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Пленум
ЦК КПРС

17—18 лютого 1988 року відбувся чер
говий Пленум Центрального Комітету 
КПРС. Пленум розглянув питання «Про 
хід перебудови середньої і вищої школи 
та завдання партії по її здійсненню». 
З доповіддю в цьому питанні виступив 
член Політбюро, секретар ЦК КПРС 
Є. К. ЛИГАЧОВ.

18 лютого з великою промовою на 
Пленумі виступив Генеральний секретар 
ЦК КПРС М. С. ГОРБАЧОр.

Пленум прийняв в обговореному пи
танні розгорнуту постанову, яку буле 
опубліковано в пресі.

Пленум прийняв щодо виступу 
т. Горбачова М. С. постанову, яку буде 
опубліковано в пресі.

На Пленумі розглянуто організаційні 
питання.

Пленум обрав г. Маслюкова 10. Д. 
кандидатом у члени Політбюро ЦК 
КПРС.

Пленум обрав секретаря ЦК КПРС 
т. Разумовського Г. П. кандидатом у 
члени Політбюро ЦК КПРС.

Пленум обрав секретарем ЦК КПРС 
т. Бакланова О. Д.

Пленум увільнив т. Єльцина Б. М. від 
Обов’язків кандидата у члени Політбю
ро ЦК КПРС.

(ТАРС).
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ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХ ГОСП
РОЗРАХУНКУ... НЕ ДЛЯ ВСІХ ЦЕ 
ПРИВІД ДЛЯ ВИПРАВДАННЯ АРИТ
МІЇ І БРАКУ. «ЯКИЙ РАХУНОК, 
ГОСПРОЗРАХУНОК?» — з стор.

І
 Чому «тягнуть» м'ясо з Кі

ровоградського птахокомбі
нату! Як виправдовуються 
крадії, для поліпшення здо
ров'я. «Чи літають норо
ви!» — 8 стор.

ви СТЕЖИТЕ ЗА НОВИНАМИ З КАЛ- | 
ГАРІ? «ПЛАНЕТА», ОКРІМ ПОЛІТИЧНИХ | 
ПОДІЙ, ЗНАЙОМИТЬ ІЗ ПРИСТРАСТЯМИ і 

НА ХОКЕЙНИХ МАЙДАНЧИКАХ КАНА- $ 
ДИ —- 9 стор. %

• 23 лютого 1918 було створено Робітничо-

...

сют 
СКАЛКА В 
ВИНЕН? —

(СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ) — 
ОЦІ ДЛЯ... ЗРЕШТОЮ, ХТО Ж 
4 стор. * Селянську Червону Армію,

о До 70-річчя свята тижневик пропонує читачам
® матеріали «У час суворих випробувань», «Афгані-
• стан болить в моїй душі»...—5 стор.
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«Молоди« комунар» 

У« 20 лютого 1988 року

ВИХОВУВАТИ АКТИВНИХ УЧАСНИКІВ
Без ясного розуміння політики, цілей партії не може 

бути й мови про висунення молодого покоління на пере
дову перебудови. Це підкреслювалося на Пленумі ЦК 
ЛКСМУ, який відбувся ІЗ лютого в Києві. Його учас
ники обговорили роботу комітетів комсомолу республіки 
по перебудові ідейно-морального виховання молоді.

Тон конструктивній розмові, що не обминає гострих 
кутів, був заданий напередодні Пленуму, на засіданнях 
десяти робочих груп ЦК ЛКСМУ, де обговорювалися 
ключові завдання комсомолу, участь молоді в оновленні 

.всіх сторін життя суспільства.
У доповіді на Пленумі, з якою виступив перший сек

ретар ЦК ЛКСМУ В. І. Цибух, і у виступах визнавало-' 
ся, що процес позитивних змін у комсомолі республіки 
йде повільно. В роботі гіо ідейно-моральному вихованню 
підростаючого покоління відчутних зрушень добитися 
не вдалось. її зміст, форми і методи не відповідають ре
альностям сучасного суспільного розвитку, духовним 
запитам юнаків і дівчат, процесам, які відбуваються в 
молодіжному середовищі. Залишається значним розрив 
між зростанням освіченості, інформованості юнаків і 
дівчат і формуванням їх високих політичних та мораль
них якостей. Діяльності комсомольських організацій 
бракує системності, послідовності, націленості на кон
кретний результат. На січневому (1988 р.) Пленумі ЦК 
Компартії України було піддано критиці ЦК ЛКСМУ, 
комітети комсомолу на місцях, які нерідко намагаються 
підмінити зміст роботи формою.

Велику увагу на Пленумі було приділено формуван
ню в молоді громадянської позиції. Підкреслювалося, 
що ця позиція виражається рівнем політичної культури 
молодого покоління, поєднанням політичних знань, пе
реконань і дій. Сприяти формуванню в юнаків і дівчат 
високої політичної культури — важливий обов’язок 
комсомолу.

Стрижневе завдання тут — вивчення ленінізму, вміння 
творчо застосувати його в житті. В новім атмосфері, 
створеній у країні після квітневого (1985 р.) Пленуму 
ЦК КПРС, говорили учасники Пленуму, процес зростан
ня політичної свідомості молоді посилюється. В шкіль
ному і студентському середовищі виникають групи, які 
самостійно, поза навчальними програмами, вивчають ле
нінські прані, особливо останні статті, промови і листи 
В. І. Леніна. Треба підтримати це прагнення, допомогти 
молоді глибоко оволодіти ленінською наукою. Тим часом 
викликає стурбованість інертна позиція багатьох коміте
тів ЛКСМУ. В республіці збільшується кількість моло
дих трудівників, не охоплених політичним навчанням. 
У поточному навчальному році тільки в Кримській об
ласті розпалося майже 500 комсомольських політшкіл і 
семінарів. Причина одна — формалізм, невміння захопи
ти молодь політичною грамотою. Обкоми, міськкоми, 
райкоми комсомолу, говорили секретар комітету комсо
молу Чорноморського морського пароплавства В. В. Сев- 

рюков, секретар Харківського обкому комсомолу Г. О. 
Каліберов та інші промовці, покликані більш критично 
оцінювати рівень марксистсько-ленінської підготовки 
комсомольських кадрів і активу. А приклад їм у цьому 
повинен показувати ЦК ЛКСМ республіки.

Серед важливих питань, що їх порушували учасники 
Пленуму, — поліпшення пропаганди серед молоді істо
ричних знань. Треба яскравіше, аргументованіше пока
зувати історичний шлях, пройдений нашою країною, не 
уникати висвітлення його тяжких періодів. Але робити 
це слід з позицій правди, історичної відповідальності.

Необхідно правильно розкривати молоді питання на
ціональних відносин, посилювати її інтернаціональне, 
патріотичне виховання. На Пленумі відзначалося, що в 
Постанові ЦК Компартії України, прийнятій у серпні 
минулого року, в питаннях вдосконалення національних 
відносин вироблено чіткий план дій. У реалізації цього 
документа є свої ділянки роботи і для комітетів ком
сомолу.

Одне з першочергових завдань комсомолу — вчитися 
жити і працювати в умовах демократії, що поглиблює
ться, і самоврядування. Вказуючи на це, учасники Пле
нуму звертали увагу, що арсенал їх форм дуже обме
жений. Останнім часом намітилась тенденція до розвитку 
самоврядування в шкільних, студентських колективах: 
студентські загони, кооперативи, госпрозрахункові об’єд
нання за профілем майбутньої професії. Такі форми, го
ворили учасники Пленуму, комсомол повинен активніше 
розвивати. Вся ця робота невіддільна від перебудови 
освіти, розвитку в молоді прагнення до оволодіння су
часними знаннями, професійною майстерністю.

Значне місце на Пленумі зайняли питання, що сто
суються участі молодих людей в управлінні виробниц
твом, в житті трудових колективів. Безперечно, особли
ву роль у формуванні в юнаків і дівчат навиків самовря
дування покликані відіграти комсомольсько-молодіжні 
колективи, яких у республіці сьогодні налічується 80 ти
сяч. Але не все тут гаразд. Багато КМК створено фор
мально, понад дві тисячі щороку не справляються з пла
новими завданнями. Найбільша їх кількість у Вороши- 
ловградській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській і 
Херсонській областях.

Як відзначали учасники Пленуму, немало ще невико
ристаних резервів і в участі молоді в науково-технічній 
творчості. Лише шість процентів молодих виробничників 
є авторами технічних новинок. Питома вага молодих ра
ціоналізаторів, які працюють у сільському господарстві, 
у 10 разів менша, ніж в інших галузях. Більше половини 
інженерно-технічних працівників, недавніх випускників 
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, вза
галі не беруть участі в раціоналізаторській і винахід
ницькій роботі.

Розвиток самостійності, самоврядної активності мо
лоді невіддільний від організації її вільного часу, сфери

ПЕРЕБУДОВИ
„ комітети комсомолу ще не завжди прв. дозвілля. Однак комие . нада10ТЬ новим захоп.іец.

діляють цьому доста У рібяої спряМоВаності. ПоІаив 
ним юнаків і Дівчати £ іальна база. У ряді місць 
використовується зяв ль за змістом роботи молодій. 
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вань. організацій, говорили дн,
Обов язок “яркого буднику культури Гайворонсько. 

ректор Червони!ісько у області О. О. Коваль, перший
го району К=Рг райкому комсомолу Києва А. М, 
секретар /К°втнев ‘ _ підтримувати об єднання
Баранова та інші "Р про’грамою діяльності, їх суспіль, з соціально-позитивнок» „ро^а. ))вати ; збаі.ачувіпі)
по корисну ініша к !бів воїнів-інтернаціоналістів, 
практику організан > любителів історії і куль,
об єднань технічи їїг Р рів.студійі фольклорних
тури, госпрозрахункових і ЦК комсомо,іу
ансамблів та іні - Д Рб зпечення всім необхідним 
якому треба подбаїи пр»прозвучаа у виступі фре- 
"Тн^Г^
Саса На базі міської комсомольської оргпнізаци, сказав 
він іде експеримент з військово-патріотичного вихован
ня моло^ Але дії різних організацій у цьому не пОгод- 
мені є намагання чим швидше відзвітувати про зробле
не Багато бюрократичних бар’єрів доводиться долати 
при створенні оборонно-спортивних, оздоровчих напорів

Пленуму говорили про необхідність розгор- 
НУ™ в ході підготовки доТО-річчя ВЛКСМ глибоке ви- 
вчення, пропаганду і впровадження передового досвіду 
комсомольських організацій у комуністичному вихованні 

М°НаД1ГІленумі виступив член Політбюро, секретар ЦК 
Компартії України ІО. Н. Єльченко.

В обговореному питанні прийнято постанову, в якій 
намічено першочергові завдання комітетів комсомолу 
республіки по перебудові ідейно-морального виховання 
молоді.

З інформацією про реалізацію критичних зауважень і 
пропозицій, висловлених під час підготовки і проведен
ия XXV з’їзду комсомолу України, виступив другий 
секретар ЦК ЛКСМУ В. М. Мірошниченко.

Було розглянуто організаційні питання. Пленум увіль
нив від обов’язків члена Бюро і секретаря ЦК ЛКСМУ 
П. М. Снмоненка у зв’язку з переходом на партійну ро
боту. Членом Бюро і секретарем ЦК ЛКСМУ обрано 
О. О. Зінченка, який працював завідуючим відділом сту
дентської молоді ЦК ЛКСМУ.

У роботі Пленуму взяли участь завідуючий відділом 
організаційно-партійної роботи ЦК Компартії України 
А. І. Корнієнко, секретар ЦК ВЛКСМ С. І. Рогожній, ке
рівники ряду республіканських міністерств і відомств.

(РАТАУ).
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Редакція «Молодого 
комунара» спільно з об
ласною організацією 
Спілки журналістів СРСР 
оголошує конкурс «Това-

тям, інтерв’ю, репорта
жам та творам інших 
жанрів, де йтиметься не 
лише про здобутки, але 
й про проблеми росту

У
і£

і!

Наші читачі схвально зустріли тижневик, який ви
йшов 13 лютого. «От що роблять деякі молоді».,. —- 
скрушно зауважив пенсіонер В. В. КОВАЛЕНКО з Кі
ровограда, аналізуючи матеріал «Невеличка «до
машня війна». І побажав редакційному колективові і 
надалі не боятися подібних 
ти життя без прикрас.

Беззаперечну тезу ви
сунула секретар коміте
ту комсомолу тролей
бусного депо з обласно
го центру О. СТРАТО" 
НОВА: «Не треба захоп
люватися публікаціями, 
ми», розрахованими на обивателя, — закликає 
на. — Більше пишіть про молодих виробничників, по
казуйте досвід роботи комітетів комсомолу по пере
будові. Одним словом — крокуйте в ногу з життям!».

Що ж, спасибі за побажання. Спасибі й усім чита
чам, які відгукувалися на запрошення взяти участь 
в «прямих лініях» «МК». Це вони уточнювали, допов
нювали, підтверджували те.

Ми склали чималий список читацьких замовлень і 
пропозицій, які будуть, безперечно, враховані в по
дальшій роботі. Скажімо, дивуються, чому газета 
мало розповідає про індивідуальну трудову діяль
ність, кооперативи. Вони вважають, що не всі їхні до
ходи можна назвати по-справжньому трудовими,..

Матеріал на таку тему вже готується, незабаром 
він побачить світ.

«Часто буваю на матчах «Зірки». Кілька останніх 
сезонів команда виступає невдало, тому й глядачів 
на трибунах негусто. Але ж, наскільки я розумію, 
збори зі стадіону — єдина стаття доходу колективу. 
На чиї ж кошти існує «Зірка»? — запитує кіровогра
дець Валерій БЕНЮК. — | ще: для трудових колек
тивів перехід на нові форми господарювання —• 
прикмета дня. Чи не пора й футболістів поставити у 
більш жорсткі умови?».

Ми солідарні з автором. Про цю сторону життя 
команди майстрів тижневик обов’язково розповість.

М. ЧЕРНЕНКО.
Протягом кількох останніх тижнів читачі «МК» мали 

можливість поспілкуватися з членами редколегії 
тижневика, усіма журналістами. Ми сподіваємося, що 
початий діалог буде продовжено. В якій формі! Це 
підкажуть ваші листи до редакції з поміткою 
«ДІАЛОГ З ЧИТАЧЕМ».

Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф«колючих» тем, показува-

так би мовити, «ходови-
во-

УВАГА! КОНКУРС
ТОВАРИШ КОМСОМОЛ:

риш комсомол: уроки буд
нів», присвячений наступ
ному 70-річчю ВЛКСМ. 
До участі запрошуються 
всі, хто цікавиться жит
тям та історією комсомо
лу і прагне відобразити 
їх у слові.

Жюрі конкурсу відда
ватиме перевагу грунтов
ним, цікаво скомпонова
ним, проблемним стат-

УРОКИ БУДИШ

організацій ВЛКСМ, про 
ті реальні труднощі, які 
поставали і постають 
перед активістами Спіл
ки, про шляхи і досвід 
вирішення таких проблем. 
"Історія становлення ком
сомолу — це величезний 
материк фактів, освоєн
ня якого допоможе нам 
сьогодні по-новому гля
нути на свої насущні

І

комсомолу 
нинішньої

проблеми. Тому в мате
ріалах з історії комсо
молу особливо цінувати
муться аналітичність, 
критичність в оцінці по
дій і явищ. Зробити уро
ки історії 
основою для
перебудови у ньому 
така головна 
курсу.

Надіслані на конкурс 
твори будуть оцінюва
тися за соціальною зна
чимістю, читабельністю, 
актуальністю незалеж
но від жанру. Перемож
ців чекають три премії: 
перша — 50 карбованців, 
Друга — ЗО, третя — 20 
карбованців. Підсумки 
конкурсу буде підбито 
до Дня народження ком
сомолу у жовтні ц. р.

мета
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Вчора в бібліотеці 
ім. Н. К. Крупської облас
ного центру відбулась 
зустріч з воїнами-Ін- 
тернаціоналістами та вої- 
нами-відмінниками бо
йової і політичної підго
товки, присвячена 70-річ
чю Радянської Армії.

Святкову зустріч від
крив перший секретар 
обкому ЛКСМУ П. Ма
лий. Секретар обкому 
комсомолу О. Котов 
розповів нинішнім за
хисникам країни про 
добрі справи молоді КІ- 
ровоградщини у вій
ськово - патріотичному

ДШОВА ЗУСТРІЧ
вихованні, праці, навчан
ні. На зустрічі виступи
ли також голова Кірово
градського міського клу
бу воїнів-інтернаціона-

лістів Сергій Поляков, 
воїни-відмінники бойової 
і політичної підготовки 
капітан Віталій Токарєв, 
прапорщик Олексій Се- 
миряченко, голова Олек-

сандрійського міського 
клубу воїнів-інтернаціо- 
наластів Ігор Сунцов, го
лова обласного 
Всесоюзного 
комсомолу та 
місцями революційної, 
бойової і трудової сла
ви КПРС і радянського 
народу Герой Радянсько
го Союзу Валерій Олек
сандрович Верхоланцев.

Усіх учасників зустрічі 
було нагороджено По
чесними грамотами об
кому ЛКСМУ та цінними 
подарунками.

Було покладено квіти 
до пам ятника С. М. Кі
рову.

штабу 
походу 
молоді
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ПАЛЬЧИКОВ
Кіровоградець Сергій 

Пальчиков вдало висту
пив у з'ймовому чем
піонаті республіки

Ф
Ф
Ф

плавання, який проходив 
У Харкові. Він здобув 
перемоги на двох ди
станціях — 100 і 200 
метрів на спині.

. Наш кор. 
Харків (телефоном!.ПОСВЯЧЕННЯ В ГОДІМ’

У п’ятницю, 12 люто
го о середній школі № 27 
обласного центру від
бувся урочистий мітинг, 
присвячений пам’яті ко
лишнього учня школи 
Юрія Краснокуцького,

який загинув, виконую
чи інтернаціональний 
обов’язок в Афганістані. 
Усі, хто зібрався на цей 
захід, затамувавши по
дих, слухали розповіді 
батьків героя, його вчи-

телів, товаришів по на
вчанню та службі.
час мітингу 
Юрія |'г____ гі
було передано 
Червоної Зірки, бойову 
нагороду їхнього сина.

Наш кор.

. > v Під
Мітингу батькам

Краснокуцького
> орден



«Молодий комунар»

20 лютого 1988 року
М ОЖЛИВО, ми пе- 

ренесемо нашу 
розмову на кілька міся
ців?—запропонувала при 
знайомстві Людмила Та
ран, секретар комітету 
комсомолу Олександрій
ської фабрики діаграм
них паперів. І додала.— 
Ти ж цікавишся питан
ням госпрозрахунку, а 
ми за новою формою 
Організації праці труди
мося тільки з початку 
року.

— Розповідатиму й за 
минулий рік. Будемо 
вважати, що й тоді а 
нас діяв повний госп
розрахунок. — Побачив
ши моє здивування, Лю
да пояснила: — Останні 
три роки фабрика пра-

Успішно ще раніше 
провели роботу по пов
ному виконанню дого
вірних зобов’язань, удо
сконалили програму роз
робки товарів народно
го споживання, яких на 
сьогодні виготовляється 
тут понад 20 наймену
вань. Які ж ще є перспек
тиви?

—• Ось тут варто пого
ворити й про молодь. 
Саме від розуміння нею 
всієї вигідності госпроз
рахунку й залежить в 
кінцевому результаті на
ше зусилля зробити 
працю продуктивнішою І 
якіснішою, — наголосив 
С. К. Хода.

На фабриці успішно 
справляються із соціа-

після того, як побував 
у цехах і попросив, щоб 
подумали над резерва
ми, дали їм дорогу жиі- 
їя.

Почали із впроваджен
ня змінності роботи. Що 
Тут говорити, трапляє
ться, що друга зміна на 
деяких підприємствах 
існує чисто символічно. 
Не вистачає деталей для 
ритмічної роботи, вер
стати псуються, як на
слідок — простої. Тут 
запланували перевести 
на двозмінну ремонтни
ків, налагодили поста
чання. Як результат —. 
коефіцієнт змінності 
складає 1,88. Обмовимо
ся: він — найвищий у 
Олександрії. 

штатний розклад із вра
хуванням заробітної пла
ти» Розглянули питаний 
І про преміювання.

Від молоді раду тру
дового колективу пред
ставляє секретар коміте
ту комсомолу Люда Та
ран. Не тільки відстоює 
інтереси спілчан, але й 
вносить на розгляд ра
ди трудового колективу 
пропозиції своїх товари
шів по Спілці. Недавня— 
про створення нового 
КМК. Звичайно, така про
позиція знайшла схва
лення. Колективна праця 
набагато продуктивніша 
■Ід індивідуальної. Прак
тично вона виключає 
безконтрольність, пору
шення дисципліни, сприяє

В цеху
Нелегка праця на фаб

риці. Люда Таран пові
домила;

— До нас Ідуть зде
більшого, щоб заробити,

Почервоніла дівчина, 
І якось питально поди
вилася на мене, мовляв, 
прохопилася про заро
біток. Тоді я нічого не 
відповів, лише подумав: 
а що ж тут поганого, що 
люди чесно заробляють 
гроші?.. Матеріальний 
стимул нікого ще не 
соромив, не робив ко
ристолюбцем, ба, навіть 
Заробітчанином. 

операцію, - говорит* 
Тетяна Євгеніівна. — ра
ніше теж план викону« 
вали, але часто-густо до« 
водилося його й витягу« 
вати через несвоєчасну 
поставку нам сировині 

Тетяна Євгеніївна на<і 
голосила на злет колек* 
тивної форми праці. За* 
раз на фабриці склала« 
ся обстановка, коли са* 
ме життя, за словами 
начальника цеху, стиму
лює створення бригаді 
звичайно, КМК.

— На фабриці часто 
міняється номенклатура 
продукції і, як наслідок^ 
зростає трудомісткість. 
Щоб це явище не позив« 
милося негативно на ви
робництві, вирішили; по*

цювала саме за таким 
Принципом. Мовою еко
номістів це звучить так: 
рентабельно, прибут
ково.

Коли я завітав на фаб
рику, дехто з керівників 
Поспівчував: мовляв, важ
ко буде «прив’язати» мо
лодь до економіки. Ска
рга про це Люді. Та за
сміялася і порадила на
гадати ці слова при зу
стрічі директору під- 
Гариємстеа Семену Ко
стянтиновичу Ході.

— Після розмови 2 
ним підемо по цехах, 
Гак і дізнаєшся все про 
наш госпрозрахунок.У кабінеті директора

— Дурницю хтось тобі, 
журналісте, ляпнув, — 
відповів на мої слова, 
що доведеться «прив’я
зувати» мені молодь до 
економіки, Семен Ко
стянтинович. — Хто в нас 
на фабриці працює на 
повному госпрозрахунку? 
“Тільки літні люди? А 
молодь що, відокреми
лася?

