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КОРНІЄНКА, дояра колгоспу імені Горького Долинського 
тваринниці цього ж господарства. Заможно, дружно живе 

один про одного.
сфотографувати всю сім’ю — мама зі старшою дочкою 
найменшенькі — Сергійно, Віталик та Іра — на знімку ра 
Недарма ж обрали його делегатом наступного Всесоюзного

Кожна сім’я щаслива по-своєму. Щастя Анатолія 
району, в дітях. Четверо їх у нього та дружини Варвари, 
молода сім’я, де кожен, навіть дворічна Іринка. турбується

Шкода, що наш фотокореспондент Василь ГРИБ не зміг 
Ксенею якраз були тоді на батьківських зборах у шнолі. А 
зом з татом. Сильним і лагідним водночас, роботящим 
з’їзду колгоспників.

ФУТБОЛ. «ЗІРКА». 
МИНУЛЕ 5 МАЙБУТ
НЄ. НОТАТКИ ОГЛЯ

ДАЧА

«ЧИТАЧ - ГАЗЕТА»: 
РЕПЛІКИ, ПРОПОЗИ 
ЦІЇ

ПАСИВНІСТЬ НА 
ЗБОРАХ... ХОЧЕТЕ 
ОРИГІНАЛЬНИЙ РЕ
ЦЕПТ, ЩОБ ЗАБУТИ 
ПРО НЕЇ? «ГАСІТЬ 
СВІТЛО!», ІНШІ МАТЕ
РІАЛИ СТОРІНКИ «ДО 
СІМНАДЦЯТИ І СТАР 
Ш1»

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ!

бсзъ ПОТАШАбезъСОДЫ

НОМЕРС1
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«Молодий комунари

УспішноЗАВОЮВАНЬ НАРОДУ

27 лютого 1988 року

Невіддільна від перемоги Великого 
Жовтня історія Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту СРСР. Сім де- 

. сятиріч Збройні Сили нашої країни 
стоять на варті революційних завоювань 
народу, на варті миру і праці. Створені 
для захисту революції Комуністичною 
партією, В. І. Леніним, вони надійно 
охороняють творчу працю радянського 
народу, з честю виконують свій священ
ний обов’язок перед Батьківщиною, свій 
інтернаціональний обов’язок.

У Кремлівському Палаці з’їздів 22 лю
того відбулись урочисті збори пред
ставників трудящих Москви та воїнів 
столичного гарнізону, присвячені 70-й 
річниці Радянської Армії і Військово- 
Морського Флоту.

Оплесками зустріли присутні товари
шів Горбачова М. С., Воротникова В. І., 
Громико А. А., Зайкова Л. М., Лцгачо- 
ва Є. К., Никонова В. П., Рижкова М. І., 
Слюнькова М. М., Соломепцева М. С.,

Чебрикова В. М., Шеварднадзе Б. А., 
Яковлева О. М., Долгих В. І., Маслюко
ва ІО. Д., Тализіна М. В., Язова Д. Т., 
Бакланова О. Д„ Бірюкову О. П., Доб- 
риніна А. Ф., Лук’янова А. І., Медведе
ва В. А., Капітонова І. В. У президії та
кож визначні радянські воєначальники, 
ветерани війни, вчені, представники пар
тійних, радянських і громадських орга- 5 ві, жіноча 
нізацій. ч команда

Присутні військові делегації соціа- / ськсго 
дієтичних країн, які прибули на святку- < інституту 
вання 70-річчя Радянської Армії і Вій- г Пушкіна 
ськово-Морського Флоту. % тівку в першу групу два-

Центральпий Комітет КПРС, Президія < надцяти найсильніших 
Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів $ команд Української РСР. 
СРСР надіслали привітання воїнам і ве- < Кіровоградки набрали в 
теранам Збройних Сил Радянського > змаганнях 10 очок, зай- 
Союзу. Привітання оголосив член По- с нявши друге місце після 
літбюро ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС, > господарів турніру — 
перший секретар ММК КПРС Л. М. Зай- с львів’янок.
ков. 5 Для багатьох із кіро-

3 доповіддю «70 років на варті соціа- < воградок цей турнір став 
лізму і миру» виступив кандидат у чле- £ ще одним щаблем на 
ни Политбюро ЦК КПРС, міністр оборо- ? шляху до вершин спор
ки СРСР генерал армії Д. Т. Язов. < тивної майстерності.

(ТАРС).'

виступивши
у фЬйй
студентських іл___  з
ручного м’яча в м. Льво- 

гандбольна 
Кіровоград- 

педагогічного 
імені О. С.

завоювала пу-

ігор

Кращим воротарем зма
гань визнано майстра 
спорту СРСР Наталю 
Іванець. Чимало хорошо
го можна сказати і про 
дії польових гравців — 
Вікторії Бодриченко,
Ірини Кузьменко, Любо
ві Ржанової, Ірини Дзи
ги, Тетяни Зінченко, Ін- 
ни Розуменко. Тепер 
команда під керівницт
вом тренера С. Оль- 
шевського ретельно го
туватиметься до наступ
них змагань, які відбу
дуться у вересні наступ
ного року.

Наш кор.

Вяшлав

тивного клубу «Зірка», 
приніс справжню зливу 
рекордів. 15 їх було по
ліпшено і ще 2 повто
рено!

Переможцями особис
тої першості в силово
му триборстві стали: ва
гова категорія до 60 кі
лограмів — С. Костен
ко — 280 кілограмів
(90-1-65+125), 67,5 кг — 
В. Бутенко — 380 120+ 
4-100 + 160), 75 кг —
Ю. Шнеєр — 500 (155+ 
+-1454-200), 82,5
О. Рогозін — 625 
+ 180 4-220), 90
О. Швець — 540 
+ 155 4-205), 100
В. Балакирьов
(210+145 + 210), 110 кг—— 
В. Жуков — 700 (250 г 
+ 180 + 270).

Абсолютним чемпіо
ном обласного центру 
визнано майстра спорту 
СРСР Олександра Ро- 
гозіна. Наш кор.

кг —
(225 + 

КГ —- 
(180+ 
кг — 
- 565

Жуков: 700!
Другий чемпіонат Кі

ровограда з атлетичної 
гімнастики, який відбув
ся в неділю в залі спор-

ВЕТЕРАНИ ОДЯГАЮТЬ ОРДЕНИ

Широка і різноманітна 
програма зустрічей із 
ветеранами війни і праці 
у піонерів та школярів 
обласного Палацу піоне
рів імені В. І. Леніна. Ще 
а суботу, 20 лютого, гурт- 
кізці палацу провели 
«вогник» для вчителів- 
ветеранів війни і праці. 
22 лютого — урочисті

Зиири, на яких піонери 
вручили медалі і грамо
ти на честь 70-річчя 
Збройних Сил СРСР ве
теранам війни і праці. 
Завершились збори кон
цертом провідних колек- 
тио'в палацової самоді
яльності. Пройшли зу
стрічі з воінами-інтерна- 
ціоналістами, що несли

АНОНС АНОНС АНОНС АНОНС

ЗАСПІВАЙМО, ДРУЗІ

службу в Афганістані, □ 
окремих гуртках. Напри
клад, хореографічний 
ансамбль «Пролісок» зу
стрічався з Ю. І. Коротких
і Я. К. Данченком. А до 2 Хто має бажання по- 
гуртківців «Юного тех- < сміятися, гарно відпочи- 
Ніна» (філіал Палацу $ ти чи й узяти участь в 
піонерів у селищі Ново- ? черговій зустрічі команд 
му) завітав воїн-інтерна- $ клубу веселих і кмітливих 
цюналіст О. А. Лисиця. > . і/плинл> педінституту, КВЛУЦА і 

Наш кор. 5 КІСМу...

хай викроїть вільну 
годину 4 березня і о 
17.00 прийде до будинку 
культури Кіровоград
ського заводу радіови- 
робів.

Надіємося, що кожен

бажаючий відгукнеться 
на запрошення Кірово
градського міськкому 
комсомолу і саме там 
або в своєму комітеті 
комсомолу придбає кви
ток з К8К.

Бачили б ви, як при
тих зал нашої радгоспів
ської їдальні, коли на 
вечорі, присвяченому 
70-річчю Радянської Ар
мії і Військово-Морсько
го Флоту, виступав Пет
ро Леськовець. Хлопець 
виконував інтернаціо
нальний обов’язок в 
Афганістані, розповів про 
свою службу. Аж тут 
школярі (вечір організу
вали спільно комсомоль
ці радгоспу «Устинів
ський» і Криничанської 
десятирічки) і попроси
ли:

© Є © © © і

— Заспівай нам, Пет
ре, пісню, яка під 
служби 
лася.

Тихо 
кушка».

Після 
на Великої 
війни Ф. А. Деренуцько- 
го, колишніх воїнів-ін- 
тернаціоналістів Сергія 
Швеця, Михайла Лисай- 
чука, Івана Бабенка піс
ня стривожила всіх. Ве
чір завершувався. Він 
зібрав і об'єднав спіл
чан радгоспу, місцевої 
десятирічки своєю про-

час
тобі полюби-

зазвучала «Ну-

виступів ветера- 
Вітчизняної

стотою і невимушеністю. 
І тут озвався Федір Ан
дрійович Деренуцький:

— А що, хлопці та 
дівчата, як я заспіваю 
вам фронтових? Підхо
пите? Давайте, друзі, 
разом заспіваємо!

Знову в залі звучать 
«Катюша», «Три танкіс
ти»... Співали всі: орга
нізатори і гості, а сиво- 
чолий ветеран тільки 
посміхався, мовляв, он 
як гарно його гучний го
лос доповнюють молоді, 
дзвінкі.

І Гей, музиканти,

В. чиж, 
комітету 
радгоспу

секретар 
комсомолу 
«Устинівський» Усти- 
нівського району.

21 лютого обласне уп
равління профтехосвіти 
провело 
оркестрів 
струментів, 
70-річчю з дня 
ження Ленінського ком
сомолу і 70-річчю Зброй
них Сил СРСР («Моло
дий комунар» повідом
ляв про цей захід у руб" 
риці «Сцена, екран, аре
на»).

Лауреати конкурсу ви
значаться трохи згодом. 
Власне, для організато
рів, та н учасників захо
ду, важливе не лауреат
ство, а сам виступ.

огляд-конкурс 
духових ін- 

присвячений 
народ-

вперше' j

труби і кларнети, флей
ти і саксофони. Хочу 
відзначити оркестри ду
хових інструментів кі
ровоградських СИТУ № 2 
(керівник О. Богуленко) 
і СПТУ № 4 (керівник 
М. Мірошниченко), Гай- 
воронського СПТУ №35,

шкодуйте!
проводн

ик запев- 
Будинку 

технічної

I?
ПУЗІ Піп°гоном0У |оана Романоаича УСЕНКА (у центрі). Початок його - на Нурській 
на Захіл СПпп^сігз£2Х«?р,ВК°Ю’ яие сьогод^ відоме всьому світові. Згодом була переможна дорога 

И через нашу Кіровоградщину. Звання Героя Радянського Союзу І. Р. Усен
ку було присвоєно за мужність і героїзм, виявлені в боях на Одері.
інпппї V в нафому місті. Часто зустрічається з молоддю, розповідає про подвиг
зустрічіУз молодими мілщ?оянерамн 1 На ЦЬ0МУ ЗНІМНУ наш фотокореспондент зафіксував мить 

Фото В. ГРИБА.
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ться вперше і, 
нив директор 
художньої і
творчості обласного уп
равління профтехосвіти 
В. О. Кум пан, повинен 
стати традиційним.

Можливо, настали ча
си, коли популярність 
духових оркестрів по
вертається? Врешті-решт, 
послухавши виступи ко
лективів профтехучи
лищ, хочеться думати 
саме так. У кожного з 
16 учасників огляду рі
вень майстерності " різ
ний, різні естетичні упо
добання. Спільна любов 
ДО духової музики. Важ
ко виділити КОГОСЬ, не 
ризикуючи образити ін
ших, кому підкоряються

•
яким керує досвідчений 
музикант В. Малахо- 
вецький, олександрій
ських СПТУ N2 7 (керів
ник П. Миргородський) 
і СПТУ № 13 (керівник 
Г. Шаулов).

Складні твори — ро
манс (вальс) Шишкіна 
«Ніч світла» і марш 
«Перший крок» виконав 
духовий оркестр Капіта- 
нівського СПТУ № Ю 
Новомиргородського ра
йону. Це перші кроки 
колективу до слухачів.

Заслуговують “ теплих 
слів і оркестранти СПТУ 
№ 37 села Оникієвого 
Маловисківського райо
ну, якими керує ветеран 
війни і праці Д. М. Мос- 
кальов.

В. ЛЕВОЧКО.

