 
типу, яку наскрізь про
шивав сирий січневий ві
тер.

Найголовніший
клопіт
— Що там говорити 

про гуртожиток... Це вже, 
як кажуть, десяте діло: 
будівництво його нас не 
дуже турбує — в учили
щі здебільшого навчаю
ться випускники кірово
градських шкіл. Тут хо
ча б майстерні довели до 
ума — ось наш найго
ловніший клопіт.

Перший викладач, з 
яким я заговорив в учи
лищі, висловив таку 
стурбованість. Згодом 

доведеться говорити з 
багатьма, але розмова 
навертатиметься до од
ного: майстерні!

— На ловця, як ка
жуть, і звір біжить, — 
мовив заступник дирек-

тора училища В. Р. Ша- 
лабін, коли я предста
вився. — Дуже вчасно ви 
навідались: може хоч 
преса допоможе нам ви
рішити питання номер 
один. Бо втомились від 
обіцянок...

Заступник директора 
мав на увазі це ж саме: 
училищні майстерні.

Навчальний корпус уч
бового закладу будівель
ники БУ «Цивільбуду-2» 
тресту «Кіровоградбуд» 
здали ще два роки то- 
муг Але без... майсте
рень. Мовляв, навчай
тесь, а ми по ходу за
вершимо справи...

Проте не завершили й 
досі. Старший майстер 
А. І. Маринін водив ме
не коридорами майстер- 
ні, захаращеними різним 
устаткуванням, відмикав 
просторі класи, показу-

П Зробити отвір у бе
тонній стіні — непросто. 
Для полегшення можна 
скористатися пробійни
ком, зробленим із сверд
ла діаметром 6—8 мм. Кі
нець його заточують у 
формі ластів’ячого хвос
та. По свердлу б’ють мо
лотком і постійно по
вертають. Отвір таким 
інструментом робиться 
всього за кілька хвилин.

□ Абажури настіль
них ламп із дротяними 
каркасами часто ламаю
ться. Паяння каркаса 
встмк, як правило, слаб
ке. Краще підсилювати 
місце з’єднання наклад
кою з бляхи або латуні. 
Стик спочатку обтиска
ють накладкою, а потім 
пропаюють.

□ В стінах стандарт
ного сантехнічного бло
ку з азбесто-цементного 
листа шурупи не три
маються. Щоб повісити 
полички, треба просверд
лити в стіні отвори і на
різати в них різьбу. Крі
пильні болти потрібно 
закручувати, не докла
даючи великих зусиль.

□ Гумова прокладка 
водопровідного крана 
швидко зношується, особ
ливо під дією гарячої во
ди. Кран починає підті
кати. Стійкі прокладки, 
іцо служитимуть в кіль
ка разів довше звичай
них, можна виготовити із 
старої автомобільної або і 
мотоциклетної шини. 
Прокладка вирізається 
із боковини (там шина 
тонша), міцності їй на
дають нитки корду.
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вав на підлогу: подов
бана, незацементоаана, 
як слід, вентиляція не 
працю«. Підводив до 
веостатів — один нена- 
пагоджений, до іншого 
запасних частин браку«,

ще деякі наполовину ро
зібрані... Майстерня
електрозварювання, ма
буть, найбагатша з усіх, 
які е нині в профтехучи
лищах області, але не 
можна тут проводити 
уроки. Ще рік тому за
везли в цей клас верстат 
з роботом, більше 8 ти
сяч карбованців коштує, 
а простоює дарма — ні
як не навідаються шефи, 
щоб пустити його в ро
боту.

Я навіть стомився за
писувати всі недоліки, 
які важким тягарем ле
жать на навчально-ви
робничому процесі СПТУ 
№ 4. Невипадково інші 
проблеми для дирекції 
училища сьогодні здаю
ться менш важливими з 
порівнянні з цією, най
головнішою.

— У «Договорі» про 
науково-технічне вироб
ниче співробітництво ко
лективу «Червоної зір
ки» й нашого училища 
на нинішній рік є такий 
пункт: вважати училище 
цехом N2 1. Та це лише 
слова на папері, — го
ворить заступник дирек
тора училища В. Р. Ша- 
лабін. — Нічого наші 
майстерні не спроможні 
виготовити.

Кілька офіційних па
перів з розпорядження
ми директора ВО «Чер
вона зірка» В. М. Жовто
брюха на остаточне за
вершення будівельних і 
налагоджувальних робіт 
майстерень училища 
дбайливо підшиті в папці 
старшого майстра А. І. 
Мариніна: розпоряджен
ня від 3 лютого 1987 ро
ку, згодом 1 вересня... 
Звертались викладачі 
училища за допомогою 
й до депутата Верховної 
Ради . УРСР, робітниці 
об'єднання О. П. Ціпо- 
в яз. Прийшла вона, ви
слухала, оглянула, ска
зала, що клопотатиметь- 
ся, але зрушень особли
вих з часу тих відвідин 
не відбулось.

А висновок слід зро— 
7.: сьогодні в

на- 
практикою — 

Викладачів, 
виробничого 
турбує особ- 
вони відпо- 

те, щоб ви-
до- 

навики

бити такий: 
СПТУ № 4 розрив 
вчання з 
глибокий, 
майстрів 
навчання це 
ливо, адже 
відають за 
пускники отримали 
статні практичні 
оволодіння професіями 
слюсарів, токарів, елек- 
трозварювальників. То
му коли я розповів А. І. 
Мариніну про розмову 
за круглим столом в 
бібліотеці Імені О. Бой
ченка, він категорично 
захитав головою:

—- Ні. Практику на за
воді наші учні прохо
дять благополучно. Ні
яких поки що нарікань 
не було. Для чого гово
рити неправду? Якщо 
«Червона зірка» два ро
ки нам не може май
стерні добудувати, то__

6 лютого 1988 року
тут Нікуди не дінешся. 
Але стосовно Практики 
наших учнів — все ян 
слід. Не знаю чого ц® 
Смаглій так говорив. Ану 
покличте-но сюди Смаг- 
лія!..

Категорично,
але справедливо

Другою важливою 
проблемою практики уч- 
нів СПТУ на підприємстві 
Д. Смаглій назвав нале* 
чатку січня те, що ком
сомольські організації 
цехів «Червоної зірки» 
стоять осторонь практи
ки. Але ж сьогоднішні 
третьокурсники — це за
втрашні робітники цих 
цехів! Більше того, на 
третьому курсі з 1 ве
ресня по 1 березня рів
но половину часу учнй 
проводять на заводі. Чо
му б уже тепер не залу
чати їх до активного 
комсомольського життя 
виробничих колективів, 
надто ж коли ці колек
тиви комсомольсько-мо
лодіжнії

Заводські комсомоль
ські працівники й акти
вісти Ярослав Іванів, Олег 
Дигало, Валерій Вино- 
градський зі свого боку 
висловили претензії: а 
чи хочуть практиканти 
брати участь у комсо
мольському житті під
приємства? Мовляв, досі 
ніхто й разу не зайшов 
у комітет комсомолу. Та 
й ще таке: не слід гово
рити про неувагу до 
практикантів, краще гля
нути, як бони цю прак
тику проходять — запіз
нюються на роботу, аби- 
як проводять час, підго* 
тозка теоретична куль- 
гає...

Слушну думку висло
вила в розмові за круг
лим столом секретар-за- 
відуюча відділом учнів
ської молоді міськкому 
комсомолу Наталя Дов- 
гополова: практиці на 
підприємстві надати глас
ності. Чи бодай раз за
фіксував порушення
практикантів «Комсо
мольський прожектор»? 
Якщо заслуговують —- 
похвалити добрим сло
вом у стінній газеті.

...Зараз, після розмов 
з викладачами училища. 
я ще ясніше зрозумів 
занепокоєння третьо
курсника Дмитра Смаглія 
підготовкою його ровес
ників до самостійного 
життя. І хоч не всі в учи
лищі розділяють погля
ди Дмитра, але дехто з 
однокурсників 
див їх. Та й чи не 
А. І. Маринін 
хитав головою:
во не повезло третьому 
курсові» — маючи на 
увазі уроки практично
го засвоєння теорії в 
училищних майстернях.

І ще насамкінець стар
ший майстер сказав: 
«Хороші в нас хлопці. З 
них, грубо кажучи, мож
на зараз що хоч виліпи
ти тільки б увагою їх 
не обділити, довір’ям...», 

ле хіба для того на
вчаються в училищі, аби 
«можна що хоч виліпи-

«Справжнім робітни
ком зараз в СПТУ на 
станеш». —- - и і лнап-.,аої «лова, ска-

ані кимось в розмові 
за круглим столом «МК», 
мені здаються занадто 
категоричними. Але вО. 
. — серйозний докіря«".".“«:"“'’“ у™—»*

підтвер-
..J сам 
скрушно 

«Особли-

В. БОНДАР.



««Мопедній комунар»

$ лютого И988 року

У своєму посланні на ім'я Генерального секретаря

ООН X. Переса де Куельяра і прем'єр-міністра Вели

кобританії Маргарет Тетчер жителі села Мар'ївки І

селища Добровеличківки зажадали розшукати і ви

дати военного злочинця Федора Ковалюка, на совіс

ті якого смерть сотень невинних людей

Давно відгриміла війна. Давно мате
рі й солдатські вдови виглядають 
своїх синів і чоловіків з її далеких 
доріг. Давно загоїлись рани жорстоких 
боїв і на тутешній благодатній землі. 
Давно. Але й недавно. Недавно, бо в 
нашій пам’яті з покоління в покоління 
живе й довіку не згасне той воістину 
героїчний і воістину всенародний под
виг. Бо б людських серцях болять і 

*

беззахисних

і навколиш- 
годину оку- 

в лице пам’ята-

які з 
окупації 

радян- 
і мир-

болітимуть імена полеглих на ратному 
полі, імена закатсеаних, розстріляних, 
страчених близьких і рідних — безне
винних жінок і дітей, стариків і під
літків. Бо в людській пам’яті і люд
ській душі найгострішим осколком 
озивається одна лиш думка про те, що 
десь іще, у відомих і глухих закутках 
планети, мов загнані звірі, блукають 
фашистські недобитки, з ніг до голови 
заплямовані кров’ю своїх 
жертв.

Усі в Добровеличківці 
ніх селах, кому в ту лиху 
паиії Еипало вижити, l 
ють начальника районної жандармерії 
Piece Карла, шефа районної управи 
Тельмана Отто, коменданта Красира 
Клавдуса, другого коменданта Вер
нера, жандарма Шерцо Карла та ба
гатьох інших катів-загарбників, -
перших і до останніх днів 
чинили звірячі розправи над 
ськими військовополоненими 
ним населенням. Стерлося в пам’яті 
прізвище, та не забули люди і зловіс
ної постаті заступника гебітскомісара 
Первомайського округу, який на по
чатку 1942 року прибув у Добровелич- 
ківку з загоном есесівців для здійс
нення гітлерівської політики геноци
ду — одного з найтяжчих злочинів 
проти людства. У ті ж дні, 4—5 січня, 
при участі місцевих поліцаїв фашисти 
звели у двір свого складу понад сто 
тридцять жителів української і єврей
ської національностей, вивезли на око
лицю найближчого села Мар’ївки і 
розстріляли. Розстріляли беззахисних 
і безневинних дітей; жінок, стариків.

— Моєму дідусеві було на той час 
понад вісімдесят літ, — розповів Ми
хайло Якович Крупник. — Але і перед 
його глибокою старістю не здригнулась 
рука катів.

— Ніхто з мешканців райцентру тоді 
ще не знав кривавих намірів есесівців 
та їхніх поплічників, — згодом після 
війни письмово засвідчить мар’ївську 
трагедію Єпдокія Євдокимівна Коло- 
мійченно. — Тому майже нікому 
мічених до розстрілу не вдалося 
мути страшної розправи.

»«Долиною смерті» прозвали 
цю неглибоку низину, в якій за 
ного часу вони брали глину для зве
дення своїх домівок. І якщо тепер 
важко сказати, скільки відомих, і 
безіменних радянських військовопо
лонених з Добровеличківського пе
ресильного табору і партизанів, захоп
лених карателями під час винищуваль
них операцій, фашисти і їхні прихвосні 
знищили тут і нишком від людського 
сиа зрівняли могили з землею. Зате 
добре відомо, що окупанти та поліцаї 
чинили криваві розправи на околиці 
Мар ївки час від часу. Поспішно від
ступаючи під натиском радянських 
військ, вони дарма сподівалися начис
то замести сліди своїх злочинів проти 
місцевих жителів. Зберігся акт Добро- 
вєличківської районної надзвичайної 
комісії, яка ще 15 листопада 1944 ро
му на основі документів, заяв грома-

з на- 
уник-

люди 
мир-

знищуБати;

роз- 
роз- 
біль-

дянг шляхом опиту свідків, розсліду
вання і вивчення місць масових 
прав не лише встановила факти 
стрілів, а й поіменно назвала 
шість знищених мирних жителів.

— У січні-лютому 1942 року в сели
щі Добровеличківці, селах Мар’ївка і 
Липняжка було арештовано 167 чоло
вік, — підкреслив, зачитуючи виписку 
з вита, відповідальний секретар прав-
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ління районної організації Товариства 
охорони пам’яток історії і культури 
Дмитро Дмитрович Прсскоченко. — 
Взимку їх тримали в амбарах роздяг
нутих і босих, а потім вивозили на ав
томашинах в Мар’ївку, по п’ять-десять 

. чоловік ставили над кручею і розстрі
лювали... Комісія встановила також, що 
в період окупації на території району 
було розстріляно і по звірячому за
мучено 646 чоловік...

Поіменно пом’янули учасники мі
тингу своїх рідних і близьких, своїх 
односельців, котрі стали жертвами ге
ноциду. А з-поміж знищених у «доли
ні смерті» — шістдесят п’ять дітей, 
п’ятдесят сім жінок, сорок п’ять ста
риків.

— І дотепер страшно згадувати те . 
звірство, — розповідала свідок і оче
видець мар’ївської розправи Клавдія 
Никифорівна Івануна. — Матерів роз
стрілювали з дітьми і навіть немовля
тами на руках. їхні розпачливі крики, 
прокльони вбивцям, їхні останні сло
ва не забуду довіку.

Та не забули люди й тих, хто б го
дину тяжких випробувань став на шлях , 
зради Батьківщини. Тих, хто під оунів- 
сь.ким прапором не лише прислужував 
окупантам, а й сам творив злочинні ді- л \ 
ла. Усі вони до війни жили в достатку 
і користувалися усіма благами радян
ського суспільства. Безкоштовно вчи
лися в школах, одержували медичну 
допомогу, мали роботу до душі і хо
рошу платню, все, чим багата була 
наша Вітчизна. Але не поспішили із си
нівською вдячністю на її захист, а зля
калися випробувань і пішли шукати 
легкого шматка хліба, легкого життя 
до окупантів. Побачивши, що при за
войовниках можна жити і наживатись 
за рахунок людського горя і людсько
го майна, вони знехтували усім свя
тим у своїх нікчемних душах. Отак 
узяли зброю з рук чужинців і стали 
запопадливо допомагати їм наводити 
«нові порядки» Микола і Данило Пе
репелиці, Віктор Мельник, Омелян 
Петльований, Семен Ковалюк та його 
племінник Федір Ковалюк. Останній 
ще на посаді секретаря районної по
ліції довів свою вірність гітлерівцям. 
Жорстокістю і бездушністю у став
ленні до односельців довів. Загребу- 
щістю до їхнього майна завоював «ав
торитет» у ворогів.

— З дитинства знаю Федора Кова
люка, — розповів нам колишній жи
тель Добровеличківки, учасник Вели
кої Вітчизняної війни, нині мешканець 
Кіровограда Павло Васильович Лам- 
піцький. — Його батьки до війни жи
ли в достатку. Мати завдяки цьому бу
ла домогосподаркою. Мабуть, вони не 
помічали, що підростав Федір егоїс
том, часто не приховував своєї «зверх
ності» над ровесниками. Ніхто його не 
силував служити завойовникам, сам 
пішов у поліцаї. Мов собака, бігав по
переду есесівців, показуючи шлях до 
осель радянських і колгоспних акти
вістів, громадян єврейської національ
ності. Своїх однокласників Олену Ко

І

зовитську і Семена Сигелова сам повів 
на розстріл...

Павло Васильович розповів також, 
що його, як і інших підлітків, 1941 ро* 
ку не мобілізували в діючу армію, не 
встигли хлопці й податися нікуди: пер
шого серпня фашисти вдерлися в Доб- 
ровеличківку. Усім тяжко, неймовірна 
тяжко було усвідомлювати своє безви
хідне становище, гірку долю окупації 
переносити. Хто як міг, боровся проти 
ворога. Та знайшлись і легкодухі, і Фе
дір Ковалюк стоїть першим у цьому 
списку.