— До переходу на 
повний госпрозрахунок 
ми були готові. Фактич
но, за його принципами 
трудилися й раніше. По
чали з економічного ана
лізу. Так, на початок 
1983 року мали понад
нормативної продукції 
більше, ніж на півтора 
мільйона карбованців. 
На той час на нашому 
рахунку в банку було 
аж... 6 тисяч карбованців.

...Не буду переповіда
ти, як саме боролися з 
цими гальмуючими ви- 
Гобництво факторами,
оловне — перебороли 

їх. Тепер замість борго
вих цифр — прибуткові. 
Зріс і процент рента
бельності — з 2—3 про
центів до 8 по собівар
тості продукції. Хоча й 
на сьогодні рентабель
ність — одне з найбо
лючішим питань, 

лістичними зобов’язан
нями чотири комсомоль
сько-молодіжних колек
тиви. Не було й місяця, 
щоб вони не виконали 
план, допустили техно
логічні відхилення у ви
конанні виробничих про
цесів. Часто буває так, 
що КМК створюють під 
впливом бригад, які тру
дяться за єдиним наря
дом. Начебто старші по
дають приклад, закли
кають молодь підтри
мати почин.

У даному випадку на 
фабриці агітувати ком
сомольців не треба. Де 
є можливість, створю
ють свої молодіжні 
бригади. І працюють во
ни, буває, краще стар
ших колег.

— У даному випадку, 
говорячи про госпрозра
хунок, не можна виділя
ти окремо молодь. На
віть ініціативності, віри 
в нове маємо від комсо
мольців значно більше, 
ніж від інших працюю
чих. Це — раціоналіза
торські пропозиції, впро
вадження у виробництво 
нових технологічних роз
робок. Шкода тільки, що 
подекуди наше облад
нання підводить, — за
уважив директор.

Дійсно, з обладнанням 
на фабриці проблеми. 
Здебільшого всі верста
ти — імпортні. Відпра
цювали не один рік, на
став час подумати про 
оновлення і обладнання, 
і устаткування. Та не хо
чуть дбати про це від
повідні міністерства.

Через цю причину не 
вдається «розморозити» 
розроблений ще в 1985 
році план технічного 
розвитку. Здавалось, на 
цю вагому причину мож
на спихнути всі неполад- 
ни. Додамо — якби во
ни були.

Побачивши, що з тех
нічним оновленням ні
чого не вдається, дирек
тор не скликав у своєму 
кабінеті ніяких нарад. 
Сам пішов у партком, 
комітет комсомолу,
профком. Звичайно, вже

Подбали і про реорга
нізацію цехів, дільниць. 
Об’єднали аналогічні. 
Інколи були непорозу
міння: один цех «зади
хається» від роботи, а в 
схожому — робітники 
простоюють, висловлю
ють незадоволення та
ким станом справ.

Нововведеннями зміц
нили підприємство, здру
жили колектив. І роби
лося все з участю моло
ді і для неї самої. Коли 
були непорозуміння І 
невдоволення, директор 
найбільше хвилювався за 
молодих. Старші трудів
ники, більш загартовані 
І досвідчені, теж не всі 
розуміли снладності. 
Словом, яке не має під 
собою реального грунту 
аргументованості, не пе
реконаєш. Переконали 
справою, об’єднавши 
два цехи в один, до яко
го увійшла ще й діль
ниця підготовки вироб
ництва.

Тепер цех по виготов
ленню діаграмних стрі
чок не знає перебоїв. 
Усі зацікавлені в кінце
вому результаті.

— Що ж таке госп
розрахунок? — запитав 
і сам відповів Семен 
Костянтинович Хода. — 
Це — метод планового 
ведення соціалістичного 
господарства, відшко
дування витрат дохода
ми. Зрештою, це ціла 
в’язка з першою части
ною слів: «само...». Так 
от, якщо з самоокупніс
тю, самофінансуванням 
у нас, можна сказати, 
здебільшого все гаразд, 
то над самоврядуванням 
треба добре думати.

Зауважимо: над цим 
не тільки думають, а й 
працюють. Дбають на
самперед про розвиток 
демократизації і глас
ності. В усіх аспектах як 
виробничого, так і соці
ального напрямів. У гру
дні минулого року ство
рили раду трудового 
колективу, яка зразу ж 
взялася за роботу. На 
одному з її засідань 
розглянули і затвердили 

повсякчасному підви
щенню її продуктивності.

Успішна робота фаб
рики в умовах повного 
госпрозрахунку і само
фінансування залежить 
від результатів кожного 
працівника. Ряд поло
жень, які діють на фаб
риці, передбачають сти
мулювання практично 
всіх напрямів виробни
чої діяльності бригад.

Напевне, є зацікавле
ність у бригадній формі 
праці і серед КМК. Од
нак, штучно їх не ство
рюють, хоча кожен КМК 
преміюється за виконан
ня виробничих планів, 
високоякісну роботу, 
зниженню собівартості, 
зниження втрат від бра
ку.

З метою створення 
умов для успішного 
здійснення трудовими 
колективами бригад сво
їх прав у вирішенні зав
дань якості продукції 
відповідно з Законом 
СРСР про трудові ко
лективи на фабриці, в 
бригадах (дільницях) і в 
цехах основного і до
даткового виробництва 
створені групи якості» 
Окремі з них, які зай
муть перше місце в 
огляді-конкурсі, щоквар
талу отримують премію 
(15 карбованців кожно
му члену групи), за дру
ге місце — 10.

Одним з резервів зро
стання економіки є ство
рення умов для високо
ефективної праці. Ви
пробуваний шлях досяг
нення цієї мети — ате
стація робочих місць I 
їх раціоналізація. До ре
чі, вона пройшла ще е 
минулому році і, правду 
кажучи, успішно. Вивіль
нені ставки інженерно- 
технічного персоналу пе
редалися робітникам. Не
гативного о цьому нічо
го немає: відбулося змі
щення, яке зобов’язало 
до більш продуктивної 
праці інженерно'техніч- 
ний персонал фабрики.

Підходимо до Тетяни 
Матуненко. Вона — бри
гадир недавно сформо
ваного КМК цеху друку 
дискових діаграм. Навко
ло неї зібрався гурт 
дівчат.

— Вирішили підбити 
підсумки праці за змі
ну, — втомлено говори
ла Таня. — У нашому 
колективі висікальників 
і пакувальників це вже 
традиція — після зміни 
аналізувати зроблене.

Поцікавився госпроз
рахунком»

— Аналізувати після 
перших місяців ще ра
но, — сказала Тетяна Та
раненко, групкомсорг.— 
Але підготовка велася 
серйозна.

— Тепер із цим усе 
гаразд, — це вже Лари
са Кравченко, член цьо
го КМК. — Думаю, та
кий підхід до справи, 
враховуючий людський 
фактор, сприятиме ще 
кращим виробничим по
казникам.

Дівчата із другого КМК 
дільниці трафаретного 
друку показали свої со
ціалістичні зобов’язан
ня. А групкомсорг Віра 
Шоріна навіть похвали
лася:

— Всі десять пунктів 
виконаємо. Ще б ні, ко
ли місячний план пере
виконали на 15 процен
тів! У нас робота зла
годжена, та к мораль
ний клімат міцний.

— А ритмічність, чіт
кість І злагодженість — 
завдяки госпрозрахун
ку, — доповнили свою 
подругу Друкарки Галя 
Волкова і Таня Петренко.

У цеху друку стрічко
вих діаграм ми зустріли 
його начальника Т. Є. 
Жолудь. Звертаємося до 
неї із запитанням: що 
чекає вона конкретно 
від госпрозрахунку?

— Звичайно, більшої 
ритмічності в роботі. 
Перш, ніж за щось взя
тися, всі гуртом думає
мо: як краще виконува
ти ту чи іншу виробничу 

стінно підвищулатимемб 
продуктивність праці зі 
рахунок якісного вико« 
нання технологічних one« 
рацій, вдосконалення 
режиму роботи.

Молодих робітників, 
які тільки-но прийшли на 
підприємство, закріплю
ють за наставниками. Як 
правило, труднощі пе
реборює більшість, вли
вається в робітничий гурт. 
Трапляються інколи Й 
такі, котрі через місяць* 
другий розраховуються« 
Не витримують наванта* 
ження.

Турбує сьогодні комі« 
тет комсомолу і плин« 
ність кадрів. В середньо« 
му на рік кожен деся« 
тий спілчанин міняє міс« 
це роботи.

Голову ради трудово
го колективу, начальний 
ка цеху друку дискових 
діаграм Дмитра Борисо
вича Лапюка застали 
за... ремонтом верстатах 

— Вийшов з ладу і нї« 
як не можемо справи« 
тися: верстат імпортний, 
запасних частин немає,

— А як же тоді з госп
розрахунком, коли отак 
виробництво може зупи
нитися? — запитую я.

— Не зупиниться. Де« 
талі в себе виготовляє« 
мо, ремонтуємо теж са« 
мі. От є інші болючі 
місця в переході на пов« 
ний госпрозрахунок на« 
шої фабрики, — повідо
мив Дмитро Борисович«

Наприклад, Д. Б. Ла- 
пюк, як начальник цеху 
t зрештою, як голова 
ради трудового колекти
ву не в змозі перевіри
ти план доходу на цех. 
Як він визначався, не 
Знає. На перший квартал 
він складатиме 125 ти
сяч карбованців. План, 
номенклатура... — все 
зрозуміло. А реальність 
Цифри перевірити не 
можна. Це — спочатку. 
Пізніше, напевне, як вва- 
жає Дмитро Борисович, 
все налагодиться Поча
ток завжди важкий.

Ю ЯРОВИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.
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ЦЕ запитання зовсім не риторичне і го
тової відповіді на нього в процесі роз

слідування і написання матеріалу так і 
ініе знайшлося. Це питання ось так «руба» 
6 стоїть, без усяких переносних значень 
0 перебільшень. І не десь в дитячому кі
нотеатрі, де демонструватиметься новий 
пригодницький ковбойський фільм, не в 
черзі за ескімо, не з «Дитячому світі» 
біля неймовірно цікавої іграшки і не бі
ля кас цирку. Нема куди діватися дітям 
на... обласній станції юних техніків. Сло
вом, станція не має приміщень.

Взагалі, дивно і незвично чути таке а 
наш час, копи стільки говориться про 
зайнятість дітей, про залучення їх до 
технічної творчості, і чим більш* — тим

забруднення навколишнього сервдо 
ша це прекрасно, але у тисячу рвз 
безпечніше забруднення середо, 
внутрішнього, душевного. А станція юн 
тХікі. є ОДНІЄЮ з ТИХ ланок, хто Яяра> 
може активно боротися проти цЬог 
«Раннього забруднення. Недарма і; 
називають малою академією наук! 

Головне - трохи більше допомоги і 
трохи більше уваги. А за таких умов,Як| 
/ станція сповна функціювати не мОже 
Вона повинна бути центром дитячо, тЄі. 
нічної Творчості. ЩО ж то за центр, кОли 

н не має навіть залу, щоб зібрати усік 
покупи. А в ГОЙ же мас у цій колишні»* 
школі ДНД має великий зал, який цілийг 
день на замку. Лише ввечері на хвилин 
сорок там збирається штаб, щоб пра. 
вести інструктаж. Все-таки це приміщеи. 
НЯ можна використовувати набагато ра. 
шоняльніше.

д взагалі хочеться, щоб наші юні ні. 
оовоградці могли пишатися своєю стан, 
цією, як пишаються своєю, скажімо, 
школярі Житомира. Колись по Украін. 
ському телебаченню передавався р,. 
портаж з їхньої станції. Прекрасна }без 
перебільшення! мала академія наук) 
Майстерні, лабораторії, водні доріжки 
для випробування судномоделеи, кор. 
додоом, сучасне обладнання... Яротя. 
гом усього репортажу півсвідомо перів, 
нюаала з нашою, кіровоградською, і від. 
чувала, як з неба опускалася на землю, 

Невже такого подарукна не заслужи- 
ли кіровоградські хлопці й дівчата?

Кажуть, якщо в минуле кинути каменем, 
то' майбутнє віддасть каменепадом? То, 
може, краще не ризикувати?

Т. ТАРАСЕНКО.

рішень, які видавалися раз за 
деякими положеннями котри 
повністю не погодитися, не вистачить 
газетної полоси. . а

Зрозуміло, що їздити картами маюк. 
в центрі міста - погано. Але 
довести, пояснити ось ■ цим хло '
які липнуть до машин, як мухи до 
що тут їздити не можна, більше Д • 
Вони ж марять тими картами. І ті «зір - 
голови», яких на уроках, перервах, Д 
неможливо вгамувати, стають в гуртку 
іншими — серйозними, захопленими, 
скажіть їм сьогодні чи завтра, що гур
ток «виселяють», це ж для них оуд 
трагедією!

— Обіцяли, що скоро приїдуть буль
дозери, — зателефонував Л. М. Сав
ченко.

А мені зразу уявилися хлопчачі об
личчя.

— І нового місця не дають...
Заступник голови міськвиконкому В. М. 

Суворов може заперечити — знайшов, 
мовляз, колишній дитячий садок ВО 
«Червона зірка», так відмовився ж Сав
ченко. Так, відмовився, бо який резон 
перетягувати важкі верстати, обладнан
ня, верстаки, коли через рік-два і той 
садочок буде зноситися: завод радіови- 
робів будує там житло.

Тимчасовими дитсадками, аварійними 
приміщеннями (якою є колишня школа 
№ 8), справи не вирішити. Варто вже 
серйозно поставитися до проблем стан
ції юних техніків. Адже це не тільки в 
майбутньому великі техніки і раціоналі
затори, це ще тепер «важкі» підлітки, 
яких треба постійно залучати до техніч
ної творчості, це тепер розумне вико
ристання вільного часу, це, зрештою, 
духовний розвиток. Ми боремося проти

Захотілося «Гречаникам» забрати дві 
комірчини і коридор цієї ж восьмиріч
ної школи, які також належали станції 
юних техніків, — будь ласка, навіть без 
будь-якого рішення, хоч директор Л. М. 
Савченко був проти.

— А хіба погані «Гречаники»? — запи
тував мене В. М. Суворов.

Та гречаники в них непогані, і справа 
зовсім не в тому. Чому такий різний під
хід до проблем громадського харчуван
ня і проблем науково-технічної твор
чості школярів! Станція буквально зади
хається від браку місця, ніде розміщу
вати старі і відкривати нові гуртки, а в 
той же час її приміщення вільно роз
даються. Не хочу порівнювати незрівнян

не — що важливіше. «Гре
чаники» чи станція юних 
техніків. Але якщо кафе 
дає «виручку» вже сьогодні, 
то станція встократ окупить 
себе через років 10—15, 
коли молоді люди будуть 
випробувати, винаходити, 
конструювати вже в масшта
бах великого підприємства. 
Відсутність висококваліфі
кованих спеціалістів, справ
ді творчих інженерів, дає
ться взнаки вже сьогодніш
ній економіці!

А кількість приміщень 
станції чомусь не збільшує
ться, а зменшується: одні 
забирають, інші дають, а 
третіх і зозсім виселяють. 
Як, наприклад, з вулиці Чер- 
еонозорівської.

наприкінці 1984 року нам за-

КУЦІ! ВАС 
подіти ?

краще, бо власне з станції юних техніків 
починається для багатьох людей шлях 
до наукозо-технічної творчості. І зайвий 
раз переконувати, яке велике значення 
має робота станції — справа зозсім не
потрібна.

Але чому тоді замість якнайбільшо? 
допомоги і якнайпознішого сприяння 
розвитку дитячої технічної творчості на 
ділі виходить зовсім інше? Чому наша 
облас а станція не може похвалитися 
повним розумінням і зацікавленістю з 
боку радянських і партійних органів? А 
директор станції повинен звертатися в 
різні інстанції, бігати, «вибивати», вияс
няти, щоб вирішити питання, яке не по
винно стояти зовсім — чому деякі гурт
ки опинилися «на вулиці», тобто не ма
ють даху над головою, а приміщення, 
які по праву належать станції, займають 
зозсім інші організації.

Вась час, коли пишу «станція юних 
техніків», так і хочеться вставити «бід
на»: хто хоче, той її і щипне, хто захо
че, той собі й потягне. Захотів Ленін
ський райвиконком, прийняв рішення, і 
їдальня колишньо’: восьмирічної школи 
по вулиці К. Маркса, яка за рішенням 
міськвиконкому належала станції, пере
йшла під склад та бухгалтерію шкільної 
і студентської мережі їдалень.

— Однак, це ж приміщення належа
ло станції юних техніків, — розмовляю 
з тодішнім головою райвиконкому А. І. 
Феньком. .-— Є рішення міськвиконкому.

— Приміщення пустузало, і ми посе
лив там бухгалтерію. Якщо є рішення— 
хай самі і вирішують.

А міськвиконком не проти. Заступник 
голови міськвиконкому В. М. Сузоров 
так і сказав:

— Склад і бухгалтерія будуть там.
Приміщення пустузало, бо станція по

винна була зробити капітальний ремонт 
їдальні (тобто спочатку замовити доку
ментацію, стати на чергу, знайти підряд
ника — загалом років 2—3).

— Десь 
пропонували там приміщення, — розпо
відає Л. М. Савченко. — На початку 1935 
зробили ремонт, поселилися. А вже в 
квітні приходять з фіздиспансеру і за
являють, щоб ми зіддали ключі, бо це 
приміщення тепер їхнє. Потім приходило 
керівництво «Міжрайпалива» — також за 
ключами. Я не віддавав. А в серпні ви
кликали до міськвиконкому — довелося 
покласти ключі на стіл.

Авіамодельний та гурток технічного 
моделюзання, які знаходяться в гурто
житку по вулиці Миру, 6, нині також під 
загрозою закриття (не з вини станції 
юних техніків).

Ось тепер «без даху» залишаються 
картингісти. Приміщення, де розташова
ні майстерні, гаражі, буде зноситися. 
Верстати, устаткування немає куди діва
ти. Правда, місце це не особливо* підхо
дило для картів, не було картодрому. 
Але що вдіяти, коли 1986 року під якусь 
організацію забрали їхній філіал по ву
лиці Курганній, 57, де було місце для 
тренувань. Тому й довелося перебира
тися в центр міста. А тепер знову рішен
ням міськвиконкому від 24 квітня 1987 
року станція юних техніків з вулиці Го
голя, 86 повинна переїхати у колишню, 
восьмирічну школу по вулиці К. Маркса. 
По-перше, переїжджати вже нікуди — 
їдальня зайнята, ще одну кімнату на 
першому поверсі ДНД і не збирається 
віддавати, а по-друге...

— Чого вони добиваються то? їдальні? 
І так там карти ніхто не дозволить роз
містити, — говорить В. М. Суворов. — 
Це ж центр міста.

Дивно, слово честі, бо в рішенні 
це дозволяється. Міськархітектурі 
віть наказується «видати дозвіл на 
дівництво утеплених боксів і майстерень 
для картів у дворі колишньої школи».

Виходить, приймалося рішення, зазда
легідь приречене на невиконання?

Зрештою, щоб розмотати цей клубок

осе 
на- 
бу-

Д А А'Тїі аададідададалддддадад

<1 
-я
<
•я
<
•я
«з
*м

«з

мі
-я
<
<1 
•я
*3

м. Кіровоград.

ІАА&АДіДАЛАДААіДАЛАЛАДАДАЛі1

АГАТО доводилося 
чути про наркома

нію. Але як допомогти 
розібратись в собі тому, 
хто вже не може стри
матися не шкодити своє
му організму? Як закри
ти назавжди шлях 
наркоманії перед 
хто ще стоїть на 
хресті і не знає 
звернути: до своїх 
зів», чи до здорового 
способу життя? Як?

Не секрет, що медич
ному працівникові дово
диться часто зустрічати
ся з молоддю, читати лек
ції про шкідливість нар
команії. перекривати усі 
шляхи до наркотичних

препаратів. Останнім ча
сом багато хворих скар
жаться на те, що в апте
ках стало бракувати лі
ків. що вони стають де
фіцитом. А чому 
вже тут винна

так? Не
молод ь,

І відчують шукачі гострик 
відчуттів ряд побічний 
ефектів, і вернути _ здо
ров’я не зможе, мабуть, 
найзнаменитіший профе-

ДО 
тим, 

пере
кули 

«ДРУ-

ЗАМІСТЬ ДРУГА-НАРКОТИК
яка купує і ковтає будь- 
які таблетки цілими пач
ками? Для чого? Щоб до
вести. який ти сучасний?

Може, якомусь хворо
му дійсно потрібна та 
саме таблетка? І чи зна
ють ті, хто захоплюється 
таблетками, що ті ліки їм 
колись «вилізуть боком».

8ЖЄ
буде 

й фі- 
не«

<
•<
< 
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Ставлю свій підпис
Нещодавно прочитав замітку «їм потрібна лише 

кімната», надруковану в другому номері «Молодого 
комунара*, і подумав: як несправедливо поставилися 
до молодої сім’ї’ Адже ми знаємо, як несуть службу 
в Афганістані наші солдати, в яке ‘«пекло» нерідко 
вони потрапляють. І не дати їм кімнату десь в гур
тожитку, не говорячи про квартиру?!

Адже, медаль «За відвагу* не дають за так Наві
що ж пишуть і говорять, що солдатам, які виконувачі! 
інтернаціональний обов’язок в Афганістані надаються 
пільги? Виходить, що це тільки на папері’ Я думаю 
що потрібно задовольнити прохання молодої “сім’ї’ 
І ставитися- до хлопців, які служили в Афганістані ян до учасників війни...

Я ставлю свій підпис біля тих двадцяти дев’яти 
студентських. *

в. КОТОВЩУК, 18 років,
Малозискізський район.

І
і
І

сор, бо організм 
втратить силу, 
слабким психічно 
зіологічно. Невже 
достатньо лекцій, диспу
тів, живих прикладів про 
хронічні зміни в організ
мі наркоманів? Невже 
нікому з них не хочеться 
бути щасливою, здоро
вою людиною, завести 
сім’ю, мати червонощо* 
ких дітлахів, захоплював 
тися життям, сміятися, 
вірити, просто жити пов
нокровно?! Невже про 
це раніше не замислю
вались ті, хто эибраз со® 
бі у друзі наркотики?

Замислились... А тепер 
нелегно вернутися в той 
світ, з яким довелося тан 
лаги© розлучитися, яко
му довелося зрадити, на
діючись на доброго дя
дю, яний все ж колись 
зупинить тебе, допоможе 
знайти себе. Ніхто не до-* 
поможе, Щоб легше знай* 
тнсь, не слід губити себе!

В. К У ЛІД А, 
учениця Олександ
рійського медично
го училища.



20 лютого 1988 рокуУ ЧАС СУВОРИХ ВИПРОБУВАНЬ
28 СІЧНЯ 1918 РОКУ РАДНАРКОМ КРАЇНИ ПРИЙНЯВ ДЕКРЕТ ПРО 

ОРГАНІЗАЦІЮ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ

Перші Збройні Сили ро
бітничого класу займають 
почесне місце в героїчному 
літописі боротьби за вста
новлення і зміцнення Ра
дянської влади. Червона 

ардія, за висловом Леніна, 
виконувала «найблагород- 
нішу і найвеличезнішу істо
ричну справу визволення 
тРУДящих і експлуатованих 
від гніту експлуататорів». 
(Є. І. Ленін. Повне зібрання 
творів, т. 27, стор. 214).