ЗАПРОШУЄ АУКЦІОН
З 13 по 23 квітня V иігчм.

ЙЙ» мЧе^₽ичг  ̂ ТкЄоРоИр-

НоаСУлКа0^+На£ 

Ума??ьШП;Ькц^Дн1РИЄМСТВ’
Для цього необхідно до 19 

зразки побутової техніки випо^іп™ пРеДставнти 
спортивного, культурио-’побутппп ГОСП°ДаРСЬКОГО, 
призначення, легкої промне ПОНПГТ-ОГО’ ТУРПСТСЬКОГО 
менту, сувенірів та виробів хгпп,Д!ІТЯЧОГО асортп- 
мислів. Кращі зразки будуть ^Н,Х 1 ІІаР°Дпчх про- 
освоення і масового виробниіітпяЄКОМЄ”дйвані для 
°бласті. прооництва на підприємствах
зразків' товар^ПНапо„чих Нолентивів автопі

Жа - <000 

Других - по 600 
в;

«.йїдйг ™ ™°
-~их«їїї::?„ж

Фодна перш 
карбованців; 
дві других 

/» карбованців; 
Три треті 
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V ТЕАТРІ імені Кропивницького того дня виру-
* вали пристрасті. Проте в центрі уваги того 

дня були не актори, а сцену прикрашали не пиш
ні декорації. Йшла розмова дещо далека від те
атрального дійства — про день сьогоднішній і 
майбутній сучасного села.

Зацікавленими учасниками її стали близько 400 
молодих спеціалістів області.

...Дівчину звали Оль
гою. Працює вона вет
лікарем - епізоотологом 
Вільшанської дільнич
ної ветлікарні. Прошу 
молодого фахівця поді
литися враженнями від 
зустрічі.

— Хочеться від себе 
сказати: такі розмови, 
де йдеться про працю 
молодих спеціалістів, є 
важливим елементом 

тварин, низькі прирости 
живої ваги.

За пропозицією го
ловного ветлікаря Ми
коли Куцарєва виробни
чий відділ Кіровоград
ської облветстанції на
лагодив випуск нового 
препарату, що дістав 
назву імуноглобуліну. 
Його готують з крові до
рослих забитих тварин, 
які перенесли гострі

За пропозицією го
ловного зоотехніка бу
ло переглянуто структу
ру кормового клину. 
Збільшено частку посі
ву багаторічних трав, 
розширено посіви кор
мових коренеплодів, си
лосних культур, гороху. 
Завдяки цьому на зимо
вий період нинішнього 
року громадське тва
ринництво повністю за
безпечене грубими і со
ковитими кормами.

Молодому спеціаліс
тові торік було доруче
но організаторську ро
боту по впровадженню 
в селі сімейних форм 
підряду. Впорався він з 
нею відмінно. 

слідок цього заощадили 
майже дві тисячі кіло
грамів палива, значну 
суму коштів. Продуктив
ність праці на фермах 
зросла за кілька міся
ців на 37 процентів.

Іван КУШНІРЕНКО, го
ловний агроном кол
госпу імені 40-річчя 
Жовтня Світлсводсько- 
го району.

Два роки тому після 
закінчення Дніпропет
ровського сільськогос
подарського інституту 
Іван став головним агро
номом господарства. 
Колгосп не міг похвали
тися тоді високими вро
жаями.

Головний агроном від-

Не забарилися й успі
хи. Зросла врожайність 
озимої пшениці, гороху, 
гречки, проса, соняш
нику, картоплі, кукуруд
зи, багаторічних трав. 
За два роки п’ятирічки 
державі продано 56 418 
центнерів зерна — на 
3618 центнерів більше 
від планового завдання. 
І все це, за словами сек
ретаря партійної орга
нізації колгоспу Василя 
Миколайовича Білоконя, 
завдяки творчому не
спокою головного агро
нома Івана Кушніренка.

Микола БОНДАР, го
ловний агроном кол
госпу імені Ілліча Нов- 
городківського району. 

ші прізвища. Багато хто 
з присутніх записував у 
свої блокноти цікаві 
думки. Пролунало їх чи
мало. Конкретних, діло< 
вих, які можна викори
стати на практиці в ба
гатьох господарствах ні
шо! області.

Майже кожен висту
паючий чи то з пред
ставників облагропро- 
му, чи з гостей, які 
представляли ряд сіль
ськогосподарських ву
зів, говорив про значи
мість цієї зустрічі.^ До 
речі, не було на ній зай
вих декларативних слів 
про успіхи. Якщо м ве
лася мова про них, ТО 
обов’язково конкретно:

Б Е Р Е Н О В
А
Ч
О
к

обміну передовим дос
відом, — розповідає 
О. Непомняща. — Мені 
запам’ятався виступ пер
шого секретаря обкому 
партії М. Г. Самілика. 
Він наголосив на важ
ливості завдань, постав
лених сьогодні перед 
нами, молоддю. Говорив 
про потребу постійно 
поглиблювати економіч
ні знання, повніше ви
користовувати їх на 
практиці.

Звичайно, приємно бу
ло чути такі слова: «Сьо
годні в залі присутні ті, 
хто представляє і ниніш
ній, і завтрашній день 
сільськогосподарсько г о 
виробництва. Певно, ко
жен з нас, повернув
шись у свої господар
ства, прагнутиме втіли
ти в практичні справи 
рекомендації керівників 
області, досвідчених 
спеціалістів.

Знайомтесь: 
учасники 
зустрічі

Микола КУЦАРЄВ, го
ловний ветлікар колгоспу 
«Росія» Ульяновського 
району.

Випускник Одеського 
сільськогосподарсько г о 
інституту, Микола пер
ші дні роботи присвятив 
пошукам нових ефек
тивних заходів профілак
тики захворювань тва
рин. Роботи вистачало, 
адже господарство має 
7470 голів великої ро
гатої худоби, в тому 
числі 220 корів, є птахо
ферма й вівцеферма. 
Складність ветеринар
ної служби колгоспу по
лягає в тому, що стадо 
великої рогатої худоби 
систематично поповнює
ться за рахунок телят 
двадцятиденного віку, 
які надходять з інших 
господарств району. Зде- 
більшбго молодняк
страждає від гострих 
респіраторних захво
рювань. Звідси падіж 

респіраторні захворю
вання, виробили в своє
му організмі стійкий 
імунітет проти просту
ди. Виготовлена плазма 
вводиться в кров заве
зених у господарство 
новонароджених телят. 
Чимало доклав Микола 
зусиль, щоб у двох 
корпусах на 500 голів 
телят встановити ультра
червоні лампи, які по
зитивно діють на обмін 
речовин в організмі тва
рин, запобігають поши
ренню хвороб.

А не так давно Мико
ла встановив і застосо
вує на практиці два 
аерозольні генератори 
для безапаратного (стру- 
меневого) вводу ліку
вальних препаратів в 
організм тварин, що 
знаходяться на дорощу
ванні.

На сьогодні в госпо
дарстві практично лік
відовано захворювання 
тварин на інфекційні 
хвороби.

Сергій СЄРКОВ, го
ловний зоотехнік кол
госпу імені Чкалова Но- 
вомиргородського ра
йону.

У господарстві недав
ньому випускникові Калі- 
нінського сільськогос
подарського інституту 
довірили посаду голов
ного зоотехніка. Взявся 
хлопець за роботу з ба
жанням. Та відомо, як 
спочатку: відчував брак 
досвіду, давала про се
бе знати і відірваність 
теоретичних знань від 
повсякденної практики.

Почав з відновлення 
стада великої рогатої 
худоби. Зіткнувся з кри
чущими недоліками: з 
числа нетелей, що їх за
куповував колгосп, по
над 35—40 процентів 
доводилося вибракову
вати вже після першої 
лактації. Це стримувало 
впровадження прогре
сивної технології вироб
ництва молока. Сергій 
запропонував вирощу
вати ремонтний молод
няк безпосередньо в 
господарстві.

Наталка ДОБРОВА, 
головний економіст кол
госпу імені 40-річчя 
Жовтня Вільшанського 
району.

Ще чотири роки тому 
в господарстві всі ви
робничі підрозділи по
чали працювати на кін
цевий результат. Саме в 
той час у господарство 
після закінчення Уман
ського сільськогоспо
дарського інституту при
йшла працювати Натал
ка. Як головний еконо
міст вона розуміла, що 
мало хто з спеціалістів, 
а тим більше рядових 
трудівників замислює
ться над питанням: у що 
обходиться колгоспові 
продукція, вироблена в 
результаті впроваджен
ня нових форм органі
зації праці? Дівчина про
вела економічний ана
ліз всіх галузей кол
госпу. Звернула увагу, 
що собівартістю про
дукції хлібороби не ці
кавилися тому, що кін
цевий результат не впли
вав на оплату їхньої 
праці.

Взялася Наталка , за 
спеціальну літературу з 
питань економічного сти
мулювання. Вирішила: 
єдиним правильним за
охоченням повинна ста
ти оплата праці залеж
но від розміру валово
го доходу. Його запро
вадженню передувала 
копітка, наполеглива ро
бота. У колгоспі органі
зували економічне на
вчання трудівників. За
няття, використовуючи 
приклади з інших пере
дових господарств об
ласті і, зокрема, із сво
го, проводила Наталка 
Доброва.

Не забарилися й пер
ші результати. Напри
клад, у попередні раки 
на збиранні цукрових 
буряків у бригаді № 2 
використовувались дві 
Гичкозбиральні машини 
і стільки ж бурякозби
ральних комбайнів. Во
сени 1987 року той же 
обсяг робіт виконали 
вдвічі меншою кількіс
тю людей і техніки. Вна- 

разу встановив причини 
відставання — низьку 
родючість грунтів, без
системне використання 
органічних та мінераль
них добрив, небажання 
впроваджувати прогре
сивні технології виро
щування сільськогоспо
дарських культур. Не 
велися карти полів, де
фіцит кадрів механіза
торів не дозволяв з точ
ністю дотримуватися 
технологічних вимог... І 
це — далеко не повний 
перелік упущень.

Взявся І. Кушніренко 
за наведення порядку з 
використанням міне
ральних добрив, поліп
шив їх зберігання. Склав 
і робочий план еконо
мічного навчання меха
нізаторів, які слабо зна
ли агротехніку, особли
во нові прийоми у зем
леробстві. Минулої зи
ми люди щоп’ятниці 
бралися за конспекти, 
слухали лекції, опанову
вали передовий досвід.

Одночасно займалися 
практичними справами в 
бригадах: готували агре
гати для внесення гер
біцидів, створювали за
паси хімікатів.

Що ж до розстановки 
кадрів, то в Івана з'яви
лися пропозиції, які він 
запропонував керівни
кам колгоспу, комсо
мольцям. Суть їх така: 
між колгоспом і місце
вою середньою школою 
повинен бути тісний кон
такт. Раніше ж згадува
ли про старшокласників 
здебільшого в жнива, 
коли просили допомог
ти колгоспові. Тепер все 
змінилося. Учні часті 
гості колгоспників, а ті 
в свою чергу приходять 
у школу, розповідають 
про свою хліборобську 

. працю.
Молодого спеціаліста 

хвилює й питання висо
копродуктивного вико
ристання парів, дотри
мання черговості куль
тур у сівозмінах, роз
ширення посівів багато
річних трав та створен
ня зразкового парнико
вого господарства.

Донедавна колгосп 
імені Ілліча в районі 
врожаями не відзначав
ся. А у 1987 році, коли 
за все літо не випало 
жодної краплини дощу, 
отримали по 32 центне
ри озимої пшениці з 
гектара, по 32,9 центне
ра ячменю. Високим був 
і врожай вівса, проса, 
соняшнику та інших 
культур. Значно більше 
заготовлено кормів для 
громадського тварин
ництва, помітно знизи
лась собівартість одно
го центнера рослин
ницької продукції.

Однак ніякої неспо
діванки в успіхах госпо
дарства немає. Микола, 
тільки-но приступивши 
до роботи, зрозумів: 
щоб мати віддачу від 
поля, треба його добре 
заправити добривами. їх 
же в господарстві не ви
стачало, особливо орга
нічних.

Головний агроном за
пропонував голові прав
ління колгоспу С. Т. Са- 
молюку впорядкувати 
вкрай замулений сіль
ський став. Користь від 
цього потрійна. По-пер
ше. буде чудове місце 
для відпочинку. По-дру
ге, зарибнивши став, 
господарство матиме 
рибу. По-третє, а це го
ловне, мул — хороше 
добриво. Голова прав
ління підтримав агроно
ма. Поля одержали під
живу. Біля ставу незаба
ром буде впорядковано 
зону відпочинку.