Учасники мітингу навели досить не
заперечних даних про безпосередню 
участь Ковалюка у злочинах проти 
мирного населення. Ні, не випадково, 
е саме за особливі заслуги фашист
ські верховоди направляють Федора 
на навчання до Первомайської школи 
начальників поліції. Тут він стараннд 
вивчив найвишуканіші методи і най- 
жорстокіші прийоми тероризму, квту- 
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вань і розправ. І ще під час навчання 
не раз демонстрував свої знання Н$ 
практиці. Як не випадково Ковалюк 
удостоївся фашистського звання ун
тер-офіцера, став начальником Добро- 
величківської районної управи поліції. 
На цьому посту переслідував кожно
го, хто не так глянув, арештовував за
підозрених у ненависті до окупантів, 
особисто знущався над жителями і ви
магав цього від своїх підлеглих. Ма
буть, не сподівався Ковалюк, що його 
найближчий поплічник Микола Пере
пелиця, якому не вдалося втекти від 
заслуженої кари, 1951 року власноруч 
напише, що Федір носив есесівську 
форму, вчив своїх підлеглих влашто-

ПОШУК

Не втрачаю
надії...

рени й роки минули 
від часу, коли вершився 
священний подвиг ра
дянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні. 
Але редакційна пошта 
продовжує приносити 
листи від ветеранів, тих, 
хто розшукує колишніх 
фронтових друзів, їхніх 
рідних, близьких.

Василь Якович Без- 
забарній, який проживає 
нині у місті Тихоріцьку 
Краснодарського краю, 
пише: «Вже довгий час я 
розшукую свого бойово
го товариша Василя ЗА
ІГРАЄВА (по батькові не 
пам’ятаю). У травні со
рок п’ятого він прохо
див службу в складі 
41-го армійського стрі
лецького полку, де я 
був командиром взводу. 
Потім мене направили 
до 180-го стрілецького

полку по боротьбі з бан
дерівськими бандами на 
Західній Україні. Мину
ло вже сорок два роки, 
але про 
Заіграєва я нічого 
знаю. Додатково 
повідомити, 
народився 
градщині у

Редакція 
тається до ветеранів вій
ни, червоних слідопитів 
із проханням розшукати 
Василя Заіграєва та його 
рідних. Повідомте про 
ваші пошуки на адресу:

352100, Краснодарский 
край, г. Тихорецк, ул. 
Коммунистическая, 150. 
Беззабарнию Василию 
Яковлевичу.

Десь на

долю Василя 
не 

можу 
що Заіграєв 
на Кірово- 
1926 році».
газети звер-

Кіровоград
шині

Ванда Пилипівна Здс- 
ренко протягом КІЛЬКОХ 
років веде пошукову рс-

Комсомольський поет
В районній дитячій 

бібліотеці пройшла го
дина поезії, присвячена 
одному із співців Ленін
ського комсомолу Олек
сандру Безименському. 
Недавно йому виповни
лось 90 років.

Знайомлячись із твор
чістю О. Безименськсго, 
юні читачі — учні 8-Б 
«ласу Новоархангель- 
еьн-ої десятирічки — ді-

вувати облави, а втікачів «алі
«На моїх очах Федя, — описував ^ал 
Перепелиця,—розстріляв м-лолпнього 
сина жителя Добровеличківки Леиби, 
сім'ю місцевого аптекаря Шапіра»...

А ось розповідь ще одного свідка 
тих злодіянь Ольги Абрамівни Коври-

— Семеро було в нашій сім і. Та 
лиш одній мені долею випадну вдало
ся врятуватися від розстрілу. Перехо
вуючись у той день у скирті соломи, 
я бачила, як невдовзі після розправи 
з кручі вибігла моя сестра онри; 
вавлена і майже гола. Ворожа нуля 
не зачепила її, вона з жаху 6
урвище. Та не судилося їй вижити. По
ліцаї угледіли нещасну і розстріляли. 
А мене добрі люди, ризикуючи ЄВСРМ 
життям, переховували аж до приходу 
наших визволителів. Переховували ме
не Л. Дишлюк, П. Яременко, М. Нов- 
рижин. Спасибі їм. А катам проиляї- 
тя. Прокляття Ковалюку, який забрав 
мою сім’ю і вивів на страту.

Жителі району викрили причетність 
місцевих поліцаїв І до масового роз
стрілу ста дев’ятнадцяти мирних жите
лів села Андріївни, викрили їхню при
четність до арештів, знущання, грабе
жу й розправ у багатьох інших селах. 

Я бачив. — розповів нам житель 
Добровеличківки П. Волченко, —’ як 
Федір Ковалюк застрелив безневинно
го Григорія Кацмана.

Немало жителів села Скопіезии під
тверджують, що взимку 1941 року той 
же Ковалюк брав участь у арешті і 
розстрілі малолітньої доньки 3. Ф Ра- 
фанської.

Ні, не вдалося замести слідів своїх 
злочинів Федору Ковалюку. Архівні 
дані, свідчення очевидців, зізнання 
колишніх поліцаїв/ розповіді жителів 
Свідчать про його криваву діяльність в 
роки окупації. Це на совісті Ковалюка 
смерть сімей колишнього директора 
дитбудинку Берганського, колишніх 
голів сільських Рад Крикливого і Ко
шового, а згодом І смерть безневин
ної сім’ї Розенфельд. Це на його чор
ній совісті смерть багатьох партизанів 
і військовополонених. Це на його со
вісті сотні скривджених, покалічених, 
пограбованих, відправлених на каторж
ні роботи до Ні/леччини жиеих і покій
них уже мешканців Добровеличківки 
та навколишніх сіл.

Таке не прощається І строку давнос
ті не підлягає?

М. ДОСВІТНІЙ.
Добровеличківський район.

боту. Вона учасниця Ве
ликої Вітчизняної війни, 
ветеран 52-ї стрілецької 
дивізії. За дорученням 
ради ветеранів цього 
з’єднання, проханням 
слідопитів Ванда Пили
півна розшукує відомос
ті про воїнів, які вели 
бої або загинули на те
риторії Ктрсєсградської 
області.

Здоренко склала чи
малу картотеку з адре
сами рад ветеранів ко
лишніх фронтових час
тин та з’єднань. Вона 
висловлює готовність до
помагати усім, хто роз
шукує однополчан, а та
кож загублених в роки 
війни родичів. Ванда Пи
липівна просить зверта
тися до неї і разом з 
листом надсилати чисту 
поштову листівку, на 
котрій вказано зворот
ню' адресу

Пишіть: 252186, м. Київ, 
еул. Авіаконструктора 
Антонова, 43, кв, 59. здо. 
рейко Банді Пилипівні.

знались, що поет був 
учасником Жовтневої 
революції у Петрограді, 
на багатьох з’їздах ком
сомолу звучав його го
лос. Восьмикласниця Ін- 
на Каретіна розповіла 
про книгу Трущенна 
«1 з їзд РКСМ», в якій 
поет виступає із своїми 
спогадами про зустріч 
З 0. І. Леніним, Школярі 
прослухали у грамзапи-

су пісню на слова ком
сомольського поета «Мо
педа гвардія»^ яка стале 
гімном комсомолу і при
несла поету' широку по
пулярність. Вірші, час
тівки, фейлетони О. Ее- 
зименського читали 
Л. Андрісвсьна, О. Кова
ленко, С. Теліженко, 
І. Лебідь, С Чечипорен- 
ко. Вони й сьогодні зву
чать актуально

Б РЕНУЛ, 
старший бібліотекар, 

емт Новоархангельськ.



6 лютого 1988 року
(Закінчення. Поч. на 1-й стар.).

«Молодий комунар» г В об'?є
Подібні нарікання були і в інших 

дитсадках. Вихователі дитсадка № 10 
по вулиці Кропивницького повідоми
ли мене, що частина батьків невдо- 
волена українськомовним статусом 
садка, оскільки в майбутньому їхнім 
дітям все одно доведеться йти в ро- 
сійсккомовні -ШКОЛИ, де вони нерідко 
чують учителїВт-тгОх уже ці укра
їнські садки...». Виявилося, також, що 
дехто з батьків не дуже й замислює
ться, до якого садка ходять їхні ді
ти — їм аби-де їх прилаштувати.

Частково звідси виникає проблема, 
про яку сказала завідуюча дитсад
ком № 37 Л. М. Фоміна:

_  Наши дети больше понимают 
русский и больше говорят на рус
ском. У них слабая реакция на ук
раинский язык... Вот у меня дома то
же есть книга на украинском языке: 
«Три мушкетера». Начну читать, про
читаю несколько строк, начинаю пе
реводить — и тут же все забываю.

А музичний керівник В. М. Собіно- 
ва, запевнивши, що вона знає укра
їнську мову, додала:

— Я веду занятия на украинском 
языке, но не есе дети его понимают. 
Приходится переходить на русский 
и занятия вести на русско-украин
ском языке.

Що ж, я цілком розумію трудно
щі Л. М, Фоміної, ба навіть схва
люю її спроби подужати нарешті 
книжку на українській мові. Але, 
можливо, такою самоосвітою варто 
було зайнятися ще до приходу на 
посаду завідуючої дитсадка^ який 
вважається |на папері] українсько- 
мовним!..

Втім, у цьому ж дитсадку мене 
познайомили з вихователькою, яка 
добре володіє українською, і разом 
ми з’ясузали, що в тих сім’ях, де 
батьки хоч трохи уваги приділяють 
розвиткові дітей, вони непогано во
лодіють обома мовами.

І справа, безперечно, не в самій 
мові, яку, буцімто, діти не можуть 
зрозуміти. У даному випадку (дит
садок № 37) доводиться говорити 
про недостатню увагу до культури 
мови як з боку садка, так і з боку 
сім’ї. І тільки взаємні зусилля обох 
сторін (але, передусім, — дитсадка 
як державної установи, відповідаль
ної за виховання) можуть поліпшити 
становищо. Із цим погодилися всі 
учасники нашої розмови.

Якщо в українськомовних дитсад
ках українська мова ще не зникла, 
о в російськомовних, як це не пара

доксально, ось уже другий рік її 
зовсім не вивчають.

Щоправда, коли в дитсадку № 20, 
який ще зо два роки тому був укра- 
інськомовним і за старою пам’яттю 
досі називається «Сонечко», я завів 
іро це мову, методист Н. І. Колот 
Г/же довго розповідала про те, що 

• їхньому садку українську мову

все-таки вивчають, дуже довго шука
ла якихось підтверджень у докумен
тах, але нічого, окрім запису в ме
тодичному плані-конспекті однієї 
виховательки, що «занятие прово
дится на украинском языке», так і не 
знайшли. Врешті, мені ці записи й ні 
до чого. Я не інспектор, не ревізор: 
мені б дуже хотілося повірити на 
слово, що так воно і є, як говорить 
методист. Але ж насправді... На
справді після затвердження Мініс
терством освіти СРСР «Типовой про
граммы воспитания и обучения в 
детском саду» вивчення української

дітей і «забувши», що з шести груп 
дитсадка лише три — логопедичні, а 
решта звичайні...

Але ж: немає кращих чи гірших 
мов! Кожна мова по-своєму прекрас
на, якщо вона рідна, якщо її добре 
знати і не перетворювати в Попе
люшку. Скажімо, для нас китайська 
мова — «китайська грамота», а для 
цілого мільярду китайців — кращої 
й не треба. їож, таки немає поганих 
чи хороших мов. Є погане або хоро
ше ставлення до цих мов, погане або 
хороше їх знання. Конституція СРСР 
гарантує право на розвиток кожної

ватите? Я робила так, як мене вчили.
_  в дусі застійних часів^
_  Ну, знаєте, — рсзсерди КлюєвЛ- Якщо ви будете пЩШЯВ- 

ти мені такий фундамент 
дослівно - В- К.), я ззраз подзвоню 
В «Молодий комунар» і скажу, що 
статтю не друкували... Пілямили

«Що ж викликало гнів Людмили 
Пантелеймонівни! — думав я, 
дячи з Кіровського райвно. Напевно, 
мій докір У потуранні застійним «ви
шам, моя неприхована іронія з цього 
приводу! Може, справді, Людмила 
Пантелеймонівна — старанним, доа

вчанні, оскільки, за
ценко, вчителі іитериТ? < В. І. Лу- 
близько року витрача,: 1 змушені

ЛІТАМ -з П' ' >*» переучу-
То ЩО Ж/ спитає іншу.

іий читач, 
Імах дит- 
І райвно? 
й мірі(з 
и відпо- 

народом 
думку, 

сновопо- 
таві яко* 
етодику 
и, а в Я м’ста< який РОД^ть хліб; О7І люди я;<:

вання дітей з однієї > -
То що ж, спитає до^ 

в існуючих мовних 
садків винні їхні иерії^ 
Вони, відповість автор 
вона таки значна), в 
відають перед дер 
за доручену справу. 
«Типовая программа,,,:, 
ложним документом 
го треба конкретизуаі 
роботи для кожне

спромїгшися на вищу осе’г/, так ■ не 
спромоглися зрозуміти суть поглядів 
великого земляка.

У дитсадках міста є куточки сЗ чо
го починається Батьківщина?:-. Хоро
ші, потрібні куточки, еони мають ба
гато пізнавального матеріалу по на
шій країні. Але водночас у багатьох 
з них пропущено, може, найголовні
ше: ту ланку, ту первооснову з якої, 
власне, й починаються паросток на
шого патріотизму. Це — ота земля, 
на якій ми народились; місто^в яко
му ми живемо; отой степ навколо

НА ІВЦІ
мови 8 російськомовних садках зов
сім припинилося. Про це без усіля
ких недомовок, відверто сказала за
відуюча дитсадком № 34 (теж, до 
речі, колись українськомовного) 
В. М. Іванова:

— До сегодняшнего учебного го
да у нас проводились занятия на ук

раинском языке. Но программа по
менялась и занятия не проводятся. 
Знакомим с украинским языком вне 
занятий. Конечно, многие с этим не 
согласны, и я с этим не согласна, но...

Виходить у «Сонечку» мені вида
вали бажане за дійсне? Адже вивчен
ня української мови «стало не обо
в’язковим»?..

— А чому ваш садок став росій
ськомовним? — поцікавився я в Н. І. 
Колот.

— У нас специализированный дет
сад, — відповіла вона. — Из шести 
групп — три логопедические, то єсть 
состоящие из детей, имеющих де
фект речи. Их привозят из разных 
районов города, многие не знают 
украинского языка, хотя большинстве 
украинцы. К тому же почти вся ли
тература на русском. Приходилось 
переводичь. Вог и возник вопрос...

— Його поставили батьки?
— Нет, он возник в саду. Его под

няли логопеды. Дети тяжело воспри
нимают украинский язык. Большин
ство наших выпускников идут в рус
ские школы...

Знову за рибу гроші. Невже укра
їнська мова така важка для вивчен
ня!.. А може винна не мова, а до
рослі дяді й тьоті! Може, пере^ мо
вою завинили ми — своєю байдужіс
тю, небажанням ворухнути бодай 
пальцем (чи то пак — язиком], щоб 
досконало оволодіти нею, щоб пе
рекласти, скажімо, текст — заради 
тієї ж мови, заради її розвитку й 
існування!.. Звичайно, легше й прості
ше зовсім відмовитися, як це й зро
били в «Сонечку», зваливши вину на

мови. Про який же розвиток можна 
говорити, коли вже в дитячому садку, 
адже вже там рідна для багатьох мо
ва стає чужою!

Десь із такими-от думками після 
відвідин кількох дитсадків я й заві
тав до інспектора дошкільних закла
дів Кіровського районного відділу 
народної освіти Л. П. Клюєвої.

— Із 39 садків — українських ли
ше чотири, — відповіла Людмила 
Пантелеймонівна на мос запитання: 
скільки у районі українськомовних 
садків.

— А 21-й? За деякими відомостя
ми він теж українськомовний.

•— Двадцять перший вважається 
українськомовним, але фактично на
вчання ведеться по-російськи.

— А чому в російськомовних сад
ках не вивчається українська моза?

— Наша програма не передбачає 
вивчення української як такої.

— Ви маєте на увазі «Типовую про
грамму воспитания и обучения 8 
детском саду»? х

— Так. Ми вже два роки працюємо 
за цією програмою. Але в той же 
час вихователі повинні ознайомлю
вати дітей із творами української лі
тератури.

— Тобто, українську мову в 
садках Кіровського району не 
вчають?

— Я вам уже говорила, що 
повинні ознайомлювати дітей з
сикою, з творами української дитя
чої літератури, — відказала Людми
ла Пантелеймонівна, і я зрозумів, 
що моє відверте запитання їй н© ду
же сподобалося. Але з огляду на 
реальність, яка здалася мені вельми 
не втішною, я не 
дипломатії:

— Ви вважаєте, 
ньо для розвитку 
в Програмі КПРС, в інших держав
них і партійних документах?

А чого ви мене в чомусь вину-

дит-
аи-

ми
кла-

став удаватися до

що цього достат- 
мови, як записано

росовісний працівник! Але н тон і. 
особливо, спроба вплинути на мене, 
спроба заборонити ще не написану 
статтю...

Іншою була бесіда в Ленінському 
райвно з В. І. Луценко.

— Валентино ізамівяо, — спитав 
я. — Мене цікавить така тема: укра
їнська мова в дитсадках міста.

— На жаль, — сказала Валентина 
Іванівна. ! повторила: — На жаль.,. 
Ми й перевіряємо, ми й нагадуємо, 
але справи не дуже втішні... Остан
нім часом ми навіть і не перевіряє
мо, оскільки конкретних вказівок, 
згідно з програмою, нема. За винят
ком — ознайомлювати з дитячою лі
тературою.