Г вардія була початком 
нової робітничо-селянської 
армії, організованою вій
ськовою силою нового ра
дянського соціалістичного 
ладу.

Загони Червоної Гвардії 
були створені і в Єлисавет- 
граді. Організаторами і ке
рівниками перших червоно- 
гвардійських органів міста 
стали більшовики К. І. Кра- 
дожон, Т. М. Гуляницький,
І. X. Чернишов та інші. 
Кращі сини партії і робіт
ничого класу в загонах Чер
воної Гвардії набували бо
йового досвіду, вчилися 

>лодіти зброєю. Тут про
йшли школу військового 

мистецтва чимало майбут
ніх славних командирів ге
роїчної Червоної Армії.

В січні 1918 року на за-

«Молодий комунар»

клик уряду Української Ра
дянської Республіки поча
лося повстання проти бур
жуазно - націоналістичної 
Центральної Ради.

Один із найактивніших 
членів штабу Червоної 
Гвардії більшовик Т. М. 
Гуляницький у своїх спога
дах писав:

«23-го січня 1918 року, 
вранці, на станцію прибув 
ешелон 657-го Прутського 
полку, командний склад 
якого був більшовицький. 
Ревком звернувся до ко
мандування полку із про
ханням подати допомогу 
Ревкому роззброїти гайда
маків і повідомив коман
дування, яку загрозу ста
новлять гайдамаки для 
Ревкому. Полк погодив
ся надати допомогу. Ра
зом із штабом Червоної 
Гвардії було розроблено 
план дій. О п’ятій годині 
ранку до повітового Ревко
му прибули 300 фронтови
ків полку. Ліквідацію бур
жуазної ради було виріше
но почати у шостій годині 
ранку. Озброєні загони ко
муністів Червоної Гвардії 
разом із бійцями Прутського 
полку І Дев’ятої автомо
більної роти оточили один 
з корпусів юнкерського 

училища. В ньому знахо
дився штаб гайдамаків. Ці 
«захисники» української 
буржуазії люто обороняли
ся, але незабаром були ви
биті звідти і почали відсту
пати.

Але в Пушкінському учи
лищі розташувався полк 
гайдамацьких банд, який 
виступив на допомогу укра
їнсько-націоналістичним вій
ськовим частинам.

Ранком наступного дня 
червоногвардійці при допо
мозі содат Прутського пол
ку та озброєних робітників 
заводу «Ельворті» почали 
наступати на Пушкінське 
училище. Українські бур- 
жузні війська розбіглися, 
захопивши коней і кинувши 
зброю. її роздали робіт
никам, Українська буржу
азна Рада була арештована, 
А 29-го січня 1918 року піс
ля довгої і впертої бороть
би у Єлисаветграді було 
встановлено Радянську вла
ду».

Єлисаветградські кому
ністи брали активну участь 
о агітаційній роботі по 
створенню Червоної Армії.

Про це свідчить архівний 
документ:

«Ми — робітники заведу 
Бургарда, заслухавши до

повідь т. Сосни про засну
вання Інтернаціональної 
Червоної Армії І, враховую
чи те, що буржуазія усього 
світу згуртувалася і вирі
шила задушити Російську і 
Українську соціалістичну 
владу, з гордістю вітвсмо 
ленінський заклик. Підемо 
у лави Червоної Армії на 
боротьбу зі світовим Імпе
ріалізмом!

Хай живе наша перемога 
над буржуазією!

Просимо надіслати вітан
ня Українському І Росій
ському уряду«.

А 22-го лютого 1919 року 
в нашому місті за наказом 
Виконавчого комітету Єли- 
савєтградської Ради робіт
ничих депутатів було ого
лошено наказ, який свідчив 
про створення Червоної 
Армії:

«Наказано Військовому 
Комісаріату усі розрізнені 
військові частини об'єднати 
у 1-й Радянський Червоно- 
армійський Єлисаветград- 
ський полк. Призначити по
літичних комісарів і ко
мандний склад. Військово
му Комісаріату наказано 
протягом 48 годин із 23 лю
того відібрати всю зброю 
від будинкових охорон та 
інших організацій усіх бур
жуазних прошарків насе
лення. Виконавчий комітет 
доручає Комісаріату орга
нізацію радянської пропа
ганди І агітації. Політичному 
Відділу Військового Коміса
ріату мобілізувати усі сили 
для агітації на місцях серед 

робітників про здачу зброї 
усім тим, хто не ВХОДИТЬ ДО 
загонів Червоної Армії».

Проте траплялося й ін
ше.

Серед зрадників україн
ського народу була банда 
Григорьева. Лівий есер, У 
минулому офіцер і петлю
рівець, він перейшов на 
бік Червоної Армії і був 
призначений начальником 
шостої дивізії (3-я Україн
ська армія), що складалася 
з керованих ним раніше 
повстанських загонів.

Дивізія, якою командував 
Григор єв, брала участь у 
визволенні Одеси і одер
жала наказ про передисло- 
кування на румунську діль
ницю фронту для забезпе
чення зв’язку з Радянською 
республікою в Угорщині. 
Проте григор’євці стали на 
шлях зради й рушили у про
тилежний бік — у район 
Олександрія — Знам’янка.

Тут вони громили радян
ські органи, розправлялися 
з комуністами і активіста
ми, розпалювали національ
ну ворожнечу. Григор єву 
вдалося захопити Миколаїв, 
Херсон, Кременчук, Зна- 
м’янну, Єлисаветград. 9 трав
ня за вказівкою ЦК КП(б)У 
питання про ліквідацію гри- 
гор'євських банд було об
говорено на засіданні Ра
ди робітничо-селянської 
оборони УРСР. 10 травня 
Політбюро ЦК КП(б)У ухва
лило рішення ліквідувати 
заколот і накреслило для 
цього конкретні заходи.

у жорстоких сутичках 5 
бандами смертю хоробрих 
загинуло чимало бійців. 
ПІСЛЯ визволення Олександ
рі) і Знам’янки розпочався 
остаточний розгром Звко- 
ЛОТНИКІВ. _

Про наслідки боїв 
комвійськ

> нар-
УРСР м. І. ЛІД-

пов і ДО-*
мив В. Е Леніне.
войський негайно 
мив В. І. Леніна.

Ілліч радо зустрів звіст
ку про перемогу. 24 ТрдВН 
1919 року у тблеграмі-Еід- 
ПОВІДІ він писав урядові 
України:

«Поздоровляю із визво
ленням Олександрії і Зна
м’янки. Дуже і дуже прошу 
вивільнені сили відправити 
в Донбас». (В. І. , Ленін. 
Повне зібрання творів, т. 50, 
стор. 324).

7-го лютого 1920
Рада робітничо-селянсько? 
оборони постановою за 
підписом В. І. Леніна за
пропонувала мобілізувати 
вчителів для допомоги в 
ліквідації неписьменності 
серед червоноармійців. При 
політвідділах військових 
частин були створені над
звичайні комісії по бороть
бі з неписьменністю. У вій
ськових підрозділах відкри
валися нові школи бороть
би за освіту червоноврмій- 
ців. Для підготовки кадрів 
Кінармії в Єлиеаветградб 
було відкрито 5-ту кавале
рійську школу командного 
складу.

А. КУЗЬМЕНКО, 
архівіст першої катего
рії Держархіву області.

1. —

ТА НОВОРІЧНА піч була незабутньою. Ялинку 
" замінило невеличке деревце, що росте в горах 

Афганістану, — хтось із бійців батареї привіз. Зе
нітники постарались: нарядили деревце, мов справж
ню лісову гостю, яка примандрувала з рідного краю. 
За святковим столом, багатим на солодкі напої, стра
ви, зібрався весь особовий склад па чолі з комбатом 
'(за винятком, звичайно, бойового наряду). Настрій 
у всіх був піднесений. Традиційні тости, щирі поба
жання...

Тієї хвилини кожен, під рядового до командира, 
надіявся, що буде в його житті ще безліч новорічних 
свят під мирним небом на рідній землі. Все те прийде 
згодом, «на гражданко», а зараз вони зустрічають 
Новий рік у колі солдатського братства, де однії на 
одного покладається, як сам на себе.

Ніч видалась на диво спокійною. Готувались до 
гіршого, бо душмани на догоду своїм покровителям 
у святкові дні лютують найдужче — щоб зіпсувати 
настрій своїм братам по крові (але не по духу) і ра
дянським воїиам-інтернаціоналіста.м. У такі затишні 
хвилини не хотілося йняти віри, що, можливо, зов
сім неподалік чигає вовчицею смерть, що десь ллється 
чиясь безвинна кров. Тієї ночі кожен вірив у свою 
щасливу зорю.

Вірили у леї і командир зенітної обслуги сержант 
Олег Коханський, і його побратими — водій Юрій 
Шлорт, зарядники Олексій Марин та Дамір Гумяров. 
Думкою Олег був на Олександрійіцині, де живе його 
мати. «Як там вона?». Відгомоніла отча хата, роз
летілись з рідного гнізда.... Старший брат Валерій 
живе на Дніпропетровщині, сестра Людмила — на 
Полтавщині, а вій зараз найдальше від неньки. (Тата 
Олег не пам’ятає: йому було лише два роки, коли 
батько помер. Злає про нього з розповідей матері, 
односельців. Працьовитим хліборобом згадують лю
ди Семена Петровича Коханського. Таким закарбу
вався батько і в уяві Олега),

Недовго залишилось служити Олегові: через півро
ку він повернеться в рідну Червону Кам’янку, до 
тихого отчого дому.

Юрієві Шпорту й Олексію Марину (перший родом 
з Харкова, другий — з Новгорода) служити ще рік, 
я Даміру Гумярову, який призивався з Підмосков’я,— 
півтора. Як кажуть солдати, вся служба попереду. 
І все ж для кожного'з них Новий рік починався ра
дісно, щасливо. Ніхто тоді, звичайно, не міг знати, 
що через двадцять три доби на їхню долю випаде 
жорстоке випробування.

2. -

Двадцять четверте січня. Вранці, як завжди, про
лунала традиційна команда: «Підйом!». Зенітники 
спритно піднялися, одягліїся й стали в стрій. Черго
вий доповів командирові підрозділу, що особовий 
склад зібрався й протягом чергування ніяких пригод 
не трапилось. Командир по-військовому привітався. 
Зенітники дружно відповіли. І раптом:

— Сержант Коханський!
— Я! — відповів Олег.
— Вийти зі строю!
— Єсть! 5
Олег чітко виконав команду, нічого не розуміючи: 

8 якої речі?.. Командир помітив його здивований по
гляд, усміхнувся й привітав Коханського... з днем на
родження. Про цс Олег просто забув, бо голова була 
заклопотана іншими думками (сьогодні його зеніт
ній обслузі доведеться виконувати відповідальне бо

йове завдання). Потім тнели руку товариші по служ
бі. А Дамір подарував Коханському нового голубого 
десаптського тільника. Олег не хотів такий подару
нок брати, але зарядник переконав: не від щирого 
серця, відмовляти не можна.

...Зенітна обслуга сержанта Коханського рухалась 
у голові колони. Позаду залишився Кабул, попере
ду — далека звивиста дорога до одного з афган
ських міст, розташованого поблизу радянського кор
дону. Автомобілі їхали за найважливішим для аф
ганців вантажем — продуктами, медикаментами, одя
гом... Завдання ж зенітників — охороняти колону 
машин від нападу душманських банд.

Е Коханський, і його підлеглі пильно дивилися на 
дорогу й довкруг. Зброя була готова до відсічі будь- 
якої миті.

Вдалині показався кишлак. Коли під’їхали до ньо
го ближче, то не побачили на околиці жодної живої 
душі. Раптом з-за дувала гримнув постріл. Дамір 
якось незвично сіпнувся всім тілом і впав. Постріл 
був снайперський. Тільци стогін вирвався з грудей 
зарядника...

— На узбіччя! — скомандував Олег водієві.
Розуміючи команду з півслова, Юрій різко крутнув 

кермо й зупинив машиВу. Олег тим часом ловив уже 
на приціл бандитів, що показалися з-за дувалів. «За
говорила» зенітка. Вогнем крупнокалібершіх кулеме
тів змусили захлинутися душманськии кулемет. Зараз 
Олег був і за командира зенітної обслуги, і за на
відника. Вій наче відчував, що таке трапиться, тому 
не взяв на не завдання навідника, який тільки при
був із навчальної роти в підрозділ. «Необстріляний. 
Може розгубитись, — подумав тоді і вирішив: —- Кра
ще — я сам...».

Олег стріляв влучно, не давав душманам висунути 
й голову з-за прикриття. Олексій же швидко заряд
жав нові стрічки в кулемети.

Вій тривав. Мимо мчали автомобілі. 1 кожен з тих, 
хто сидів за кермом, в душі надіявся на невідомих 
зенітників, які вогнем прикривають колону. Невідомо, 
чи довідаються вони потім про те, хто їх захистив од 
душманської кулі, але, коли повернуться на Батьків
щину, то, напевне, не раз защемить серпе, коли по
чують знайому мелодію і слова:

Афганистан болит в моей душе,
В все, кого я встретил и не встретил, 
Пусть будут долго жить на этом свете. 
И тишина на дальнем рубеже.

...Вибуху гранати Олег уже не чув, лише побачив 
поряд стовп вогню. 1 перед тим, як провалитись у 
іемпу безодню, в пригасаючій свідомості стрімко 
майнуло прожите: через червону заграву побачив на 
порозі хати матір, брата і сестру, з якими він, малий 
іцс, бігає по заспоришеиому подвір’ї, а ось він уже 
«командир взводу» й доповідає учителеві початкової 
військової підготовки Червонокам’янської середньої 
школи, учаснику Великої Вітчизняної війни старшо
му лейтенантові Григорію Анатолійов ічу Фірсу про 

готовність «взводу» до занять; потім постали знайомі 
обличчя викладачів, учнів Олександрійського серед
нього профтехучилища № 13, де він здобув професію 
помічника машиніста електровоза; пропливли карти
ни навчання в учбовій роті, сьогоднішнє привітання 
з днем народження: а ось Дамір—веселий татарин 
підносить йому тільника; і знову вкотре із далини 
прилинув образ матері і заступив усе собою.

Кажуть: материнське серце завше чує, коли рідна 
дитина дсс.ь потрапись у біду. Напевно, це так. Прав
да, Ніна ЛеонтІївна ие почувала себе солодко ні в ту 
мить, ні до того, ні після... Звідколи довідалась, де 
- ни служить, звідтоді й утратила сподій. Тому хоч І 

на пенсії уже, але йшла в колгосп на різні роботи. 
Між людьми не так обсідають голову думки невеселі.

...Черіез хвилину-другу Олег опритомнів. У ГОЛОВІ 
ніби велетенські молоти били в крицю. Аж у вухд}і 
дзвеніло. Розплющив очі. Неподалік лежав Олексій, 
притискуючи обрубок руки, 3 якої цебеніла кров, ні
чого не розуміючи, Олег подивився на свої руки, нф- 
ги. Цілі. Спробував поворушити ними. Слухаються, 
8 тут у пам’яті зринула обстановка бою.

— Я прикрию!.. Мерщій до Юри!.. — швидше про
хрипів, ніж наказав Олег 1т пересилюючи свинцеву 
втому, іцо сповила все тіло, потягнувся до пульта 
зенітки. J

Душмани вважали, що з зеніткою покінчено, сміли
во повисовувавшись із-за прикриття, брали на «муш
ку» водіїв автомашин. Та зенітка «заговорила» при
цільним вогнем. Гим часом Олексій зліз з машини й 
забрався в кабіну, весь закривавлений. Юрій відклав 
автомат (боєприпаси закінчились) і швидко пак зав 
побратимові джгут біля самого плеча.

ГІідоспіли зенітники, що їхали всередині і в хвості 
колони. Банду було розгромлено. Колона рухалась 
далі, а сержант КоханськиГі отримав наказ поверта
тися з обслугою назад, в Кабул. Олег думав йіо по
повнить обслугу і наздожене своїх. Але Гйого і Юрія 
теж госпіталізували. Контузія. 1

ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ
цеп? SX RoxSy’ МуЖНІСТЬ 5 відваг* «омсомолъ- 
Грам?;й1К ВЛКСМ МУ ЬРГ'НЛ” ВЧЗСТИВІ Почес”5г

Влітку Він повернувся додому. Одружився Влився 
.10 колективу вуглерозрізу «БандурівськХ С

А напередодні 70-річчя Великого Жовтня пісня 
зміни, прнпкн з.бралнея в актовому залі В урочистій 
обетановщ секретар Олександрійського М;СУР°Ч”СТ’Й 
мітету К «мпартп України Л. О. Матакова 
Олегові Коханському орден Червоної Зірки 
! ‘ІГ0Р°Д'і знапш.ча (тепер уже колишнього) 
інтернаціоналіста. '

Поряд з нагородами лежить вдома тіїьннк 
ськпй ? подарунок загиблого товариша ц7 
нон, н.бн знак долі, що судила Олегові жити за двох

М. Олександрія. МуЗЬма '

нського міського ко- 
вручила 
Бойова 
воїна-

десант-
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зустріч у літературно-мистецько^ «Перевесло» • 11
ПЄ!)Ш* можна'1 прогледіти1* мету * 

завдання'^Р^аришУ’”3“1“' 

зЇЇрошуемо Вас на зустріну 
літературно-мистецькій віталь- 

НІ,/Єсміл*во відстоювати свою 

думку;
— сперечатися 

але делікатно;
— збагатитися

ні)»-Сеит-Екзюпері

П РО «Перевесло» багато хто 
II чув. Але я не дивуюсь, коли 
й досі, після маЙ!Кв Л’ровограді 
ці» існування в Кіровогр д 
творчого об'єднання ■ 
знайомих перепитає на. •

— Ходять містом чутки про 
«Перевесло»... Що «є 
І після короткої інформації_на 
ча аж образливо дорікає- 
й сам би з задоволенням пішов 
посидів, послухав, поспереіав- 
ся б, якби хто запросив...

— Та без будь-яких запро
шень приходьте 1 все. Сподо-

(при бажан-

—■—
P'-'SOipi,
,н “РоьіЛкль.туРНиП центр 
тема «rZj А саме така

колись дуже
ТОчио‘пГдмІтив‘: спілкування -

до хрипоти,

ля-

Фото В. ГРИБА.Вікторія

І

. .4

Ждись Для А непу- 
зібранні. День 

, міста і день 
ожлива культу

рі атональні 
ви уявляєте 

атурно-мистедіг 
клубу)? Як їй 

тання були о«’ 
тому зібранні. 
и$иачмтч мету, 

іути а траш*

Хочете посперечатися до хр^)ТИ| 

Хай буде з місті площа Кор^в театрк| 

План цікавий, але—проект.

прекрасних дискусійних, ми 
тецько-пізнавальних вечори В 
кладач музичної школи Дй 
Л» Г, Трофимова захоплено ро 
повіла яро творчість відомої 
польського композитора Карі 
ля Шимамовського, дитинств* 
юність якого минули 8 нвшо% 
місті. Звучали «Мазурка» 
«Прелюдія» композитора, 
яке справжнє свято душі влад 
тували перевесляни разом 
викладачами та студентам 
мув-ичио-педагогічного факул 
тету Кіровоградського надії 

ституту — в 
чір російської 
романсу. «Поі 
нишь ли н 
чи», <Я встреті 
вас». «Не пр 
нуждай», «То; 
ко раз», «Я по 
ню вальса зв 
прелести ы йі 
«Хіба может 
розчулити д

шу, наповнити -н почуттяі 
добра, краси, гармонії сучас 
музика з П кавіженими рит» 
ми, лавиною звуків? Так, 
ось ця ніжна музика минуле 
сторіччя?» — думав того ве» 
ра, певно, кожен. Хор факул 
тету тоді ж виконав канта 
київського композитора С 
ніс лава Викова (він закін* 
наш педінститут) на вірші 
ровоградського поета Вале 
Гончаренка про героїчний 
двиг комсомольців села К( 
ногіркн Голованівського рай' 
в роки Великої ВІТЧИЗНА 
ВІЙНИ.

Січневе зібрання «Перевес 
було присвячене зустрічі з 
ловним архітектором об.<т 
В. О. Раком. Серйозні проб 
ми нині склалися в нас із ?> 
тобудівництвом, збережена 
та реставрацією архітектурі 
пам'ятників минулого. Яке м 
бутнє центральної частини і 
та? Коли нарешті почнет 
реставрація Покровської це 
ви? Чи є смисл перебирал 
нашому театрові у велет енс 
будівлю з залом на 1000 мк 
Найунікальніша фортечна < 
руда на Україні — чому 
сучасники, дали їй запаши 
тися? Чому так мало в ы 
пам’ятників нашим видах 
землякам, вулиць, сюм 
шкіл, названих їхнім імеїк

бається — відвідуватимете, не 
сподобається — ніхто не силу
ватиме...

Післязавтра «Перевесло» зби
рається вчетверте. Серед Неофі
ційних, так би мовити, членів 
цього об’єднання є такі, що 
побували на двох-одній зустрі
чі. € й такі, ідо, одвідавши пер
шу, організаційну, більше не 
приходили. Але найбільше тих, 
хто не пропустив жодної, хто 
наступної чекає з нетерпінням.

Ініціатива об’єднати творчі 
літературно-мистецькі сили місг. 
та відома давно. І не раз бра
лися її втілювати в життя. Зо
крема, обласний комітет ком
сомолу кілька років поспіль 
організовував клуб творчої мо
лоді. Але, на жаль, після пер
шого засідання клуб переста
вав існувати. Чому? Насампе
ред тому, що створювався він, 
як правило, людьми байдужи
ми, інертними, з демагогічни
ми заявками і практичною не
спроможністю. Тими, кого ми 
сьогодні називаємо людьми чи
новними, бюрократами. Про 
створення клубу фіксувалось у 
паперах, десь про щось звіту- 
валось, а клубу — не було.

1 ось торік , серед листопада 
в творчих колективах артистів, 
художників, журналістів, музи
кантів були розповсюджені 
безіменні запрошення. ЬІаведу

ній день
ня
майже я» 
останньої 
кафе 
чалнсь 
делікя

З N 
ПОНОВ 
турно- 
вибрано 
весло». 
Кірово 
.чьок М.
- П 

кн ще 
І ДІДІВ, т 
ннчного 
му слову 
значенні: ... ........„
збирається ^веслом у сніп, 
“...... весло» має зі-

творчу ІНТ€к 
1, та й облас- 
кут< ”нє сло- 

іе ^саЬолічнє: 
собою, пропа- 

і мудре, вічне.