А ще має Микола Бон
дар хорошу задумку: 
хоче обладнати тепли
цю під плівкою. Тоді 
можна буде вирощува
ти не тільки овочі, а й 
розсаду квітів. Вони, за 
словами хлопця, є окра
сою праці.

* * ♦

Про передовий досвід 
на зустрічі говорилося 
багато. І не лише згаду
вали п’ятьох оцих знаю
чих молодих спеціаліс

тів. У залі чулися й ін-

завдяки чому вони ста* 
ЛИ МОЖЛИВИМИ, Х*О

сприяв появі досвіду.
По закінченні офіцій

ної частини зустрічі Я 
познайомився з Петром 
Маркевичем, головним 
агрономом колгоспу іме
ні Котовського Добро* 
величківського району« 
Хлопець тримав у руках 
коробку з подарунком, 
який щойно йому, як і 
багатьом іншим моло
дим спеціалістам облас
ті, урочисто вручили. 
Прошу й Петра поділи
тися враженнями від 
зустрічі.

— їх багато. На мою 
думку, зустріч приємна 
не враженнями. Нас, 
молодих спеціалісті, 
які зібралися з усієї об
ласті, цікавили пропо
зиції колег. Дещо но
ве дізнався і я про ро
боту своїх нових знайо
мих Миколи Бондаря. 
Івана Кушніренка. їхні 
пропозиції постараюся 
використати в роботі. Я 
намагаюся втілити © 
практику інтенсивну тех
нологію вирощування 
озимих. Це — оптиміза- 
ція факторів піджив
лення, захист рослин від 
шкідників і хвороб. Зви
чайно, себе виділити не 
можу, адже трудилися 
всім колгоспним колек
тивом, щоб у минулому 
році отримати по 56,7 
центнера пшениці * 
гектара. Ще, вважаю, — 
вносить пропозицію Пет
ро, — такі зустрічі вар
то проводити частіше. 
На них звучать доцільні 
пропозиції. Мені, на
приклад, сподобалася 
одна з них, адресована 
представникам сільсько
господарських вузів. А 
саме: треба євести в 
курс навчання такі пред
мети, як педагогіка, 
психологія. Це допомо
же в роботі з людьми. 
Ми ж з ними працюємо.

Ю. ЯРОВИЙ.



ПРОБА ПЕРА

«Молодий комуну

лацкані — немодмо!

Q Хто в гуртожитку хазяїн?

ф Як викроїти часинку на кіно

АААДАдАААД ІЛАЛІііААЛАЛАЛАЛААА

себе 
речі,

0 Найкращу траншею вириє сту
дент...

© Ромб на

ф Стипендія розміром з зар
плату

Вуз і престиж

ХМАРКА
Сонечко миле 
Зранку світило, 
А хмарка з’явилась — 
І сонце закрила.
Та за хвилинку,

• Так, за хвилинку, 
Сонце з’явилось... 
Ну і хмаринка!

Олена БОЙЧЕНКО, 
учениця 9 класу, 

с. Бірки, 
Ол океан дрівський 
район.

ОСЕНЬ
Осень унылая вновь

на пороге,
Падают листья, темнеет 

река,
Ветер играет травой

у дороги.
Мчит, разорвав в небесах 

облака.
Лес разукрашен 

пурпурной листвою,
Грустную песшо березы 

поют,
Ночь серебрится 

холодной росою, 
Утром туманы седые 

встают.
Впалжа НЕЧИТАЙЛО, 

ученица 7 класу. 
Компаннвка.

НЕ секрет, що за час, який увійшов в іс
торію нашої країни як роки застою, у 

вищій школі накопичилось дуже багато не
гативних явищ. Вони були обумовлені, по- 
перше, тим, що до недавнього часу крите
рієм чи мірою оцінки інституту, факультету, 
кафедри і викладача були валові показники 
горезвісної процентоманії, а, по-друге,— 
втрачена престижнісіь вищої освіти в ціло
му, і вищої технічної освіти зокрема. В ма
совій свідомості утвердилось поняття, що 
бути інженером — означає бути «бідною 
людиною».

Справа дійшла до того, що навіть нагруд
ний знак про вищу освіту, який так урочне-*- 
то вручається кожному випускникові інсти
туту разом з дипломом, молоді люди не но
сять: одним — незручно, другим — немод
но, а третім — соромно. Низька заробітна 
плата, урівнюючі тенденції із суспільних 
фондів (виконання зовсім «не своєї» робо
ти, та й те, що просто фізична праця стала 
оплачуватись вище складної інтелектуаль
ної) — все це причини низьких конкурсів, 
у технічні вузи і в наш інститут особливо.

В країні приймаються енергійні дії, щоб 
виправити стан справ. Відповідно до цього 
в нашому інституті йде перебудова перш 
за все навчального процесу. Розроблені но
ві навчальні плани, якими передбачено ско
рочення обов’язкових аудитооних занять до 
23 на перших-третіх і до 24 годин на тиж
день на четзертих-п'ятих курсах. Введена 
нова форма роботи, яка передбачає творчі 
пошуки студентів при вивченні окремих 
дисциплін, зменшена кількість обов’язко
вих семестрових екзаменів, відновлена 
форма навчання для найздібніших студен
тів за індивідуальними графіками, введено 
одержання робітничої професії відповідно 
до обраної інженерною кваліфікацією на 
парших-других курсах, формується цільова 
підготовка інженерів за договорами з про
мисловими підприємствами, збільшена кіль
кість годин на практичні і лабораторні ро
боти.

Разом з тим рішенням вченої ради інсти
туту в робочі навчальні плани внесені ди
сципліни, які поглиблюють і підсилююіь су
часну інженерну підготовку — мікропро
цесорна техніка, системи автоматизованого 

енергозберігаючі

смт

цесорна техніка, системи 
проектування, екологія й 
технології та інші.

Так навчальний процес став більш наси
ченим і, на відміну від попередніх, спря
мований переважно на індивідуальну, а не 
на валову підготовку інженерних кадрів. 
З першого вересня минулого року підви
щена стипендія студентам, що вчаться на 
«відмінно», збільшується на 50, а тим, хто 
на «добре» і «відмінно» — на 25 відсотків, 
напразленим від підприємств із стажем до 
трьох років на ЗО, а із більшим стажем на 
50 відсотків. Якщо підрахувати, то відмін
ник, який вчиться на п’ятому курсі за на
правленням підприємства і має стаж більше 
трьох років — одержує стипендію 90 кар
бованців. Крім того, встановлена певна 
частка стипендіального фонду, який розпо
діляється за особливі успіхи в навчанні, су
спільній і науковій роботі. Підвищений роз
мір іменних стипендій. Зокрема, Ленінська 
стипендія нині становить 130 карбованців. 
Це безумовно посилює зацікавленість і 
здорове суперництво між студентами. На 
кожному факультеті розробляються і ви
пробовуються свої форми матеріального і 
морального стимулювання доброго навчан
ня. Ми, наприклад, розробили свою систе
му соціалістичного змагання. Усі/л без ви
нятку студентам групи, яка виборола пер
ше місце, встановлюється суттєва добавка 
до стипендії, а в групі, яка зайняла друге 
місце, така добавка встановлюється лише 
тим, хто вчиться на «добре» і «відмінно».ДАЛА!

ТОГО дня, коли повин
ні були відбутися за- 

гальиошкільні комсо
мольські збори, над ком- 
сомолією школи вже ви
сіла загроза 
спілчанської 
ції. Юнаки 
майже зовсім 
свою комсомольську гід
ність, стали геть ліниви
ми і пасивними V гро
мадській роботі, навчан
ні. Як наслідок — вкрай 
погані підсумки другої 
Навчальної чверті (деякі 
дістали навіть двійки), 
йезадовільне виконання 
Своїх комсомольських до
ручень. Майже жодне 
зобов’язання, взяте на 
попередніх комсомоль
ських загальношкільшіх 
Зборах, не виконано. Ді
йшло навіть до абсурдуз 
члени комітету комсо
молу не знали розпоряд
жень і рішень (я вже ні
чого не кажу про про
позиції) секретаря орга-

розкладу 
. оргапіза- 

й дівчата 
втратили

нізації Олени Хлистун.
На збори були запро

шені класні керівники, 
вчителі-комсомольиі, за
вуч школи Н. А. Мель- 
никова, вчителі - кому
ністи Н. О. Маргннен- 
ко та В. ї. Риженко, комГАСІТЬ СВІТЛО!
сорг колгоспної КОМСО
МОЛИ Тамара Шкуренко.

Довго не могли учні 
прийняти якесь рішення. 
Навіть не бажали ви
словлюватися. Голові 
зборів доводилося мало 
не заставляти старшо
класників говорити. Як
би не директор ІНКОЛИ 
О. В. Ціопя, збори, ма
буть, закрилися б. Він 
допоміг юнакам та дів
чатам трохи звільнитися 
від сором’язливості. Со-

ром’язливість та у стар
шокласників, між іншим, 
тільки на подібних збо
рах.

...І раптом у залі по
гасло світло. Саме це, 
однак, допомогло най
більше. У темряві стар-

шокласникп пожвавіша
ли, стали відкрито ви
словлювати свої сумніви 
й невдоволення, вислов
лювали конкретні про
позиції. їх було так ба
гато, що навіть не бе
русь перелічити всі, назву 
лише найважливіші і най
цікавіші. Наприклад, про
понували об’єднати ком
сомольську організацію 
учнів з учительською (з 
одним спільним секрета
рем), цю організацію уч-

Крім цього для студентів груп, -3ХГ”^,о- 
перші три місця, встановлені разові гр 
ві премії і різні форми моральн 
лювання. ям-Ще одне завдання, яке стоїть пер А 
щою школою: виховати ідейно п ? 
них та ідеологічно загартованих 
рів виробництва, сміливих творціз нов 
прогресивного. Саме сміливих, якіі н 
бояться сперечатися, доводити, !йг.аоаи 
свою думку. Тому в процесі перебудови 
вищої школи значне місце відводиться д 
ВИЩЄННЮ ролі КОМСОМОЛЬСЬКИХ І ЛрОфСї . 

нових організацій та інших органів студ- 

ського самоврядування. Студентські пред
ставники тепер повноправні члени вчених 
рад інституту і факультетів і беруть особис
ту участь у вирішенні всіх питань, обирають 
на посади деканів, і викладачів, атестують 
їх. Студентські колективи вибирають ста
рост груп і дають мотивовані рекомендації 
у призначенні іменних і персональних сти- 

, якіпендій, а також стипендій студентам, 
мають «задовільні» оцінки.

Повноправним хазяїном почуває 
студентська рада з гуртожитку. До 
наші побоювання про те, що порядку буде 
менше, коли викладачі перестануть чергу
вати в гуртожитку, не справдились. Приєм
но, що порядку стало більше: зросла від
повідальність, з’явилось почуття бути ха
зяїном свою дому. І хочеться, щоб це по
чуття було повнішим і всебічним. Недавно 
в гуртожитку зібрали за «круглим столом» 
представників студентської ради, завідую
чих кафедрами, комсомолу, профспілок, 
партійного бюро та деканату. Саме в цій 
розмові помітили, що почуття хазяїна серед 
студентства є часто споживацьким. Хтось 
позинон дати, відремонтувати, навести по
рядок. Ми з свого боку запропонували до
помогу а матеріалах, в консультаціях, але 
«хазяїн» поки що не спішить користуватись 
нашими послугами.

Перебудова не залишила осторонь і си
стеми викладання. Всі викладачі і кафедри 
переглядають і уточнюють робочі програ
ми дисциплін, питання лекцій, проведення 
семінарних, практичних і лабораторних за
нять. Лекції направляються на розгляд най
більш суттєвих, актуальних і проблемних

Ком- 
гу- 

про-

нів та вчителів — вже з 
комсомолією місцевого 
колгоспу «Заповіт Лені
на». провести ряд спор
тивних змагань юнаків 
школи із комсомольцями 
колгоспу (з футболу, 
легкої атлетики і т. п.), 
ввести «чорний день» для 
«ДВІЄЧНИКІВ» тощо, 
сомольці загальним 
лом підтримали ці 
позиції.

Одним словом, 
вечора на 
ськпх зборах, що затяг
ліїся вже надовго, стар
шокласниками Протопо- 
пінської школи (хоч і не 
без допомоги вчителів- 
комсомольців) було зроб
лено перший крок до пе
ремоги над 
хлябаїїістю 
дальністю.

того
КОМСОМОЛЕ-

власного роз- 
й безвідпові-

В. КВІТКА, 
юнкор.

Олександрійський 
район.

27 лютого 1983 роКу 
питань Відповідно цьому іде розроби " 
пвих ігоо і ситуацій, а також техніі£' 

встаткування навчальних лабораторій ; £ 
бінХ А головне, йде .нтенсивне ПІД|И> 
щення професіональної майстерно^ Ви> 

КЛНеавсВе «є гладко. Дає себе зна,и ; 
„і" звичка мислити і працювати ПОчг 
X а де в кого (як викладачів, та,, і 
дентів) небажання іти в ногу з часом, ,,,. 
кинути стереотипи.