— А яка ваша особиста думка з 
цього приводу?

— Я вважаю, що це неправильно. 
Як так — жити на Україні і зовсім не 
вивчати українську мову?

— А скільки у Ленінському районі 
українськомовних дитсадків?

— Вісім із тридцяти.
Теж, як бачимо, не рясно. До то

го ж культура мови в деяких з цих 
восьми потребує докорінного поліп
шення. Але порівняно з Кіровським 
районом все ж удзічі більше.

В. І. Луценко розповіла ще про 
одну «неув’язку» в системі дошкіль
них закладів міста. У Кіровограді є 
будинок для малят, залишених бать
ками, і дитбудинок. У першому діти 
перебувають до трьох років і спіл
куються там з ними по-російськи. 
Потім цих дітей передають у дитбу
динок, де вони живуть до семи років. 
Тут їх навчають (принаймні намагаю
ться) українською мовою. Після дит
будинку дітей розподіляють по сіль
ських інтернатах Кіровоградщини, де 
навчання ведеться українською. Та
кі неузгоджені дії між будинком для 
малят, який підпорядкований Мініс
терству охорони здоров’я, і дитбу
динком, підпорядкованим Мініс
терству освіти, відбиваються на на-

так — для області, рег;:. 
самому Кіровограді кіГі.\\ 
о у/и ИОЇ Мй

Навіть у
■ ~ занять3 Р°СМмов мо-

\від 
ейг^ь. то

же бути різною — в 
мовної культури 
й зихозателів...

Значна вина в низькім 
турі лягає і на батьків, 
які самоусунулися від 
власних дітей, а то й п; 
ють українську мову. Хв^ь 
ким недалекоглядним гф-( 
нагадати слова відомого 
письменника 
премії Чингіза Айтматова. гі©7стйо— 
не только славная порз,]Ктство — 
ядро будущей че,-* пичн — 
ти. Именно з дот. “
подлинное знание ро#й речи, 
именно тогда возникает здущение 
причастности своей к охающим 
людям, к окружающей прюоде, к 
опреде ленной культуре. Допкен ска
зать, исходя из собстіекюь опыта, 
что а детстве че,позем мфхєт орга
нически, глубоко усвоить діа парал
лельно пришедших к нему языка, 
может быть и больше, ВОИ эти язы
ки были рэенодействуюЛ с пер
вых лет». Творчість самов. Айтма
това, який досконало вог::і рідною, 
киргизькою і російською к>вамя, с 
яскравим підтвердженням <ого ду
мок.

Або згадаймо дворян7* 4 тих 
із них, що йшли в деклмти, на
родники, в революціонр' — вони 
змалечку знали по кільшев. Ми ж 
відбиваємо охоту від аииння на
віть рідної мови. Ми стнмю часом 
її в один ряд із товарвмиїирвжит- 
ку, які можна купити, об- <мти, про
дати.

Як близько від нас жн іидатний 
педагог сучасності В. СуЛинський. 
Як правильно говорив віпАр чотири 
культи: Батьківщини, люции, книги 
і рідної мови. І яким деяким став 
цей Учитель багатьом вихо
вателям і педагогам, ?• навіть

м’янсьиу
родного курсу «Ассофо- 

Я»

іній куль- 
их з них, 
виховання 
о ігнору- 

■ься та- 
-батькам 
/масного 

лауреата ^мінської
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вирощують хліб чи створюють іншї 
матеріальні й духовні цінності. Бать
ківщина — не тільки і не скільки 
абстрактне поняття2 зона — не «вза
галі». Батьківщина — конкретна, зри
ма, відчутна, як рідна мати. Росій
ський письменник Ю. Нагібін якось 
зазначив: «Мое глубокое убеждение 
что патриотизм начинается со своего 
дома, двора, улицы, с родного го
рода. Трудно любить всю страну, 
весь Советский Союз, если молодой 
человек не может воспринимать свои 
город как часть, самую важную для 
него, часть своей страны. Здесь, на 
маленькой родине, закладывается его 
отношение к большой родине к го-

* сударству».
А що ми закладаємо у своїх дітей, 

яке майбутнє готуємо їм?
Нещодавно я звернув увагу на 

іграшки своїх синів. Чого там тільки 
не було, надто — з військового спо
рядження. Й індіанці, І єгипетські 
воїни, і римляни, навіть німецькі 
хрестоносці. Чого не було, так це 
іграшок, тематично пов’язаних з тою 
землею, на якій вони живуть. Може— 
випадковість: У дитсадкг.х: хлопчик 
дівчинка в національному вбранні— 
оце й увесь вибір. Може в Дитячо
му світі» справи кращі!

— Бувають у вас іграшки на укра
їнську тематику! — питаю у продав
щиці «Дитячого світу».

Вона надовго замислюється:
— Бувають.
— Які! — зраділо питаю я.
— Бандурки бувають... — згадує 

вона.
У той день серед сотень може 

й тисяч!) іграшок, я знайшов лише 
згадану бандурку, набір для рукоділ
ля «Маленька швачка» і дерев 
хатку з квітчастим калиновим аізе< 
рунком, яку з деякою натяжкою ген 
можна віднести до української 
іграшки.

Не кращі справи і на дитячих май
данчиках у міських парках. Ні

станцію юних тех- 
номантами міжна-

70-86’ Я*1 Мниола Гуреєв, 
Алла ЛеЯ*НК0’ Сергій Щер
бина. _

Сергій цербина у цьому 
році середню шко.
лу № 3. *ибутнього без ні 
но та с: гРаФ’1 уявляє. 
Найстар^ член студії, від
відує П ?4'То класу. Знімає 
практнч^ Усіх жанрах, 
хоча пейзаж та
аохітекп Єдиний люби
тель поГ*жей> з яких, як 
правило. 1-з 
порожнії-'руками. З цього 
багажу * сеР,я «Київські 
етюди*.

Два І*“, в студії Алла 
Петрені Привела її туди 
випусИ студі! ‘«на Гна- 
тіенко. ЗНАяки тому, щ0 
поряд і’.' І стаРші товари
ші. ВОН' ?В,,АКО оволоділа 

-'рністю. практич- 
иставка дитячої 

області та 
проходила

>х*:

ГОЛОС-

«ПРО ЦЕ НЕ ДАНОСЛОВАМИ
■

Не раз у знам’янській га
зеті «Серп і молот» публі
кувалися матеріали про ро
боту фотостудії «Надія» 
під керівництвом В. А. Дур- 
нова Знам’янської станції 
юних техніків. Протягом 
існування студії (а спершу 
просто фотогуртка) її учас
ники постійно брали участь 
у конкурсах слайд-фільмів, 
відчували потяг до цього 
жанру. Слайд-фільми ро
билися кінематографічними 
прийомами. Хоч і створю
валися вони з допомогою 
фотоапарата, проте ясно 
можна в них побачити роз
виток сюжетної лінії, зміс
ту, Ідеї, різноманітність 
планів. Музичний супровід 
теж працював на ідею.

Не вистачало одного — 
руху. І нарешті, в грудні 
позаминулого року вирі
шальний крок було зробле
но: створено кіностудію.

Слайд-фільми «1 верес
ня», «Дитинства прощаль
ний дзвінок», «Я — балери
на!», «Про це не дано сло
вами» показали творчу зрі-

авторів, їхні можлй- 
На республіканських

лість 
ВОСТ!, 
конкурсах фільм «Я — ба
лерина» завоював третю 
премію, решта — перші.

Перша кіноробота амато
рів «Кораблик дитинства» 
здобула головний приз рес
публіканського огляду дитя
чих аматорських кінофіль
мів.

Найвищою нагородою, яку 
здобули до цього часу сту
дійці, був диплом II Все
союзного конкурсу дитячої 
фотографії. Його одержала 
в 1984 році Олена Лебїдь.

Останнім словом, сказа
ним у фотографії перед пе
реходом на шлях кіномисте
цтва, була участь у Міжна
родному фотоконкурс! «Ас- 
софото-86». 7 студійців утсо. 
рили клубну колекцію і на
правили роботи на нонкурс. 
Особливих надій не було. 
Конкурс міжнародний, пред
ставництво на ньому солід
не. Запрошувалися до учас
ті аматори всіх країн со
ціалістичної співдружності.

Уже й забули про знімки, 
коли... Кіровоградська об
ласть завоювала три диппо. 
ми. Усі три надійшли на Зна-

Різних жан- 
е мислить зйом- 
рета сучасника, 
с серед інШнх 

а надіслала р0. 
Рку», яка і ЗД0. 
ОГУ. Які роботи 
а конкурс, вирі- 
'’«но, і саме цей 
^ав. запальні 
Вирішили на. 

голосів. 
бУа лише один

тоб

До речі, сама Алла була 
проти. Робота и не задо
вольняла. Але саме цей зні
мок привернув увагу жюрі.

Третій дипломант — Ми
кола Гуреєе. Як і два попе, 
редніх учасники, еін теж 
випускник. На прикладі йо
го шляху добре простежую 
ться традиції студії: привів 
його туди старший брат 
Сергій, який свого часу по
казав себе тут здібною твор
чою особистістю. До речі, 
саме він був першим, хто 
записався до гуртка у 
мент його створення.

Пізно почавши за^матис? 
фотографією, Микола швид 
но прогресував. Участь а 
виставках, конкурсах, ство 
рення слайд.фільміа. Ма? 
потяг до подачі знімків се
ріями. На коннуос послав 
серно «Іній».

Усі троє, про КОГО ЙШЛ£ 
мова, зараз знімають кіно 
фільми (кожен свій): А. Пет 
ренко та С. Щербина, 
Речі, взяли участь у ство 
ренні «Кораблика дитин 
ства», — шукають зара; 
свій шлях у кіно.

А що ж фотографія? Не 
вже тепер фотогурток втра 
тить свої позиції? Цього «і 
повинно статися. Адже ке 
РУе гуртком О. Л. РубІпі 
котрий сам пройшов школ1 
студії. А традиції «Надії 
зобов’язують.

О. УСТИНОВСЬНИЙ,
РЕНЙП ЗН^ МКЗХ; А- 

чиркум. гу 
г*fc.es. «Джи»; С. Щ£Р6НН4 

Київський етю



НСА?»: ВІДГУКИ В об’єктиві світлотінь
лене вчили, 

ьзсердилась 
ге яідшиаа- 
<т (сказано 
з подзвоню 
скажу, щоб

і Людмили : 
as я, вихо* І 
о. Напевно. • 
пгійним ЯВИ- 
>нія з цього

Людмила 
анний, доб-

_ А. 
вченні, оскільки, за гпл * «
ценкс вчителі Інтернат^^'шені 
близько року витрач^Т!в 
вання дітей з однієї н® ’

То що ж, Спитає пОгЛИ и®'*11'7, 
в існуючих мовнихД И8|й ЧИТаЧ' 
садків винні їхні керів^^^^: 
Зони, відповість а8т уИтГ;Д 
вона таки значна) а к
відають перед зоявв'А^0'
за доручену сп?ав^аНаЮ 5 

«типовая программа...»

роботи ДЛЯ кожне’6'! <Й’°.ЦИК
‘ ИлТ Публ!*ав

спромігшися на вищу освіту, так І не 
спромоглися зрозуміти суть поглядів 
великого земляка.

У дитсадках міста є куточки «З чо
го починається Батьківщина?». Хоро
ші, потрібні куточки, вони мають ба
гато пізнавального матеріалу по на- 
шій країні. Але водночас у багатьох 
з них пропущено, може, найголовні
ше: ту ланку, ту первооснову, з якої 
власне, й починається паросток на
шого патріотизму. Це — ота земля, 
на якій ми народились; місто, в яко
му ми живемо; отой степ навколо 
міста, який родить хліб; оті люди, які

КОВАЛІВЦІ
Але ЇЇ тон і, 
ути на мене, 
ке написану

Ленінському

ю, — спитав 
а тема: укра- 
х міста.
їла Валентина 
— На жаль... 
й нагадуємо, 

тішні... Остан
нє перезіряє- 
них вказівок, 
ема. За винят-
з дитячою лН

і

іиста дул» ке з

ь неправильно, 
ІІНІ і зовсім не 
>ву?
юькому районі 
:адкіз?

ряско. До то- 
деяких з цих 

ірінного поліп* 
I з Кіровським 

більше,
віла ще про 
СТЄМІ ДОШКІЛЬ’

Кіровограді є 
алишених бать- 
г першому ДІТИ 
х років і спіл- 
4 ЛО’РОСІЙСЬКИ, 
дають у дитбу- 
» до семи років, 
іаймні намагаю- 
>5ОЮ. Після дит- 
ціляють по сіль- 
»воградщмни, де 
країнською. Та- 
ж будинком для 
дкоааний Мініс- 
оров’я, дитбу- 
ованим Мініс- 
иваються на на-

3 області, регіону Навіть у
самому Кіровограді кількість занять 
з •кражськоі чи російської лов мо- 
ме бути різною — а 
мозної культури батьку Пи.и, то 
й вихователів...

Значна вина в низькій мовній куль
турі лягає і на батьків, — тя , них, 
які самоусунулися від ЗИовання 
власних дітей, а то й просто ігнору- 
ІОТЬ українську мову. Хоче-мя та
ким недалекоглядним горе-батькам 
нагадати снова відомого сучасного і 
письменника лауреата Ленінської 
премії Чингіза Айтматова: «Детство— 
не только славная пора, детство — 
ядро будущей- чел чесц-1 ЛМЧН‘- 
ти. Именно 8 "заклещывае
подлинное знание родной« речи, 
именно тогда возникает ощущение 
причастности своей к окружающим 
людям, к окружающем природе, к 
определенной культуре. Должен ска
зать, исходя из собственного'опыта, 
что в детстве человек может орга
нически, глубоко усвоить деа, парал
лельно пришедших к нему языка, _а 
может быть и больше, если эти язы
ки были рзвнодействующимИїС пер
вых пет». Творчість самого Ч Айтма
това, який досконало володіє рідною, 
киргизькою і російською мовами, < 
яскравим підтвердженням його ду
мок.

Або згадаймо дворя^д ^> Атих 
із них, що йшли а декабристи, / на
родники, з революціонери, — вони 
змалечку знали по кілька гдов. Ми ж 
відбиваємо охоту від вивчення на
віть рідної мови. Ми ставилло часом 
її в один ряд із товарами иіир’вжит- 
ку, які можна купити, обміняти, про
дати.

Як близько від нас жив зидатнии 
педагог сучасності В. Сухомлинський. 
Як правильно говорив він про чотири 
культи: Батьківщини, людини, книги 
і рідної моей. І яким далеким став 
цей Учитель багатьом нашим вихо
вателям і педагогам, навіть

М’янсьну станцію юних тех. 
дипломантами міжна

родного ко”кЛрсу <<АгСС0ф0‘ 
то-86» стали Микола Гуреєв, 
Алла Петренко, Сергій Щер- 

іДербина у цьому 
ПОНІ заніннус середню шко. 

N2 з. майбутнього без ні 
СІ та фотографії не уявляє. 
Найс^ар^и2* член СТУА’Ї» віД- 
яідус ї’ 3 5Г° К?асу> Знімає 
«Іамтичи'0 ^-усіх жанрах. 
х£ча Ул ~ "ейзаж та

Великий люби- 
поД°Рожеи> 3 яких» ян 

І^вило, ив П08ЄРтаєт'Хя з 
^пожнімИ руками. З цього 
бХкУ - ' СЄРІЯ *«иї»еьн> 
етюди»-

Два рокИ в студи Алла 
Петренко. Привела її туди 
випускниця студії Інна Гна- 
тієнко- Завдяки тому, що 
поряд 6У‘,Н "арші Т08аР"- 

• вона н^идко оволоділа 
Х’томайстерністю, практич- 

вставка дитячої 
ЛотограФ*1 в області та 
рЄСПубліі^,гіне проходила 
без 1 ,

в р,зних жан* 
1 ие МНСЛИТЬ зиом-

погрета сучасника. 
кОиК^РС СЄРЄД 

надіслала ро- 
/ «У Н^ЬУ», яка і ЗДО- 

боТУ „еремоту. Які роботи 
оуЛ?«яатН йа конкурс, вирі- 
наДс сгг/.ібио, і саме цей шували 0Йі^ав запальн. 
знімок вцріш1ІЛИ Иа-
еупере б,лыщстю голосів. 
д’S^,a,„icт■,o:,' 6у® Л|1ше один 
«Більн” 
ГОЛОС--'

І

вирощують хліб чи створюють інші 
матеріальні й духовні цінності. Бать
ківщина —— не тільки і не скільки 
абстрактне поняття, вона — не «вза
галі». Батьківщина — конкретна, зри
ма, відчутна, як рідна мати. Росій
ський письменник Ю. Нагібін якось 
зазначив: «Мое глубокое убеждение, 
что патриотизм начинается со своего 
дома, двора, улицы, с родного го
рода. Трудно любить всю страну, 
весь Советский Союз, если молодой 
человек не может воспринимать свой 
город как часть, самую важную для 
него, часть своей страны. Здесь, на 
маленькой родине, закладывается его 
отношение к большой родине, к го
сударству».

А що ми закладаємо у своїх дітей, 
яке майбутнє готуємо їм?