кого об'едпая- 
умав кожен із 
присутніх того 
ього вечора в 
сім’я». Спере- 
о хрипоти, але 

іі назь^апро- 

. назви літера- 
го клубу міста 
нішу: «Пере- 
її — режисер 

о театру 
андюк:
слово з лекси- 
наших батьків 

одючого пше- 
овернути ЦЬО- 
в переносному 
рідне збіжжя

так наше 
брати до :| 
лігенцію ij, 
ті. А щг-Si 
во в Ы« 
весло -екф 
гувати розум) _____

За тринших місяці «Пе
ревесло» г.-#вало собі три

Ж S8>

ЩЕ ЗОВСІМ недавно генетику вва
жали мало не псевдонаукою і 

вирішення всіх проблем, пов’язаних 
з нею, — марною витратою часу і 
сил. Але з кожним роком зростала 
кількість хворих, яким у спадок від 
дідусів і бабусь, прадідусів і праба
бусь діставались патологічні гени 
різноманітних спадкових захворю
вань. Одних намагались лікувати, ін
ших просто «списували» в інвалідні 
будинки. Наука, на жаль, не всесиль
на. Але сьогодні виявилось, що ме
дицині по силі справитися з однією з 
найважчих спадкових хвороб — фе- 
нілкетонурією...

ДІАГНОЗ приголомшив. Мати і бабу
ся 26-денного Мииоли недовірли

во дивились на лікаря, який сназав. 
що помилки бути не може, повторний 
аналіз підтвердив: ЦЕ — ФЕНІЛКЕТО- 
НУРІЯ. Спадкове захворювання. Воно 
призводить до важкого розумового 
дефекту ■— ідіотії.

— Спадкове? — перепитала бабу
ся, — значить, серед наших родичів 
повинні бути розумово відсталі? Але 
у нас їх немає ні в першому, ні в дру
гому, ні в третьому поколіннях.

— Але є носії гена цього захворю
вання...

Що ми, неспеціалісти, знаємо про 
свої гени? Дуже мало. Ходили у свій 
час чутки, що грунтувалися на ско
ростиглих узагальненнях деяких за
хідних дослідників, про «гени зло
чинності», які нині остаточно роз
віяні. А сьогодні нерідко чуєш від 
друзів і знайомих, що ремствують 
на підростаючих своїх дітей: «Увесь 
у діда (або бабусю) — гени». ДНК, 
хромосоми, спадкова схильність, ге
нетичні порушення — на цьому на
ші знання про нашу генетику і за
вершуються.

Бути чи не бути дитині в сім’ї, де 
батьки носять у собі патологічні гени 
фенілкетонурії (ФКУ)! Чому саме це 
захворювання! Та тому, що це одна 
із спадкових хвороб, яка повністю 
піддається лікуванню при своєчасно
му виявленні.

— Спадкові хвороби, — розповідає 
Г. А. Анненков, доктор медичних на
ук, професор Московського облас
ного науково-дослідного клінічного 
інституту імені М. Ф. Владимирсько

го, — це захворювання, які передаю
ться з роду в рід протягом багатьох 

^поколінь.
Кожен із нас має по дві однакові 

хромосоми. Всього їх 23 пари. І мож
на сказати, що всі пари, окрім 23-ї 
статевої, однакові, вони неначе дуб
люють одна одну: дві перших хромо
соми, дві других, дві третіх і т. ін. Од
на з них дістається нам від батька, 
друга від матері. Можна спрощено 
вважати, що на кожній хромосомі 
розташовані однакові гени, як на
мистинки на ниточці.

Якщо від батька і від матері попа
лає нам однаковий патологічний ген 
якогось одного захворювання, вини
кає захворювання. А якщо одержано 
тільки один ген від батька чи від ма
тері, захворювання не проявляється. 
Ця людина стане носієм патологічно
го гена.

Я взнала від свого співбесідника

захворювання на найраніших етапах 
життя зародку. Пренатальна діагнос
тика необхідна, бо, я з цьому глибо
ко переконана, багато хто відмовив
ся б від народження свідомо хворої 
дитини.

Нині наша медицина не готова по
ки що запобігти народженню дітей, 
хворих ФКУ. Але уже освоєні і за
стосовуються методи виявлення цієї 
хвороби у новонароджених. Лікарі 

БІЛЬ

ка дитина не зможе піти у звичайну 
школу, але в усякому разі вона буде 
позбавлена від інвалідного будинку.

Ці діти назавжди залишаться де
більними, але чотири класи зможуть 
освоїти, набути кваліфікацію — хай 
найнижчу — теж. Державі не дове
деться витрачати величезні кошти на 
їхнє утримання в інвалідних будин
ках.

Найкращий строк для енринінга — 
четвертий-п’ятий день життя. До™ьо- 
го часу у крові встигає накопичитись надлишок особливої речовини 1 Гмі 
нокислоти фенілаланіна, по якомі 
дитиниВбеоЗтьЯо ДІ?ГНО3- 13 п’ятий 
дитини беруть 2 — 3 краплинки мппої і 
^°бланкТ Пот1мИп°СОбЛИВИЙ папіРець 

аНК-.ПОТ’М пересилають його в 
лабораторію. Якщо є підозра, що ди

материнський
БУТИ ЧИ НЕ БУТИ ДИТИНІ В СІМ'ЇІ Усе частіше хворі різноманіт

ними спадковими захворюваннями, а також їхні родичі відчувають нео®= 
хідність обміркувати проблему медико-генетичного прогнозу сім’ї
неймовірні речі. Виявляється, в нашій 
країні ножний 50-й, а в окремих ре
гіонах ножний 40-й носій гена фе
нілкетонурії. Носій — цілком нор
мальна, здорова людина. Якщо у до
рослому житті він зустрічає партнера 
по шлюбу не носія, то побоювань що
до потомства немає, в гіршому ви
падку народиться теж носій. Янщо ж 
носій зустрічає носія, то дитина одер
жить від них або обидва патологічних 
гени і захворіє фенілкетонурією; або 
один хворий, один здоровий ген і ста
не носієм; або два здорових гени, ад
же в батька з матір’ю є по одному 
здоровому гену, яні в 25 процентах 
попадуть дитині, і вона буде абсолют
но здоровою.

На жаль, у нашій медичній практи
ці поки що немає доступних методів 
виявлення носіїв. Вони визначаються 
вже по народженій хворій дитині. У 
нас також не застосовується прена
тальна діагностика вагітних жінок, 
яка може в результаті біохімічного 
дослідження клітин плоду виявити

називають це скринінгом новонарод
жених.

Фенілкетонурія — підступне захво
рювання. Необоротний процес по
шкодження головного мозку дитини 
відбувається в перші тижні життя без 
видимих ознак. Мати помітить відста
вання в розвитку приблизно у рік 
життя: голівку погано тримає, слабо 
реагує на предмети, звуки. Але спра
ва в тому, що захворювання виліко
вується повністю, якщо воно виявле
не не пізніше двох місяців з народ
ження. Інакше хвороба неминуча і лі
кування вже ніколи не дасть повного 
ефекту. Дитина назавжди залишиться 
слабоумною. Але і в цьому випадку 
не треба опускати руки і відмовля
тися від дитини. Навпаки, необхідно 
докласти всіх зусиль для безперерв
ного лікування, саме безперервного, 
інакше воно безглузде. Ясна річ, та-

У випадну Фпід;аеНрадженняТОР^ЄТЬСЯ 

&НЛа3 -ПР-
призначають дитині* ?па.???ЧЄНі л‘каРі 
терапію, яка є єдиним У АІЄТО”хворювання, а ма?іп Куванням за- 
йому догляДу3 і гоі%НанвнЧВТЬ правиль- 
тини. у годуванню хворої ди-
каЛрМоУЛ^ХниТмозПоРк°т1ВГУЄГЬся кіль-

Якби на практиці все було тл 
так, як написано више « У Очно 
ло б інвалідних будинЛв деНЄ бу’ 
муються діти В т/м„ ' -Яе УТРИ- 
««V. Т»«и .«‘Лі™™,,' 
мор«.1а л"бач«; "Р“'«™
півлюдей, повних ідіотієІ яи? - На’ 
землю, гризуть паркани' V . '”ДТЬ 
тримається ні кал ні п? У Яких не 
запам'ятати цеТа' все жи™В’1ЩО6 
ловке — постапять.^ е життя. І го. постаратися попередити цей

на по скринін- 
іроджених на 
азних авторів 
йх), від 10—до 
іштів у порів- 
Ностійне утри- 
іних будинках, 
кринінга ново- 
рітка організа-

біль людський. Пр 
гу і лікуванню и 
ФКУ дає, за дани 
(зарубіжних і раді 
30-разової еконо' 
нянні із витрата.-?' 
мання хворих в >? 
Програма загальн 
народжених на Ф 
ція їхнього лікувН Дасть щоріч
ний економічний с.' 3 *<'2^ міль
йона карбованців,-’тозорячи про 
моральний аспект,кР багаїо сімей 
розпадається мери ЗОРИХ Дітей, 
надто багато гра«-' відбуваться. 
Цю біду Відвести ■ по СИЛ|1

Білорусія, прибг’- Москва, Ле
нінград, Харків, Кр^АаР. Кривим 
Ріг, Донецьк-0^^^ пеРе- лік міст, де налЗН ^‘эгности- 
ку і лікування Ф^'^етону- 
рією.

цих регіонах Стан справ ’ ;т> Сотні й 
країни, про» , в ка отв < 
подібних збери«-ділення Мо^ 
медикогенетичноі^рично. л _
ковськоі дитячої П- £
ні № 6, яким за»^ов; 
дичних наук 0. Д

лл АІВ.І пише Б- А- »з 
«Я прожив 32 і жодного ра- 

Тюменсьної облас^ з фенілкетону- 
зу у пресі не читає рДсесТра $ тен< 
рію. Моя дружина " іахворювання. 
нічого не знала ПР0’; дитячі лікарі 
А що найбільше А ’ до пуття не 
про нього теж ЙІ 
знають.

Незабаром наш(
ться 2,5 рони. В з-' . <ІВГІ.
помічати відставав Лі. Лікарі з ди- 
ли в цей час в м. 
тячої лікарні пост 
ребральний паг" 
г , _______ ‘
но. Визнали його 
понували здати 
ЯСНИВШИ, ЩО ЛІН) 
«нсу. И* хькуоб.

Ай лікарів 
робити, у оік 
ікати во сліз.
«Пройде, да_

^НОВІ ВИПОВНИ- 

«вЧрці ми почали 
розвитку, жи- 

Лікарі з ди- 
. іддіагноз — це. 

іоста^ Робили уно- ..арал>;)тни. Усе мар
ли, масажі, давала'>ним і заПрО_ 
но. Визнали його дитини, пО- 
понували здати вМ його немає

Нарешті було поставлено 
ний діагноз — ФКУ. Але з ві 
рів батьки втратили дорогоці 
і хлопчика повністю уже ні 
не можна. Але як це поясні 
нам?

Кожний день у цій лікарні 
на попередній: йде прийом 
Сторонній людині, що зипадн 
нилась тут, важко без здриг 
витися на маленьких пацієнт 
ДУ — звичайні здорові дітла 
замість дитячого белькотіння 
мукання, п’ятирічний не скат
ки йо?лу років, і не зможе по 
до десяти — не під силу це м 
му. враженому хворобою. Це 
виявлені. А таких, на жаль, 
ло.

Розмовляючи з батьками 
дітей, що приїхали в 6-ту я 
усіх куточків нашої країни, 
міла, що не тільки для них 
тонурія — абстракція, але 
діатріа багатьох периферія 
рень — теж.

Кожного року у нас нар< 
приблизно 500 чоловік, хво 
Ця цифра, звичайно, лото 
гальній кількості ноаона? 
Але здумайтесь, з кожню 
кількість інвалідів збільшує 
чі-втрмчі... І якщо приблиз 
частину їх своєчасно вияе 
інші (їх близько 90 процє 
завжди залишаться розумо 
-ПИ/АИ.

За останні 20 років 
охорони здоров'я СРСР не 
вало накази про створенні 
генетичних консультацій. А 
посувається повільно. На в 
поки ЩО десяток консульт«

■ Агіи переїхали . 
ла^гь. Звертались 
Вони не знали. 
і три місяці - 
Невропатологи по 
вайте частіше

Від чого його 
поки випадково 
відділення. Допо 
ДИ..Л.

и про ваш» 
нам бога ра?

Ц» 90 процентів хворих 
своєчасному скринінгу мог 
повноцінними громадянам*

20 РОКІВ медино 
иЛ.^.ЛвНМЯ Фактично є нє 
^«тром з діагностики 
пАЇ? м?скві і консультати 
Йпы- Кї>а’ни- В реєстр; від; 
ча 200 хворих МОСКВИ
?УЛЯОМО°Т ХВОіУі 

консультативну іохімічнии (очний 1 заочн



—------- ^_кому Клу61 <<ПеРевесло» • Що протиставити спадковим хворобам?
«Молодий комунара

ікк запрошення, а 
аа прогледіти мету І 
творчого об’єднання, 
ний товаришу!
^мо Вас на зустріч у 
инммеодшій вітала 
та буде;
іво відстоювати свою

їчатнея 
пно; 
гнітися

до хрипоти.

(при бажай-

зюпері
<ітнв. спілкування —

колись дуже

- Ї.ІЗ
чи культурний центр
тема нпоїЛЯ ?* Асаме так& 
ту на !2'ом-уааласьдляднспу- 
мннулий 1 1,Ом' Зібранні. День 
ииніщній нЛ1,”>’0 міста і день 
ра беч и можлива культу-
Л>аднціі> н» національні
майбутн яКіім ви уявлявте 
КОЇ віта?.. •'*натурно-МИСТвЩг 
називатнея ' клубу)? ЙК ІЙ 

новий«.1.“1 •‘«питання були ос- 
1 це Чй Иа першому Зібранні. 
аавда**^1аио Вявначитч меТу,

* а а гл яиутнв траш-

20 лютого 1988 року

І «Чекають зими

«хто
ПОРЯТУЄ

ОБЕРЕЖНО: ФОРМАЛІЗМ
«Англійський гумор

'JLJLJL /L JLJLL

регу- 
житло 
твор- 

облає-

«ЧИ СЛІД ШУКАТИ ТЕ,

року, 
від 

начальника 
управління

В. ШКОЛЬНИКОВА. 
(За матеріалами тижневика Ра
дянського дитячого фонду іме
ні В. 1« Леніна «Семья»).

прекрасних дискусійних, мис- 
тедько-пізнавальних вечори Ви- 
кладач музичної школи № і 

і, Ірофимова захоплено роз
повіла про творчість відомого 
польського композитора Каро
ля Шимановського, дитинство І 
юн сть якого минули в нашому 
місті. Звучали «Мазурка» і 
«Прелюдія» композитора. А 
яке справжнє свято душі влаш
тували перевесляни разом із 
викладачами та студентами 
музично-педагогічного факуль
тету Кіровоградського педін

ституту — ве
чір російського 
романсу. «Пом
нишь ли но
чи», «Я встретил 
вас», «Не при
нуждай», «Толь
ко раз», «Я пом
ню вальса звук 
прелести ы й»... 
«Хіба може так 
розчулити ду- 
*її почуттями 

гармонії сучасна
вте посперечатися до хрипоти!

$уде в місті площа Корифеїв театру! 

н цікавий, але—проект.

а розкіш в людсько- 
. Як нам його справді 
ає! І якщо ще в своє- 
ому колективі ми зна- 
сійврозмовннків, то, 
іаемо.про творчі монс- 
успіхи, проблеми сусі- 
ь артист« знають про 
ків, а архітектори про 
яків? Та й чи знають 
галі одне одного. А чи 
іотреба? Є! В сьогод- 
ас гласності, розкутої 
лькп замкнутий саміт- 
й не встиг прокнну- 
же думати інакше. Бо 
зкн потреба, сьогодні в 
цпь спрага людського 
ння.
мііет майбутнього лі- 
ю-мнетецького клубу 
Панченко, В. С. За- 

;ь. М, В. Хомандюк, 
Барабаш, П. І. Се- 

Б. П. Куманськнй, 
Інчукова та інші) зна- 
>чну ноту, яка звучить 
. серцях. Хіба може бу- 
.ужим інтелігентний кі
нець до запитання: <Кі-

& піти у звичайну 
лу разі вона буде 
5ЛЇДНОГО будинку.
1 залишаться до
зи класи зможуть 
іліфікацію — хай 
Держав' не дове- 
гличезнІ кошти на 
інвалідних будин-

ній день мнстсг ького об’єднан
ня— про це ’умав кожен із 
майже півсотн присутніх того 
останнього осіннього вечора в 

сім’я». Спере- 
до хртпти, але

кафе «Молода 
чалнсьдшї- вді

*
З МзНМке сої 

покованих для 
турнО’Мистецького клубу міста 
вибрано най з і чнішу: «Пере
весло». Автор її — режисер 
Кіровоградеькрі о театру ля
льок М. В. Хомандюк:

— Прекрасне слово з лекси
ки ще недавн .х наших батьків 
і дідів, трударі родючого пше
ничного степу 
му слову житі я, в переносному 
значенні: як юрідне збіжжя 
збирається перевеслом у сніп, 
так наше «Перевесло» має зі
брати до гуп • творчу інте
лігенцію міста, та й облас
ті А < знут^не сло
во в Ъловх яке с//шол1чие: 
весло — вести <а собою, пропа
гувати розумне, мудре, вічне.

За три неповних місяці «Пе- 
рїївесло» подарувало собі три

(іі нази, запро- 
назви літера-

родючого пше- 
Повернути цьо-

шу, наповнити 
добра, краси, і 
музика з її навіженими ритма
ми, лавиною звуків? Так, як 
ось ця ніжна музика минулого 
сторіччя?» — думав того вечо
ра, певно, кожен. Хор факуль
тету тоді ж виконав кантату 
київського композитора Ста
ніслава Викова (він закінчив 
наш педінститут) на вірші кі
ровоградського поета Валерія 
Гончаренка про героїчний по
двиг комсомольців села Крас- 
ногірки Голованівського району 
в роки Великої Вітчизняної 
війни.

Січневе зібрання «Перевесла» 
було присвячене зустрічі з го
ловним архітектором області 
В, О. Раком. Серйозні пробле
ми нині склалися в нас із міс
тобудівництвом, збереженням 
та 'реставрацією архітектурних 
пам'ятників минулого. Яке май
бутнє центральної частини міс
та? Коли нарешті почнеться 
реставрація Покровської церк
ви? Чи є смисл перебиратись 
нашому театрові у велетенську 
будівлю з залом 
Найунікальніша 
руда на Україні 
сучасники, дали 
тися? Чому так 
пам’ятників 
землякам, ----- .
шкіл, названих їхнім іменем?..

па 1000 місць? 
фортечна спо- 
— чому ми, 
їй занапасти- 
мало в місті 

нашим . видатним 
вулиць, скверів,

Запитання, пропозиції, поради, 
обурення — так відверто йшла 
розмова. Були й відповіді — 
на зібрання «Перевесла» того 
вечора прийшли, окрім архі
текторів, працівники правлін
ня обласної організації това
риства охорони пам’ятників 
історії та культури, міськкому 
партії. Дискусія відкрила очі 
на багато «не гюмічуваних» 
досі проблем і резервів їх роз
в’язання.

А ще звучала музика компо
зитора ІО. Мейтуса, нашого 
земляка. Письменники, які про
живають в нашому місті, роз
повіли про свої книги, випуще
ні торік видавництвами респуб
ліки. Читались вірші.

Набирає сили «Перевесло». 
Ще триватимуть пошуки про
ведення зустрічей, виходу на 
ширшу аудиторію... Ще попе
реду багато. Але зроблено най
головніше — створено в місті 
літературно-мистецький клуб, 
і він має своїх ревних при
хильників, кількість яких що
далі зростах.

В. БОНДАР.
Учасники «Перевесла» вино

сять на обговорений проект 
плану роботи на перше пів
річчя.

22 лютого; — Вперед до Ле
ніна (обговорення п'єси 
М. Шатрова «Далі... Далі... Да
лі!»),

— українські пісні і романси 
(В. СтратІєв).

14 березня: — Музичний ве
чір (Г. Нейгауз).

28 березня: — Школа в умо
вах перебудови (зустріч з пра
цівниками облвно і міськвно),

— ляльковий театр: «капус
ник».

11 квітня: — Поетичний ве
чір (Дмитро Чередниченко, Во
лодимир Базилевський — м. Ки
їв),

— віночок пісень: виконує 
Раїса Зимогорова.

25 квітня: — Театр і глядач 
(зустріч з С. Васильєвим),

— пісні у виконанні артистки 
театру ім. М. Кропивницького 
Н. Биковченко.

23 травня: — Дискусія «Ук
раїнська мова в Кіровограді: 
проблеми і перспективи»,

— концерт бандуристок 
зична школа № 2).

[Ц| А проблемну розмо- 
■■ ву, опубліковану під 
таким заголовком у пер
шому номері «Молодого 
комунара» цього 
надійшла відповідь 
заступника 
обласного 
культури 10. 1. Компа
нійця. Зокрема, вій по
відомив таке:

ЧОГО НЕМА
•— Управління куль

тури вважає дотримання 
мовного статусу театру 
справою із ряду най
важливіших. Статус на
шого театру — обласний 
український музично- 
драматичний. Репертуар 
театру формується іїого 
художньою радою згід
но «Положення про 
формування репертуару 
та контролю за якістю 
вистав музично-драма
тичних театрів і театрів 
ляльок»; затвердженого 
міністром культури 
СРСР, Запропонований

для скринінга — 
НЬ ЖИТТЯ. До цьо* 
игає накопичитись 
і речовини — амі- 
іиіна, по яному 
гноз. із п’ятки 
краплинки крові; 

собливий папірець 
ресилають його в 
€ підозра, що ди

нй
ізноманіт 
ь необ*

ЭЛ53 ПОВТОРЮЄТЬСЯ, 
іджеяня Діагнозу 
терміново направ* 
. Досвідчені лікарі 
і спеціальну дієто- 
им Лінуванням за- 
) навчать правиль
на нню хворої ди* 

зодоажується міль- 
к та Інші тканини 
от». Увесь цей час 

під контролем пі
нної консультації, 
і есе було точно 
'іще., у нас не бу- 
удиниів, де утри- 
эму ЧИСЛІ і хворі 
один раз приїхати 
іобачити цих на- 
гдіотів, які ІЯДТЬ 
ркани, у яких не 
ні сечовина, щоб 
все ЖИТТЯ. І ГО- 

попередити цей

Нарешті було поставлено правиль
ний діагноз — ФКУ. Але з вини ліка
рів батьки втратили дорогоцінний час 
і хлопчика повністю уже вилікувати 
не можна. Але як це пояснити бать
кам?

Кожний день у Цій лікарні схожий 
на попередній: йде прийом хворих. 
Сторонній людині, що випадково опи
нилась тут, важно без здригання ди
витися на маленьких пацієнтів. З ви
ду — звичайні здорові дітлахи, але 
замість дитячого бельнотіння глухе 
мукання, п’ятирічний не скаже, скіль
ки йому років, і не зможе порахувати 
до десяти — не під силу це його розу
му. враженому хворобою. Це гузно 
виявлені. А таких, на жаль, тут нема
ло.