багато причин і зовнішнього харак,е
в ?«“ "Т’і " “
навчання, але не всі випускники шмл 
ють добру загальноосвітню і, особливо, щ 
Хатичну підготовку, не навчен. самосцЦ 
но і зацікавлено вчитися. Процентовані, 
та різні експерименти, ознаками яких 6ЇП0 
вивчення матеріалу тільки на уроці й оргг. 
мізаиія на певний відпочинок поза школою, 
сприяли цьому. Сьогодні кого-неоудь зну. 
сити вчитись неможливо. Навчання, освоен, 
на тих чи ІНШИХ ДИСЦИПЛІН ПОВИННО стати 
внутрішньою потребою і тану потребу тре. 
ба і цілеспрямовано виховувати.

В багатьох молодих людей сформований 
соціальний нігілізм, і вони вважають, чо 
перебудова в вищій школі — це чергоа, 
кампанія, яка скоро закінчиться, Слід «а- 
зати і про те, що склався стінним стереотипні 
мислення, ніби студенти є найменш зайня-іш 
тою категорією нашого суспільства. Тому 
прибирати парки, копати різні канави, чис
тити дороги, обслуговузаги овочепі бази, 
виконувати роль статистів при різних масо
вих заходах, створювати кооперагиии, пра
цювати індивідуально і просто працювати 
в так званий неучбозий час — стало чи на 
головним по такому стереотипу для сту
дентів. З

Голозне для студента —— навчання. < від
повідно з навчальним планом він повинен У 
відвести на це в середньому 10 годин що-' 
дня, крім неділі, включаючи обов’язкові 
аудиторні заняття і самостійну роботу над 
підручником, конспектом чи в навчальній 
лабораторії. А якщо він бере участь у на
уково-дослідній роботі, в художній самоді
яльності, в роботі різного роду органів 
ст/деитського самоврядування, займається 
спортом, хоче подивитись новий художній 
фільм чи побувати на концерті, призначити 
побачення або відвідати матір — його часу 
ледь вистачає на семигодинний сон. Коли ж 
працювати? Єдине, що ми можемо — зро
зуміти проблеми й не відривати студента 
від основної діяльності. Його сьогоднішня 
праця — це успіх наших технічних звер
шень в майбутньому.

З недавнього часу головним героєм ви» 
ступів і дискусій в ггресі, по радіо і телеба
ченню став інженер. Його роздуми, біяь і 
тривога за реалізацію поставлених партією 
стратегічних цілей розвитку нашого суспіль
ства, розкриття потенційних можливостей 
соціалізму зрозумілі всім. Хочеться, щоб 
одним із головних героїв преси, радіо іте- 
лебачення в ряду із інженерами нашого 
обласного центру також стали викладачі і 
студенти технічного вищого навчального 
закладу — інституту сільськогосподарсько
го машинобудування. Можливо, великою 
мірою на долі Інституту позначились роки 
застою, але зараз робиться все, щоб за 
багатьма об ектизними показниками, а го
ловне за якістю підготовки інженерів він 
став в ряд кращих вузів країни. Тому об’єк
тивна розповідь про наші досягнення і на
ші невдачі та промахи на шляху перебу
дови, на мін погляд, підвищить його пре- 
тлїКН«ТЬг ?більшить бажання молоді на- 

області стати його студентами.

А. КРАВЧУК,
Кк»ва«ДПеКТ₽ОМ9хан'чного факультету 
Кіровоградського інституту сіяьемв- 
господарського машинобудування.ДАЛА А А А АД д ідд д д Наш консультпункт

до нашоїнебагато листів повідь кожиом?ав™ Хі« ** МОГЛН 6 да™ ** 
зважаючи Па те іЛ* осоонстому листі, але, 
Шадуру цікавить профе^я H&vn He Т*ЛЬК" 1ГОрЯ 
занотувати до запні»«,?«,С Я будівельника. радимо 
Технікум; 316050TiZn аАРЄСУ бУДІВЄЛЬ»ОГО 
У технікумі можна /■аб\Рт?,В0Грая' вул- УФ'^ька.І 
ника промислового й / спеціальності будівель- 
Форма навчання дЄняа “ЛСЬК0Г0 будівництва.
.Вадим Заскальнюк з1ГпЧ,Р"Я'-

Цікавиться, де можні Л , лованіиського району 
інструментах. Проситі т^’ТИСЯ гратн па ударних 
му чи училища X« ’ адіслати адресу техніку- 
чутися у місцевий бучпіПОраД,ІТІ1 ВаАимові знер- 
ФО6 обрати спеиіадьнктТ ^,КУДЬТури- Для того’ 
иовідпа музична піп музиканта, потрібна вія- 
«■■а-'іістаМП)(3^П,дгетоада..Тож порадься зі сне- 

Дівчатка Віта і п-,
сією фотографа своєї '-п ЯКІ цікав-'іяться npodie- 
спешальності фототряЛа^^" "с вказали. Набути 
знаходиться за a^X ÄHa У СПТУ № 18, що 
Навчаються тут 1іа базі 8 і in’0’ К’Р°В0ГРаД. »•

Зичимо уСїгіків! 10 Класіа-



«Молодий комунар»

^ 27 лютого 1988 року

рЕСЮРАН «Україна» був майже по- 
" рожнім. Тільки в дальньому кутку 
група молодих мужчин говорила про 
своє, жваво жестикулюючи. Раптом 
т<зм щось сталося, розмова почала на- 
рирати обертів, голоси зазвучали фаль
цетами. І тут один із молодиків підхо
пився І, підскочивши до іншого, заїхав 
Тому., .самі а насті по чому.

— Ах ти ж... — прохрипів той, кого 
били. І Додав ще кілька слів для яснос
ті. В кухні появилася офіціантка, щось

у нас були 10 днів канікули, маса віль
ного часу, а куди його подіти?

О. НИКОНЕНКО: Є в нас державне 
кафе, яке вважається молодіжним, 
але там продають одні пиріжки. Ось 
де зробити б якусь молодіжну програ
му,..

В. ХІМІН: Я живу в районі цукроза
воду. Там ще гірше, як у центрі. До
недавна, правда, у нас був обладнаний 
своїми силами підвал, де можна було 
зібратися, стояли найпростіші спор- 

го оперативного загону, критичний пе
регляд якої нібито здійснюється нині. 
Хлопці, які брали участь у розмові в 
СПТУ № 40, — у незайнятості молоді, 
у недоліках молодіжного дозвілля. 
Праві у якійсь мірі, певно, і Вадим, і 
третьокурсники СПТУ. Нас же в дано
му випадку, як мовилося, більше ціка
вить проблема молодіжного дозвілля. 
Із запитання про нього ми й почали 
бесіду із методистом ПК «Ювілейний» 
В. Г. Чайковською. І почули у відповідь: 

веде. Головне, вважають тут, — це «за- 
діяти» хлопців те дівчат, тоді вже мож
на буде думати, що
часом у штаті інспекції у справах не 
повнолітніх добавилося останнім часом 
З чоловіки. Роботи їм не бракує. А дві 
чі не місяць, за словами начальника 
райвідділу внутрішніх справ Л П. на 
шеханова, весь особовий склад Раи°^ 
ноі міліції включається в проф ■■ 
ну правову роботу з учнями шкіл та 
ПТУ міста. Поки що в галузі дозв:л

сказала, забіяки враз заспокоїлися. Не 
порозі з’явилися дружинники...

Описую так детально цю сцену, свід
ком якої став мимоволі, не для того, 
щоб посмакувати деталі. Однак і вони 
тут важливі. Важливі хоч би тому, що 
дружинники, прогулявшись по залу, 
вийшли, а за кілька хвилин по тому 
бійка спалахнула знову. На цей раз 
уже почали перекидати столи й на під
логу загримів посуд...

Коли наступного дня в Новоукраїн- 
ському відділі внутрішніх справ мені 
довелося ознайомитися з протоколом 
події, у ньому все виглядало куди су
хіше й буденніше:

«Кізка Б. П., 1955 р. н., моторист, 
зарплата 120 карбованців, одружений, 
на утриманні двоє чоловік, безпартій
ний, освіта середня. Кізка Б. П. в стані 
алкогольного сп’яніння брав участь у 
скандалі в залі ресторану, виражався 
нецензурно, чим порушив громадський 
порядок і здійснив дрібне хуліганство».

А ось пояснення дружинників І. М. 
Мошнягула та В. А. Янішевського:

«...На сходах ресторану ми побачи
ли групу людей, обличчя одного з них 
було в крові. На питання, хто його по
бив, він спочатку не відповідав, а коли 
був доставлений в штаб ДНД, то ска
зав, що йото вдарив виделкою хлопець, 
який раніше був судимий, але імені й 
адреси якого він не знає. В опорному 
пункті Кізка Б. П. виражався нецензур
но».

Ще одна цитата — з пояснення офі
ціантки Т. Шевченко:

«...двоє із моїх клієнтів кричали, й 
сквернословили, крісла були перекину
ті, на підлозі лежала розбита тарілка 
вартістю 1 карбованець ЗО копійок. Я 
почала випроваджувати цих клієнтів Із 
залу, щоб не заважали відпочивати ін
шим».

На цьому ми припинимо розповідь 
про нелегкі ресторанні будні Кізки 
Б. П. Бо наша мета нині зовсім не в 
тому, щоб встановити, куди ж все-таки 
зник його кривдник і чому міліція з 
дружинниками не затримали його. На
ша мета — вияснити, які ще, крім щой
но описаної «розваги», може знайти 
собі увечері молодь степового міста 
Нювоукраїнки.

КЯ И ВИРІШИЛИ послухати з цього 
*** приводу думки третьокурсників 
Новоукраїнського СПТУ № 40. Хлопців 
така розмова дуже зацікавила. Ось що 
еони говорили.

В. ГРИЩЕНКО: Протягом тижня ні
куди піти. Дискотеки в клубах бува
ють в суботу й неділю, та ще недавно 
появилося кооперативне кафе «Золо
том кувшин». Правда, в кафе ціни ви
сокі... Хотілось би побільше цікавих 
вечорів відпочинку. Я, приміром, ход
жу на заняття у народний танцюваль
ний ансамбль «Степівчанка» при палаці 
культури «Ювілейний», але більшість 
не має куди піти. Ось на початку січня 

тивні снаряди... Та забрали в армію 
Ігоря Коваленка, який слідкував там 
за порядком, — і підвал зачинили, а 
ключі забрали.

— Чого ж ви не прийшли у райком 
комсомолу та не попросили ключі? — 
спитав Віктора Хіміна другий секретар 
райкому ЛКСМУ Вадим Калиниченко, 
який теж був присутній при цій роз
мові.

— Та ми не знали...
Таки немало слушних зауважень ви

словили тоді третьокурсники. Певно, 
В. Калиниченко немело з того запам’я
тав для себе. Йшлося про недостачу 
спортивних секцій для молодих здоро
вих хлопців, про те, що зайнятися спор
том на базі міських колгоспів, скажі
мо, у них немає можливості, бо туди 
пускають тільки колгоспників, і то у 
відведений для цього вечірній час» 
Йшлося й про те, що, не маючи де 
дітися увечері (а в кіно щодня не пі
деш), хлопці шукають інших «пригод», 
які не зовсім співпадають із нормами 
правопорядку... На одному із почутих 
зауважень хотілося б зупинитися до
кладніше.

— Зараз ось зима, — сказав Володя 
Грищенко, — надворі танці не органі
зуєш, а прийде весна — можна було б. 
Тільки в нашому парку Імені Шевченка 
ніяк танцплощадку не зроблять. Ми 
вже стільки попрацювали на впоряд
куванні того парку, що хотіли б поба
чити нарешті, коли там можна буде 
відпочивати. Бо огорожу, лавки і роз
бивку алей ми самі, ясна річ, не зро
бимо...

З цього приводу варто процитувати 
один документ — доповідь першого 
секретаря Новоукраїнського райкому 
ЛКСМУ Т. Пружини на пленумі в лю
тому минулого року:

«Райком комсомолу, комсомольська 
х організація відділу культури, інші заці

кавлені організації недостатньо зай
маються виконанням рішення райви
конкому N9 481 від 23 грудня 1985 ро
ку «Про заходи по дальшому поліп
шенню діяльності парків культури». Не 
впорядковано парк імені Шевченка, де 
вже більше року будується танцпло
щадка, яку так і не закінчено, відсутні 
дитячі атракціони й спортивні снаряди».