Нещодавно я звернув увагу на 
іграшки своїх синів. Чого там тільки 
не було, надто — з військового спо
рядження. Й індіанці, і єгипетські 
воїни, і римляни, навіть німецькі 
хрестоносці. Чого не було, так це 
іграшок, тематично пов’язаних з тою 
землею, на якій вони живуть. Може— 
випадковість! У дитсадках: хлопчиді 
дівчинка в національному вбранні— 
оце й увесь вибір. Може в «Дитячо
му світі» справи кращі!

— Бувають у вас іграшки на укра
їнську тематику! — питзю у продав
щиці «Дитячого світу».

Зона надовго замислюється:
— Бувають.
— Які! — зраділо питаю я.
— Бандурки бувають... — згадує 

вона.
У той день серед сотень (а може 

й тисяч!) іграшок, я знайшов лише 
згадану бандурку, набір для рукоділ
ля «Маленька швачка» і дерев'яну 
хатку з квітчастим калиновим візе
рунком, яку з деякою натяжкою теж 
можна віднести до української 
іграшки.

Не кращі справи і на дитячих май
данчиках у міських парках. Ні тобі

Котигорошка, ні Івасика-Телесика, ні 
жодного іншого героя народних ка
зок, легенд чи літературних творів, 
які відрізняли б степове українське 
місто Кіровоград від Рязані чи Ка
зані.

А наші театри? Якщо театр ляльок 
хоч планує поставити виставу україн
ською мовою, то в так званому укра
їнському театрі імені М. Кропивниць- 
кого все більше забувають україн
ську мову, ігноруючи рішення Мі
ністерства культури про дотриман
ня мовного статусу, і протягом ос
танніх років не поставили нею для 
дітей жодної вистави.

Так і виходить, що ми киваємо 
один на одного і ждемо, що хтось 
(хто?) зробить за нас те, що повинні, 
зобов’язані робити ми самі — і по 
совісті, і по наших законах — як у 
тих же дитсадках чи в театрах. Пе
ребудова, на жаль, поки що не по
рушила мертвий спокій у ставленні 
до української мови на всіх щаблях 
її функціонування — від дитячих 
садків до державних установ (за 
окремими винятками). Тим часом в 
умозах активної взаємодії обох мов 
може бути тільки один вихід у дусі 
ленінської національної політики: 
опанувати й українською, і росій
ською мовами усім, без винятку, гро
мадянам, які постійно проживають 
в УРСР. Тому має слушність позиція 
Спілки письменників України, яка 
порушує питання про обов’язковість 
вивчення у школах республіки як 
української, так і російської мови, а 
також — про надання українській 
мові статусу державної (прецедент 
маємо в конституціях республік За
кавказзя), що гарантуватиме їй пра
вовий захист від проявів обиватель
ського зневажання й забуття.

...Улітку, надивившись кількасерій- 
ний телефільм про Робін Гуда, діт
лахи з нашого будинку на Ковалівці 
перетворили задвірки на справжні
сінький Грінвуд і до самозабуття 
гралися там, наслідуючи улюблених 
героїв.

Нехай граються. Робін Гуд вартий 
наслідування. Хай знають і Робін Гу
да, і Карлсона, й індіанців... Але не
хай знають і своїх, не менш достой
них героїв: древніх русичів і запо
рожців, які на кордонах Дикого Поля 
боронили рідний край; хай знають 
народних месників і волелюбців 
Олексу Дозбуша, Устима Кармалю- 
ка, Максима Залізняка; хай пам'ята
ють про підлітків-«спартаківців» зГо- 
лованівського району, які 
своє життя за Батьківщину 
Великої Вітчизняної...

Ростуть наші діти. Ростуть

віддали 
в роки

ними 
вони,

з 
наші батьківські тривоги. Що 
діти, виберуть у житті? Які цінності? 
Духовні чи лише матеріальні?.. Від
повідь на ці запитання залежить і 
від нас. Від кожного. Уже сьогодні.

Володимир КОБЗАР.
м. Кіровоград.

До речі, сама Алла була 
проти. Робота ЇЇ не задо
вольняла. Але саме цей зні
мок привернув увагу жюрі.

Третій дипломант — Ми
кола Гуреєв. Як і два попе, 
редніх учасники, він теж 
випускник. На прикладі йо
го шляху добре простежую
ться традиції студії: привів 
його туди старшин брат 
Сергій, який свого часу по
казав себе тут здібною твор
чою особистістю. До речі, 
саме він був першим, хто 
записався до гуртка у мо
мент його створення.

Пізно почавши займатися 
фотографією, Микола швид
ко прогресував. Участь у 
виставках, конкурсах, ство
рення слайд-фільмів, має 
потяг до подачі знімків се
ріями. На конкурс послав 
серію «Іній».

Усі троє, про кого йшла 
мова, зараз знімають кіно
фільми (кожен свій): А. Пет
ренко та С. Щербина, до 
речі, взяли участь у ство
ренні «Кораблика дитин
ства», шукають зараз
свій шлях у кіно- .

А що ж фотографія- не
вже тепер фотогурток втра
тить свої позиції? Цього не 
повинно статися. Адже ке-. 
руе гуртком О. Л. Рубан, 
котрий сам пройшов школу 
студії. А традиції «Надії» 
зобов’язують.

о. УСТИНОВСЬКИЙ.
На знімках: А. ЛЕТ 

РЕНКО. «В цирку», М. ГУ 
РЕЄЗ. «Іній»; С. ЩЕРБИНА 
київський етюд»-

«Молодий комунар»

■■ eooowwo
КОМПОЗИТОРИ

НЕ «БЕЗГОСПНІ

6 лютого 1988 року

і

з1

Іі

І
І

І
/ 
І 
і
а

(?
р 
$
іЛ '

НАМ дуже боляче бу
ло читати лист Світ

лани Шаповал, яка на
вчається в нашій школі, 
опублікований у «Вітри
лах» за 24 листопада 
1987 року. Чому? Бо 
можна багато розповісти 
про наше шкільне жит
тя, і скільки цікавого ми 
зробили!

Тематичні вечори, дис
котеки, КВНи, різні зу
стрічі і ще багато-багато 
хорошого весь час про
водиться в нашій школі. 
Є у нас музей бойової і 
трудової слави. І вже 
стало традицією 9 трав- 
іія влаштовувати тут зу
стрічі з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної війни.

не ВСІМ
цікаво

Рада музею проводить 
велику пошукову робо- 
ту. Наші учні вивчають 
історію колгоспів райо
ну. Ми вже їздили в се- І 
ло Подорожнє і Миро- 1 
нівку, зустрічалися з го
ловами колгоспів, з пе
редовиками, старожила- 1 
ми. Дуже цікаво про
йшов у нас День вчите
ля: тоді ми зробили його 
днем самоврядування. 
Для вчителів ми органі
зували святковий кон
церт, як па справжнє 
свято.

Провели тиждень ан
глійської мови, тиждень 
фізики, КВН між дев'я
тими класами, свято 
«Я — громадянин Ра- 
дянського Союзу», де ми і 
вручали паспорти- учням, , 
яким виповнилося 16.

Нам цікаво, бо ми все 
самі собі робимо: ніхто 
пас не повинен розважа
ти — ні вчителі, НІ ВО- І 
жаті, ні шефи. Так чому 
нецікаво Світлані? Вона 
в класі є членом культ
масового сектора. Чому | 
ж вона не написала про 
те, що сама нічого не 
робить? Учням у цьому 
класі подобається і в по- ' 
ходи ходити, і на екс- І 
курсі! їздити. І класний 
керівник віддає школя
рам всю душу.

В листі були такі сло- . 
ва: «Наші «парубки»
п’ють і курять». Звідки 
такі дані? Ми можемо з І 
впевненістю сказати, що 
школярів, які п’ють, у ' 
нас нема. Звичайно, є і 
якісь упущення в роботі, 
маємо і таких, хто па
лить. Але ми намагаємо
ся їх від цього 
ЧИТИ.

Наше шкільне 
справді цікаве, і
шу чергу для тих, 
сам прикладає зусиль, 
щоб воно таким було.

Комітет комсомолу: 
С. ЄРОХІНА, О. ЛИТ
ВИНЕНКО, О. БЕЗНО- 
СЕНКО, С. КОВА
ЛЕНКО — всього 10 
підписів.

м. Світловодськ.

У «Молодому комуна
рі» за 19 листопада 1987 
року був надрукований 
репортаж із першого об
ласного фестивалю са
модіяльної авторської 
пісні «Фанські гори». 
Дуже добра справа. 
Тільки хто туди запро
шується і ким? Чому б 
про це не зробити об’яву, 
наприклад у «МК»?

Чому я так пишу? 
У нашому селі є самоді
яльний композитор. Це- 
Ло бо дюк Леонід Андрі
йович — студент муз- 
педфакультету Кірово
градського педінститу
ту. У нього кілька ав
торських пісень і багато 
пісень на вірші інших 
поетів — всього близько 
50 творів. Одна з них бу
ла надрукована в «Мо
лодому комунарі». Це 
«Голуб миру» на сло
ва німецької поетеси 
Е. Мсртне. А як би було 
добре, щоб він побував

на такому фестивалі, 
ознайомився з роботами 
інших товаришів, пока
зав свою роботу. Одер
жав би відповідні реко
мендації і зауваження, 
що сприяло б ного даль
шому вдосконаленню.

Коли я показав йому 
цей номер газети, то він 
надовго задумався, а по
тім сказав: «А чому ж 
про цей фестиваль нічо
го не було відомо?». А й 
справді? Я принаймні 
знаю поки одного в Го- 
лованівському районі, 
що складає музику на 
вірші. Я думаю, що такі 
товариші повинні бути 
на обліку в Кіровоград
ському обласному уп
равлінні культури і щоб 
з ними проводилась час 
від часу відповідна ро
бота кваліфікованими 
композиторами, спеціа
лістами.

М. ЧУБ. 
Голованівський район.

Про майбутній фестиваль самодіяльної пісні, 
що проходив 14—15 листопада минулого року, 
«Молодий комунар» повідомляв ще 7 листопада 
(анонс «Якщо любите гітару»). Цій події присвя
чувалася й стаття «Поезія в три акорди» (газета 
за 14 листопада минулого року). Тепер знаходи
ти повідомлення про подібні форуми, виступи, 
концерти буде значно легше: в кожному номері 
тижневика під них відводиться рубрика «Сцена. 
Екран. Арена».

Що ж стосується вашого, Миколо Григоровичу 
земляка-композитора і взагалі непрофесіоналів, 
котрі пишуть музику й пісні, то вони в області не 
«безгосппі». В обласному науково-методичному 
центрі народної творчості їм нададуть необхідні 
консультації, допоможуть підготувати програму, 
організувати виступи. АДРЕСА ЦЕНТРУ: 316050. 
м. КІРОВОГРАД, вул. ГОГОЛЯ, 66/50, ОНМЦ. 
тел. 2-46-23,

Окрім цього, музикактів-аматорів (особливо бар
ді вського напряму) може зацікавити й клуб само
діяльної пісні, що діє при обласній юнацькій біб
ліотеці імені О. Бойченка, що розташована в Кі
ровограді на розі вулиць Леніна й Декабристів. 
Заняття клубу проводяться у відділі мистецтв 
щосереди о 18.00. ТЕЛЕФОН 2-53-01.

«ПІДКОТІТЬ
РУКАВА’»

ухиляється від 
дальності

відлу-

життя 
в пер- 

хто

Читав 29 грудня мину
лого року у вашій газеті 
лист-відповідь на реплі
ку «Молодого комуна
ра» «Базар-вокзал».

Це привід оцінити ро
боту комітету комсомо
лу Кіровоградського
інституту сільгоспма
шинобудування по вихо
ванню студентської мо
лоді інституту як незадо
вільну. У тому, ЩО сту
дентська молодь при зу
стрічі з журналістами 
вела себе як неоргані
зований натовп, не тіль
ки сама молодь винна, а 
й комітет комсомолу.

Лист заступника сек
ретаря далекий від то
го, щоб критично й са
мокритично оцінити цей 
факт. Що подумати? Як 
правило, керівник, який 
хоче себе виправдати,

відпові- 
негативні 

роботи,
дальності за 
наслідки своєї 
звалює це з хворої го
лови на здорову.

Лист закликає журна
лістів повернутися об
личчям до життя. Це 
правильно. Журналісти 
повинні повернутися об
личчям до того життя, 
яке молодь КІСМу про
демонструвала під чаг 
зустрічі.

Вам, товаришу Зозуля, 
виявлене високе довір’я 
—- бути заступником сек
ретаря комітету комсо
молу. Тож підкотіть ру
кава, як кажуть, і спро
буйте зайнятися вихо 
ванням студентської мо
лоді,

Г. МИКОЛАЄНКО. 
м. Кіровоград.

*
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«Чоловік та жона — 
одна сатана» — чуєш ін
коли і з почуттям внут
рішньої гідності одвер
таєшся від цього. Але ж 
коли прислухатись та 
замислитись: і
ж народне, 
справді, ніякі 
розберуть 
конфлікту, а тим 
ше не налагодять його, 
якщо цього не зробите 
ви самі. Тим більше, що 

. сімейні конфлікти між
планетного масштабу (з 
літаючими тарілками) 
Зноді можуть спалахну
ти з дрібниці, іскорки 
недовір’я, невдало ска
заного слова...

В одному із номерів 
журналу «Амерікен ме- 
гезін» була надрукова
на стаття Еммата Кроз- 
Дера «Чому розпадають
ся шлюби». Нижче по
дається ряд питань із 
цієї статті. Спробуйте 
відверто відповісти на 
них.
для ЧОЛОВІКІВ

1. Чи продовжуєте ви 
бути уважним до сеоєї

дружини, дарувати їй 
квіти якщо не щодня, то 
інколи, поздоровляючи 
з днем народження, з 
річницею вашого весіл- 

виказуючи
прислів’я 

давнє... І 
суди не 

сімейного 
біль-

. І____

лини втоми, нервознос
ті, роздратування?

5. Чи віддаєте ви хо
ча б половину 
вільного часу 
щоб побути із дружи
ною

6.
ви з
порівняння дружини 
вашою мамою чи мамою 
товариша у питаннях 
приготування їжі чи 
вміння господарювати, 
якщо це порівняння не 
на користь дружини?

7. Чи проявляєте ви 
належний інтерес до ду
ховного, інтелектуаль
ного життя дружини, її 
друзів, книг, які вона

вашого 
на те,

разом?
Чи відмовляєтесь 
почуття такту від 

з

читає, поглядів
різні проблеми?

8. Чи дозволяєте 
танцювати з іншими муж* 
чинами і приймати від 
них дружні знаки уваги 
без ревнивих зауважень 
із вашого боку?

9. Чи використовуєте 
ви можливість, щоб по
хвалити 
словити 
ня нею?

10. Ви
ні за різні дрібні послу
ги, які вона вам робить: 
прасує білизну, приши
ває гудзик тощо?

для жінок
1. Чи докладаєте 

усіх зусиль до 
щоб зробити ваш 
цікавим

2. Чи

дружину та ви- 
своє захоплен-

дякуєте дружи-

ресами свого чоловіка?
3. Чи даєте вашому 

чоловікові повну свобо
ду у його справах, чи 
часом не критикуєте 
його помічників, його 
секретарки або час, ко
ли він лягає відпочи
вати?

4. Чи можете ви стій
ко переносити фінансо
ві труднощі, не допі
каючи за його помилки 
і не порівнюючи його із 
більш везучими 
мими?

5. Чи слідкуєте 
тим, щоб вдома
різноманітне меню, 
чоловік, сідаючи до 
лу, не знав точно, 
йому подадуть?

6. Чи докладаєте 
всіх зусиль до того,
жити у злагоді із мамою

знайо-

ви за 
було 
щоб 
сто- 
що

значні знаки уваги, чи 
як прояв несподіваної 
ніжності?

2. Слідкуєте ви затим, 
щоб не критикувати дру
жину при інших?

3. Чи даєте ви гроші, 
які б вона могла витра
чати на свій розсуд, нрім 
витрат по господарству? £

4. Чи з’являється у вас £ 
бажання зрозуміти її на
стрій і допомагати у хви- ©

••••••••• • • •

ви
того, 

дім 
і привабливим? 
живете ви інте-•••••••••••••••

БИ 
щоб

та іншими рідними 
ловіка?

7. Чи 
так, щоб 
ловікоеі, 
ВІДТІНКИ і 
еони, які 
ловікові?

8. Якщо 
конфлікт 
питаннях, 
ВИ уникнути

9. Чи слідкуєте ви за 
новинами дня, новими 
книгами, новими ідеями, 
щоб зрозуміти інтел-^ 
туальні інтереси
го чоловіка?

За кожну позитивну 
відповідь зарахуйте со
бі десять балів. Чим 
більшу цифру одержите 
в сумі, тим менше для 
вас загроза сімейних 
чвар.• 9 • • • • • «

одягастеся 
подобатись 
вибираючи 

кольорів і 
і до смаку

ви 
40-

ТІ 
фа- 
чо-

народжується 
у будь-яких 
чи стараєтеся 

його?