Розмовляючи з батьками хворих 
дітей, що приїхали в 6-ту лікарню з 
усіх куточків нашої країни, я зрозу
міла, що не тільки для них фенілке- 
тонурія — абстракція, але й для пе
діатрів багатьох периферійних ліка
рень — теж.

Кожного року у нас народжується 
приблизно 500 чоловік, хворих ФКУ. 
Ця цифра, звичайно, потопає о за
гальній кількості новонароджених. 
Але вдумайтесь, з кожним роком 
кількість інвалідів збільшується вдві
чі-втричі... І якщо приблизно десяту 
частину їх своєчасно виявляють, то 
інші (їх близько 90 процентів) на
завжди залишаться розумово відста
лими.

За останні 20 років Міністерство 
охорони здоров’я СРСР не Раз вида
вало накази про створення Д 
генетичних консультацій. Але СПР 
посувається повільно. На КР
поки що десяток консультацій.

Ці 90 процентів хворих дітей при 
своєчасному скринінгу могли 
повноцінними громадянами.

Майже 20 років
відділення фактично є H.eOCV ^вання 
центром з д,агностики„’ мИм иент* 
ФКУ в Москві і консУл^т^пілення — 
близьнсГ'ііОО xVpÄch^J.^thch- 

оо«ий Ха°А«о-Го НаМ в0Га'"₽"а- ^я^н^^н^улГАуивн?чнД-=
Відділення, долом«”* біохімічний (очним і заочним)
ди...».

біль людський. Програма по скринін- 
гу і лікуванню новонароджених на 
ФКУ дає, за даними різних авторів 
(зарубіжних і рвдянськ их), з д 10 до 
30-разової економії коштів у порів- 
нянні із витратами на постійне утри- 
мання хвооих з інвалідних будинках. 
Програма загального счрин.нга ново- 
нараджених на ФКУ ‘ організа
ція їхнього лікування дасть щоріч
ний економічний ефе«’ ’ 19.2о міль- 
йона карбованців. Не говоряЧИ пр? 
моральний аспект, надбагато с.меи 

розпадається д,й' відбувається!
надто багато трагец м '
< г" х*-гід ндм по силі!Цю біду відвести

с- • п^ьв^алтика, Москва, Ле- білорус:«, !Прибал одар Кри8и.
нінград, карк 1 73 нЄЗЄликий пере-
Р.г, Донецьк — о-" ^еноГ- агности- 
ЛІК МІСТ, я® ” ^ИХ фенїлкетону- 
ку і лікування хвои 
рією.

. іні^их регіонах Стан справ в Сотн.
країни, проілюстру сЯ а картотец. 
подібних зберіга~а.^ділення Мос_ 
медикогенетично ґ_ х; ^трично? лікар-
ковської дитячої П кандидат ме.
ні № 6, яким завіДУайч08 
димних наук О- Д■ _ пише б. д. ,3

«Я прожив 32 І жодного ра-
Тюменської область фенілкетону-
зу у пресі не мита медсестра і теж 
рію. Моя ДРУжИ^^ це захворювання, 
нічого не знала п^,и3ус дитячі лікарі 
А що найбільше Д оГС> до пуття не 
про нього теж н’
знають. синові виповии-

Незабаром наииоМУ ^сяці ми почали ться 2,5 РОНИ. В 3-*^ розвитку. Жи. 
помічати відстава а3с>а'’^“арі з ди-
ли в цей час в авил.1 Ярабиїи~иЦв’ тячої лікарні поста» робили уно-
пебральний парал’ таблвтни. Усе мар. 
Би, масажі, Давали б,льним і запро- 
но. Визнали иОГ° БуДй^ й5гп ^ °’ лонували здати в немає
яснивши, що л
сенсу. Тк7^,-;сьну Об-

■Му пеоеїхали жи> овУ ПО лікарів.- Ж, звертались робити, у рін
шо 3 гикати до слізВони не знали, и; «Ппоиш» „Г

і три Місяці син "оаДиЛ да-
Невролатологи Іу».
вайте частіше з м и не лікували, 

.-.АГЛ ті^^на^и про вашеВід чого його ме иам бога ше

роль за лікуванням (результати над
силаються більш ніж у сто міст краї
ни), корекцію дієтотерапії. На жаль, 
у відділенні немає стаціонару для іно
городніх, ясла-садок створений для 
москвичів.

Відділення працює з граничним пе- 
ренавантаженням: три лікарі-генетини 
мають в рік 5,5 тисячі звертань, два 
лікарі-біохіміни по селективному 
енринінгу обстежують 2,5 тисячі па
цієнтів (36 тисяч досліджень) при пе
редбачуваному навантаженні 450 об
стежуваних у рік на одного лікаря і 
лаборанта. Крім цього, вони ж прово
дять щорічно близько 7,5 тисячі ана
лізів по контролю за лінуванням ФКУ.

Багато що взяв на себе персонал 
відділення сам і виконує ту роботу, 
яка не входить в його посадові ін
струкції. Воістину Ініціатива ка
рається.

Потрібні Всесоюзний центр з пере
кваліфікацією там лікарів, потрібні 
діючі регіональні генетичні центри. 
І потрібні вони нам сьогодні, а не 
завтра, не в наступній п’ятирічці. Бо 
тільки вони зможуть створити зовсім 
інший моральний клімат у величезній 
кількості сімей, де першу радість ма
теринських і батьківських почуттів 
затьмарило горе.

Дуже часто, не встигає ще жінк* 
оговтатись від першого удару, по- 
чувши це чуже слово «фенілкетону- 
рія», як за ним настає іншими зали 
шає чоловік. Він в усьому звинува
чує жінку, дорікаючи в тому, що 
вона, мовляв, неправильно себе по
водила під час вагітності. Пригадує 
бокал шампанського на Новий рік і 
катання на велосипеді: живіт, бачте, 
був непомітний. І ось результат — 
дитина каліка. Чоловік залишає. Не 
розуміючи, що ні жінка, ні він не вин
ні. Обоє вони, здорові, виявились но
сіями гена ФКУ. Сім’я розпадається, 
і тягар знову лягає на жіночі плечі 
Скільки їм ше належить витримати.

ЛЕБЕДІВ?»
Тривожний сигнал чи- 

тача-природолюба, на
друкований у номері 
«Молодого комунара» за 
19 грудня минулого ро
ку, знайшов відгук в 
Олександрівському рай
комі ЛКСМУ. Секретар 
райкому О. ШИШКА по
відомив:

— Замітку «Хто поря
тує лебедів?» обговоре
но з учнями Новоосот- 
ської восьмирічки. Ком
сомольці й піонери вели 
мову про важливість 
завдань, пов’язаних з 
охороною навколишньо
го середовища, в тому 
числі й про збережен
ня диких звірів та пта
хів. Вони взялися пого
ворити з батьками, од
носельцями з тим, щоб 
історії, подібні до мину
лорічної, більше не трап
лялися. Нинішньої зими 
учні систематично підго
довують птахів, які зи
мують в околицях села.

Прозвучала під час 
розмови й пропозиція 
про те, щоб після того, 
як лебеді повернуться, 
взяти їх під опіку ново- 
осотців, берегти від не
добрих людей.

КОНТРОЛЬ 
гласність 
qic вість

театром репертуар по
годжується із управлін
ням культури облвикон
кому і затверджується 
рішенням колегії Мініс
терства культури УРСР.

Керівництво театру 
планує відкриття малої 
сцени на жовтень 1988 
року. При будівництві 
нового приміщення ук-

НІДЕ?»
раїнського музично-дра
матичного театру вра
ховуються всі сучасні 
потреби в підсобних кім
натах.

Міськвиконком 
лярно виділяє 
для запрошених 
чих працівників 

театрів і філармо-них
нії. Заради поліпшення 
задоволення творчої мо
лоді житлом у 1987 році 
прийнято рішення про 
будівництво малосімей
ного гуртожитку, який 
буде введено в дію у 
1988 році.

з острахом»
Під таким заголовком 

З листопада минулого ро 
ну в газеті критикува
лось керівництво прод 
торгу Ленінського райо
ну обласного центру за 
неувагу до магазину 
№ ЗО — холодно в ньо
му, вікна розбиті, двер> 
не зачиняються... На 
критику відповів заступ
ник начальника управ
ління торгівлі облвикон
кому А. К. СТЕПАНЧУК.

— Збільшено площу 
нагрівання опалювань 
них приладів — постав 
лено додаткові регістри; 
замінено трубопровід, 
який подає гарячу воду 
в систему опалення, на 
більший діаметр; відре 
монтовані двері, заміне 
но розбите скло. Крім 
цього в нинішньому ро
ці планується зробити 
капітальний ремонт ма
газину № ЗО.

«Дещо про «бідних» багачів»
У статті нашого кореспондента під таким заголов 

ком досліджувалась кадрова проблема сільських ма
газинів області. Як відомо, багато сільських магази
нів зачинені, випускники кооперативних училищ, ін
ших навчальних закладів неохоче йдуть працювати 
у село. Недостатньо ведеться профорієнтація про 
фесії продазця в селі...

Стаття про цілий спектр проблем сфери обслугову
вання була надрукована ще 12 вересня. І ось тільки 
в січні цього року редакція отримала відповідь від 
заступника голови правління облспоживспілки Б. В. 
ЛЕТИ. Чотири місяці — така оперативність реакції на 
газетну публікацію.

— В області поліпшено підготовку спеціалістів га
лузі, — повідомляє Б. В. Лета. — Торік Кіровоград
ське кооперативне училище, Олександрійський на
вчально-курсовий комбінат і 15 підприємств-шкіл 
підготували 417 продавців. Всі вони направлені на 
роботу в організації й підприємства споживчої 
кооперації області. В кооперативне училище в групи 
продавців набрано 120 учнів, дві третини з яких ни
нішнього року уже працюватимуть за фахом. Ще 126 
продавців підготують підприємства-школи.

Стосовно Новоукраїнської райспоживспілки. Поліп 
шено забезпеченість продавцями і з початку ниніш
нього року зачинених магазинів у районі немає. Ни
ні в магазині-школі навчається молодь із сіл Ганнів- 
ки, Глодос, Комишуватого, Новоєгорівки, Петрівки, 
Рівного. Всі вони на початку весни працюватимуть у 
магазинах Новоукраїнської райспоживспілки. Поліп
шено також умови роботи лродавців у цьому райо
ні: в 43 магазинах відремонтоване опалення, у 24 
зроблено потокозий ремонт.

Нинішнього року передбачено поліпшити профорі
єнтацію серед молоді. Проводити її разом з комсо
мольськими організаціями — збільшити прийом уч
нів у кооперативні навчальні заклади за комсомоль
ськими путівками. Адже торік за комсомольськими 
путівками не направлено на навчання жодного май 
бутнього продавця. Поліпшиться також зв’язок коопе
ративних організацій з колгоспами й радгоспами — 
готуватимуть кадри на договірних умовах.

не для нас»
15 грудня 1987 року в «Молодому ко 

мунарі» було опубліковано матеріал під 
такою назвою. У ньому ми розповіли, як 
директор заводу «Червоний Жовтень» 
С. Хайченко зірвав «Комсомольський 
прожектор» з критикою на свою адресу. 
Пожбуривши стіннівку в смітник, керів
ник, певно, сподівався, що таким чином 
враз вирішить і всі проблеми з опален
ням цехів підприємства.

...Минуло майже два місяці. Редакція 
v.відомо не надсилала на завод офіційне

нагадування про реагування на критику, 
сподіваючись, що публікація однозначно 
вказала на явно нетактовну поведінку 
С.Ф. Хапченка і що відповідь на мате 
ріал не забариться. Але, як виявилося 
даремно...

— А ми чекали офіційного докумен 
ту, — пояснив при зустрічі з кореспои 
центом причини «мовчання» секретар 
партійної організації Г. І. Ганущак. — 
Надійде лист, дамо відповідь... І. взага 
лі, па партійних зборах наш керівник 
визнав свою провину...

Шкода, що редакція про це довідала 
ся лише після піл відання заводу корес 
пондентом

//



«Молодий комунар»

ДРЕСУ цього рейду на
звав читацький відгук, 

надійшов відразу після

д 

що 
опублікування в «Молодо
му комунарі» серії мате
ріалів з Кіровоградської 
кондитерської фабрики,

— «Несуни» не переве
лися і належної боротьби 
з ними не ведеться, — 
констатував автор. — А 
шкода... Вони, хапуги, тяг
нуть з підприємств усе, 
що під руку потрапить. На 
власні очі не раз бачив, як 
виходять з Кіровоград
ського птахокомбінату лю
ди, зовні схожі на опудал 
чи гіпсові статуї. Маю 
на увазі «габарити» пра
цівників цього підприєм
ства. У кожного під паль
том, а то й на ногах під
в’язані шматки м’яса. 
Продукція та, як правило, 
йде на продаж. Останнім 
часом на НовомиколаївцІ, 
де знаходиться комбінат, 
набула поширення «нова 
форма» обслуговування 
покупців — доставка м’я
са додому. По три карбо
ванці за кілограм. Не 
дивно, що дехто з «м’яс
ників», маючи зарплату 
80—100 карбованців, жи
ве на широку ногу. Пора 
перекрити хапугам кисень! 
Поцікавтеся, нарешті: ку
ди дивиться адміністрація 
того «Клондайку»?»,

...Разом зі старшим 
уповноваженим відділу 
боротьби з розкраданням 
соціалістичної власності 
Кіровського райвідділу 
внутрішніх справ обласно
го центру А. В. Гавриловим 
ми вирушили на птахоком
бінат, коли вечірні сутінки 
почали огортати місто.

— Скоро завершиться 
зміна, зустрічатимемо «не
сунів» на прохідній. спецівку.

коротко інструктував Ана
толій Володимирович.

Чи сумнівався керівник 
нашої рейдової бригади в 
тому, що виявляться се
ред робітників птахоком
бінату любителі поживи
тися за державний раху
нок? Здасться, ні, бо май
же кожна планова чи по
запланова перевірка цьо
го підприємства, проведе
на працівниками міліції 

раніше, давала інформа
цію до роздумів. Уза
гальнивши її, матимемо 
ось таку картину; тільки 
минулого року на прохід
ній було затримано 41 
^несуна», У (<их рилучили 
216 кілограмів м’яса. На
родний та товариський 
суди розглянули справи 
29 злісних порушників 
соціалістичної законності. 
Сума штрафів, які з них 
стягнуті, склала 2795 кар
бованців. Насторожує те, 
що кількість дрібних кра
діжок зростає. х Скажімо, 
в порівнянні з 1987 ро
ком торік їх вчинено на 
10 більше.

.„Прохідна добре освіт
лена. Здалеку видно пер
ших робітників, що про
минули її і зібралися, бу
ло, завернути на автобус
ну зупинку...

Скільки 
«пупикш» 
у Лукіна?

Широко розставляючи 
ноги і руки (чому, ви, ма
буть, уже здогадалися) в 
машину зайшов...

— Електрик птахокомбі
нату Лукін. Лукін Олек
сандр Пилипович, — на
звався він.

— Чого ж це ви з ро
боти так пізно!

— Та кислоту для аку
муляторів тільки-но отри
мали. От і заливали...

— Щось взяли!
— Тільки пупини. Пу- 

пики, більше нічогісінь
ко, — О. П. Лукін роз
христав брудну

— А де ж БОНИ?
— Та...
- Де»
— В рукавах, холошах 

штанів...
— Вкрали!
— Ну, що ви? Йду по 

цеху, бачу; лежать пуп
чики. От і взяв...

— А на прохідній?
- А що на прохідній! 

Іам через одного переві
ряють...

Не таким відвертим був 
попервах Аркадій Сергі
йович Ііермінов, вантаж
ник холодильника. А 
тім 
його 
про те, що 
птахокомбінаті 18 
що останні чотири 
не брав 
ніжки. А

по
довблося вислухати 

плутану розповідь 
працює на 

років, 
роки

навіть курячої 
що ж змусило

ЧИ ЛІТАЮТЬ КОРОВИ?
Не поспішайте з відповіддю: на Кіровоградському 
птахокомбінаті часом і таке трапляється...

сьогодні прихопити 3,3 кі
лограма яловичини?

— Та синові хотів 
дарунок зробити...

з фанта-

ПО-

порядку.

— Вочевидь, 
зісю у Аркадія Сергійо
вича ке все в 
Справжній урок йому під
ніс М. І. Ухнят, електрик 
птахокомбінату. Спочат
ку він пручався і огризав
ся, як неслухняний беш
кетник. Та, поки розпиту
вали, він, думаючи, що 
непомітно, підсунув ПІД 
сидіння пакунок з 3,3 кі
лограмами першосортної 
свинини, 
цей 
Ч6В 

він 
рез 
так), 
місце, щоб 
вати...

— З пакунком м’яса за 
поясом?.. Що ж ви дума
ли з ним зробити?

— Та нічого я не ду
мав.

Коли .ж йому 
фокус не вдався, по- 
виправдовуватись, що 
навіть не вийшов не
прохідну (це дійсно 

, е покинув робоче 
зателефону-

— Скільки років 
тут працюєте?

— Десять...
— Тільки чесно, 

часто крали м’ясо?
— Як це «кра

ли»? Брав, дово
дилось.

— І все-таки?
— Ну, не кож

ного дня. Та як
що й брав по гра
мів 300, то це хі
ба крав?!.

Вантажник 
лодильника 
лій Минович 
менний поводився 
найупевненіше: він 
не поцупив нічо
го. Тільки й усьо
го: був під граду
сом. І зовсім не 
вважає це якимось 
криміналом. Та 
пізніше з'ясується, 
що він «свою пор
цію» м’яса вагою 
в 3,5 кілограма 
хотів взяти 
вчера...

хо-
Віта-

Пись-

ще

«Ліки»
від усіх
хвороб

Ще дорогою 
працівниця Кіров- 
ського райвідділу 
внутрішніх справ 
Галина Федосіїв- 
на Артюгіна роз- 
нам кілька курйоз-повіла 

них випадків, що сталися 
під час попередніх пере
вірок пропускного режи
му на птахокомбінаті.

— Як ви гадаєте, скіль
ки курей може замаску
вати під одягом жінка!— 
ніби між іншим поцікави
лася вона. — П’ять!

6 назвала місця, де спе
ціальними ремінцями (во
ни с у всіх хапуг), нріпи- 

ться птиця. Про деякі на
віть згадувати незручно.

— А яке виправдання 
найпопулярніше у «несу
нів»! — продовжувала «те
стувати» нас Галина Фе- 
досіївна.

Стенули плечима.
—• «Хворій дитині (мате

рі, чоловікові) несу м’я
со». Ось побачите.

Г. Ф. Артюгіна мала ра
цію. Вже перша жінка, в 
котрої вилучили курку і 
900 грамів делікатесної 
печінки (до речі, несла 
вона все навіть не ховаю
чи, у сумочці) слізно по
чала благати;

— Відпустіть, дитина ж 
хвора. їй несу курочку..,

Кіровоград лихоманила 
епідемія грипу. Можливо, 
й справді хворіла у Н. А, 
Бабіної (це була саме во
на) дитина. То чому ж не 
поспішила комірниця, як 
ми всі, в магазин чи на 
ринок?

Врешті-решт, гіркі сльо
зи на очах жінки змінили
ся невимовною люттю:

—» Спробували б ви про
жити на 80 карбованців!— 
відрізала вона, коли скла
дали акт.

Про філе,
холодильник
1 арматурні
східці

називаю 
З обліком 

не все гаразд. Точні- 
його немає зовсім.
В. Пугаченко повідо- 
про учорашній плано- 
рейд, яким йому до-

— Все, що ви сьогодні 
побачили, — сказав напри
кінці рейду молодий ін
женер охорони дільниці 
відділу позавідомчої охо
рони при КІровському 
РВВС сержант Володимир 
Володимирович Пугачен- 
но, — все, що побачили— 
це лиш квіточки...

—* Я — представник по
завідомчої охорони і від
повідаю за збереження 
соцБласності, — розпові
дав далі В. В. Пугачен
ко. — Працюю тут два ро
ки. Скільки разів зривав 
плани злодіїв — і не пе
релічити. З іншого боку, 
скільки м’яса викрадено? 
Ясно, що немало. Не ди
вуйтесь, що не 
точних цифр.
тут 
ше,

В.
мив 
вий 
помогли провести два пра
цівники позавідомчої охо 
рони. Затримано п'ятьох, 
в основному молодих, пра
цівників комбінату. Забій
ник худоби м’ясо-жиро- 
вого цеху Юрій ФІЛІПОВ, 
скажімо, намагався винес
ти 21 кілограм м’ясообрі- 
зу. Його колега, теж за
бійник, Володимир ГЕРА- 
ЩЕНКО — 16 кілограмів. 
Відзначилися і вантажники 
холодильника — Олексій 
СОЛОДЮК (3,5 кілограме 
м’яса), Анатолій РАЗУМ- 
НЮК (1,5 кілограма) та 
вже відомий нам В. М, 
ПИСЬМЕННИЙ (3,5 кіло
грама).

Окрім усього, 29 кіло
грамів делікатесної виріз
ки (2 карбованці 50 копі
йок за кілограм) було під
готовлено до крадіжки і 
знайдено загорнутою в 
папір у приміщенні... ка- 
налізаційнбтнасосної стан
ції.

20 лютого «986 рох»

у ворожі , нр.діж«- 
ми соцвласності багато 
що залежить від суворо
го обліку І контролю в 
холодильнику. А ті 29 кі
лограмів, до речі, вкра
дені саме з холодильни
ка. Та вагар Євгенія Сер" 
гіївна Єлинська, примі
ром, може сказати лише 
загальну вагу м’яса в 
усьому холодильнику.

Отож, що там вже гово
рити про сотні кілограмів, 
коли мова йде про де
сятки, сотні тонн м’яса!..

Перелік справжніх зло
діянь на птахокомбінаті 
можна продовжувати і 
продовжувати. Але ціка
вить інше: як сталося, що 
крадії почувають себе до
сить таки вільно, а окре
мі — знахабніли вкрай? 
Як сталося, що на птахо
комбінаті створена обста
новка всепрощенчества, 
вседозволеності, безвід
повідальності? Бо штрафи, 
інші адміністративні пока
рання —- то для злодюг 
не більше, як легкий пе
реляк.

— Мені здається, — 
висловив свою думку В. В. 
Пугаченко, — що адмі
ністрація не зацікавлена в 
тому, аби налагодити су
вору пропускну систему, 
постаеити надійний заслін 
фактам розкрадання соц- 
власності. Чому? Та тому, 
що люди заробляють тут 
небагато, частенько пере
працьовують (аякже, його 
величність план на пер
шому місці). Щоб не бу
ти голослівним, наведемо 
такі факти. Кожне півріч
чя ми складаємо акт про
пускної системи. Так от, 
огорожа довкола комбі
нату — це фікція чистої 
води. Усякого роду ла
зівки і шпарки не зароб
ляються. Минуло немало 
часу, звідколи комбінатів- 
ські «умільці» спорудили 
біля огорожі арматурні 
СХІДЦІ, Це для зручності 
злодіїв. Трапляється, що 
через цю чисто симво-, 
лічну перепону літають 
цілі коров’ячі туші. | ДОСІ 
НІХТО цими східцями не 
займається, хоч розваля- 
ти їх ми просили адмі
ністрацію не раз. Ходімо, 
ПОДИВИМОСЬ...