Як бачимо, торішня промова і на 
йоту не втратила своєї актуальності 
сьогодні. Тут, мабуть, до речі буде 
навести динаміку правопорушень се
ред неповнолітніх (за даними райкому 
ЛКСМУ). Якщо 1984 рік взяти за 100 
процентів, то в 1985 еони складали 189. 
у 1986 — 122, у 1987 — 177 процентів. 
Серед комсомольців кількість карних 
злочинів, крадіжок, випадків дрібного 
хуліганства у 1987 році порівняно з 
1986 теж помітно зросла. Що думають 
з цього приводу в райкомі комсомолу? 
В. Калиниченко пов’язує все це із не
ефективною роботою комсомольсько-

— Раніше молодь більше йшла до 
нашого палацу. Тепер же багатьох не 
влаштовують танці під ВІА, скажімо, які 
давали нам гроші. Вимагають записів 
зарубіжних ансамблів, не влаштовує 
молодь і обладунок нашого залу, в 
допомоги від комсомолу, з боку тор
говельників — ніякої. Сценарії розва
жальних програм дуже потрібні, а взя
ти ніде. Вечори відпочинку двічі на 
тиждень все ж проводимо. Діють плат
ні клуби за інтересами — в’язання, 
крою і шиття, бджолярів, шаховий. Ор
ганізовуємо платний гурток по вивчен
ню англійської мови. Все це виклика
но ще й переходом нашого закладу 
культури на госпрозрахунок...

Діють при палаці також народні са
модіяльні колективи, недавно організу
вали підготовчі групи народних тан
цюристів. І все ж молодь до нас мен
ше ходить, ніж раніше. На Новий рік 
було 300 чоловік, а раніше в такі дні 
до 700 збиралося. Справа в тому, що 
в місті почали діяти також три великі 
колгоспні клуби, які й забрали у нас 
клієнтів. А коли комсомол ще й моло
діжне кафе пустить у дію. то, мабуть, 
зовсім туго доведеться.

Як бачимо, у культпрацівників свій 
погляд на речі. З одного боку, еони 
не надто зацікавлені у збільшенні кіль
кості адрес молодіжного дозсілпя. З 
іншого — самі не в змозі забезпечити, 
як прийнято говорити, «стопроцентної 
зайнятості» хлопців та дівчат у години 
дозвілля. Бо й справді: для цього тре
ба кардинально поламати й вдоскона
лити механізм роботи І палацу, й ін
ших закладів культури. А зробити це 
самим, без участі громадськості й ком
сомолу, працівники культури, на дум
ку Валентини Гнатівни, не а силі. Із 
думкою цією мусимо рахуватися.

Втім, дбаючи про зайнятість, не за
буваймо й про те, чого ми навчатиме
мо молодь у години дозвілля, які цін
ності й форми його пропагуватимемо. 
Наш знайомий В. Грищенко, приміром, 
зауважив, що більшість хлопців скеп
тично ставиться до його занять народ
ними танцями в ансамблі «Степівчан
ка». В. Г. Чайковська говорила, що мо
лодь вимагає записів тільки зарубіж
них ансамблів. У престижному нині в 
Новоукраїнці кооперативному кафе 
«Золотой кувшин», яким завідує ко* 
пишній інженер-електрик та раціона
лізатор колишньо» райсільгосптехнїки 
(нині — РТП агропрому) член райкому 
комсомолу Сергій Калоша, звучить все 
та ж зарубіжна музика, найчастіше — 
«Модерн токінг» Тут вже проблема 
дозвілля молоді являє ще одне СВОЄ 
обличчя яке визначається втратою і 
затуханням кращих традицій культури 
рідного народу, отого самого коріння, 
без якого не може бути ні справжньо
го патріота, ні інтернаціоналіста, ні 
гармонійно розвиненої людини

Про цей аспект проблеми, до речі, 
е Новоукраїнці мови ніхто поки що не 

міліціонерів району найбільше триво
жить побутове пияцтво, «матеріальною 
базою» якого стало самогоноваріння. 
До справи підключилася районна газе
та, яка щотижня друкує матеріали на 
цю тему... Поки що Новоукраїнський 
район займає одне з перших місць в 
області серед сільських районів за 
кількістю злочинів, третина яких (по 
лінії карного розшуку) здійснюється в 
нетверезому стані. І, мабуть, не випад
ково Леонід Петрович має таку думку 
щодо організації дозвілля молоді:

— Чим краще організувати дозвіл* 
ля, тим краще для громадського пра
вопорядку. Треба зайняти молодь у 
закладах культури, в кафе, треба, щоб 
ці заклади були справді культурними« 
Не треба, щоб у дискотеках весь час 
було темно...

Як бачимо, думки начальника райвід
ділу міліції багато б чому співзвучні 
прагненням молоді. Співзвучні в го
ловному, а другорядні питання (хоч би 
й стосовно освітлення дискотек! мож
на, певно, вирішити в робочому поряд
ку. Можна вирішити за умови, що ви
рішувати нарешті візьмуться.

КРЕСЛЕНИЙ тут вузол культурних І 
правових проблем Новоукраїнкме 

певно не такий простий, щоб легко 
розв’язати його чи розрубати одним 
ударом. Сьогодні безперечним є од
не: для успішного вирішення МОЛОДІЖ
НИХ проблем потрібен справжній, а 
не формальний молодіжний штаб. 
Нилл, певно, належало б стати райко
мові комсомолу. Поки що тут не про- 

; являють належної ініціативи, не надто 
І поспішають іти назустріч молоді. Мо- 
і лодь же, певно, звикла, що райком 

увесь час ніби й поряд, але трохи збо
ку. Кажу це не для того, щоб когось 
образити чи насварити. Думати так 

І змусила ота розмова з учнями е СПТУ 
І № 40, на якій був присутній другий 

секретар райкому ЛКСМУ. Він тоді ще, 
І пам ятасте. сказав третьокурсникові 
І В. Хіміку:

— Чого ж ви не прийшли у райком 
І комсомолу та не попросили ключі?.. 
І . що ви думаєте! Наступного дня 
І 2ІС"* Tid розмови двері кабінету 
1 В. Напиниченка в райкомі комсомолу 
I Х?мінИНИЛИС* * в иих Віктор

І . *"* Я прийшов за ключами! — сказав 
І він. і зайшов до кабінету.
I ОСОбисто цей прихід ХЛОПЦЯ
I лс Я€ТЬСЯ таким собі символічним 
І першим кроком назустріч, | ВОдно- 
І ^ас ~ крОкОм убік від тієї життєво! 
I пИОтЮ простУє згадуваний тут
І '. w * епеР. мабуть, настала ^ер- 
I гс ’ раикОмОЙ1 комсомолу підступити- 
I • л нроблем дозвілля моло-

НвзуСТріи3аГвЛЬНОГО бпвГ5 - °упи'и

П. СЕЛЕЦЬКИИ, 
спецкор «Молодого комунара», 

м. Новоукраїнка.
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Ціна речей і вчинків 
спекулянтів І хабарників «котлетці» 

з писав журнал «Кроно» 

закінчилося, розповіла «Комсо- 
<После убийства» (8 січ-

...він одержував до шес-

Про вбивство В. Долговим

Е. Буриліної й А. Озолиньша

дил». Про чим це 3^.....
мольсная правда» в матеріалі «

ня ц. р.). Читаемо тут I таке: _____________
тисот карбованців у місяць від батька». Звичайно, не 

стільки. Але...

ді злочинних розваг неповнолітніх? Мо-

ративному загонові 
шинників?

І X П’ЯТЕРО. Двоє — учні профтехучи- 
■ лища, троє — школярі. Ніхто з них 

не марив далекими дорогами й швидки
ми поїздами, ніхто не мріяв стати ма
шиністом електровоза чи робітником- 
валізничником. Та все ж привела їх на 
Станцію хлопчача цікавість. Це було од
нією з розваг, які вони там влаштовува
ли для себе. Однак ця хлоп’яча забава 
виявилась далеко не невинною: на стан-

яшко, учень I курсу 871 групи Новго- 
родківського СПТУ N2 36, пояснив «по 
правді»:

— Зрізав телефонну трубку для того, 
щоб зробити навушники й мікрофон до 
свого магнітофона «Весна-202»...

Чотири рази повторювали свої «про
гулянки» на залізницю неповнолітні по
рушники. Роль «лідера» взяв на себе 
наймолодший, учень 7 класу Білозернів-

Ретроспекція 
ції Куцівка підлітки розкомплектовува
ли засоби сигналізації й зв’язку.

Ось як пояснив це учень 8-Б нласу Кі
ровоградської школи-ііпернату № 2 Вік
тор Гончар, батьки якого живуть в Нов
городці:

— В кінці серпня минулого року ми 
разом з Леонідом Кияшком поїхали мо
педами з Новгородни на станцію Куцівна 
до свого товариша Олега Солтиса. Зали
шивши в нього мопеди, пішли гуляти на 
Залізничну станцію. Там, коли минали 
якийсь яшик (це була телефонна колон
ка — АВТОРІ Олег запропонував мені 
зрізати телефонну трубку. Коли я зава
гався, Олег мене заспокоїв, щоб не бояв- 
6я, бо, мовляв, вони із Сергієм Жидковим 
Зрізали й ніхто про це не дізнався. Після 
цього Олег взяв V Льоні ножа, зрізав те
лефонну трубку й віддав мені.

Вже з цього пояснення видно, що не 
Вперше й не випадково побували хлопці 
На станції. Про свій злочинний намір во
ни домовилися заздалегідь. Олег Сол
тис свідчить: «Знав, що там знаходяться 
телефони, бо не раз бачив, як звідти 
дзвонили залізничники».

Так просто звучить з уст підлітків: 
«пішли гуляти», «зрізали», «ніхто про це 
не дізнався». І ніхто з них п’ятьох на
віть на мить не замислився про можли
ві наслідки таких «розваг». Леонід Ки-

иЕДАВНО мені довелось побувати в бібліотеці імені 
■1 Н. К. Крупської. Захотілося взяти останню збірку Та- 

------- — — О

однієї забави
ської середньої школи Олег Солтис...

Потім хлопці почали «прогулюватися» 
на бурянопуннт, де зняли освітлювальні 
прилади Із трантора, на склад райсіль- 
госпхімії, де розкомплектували причепа... 
Певно, ці розваги повторювались би й на
далі, якби працівники правоохоронних 
органів не спіймали хлопців під час 
однієї з прогулянок на гарячому. Справу 
передали на розгляд комісії у справах 
неповнолітніх при райвиконкомі. Пове
дінку всіх п’ятьох розглянуто в учнів- 
сьних колективах. Йа батьнів правопо
рушників накладено штрафи. Одного з 
них, Сергія Жилкова, учня Новгородків- 
ського СПТУ № 36, за систематичні пору
шення умовно направлено з річним ви
пробувальним строком на навчання в 
спеціальне професійно-технічне училище.

Такий фінал «прогулянок». А міг він 
бути куди печальнішим. Бо розкомплек- 
тування засобів залізничної сигналізації 
і зв’язку могло призвести до тяжких по
рушень в роботі залізниці. Тобто — ка
тастрофи не сталося чисто випадково. 
Де гарантія, що так буде завжди? І, на
решті, останнє: хто ж стане на перешко
ді злочинних розваг неповнолітніх? Мо
же, це все-таки під силу районному опе
ративному загонові комсомольців-дру-
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V КОМАНДИРА відді- 
і *>.ГнИЯ ПІДРОЗД.ЛУ
Чу ІЬНО-ПОСТОВОІ ипуж- 

' Кіровограда Вало- 
ЖпЯ Придвора часто 
МЬІдушний вираз об- 
«і?, а по цьому чоло
ві' це все в житті да- 
Чея легко. Ще ма- 
КиМ залишився без 
Чи, Батько, як міг, 
Шпся дати синові хліб 
'»[хліба. А ще - пра- 

у ТИШІ 
нільська праця... 
> привело В МІЛІЦІЮ? 

служби в десант- 
Во.іодимир прашо- 

будівництві. Ба*

...— Знаєш, її мама 
працює на цукерковій 
фабриці, так вона кож
ного дня в клас такі цу
керки приносить, такі 
цукерки!

Судячи з віку — п’я
тикласниці. В автобусі 
між собою розмовляють 
на повний голос.

В іншому автобусі 
розмовляють трохи стар
ші, приблизно сьомий- 
восьмий клас:

— Тримаю парі 
червінець!

— А ти за своє життя 
хоч карбованця заро
бив? — не втримався 
хтось Із пасажирів.

Не відповів, але — по
червонів. Спасибі й за 
це. Гостро тривожить у 
цьому всьому Й 
розмовляють же 
критим текстом», 
вселюдно...