Є Ф $ Ф •• Є с

РУБРИКА «Особисте жит
тя», що дебютувала у 

другому номері нашого 
тижневика, одержала пер
ші листи. І найперший, як 
не. дивно—скарга на служ
бу, що його нам достави
ла. Авторка, котра підпи
салася іменем ЛАРИСА, 
вважає, що пошта може 
«допомогти» їй втратити 
дорогу людину:

«Мені 19. І я нарешті 
зустріла того, кого змогла 
полюбити. Скільки 
сліз і образ, поки 
владналося! *Я, сама 
щастя добивалася. Та 
го нам зустрічатися не до
велося. Його призвали на 
службу в Ленінград. Одер
жала довгожданого листа 
5 одразу послала відпо
відь. Та він її не одержав. 
Шлю рекомендований 
лист — та сама історія. 
Доводиться думати, що 
лінія зв’язку Кіровоград— 
Ленінград погано працює. 
Або там, де мій друг слу
жить, погано ставляться 
до своїх обов’язків. Все ж 
вірю, що мені зможуть 
допомогти».

Листи справді, буває, 
пропадають чи приходять, 
тан би мовити, після до
щику в четвер, МІСЯЦЯМИ 
блунаючи невідомими пу
тівцями. Можна, 
но. звернутися 
вальну службу 
штамту. Однан 
адресата частіше 
причини. Тільки, _______,
ке думайте одразу гірше: 
розлюбив, знайшов іншу... 
Це встигнеться. Спочатку 
тан: зайнятий, занедужав, 
листа написав, а опустити

було 
все 

собі 
ДОВ

звичай, 
в сорту- 
головпо- 

мовчання 
мас інші

Ларисо,

е «& е ® « с »
в енриньну забув... Пишіть 
ще. Можна замовити те
лефонні переговори. Ко
ли ж і це не дасть резуль
тату, то згадайте ще раз 
вашу здатність самій доби
ватися щастя і з’їздіть до 
Ленінграда. Це дасть пов
ну ясність і позбавить вас 
болісних думок і виснаж
ливих підозрінь.

Десятикласниці Оксані С. 
із Добровеличківського 
району не треба добира
тися до коханого через 
півкраїни — він поблизу. 
Та радості від того ніякої: 

«...На шляху стала вона,

«ІФЙ 18
зовуть її Віта. На диско
теці я стою збоку, а во
на до нього щебече, сте
жить за кожним його кро
ком. Але не знає, чого 
він від неї хоче. Коли 
хлопці питають, як там Ві
та, він із великою усміш
кою на лиці відповідає: 
«Хлопці, вона ще дівчина». 
Вибачте за відвертість, але 
це так. Ми з ни/л не сва
рилися, я його все одно 
кохаю і знаю, що він це 
зробив необдумано. Як 
зробити, щоб він повер
нувся, став таким, як був?».

Нам здається, що Окса
на, сама, мабуть, цього 
не усвідомлюючи, влови
ла дуже важливу (можли
во, провідну) рису свого 
знайомого: непродума
ність вчинків. Хоча пра
вильніше, точніше — без-

Сьогодні пас не дивує той факт, що 
кількість розлучень невпинно зростає. 
Чому? Яка причина того, що люди, які 
брали шлюб, очевидно ж, за власним 
бажанням, після іноді й досить корот
кого подружнього життя, пишуть заяву 
до суду із проханням про розлучення? 
Ось переді мною лежать справи про 
розлучення. Багатенько! Звичайно, що
разу по-іншому, але подеколи за день 
доводиться слухати з десяток таких 
справ. І якщо відверто, то іноді виникає 
таке враження, що це одна жінка писа
ла заяви до суду, настільки схожі між 
собою мотиви, які призводять до розпа
ду сім’ї. Якщо раніше більше зустріча
лося формулювання: не зійшлися характе
ром, то тепер головна причина у зло
вживанні глави сім’ї алкоголем.

Розлучення... Усі ті справи, які мені 
доводиться розглядати, вражають, однак, 
не лише схожістю мотивів. Рідко трап
ляється, щоб у справі фігурувала інша 
жінка чи інший чоловік. Як кажуть, у 
житті, як на довгім ниві, люди зустрі
чаються, любляться, розлучаються. Але 
дивує та легковажність, з якою вирі
шується людьми власна доля і доля 
близьких людей. Уявіть собі ситуацію.

думність, коли на язиці 
те, що й на умі. Сумнівне, 
щоб цей хлопець таким 
став. Очевидно, і був, 
просто не•траплялося на
годи пересвідчитися, що 
дівчата його цікавлять 
лише з одного боку. А 
відтак, Оксано, йому ско
ріше всього, байдужісінь
ко, хто поряд щебече. Пе
ревагу схильний віддати 
тій, котра, за вашими сло
вами, зрозуміє, «чого від 
неї хотять».

Не впевнена, Оксано, 
що у вас після повернен
ня так «фізіологічно» на
строєного суб’єкта стало б 
легше на душі. Втім, не 
претендую на остаточну 
правильність своїх виснов
ків щодо хлопця. Читачі, 
можливо, оцінять стано
вище інакше.

У третьому листі си
туація ясна мов білий день.

Інга
з

20-річна студентка 
хоче познайомитися

дівчина!»
Олександром С., автором 
замітки «Переляканий по
гляд на життя» («МК» № 2 
за 1988 рік):

«Як і ви, шукаю друга, 
але... Я не висока і не 
низька (164 сантиметри), 
струнка — 58 кілограмів. 
Займаюсь аеробікою, люб
лю ходити на дискотеки. 
Я блондинка з голубими 
очима».

Ні дати ні взяти — текст 
шлюбного оголошення. 
Хоча там, як правило, по
відомляють ще й про ін
телектуальні та духовні 
запити. Адже білявих під 
60 кг на кожних танцях— 
половина, та хіба цього 
досить для знайомства і 
тим більше дружби, як 
хочете ви, Інго? Ви ж са
мі, не маючи уявлення 
про зовнішність Олен-

далі пишете, щосандра, 
зацікавив він вас як осо
бистість. До речі, Олек
сандр досить чітко висло
вив свої світоглядні пози
ції у листі до газети, а у 
вас, Інго, крім уже пере
ліченого, тільки адреса...

Ми дамо її Олександрові, 
коли він того побажає і по
відомить свою адресу. Йо
му, зрештою, видніше, З 
ним контактувати.

Відгук на вміщений в 
«МК» за 9 січня цього ро
ку лист Вікторії з Мико
лаївської області «Подо
баюсь багатьом, але...» 
характеризує Катерину К. 
з Олександрійського ра
йону як людину порив
часту, часом до крайно
щів, але часом і вольову:

«Мені 15 років, теж люб
лю хлопця вже більше 
року, не -можу без нього 
жити. Теж не можу пер
шою підійти. Ми з ним 
дружили всього тиждень, 
а мої подруги постарали
ся, щоб ми не 
Він кинув мене, 
кінець життя, 
закурити, потім 
все це тривало
кинула. Згадала 
улюблену цитату з М. Ос- 
тровського: «Треба 
й тоді, коли життя 
нестерпним». Через 
який час зустріла 
го — він хороший,
лий, але я не змогла. Я 
жду, що до мене верне
ться той хлопець... Вікто
ріє, якщо він до тебе хо
ча б щось виявляє, не ста
райся «ставити» себе пе
ред ним»...

Ще ОДИН лист із чрмусь 
(давайте разом подумає-

з мого
час

мо, чому) типовою для 
дівчат-підлітків історією. 
«У вересні минулого року 
з першого погляду зако
халася в хлопця
села. Через деякий 
ми почали дружити, що
дня бачилися. Але 
їхала одна дівчина, і... ко
ли її нема, він зі мною, 
появиться вона — з нею. 
Я б його прогнала, але 
люблю. Напишіть листа в 
газету, щоб і він прочи
тав. Дівчата! Не віоте ні-

при-

коли хлопцеві! Оксана. 15 
років, Мелов пекінський 
район».

«Хто не вірить, той не 
любить». Так сказала 
героїня роману О. Гонча
рова «Обрив», котра бага
то вистраждала в коханні 
і багато зрозуміла. Коли 
людина своїми вчинками 
дає право сумніватися ви 
щирості, почуття до неї — 
що завгодно, але не лю
бов. Тому вірогідніше всьо« 
го надто довго страждати, 
Оксано, вам не доведеться^

Пошту розбирала 
Н. ДАНИЛСНКГ

жити 
стає 
де- 

іншо- 
весе-

дружили, 
і це був 
Вирішила 

випити, 
тиждень, 

свою

ЧОЛОВІК ДВА ДНІ МОВЧАВ
ЯКА В НАС НИНІ СИТУАЦІЯ З РОЗЛУЧЕННЯМИ? — НА ТАКЕ 

ЗАПИТАННЯ НАШОГО КОРЕСПОНДЕНТА ВІДПОВІДАЄ НАРОДНИЙ 
СУДДЯ.

Двоє, молодих побралися. З’явилися ді
ти. Але чоловік «раптом»... •— ні, ні, не 
зустрів іншу — просто почав пити» сва
ритися, а потім і до рукоприкладства 
дійшло. Що робити у такому випадку 
дружині? Сварка за сваркою, а життя 
минає. Навіщо такий чоловік? Держа
ва ж не дасть пропасти. 1 жінка пише 
заяву до суду. Суд розглядає її. Нама
гається примирити сторони. Чоловік, 
звичайно, не проти. А жінка нізащо. Роз
лучайте! І все-таки суд не поспішає. Він 
має право па деякий час відкласти справу. 
1 трапляється, що за цей час пари ми
ряться. Не часто, але трапляється. Як 
ставитися до такого «миру»? Зрозуміло, 
неоднозначно. Буває, що люди все-таки 
знаходять спільну мову, зберігають 
сім’ю. Розлучатися легко, а чи не краще 
спробувати все спочатку, тим більше,

що на дорозі нг стоїть розлучниця? Як 
любив говорити герой однієї веселої ко
медії: «Не поспішай».

Була у мене /гака історія. Прийшло 
якось молоде подружжя. Молоде — у 
найпрямішому розумінні, бо в селі ще 
гриміли музики, родичі догулювали ве
сілля, а винуватці торжества вирішили 
розлучитися. Ініціатива йшла від моло
дої, мовляв, що за чоловік: вже двз 
дні (!) живемо, а він все мовчить...

Іноді сім’ї ламаються не тільки через 
пияцтво. «Наш човен розбився об по
бут» — доводилось вам чути такий висно
вок? Такі справи — «розлучення за влас
ним бажанням» — теж нерідко розгля
дати доводиться. І в цьому випадку су
ду треба бути і миротворцем, і захисни
ком інтересів молодих. Ми вже давно 
практикуємо, — але зараз маємо ще

більшу можливість, — у зв’язку з зако
ном про трудові колективи, — залучати 
їх до вирішення справ про розлучення. 
Отримуємо заяву і надсилаємо листа на 
підприємство, де працюють позивач і 
відповідач.

Мене іноді запитують, як, мовляв із 
пХЬчКХ^^ЛЄИ!И,М- ВСЄ’таки ~ 
розлучень? Люди звикли, що сільське 
населення було виразником більш здо- 
Сьщо^ні"«0 >У Ж-',ТТЯ- сталеної моралі. 
Сьогодні, однак, і села за кількістю мз- 
лучень-не відстають від міста Р

Не збираюся резонерствувати з ппи- 
воду того, якої шкоди' життю майбу^ііх 
Розтученняа1,н₽а\ Р°зклад и«иої моралі.

«злущення не можна розбирати ні по- 
кремлено від інших негативних «... 
того соціалістичного сусніТктвГ Кою 
жінка говорить: «Навіщо мл..”*'’ ■”*
то принижує мою гіднііь я о л0ЛвB'K•

необхідна насамперед °’ Гадаю>

_ В- ВАРАНЧУН,
"г- "г«““’ '««>■



||ОРДмитре, як утворилося об’єд-

нання? Чому саме «Союз»?

•
 Д. ТКАЧЕНКО: Молодіжне люби

тельське об’єднання утворилось мину
лого року на основі двох дискотек 

ф («Аеро> та «Циклон»), що діяли в БК 
«Авіатор» і довгий час конкурували між 

А собою. «Союз» ми розуміємо як у широ- 
" кому, так і у вузькому смислі слова: 
• це — і ьелика, і мала батьківщина, де 

живе наш інтевнацтональний колектив 
курсантів КВЛУЦА, це і спілка різних 

фг за смаками і характерами людей на 
основі справжнього інтересу до музич- 

ф ного мистецтва, це — і поєднання’ різ
них форм і способів роботи з молоддю...

Ф КОР.: Будь ласка, конкретніше, яких 

саме?

Д. ТКАЧЕНКО: По-перше, виходячи 
з того, що в Кіровограді, відверто ка
жучи, молоді майже ніде провести куль
турне дозвілля; ми вирішили піти де
мократичним шляхом. Плануємо запро
шувати всіх, а не тільки курсантів 
КВЛУЦА. Вартість квитка — 1крб. 50 
коп.» продаж — заздалегідь протягом 
тижня.

Не хочу рекламувати кота в мішку, 
але, гадаю, принаймні 70 відсотків за
планованого буде запроваджено в жит
тя. Об’єднання має виявляти свій твор
чий потенціал у різних формах: клуб

Чи вийде «Союз» на орбіту?
(ІНТЕРВ’Ю З КЕРІВНИКОМ АМАТОРСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО
ОБ’ЄДНАННЯ ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ БК «АВІАТОР» Д. ТКАЧЕНКОМ)

самодіяльної пісні, театр мініатюр, сту
дія брейк-дансу, клуб любителів сучас
ної музики всіх напрямів, політклуб, тан
цювальні та інформаційно-тематичні 
дискотеки, виїзні заходи за замовлен
нями організацій, підприємств, навчаль
них закладів. Тому, по-друге, для про
ведення цікавої і змістовної роботи з 
молоддю, активісти і члени об’єднання 
вже більше півроку намагаються облад
нати в приміщенні Б1< «Авіатор» диско- 
відеокафе, зал для глядачів, кілька тан
цювальних залів...

КОР,: Мабуть, саме на цьому шляху 

перед вами постають основні труднощі?

Д. ТКАЧЕНКО: Ні, не тільки... «Ре
монтна епопея» — окреме питання. Го
ловна біда полягає у невизначеності на
шого офіційного статусу, в організацій
но-діловій плутанині. Ми начебто й має
мо назву молодіжного любительського 
об’єднання, але повністю працювати за 
його статусом не маємо права.

Хоча й адміністрація вищого льотно
го училища, і комітет комсомолу, і проф

спілковий комітет визнали наше об’єд
нання, проте юридичних прав ніхто звих 
«Союзу» не гарантує. Ніхто не запере
чує — існуйте, але — тільки на громад
ських засадах». Самоокупність нам не 
дозволили. Щоб якось врятувати стано
вище, запропонували працювати при бу
динку культури, який сам знаходиться 
на госпрозрахунку. Пообіцяли якось 
«виділити» по півставки, які керівники 
клубів і студій об’єднання повинні одер
жувати як керівники гуртків чи секцій 
БК. Таким чином ми потрапили в пря
му залежність від дирекції БК «Авіатор» 
і від адміністрації училища.

Навіщо ж тоді рада об’єднання, коли 
вона втрачає свої демократичні функ
ції? Навіщо мені посада керівника «по
вітряного» об’єднання? Зараз наше го
ловне завдання — добитися юридичних 
прав для ради «Союзу». Для повноцін
ної роботи нам необхідні власні повно
важення на вирішення .організаційних, 
кадрових і фінансових справ.

КОР.: Роз’ясність, які події лягли в 
основу «ремонтної епопеї»?

Д. ТКАЧЕНКО: Ремонт БК. «Авіатор» 
почався у вересні 1986 року, виконувало 
його РБУ № 1 облрембудтресту (керую
чий В. О. Бабій). Перший строк здачі 
було намічено на 1 січня 1987 року, дру
гий — на 1 травня того ж року. За цей 
час із двох робітників-виконавців зали
шився один. Згодом у ремонт включи
лись иекваліфіковані, але енергійні сили 
курсантів училища. Влітку, як відомо, у 
них канікули. І робота, звісно, стояла.

Коли утворився «Союз», це взяли в 
свої руки його учасники. І відразу зіткну
лися з проблемою вишукування і «виби
вання» матеріалів. Через нестачу пило
матеріалів, оргскла тощо ми не в змозі 
втілити в життя все задумане і показа
ти всі можливості об’єднання, фінансові 
також. До речі, якби нам видали ту 
«кругленьку» суму, що виплатила адмі
ністрація училища РБУ № Рза фіктив
ний ремонт, цей Новий рік молодь зу
стрічала б у гарно обладнаному примі
щенні БК «Авіатор».

Післямова кореспондента. Після бесі
ди з Д. Ткаченком я зайшов разом із 
ним до директора БК «Авіатор» т. Дубо
вого, щоб спитати, чому й досі не від
ремонтовано як слід опалення в опера
торських кімнатах, де зберігається вся 
апаратура, де взимку по 2—3 години 
працюють слайдоператори і днекжокеї. 
Та запитання зависло в атмосфері кабі
нету директора, де розлитий тихий за
тишок і тепло.

Р. ЛЮБДРСЬКИЙ.