Якогось додаткового ко- 
ментаря розповідь В. В, 
Пугаченка не потребує. 
Отож перед адміністра
цією птахокомбінату ста
вимо питання ребром:

1. Коли повністю буде 
відремонтована огорожа 
комбінату, налагоджена 
чітка пропускна система!

2. Товариські суди з 
його ліберальними пока
раннями низькоефекткв- 
ні. Які заходи збираєтесь 
вживати надалі!

3. Яка для цього вам 
необхідна допомога з бо
ку зацікавлених організа
цій і установ!

Через певний період 
рейдова бригада газети 
знову планує завітати на 
птахокомбінат.

Рейдова бригада: 
Віктор ДМИТРЕНКО, 
Олександр ОВЧАРУК— 
оперативні уповнова
жені відділу бороть
би з розкраданням со
ціалістичної власності 

Кіровоградського РВВО, 
Анатолій БЕЗТАКА, 
Микола ЧЕРНЕНКО — 
спецкори «Молодого 
комунара».

|НЕ МОЖУ І МОВЧАТИ!
хто БРАК ЗУПИНИТЬ 
НА ПОТОЦІ?

Тетяна МОЛОДЕЦЬ,
свердлувальниця меха««^ 
складального цеху 
кіровоградського 
нання по сівалках Р 
вОМЄне'РИяк робітницю 
хв= одне„3лбо= 
питань 
ництва 
кг?бригад, ЯКІ'ТРУДЯ'ГЬМ | 

$ на єдиним наряд. Начео а 
І то прогресивна ця фор- а 

ма праці, але вона непе 8 
редбачено погано вплИ | 
пула на мікроклімат у 
колективі. Ті, хто в брига- З 
ді, прагнуть взяти яко- « 
мода вигіднішу у. $

А робітники, які трхдя- Я 
ться за індивідуальним « 
планом, часом залишаю- З 

$ ться ні в тих, ні в сих. « 
% Бувають і суперечки. От Л 

якби об’єднати всіх пра- << 
ЦЮЮЧИХ в ЄДИНИЙ КОЛЄК; <? 

«тив. думаю, від цього б Ь 
• »діло тільки виграло. <2

>? Як взагалі можна го- й 
$$воритм про високу якість, << 
«якщо ми. свердлувальній 
%ки. отримуємо ДЛЯ Об- » 
>5 робки брикопані деталі! <? 
у Виходять з ладу свердла, а

Верстати теж старенькі, « 
£ псуються. <?
‘Л Наведу ще приклад, « 
л який стосується нерит- й 
$ мічності постачання за- £ 
§ готово« на виробництво. « 
» На початку місяця мм 
<< почуваємося вільно: не- у 
» ма відповідної наванта- <?

женості. Під кінець нар-ч 
$ тина протилежна: є по-г? 
<£ спіху «женемо» план. XI- << 
$ ба тут до я кості7! ■<
§ Недоліки можна пере- 9 
§ лічувати 1 далі. Про них З? 
>> знають у нас всі. Та. ма- « 
« буть, тільки знати зама- » 
>> ло. Треба їх ліквідовува- « 
« ти. Тим більше, що нині » 
»колектив підприємства \\ 
9, перейшов на повний <? 
| госпрозрахунок. <$
й Мені чомусь думає- & 

ться, що робітники про « 
«якість дбають більше,» 
» ніж наше керівництво. « 
« Шкода лише, що в силу » 
?> об’єктивних обставин ми « 

не можемо вирішити ряд > 
г> проблем. <

ЙО сівалках «Мер-
як робітницю

і
нашого вироб- 

— якість.
в цеху є декіль-

І ХОЧ НА ПАПЕРЕ — $
І ПАРТНЕРИ... І
I Віктор РЯЕИИ, родій В 
'.колгоспу «Заповіт Ілліча» $ 
» Олександрійського рано- « 
I НУ; . IЛ Нині я ремонтую СВОЮ » 
» автомашину. Вірніше, не << 
•»ремонтую, а мучуся Тем- » 
Література повітря в гира « 
» жі —- майже така, як і $ 
% на вулиці. Півгодини по >> 
$$ працюю, намерзнусь, аж << 
»руки дерев’яніють, і бі- Ъ 
«жу грітися. Два тижні § 
§ міняю двигун. Якби були <? 
« належні умови, то вію < 
»рався б із цією робо $> 
$тою за кілька днів.

опален * 
трапи- «З 
госпо- $ 

скарг
мовляв.

від $ 
но
по %

О?»!1! ^будову“гаражів. |
Від- «

І Кажуть, що з 
SS НЯМ у нас щось 
» лося. Керівники 
% дарства від 
« маху ються: 
$ передники наші не 
<< думали, як слід
* НУ’'"”"
»Водіям же від такої
>> ПОВІДІ не легше.
<< Не легше й ВІД ТОГО Я 
Л що отримуємо з ремонту Л> 
^недороблені двигуни. Я. § 

наприклад, у своєму ви- >5 
«явив ряд вад. Якби ві та- $ 
><> новин, не заглянувши в В 
S нього, мав би ’ мороку § I Пізніше. '»^»’3 $
$ ^5*ОЖе- й не згаДав би Й 
ч' СЬОГОДНІ про ремонт»! К' I роботи, якби не одка^б І 
» стави на. Річ v ті IT ?і проблема із запчастиІЛ° I 
§ рішеннУя йаВНО ‘ «ля “И < tex;- н.^об^| 

Іправлятй Д:ЖТЬ‘Я
S «влТралізовано' «аладни І 
і мають СаНлДвРІЮ- Там "Ж і 
і вкрай ’ погано.”

§ диться самим уСе &
5 робляти. Врахуйте пвре' « 
$ ремонтникам в^но

Часто запитую 
До яких пір V-
н,6ци::.пров_едвн'

себе: З

пері — паптноічи
І приємства? А?ще° ю ПІД 
I пері - пао.^-
«діло робимо. одне
у трнвати?ле це 
й °п;.и‘’г^ праці 
I служб не буде 
» ко^лна роботі 
«вип Результат ■ь нас це. л-’“ 
й рощений і 
« Жай.

Здається, » 
аф поки § 

згаданих 
підпоряд $ 
НЗ Кінце 

як Відбмо А_ U" 
зібраний вро-



ТЕЛЕТАЙП 
Найчитабельніша 
книга

СЬОГОДНІ

РЮ-де-ЖАНЕЙРО. (АПН). 
Такою ннигою в Бразілії 
стала випущена два мі
сяці тому видавництвом 
«Бестселер» книга М. С. 
Горбачова «Перебудова і 
нове мислення для на
шої країни і для всього 
світу».

Бразільсьні видавництва 
нову книгу випускають 
переважно тиражем у З 
тисячі примірників І да
лі залежно від попиту 
перевидають її. Твір 
М. С. Горбачова був ви
даний первісним тира
жем 20 тисяч примірни
ків і вже 4 рази переви
давався. Загальний ти
раж книги склав 100 ти
сяч примірників. Жоден 
інший твір — як худож
ній, так і соціально-по
літичний — не виходив 
у нраїні таким ренорд- 
ним тиражем за такий 
короткий строк.

Владислав ДМИТРЕНКО, 
власкор.

І 
І
І
І

Припинити терор

І
І

ДАМАСК. (АПН). — Із 
глибоким хвилюванням 
спостерігаємо ми за па
лестинським народним 
повстанням на окупова
них Ізраїлем арабських 
територіях, — сказав у 
бесіді з кореспондентом 
АПН у Дамаску депутат 
Народних зборів Сірії 
Наср Дин Бахра. — 
Жертвами сіоністських 
репресій стали мирні 
жителі, в тому числі жін
ки і діти. Тисячі ареш 
товані, кинуті за грати і 
колючий дріт. Прийнято 
рішення про депортацію 
ряду палестинських гро
мадян, тривають розпра
ви над учасниками ви
ступу Злочини ізраїль
ських властей можна 
співставити тільки з ти
ми. які витворяють на 
півдні Африки расисти 
Преторії. Весь сірійський 
народ, парламентарії 
країни виступають з під
тримкою справедливої 
боротьби палестинців.

Андрій АЛЬОШИН, 
власкор.

Надбання
людства

І

І
І
І

1

КАЛЬКУТТА. (АПН). —До
говір, який підписали 
М. Горбачов і Р. Рейган, 
є фантом історичного 
значення і надбанням 
усього людства. Він став 
першим реальним кро
ном на шляху до без’я
дерного світу, про яний 
ми так мріємо, — заявив 
в інтерв’ю кореспонден
ту АПН відомий лікар, 
заступник голови Каль
куттського університету 
доктор Баснар Рой Чоу- 
ДУРІ.

Ратифікація цього до
говору обома країнами 
стане важливою подією. 
Доктор Б. Р. Чоудурі ска
зав, що у США існують 
певні сили, особливо 
ультраправі представни
ки військово-промислово
го номпленсу, які, щоб 
не втратити свої доходи, 
будуть чинити опір рати
фікації Договору по 
РСМД і його реалізації.

ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ
БУДАПЕШТА
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ
ЗАГАРБНИКІВ (1945 р.)

Спочатку можна поблукати Сіеред звалищ 
древньоримського міста Аквінкум, де вгадуються 
переплетіння вулиць, обриси торговельного цент
ру і спортивної арени. Потім вийти на широкий і 
гомінкий проспект сучасних багатоповерхових бу
дівель. 1 раптом серед них помітити залишок стіни 
старої ’ ’ ’ '
високі 
воду...

І все . ..
називається Обуда, що значить Стара Буда. Ду
же древній, він свято береже пам’ять про багато
вікову історію. 1 в той же час швидко розвиваєть
ся, забудовується новими оселями, де живе багато 
молоді. За кількістю дітвори, наприклад. Обуда 
впевнено займає першість у Будапешті.

кладки, камінну арку древніх воріт або 
масивні стовби древньоримського водо-

це один з районів угорської столиці, який

ОБУДА ДРЕВНЯ
І МОЛОДА

НА ЛАВУ

І
І

Міжнародний
Червоний Хрест 

засуджує 
сваволю Ізраїлю

І
І
І

БЕЙРУТ. (АПН). У по
ширеній тут спеціальній 
заяві Міжнародного ко
мітету Червоного Хреста 
висловлено глибоке за
непокоєння Цієї органі
зації долею чотирьох жи
телів Західного берега 
ріки Йордан, яких на
сильно переселили 13 
січня 1988 року до Ліва
ну ізраїльські окупацій
ні власті.

Міжнародний Червоний 
Хреет. підкреслено в за
яві. протестує проти по
дібних дій Ізраїлю, які. 
неодноразово мали міс
це і раніше і є грубим 
порушенням Женевської 
конвенції про захист 
мирного населення. При
мусове групове та інди
відуальне переселення 
осіб за межі окупованих 
територій, зазначається 
далі, заборонено міжна
родним законодавством.
Олексій НОВОТОЧИНОВ, 

власкор.

Добре знаю цю частину Обуди. Невисокі' при
тиснуті один до одного будиночки, переплетіння 
нешироких вулиць, які раптом перериваються ма
ленькими майданами, — типова для тутешніх 
місць забудова минулого століття. Виявляється, 
тут планують утворити новий туристичний центр. 
Фасадів будинків не чіпатимуть, залишать без 
змін і весь малюнок площ і вулиць. У відреставро- 
ваних будинках відкриються виставочні зали, ма
газини, кафе, на одній із площ — квітковий мага
зин. Залишаться і житлові квартири — тепер тіль
ки вони матимуть всі зручності. Частину з них 
хочуть віддати художникам і скульпторам — во-л 
ни зроблять свій внесок в оформлення нового 
центру.

— Втілити в життя ці плани досить складно, — 
говорить заступник голови виконкому районної 
ради Шандор Панцел. — Але ми об’єднали зусил
ля, використали можливості нового господарсько
го механізму. Загальна сума капіталовкладень— 
6 мільярдів форинтів. 1,2 мільярда дає міськрада. __ 
Вносять свою фінансову допомогу різні підприєм- 
ства, кооперативи. Нове полягає в тому, що капі- 
тал вносять і приватні особи. Ми їм запропонува- Сл 
ли кілька варіантів. Можна купити ділянку і бу- 
дувати самому — звичайно, попередньо узгодив- 
ши з нами свої плани. Може будувати рада — а 
потім продавати приватній особі або здавати в 
оренду. Використання гнучких фінансових форм 
допоможе нам зібрати засоби на реконструкцію.

Прокладаючи в Обуді нові вулиці, підземні пе
реходи, закладаючи фундаменти нових будов, 
будівельники не забувають, що тутешня земля 
може подарувати несподіваний сюрприз. Тому но
ві будинки зводять 
ваючи можливостей 
майбутніх поколінь.

ПІДСУДНИХ
Жоостока і часто ГРУ' 

ба гра команд НХЛ відома всьому хокейному сві- 
тові Довгий час вважа 
лося що хороша коман- 
ііа має бути сильною в йрямому; і 
розумінні слова. На по 
чатку 70-х років радян
ські * хокеїсти вперше 
грали з уславленими ка
надськими професіона
лами Тоді нас, радян
ських болільників, зди- 
вувала. а багатьох І обу- 
пила груба гра НХЛ. Ці 
каво. ЩО гра радянських 
спортсменів не мен1£® 
вразила Й канадських 
любителів хокею: ВИЯВ
ЛЯЄТЬСЯ, У хокей можна 
грати інакше від капад 
ііів У ті роки ми дійсно 
відрізнялися -силь«а. 
яскрава, індивід> альна 
гра* канадських 1 
тивна. технічна гра р 
дянських хокеїстів Про
те треба віддати належ Ііе‘ 1 їм: вони досить 
швидко стали запозичу
вати техніку «європей
ського хокею». 1 все ж північноамерикаиськ и и 
хокей залишається в ці
лому жорстоким

Мало кому з болільни
ків до дуїш «кровопус
кання» па льодовому по
пі Не подобається їм і 
те, що молоді, початкую- 
чі спортсмени запозичу
ють далеко не кращі при
йоми професіоналів. Ра
ніше із найсерйознішими 
попередженнями проти 
цього виступили 1 дер
жавний ’ Міністр у споа- 
вах спорту О. і
Прем’єр провінції Онтаріо 
Д. Петерсон. Нині вже 
перейшли від слів до ді
ла У Січні після перегля
ду відеозапису гри двох 
команд НХЛ поліція 
ронто звинуватила 
Чічареллі з команди < 
несота порт старе» 
паді на захисника 
ронто мейпл ліфе» 
річардсона 
відповідні 
суду.

НХЛ дискваліфікува
ла Чічареллі па десять 
Ігор цього сезону, а у 
випадку його появи в 
Торонто йому загрожує 
арешт і тюремне ув яз- 
нення строком від шес
ти місяців до п’яти ро
ків, а також штраф У 
розмірі двох тисяч дола
рів. Цей випадок має 
послужити серйозною пе
ресторогою іншим «ре
цидивістам» у спорті.

Ігор ДОРОФЕЄВ, 
власкор АПН.

Оттава.

То
ді но 

<Мін- 
у иа- 
<То- 

Люка 
і передала 

матеріали до

Країна «на денці кульки»
В НОЖНІЙ 
точну да- 
народжеч-

в Хольсінні про*

свято Аастралії. Але ма
ні завжди здазалося, що 
проходить воно якось 
особливо саме в Сіднеї, 
де за цим звичаєм злаш* 
товується щорічний фас-« 
тиваль народної

У музеї прикладного мистецтва 
йшла виставка робіт молодих фінських дизайнерів. 
Столи і дивани, крісла, стільці і настільні лампи ера- 
зили відвідувачів своєю незвичністю, оригінальністю 
вирішень.

Фото Лехтинува — ТАРС.

Далеко не 
нраїні знають 
ту свого дня . ,, 
ня. А ось в Австралії та
ка віха є —• 26 січня 1788 
року. Цього дня до бере
га невеличкої бухти 
Порт-Джексон ПІДІЙШЛО 
11 англійських кораблів 
під командуванням капі
тана Артура Філліпа. Лю
дям, що зійшли на берег, 
треба було заснувати 
для Британської імперії 
ще одну колонію. яку 
віднриз 1770 року Джеймс 
Кук. Незабаром р.она ці- 
стала назву Новий Пів
денний Уельс І понад 
століття існувала само
стійно, поки разом з ін
шими англійськими во
лодіннями на п’ятому 
нонтиненті не утворила 
на початку нинішнього 
століття єдину державу. 
Нова колонія за 12 тисяч 
миль від Лондона відво
дилась під місце заслан
ня, що. зрештою, визна
чило початковий склад 
її населення.

Близько 80 років по
силав Альбіон своїх па- 
ріїв до Австралії. За ці 
десятиріччя переселен
цями мимоволі 
понад 100 тисяч 
вік. І хоча до того часу 
в англійське володіння 
«на денці кульки» поси
лився потік добровіль
них шукачів удачі, демо
графічні особливості цих 
перших десятиліть зали
шили свій незгладимий 

к слід. * Першими архі
тектурними пам’ятника
ми Австралії були якщо 
не тюрми, ---------  !
церкви.

26
но
як

тиваль народної тзор-* 
чості, виставки і театра-» 
лізовані походи, фейєр» 
верни. Однією з голов* 
них подій святкувань з 
нагоди 200-річчя країни 
став прихід флотилії віт
рильників, які повторили 
маршрут від Лондона до 
Сіднею.

Ювілейні торжества 
лише на якийсь час від
сувають на задній план 
«прозу життя», але ніхто 
не очікує, що труднощі, 
які сколихнули колишню 
славу Австралії як «щас* 
ливої країни», зникнуть 
з небосхилу разом з 
вогнями святкового фей* 
єрзерку. Є серед них а 
такі, які і святковий на
стрій не можуть мати 
тимчасово. Аборигенка 
Кет Уокер, австралійська 
поетеса, заявила про 
небажання носити англій
ське ім’я і стала Удгеру 
Нунуккал.

До приходу англійських 
кораблів з Сіднейську 
бухту на континенті на
раховувалося близько 
трьохсот тисяч абориге
нів. Через два століття 
їу залишилось удвічі мен
ше. Але і сьогодні вони 
сповнені рішучості боро
тися з несправедливістю,

Тетяна СКАЛКШД, 
кор. АПН. 

Сідней — Москва.

■вамваве

Будапешт.

стало 
чоло-

на високих ногах, не закри- 
для подальших пошуків

Галина ГЕРАСИМОВА, 
кор. АПН.

січня дав- 
відзначається 

національне

то казарми і

Міжнародна наукова експедиція

тииуна.

ное. На знімку: індіанець племені

Фотохроніка ТАРС,

І
І

І

На цьому знімку — зенітні ракети аме
риканського виробництва «Стінгер» в ру
нах афганських контрреволюціонерів. 
Ними вони обстрілюють не лише військо
ві, але й цивільні літани. Гинуть ні в чо
му не винні люди — старики, жінки, 
Діти.

Фотохроніка ТАРС.

Сполучені Штати, як зазначають до
кументи з’їзду коаліції негрів — членів 
профспілок, розділені сьогодні на два су
спільства. Друге доведене до відчаю 0 
принижене, саме до нього належить чор
ношкіре населення США.

Фотохроніка ТАРС.



«Молодий комунар»

20 лютого 1988 року

ц ИСЛЕННА редакцій-
В на пошта щодня при

носить нові відгуки на 
публікації, вміщені на 
сторінках «/’Лолодого ко
мунара». Читачі схвалю
ють перехід газети на 
тижневе видання, яке 
дало можливість відчи
нити двері нових спор
тивних клубів — «Атле
та» та «Клубу любителів 
футболу».

«Буде непогано, якщо 

Про грацію, зайву
в ожеледицю
на сторінках тижневика 
вміщуватимуться комп
лекси вправ, які допо
можуть дівчатам стати 
стрункими, *— пише Світ
лана Бондаренко зі Зна
м’янки. — Пропоную на
зву для цієї рубрики — 
«Клуб грації».

Що ж, пропозиція ці
кава. Але Світлані та її 
подругам радимо ще 
трохи зачекати: 5 берез
ня тижневик запропонує 
випуск клубу «Атлет» 
спеціально для дівчат.

Учня Гайворонського 
машинобудівного техні
куму Г. С. цікавить інше 
питання: «Як позбутися 
зайвої ваги? Які вправи 
для цього необхідно ви
конувати?».

Секрет простий. Вага 
снарядів (у даному ви
падку —- гантелів) по

винна бути зменшеною, 
а кількість вправ з ни
ми — більшою. Тобто, 
необхідно виконувати ве
ликий обсяг тренуваль
ної роботи. Ефективність 
підвищиться, коли ви 
включите до своєї спор
тивної програми ранко
вий біг. Але не чекайте 
миттєвих результатів. 
Стабільність І час посту
пово зрушать справу з 
місця.

е

Руслана Щукіна з села 
Попельнастого Олександ
рійського району цікав
лять відомості про ви
датних атлетів минулого: 
він просить розповісти 
про знаменитого україн
ського атлета Івана ПІд- 
дубного.

А ось лист від кірово- 
градки Наталі Стоян:

«У мене є давнє ба
жання займатися в одно
му з гуртків ДТСААФу, 
Але я дівчина і мені со
ромно прийти туди, ад
же я не знаю, чи зай
маються там дівчата. Ду
же прошу допомогти — 
можливо, це треба не 
тільки мені. Молодь ду
же мало обізнана із на
шим кіровоградським 
клубом ДТСААФ. Чи не 
тому в місті багато беш
кетників?».

Повідомляємо Світла
ні, що в дтсаафівських 
гуртках займається чи
мало дівчат, які захоп
люються парашутним, 
стрілецьким, мотоцик
летним та радіоспортом. 
А от керівникам облас
ної організації ДТСААФ 
слушний докір: рекла
муйте свої гуртки,

«Шановна редакціє!
Звертаються до тебе 

старшокласники Кірово- 

вагу і &

градської середньої 
школи № 34. Дуже хо
четься знати думку «Мо
лодого комунара» з пи
тання, а чи потрібен ко
мусь біг в... ожеледицю? 
З нескінченими падіння
ми, розбитими лобами 
та колінами? І зовсім не 
біг для здоров’я, як пе
реконують нас вчителі. 
Навпаки — лише для оці
нок у класних журна
лах. До того ж у норма
тивний час (якщо не 
встигнеш — заробиш 
«двійку»). Виходить на
впаки: не фізкультура 
для здоров’я, а здоров’я 
для фізкультури. Від 
цього псується настрій, 
і замість відмінного са
мопочуття — гонка за 
«трійкою» чи «четвір
кою», яка маячить десь 
далеко (на «відмінно» 
встигають лише ті, хто 
займається легкою атле
тикою). Інші ж до фіні
шу добратися (саме так, 

а не добігти) не встига
ють. Для чого це? Мож
ливо ми чогось не ро
зуміємо?».