А. РИБАК.
район.• •••••

мари Журби. Виявилось, що книга на руках. З абоне
менту7 зайшла до своєї знайомої А. М. Корінь — редак
тора бібліотеки. Вона й виручила мене: дала власні три 
збірки нашої поетеси-землячкп (дві з них — із автогра
фами). Говорили про поезію, про творчість. Я прочита
ла їй свої нові вірші. А вона запропонувала послухати 
кілька поезій, які прислала її знайома Таня Петренко. 
Початок цього знайомства був цікавий: Таня подзвони
ла до Аптоніни Михайлівни, почувши приступ по об
ласному радіо. Відзначила, що вірші цієї ще молодої 
жінки, яка більше десяти рокТв живе в Кіровоградсько
му будинку-інтериаті для престарілих, мають фольклор
ну основу, щирі, задушевні. Прочитала і листа від Тані. 
Ось деякі пядкп з нього:

«Жили ми з мамою в с. Торговиці Ноаоархангельсьно- 
го району. Мама працювала у ветлінарні лаборанткою, а 
ноли захворіла, пішла на пенсію по інвалідності. Вона 
приділяла мені багато уваги, бо від самого народження 
Ьаю тяжку недугу. Мама вчила мене бути стриманою, 
щоб я не жила лише своїм горем, бо буває, що комусь 
ще трудніше, ніж мені. Ніби змирилась зі своєю недугою, 
4га знову біда постукалась до нашої хати: в 1975 році ма
ма померла. До цього часу не віриться, здається, що це—' 
Отрашний сон. Жити в селі не змогла — хата нетоплена, 
вода далеко. Ось уже тринадцять років тут, у будинку- 
Інтернаті...».

Із нею поруч живуть жінки похилого віку — одинокі 
та ті, іцо від них повідмовлялися діти. Стає страшно, ко- 

' ли подумаєш, що все життя має пройти в цій установі.
Після тої зустрічі нас обох не залишала думка: що з 

нею? Як вона там довгий час серед людей, які набагато 
старші від неї, зі своїми бідами f клопотами? Поради- 
Ішсь і я вирішила, що в найближчі дні провідаю Таню. 
Тут же Антоніна Михайлівна написала коротенького 
Листа, підписала три поетичні збірки, просила передати, 
що скоро сама зайде до неї.

Збиралася поїхати туди через кілька днів, та й не ви- І Тримала... Десь опівдні другого дня пішла розшукувати 
нашу заочну знайому. Коли наблизилась до інтернату, 
вернула увагу па гарний, залитий іскристим сонцем 
;вір. на розкішні молоді дерева, що вдало вписувалися 

пейзаж. Уявила ту чарівну красу цього шматочка сві- 
у в пору буйного цвітіння. Та в цей час на подвір’ї не 
уло нікого. Наближаючись до основного корпусу, мож

ливо, тому, що й самій немало довелось пережити на ві
ку, відчула смуток, який ось-ось мав вилитись пекучими 
сльозами, за жінок, яких доля на схилі літ привела до 
Інтернату. Тут їх доглянуть чужі люди, а не дочки та 
Сини, яким дали життя і все, що потрібно в ньому. Це 
йонп, чуйні лікарі, обслуговуючий персонал за велінням 
совісті добротою сердець своїх піклуватпмуться про їх 
Здоров’я, спокій, проведуть їх в останню путь...

Відчинила двепі, переступила поріг і відразу почула 
голос чергової: «До кого вам?». Відповіла, що прийшла до 
Петренко Тані. Якась жінка провела мене по коридору, 
Зупинилась біля однієї кімнати й гукнула: «Таню, ось до 
тебе прийшли!».

Напружена хвилина мовчання... і на порозі появилась 
Танл. У колясці. Я одразу зрозуміла, що з нею вона не
розлучна.

Насторожено й здивовано, широко відкритими о^има, 
вона дивилась на мене, незнайому їй людину. Потім за
просила мене до кімнати. Виявилось, що в приміщенні 
йде ремонт, що Таня взагалі живе в окремій кімнаті, а 
зараз тимчасово з трьома жінками в кГмнаті карантин
ного відділення.

— Ташо, я від Аптопіпп Михайлівни, — і передаю їй 
лист, книги. Від цих слів на обличчі співрозмовниці по
являється радісна усмішка.

Передаю обіцянку Аптоніни Михайлівни обов’язково 
Навідатися при першій можливості.

— Я знаю, що у неї хворіли діти, а потім і мама, яка 
приїжджала в гості. Вона мені про це писала.

Скільки почуттів у словах: «Вона мені про це писала!» 
В них вдячність за чуйне ставлення до неї, людини, вва
жай, незнайомої, за увагу до її віршів.

— Спасибі їй і вам, що прийшли до мене! Мені нічого 
не потрібно. Одного хочеться, щоб добра щира людина— 
так, як ви зараз... прийшла в мою кімнату й розділила 
зі мною тугу, яка не проходить з того часу, як не стало 
мами. Коли померла мама, мені було 23 роки. З того ча
су я живу тут... Всі до мене ставляться добре, але... 
Ви ж розумієте мене?

І разом добряче виплакались, не соромлячись своїх 
сліз, коли прочитали одна одній свої вірші, присвячені 
єдиній на світі, котрої вже давно немає з нами.

Ось він, Танки вірш;
Я лежала дуже хвора, 
Думала, що це вже — все. 
І не знала, що матуся 
Мені квіти принесе. 
Принесла ж вона троянди 
И серед них — колосся. 
(Це щоб донечці єдиній 
Та довго жилося)!
Мабуть, я у чомусь схожа 
На мамині квіти,
Бо поламаним життям 
Довелося жити.

о

Я отим трояндам воду 
Буду доливати. _А мені чи хто увагу •
Буде дарувати?
А хотілось би замість води V
Хоч крапелиночку доброти...

Більше двох годин провели разом. Не готуючись до ф4 
зустрічі, дві різних за віком жінки так легко розуміли 
одна одну. Невидима ниточка єднала наші душі, через ж 
край наповнені журбою, яку довгий час пригнічували в ф 
собі, не показуючи стороннім людям.

Хвилюючись, вона продовжувала розповідь. У 1952 
році лікарі Новоархангельська, побоюючись за здоров’я ф 
32-річної вагітної жінки, направили її в Кіровоградський 
родильний будинок. Побоювання не були марними. По* • 
логп були тяжкі, ускладнені, йшлося про врятування ма- ф 
тері. Родові травми дитини не давали шансів на те, щоб 
вона вижила. Але Тані судилося життя. її мали напра* ф 
вити в спецінтернат, та мати вблагала лікарів залишити 
їй дитину, вимріяну донечку. Тяжкою була ця материн- • 
ська радість! Але, як згадує Таня, жодного разу вона ф? 
не відчула на собі її роздратування, підвищеного голосу.

Таня вдячна людям, які постійно оточують її своєю 
увагою. Серед них Володимир Тимофійович Чернега — 
лікар-невропатолог, під постійним наглядом якого вона 
весь час перебуває. Одержує вона ефективні препарати, 
які підтримують здоров’я. Директор Андрій Омеля
нович Кислу и замовив для неї в Києві спеціальну 
коляску нового зразка.

Розповіла, що вчитись, як усім нам у школі, їй не до
велося. Але її навчила читати і писати вчителька місце
вої школи. Завдяки їй та мамі вона знає художню літе
ратуру, особливо любить поезію. Перечитала все, що 
можна, в бібліотеці інтернату. Постійно передплачує га
зету «Молодий комунар», радіє, що з нового року вона 
стала ще цікавішою.

На прощання повідала Таня свою заповітну мрію —• 
мати однокімнатну державну квартиру, в якій так давно 
відчуває потребу. З нетерпінням чекає відповіді з міськ
виконкому, куди вона здала всі документи. Колись вона 
там уже була. З допомогою добрих людей добоалася із 
своїм болючим проханням про окреме житло. їй холодно 
відповіли: «Закону, щоб таким калінам, як ви, давали 
однокімнатні квартири, немає, ви повинні не менше 12 ро
ків прожити на приватній квартирі, лише тоді ми мати
мемо право поставити вас на чергу». А коли та черга ді
йшла б...^Гепер інші часи, і в Тані більше надій.

Мріє про власну бібліотечку, хоче придбати машину 
для в’язання, яке вона дуже любить.

Розставались із Танею, як давні добрі друзі. Хочеться, 
щоб калина, яку їй подарувала, додала їй здоров’я, си
ли, мужності — кажуть у народі, що іія ягода здатна 
нч таке...

Г. ЩЕРБИНА, 
вчителька, ветеран праці.

Багато-багато років то
му близька мені людина 
сказала:— За все своє життя я 
не вкрав ні в людей, ні 
в держави жодної нопіи- 
ни. Але тобі не раджу 
так чинити: не той час.

Якби я послухався то
ді цієї поради — не мав 
би нині морального пра
ва братися за ці нотат
ки... А скільки таких, що 
взялися наслідувати без
ліч прикладів, які, бува, 
подають батьки своїм ді
тям! Немало відгриміло й 
дискусій стосовно золо
тих сережок і годинни
ків у п’ятикласників — 
у тих, хто не знає ціни 
ні золоту, ні батьків
ським турботам. Вони, 
теперішні юні, не знають, 
по суті, й ціни -отим 
«престижним» речам, що 
їх батьки дістають (сло
во яке!) всякими шляха
ми.

...Перед війною, у по
ру мого дитинства, 
не жили на широку 
гу, але їсти що мали, 
ось одного дня вчитель
ка Галина Леонідівна за
просила мене після уро
ків до себе додому. Час 
був обідній, і вона поса
дила мене до столу ра
зом з своїми, старшими 
за мене дітьми.

Подала на стіл суп — 
кожному по тарілочці.

— А хліба для тебе, — 
сказала Галина Леоні
дівна, — я потроху візь
му у Вови і в Люди...

Лише згодом, через де
сятиріччя, я зрозумів 
мудрість таного ставлен
ня до хліба. Мудрість, по
ряд із якою гасло мало 
не на ножній стіні: «...Хлі
ба в міру бери!» — здає
ться таким недолугим. 
Бо не підкріплюється во
но прикладом у сім’ї.

Уже набило оскому 
сакраментальне «Ми 
так жили... Хай вони 
живуть краще...».

Т ЕПЕР всього — бери, 
3 не хочу. Та чомусь 
«бери» розуміють, а «не 
хочу» — не знають тако
го слова. І оте дике «то 
не батьки, які дітей до 
пенсії не догодують» все 
більше утверджується в 
побуті. Тепер це не зда
сться аномалією, коли в

оте 
не 

ло

«КОТЛЕТЦІИ З ЯКИХОСЬ ’ 
причин відмовляють, і 
Тільки б «котлетка» кра. 
ща, ніж у людей, тільки б 
відмінне ВІД ТОГО, ЩО 
носять інші, тільки б із 
закордонною «блямбою».

Згоден — одягатись 
треба красиво. Але чо
му часто-густо забуває
ться оте «простягай ніж
ки по достатках»? Синок 
чи доня наполягають, 
вимагають, вимолюють 
речі й гроші, аж поки ’ 
батьки самі, фігурально 
висловлюючись, не «про
стягнуть ноги»,

Не вміють батьни від. 
мовляти своїм діткам. 
Мовляв — куди дінешся? 
Он у сусідів дочка..., а 
у знайомих син..., а в ро- 
дичів онук. І летять гро- 
шини на «купецькі» ве
сілля, І по два-три рони 
гультяйствують чада піс
ля школи, бо не вступи
ли одразу до інституту: 
хай, мовляв, готується, на роботу ще встигне..’ 
А воно не готується, а 
гуляє... на батьиівсьні 
гроші. А чому не на свої, 
зароблені? Власноручно 
зароблене куди більше 
цінується.

Якось звернулася до 
мене за консультацією 
замість сина його мама. 
Я допоміг, але спитав, 
чому ж хлопець сам не 
спитав мене про те саме...

— Так він же у мене 
маленький, всього в дру
гому класі.

Я їй нагадав, як до ві
домого лікаря прийшла 
мати й запитала, коли 
треба починати вихован- 
ня дитини. «Скільки ва
шій дитині?». — «Дев’ять 
місяців». «То ви запізни
лись рівно на дев’ять мі
сяців!».

Нині часто пишеться 
про те, як діти відправ
ляють старих батьків у 
будинки, що раніше на
зивались «богадільня
ми». Одну з причин, чо
му так повелося^ мож
на знайти в газетах, де 
йдеться 
«сильних світу 
Не з своєї ж 
давав Долгову батько 
щомісяця «ДО шестисот 
карбованців».

Нині, як бачимо, час 
таких «сильних» відхо
дить. Правда, довго ще 
нам доведеться змива
ти з душ. сліди їхньої 
діяльності, А змивати 
треба і вже сьогодні, не 
відкладаючи в довгий 
ящик. Головне в цьому, 
На /*9*° Думку, —— одно
стайність. Одинаки фор- 
тець не штурмують.