ЛфіГАДАЙТЕ, як ми 
недавно стежили за 

розвитком сюжету п'яти
серійного телефільму 
«Візит до Мінотавра». 
Але зараз звернемо ува- 
Су не на детективну його 
/іінію, вона — для лю
бителі цього жанру, а 
ту, що розвивається па
ралельно — історію на
родження всесвітньові- 
Домих музичних інстру
ментів, появу «зірки» 
на ймення Страдіварі. 

змогла б зона з’яви
лися і так яскраво за- 

^Іяяти на
розуму

небосхилі без 
і рук старого

Про
ПЕРОМ ПУБЛІЦИСТА

Аматі? Погодь-

колекціонерів, 
вишиваль- 

мають що

^айстра 
мося, що не змогла б.

Але то давня історія. 
Як же справи у наших 
сучасників, які не без 
«божої іскри»? І чому 
іскра та не переростає 
у велике духовне вогни
ще? Невже сьогодні не
має потенційних талан
тів у наших містах і се
лах, у школах?

Є! Є такі майстри 
учні, а особливо серед 
людей творчих (згадай
те у своїх районах са
модіяльних артистів і ху
дожників, любителів 
красного слова і компо
зиторів, 
гончарів,
ниць...), які 
передати і збагатити пе
редане їм у спадок. У 
кого можуть бути сум
ніви щодо цього? Але 9 
тому, що ми, журналіс
ти, педагоги, комсомоль
ські працівники й інші, 
хто працює в сфері ви
ховання, уміло засіваємо 
ниву Таланту, «по-аматів- 
ськи» плекаємо сходи 
на ній, мене бере вели
кий сумнів. Правда, 
ствердження цього ні
коли і ні від кого не до
водилося чути.

У нас чомусь стало 
правилом хорошого то- 
НУ (знаходяться різні 
причини) не говорити на 
Цю тему. Куди приємні- 
ше ‘ безпечніше мати 
спразу із загальнови
знаними талантами. Тх 

похи- 
слав- 
«який 
краї», 

яка 
Ду- 
свій 
чути 
Но- 

примі-

розвивати, їм допомага
ти немає потреби. Та й 
при нагоді можна 
зуватися іменем 
ного земляка, 
зростав у нашім 
мовляв, дивіться,
наша земля багата, 
маю, що кожному у 
час доводилося 
таких «патріотів», 
вомиргородські, 
ром, говорять таке: ба
гата Новомиргородщина 
на таланти. Ця земля 
дала світові Карпенка- 
Карого... Потім для 
твердження 
плодовитість 

під- 
про 
не

тези 
краю

пріз-шого називаються 
вища відомих земляків: 
Мокрієва, Біби... (у кож
ному районі є двоє — 
п’ятеро своїх). А вже 
під кінець із радістю на
гадують, що через ці ж 
краї у таких-то далеких 
роках проїжджали сві
точі двох культур — ук
раїнської і російської— 
Шевченко і Пушкін. 
Уловлюєте натяк? Мов
ляв, класики знали, ку
ди їздити...

У таких випадках хо
четься відповісти сло
вами одного фейлетон
ного героя М. Кольцо
ва: «Киньте, ви, батень
ку!» (або — «матінко»). 
Яке ми з вами відношен
ня маємо до всього 
цього? Приємно, звичай
но. Але давайте вже 
ліпше поведемо мову 
про те, що нами або ва
ми особисто зроблено, 
скажімо, за останні 10— 
15 років, щоб дати літе
ратурі чи мистецтву, на
уці, чи, вибачте за різке 
приземлення, футболу 
свого рідненького, на
ми виплеканого ноао- 
миргородця (гайворон- 
ця, новоукраїнця, мало- 
висківця і т. д.|.

Неважко здогадатися: 
у відповідь сховаються 
за черговою фразою: 
«Ми працюємо, вчимо, 
а справжній талант, як 
зелений пагінець, про
б’ється». Що сказати?

правильно, 
Дозвольте 

що

про

Формально 
а по суті? 
поцікавитися: крізь 
пробиватися? Байдужість, 
інертність? І чому все- 
таки неодмінно треба 
пробиватися?

Справжній талант слу
жить людям, тож 
його зростання всім нам 
і треба дбати. Це — 
аксіома: Але і таланту 
негоже сидіти, склавши 
руки, очікувати, поки 
його відшукають, ство
рять умови, виплекають. 
Праця, праця і ще раз 
праця над собою, але не 
стільки для самовдоско

налення, скільки' зарад» 
досягнення нових вер 
шин у творчості на бла
го народу дасть і ра
дість визнання, і тимча
сове задоволення (якщо 
таке взагалі можливе 
для творчої натури) до
сягнутим.

У нашім місті прикла
дом такої працездатнос
ті може послужити Вік
тор Андрійович Шульга. 
Не так давно я для ра
діопередачі брав у ньо
го інтерв’ю з нагоди 
відкриття у кінотеатрі 
«Мир» виставки його 
картин. У відповідь на 
одне з запитань мій 
співрозмовник сказав: 
«Нелегко далося мені 
це відкриття, готувався 
до нього сім років». Ав
торові цих рядків трохи 
довелося допомагати в 
оформленні багатої (по
над сто робіт) виставки, 
і я знаю, що стояло за 
словами «нелегко дало
ся». Але ж не так по
винно бути з тим, що 
призначено для людей, 
при наявності стількох 
відповідальних за куль
туру організацій...

Знайомство із пре
красним, як відомо, най
більш плодотворне в ди
тячі роки. Наскільки ме
ні відомо, жоден клас 
із трьох міських серед
ніх шкіл з дня відкрит
тя виставки для озна
йомлення із творчістю 
самодіяльного худож

ника не запросив його 
до себе. Як І не запро
сив жоден із вчителів 
історії і географії райо
ну (окрім В. К. Омель- 
чука з СШ № 2) вет
фельдшера колгоспу 
імені Чапаева Петра Іва
новича Озерова, який 
самотужки опановує 
складну науку археоло
гію і робить відкриття 
місць поселення древ
ньої людини, відшукує 
на території району такі 
унікальні поселення, зна
ряддя праці, що йому 
заздрять столичні уче- 
ні-дослідники.

А згадати Миколу Ан
дрійовича Суржка. Вчи- 
тель-методист, добрий 
знавець мови і літерату
ри. І не лише україн
ської та російської. 
Скільки ним зроблено 

Тиша. Фото В. ГРИБА.

перекладів з марійської 
мови! Мало хто його 
знає і як невтомного 
збирача усної народної 
творчості. А в зібраних 
ним піснях, перекла
дах — історія і доля лю
дей нашого краю...

Перелік імен у своїх 
районах міг би продов
жити кожен читач. І всі 
йони при більшій увазі 
до їхньої творчості мог
ли б повніше розкрити 
свій талант, щедріше да
рувати його землякам.

Якщо говорити про ді
тей... Скажіть, наприклад, 
хто з нас цікавився та
кими «дрібницями»:
скільки хлопчиків і дів
чаток уночі пишуть вір
ші, складають музику, 
малюють, хто просто уві 
сні літає і кому сняться 
кольорові сни? А такі ж 

концерту в 
будинку

ці нотатко

діти є! Вони, зелені па- 
гінці-талантики, чекають 
душевного тепла, уваги 
з боку дорослих, пер
шої публікації в район- 
ці, виставки, 
районному 
культури.

Закінчити 
я б хотів двома цитата
ми: «І все-таки поет — 
хоч який би він був як 
людина — потребує по
хвал і поклоніння. Я га
даю, що така вже їх при
рода». І — «Талант — 
рідкість. Треба його си
стематично й обережно 
підтримувати». Це дум
ки К. Маркса і В. і. Лені
на. Не забуваймо ж їх в 
суєті суєт.

В. ПІСКОВИЙ, 
член Спілки журна
лістів СРСР.

м. Новомиргород.
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СТАЄМОСИЛЬНІШИМИ

Віднині й назавжди

З нашої пошти

О РЕМ ЄРА клубу «Атлет» на сторінках 
■■ тижневика не залишилась поза ува
гою читачів. Це ще раз підтверджує по
пулярність атлетизму, який переживає 
нині свій ренесанс.

Роман Колісник, учень одного з олек
сандрійських ПТУ, пропонує й надалі 
друкувати атлетичні вправи, і не лише з 
гантелями, а й з гирями, еспандером, 
штангою. Сергій Чернов із Помічної на
писав: «Відразу зацікавився клубом 
«Атлет» і почав інтенсивно займатися 
гантельною гімнастикою. Я і раніше лю
бив фізичну культуру, але не було зя-

І

Тим, хто вперше приступає до 
нять атлетичною гімнастикою, ради
мо придбати гантелі (краще розбір
ні), гирі, еспандер, амортизатори. У

, Еи приміщенні чи на подвір’ї обладнайте 
р] перекладину. Не кваптеся вправляти- 
—ся зі штангою. Під керівництвом тре- 
СІ! мера з важкої атлетики спочатку 

■£2] опануйте методику присідання, жи- 
му, тяги і тільки потім, знову-таки за 
порадою наставника, збільшуйте ва- 

рз] гу снаряда. Успіхи в силовому три- 
борстві, куди входять згадані вправи, 
прийдуть з часом, після систематич
них занять з обважнювачами. Той же, 

, без належної поперед
ньої підготовки, захоче підкорити ре
корди досвідченіших атлетів, може 

Пам’ятайте

6 лютого 1988 року
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взяття, яке з’явилось нині, дякуючи ва
шому тижневику. Пропоную включити у 
випуски клубу вправи з боротьби. Це 
також стане в пригоді майбутнім воїнам 
Радянської Армії». Цікавить клуб й дів
чат. Любов Пилипчинець із села Попель- 
настого Олександрійського району радіє 
за хлопців, які здобули можливість зна
йомитись з атлетичними вправами. «Ме
ні подобається «Атлет», — пише дівчи
на, — але він підходить лише юнакам. 
Гадаю, що фізична культура необхідна 
й дівчатам. Чи не можете ви надруку
вати вправи з аеробіки, або гімнастику 
в стилі брейк-дансу?».

Своїм завданням клуб вбачає популя
ризацію фізичної культури, а найточні
шим його барометром є ваші листи. 
Отож «Атлет» в одному з найближчих 
випусків запропонує дівчатам ранкову 
гімнастику в стилі брейк.

Пишіть, пропонуйте, сперечайтесь...

• е• • ••*>»• • с> •

кожного
сУ
—--. Неодмінним елементом кож 
Сі] тренування має бути розминка.

(а.....
хто одразу,

1 —п ньої підгої о

тільки зашкодити собі, 
про це.

1D

І £-4 підготує організм до вправ з обваж- 
Г£3] вювачами. Не нехтуйте нею, щоб не 
Игх дашкодитн собі.

По закінченні тренування прийміть 
душ і відпочиньте щонайменше 10—15 
хвилин.
ДЛЯ ДЕЛЬТОВИДННХ М’ЯЗІВ
8 ТРИЦЕПСІВ

1. Стоячи, ноги па ширині плечей. 
Зігнути руки в

І Розминка передбачає біг протя-
• гом 2—3 хвилин, із переходом на
І ходьбу, колові рухи руками, Тулу

бом, почергові піднімання рук упе-
I ред — вгору, присідання з наступил- 
8 ми вистрибуваннями із положення си- 
{ дячи, віджимання в упорі.
} Пропонований нижче комплекс 
І вправ розрахований на заняття про- 
і тягом восьми тижнів. Перші два пе- 
’ редбачають один підхід, третій, чет- 
[ вертий і п’ятий — два, а далі — три 
і підходи. Починають тренування з та- 
) кими обважнювачами, з якими мож- 
) на повторити вправу 8—10 разів. Як- 
1 що ж вдасться 10 разів, то збільшіть
* вагу на 2,5—5 кілограмів і внковуй- 
] те все ж вісім разів.

ліктях, хгантелі біля 
плечей. /Ким. Ту
луб не відхиляти 
назад.

2. Стоячи, ноги 
разом, руки при
тиснуті до тулуба. 
Колові обертання 

. в плечовому сугло
бі вперед-назад.

3. Ноги на ширині плечей. Нахили
тися вперед, опустити одну руку й 
узяти гантель, другу руку покласти на 
тверду площину, 
лікті, підтягувати

ДЛЯ БІЦЕПСІВ
4. Стоячп, ноги 

руки з гантелями 
ки в ліктях, притискуючи їх до ту
луба.

5. Те ж саме, але тільки почергово 
згинати руки.

6. Те ж саме, але сидячи.
ДЛЯ М’ЯЗІВ НІГ

7. Стоячи, ноги на ширині плечей, 
руки зігнуті в ліктях, гантелі біля 
плечей. Присідання з опорою на всю 
ступню. Спина рівна, груди вперед.

8. Стоячи, руки па поясі. Присідан
ня із наступним вистрибуванням уго
ру.

Згинаючи 
гантель до

руку н 
грудей.

плечей,па ширині 
внизу. Згинати ру-

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СОТУ № 1

ЗАПРОШУЄ

на навчання осіб, звільнених з лав Радянської Армії

на такі спеціальності: 

токар, строк навчання —
6 місяців, 

слюсар-інструментальник, 
строк навчання — 6 місяців, 

слюсар-ремонтник, строк 
навчання — 6 місяців.

Початок занять — 8 лю
того.

(ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ЧЕМПІОНА ОБЛАСТІ)

•
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До країни здоров’я 
веде чимало стежок...

Юрій Шнеєр обрав ат
летизм. Ще п’ять років 
тому він, учень Кірово
градського машинобу
дівного технікуму, по
чав захоплюватися людь
ми з красивою поставою, 
міцними м'язами. Хлоп
цеві тоді наближався 
час служби в Радянській 
Армії.

— Зумію! — сказав він 
собі й, склавши до сум
ки спортивний костюм, 
відчинив двері атлетич
ного залу. З того часу 
атлетична гімнастика

твердо увійшла в _життя 
Шнеєра.

Доля, немов зрозумів
ши хлопця, підказала 
йому найвірнішу адресу 
підвищення майстернос- 
сі. Саме в Прибалтиці, 
де атлетизм користується 
широкою популярністю, 
Юрій пройшов армійське 
загартування.

20 грудня минулого 
року атлет подав заяву 
на участь в першому 
чемпіонаті Кіровограда 
з цього виду спорту. У 
ваговій категорії до 75 
кілограмів головними 
конкурентами Шнесра

стали Сергій Парфенков 
тї Василь Цюрак. Але 
вже після другого виду 
триборства усі зрозумі
ли, що Юрій першістю 
не поступиться. Ось по
казники атлета: присі
дання зі штангою — 140 
кілограмів, жим лежа- 
ми — 145, станова тяга— 
200. В сумі триборства— 
485 кілограмів при влас
ній вазі атлета 73!

— Не зроблю ніякого ЦЗ 
відкриття, якщо скажу 
що масовий спорт у на> 
нині на досить низькому 
рівні, — казав мені Юрій Е—-^ 
після перемоги. — Бтра- ГО 
чено ентузіазм, ініціатив- 
ність, які ведуть до ве- ІЩ 
ликого спорту. Атлетизм rgj 
же нині на піднесенні, 
Вважаю, що він є одним 
З головних джерел спор- 
тивного сходження бата- |С=. 
ТЬОХ МОЛОДИХ людей r=J І 
країни, — тих, хто ще LL 
не визначив своїх здіб- 
ностей у спорті. За атлє- 
тизмом -— майбутнє. [Е-

Нині в обласному цент- ТО 
рі нараховується чотири — 
секції з атлетичної гім- [СІ 
настики — на заводі rpj 
«Гідросила», в спортклу- Its 
61 «Зірка», спортивному 
товаристві профспілок, — 
а також секція під ке- 
рівництвом майстра га
спорту Олександра Ро- L— 
гозіна. А чи до кінця ві J 
черпані можливості дл; 
подальшої пропаганди 
атлетизму?

— Вважаю, що ні. Чо
му б не почати 
вувати цей вид 
на «Друкмаші», 
радісвиробів, у 
міста?

З Шнеєром 
погодитися принаймні в 
одному: надто трива
лий час у нас із недо
вір’ям ставилися до ат
летизму, цього дуже 
перспективного виду 
спорту. В цьому й криє
ться гіркий парадокс...

Фото В. ГРИБА.

ївНі І 
І 
й1

культи- 
спорту 
заводі 
вузах

мусимо
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КЛІТКИ
ПОЯСУ
спині, руки з ганте-

ДЛЯ ГРУДНОЇ
8 ПЛЕЧОВОГО

9. Лежачи на 
ля ми за головою. Винести на прямих 
руках гантелі, описавши ними дугу 
в 90 градусів.

10. Упор лежачи на руках, обваж- 
нювач почепити на шию або поклас
ти на лопатки й віджиматися. Ноги і 
тулуб випростані.

ДЛЯ М’ЯЗІВ ГОМІЛКИ
11. Стоячи па одній нозі, другу від

вести назад. Взяти в руку гантель і 
відвести її вперед, другою рукою 
спертися па стілець і підніматися на 
носок ноги однойменної руки з ган
теллю.
ДЛЯ М’ЯЗІВ СПИНИ

12. Стоячи, ноги на ширині плечей, 
руки з гантелями вздовж тулуба. 
Піднімання плечей без згинання рук.

для СПИНИ, ПЛЕЧОВОГО ПОЯСУ
13. Стоячи, ноги на ширині плечей. 