На нашу думну, ша- 
мовні старшокласники, в 
ожеледицю ви можете 
зайнятись чимось ін
шим. Наприклад, іграми 
в спортивному залі. Від 
цього ніяк не постраж
дають уроки фізкульту
ри, Доведіть це своїм 
вчителям, які повинні 
бути не "лише сліпими 
наслідувачами різних ін
струкцій Міністерства 
освіти, а й справжніми 
педагогами. Між іншим, 
чи ви чули про учнівське 
самоврядування!

Сергій Коваленко з се
ла Розсохуватки Мало- 
висківського району за
питує: «Де можна стати 
футболістом?».

Подаємо Сергієві кіль
ка адрес дитячо-юнаць
ких шкіл республіки, де 
культивують футбол:

327000, Миколаїв, пр. 
Леніна, 2, тел. 37-78-69.

270000, Одеса, прсв. 
Сільськогосподарський, 2, 
тел. 29-86-20.

325000, Херсон, вуй. Кі
рова, 3, тел. 6-41-01.

342000, Кривий Ріг, 
пр. Металургів, 5, тел. 
71-45-77.

316050, Кіровоград, 
вул. Гагарінв, 1-а, тел. 
1-38-45.

257000, Черкаси, вул. 
Комсомольська, 78, тел. 
7-93-77.

Олена Парамонова, 
яка навчається у восьмо- 

му класі Знам’янської 
СШ № 3, любить футбол. 
Дівчина пропонує більше 
друкувати матеріалів про 
її улюблену команду 
«Динамо» (Київ). Тільки 
в останні два роки «МИ» 
запропонував своїм чи- 
тача/и інтерв’ю з Вади
мом Євтушенком, Ми
хайлом Михайловим, Вік
тором Матвієнком. Ця 
тема буде продовжена.

Капітан світловодсько- 
го клубу любителів бігу 
«Славутич» О. Редько на
писав, що 31 грудня 1987 
року за три години до 
Нового року було дано 
старт цікавому марафо
ну. Його учасники запро
понували девіз: «Зустрі
ти Новий рік активно. За
мість краплини шампан
ського — море свіжого 
повітря. Замість сумови

ТЕПЕР — ДО БОЛГАРІЇ
Ян вже повідомляв 

тижневик, кіровоградська 
футбольна команда «Зір
ка», готуючись до сезо
ну, черговий етап прове
ла в Євпаторії. Крім гри 
з павлоградцями (4:3), 
наші земляки зіграли та
кож з керченським 
«Онеаном» І програли з 
рахунком 1:3 (м’яч забив 
Сергій Лактіонов).

У понеділок в Кірово
градському обкомі ЛКС^У 
відбулась атестація грав
ців І тренерів «Зірки». 
Атестацію пройшли на
чальник команди А. О 
Гах. старижй тренер !. Д. 
Шандор, тренер М. й. Га- 
скнець, адміністратор 
команди М. Я. Титов, во-

ротарі Ю. Колаковсьний і 
О. Діброва, записники 
С. Литвинов, Н. Сосенко, 
О. Ксломісць. В. Наумчуи 
Б. Абрамов, В. Самофа
лов, М. Паламарчун, С, Ку
черенко, С. Уг.ицьнии, 
півзахисники Я. Бобиляк, 
С. Боднар, С. Шелест, 
І. Дробиш, В. Днмоа, 
В. Черних, М. Іна 
В. Ступар, нападаю
^Кузьмін, С. Лантібнов, 

. Налита, Е. Дєнисенно,
В. Шепітно, Ю. Цилле.

18 лютого «Зірка» ви
їхала до Болгарії, де qj» 
грає кілька товариських 
матчів.

Наш кор.

того тупцювання під маг
нітофон — насолода сим
фонією бігу!». Планує
ться зробити цей захід 
традиційним. Додамо, 
що подібні змагання пе
ред новорічною ніччю 
на Україні було прове
дено лише в Донецьку. 
Неможливо не погоди
тися, що друзі О. Редь
ка зробили СЕІЙ внесок 
в антиалкогольну про
паганду. Так тримати, 
КЛБ «Славутич»!

Спортивна тема — не
вичерпна. І тому тижне
вик чекає від своїх чита
чів продовження відвер
тої розмови про дійсні 
проблем й здобутки 
масового спорту, орга
нізація якої потребує 
дальшого вдосконалення.

Пошту розбирав 
С. БОНДАРЄВ.

ІІ ІІ

Кіровоградський інститут
сільськогосподарського машинобудування

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
на чотиримісячні вечірні і постійно діючі заочні підготовчі курси.

Заняття проводяться тричі на тиждень, вечорами, за програмою вступних ем* 
заменів, для заочників 1 раз в а місяць (у неділю) працює консультпункт.

Приймають осіб, які мають середню освіту, а також учнів 10-х класів шкіл, 
останніх курсів училищ, технікумів.

Документи:
Заява на ім’я ректора.

Квитанція про внесення плати за навчання: за вечірнє (4 місяпі) —24 ирб., w 
заочне (весь період навчання) — 36 крб.

Гроші переказувати поштовим переказом на поточний рахунок 000141403 в 
жилсоцбанку м. Кіровограда на ім’я КіСМу.

Прийом документів щодня, крім неділі, з 9.00 до 18.30, у суботу з 9.00 до 14.00 
за адресою: 316017, м. Кіровоград, пр. «Прявдьі», 70~а, аудиторія № 105.

Ректорат.

ДО СВЯТА
Напередодні 70-річчя Ра

дянської Армії і Військово- 
Морського Флоту ми вшано
вуємо наших доблесних вої
нів, надійних вартових мир
ного життя, а також славних 
ветеранів Збройних Сил.

Зі смаком підібраний по
дарунок стане для них доб
рою згадкою про святкову 
подію.

У магазинах споживчої 
кооперації широкий вибір 
товарів подарункового асор
тименту! транзисторні радіо

приймачі і фотоапарати, 
електробритви і наручні го
динники, чоловічі сорочки і 
галстуки, книги і грамплатів
ки, сувеніри з дерева, пласт
маси тощо.

За бажанням тут можна 
придбати і різноманітні по
дарункові набори.

Вибрати гарний подарунок 
вам допоможуть працівники 
магазинів «Культтовари», 
«Техніка», «Галантерея-пар- 
фюмерія» та універмагів спо
живчої кооперації.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

є
їШЖлйКС'Ш

ОДЕРЖАТИ ВИСОКО
ЯКІСНІ ФОТОЗНІМКИ 
НАВІТЬ ЗА НЕСПРИЯТ
ЛИВИХ УМОВ ДОЗВО
ЛЯЮТЬ ФОТОСПАЛАХИ 
«ЭЛЕКТРОНИКА».

Фотоспалахи 
«Электроника» 
моделі В5-2І, 
В5-22, В5-24, 
ФЭ-26, ФЭ-27

З УСПІХОМ КОМПЕН
СУЮТЬ НЕДОСТАТ
НІСТЬ ОСВІТЛЕННЯ, 
ДАЮТЬ РІЗНІ СВІТЛО
ВІ ЕФЕКТИ, МОЖУТЬ 
ПІДКЛЮЧАТИСЯ ДО

БУДЬ-ЯКОГО ФОТО
АПАРАТА
ЦІНА ФОТОСПАЛАХА- 
ВІД 14 ДО 45 КРБ.

НКРО «Электу, 
ника»
Рекламне агент* 
ство ЦОР ПО «Зо
лотое кольцо».



«Молодий комунар»
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А ЦТ (І програма)
8.306.30 — «120 хвилин*. 8.30 

V* Програма короткометраж
них телефільмів, 9.30 — XV 
димові Олімпійські ігри. Ков
занярський спорт. 10 000 м. 
Чоловіки. Хокей. Збірна 
СРСР — збірна ЧССР. 12 30 
г- Новини. 15.30 — Новини.
15.40 — Програми Молдав
ського телебачення, 16.55—

23 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

6.30 «120 хвеилии». 8.35
Док. телефільм «Народжен

ня армії*. 9.05 — XV зимові 
Олімпійські ігри. Ковзаняр
ський спорт. 580 м. Жінки 
Хокей. Збірна Швеції — 
збірна Канади. 11.35 — «Се
меро сміливих». Військово- 
патріотична гра. 12.50 —
«Для вас. ветерани». Про 
друзів товаришів. Кінокон 
церт. 13.40 — Док. фільм 
Ліванський щит Ватьків- 

14.05 — Фільм «На
каз* І і 2 серії. 16.15 —

Телефільм «Привіт
».23.10 — Сьогодні

Урочисті збори, присвячені 
‘Офіччіо Радянської Армії 
і Військово Морського Фло
ту Святковий концерт 
Трансляція з Кремлівського 
Палацу з'їздів. 21.00-<Чае».
21.50 — Т— 
з фронту». _
У СВІТІ. 23.20 - Гірськодак- 
ним спорт. Супергігант. Жінки.
А УТ

16.00 Новини. 16.25 —

Мультфільми. 16.30 — Весе
лі старти. 17.15 — «У пам’я
ті великій на посту». Поетич
ний вечір у Центральному 
будинку Радянської Армії.
18.30 — XV зимові Олімпій
ські Ігри. Ковзанярський 
спорт. 500 м. Жінки. 19.00 — 
«Далекий Схід». Кіножурнал.
19.10 — Сьогодні у світі.
19.30 — «Коли співають сол
дати». Всесоюзний телефес- 
тиваль солдатської пісні. 
До 70 річчя Радянської Ар
мії і Військово Морського 
Флоту. 21.00 — «Час». 21.40 
— Продовження передачі 
«Коли співають солдати». 

Сонячне коло. 16.55 — Уро
чисті збори представників 
трудящих міста Києва і об
ласті. воїнів Київського гар
нізону, присвячені 70-річчю 
Радянської Армії і Військо
во Морського Флоту. Свят
ковий концерт. Трансляція 
з Палацу «Україна». По за
кінченні — Актуальна ка
мера. 20.45 — На добраніч, 
Діти! 21.00 — «Час*. 21.50— 
Все про кіно. 23.05 — Ве
чірній вісник. 23.30 — На

23.10 — Сьогодні у світі.
23.20 — XV зимові Олімпій
ські ігри. Біатлон. 10 км.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —

Концерт військового духо
вого оркестру. 9.45 — Док. 
фільм «Шлях до моря». 
1(7.05 — «Ви нам писали».
10.50 — Телефільм «З фло
том назавжди*. 11.10 — Піс
ні воєнних років. 11.40 — 
Шкільний екран. 10 клас. 
Українська література. А. Ма
лишко. 12,10 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 —
Срібний дзвіночок. 17.00 — 

здобуття Державної премії 
СРСР їм. Т. Г. Шевченка. 
Співає народна артистка 
УРСР Н. Матвієнко.

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

Навчальна програма. «Го- 
голівськими шляхами». На
уково популярний фільм.
8.35, 9.35 — Волелюбна ліри
ка М. Лєрмонтова. 8 кл. 9.05,
11.10 — Італійська мова.

Телефільм «Взводний». 17.20 
— Для школярів. «Варіант». 
18.05 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.30 — До XIX 
Всесоюзної конференції 
КПРС. «Звіримо час». В парт- 
організаціях Кіровоградщи- 
ни. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. »19.35 — 
Сьогодні — 70-річчя Радян
ської Армії і Військово-Мор
ського Флоту. «Неперемож
на і легендарна». 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Вперше на 
екрані УТ. Худ. фільм «По
двиг Одеси». 1 серія. 22.40— 
Вечірній вісник. 23.05 — 

10.05 — Учням СПТУ. Осно
ви інформатики 1 обчислю
вальної техніки. 10.35, 11.40
— Природознавство, з кл. 
10.53 — «Скіфи». Науково- 
популярний фільм. 12.00 — 
Фільм «Я за тебе відпові
даю». 13.20 — Док. теле
фільм. 13.40 — Новини. 13.45
— Фільм «У бій ідуть лише 
«старики». 18.00 — Новини.
18.15 — Концерт фольклор
ного ансамблю «Лейгарід» 
Таллінського етнографічного

Чемпіонат СРСР з бискетбо- 
лу. «Будівельник» (Київ) — 
«Жальгіріс».

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

Навчальна програма. «Як 
по Волзі-матінці». Науково- 
популярний фільм. 8.35 — 
«Світ, що нас оточує». 2 кл. 
9.05 — Французька мова. 1 
рік навчання. 9.35 — «Де
в’ятий вал». Науково-попу
лярний фільм. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Загальна біоло
гія. 10.35, 11.35 — Історія. 
6 кл. 11.05 — Французька 
мова. 2 рік навчання. 12.05 

музею. 18.40 Реклама.
18.45 — XV зимові Олімпій
ські ігри. Ковзанярський 
спорт. 10 000 м. Чоловіки,
19.45 — Вечірня казка. 20.00 
— XV зимові Олімпійські 
ігри. Лижний спорт. Еста* 
фета 4X10 км. Чоловіки. 
21.00 - " 
зимові 
Лижний 
4x10 кКі.
Новини. .....
пошта. (Повторення).

\ 1V ІЛЛІ. 'IV.IVWJil«, 
«Час». 21.50 - XV 
Олімпійські ігри, 
спорт. Естафета 
Чоловіки. 23.00 
23.10 — Ранкові

— Фільм «Офіцери». 13.35—*!
«Дім біля дороги». Фільм-« 
балет В. Гавриліна. 14.15--*! 
Служу Радянському Союзуі
15.15 — Лауреати МІжнародч 
ного конкурсу їм. П. Чай-і 
ковського. О. Насєдкін (фор» 
тепіано). 16.25 — «Кіно І 
глядач». Перегляд і- обгово
рення фільму «Служили 
двоє товаришів». 19.00 —!
XV зимові Олімпійські Ігри.; 
Хокей. Збірна Канади—збір
на Швеції. У перерві —!
19.40 — Вечірня казка. 21.00
— «Час». 21.40 — Фільм 
«Старшина». 23.10 — Фільм*- 
концерт «Балтійська веселч 
ка». 23.40 — Новини.

24 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 
г- XV зимові Олімпійські 
ігри Біатлон. 10 км. Лижне 

рство. Стрибки з трамп- 
Ковзанярський спорт, 

м. Жінки. Фігурне ка
тання. Довільний танець.
11.20 - Новини. 15.30 —
Новини. *15.45 — «Союз на
уки і праці*. Док. телефільм.
16.15 — Грає симфонічний 
оркестр Палацу культури 
їм. В. І. Леніна, м. Жуков
ського Московської області. 
17.00 - Новини. 17.05 —
Дон фільм. 17.15 — Сторін-

25 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)
6.30 -- «120 хвилин». 8.35 

’-^Телефільм «Зимівля на 
зЦденій» 9.45 — XV зимові 
&//Лміпйські ігри. Хокей. 
Матч команд фінальної гру
па. 2 і 3 періоди. Гірсько
лижний спорт. Гігантський 
слалом. Жінки. 11.50 — Но
вини. 15.30 — Новини. 15.40 
— «Тоивожиі будні Кувей
та». Теленарис. 16.10 — Му
зична скарбниця. О. Респігі. 
«Свята Риму». 16.40 — Но-

ки історії. 17.45 — «Здрас
туй, музико’». Російський 
музичний фольклор. 18.35— 
Док. телефільм. 19.25 —
Сьогодні у світі. 19.45 — XV 
зимові Олімпійські Ігри. Фі
гурне катання. Довільний 
танець. 21.00 — «Час». 21.40 
— Прожектор перебудови.
21.50 — XV зимові Олімпій
ські ігри. Лижне двоборство. 
Естафета 3X10 км. 22.50 — 
Сьогодні у світі. 23.00 — XV 
зимові Олімпійські ігри. Хо
кей. Матч команд фінальної 
гргпи.
А УТ

9.00 — Новини. 0.15 —
Худ. фільм «Подвиг Одеси».

а ма і а а а і іа іаі а а а в а а а а а а а а а а > а іііііі иа■■■в а а а а а її а а иа а а
вини. 16.45 - - Мультфільми. 
17.05 — «...До шістнадцяти
і старші». 17.50 — «Всією 
душею... Ленін 1 Грузія. 
Спогади, документи». Док. 
фільм. 18.40 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — XV зимові 
Олімпійські ігри. Хокей. 
Матч команд фінальної гру
пи. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 
— Телефільм «Вікторія».
23.15 — Сьогодні у світі.
23.25 — «Директор театру». 
Одноактна комічна опера 
В.-А. Моцарта.

1 серія, 10.15 — Док. фільм 
«На йменній заставі». 10.35
— «Шкільний екран». 10 
клас. Основи інформатики 
та обчислювальної техніки. 
11.05 — Село і люди. 11.40
— Шкільний екран. 8 клас. 
Російська література. М. ІО. 
Лєрмонтов. Сторінки життя.
12.10 — Новини. 16.30—Но
вини. 16.40 — Срібний дзві
ночок. 17.00 — Екран моло
дих. 17.30 — И. С. Бах. Кон
церт для скрипки та габою 
з оркестром. 17.45 — «Кра
ківська операція». Зустріч 
школярів з учасником Ве
ликої Вітчизняної війни, ко-

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —

«Острів королеви зла». Ви
става для дітей. 10.25 — Ук
раїнські наспіви. 10.35 —
Шкільний екран. 9 кл. Істо
рія. 11.05 — Худ. фільм
«Подвиг Одеси». 2 серія.
12.20 — Новини. 16.30 —
Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Респуб
ліканська фізико-математич- 
на школа. Підсумки мате
матичної олімпіади. 17.30 — 
«Тверезість — норма жит
тя.-. З досвіду роботи клубу 

лишнім розвідником О. Т. 
Шаповаловым. (Кіровоград, 
на Республіканське телеба
чення). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — На здобуття 
Державної премії ім. Т. Г. 
Шевченка. Романси Ю. Мей- 
туса. 20.00 — До XIX Все
союзної конференції КГІРС. 
«Звіримо час». У парторга- 
нізаціях Волинської області.
20.30 — Реклама. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Вперше 
на екрані УТ. Худ. фільм 
«Подвиг Одеси». 2 серія. 
23.00 — Вечірній вісник.
23.25 — Музичний монітор.

«Промінь* Дніпропетровсько
го педучилища. 17.45 —
«День за днем». (Кіровоград). 
18.00 — «Закон і ми». (Кі
ровоград). 18.30 — Музич
ний фільм «ГІіспя на все 
життя». 19.00 — Актуальна 
камера. 19 35 — «Темп». Те- 
лерадіопереклнк з проблем 
науково-технічного прогре
су. 20.35 — Реклама. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Моло
діжна студія «Гарт». 23.20 — 
Новини.

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

Навчальна програма. «Ан
дрій Тимофійович Волотов, 
або Лист з XVIII століття». 
Науково-популярний фільм.
8.35, 9.35 — Музика. 4 кл. 
9.03 — Німецька мова. 1 рік 
навчання. 10.05 — Учням 
СПТУ. Етика 1 психологія 
сімейного життя. 10.35, 
11.35 — Музика. 2 кл. 11.05
— Німецька мова. 2 рік на
вчання. 12.05 — Фільм «Стар
шина». 13.30 — «Міста і ро
ки». Док. телефільми. 14.00
— Новини. 14.05 — Теле-

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

Навчальна програма. «Роз
дум». Науково-популярний 
фільм. 8.35, 9.35 — Музика. 
5 кл. 9.05 — Іспанська мо
ва. 1 рік навчання. 10.05— 
«Академія наук Росії». На
уково-популярний фільм.
10.35, 11.35 — Біологія. 7 кл. 
11.05 — Іспанська мова. 2 
рік навчання. 12.05 — Фільм 
«Старша сестра». 13.40 —
«В злагоді з природою». 
Док. телефільми. 14.20 —
Новини. 14.25 — Телефільм

фільм «Перші радощі». 1 се
рія. 18.00 — Новини. 18.1$ 
— Дон. телефільм. 18.30 — 
XV зимові Олімпійські ігри,- 
Ковзанярський спорт. 3000 м,- 
Жінки. 19.00 — «...До щісТі 
надцяти і старші». 19.45 —! 
Вечірня казка. 20.00 — Рек-і 
лама. 20.05 — Відкритті
Днів культури ЧССР в СРСР. 
Опера Е. Сухопя «СвятО 
плук». Вистава Словацького 
національного театру (ЧССР); 
Трансляція з Великого теат-і 
ру Союзу РСР. 21.С0 —«Час»г
21.40 — Прожектор перебуч 
дови. 21.50 — Продовжений 
опери «Святоплук». По 344 
кінченій — 23.55 — Новини,-

«Перші радощі». 2 серія,’
15.30 — Музичний кіоеш
16.00 — Док. телефільми
16.20 — XV зимові Олімпій
ські ігри. Хокей. Матч 
команд фінальної групии
18.20 — Новини. 18.35 
Народні мелодії. 18.50 -З 
Майстри мистецтв. Д. Ба«! 
ніоніс. 20.00 — Вечірня казі-і 
ка. 20.15 — Реклама. 20.20-гІ 
Для всіх і для кожного. 21.00 
— «Час». 21.40 — Прожекч 
тор перебудови. 21.50 — XV. 
зимові Олімпійські Ігри, 
Лижний спорт. 20 км. Жіш 
ки. 23.20 — Док. фільм,-
23.50 — Новина.
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26 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)
6.30 — < 120 хвилин». 8.35 

Телефільм «Вікторія?. 
10.00 — XV зимові Олімпій
ські ігри Лижний спорт. 
£0 км. Жінки. 11.30 — Но
вини. .15.30 — Новини. 15.45

• Діла І турботи агропро
му. Док. телефільм. 16.05 — 
Фільм-концерт «.Погляд ди
ригента» 16.35 — Новини.
16.40 — Програма Горьков- 
ської студії телебачення.
17.40 — «Чого і чому?». Пе- 
шада

27 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)
6.30 — <120 хвилин». 8.35 

5- Концерт. д.ІО — «Чого і 
чому?». Передача для дітей.
9.40 — Док. телефільм. 10.05
— Рух без небезпеки. 10.35
— Фестиваль Індії в СРСР. 
•Танцює Субраманьям. 11.00

Назустріч XIX Всесоюзній 
КОН изпенці: КПРС. «Розмо
ва по суті - Партком і пе
ребудова Про удосконален
ня роботи Донецько: партій
ної організації о нових умо
вах. 12.30 — Міжнародний 
фестиваль телепрограм на-

неділя
28 ЛЮТОГО

А ЦТ (1 програма)

:«лХт,и %530-і"^
Дфьник ю.СО - Служу Ра- ‘ЧИИНко.му с------ ’ -• - -
Г пошта.
«Перебудова г_ 
?ки£®ІІНЯ> Школа^ 
іл пп Сільська 

ии ~ Здоров’я.Музичний кіоск.
Хвилина поезії.