бирались «до чортиків» 
йшли хуліганити а міс
то... Тоді й вирішив — 
його місце, як кажуть, 
по другу сторону бари
кад. Скільки за більш 
ніж десять років служ
би було сутичок з небез
печними злочинцями, 
дармоїдами. хулігана
ми. п’яницями...

Минулої зим», йдучи 
додому пізно вночі, на

вартовий 
розі вулиць Тімірязева и 
Карла Маркса Володи
мир почув крик «Рятуй* 
те, грабують!». Метрів 
за сто з ліхтарному світ*

про корупцію 
цього», 

зарплати

Ф йобре там, а бачив 
нЬякі його колеги за

* 3у горілки наліво й
Ф -фо міняли дефіцит* 

Ффтеріали, потім на*

і* і відвертості!
*
* 1Г.0П0М0Г0Ю до• і

лі майнула постать, по
тім ще одна. Уздрівши 
міліціонера, останній зу
пинився: «Моя шапка! 
Зловіть його!». Володн-

Більше
так і не о 
так необ)

Євген

м. Кіро

А. «УМАНСЬКИЙ.

Ієні як інваліду Великої Вітчизня- 
фійни часто доводиться звертатися 

Кіровоградського 
існого госпіталю. Нині там лікують 
’фронтові поранення чимало 

війни, «наймолодший» вік 
у. добре відомий.

Ї
лись в госпіталі знаходився 
й філіал стоматологічної поліклі- 

де ми мали можливість лікувати 
І, ставити протези, 
невідомих причин 
ііквідовано. Куди 
палися (навіть до 
кранів війни), але

учас- 
яких

неве-

Але у 1985 ро- 
цей кабінет бу- 
тільки ми не 
столичної Ради 
ясної відповіді

І

Прочи 
був вра: 
ливу пр 
мови в / 
наші діт 
мову тіл 
ньо впр 
чих садк 
малюки 
доволен

• • •

І Останній н
4.« «НЕКОМЕРЩЙНЕ ПІДПР

заводі мікропроцесорної техніни в м. Правей завершилось впровадження системи КСІ-16, призначено’ . 
для контролю і управління безперервними технологіч
ними процесами у промисловості. |

Фото Людмила ПОПОВА« 
(Агентство Софія Пресс).

Хочеться повести з читачами «Молоді 
комунара» та журналістами редакції розі 
ву на наболілу для мене тему. Суть її ос 
чому. Два з половиною роки тому в Но 
Миргороді при районному будинку культу 
було відкрито аматорську кіностудію А «і 
«відкрито» — це сказано занадто звуч 
Просто з'явилося приміщення, в яке МО>І 
було зібрати апаратуру. З незвичайною щ 
рістю районний відділ культури виділив т 
разу кошти і вже через кілька місяців поча 
ся зйомки першого фільму. Почав створи: 
ТИСЬ колектив ОДНОДуМЦІВг усього близ 
десяти чоловік. Перший фільм назв 
просто: «Новомиргородщина: новини, по 
люди». Стрічку глядачі зустріли зацікав« 
Після цього почалися зйомки ще «Іль 
фільмів.

Восени 1986 року появився фільм~ і 
життя молоді району, присвячений райоь 
комсомольській конференції. Для широ 
пу£~іЦи стрічка вперше демонструвалася 
сам\^\ конференції.

Отже^ все з новою справою добре? В 
му то й справа, що ні! Всі наведені ві 
«елегійні» моменти слід прокоментув 
Початок дійсно був непоганим, бо, дякуі 
кількарічній облозі районного відділу 
‘Урн, мені вдалося переконати завідую^
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відвертості!

учас- 
яких

тільки ми не 
столичної Ради 
ясної відповіді

лі майнула постать, по
тім ще одна, Уздрівши 
міліціонера, останній зу
пинився: «Моя шапка! 
Зловіть його!». Володи-

Більше

і?кропроцесормої техніки в м. Правв’-З 
адження системи КСМ6, призначено» 
прааління безперервними технолог*4" 
промисловості.

Фото Людмила ПОПОВА- 
(Агентство Софія Пресе).

«котлетці» # якихвеь 
прячнн «ДМОвЛЯЮті, 
Лльки в вкотлвтка» моя 
це, Ніж Т людей, тільки в аідміние в|д ?ого ® 
НОСЯТЬ ІНШІ, ТІЛЬКИ б ь 
закордонною «блямбою» 

Згоден _ одягатись 
треба красизо. Але чо
му часто-густо забуває
ться оте «простягай ніж- 
ки по достатках»? Синок 
чи доня наполягають 
вимагають, вимолюють 
речі й гроші, аж поки 
батьки самі, фігурально 
висловлюючись, не «про
стягнуть ноги».

Не аміють батьки віл мовляти своїм діТНа'Д 
Мовляв — нуди дінешся? 
Он у сусідів дочка..., = 
у знайомих син..., а в ро 
ДИЧІЄ онук, і летять ГРО шини на «купецькі» в£ 
сілля, і по два-три рокн 
гультяиствують чада піс 
ля ШКОЛИ, бо не ВСТУПИ, 
лн одразу до інституту- 
хан. гтовляв, готується 
на роботу ще встигне’ 
? “°мо Не готУ€т»>ся, а 1 уляс... на батьківекмї гроші. А чому не на сво" 
зароблені? Власноручно 
Цінися6 КУДИ 6ІЛЬШе 

за°мГс 33 38”°«сУУл^ 
/СНИа його мама. Я допоміг, але спитав 
чому ж хлопець 
спита обмене про те саме.

~~ «он аін же у маленьнин, всього в дру* 
тому класі. - дру
* їй нагадав, як до ві- 

домого писаря прийшла 
и эапитала, коли 

треба починати вихован
ня дитини. «Скільки ва
шій дитині?». — «Дев’ять 
місяців». «То ви запізни- 
ся£ГвКВНО Ма лев’вть мі- 

Нині часто пишеться 
про те, як діти відправ
ляють старих батьків у 
будинки, що раніше на
зивались «богадільня
ми». Одну з причин, чо
му так~ повелося^ мож
на знайти в газетах, де 
йдеться про корупцію 
«сильних світу цього». 
Не з своє? ж зарплати 
давав Долгову батько 
щомісяця «до шестисот 
карбованців».

Нині, як бачимо, час 
таких «сильних» відхо
дить. Правда, довго ще 
нам. доведеться змива
ти з душ сліди їхньої 
Діяльності, А змивати 
треба і вже сьогодні, не 
зідкладаючи в довгий 
ящик, і оловне в цьому, 
на мою думку, — одно
стайність. Одинаки фор
тець не штурмують,

V КііМАНДИРА відді- 
підрозділу 

патр/^но-постової елуж- 
м* Кіровограда Воло- 

Ди.мцпі Придвора часто 
Добротний вираз об- 
уніччя/а.іе цьому чоло-
Вікові^ ** 8 *lJTTf да‘--- ТТТЛ ма. 

без 
МІГ, 
хліб 
пра-

ленькі залишився 
мате^ Батько, як 
STaPa|* датп синові 
і до хліба. А те —

Ця, сільська праця...
_ Щфрввело в міліцію? 
Післяслужби в десант
уй ах Володимир працю- 

на будівництві. Ба-

чи в добре там, а бачив 
І... Деякі його колеги за 
пляи ку горілки наліво й 
напр іво міняли дефіцит- 

і «м ітеріали, потім на-
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бирались «до чортиків», 
йшли хуліганити в міс
то... Тоді и вирішив — 
його місце, як кажуть, 
по другу сторону бари
кад. Скільки за більш 
ніж десять років служ
би було сутичок з небез
печними * злочинцями, 
дармоїдами, хулігана
ми. п’яницями...

Минулої зими, йдучи 
додому пізно вночі, на

вартовий 
розі вулиць Тімірязєва й 
Карла Маркса Володи
мир почув крик «Рятуй
те, грабують!». Метрів 
за сто в ліхтарному світ-

мир кинувся навздогін. 
Відстань скорочувалась. 
Не спускаючи очей із 
здоровила, міліціонер 
думав: далеко не втече, 
але як його доставити в 
відділення міліції: 120— 
140 кілограмів? Бо хто ж 
піде з власної волі в мі
ліцію, тим більше після 
злочину?

Раптом молодик з 
хриплим зойком простяг
нувся на крижаному ас
фальті, намагаючись 
встати, хапався руками 
за слизьке... Володимир 
підбіг і, приставивши 
пальця під бік грабіжни
кові, крикнув: «Руки 
вгору!». А в самого дум* 
ка — чи спрацює такий 
«жарт»? Підвівши мокре 
запухле обличчя, затри
маний злякано видихнув: 
«Я сам піду». Яким же 
було його здивування, 
коли вже в відділенні 
міліції побачив, що при
вели його «під паль
цем».,.

Ми йдемо з Володими
ром нічним містом. Роз
повідає про будні не
легкої служби, а сам — 
зирк-зпрк на боки. Біля 
ресторану «Весна» ки
ває на групу молодиків:

— Знову тут. Ці хлоп- 
напевне, ін- 
відпочинку, 

Щовечора 
доводилось 
справу, але 

Марченко 
притягувався до 

ї відлові- 
.Рибалко — 

до адміністративної. О, 
впізнали.

Володимир підходить

ці не мають/ 
шого місця 
як ресторан, 
тут. Не раз 
мати з ними 
не каються, 
вже 
кримінальної 
дальности /

до хлопців, говорить 
щось із ними. Хлопці 
слухають, мовчать...

Про свої нагороди 
старшина розповідає не
охоче. Хоча кожний ви
падок пам'ятає, наче 
вчорашній. Ось хоча б 
той, за що його нагоро
дили медаллю «За від
мінну службу по охоро
ні громадського поряд
ку». Це було майже 
п'ять років тому. На ву
лиці Клинцівській (так 
вона тоді називалась) 
протягом кількох вечо
рів підряд було скоєно 
п’ять тяжких злочинів— 
пограбування, згвалту
вання. Володимир у ци
вільному одязі вийшов 
на пошуки злочинця. Од
ного пізнього вечора 
звернув увагу на незна
йомця, який ховався за 
рогом старого будинку. 
Підійшов ближче, звелів 
назвати себе. Замість 
документів незнайомий 
з-за пазухи вихопив но
жа. І якби не зреагував 
старшина вчасно... Від
ступивши крок назад, 
відпрацьованим рухом 
Володимир відбив атаку. 
Злочинець кинувся тіка
ти.

Переслідуючи, зняв із 
запобіжника пістолет. І 
коли неподалік під вікон
ним світлом щось зблис
нуло й кроки зникли за 
рогом будинку, старши
на зрозумів: напасник 
не втік, він чатує на 
нього під надійним по
кровом темряви. Діяти, 
діяти! Допомоги чекати 
нізвідки. Вистріливши в 
повітря, Володимир за-

пропонував втікачеві вп
ити зі схованки. Щось 
брязнуло, а ще за мить з 
темноти показався зло
чинець. Обидві руки три
мав над головою. Пере
вірка показала, іцо це 
саме він скоїв понад де
сять злочинів у місті...

Володимир Прпдвор 
дивиться на годинника: 
скоро додому, зміна за
кінчується. Вдома його 
чекає, не діждеться син 
Сергійко, п’ятикласник.

— Теж хоче вивчитись 
на міліціонера, — посмі-

хається Володимир. — 
Але в нього ще не раз 
мрія зміниться.

Під низьким чорним 
небом у місті панувала 
тиша. Я довго дивився 
вслід старшині і думав: 
це він її охороняє, що 
тишу.

Ю. ГОЛОВЧЕНКО, 
капітан міліції.

м. Кіровоград?
На знімках: стар. 

шина міліції Володимир 
ПРИДВОР на службі 
і вдома.

Фото В. РУДЕНКА.

кплпнкяв 
ЗАПИТАНЬ і 

І ВІДПОВІДЕЙ,

так і не отримали. Де ж гласність, яка 
так необхідна нині?

Євген Павлович ВОЙТКОВСЬКИЙ, 
ветеран війни.

м. Кіровоград.

Мені як інваліду Великої Вітчизня
но > війни часто доводиться звертатися 
за допомогою до Кіровоградського 
обл асного госпіталю. Нині там лікують 
сво фронтові поранення чимало 
ник їв війни, «наймолодший» вік 
уСІДА добре відомий.