Нахил тулуба вперед (спина пара
лельно підлозі), гантелі тримати пря
мовисно.
для М’ЯЗІВ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

14. Стоячи, носки і п’яти разом, у 
витягнутих вперед руках тримати па
лицю діаметром 3—4 см. Обертаючи 
палицю, намотувати на неї мотузку 
із прикріпленим вантажем.

ДЛЯ М’ЯЗІВ ШИЇ
15. Стоячи або сидячи. Нахиляти 

голову вперед і відхиляти назад, до
лаючи опір партнера чи вантажу, 
для М’ЯЗІВ ЖИВОТА

16. Лежачи на спині, ноги закріпи
ти. Руки з гантелями за головою. 
Піднімати й опускати тулуб. Спина 
пряма. Е.

Зарахованим на навчання 
виплачується стипендія.

Приймальна комісія пра
цює з 8.30 до 16.30, у субо
ту — з 8.30 до 14.30.

Адреса училища: м. Олек
сандрія Кіровоградської 
обл., вул. Ватутіна, 1. Теле
фон 5-18-22. їхати автобу
сом № 4 до зупинки «Жовт
невий».

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СПТУ № 13 
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР 

осіб, звільнених з лав Радянської Армії на такі спеціаль“ 
пості:

кріпильник — строк навчання 6 місяців, стипендія 
129 крб.;

машиніст підземних установок — строк навчання 6 мі
сяців, стипендія 129 крб.« 
водій автомобіля — строк навчання 5 місяців, стипен
дія — 75 крб.

Вступники подають заяву па ім я директора училища.
До заяви додають: документ про освіту (оригінал), 

свідоцтво про народження, чотири фотокартки 3X4 см, 
характеристику,

Звертатися на адресу: м. Олександрія, пл. Кірова 18. 
Телефон “ 2-14-32.
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8 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма}

16. Г5 — Прем’єра док. те
лефільму «Гараж?. 16.45 — 
(Таланти твої. Україно. Пе
редача з Києва. 17.05 — Но- 
рини. 17.10 — «Я, ти і всі 
ьіи разом?. 17.55 — Фести-

9 ЛЮТОГО 
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 
— сЯ, тн і всі ми разом». 
9.20 — Худ. фільм «Тихий 
Дон-. 1 серія. 11.05 — Нови
ни. 15.30 — Новини. 15.45— 
Програма Саратовської сту
дії телебачення. 16.45 — Но
вини." 16.50 — Фільм — ді
тям. «Довгий шлях до шко
ли». 18.00 — Новатори і кон
серватори. 18.45 — Хвили
ни поезії. 18.50 — Сьогодні 

світі. 19.10 — Худ. фільм

10 ЛЮТОГО 

д ЦТ (І програма)
6.30 — -120 хвилин». 8.35 

е- Мультфільми. 9.05 — «Ти- 
Йий Дон?. Худ. фільм. 2 се
рія. 10.55 — Новини, 15.30 — 
Новини. 15.45 — «Здрастуй, 
Мудико. > 16.45—«На старт».

— Новини, 17,20 —
ДМВі особи. «Людина і при- 
роЯн’?. Екологічне виховання 
молоді. 18.05 — Школа:
Проблеми перебудови. 18.35 

Мультфільм. 18.55—Сьо- 
одні у світі. 19.15 — Резо

валь Індії в СРСР. Грає 
Р. Шанкар. 18.25 — Пульс. 
На шляхах радикальної ре
форми. 18.55 — Сьогодні в 
світі. 19.15 — На прохання 
глядачів худ. фільм «Тихий 
Дон». 1 оерія. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Непомнящий. 
Пори року. 23.30 — Сьогодні

«Тихий Дон». 2 серія. 21.00 
— «Час». 21.40 — Прожек
тор перебудови. 21.50 —
«Народжена Великим Жовт
нем». Концерт колективів 
художньої самодіяльності 
армії і флоту. 23.25 — «По
гляд».

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —

Все про кіно. 10.25 — Зву
чить романс. 10.35 — Шкіль
ний екран. 9 клас, 
інформатики та 
вальної техніки.

Основи 
обчислю-

нанс. Перебудова 1 еконо
мічне співробітництво СРСР
3 країнами, що розвиваю
ться. 20.45 — Народні мело
дії. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 
— Музика в ефірі. В перер
ві — 22.50 — Сьогодні у 
світі.

А УТ
9.00 — Новини, 9.15 —

Атомна енергетика України.
10.15 — Музичний фільм.
10.35 — Шкільний екран.
4 клас. Музика. 11.10 — Се
ло і люди. 11.40 — Шкіль- 

у світі. 23.40 — Прем’єра 
док. фільму «На шляху до 
Олімпіади?.
А УТ

16.30 — Новини. 16.50 — 
Срібний дзвіночок. 17.10 — 
Музичний фільм разом з 
І. Дунаєвським. 18.00 —
«День за днем?. (Кіровоград).

Доброго вам здоров’я. 11.35 
— Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок. 
17.00 — Док. фільм «Дібро
ва». 17.30 — «Колектив і п’я
тирічка». 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Телефільм «Дайте приз моє
му собаці». (Кіровоград). 
18.20—Слайдохвилинка. (Кі
ровоград). 18.30 — Фільм- 
концерт. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — Музичні 
зустрічі. 20.35 — Кіноанопс. 
Погода. Телеафіша. 20.45 — 
«На добраніч, діти'.». 21.00 — 

ний екран, э клас. Українсь
ка література. 12.10 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок. 17.00
— Співає Я. Гнатюк. 17.30 —
Тверезість — норма життя.
17.40 — Фільм-концерт «Каз
ки недоказки». 18.00 —
«День за днем». (Кіровоград),
18.15 — Тележурнал «Дже
рела». Проблеми вивчення 
української мови в школах 
міста. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.35 — 
Концерт народного артиста 
УРСР В. Зінкевнча. 20.10 — 
До XIX Всесоюзної конфе

18.15—Телефільм «Заповідни
ми стежками?. (Кіровоград).
18.25 — «Наші довідки». (Кі
ровоград). 18.30—Фільм-кон- 
Церт. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.35 — «Час рішень 
— час дій». Економіка і ав
томобіль. 20.30—Муз. фільм 
«Пародист». 20.40 — Теле-

«Час». Прожек
тор перебудови. 21.50 —
Атомна енергетика України. 
По закінченні — Вечірній 
вісник.

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

Навчальна програма. «Віч
ний вогонь Краснодона». 
Док. фільм. 8.35, 9.35 — Фі
зика. 10 клас. «Хвильові і 
квантові властивості світ
ла». 9.05 — Французька мо
ва. і рік навчання. 10.05— 

ренції КПРС. «Звіримо час». 
В парторганізаціях ровен- 
іцини. 20.40 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Світ кінофантасти- 
ки. Худ. фільм із субтитра
ми. «Місячна райдуга». 23.15
— Вечірній вісник. 23.40 — 
Баскетбол. Жінки. Кубок 
Л. Ронкетті. 1/2 фіналу. «Ди
намо» (Київ) — «Висока 
школа» (Прага).

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

Навчальна програма. «ЕОМ

афіша. Погода. 20.45 — «На 
добраніч, діти!». 21.00 —
«Чао. 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Все про 
кіно. 23.00 — Вечірній віс
ник. 23.25 — Телеснортарена.
А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.15 — 
Служу Радянському Союзу.

Геногеографія, або йдемо 
рахувати кішок. 10.35, 11.35 
— Природознавство. 2 клас. 
Зимова праця в місті і на 
селі. 10.3,5 — «Кристали». 
Док. фільм. 11.05 — Фран
цузька мова. 2 рік навчан
ня. 11.55 — «Остання доро
га». Худ. фільм. 13.30 —
«Міста і роки». Док. теле
фільми. «П’ятигорськ» і «Аш* 
хабад?. 14.15 — Денний се
анс повторного телефільму 
«Підпільний обком діє». Худ. 
телефільм. 1 серія. 15.20 — 
Новини. Новини.

на службі інформації». На
уково-популярний фільм.
8.35 — Астрономія. Зоряне 
небо. 9.05 — Німецька мова. 
1 рік навчання. 9.35 — По 
залах Російського музею. 
Науково-популярний фільм. 
10.05 — фізика. Учням
СПТУ. 10.35, 11.35 — А. Гай
дар. «Школа». 6 клас. 11.05 
— Німецька мова. 2 рік на
вчання. 12.06 — «До розслі
дування приступити». Худ. 
фільм. «Наклеп». 1 серія.
13.15 —- Прем’єра док. теле
фільму «Композитор Загір

19.15 — Всі люблять цирк. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— Міжнародна панорама,- 
21.00 — «Час». 21.40 — Про? 
жектор перебудови. 21.50-М 
Екран док. фільму. «Одер,-і 
жимі люди». 22.50 — Муч 
зична передача «Ранкова 
пошта». Й3.20 — Новини.

18.15. — Ритмічна гімнасти? 
ка. 18.45 — «До шістнадцйЬ 
ти і старші». 19.30 — «Му-« 
зичний кіоск». 20.00 — Ве? 
чірня казка. 20.15 — Фести-. 
валь телепрограм народної 
творчості «Веселка». Муч 
зичдин турнір. (Марокко).
20.45 — Прем’єра док. філій 
му «Бакинські балкони»; 
21.00 — «Час». 21.40 — Про’? 
жектор перебудови. 21.50—>’ 
Прем’єра худ. телефільму 
«До розслідування присту? 
пити». «Наклеп». 1 серія. 
23.00 — Новини.

Ісмагілов».* 13.45 — Тела» 
фільм «Підпільний обком 
діє». 2 серія. 14.55 — Новиз 
ни. 18.00 — Новини. 18.15—d 
Лауреати міжнародного коцч 
курсу їм. П. І. Чайковськаз 
го. G. Вірсаладзе. 18.55 -Ч 
Реклама. 19.00 — Кіноафй 
ша. 20.00 — Вечірня казка^
20.15 — «Для всіх і для кожч 
ного». «Вибір». Про проблем 
мп перебудови в соціальній 
сфері, 20.45 — «Малахіт»*' 
Док. фільм. 21.50 — «До роги 
слідування приступити»,. «Нсм 
клен». £ ссріл. 23.00 — Но
вини.

11 ЛЮТОГО 
д ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 
їк- «Йдемо за флагманом». 
Док. фільм. 8.55 — «Здрас
туй, музико’.». 9.55 — «Оче
видне — неймовірне». 10.55 
— Новини. 15.30 — Новини.

_ _ 15 45 — ч Музична скарбни- 
Моцарт. 16.20 — Пере

будова досвід і проблеми. 
Прем'єра док. фільмів. 17.15

Новин?!. 17.20 — «До шіст-

надцяти і старші?. 18.05 — 
Хвилини поезії. 18.10 —
Основи економічних знань. 
Журнал «Темеко». 18.40 — 
Сьогодні у світі. 19.00—Худ. 
фільм «Тихий Дон». З серія. 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — 
«У нас в Останній!». 23.20 — 
Сьогодні у світі. 23.30 —
«Відображення», Музична 
програма.
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 —

Муз. фільм. «^Весілля сойок».
10.25 — Науково-популяр
ний фільм. 10.35 — Шкіль
ний екран. 7 клас. Україн
ська література. 11.05 —
Перлини душі народної.
11.40 — Новини. 16.30 —Но
вини. 16.40 — Срібний дзві
ночок. 17.00 — Республікан
ська фізико-математична
школа. 17.30 — В нашім клу
бі заводськім. 18.15 — «День 
за днем». (Кіровоград). ]8.30 
— Фільм-концерт. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.35 —

М. Родичев. «Манишка — 
мати шахтарська». Телеви- 
става. 20.35 — Відповіді на 
запитання глядачів. «Субот
ні зустрічі». 20.50 — «На 
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Моло
діжна студія «Гарт». 23.20— 
Новини. 23.40 — Музичний 
монітор.

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

Навчальна програма. «Вог- 
неборці?. Нау ново-популяр
ний фільм. 8.35, 9.35 —
Л. Толстой. «Після балу». 
7 клас. 9.05 -- Іспанська мо
ва. Перший рік навчання. 
10.05 — Учням СПТУ. Есте
тичне виховання. «Культу
ра спілкування». 10.35. 11.40
— Біологія. 7 клас. Птахів
ництво. 11.00 — Іспанська 
мова. 2 рік навчання. 11.30
— «Вперед... до кам’яного
віку». Науково-популярний 
фільм. 12.05 — «Наклеп».

2 серія. 13.15 — Док. теле
фільми. 14.05 — Худ. фільм 
«ПІДПІЛЬНИЙ обком ДІЄ!кі
3 серія. 15.25 — Новини»
18.00 — НоаНнн. 18.15 —»!
Ритмічна гімнастика. 18.45
— Сільська година. 19.45*—•; 
Кіножурнал «Далекий Схід»-; 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Баскетбол: «Жаль гір іс»—. 
ЦСКА. 21.00“— «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Екран зарубіжного 
фільму. «Необачний шлюб». 
(УНРҐ 23.10 — Новини.

12 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

6.30 — «з 120 хвилин». 8.35 
*- Мультфільми. 9.05 — Худ. 
фільм «Тихий Дон». З серія. 
11.00 — Новини. 11.10—Грає 
В. Зажигін. Балалайка. 15.30 
— Новини 15.45 — Програ
ма Киргизького телебачення.
16.45 — Концерт. 17.15 —
Новини. 17.20 — Діла й тур
боти агропрому. Прем’єра 
док. телефільму. «Село сьо
годні й завтра». 17.50 —

Мультфільми. 18.10 — Шко
ла: проблеми перебудови.
18.25 — «Чого і Чому?». Пе
редача для дітей. 18.55 —
Сьогодні у світі. 19.15 —
Проблеми, пошуки, рішення. 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50— 
«Знайомтесь: молоді кіне
матографи». 23.20 — «По
гляд».
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 —
«Принцеса, яка стрибає». 
Лялькова вистава. 10.00 —

Художня панорама. 10.35 — 
Шкільний екран. 7 клас. Іс
торія. 11.00 — Спортивні те
лефільми. 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 клас. Росій
ська література. 12.15—Но
вини. 12.30 — Молодіжна 
студія «Гарт». 16.30 — Но 
вини. 16.40 — Срібний дзві
ночок. 17.00 — Телефільм 
«Гуртозкиток». 17.20 — Наука 
і час. 17.55—«День за днем». 
(Кіровоград). 18.10 — Теле
фільм «Право на постріл». 
(Кіровоград). 18.30 — Кі
ровограді цина спортивна.

(Кіровоград). 19.оо — Акту
альна камера. 19.35 — Темп. 
Слідами виступів. 20.05 —
Танцювальний етюд. Теле
афіша. Погода на вихідні.
20.15 — Сатиричний об’єк
тив. 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.40 
— Прожектор перебудови.
21.50 — Худ. фільм «Осінній 
марафон». 23.20 — Новини.
23.30 — Інструментальна му
зика.
А ЦТ (II програма)

8*£)0 — Гімнастика. 8.15 —

Навчальна програма. 8.35,
9.35 — Історія. 4 клас. «Бу
дови перших п’ятирічок». 9.05
— Англійська мова. 1 рік на
вчання. 10.05—Учням СПТУ. 
«Етика і психологія сімей
ного життя». Особистість. 
10.35, 11.35 — Історія. 7 клас. 
«Російська культура XVII 
століття». 11.05 — Англій
ська мова. 2 рік навчання. 
12‘.05 — «Необачний шлюб». 
Худ. фільм. 13.20 — «Дорос
лі і діти». Док. фільми. 13.50
— «Підпільний обком діє».

Худ. фільм. 4 серія. Іа.10-* 
Новина*. 18.00 -* Новини,
18.10—«Вас запрошує К. Ор- 
белян». 19.00 — Очевидне—і 
неймовірне. 20.00 — Вечір? 
ня казка. 20.15 — Народні 
мелодії. 20.30 — Майстри 
російської архітектури.
«Славний майстер Василь 
Важенов», Док. фільм. 21.00 
— «Час». 21.40 — ПрожеК? 
тор перебудови. 21.50 -—З
«Тріумф Паганіпі». Концерн 
в студії Останні но. У перер
ві — Новини.
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Д ЦТ (І програма)

^4^.6 .30 — «120 хвилин?. 8-35
«Феруза». Док. фільм.

9.10 — Людина, земля, все
світ. 10.10 — Джерела. 10.40 
**• «Хлопчик на червоному 
коні». Док. фільм. 11.00 — 
Перебудова і культура. 12.00 

Симфонічні мініатюри.
12.30 — «Відкрите серце». 
І 3.00-* «Країна і соціалізм».
13.30 — Міжнародний фести
валь телепрограм народної 
творчості. «Веселка», 14.00

«Для всіх і для кожного».