L'bKOMy Союзу! 11.00 — 
■кова пошта. 11.30 —-

■ж.проблеми І 
еикя». Школа 1 життя, 

година. 
14.45 —

15.15 —
15.20 -

редачй для дітей. 18.10 —•
Мультфільм. 18.25 — Осно 
ви економічних знань. Жур
нал. «Телееко». 18.55 — Сло
во письменника. Бесіда з 
Картером. (Канада). 19.05 — 
Сьогодні 5Г світі. 19.25 — На 
екрані — кінокомедія. «Діа
мантова рука». 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — XV зи
мові Олімпійські Ігри. Біат 
лон. Естафета 4x7,5 км. 
23.00 — Інтерсигцзл .23.30 
— XV зимові Олімпійські 
Ігри. Хокей. Матч команд фі
нальної групи.
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родкої творчості «Веселка».
12.50 — Хвилини поезії. 12.55 
— XV’ зимові Олімпійські 
ігри. Ковзанярський спорт. 
1000 м. Жінки. 13.25 — «У 
країнах соціалізму». Теле
журнал. 13ж55 — Для всіх і 
для кожного. 14.3Г) — Нови
ни. 14.40 — У світі тварин.
15.40 — Голоси народних 
інструментів. 16.10 — XV 
зимові Олімпійські Ігри. 
Хокей. Матч команд фіналь 
ної групи. 18.10 — Мульт
фільм. 18.25 — 9-а студія.
19.25 — Фільм «См.Ужка не- 
скошених диких квітів». 
21.00 — «Час». 21.40—Про
жектор перебудови. 21 50 —

■ ■■■>■ а і пі піни нині пні а а а ■ а піни ні ін а а аніїїа
Дитячий гумористичний 
журнал «Єралаш». 15.30 — 
В гостях у казни. Фільм 
«Срібна пряжа Кароліни». 
17.00 — XV зимові Олімпій
ські ігри. Фігурне катання 
Жінки. Довільна програма. 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — «Нетерпіння 
або Як справи в кіно. Під 
сумки ні пороку. 20.00 — XV 
зимові Олімпійські ігри 
Лижне двоборство. 15 км 
21.00 — «Час». 21.40 — XV 
зимові Олімпійські ігри Хо 
кей. Матч команд фінальної 
групи. Бобсяей. Четвірки.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —

Грає балалайка. 9.40 — Все 
про кіно. 10.55 — Сонячне 
коло. 11.25 — Телефільм
«Алтайські зустрічі». 11.55 
— Молодіжна студія «Гарт».
13.20 — Новини. 16.30 —
Новини. 16.40 -- Срібний 
дзвіночок. 17.00 — Для стар
шокласників. «Етика і пси
хологія сімейного життя».
17.30 — Фільм-концерт ’ Роз
літайтеся, мрії мої». 17.55— 
Грані пізнання. 18.33 — Сто
сується кожного. На запи-

У суботу ввечері. Телевізій
не знайомство. Є. Євстиг 
нєєв. 23.05 — Новини. 23.15 
— Концерт. X. Фелісіано. 
(США).
А УТ

9.00 — Новини. 9.20—Рит 
мічна гімнастика. 9.50 — На 
здобуття Державної премії 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка. 
Л. Горлач — Роман у вір
шах «Слов’янський острів».
10.25 — Мультфільм «Со 
нечко і сніговички». 10.35 — 
На шляхах респ\'бліки. По
года. 10.40 — М. Куліш. 
«Комуна в степах». Вистава.
12.40 —• Доброго вам здо-

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 —

Ритмічна гімнастика. 9.50 — 
Дитячий кінотеатр. 10.30 — 
Кіноекран ДЛІ. Погода. 10.35 
— На здобуття Державної 
премії УРСР ім. Т. Г. Шев 
чеика. Творчість художни
ка М. Стороженко. 11.20 — 
Камерний концерт. 11.45 — 
Паша Ангеліна. Сторінки 
життя. (До 75-річчя з дня 
народження). 12.30 — Сту
дентський портрет. 13.25 — 
Новини. 13.40 — Живе слово.
14.25 — Політвидав пропо-

тання телеглядачів відпові
дає міністр побутового об
слуговування населення 
УРСР А. Я. ГІль. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 —
«Прямий зв’язок». Зона мо
рального ризику (з вклю
ченням Кіровограда на Рес
публіканське телебачення).
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50— 
Відеомлип. Музична розва
жальна програма. 22.50 —
Новини. 23.10 — Вечірні ме
лодії.

ров’я. 13.10 — Новини. 13.25
— Худ. фільм із субтитрами.
«Дикий хміль». 14.45 — Те
лефільм «Комп’ютер для 
всіх». 15.05 — Концерт май
стрів мистецтв Білоруської 
РСР. 15.55 — Спадщина. По
дільські візерунки. 17.00 — 
Суботні зустрічі. Дитяча 
книга. Яка вона? 18.30 —
Ліричні мелодії. 18.45 —
«Скарби музеїв України». 
Японська ксилографія. 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— «Від першої особи». 
Ю. Щербак. 20.35 — Рекла
ма. 20.45 — На добраніч, ді 
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови 21.50 

пує. Погода. 14.30 —• «Ви 
нам писали». 15.00 — Село 
і люди. 15.30 — Слава сол 
датська. 17.00 — Програма 
«Братерство*. 18.00—Мульт 
фільм на замовлення. 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— Сатиричний об’єктив. 
19.55 — Перлини душі на
родної. 20.10 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
Худ. фільм «Робітниче сели
ще». 2 серія. 22.45 — Вечір
ній вісник. 23 10 — Любите 
лям джазової музики.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай!

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15

— Навчальна програма. 
«Славне місто Новгород». 
Науково-популярний фільм,
8.35. 9.35 — К. Паустовський. 
«Мещерська сторона». 6 ки. 
9.05 — Англійська мова. 1 
рік навчання. 10.05 —- Уч
ням СПТУ. Естетичне вихо
вання. 10,35, 11.35 — Музи
ка. 7 кл. 11.05 — Англійська 
мова. 2 рік навчання. 12.05
— «Світ твоїх захоплень». 
Док. фільми. 12.55 — Сіль

— Худ. фільм «Робітниче
селище». 1 серія. 22.55 —
Вечірній вісник.

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

12.30 — Програма «Думка».
8.15 — «Телеогляд «Перспек
тива». 8.55 — Телевізійний 
театральний абонемент.
В. Шекспір. «Гамлет». 9.45— 
Живи. Земле. 10.45 — Здо
ров’я. 11.30 — Релігія і по
літика. 12.00 — Домашня 
академія. 12.30 -- Очевидне
— неймовірне. 13.30 — Для 
□ас, автолюбителі. 14.00 — 
Фільм «Передчуття кохан

8.20, 11.55 — Програма «Дум
ка». 8.20 — Мамина школа.
8.50 — «Портрети». І. Пущин.
9.50 — Соціологія: запитан
ня і коментарі. 10.30 — Ро
сійська мова. 11.05 — «Жи
ва душа «Капіталу». Науко
во популярний фільм. 11.25 
— Наука: теорія, експери
мент. практика, 11.55 — «Як
що вам після...». 12.40 —
XV зимові Олімпійські ігри. 
Гірськолижний спорт. Сла
лом. Чоловіки. Ковзаняр
ський спорт. 1500 м. Жінки. 
Лижне двоборство. Стриб
ки з трампліна. Хокей. Матч 
команд фінальної групи. 2 і

ська година. 13.55 — Нович 
ни. 14.00 -- Телефільм «Пер* 
ші радощі». З серія. 18.00-4 
Новини. 18.10 — У світі твач 
рим. 19.10 — Е. Межелайтіс» 
«Ліричні етюди». 20.00 -2
Вечірня’ казка. 20.15 — XV 
зимові Олімпійські ігри. Гірм 
ськолижиий спорт. Гігантч 
ський слалом. Чоловіки,- 
21.00 — «Час». 21.40 — Прсн 
жектор перебудови. 21.50 -4 
Фільм «З тобою мене радуо 
світ». (ЧССР). 23.05—Фільм* 
концерт «Слово в словом
23.30 — Новини.

ня». 15.05 — КВН-88. Зустріч 
команд Івановського медиті 
ного і Башкйрського сільч 
с ьк о г о с п ода рс ь кого і нет ит у я 
тів. 17,10 — Реклама. 17.13
— «Грай, гармонь». Передач
ча 1. 18.30 — XV зимові
Олімпійські ігри. Гірської 
лижний спорт. Слалом. Жівн 
ки. Хокей. Матч команд фіч 
наявної групи. У перерві—
19.40 — Вечірня казка. 21.00
— «Час». 21.40 — Прожєім 
тор перебудови. 21.50—Док,- 
фільм. 22.35 — XV зимові 
Олімпійські ігри. Лижний 
спорт. 50 км. Чоловіки. Боб
слей. Четвірки. 0.35 — Но
вини.

З періоди. 15.55 — Телевізій« 
ний музичний абонемент. Про 
виконавське мистецтво. 16.55
— Док. фільм. 17.15—«Грай, 
гармонь». Передача 2. 18.30
— Фільм «Лісові фіалки». 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «Малюнки Достоєвсько-
го>. Науково-популярний 
Фільм. Із циклу «Вітчизий 
рідні імена». 20.35 — Реісла-к 
ма. 20.40 — Міжнародний 
фестиваль телепрограм на
родно! творчості «Веселка».- 
21.00 — «Час». 21.40 -4
Фільм «Розбудіть Мухіна». 
23.00 — Новини.
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СПРОБУЙТЕ СЕБЕ В ГРАФОЛОГІЇ
52—63. Так пишуть люди несміливі, бояз

ливі, пасивні, флегматичні.
64—75. Такий почерк належить людям 

нерішучим, м’яким, покірливим. Вони часто 
трохи наївні, але не позбавлені почуття 
власної гідності.

76—87. Такий почерк у людей відвертих, 
товариських і вразливих. Вони, як правило, 
хороші сім’янини.

88—98. Такі люди відзначаються чесністю 
і порядністю, мають сильну, стійку психіку, 
відважні, повні ініціативи, рішучі і кмітливі.

99—109. Це індивідуалісти. Люди запаль
ні, які володіють гострим розумом. Загалом 
незалежні в судженнях і вчинках, але 
вразливі, нерідко з ними важко спілкува
тися, бо сварливі. Серед них бувають тала
новиті люди, схильні до творчої роботи.

ПО—121. Такий почерк мають люди без

Напрям почерку: рядки «повзуть» до вер
ху — 16 балів, рівні — 12, до низу — 1.

інтенсивність (мається на увазі розмах 
почерку і сила натиску): легка — 8 балів, 
середня — 15, дуже сильна — 21.

Характер написання слів: схильність до 
з’єднання букв у слові — 11 балів, схиль
ність до роз’єднання літер одна від одної— 
18, змішаний стиль — і те, і друге — 15.

Загальна оцінка: почерк старанний, бук
ви виведені акуратно — 13 балів, почерк 
нерівний, одні слс<а чіткі, інші читаються 
важче — 9, букви написані будь-як, почерк 
нерозбірливий — 4.

Ви набрали:
38—51 БАЛ. Такий почерк спостерігається ...... ............ ......____ _т_

в людей з слабким здоров’ям, у тих, кому почуття відповідальності, недисципліновані, 
далеко за 80. грубі, зарозумілі.

Графологія — наука про почерк. За її
■ допомогою можна спробувати вивчити свій І власний характер чи характер своїх друзів, 
к близьких. Краще, коли людина не будезиа-
■ ти, нащо ви просите її написати декілька
В фраз.В Кожна характерна риса оцінюється пев 
ж ним числом балів, потім ці бали підрахо- 
® вуються. Якщо відповідь видається вам де-
В що дивною —• не хвилюйтеся.В Розмір букв: дуже маленькі — 3 бали,

■ просто маленькі — 7, середні — 17, вели
кі — 20.Я Нахил букв: лівий — 2 бали, легкий на-

Ш хил вліво — 5, правий — 14, різкий впра-5 во — 6, пряме написання — 10.Я Форма букв: круглі — 9 балів, безфор-Я гострі — 19.

Я {ЗЦІЛИМ* »ІМН* МІШВІМф ‘і«* ЛЛІіиШЙ ^ПІІШИМ*- ЙІІІІІІИ* . .... ^НІІІІІШ* "Лііііішівф

я Бордовий

Я

£ В українському музич
но-драматичному театрі іме
ні Кропивницького відбула
ся прем’єра комедії Едмона 
Ростана «Сірано де Бер
жерак». Кіровоградці й/-1'--- 
ті міста, радимо нознаіі»^^ 
тися з пригодами дивн^^, 
сміливого, веселого, благо
родного французького поета, 
солдата і дуелянта Совіиьо- 
па Сірано де Бержерака. Ви
стави лютневого 
туару — 21 і 25 
19 годині вечора.

репер-
ЛЮТОГО о

я джемпер,
• чорний
і олівець
■ ДІВЧАТАМ КРАЩЕ
■ ПРИБРАТИ 13 ШАФ 
•= ТА КОСМЕТИЧОК.
■ ХОЧЕТЕ ЗНАТИ ЧОМУ? 
? Американський пись- 
® менник Трумен Капоте в 
В одному з романів пока- 
Щ зав жінку років сімдеся- 
ж ти, котра дуже старанно 
в стежила за своєю зов- 
® нішністю і хвалилася, що
В їй завжди дають вік мен- ф 
УІ ший, ніж є в дійсності.
* «Вона й справді вигляда- • 
® ла молодшою, — погод- 
И жується автор, — днів 
В так на одинадцять». 
Щ А якщо серйозно, то 
■ підлітки років до 15—17 

рвуться зі «шкетів» в до- 
В рослі, а десь років піс- 
В ля двадцяти й тим біль
ші ше далі люди хочуть ви- 
в глядати нестаріючими. 
Я Час-то бере своє, але 
В коли не сидіти склавши 
В руки, йому багато чого 
Ж можна протиставити. От- 

же (за етикетом звер- 
В таємося спочатку до дів- 
В чат і жінок), залежно від 
ф вашого ивіку пам’ятайте, 
■ що вас

молодить:
В грим теплих

неяскравий 
тонів (на 

Ц віях туш, а не олівець), 
£1 висвітлене волосся з чі- 
.5* лочкою (довжина до 
® плечей), тони одягу — 
Я білий, беж, тілесний, 
Ц оранжево-рожевий, чер- 
» воний із білим та синім, 
2 салатний у поєднанні з 
ЯВ оранжевим, тканина в 
В крупний геометричний

КРОСЧАЙНВОРД
«ЧЕРВОНА ЗІРКА»

(ДО 70-РІЧЧЯ 
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ 

І ВМФ)

1. Еидатний радянський 
полководець, легендар
ний герой громадянської 
війни, один з перших 
Маршалів Радянського 
Союзу, перший нагород
жений орденом Червоно
го Прапора. 2. Сучасца 
радіолокаційна військо
ва установка. 3. Літаль
ний апарат, яний засто
совують в оборонних і 
космічних цілях. 4. _Вид 
Збройних Сил “ 
5. Радянський 
вий діяч, після

СРСР. 
військо- 

грома- 
дянської війни команду
вав військовими округа
ми, зокрема, Київським, 
кавалер трьох орденів 
Червоного Прапора. 6. 
Клас, розряд військо
вого судна. 7. Арти
лерійська зброя. 8. Різ
новид стрілецької зброї.• ••••••

9. ну підготовки і ведення 
бою, 10. Повітряний за
хисний пристрій, яний
<»«*•••• С ®e G®: в в

Снладова частина 
ськового мистецтва, 
включає теорію і пранти-

е

використовувався в ро
ки Великої Вітчизняної 
війни для захисту ’міст з 
повітря. 11. Місто-герой. 
12. Вищий навчальний 
занлад Міністерства обо
рони СРСР. 13. Старовин
ний артилерійський сна
ряд. 14. Працівник опе
ративного відділу штабу. 
15. Військовий діяч і вче
ний в області бронетан
кових військ, Герой Ра
дянського Союзу. 16. Ста- 
оий, досвідчений воїн, 
учасник минулих боїв. 
17. Загальна кількість 
годин, проведена льотчи
ком у польотах. 18. бойо
ва сухопутна машина 
підвищеної прохідності 
із сильним озброєнням. 
19. Реактивна установка 
років Великої Вітчизня
ної війни. 20. Умовна по
значка на донесенні в 
роки громадянської вій
ни, що визначала ступінь 
швидкості доставни.
21. Знак військового роз
різнення вищого команд
ного енладу Червоної Ар
мії до і в перші роки Ве
ликої Вітчизняної ВІЙНИ.

27 лютого 
своїх друзів кіноклуб 
ран». Під загальною назвою 
«Початок невідомого сто
ліття» демонструватимуться^ 
короткометражні фільмі 
«Ангел» режисера Л. Смир
нова та «Батьківщина елек
трики» Л. Шегіітько. (В ос
нові останнього однойменне 
оповідання А. Платонова).

Початок сеансу, як зав
жди, у кінозалі бібліотеки 
іміені Крупської о 18 год. 
40 хв.

запрошує
«Ек-

О Щоп’ я тни ці глядачів^^ 
прошує на свої вистави 
деитський театр «Резопанс\ 
26 лютого — вистава за 
п’єсою О. Гельмана «На- 
йдишіі з усіма». Початок 
о 19 год. ЗО хв. в актовому 
залі старого корпусу педа
гогічного інституту.

• ••••••
* Редактор 3

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

малюнок, текстильні чи 
парусинові сумочки че
рез плече, гольфи, будь- 
які брюки, взуття без 
каблука в спортивному 
стилі, пластмасова біжу
терія, фасони одягу «в 
талію», широкі пшениці 
в складку, вовняні свет
ри під шию та жилети 
крупної в’язки без за
стібки, спортивні шапоч
ки, в’язані рукавички;

робить соліднішими: 
зачіска з відкритим ло
бом, заколоте у 
волосся, 
макіяж, 
нальним 
пактною 
ним олівцем для вій, ко
льори одягу: темно-сі
рий, темно-синій, корич
невий, хакі (темний) і 
особливо бордо, золоті 
прикраси, кольорове на
мисто, будь-яке нату-

вузол
«штукатурний» 

особливо з то- 
кремом, ком- 
пудрою і чор-

ральне хутро, особливо 
темне, мохерові вироби, 
трикотажні кофти з ко
мірцем і застібкою спе
реду, лаковане взуття й 
сумки.

Сильна половина час
тіше від прекрасної 
прагне набути вигляду 
поважнішого, ніж дозво
ляє вік, тож знайте, що 
вас

молодить: світлі чи
клітчасті брюки і спор
тивні джемпери та свет
ри, особливо в крупну 
яскраву смужку,
си, м’яке світле взуття, 
спортивні сумки, корот
кі куртки із плащівки та 
«диско», в’язані шарфи, 
обкручені довкола шиї, 
лижні шапочки;

робить соліднішими: 
костюм з галстуком, тем
не блискуче взуття, «дип
ломат» чи надто ж порт
фель у руках, капелюх.

джин-

О 
о КРАЮ МІЙ ЛЕЛЕЧИЙ

Вірші Григорія БУЛАХА Музика Ігоря ПОКЛЛДЛ 

(З репертуару С. РОТАРУ).

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины. 4W 
На .украинском ' языке.

0 Вже на крилах іній 
Несе в небо вирій, 

•~Та весніє в серці
0

9

Молодість твоя. 
Озовись до мене 
Крізь високі клени, 
Краю мій лелечий, 
Сторона моя.

Двічі. 
Здалеку вертаю 
До тебе, мій краю, 
Серце розтривожить 
Синя сіножать. 
Стану серед поля 
Зажурюсь до болю. 
У високу осінь 
Журавлі летять.

Двічі.
За роками роки, 
Мов ріка глибока,
З пам’яттю дитинства 
Я не розминусь.

І РЕЦЕПТИ МОРОЗИВА 
Щоденний масаж обличчя |

(САМОМАСАЖ)

НАША АДРЕСА: 
316050, МПС, 
м. Кіровоград, 
вул. Луначарсьісого. 36.

В одному з минулих номерів 
вже подавали рецепти морозива,5 просила надіслати Олп Донець, друго-

Для підтримання хорошого стану шкі- © 
ри обличчя щоденний масаж має вели- @ 
ке значення. Найбільш важливим рухом 
у виді масажу є постукування. Кінчика
ми чотирьох пальців кожної руки посту
куйте по відповідній стороні обличчя. 
Другий рух — погладжування:

1. Подушечками ll( III, IV пальців про- ф 
водьте погладжувальні рухи по чолі від ф

‘ до волосяної частини голови, пра- 
рукою — праву половину чола, лі- ? 

— ліву. ®
Тими ж пальцями гладити верхню .©

■ ............ -Ісе- Д 
ох- ?

©
©
і)

брів
вою
вою

2.
частину щік від носа до виска.

3. Подушечками II і III пальців 
редню частину щік від середини верх- ? 
ньої губи до вуха.

4. Подушечками II, III, IV і V пальців—ф' 
нижню частину щік І підборіддя від ф 
бороди до вух. Для зручного масажу- І 
вання правою рукою поверніть голову? 
максимально наліво, а лівою рукою — У 
направо.

Кожен рух повторити 5—6 раз. ф 20 г, яйце.

нласниця з Новоархангельська. Та 
листи продовжують надходити.

МОРОЗИВО ШОКОЛАДНЕ g
Треба: 4 склянки молока, 6 яєць, м| 

250 г цукру-піску, 20 г какао, ванілін. 
Розвести какао невеликою кількістю ■ 
холодного молока і закип’ятити 5 S 
жовтків, одне ціле яйце збити з цук- Q 
ром-піском, потім в цю масу посту- м| 
пово вливати гаряче какао. Каструлю « 
з цією масою підігрівати в посудині ™ 
з кип’ячою водою, постійно ЛОМІ- Я 
шуючи. Коли все загусне, треба охо- Щ 
подити і заморозити.
ГОРІХОВЕ МОРОЗИВО gs

У яєчні жовтки кладуть цукор, дріб- . 
но посічені горіхи розтирають. В ® 
одержану масу вливають гаряче мо- В 
поко, варять до загустіння і охолод-’. В 
жують. Розливають у форми і замо-’.в 
рожують.

Продукти з розрахунку на дві пор- В 
ції морозива: вершки — 120 г, цу- В 
кор — 30 г, молоко — 25 г, горіхи— Я|

*

Телефони: редактора — 2-54-26; 
заступника редактора — 2-29-9$; 
відповідального секретаря —1 
2-27-65; відділів: комуністично
го виховання — 4-66-79, 4-64-21? 
комсомольського життя та еко
номіки — 2-04-84; учнівської 
молоці І соціальних проблем—' 

фотолабораторії 
4-94-94; оголошень — 4-28.96; 

коректорської — 3-61-83.
Газета виходить щосуботи.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда». 
Кіровоградського обкому 

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

БК 07113. Індекс 61103.
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Над номером працювали: 
художник — О. Босий, 
складач машинного набо
ру — М Мужиковський, 
складачі 8ручн? — Л. Ур- 
саленко. н. Старостіна, 
коректори — Л. Нова- -фі' 
ленно, Л. Сердюченко, 23? 
цинкограф — О. Щерби
на, друкарі — в Вино- . 
градов, В. Цонєв. В. Дов
гий, відповідальний чер
говий — П. Селецьний.
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