Організація торгівлі: досвід 
і прорахунки. 14.30 — Но
вини. 14.40 — До 70-річчя 
Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту. Худ. 
фільм «Хід у відповідь». 16.00 
— «У світі тварин». 17.05— 
Мультфільми. 17.30 — Хви
лини поезії. 17.35 — Фільми 
Л. Шепітько на телеекрані 
«Прощання». 1 та 2 серії.
19.35 — Новини. 19.40 —
Прем’єра док. фільму «Ва- 
шінгтоц, грудень, 1987 рік».
20.45 — Народні мелодії. 
21.00 — «Ч’ас». 21.40—Про
жектор перебудови. 21.50 — 
В суботу ввечері. «Аншлаг, 
аншлаг!». 22.55 — Урочисте 

відкриття XV зимових Олім
пійських ігор. Трансляція з 
Калгарі. 00.45 — Новини,

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —

Ритмічна гімнастика. 9.45— 
Концерт духової музики.
10.40 — Док. фільм «Москов
ський Кремль?. 11.05 — На 
шляхах республіки. Погода. 
(Експрес-інформація). 11.10 
— Пісні на слова Ростисла
ва Братуня. 12.10 — Добро
го вам здоров’я. 12.35 
В. Шекспір. «Вкіндзорські 
витівниці’'. Вистава. В пе
рерві — Новини. 15.40 — 

«Ще нічого не трапилось». 
З циклу «Через обставини, 
що склалися». 16.25 — Обе
режно на кризі. Погода.
16.30 — «Живе слово». Куль
тура української мови. 17.00
— «Суботні зустрічі». Аеро
флот і пасажири. 18.30 — 
«Народні мелодії», 18.45 — 
Скарби музеїв України. 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Від першої особи». С. Пу
тин. 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Худ. фільм «Запас
ний аеродром». 23.25 — Ве
чірній вісник.

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

Програма «Думка». 9.05 — 
М. Горький. «‘■Міщани». 10.00 
— «Здоров’я». 10.45 — Сто
рінки історії. 11.20 — «Пори 
року. Лютий». 12.20 —«Ази». 
Морально-естетичне вихо
вання дошкільнят. 12.50 — 
«Три долі однієї людини». 
11 а у ко*во-популяр ний ір і льм.
13.45 — Очевидне — неймо
вірне. 14.45 — Мультфільм.
14.50 — День музики О. Дар- 
гомижського. Сторінки твор
чості композитора. 16.00 — 
«Міміко». Худ. фільм із суб
титрами. 17.30 — День музи

ки О. Даргомижського. «Квн 
м’який гість». Вистава Ве? 
ликого театру СРСР. 19.00—4 
Романси О. даргомижського 
співають 0. Образцова І 
Є. Нестеренко. 20.00 — Паї 
чірня казка. 20.15 — Виступ 
академічного оркестру р.0? 
сійських народних інстру-. 
ментів. 20.40 — Майстри 
російської архітектури. 21.00
— «Час». 21.40 — Прожек- 
тор перебудови. 21.50—Про-; 
грама «Думка». «Батьків«! 
ський день' — субота». 23.20
— «Елегія». Док. фільм про 
Ф. Шаляпіна. 23.50—Новини.

14 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)
.8 00 — Новини. 8.15—Рит 

мічна гімнастика. 9 00 —
Док. Телефільм «Нам—зліт»

Тираж «Спортлото»
9.30 — «Будильник». 10.00— 
«Служу Радянському Сою
зу!?. 11.00 — «Ранкова пош 
та». 11.30 — Клуб мандрів 
ників. 12 ЗО — «Музичний 
кіоск? 1300 — «Сільська 
година». 14.00 — «Здоров’я* 
*4.45 ~ Зустріч в концерт 
ній ст Останкино із за

служеннм майстром проф- 
техосвіти СРСР Ю. Городко
вим. 16.15 — «На всіх шп 
ротах-?. Концерт класичної 
музики. Повтор від 1 січня. 
18.00 — Міжнародна пано 
рама. 18.45 — Продовження 
концерту класичної музики 
19.55 — XV зимові Олімпій 
ські ігри. Лижний спорт. 
10 км. Жінки. 21.00—«Час»
21.40 — Хвилини поезії
21.45 — Вперше на екрані 
ЦТ «Таємниця чорних дроз 
дів». Хд'д. фільм. 23.20 —
Новини? 23.30 — XV зимові 
Олімпійські ігри. Санний 
спорт. Трансл/іція «з Калгарі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —

Ритмічна гімнастика. 9.45— 
Народні таланти. 10.15 —
Худ. телефільм «Школа». 2 
серія. 11.20 — Новини. 11.35
— 10 інтерв’ю в концертно
му залі. 12.35 — Кіноекран 
ДАІ. Погода. 12.40 — Чем
піонат СРСР з гандболу. 
«ЗУУ» (Запоріжжя) — «Каус
тик» (Волгоград). 13.05 —
Спадщина. 14.05 — В кон
цертних залах України 
15.00 — Село і люди. 15.30
— «Ви нам писали». 16.00 — 
Слава солдатська 17 00 — 

Мультфільм на замовлення. 
18.10 — «Економте воду». 
Телеафіша. 18.15 — Нова 
зустріч з Нікого Турбіною. 
19.00 — Актуальна камера.
19,30 — Прем’єра телевізій
ної опери «Борис Годунов». 
1 серія. 20.50 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.40 — Фільм-опера «Борис 
Годунов». 2 серія. 23.00 —Ве 
чірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — «На зарядку ста

вай’». 8.15 — Програма «Дум 
•са». Поезія С. Орлова. 8.50 — 

Науково-популярні фільми.
9.50 — Портрети. «О. Гри
боедов». 10.45 — «Обираючи 
професію». 11.15 — Науко
во-популярний фільм. 11.30
— Клуб мандрівників. 12.30
— «Наука: теорія, експери
мент, практика». 13.05 —
«Зимового дня». Науково- 
популярний фільм, 13.15 — 
Життя видатних людей, 
Л. Ландау. 14.00 — XV зи
мові Олімпійські ігри. Хо
кей. Збірна ЧССР — збірна 
ФРН. П і Ш періоди. Нор
вегія — СРСР. III період. 
16 00 — Мультконцерт. 16.45

— «Дороги Анни Фірлінг»

Худ. телефільм. 1 і 2 серй’х
19.25 — Міжнародний феа-і 
тиваль телепрограм народі 
ної творчості «Веселка»; 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— «Струни століть». 20.40-3 
Майстри російської архі-і 
тектури. «Архітектор Моє«-: 
гш Йосип Нове». Док. фільм, 
21.00 — «Час». 21.40 — Преї 
м’єра док. телефільму «За
буті місця». 22.05’ — XV зи
мові Олімпійські ігри. Гір
ськолижний спорт. Ш гніді 
кісний спуск. чоловіки. 
23.00 — Новини.



«Молодий комунар»

1 ру УЛИЦЯ Миру. Будинок № 6. Сімейний гурто- 
^житок «Кіровоградбуду». Будинок з «вусами», 

бо, видно, не один рік цеглу скубли вітри, дощі і 
морози.

Завітав я туди однієї неділі.
Зразу ж у першому під’їзді «прйємно» було 

глянути, як недоуки-писаки оформили стіни. За
читаєшся! На дверях, рясніли сліди парнокопитих: 
чи то ослів, чи баранів, чи козлів. Якийсь осел 
так високо підстрибнув, що не те, що сліди своїх 
копит залишив, а й шерсть на стелі. «Оце так, —

ЛЕТИТЬ СТРІЛА

4 лютого ■8988 року

Я Анатолій ВИСОЦЬКИЙ Л пише смішне, дотепне, 
гостре. Пише й читає

Л своїм друзям, знайомим. 
« І однокласників смішив, 
® і армійських товаришів, 
® і післяармійських друзів. 
В Зараз — працівників об- 
91 ласного підприємства щ «Побутрадіотехніка», де д працює шофером.

А ще читачів нашої 
®® газети, на сторінках якої 
■В дебютував торік. Недав- 
в но Анатолій Висоцький 
В запропонував «Ахіллесо- 
В вій п’яті» цілу в’язку 

гумористичних мініатюр, 
ф Дещо ми й вирішили по- 

казати сьогодні.

♦і

I 

ф 
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Іноземна мова
В пізній час, коли настала у кімнаті тиша, 
Із нірки вилізла хвостата здоровенна миша.
Та і давай робити шкоду. Не пройшло й хвилини— 
Покришила і погризла майже півхлібини.
Так, було, взялась за ту хлібину, так її трощила, 
Що вусатого, старого кота розбудила.
— В мене й досі був порядок, —- промурчав кіт 

Вася. — 
Звідкіля оця нахаба па столі взялася?
Та не встиг вусатий з ліжка плигнути додолу, 
Миша, ніби невидимка, утікла зі столу.
Кіт вмостився біля нірки, насторожив вуха, 
Миша також причаїлась: що там зверху, слуха. 
Зверху тиша. Все спокійно, не сопе, не чавка. 
Аж тут враз почула миша, що собака гавка. 
Як зраділа сива миша! Адже добре знає: 
Коли поруч десь собака, то кота — немає. 
Тільки миша необачно залишила нірку, 
А кіт Вася зготувався й — хап її за шкірку. 
З’їв сивеньку, облизався і таке промовив: 
«Як чудово, коли знаєш іноземну мову».

МОЛОДИЙ
ШМУШ?

Хіба це весілля?
•Хіба це весілля? — двоє розмовляли.— 
Якісь старовинні там пісні співали: 
«їхали козаки», «Ой, хмелю,

мій хмелю»...
Ще й пили грузинську якусь ркацителю. 
Хоч були там жарти, гарно танцювали, 
Та все ж музиканти поганенько грали. 
Не гримів оркестр на усе село 
Не валялись п’яні, бійки не було...

і
а
і

□ СТРАШНОЇ
ЕЗ Внук до діда: «Я хотів би, діду, знать— 
§3 Чи не страшно вам вночі сторожувать?» 
дв Дід промовив, зачесавши сивину:
її «Дуже страшно... поки не засну».

□ МІЙ НЕ ТАКИЙ..,
Ц — Це ваш синок мою ось папку 
я» Замазав геть, пообдирав?
її — Ні, мій оно у вашу шапку
И 3 калюжі- воду набнра!

ДОЇЗДИВСЯ
Як влаштувавсь на овочеву базу, 
То «Запорожця» він купив незразу. 
Коли ж зайняв соліднішу посаду — 
Вже «Москвича» купив, а потім «Ладу», 
Державне брати увійшло за звичку — 
Міняв машини, ніби рукавички.
А це недавно тупав по пероні: 
Поїхав... в загратованім вагоні.

м. Кіровоград.

■ ••••••••«••
Недільний сон

Тут я прокинувся у тузі.
Немає зайця. В серці — щем. 
(Петро Сингаївський, «Уроки». 
Київ, «Радянський письменник», 
1985 р.).

Проснувсь. Лежу. Година рання.
Н В неділю вдома на печі
Ц Складаю вірш про полювання,

■ Яке приснилося вночі.
Немов дружина каже: «Слухай,

Ц Надворі снігу намело, 
Я| Недавно вщухла завірюха — 
її" Йди полювати за село.
■ Нема за вірш твій гонорару 
ИІ То й м’яса в нас немає теж. 
~ А на салатах та узварах
Л Недовго, милий, проживеш», 
ж Дає мені нову рушницю, 
® Набоїв, теплий ще пиріг, 
Л Із чаєм термос, рукавиці, 
м І виганяє за поріг.

Шукав, шукав я зайця в полі,

№ 'шитиму яііий '»на

»

5 новини
® БРАКОРОБИ

■д — Ну й бракороби, — 
™ сказав токар Кощарен- 
В но після того, як на 
В днях куплений ним чор-

оПАРОДІЯ
А він забрався у ярок, 
Сидить чека своєї долі.
Я цілюсь, тисну на курок — 
Бабах! Прокинувсь. Щез вухатий. 
Немає зайця. В серці — щем. 
Бо будуть вдома годувати 
Таким, як вірш, пісним борщем.

Анатолій КУРГАНСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

раз уважно один на од
ного, а потім запитують, 
чи добре вони поду
мали.

но-білий телевізор
«Осінь» почав показува
ти передачі в кольорі.

3 ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
Тим, хто закохався з 

першого погляду, в загсі 
міста Туровська пропо
нують подивитися ще

ДИЗАЙН
Любителям брати циф

ри зі стелі пішли назу
стріч в НДІ «Вторгор-

подумав я собі, — та цей віслюк за такі спортив- “ 
ні досягнення міг би й медаль заробити на по- £7 
дібних видовищах».

Другий поверх за оформленням стін зовсім не 
відрізнявся від першого. А на третьому я осмі- Ь* 
лився відчинити двері кухні, де готували їжу три {С 
молоді жінки. «Дозвольте», — попросився. Де- КЯ 
зволили. Те, що розповіли Т. Стовбенко, Є. Па- 
цановська, О. Богушевич, я спочатку сприйняв за Ці 
жарти. Але потім зрозумів, що не з медом жи- р] 
веться тим, хто тут мешкає. т

Скарги були одні й ті ж, які давно, мов п’явки, 
всмокталися в душу. Влітку — сморід від сирості и’З 
і цвілі, взимку — холод (я доторкнувся до бата- 
реї — ледве «дихають» теплом). О. Богушевич гл 
ще додала, що дуже часто в гуртожитку бувають _ 
крадіжки. Ось у неї «позичили» «добрі люди» Еб 
щойно куплену пральну машину. О

А туалет і умивальник! В. П. Савенко, яка меш- £“[ 
кає в кімнаті № 38 із чоловіком і двома дітками,.«, 
розповіла мені про довгі черги, починаючи з 5-ї ~“ 
години ранку, до спільного туалету. Туди йдут^ 0 
і дорослі, і малі. Мені самому доводилося бачи- Ц 
ти таку довгу чергу. Те саме робиться і біля єди- д 
ного умивальника.

Кімнати кишать тарганами і гризунами. Е одну 
з кімнат мені навіть зразу не дозволили зайти. Ы

— Чому ж? — поцікавився. Ц
— А тому, що зараз там парад, — відповіла 

мені господинька.
— Який парад?!
— Тарганів, мишей і пацюків. Вони проводять О 

паради щонеділі, бо господарі часто роз’їжджа- 0 
ються і нема чого боятися.

Я виглянув у вікно. Поруч гуртожитку виднівся 
красивий будинок. Адміністративний будинок бу- Ез 
дівельного монтажного тресту «Кіровоградбуд».
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«МОЛОДИЙ КО
МУНАР» ПРОТЯ
ГОМ БЕРЕЗНЯ-ГРУ- 
дня цього року 
ВИ ОТРИМУВАТЬ^ 
МЕТЕ ВЧАСНО, ЯК
ЩО
ТЕСЬ ОФОРМИТИ 
ПЕРЕДПЛАТУ ДО 
12 ЛЮТОГО.

Триває передпла-

ПОТУРБУЄ

та на «молодіжну»

і на 1989 рік. Річна ?

передплатна ціна

без змін — 2 крб.

40 коп

За даними Українсько
го гідрометцентру 6—7 
лютого буде ГЛІНЛКЕа 
хмарність, вдень у субо
ту і вночі у неділю, мок
рий сніг. Вітер — півден
но-західний, 7 — 12 метрів 
на сенунду. Температура 
повітря вночі 0 — 5 граду
сів морозу, вдень +1 —З 
градуси.

т. ВАГ.
Редактор

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«АП» ПОВІДОМЛЯЮТЬЗНАЙШЛИ ТОРБУ
«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

Після чергового пори
ву водопровідних труб 
на території Кірово
градської міської лікарні 
№ 3 працівникам водо
каналу поталанило: во
ни знайшли нарешті ту 
прокляту торбу з клопо
том, про яку розповіда
лося в «АП» за 28 лис
топада торік. Зовсім 
змінився її попередній 
вигляд: перегнила вона 
й перержавіла разом з 
трубою.

Нарешті стало зрозу
міло, чому такий трива
лий час не було теплої.

води у лікарні: давні; Е] 
труби не витримують, 
сильного тиску води й 
лопаються. Крім того, 
у котельній міськлікарні

тепло-

редак- 
управ-

вийшли з ладу 
прискорювачі.

Як повідомив 
цію начальник
ліния виробничого уп
равління водопровідно- 
каналізаційного госпо
дарства Ю. А. Табачний, 
причини аварії ліквідо
вані і в котельній лікар
ні зроблено належний 
ремонт.

о О О О О О О
приклеївши на 

в кабінетах, лабо- 
інституту ін- 

накази, цирку-

•
ши недоробок, ГОЛОЕа 
комісії Брюхакенко по
просив члена комісії 
Орєшкіна вщипнути йо
го за вухо, щоб пере
свідчитись, що він не 
спить.

Володимир ПОЛІЩУК, 
м. Кіровоград.
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бор», 
стелі 
раторіях 
струкції,
ляри тощо.

ЧИ НЕ СОН!
Оглянувши об’єкт, який 

здавався, і не знайшов-

Фото В ГРИБА.
Впізнали? Український гумор читає артист обласної філармонії Петро ЧОРНОМОРЧГ.НКО

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.
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Над номером ппацювали: 
художник — О. Босий, 
складач машинного набо
ру — М Мужиковсьмий. 
складачі впучну — л. Ур- 
саленко, Н. Стаоостіна 
коректори — Л. Кова
ленко, Л. Сердюченко, 
цинкограф — О Щерби
на. друкарі — В Вино
градов, В. Цонсв. В. Дов- 
*ий, відповідальний чер- 
'овий — Т. Тарасенно.
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