Колись в госпіталі знаходивсяколись в госпіталі знаходився неве
ликий філіал стоматологічної поліклі
ніки де ми мали можливість лікувати 
зуби, ставити протези. Але у 1985 ро
ці з невідомих причин цей кабінет бу
ло ліквідовано. Куди 
зверталися (навіть до 
ветеранів війни), але

Погодитись
не можу

Прочитав «Грінвуд на Ковалівцї» 
був вражений. Автором піднято важ
ливу проблему вивчення української 
мови в дитячих садках, але як? Невже 
наші діти починають забувати рідну 
мову тільки через те, що її недостат
ньо впроваджують до програм дитя
чих садків? Гадаю, що на якій би мові 
малюки не спілкувалися, 
доволенням слухатимуть

і

а вони з за-
«Дядю Стьо-

• • • •

пу» Сергія Михалкова, «Доктора Ай-^ » о •
болита» Чуковського, «Вот какой рас- Зоозуміите і нас 
сеянный» Маршака... А де ж рівноцін- Н 
ні українські твори для дітей? Необхід
но глибше вивчати важливі проблеми.

Чи погодяться зі мною читачі тиж
невика?

С. ОВЧАРЕНКО, 
робітник.

м. Кіровоград.

Останнім часом ваша газета чимало 
уваги приділяє прихильникам метале
вого року. Приємно, що розмови про 
це явище (саме явище в молодіжно
му середовищі!) ведуться з різних по
зицій. Але вражає й те, що, коли мова 
стосується нашого одягу, то його роз
цінюють однозначно — негативно. 
Але ж наша атрибутика — невід’ємна 
частка металевого року, без якого він 
чимало втратить. Наприклад, чорні ру
кавички підкреслюють кисті рук. І ні
чого зухвалого в цьому немає. А ви
разні імпортні футболки? Якби вітчиз
няна легка промисловість випускала 
майки з написом «Ні — ядерній вій- 

задоволенням. 
«Металісти».

ні!», носили б і їх 
Зрозумійте нас!

м. Олександрія.

із

о о о а

Останній кадр самодіяльного кіно?
«НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО» ПОПРОСИЛИ ОЧИСТИТИ ПРИМІЩЕННЯ

хочеться повести з читачами «Молодого 
комунара» та журналістами редакції розмо
ву на наболілу для мене тему. Суть її ось у 
ЧОмУ* Два з половиною роки тому в Ново- 
Миргороді при районному будинку культури 
-уло відкрито аматорську кіностудію. А втім, 
(‘8»дкрито» — це сказано занадто звучно, 
просто з’явилося приміщення, в яке можна 
бупо зібрати апаратуру. З незвичайною щед
рістю районний відділ культури виділив того 
разу кошти і вже через кілька місяців почали
ся зйомки першого фільму. Почав створюва
всь колектив однодумців, усього близько 
десяти чоловік. Перший фільм назвали 
просто: «Новомиргородщина: новини, події» 
люди». Стрічку глядачі зустріли зацікавлено.

ісля цього почалися зйомки ще кількох 
фільмів.

Восени 1986 року появився фільм^ про 
'Ниття молоді району, присвячений районній 
К0^®м°льській конференції. Для широкої 

и стрічка вперше демонструвалася на 
сЗл,,/гж)НфЄрЄНц..

Отже, все з новою справою добре? В то
му то Й справа, що ні! Всі наведені вище 
«елегійні» моменти слід прокоментувати 
Початок дійсно був непоганим, бо, дякуючи 
-лькарічній облозі районного відділу куль- 
Ури, мені вдалося переконати завідуючого

»

райвідділом і його помічників у необхіднос
ті створення кіностудії. Гроші виділили, сту
дія почала завойовувати популярність. Сту
дійці вже( почали думати, що головне зроб
лено, далі, справа піде на лад. На жаль, все 
склалося інакше. Незважаючи на те, що й 
«Молодий комунар» за ці роки двічі писав 
про студію, ми, студійці, з подивом відзна
чали, що нікого, крім нас, близьких одно
думців, подальша доля кіностудії не хвилю
вала. А далі — більше...

Для створення фільму про комсомол мені 
як керівникові студії вдалося через обком 
комсомолу «вибити» кошти для купівлі кіно
плівки. Всі заходи, які знімали, доводилося 
і планувати, і проводити самим — без будь- 
якої допомоги з боку райкому комсомолу.

В 1987 році було розпочато роботу по 
створенню документального фільму про стан 
о проблеми охорони навколишнього середо
вища 8 районі. Створили ініціативну групу 
при райкомі комсомолу за участю заворга 
Ю. Малаховського, лікаря санепідемстанції 
О. Куценка, редактора радіомовлення В. Піс
кового, секретаря комітету комсомолу шах
ти «Новомиргородська» Б. Єдинака. Тричі 
планувався рейд по річці Велика Вись. Двічі 
він зривається з вини райкому ЛКСМУ, а 
персонально — Ю. Малаховського, який

ДЕ ДІСТАТИ І 
САДЖАНЦІ! і

М. І. ШЕВЕЛЬОВ з се- і 
ла Кам’янече Новоар- 
хангельського району 
звертається до газети із ! 
запитаннями: де можна ; 
дістати в нашій області ’ 
саджанці плодових де-; 
рев? Чи можна замови-' 
ти живці для щеплення; 
у плодорозсадниках?

Листа ми направили в; 
агропромисловий комі-; 
тет області, на який нам; 
відповів заступник голо
ви комітету М. В. ЄРЬО- 
МЕНКО:

— Саджанці районо
ваних плодово-ягідних 
культур можна придбати 
в наших 
ницьких 
зокрема:

радгосп «Новоукраїн- $ 
ський» Новоукраїнсько-| 
го району, вул. Леніна, $> 
135, телефон 2-16-38. |

$ радгосп «Олександрій-# 
І ський», м. Олександрія, % 
§ вул. Єфремова, 27, тел. | 
§ 2-39-68. I

% Черенки — в сортоса-« 
£ ду колгоспу імені Шев- « 
І ченка. Кіровоградського « 
«району (село ПервозваЗ 
« нівка). І

Повний перелік рано-

'!

плодорозсад- 
господарствах,

Sнованих сортів плодових 
»і ягідних культур мож- 

на отримати у відділі 
рослинництва районних 
агропромислових об’єд- 
нань. Зонрема, саджанці 

»таких порід, як груша 
«сорту Пасе Крассан 
« (зимовий сорт), черешня 
» сорту Дилемма (серед- 
« нього строку достиган- 
« ня) можна придбати в Но- 
« воукраїнському плодо- 
§ розсаднину.

,і

і

взяв на себе функцію організатора. На тре
тій раз не з'явився взагалі ніхто. Однак 
фільм студійці все ж почали знімати — са
мотужки.

Разом із санепідемстанцією було прове
дено рейд по підприємствах агропромисло
вого комплексу, що спричиняють найбільше 
забруднення. Знято ряд інших матеріалів — 
загалом близько половини задуманого філь
му.

Тим часом обстановка 
ускладнилась. Райвідділові культури студія 
стала непотрібною, бо не давала прибутку,

задуманого філь-

довкола студії

____ ______ . і давала прибутку, 
та й при тодішньому своєму статусі не мог
ла давати. Це ж бо не комерційне підпри
ємство, а гурток любителів. Однак, як би там 
не було, студійцям почали натякати, що слід 
звільнити приміщення для інших платних 
гуртків і т. п.

Результат: нині в Новомиргороді студії 
кінолюбителів немає і при такому ставленні 
до справи, певно, й не буде. Прошу провес
ти дискусію з цього питання на сторінках 
газети: «Чи потрібна молодіжна кіностудія!» 
Якщо потрібна, то кому!

І. БОЙКО, 
старший агроном райсільгоспхімії. 

м. Новомиргород.

І І ДОВІДКА |!
ЗА ГАРБУЗОВЕ |

НАСІННЯ І
Наша читачка Є. МЕЛЬ- » 

НИЧЕНКО з обласного« 
центру скаржиться, що » 
вона здала насіння гар-« 
буза в спеціальний ма- >> 
газин, яний знаходиться « 
на нолгоспному крито- >> 
му ринку. Але тоді не << 
було товару, який би їй >> 
сподобався. Протягом $ 
року довідка не була « 
отоварена. І коли Є. Мель- 
ниченко звернулася в $ 
магазин, щоб узяти бо- ?? 
дай що-небудь, їй вїдпо- $$ 
віли, що довідка вже <> 
пропала. «Чи правильно Л 

£ вчинили з моєю довід- $ 
кою?» — запитує наша » 

?; читачка.
Я На запитання відлові-1 
І дає заступник голови | 
« правління облепожпв- І 
I спілки І. А. ЖИЛРНКО- § 

І — Згідно постанови« 
І правління Цеитроспілки| 
І від 11 червня 1981 року» 
І (протокол засідання»

14, пункт 3) продаж І 
» дефіцитних промислових І 
«товарів тим, хто здає лі-» 
« карську технічну сиро-1 
І вину, здійснюється в за- £ 
>> готпунктах магазинах за| 
І місцем проживання па» 
І основі приймальних кви- » 
§ танцій. Строк дії кви- « 
>> танції — один рік з дня« 
«її видачі. Наприклад, за| 
«здану лікарську технічну § 
І сировину 17 квітня 1987« 
» року довідка дійсна до« 
» 17 квітня 1988 року; " « 
І Для рішення питання« 

продажу товарів Є. Мель- « 
ниченко необхідно вка « 
зати строк здачі гарбу » Ізового насіння і номер» 
приймальних квитанцій. »



«Молодий комунар»

27 лютого 1988 року

КОЛИ Валя вийшла з кабінету, Раїса Дмитрів
на звернулась до колег:

— Дівчата! Ви помічаєте, що в кожним днем 
Валя стає все товстішою? І, мабуть, не від того, 
іцо добре їсть. Однак нікому нічого не розповідає, 
не радиться, не запитує...

Валя прийшла працювати у відділ не дуже дав
но, десь близько року тому. Родом вона з одного 
Із сіл Олександрійського району. Ще зовсім моло
да, незаміжня дівчина. Свою роботу виконувала

НІКОМУ НІЧОГО
задовільно. Але була якась замкнута, неговірка. 
Можлнвво, тому, що всі були старші неї. Якщо у 
відділі розмова мала стосунок до неї, то відпові
дала однотипно — або так, або пі...

І ось одного дня Валя не з’явилась на роботу. 
Поки думали, що та як, минув тиждень. І ось рап
том задзвонив телефон. Дзвонили з лікарні, з по
логового відділення і повідомили, що Валя наро
дила дитину, а через кілька днів зникла, залишив
ши її. Вмить промайнули різні думки в голові. Ко
ли Раїса Дмитрівна повідомила про почуте спів
робітницям, усі були приголомшені:

— Ну. що ж будемо робити?
Після різних пропозицій всі дійшли висновку, 

що треба взяти у відділі кадрів адресу Валі Й за
одно — її батьків. В цей же день Раїса Дмитрівна 
прийшла на квартиру, де жила Валя. її тут не бу
ло, сказали, вже кілька днів. Залишилось одне— 
їхати в село до батьків. На другий день була як
раз субота. Залишивши всі домашні справи, Раїса

ці уже втрьох. Доїжджаючи до міста, вирішили 
зайти на міжміську телефонну станцію і негайно 
цодзвоннти в ту військову частину, де служив 
Віктор.

Довгенько чекали виклику. Коли з’єднали з вій
ськовою частиною, Раїса Дмитрівна попросила до 
телефону замполіта. Все розповіла і сказала:

— Знайдіть Віктора і, якщо можна, покличте до 
телефону. І коли казатимете навіщо, підберіть та
кі слова, щоб Віктор зрозумів, що він став бать-

НЕ РОЗКАЗУВАЛА
ком. І щоб він сказав Валі, нехай забере сина е 

'лікарні і не залишає його сиротою.
— Я вас розумію, — сказав замполіт, — адже 

у мене теж три дочки... .
Коли на другому кінці дроту Віктор взяв 

трубку, Валя ледве вимовила:
— Я слухаю.
Раїса Дмитрівна, дивлячись на Валю крізь оку

ляри, почала помічати, що лице П ніби проясни
лось, хоча вона відповідала на запитання Вікторе 
одноманітно.

Закінчилась розмова. Валя повернулась до 
Раїси Дмитрівни, обняла її і сказала:

— Спасибі, Раїсо Дмитрівно. Віктор звелів 
забрати сина з лікарні, та щоб я чекала його по
вернення з армії...

...Раїсу Дмитрівну викликали зі звітом у трест. 
Вона вийшла на автобусну зупинку «Прохолод
на». Маршрутного автобуса все не було. Вирішила 
голосувати

Є

е

о

на попутний транспорт. Службовий

м. Олександрія.

Дмитрівна разом із подругою зі свого відділу по
їхали в село. Недалеко від зупинки автобуса їм 
показали вулицю і назвали хату, де жили батьки 
Валі. Вона й сама була там. Розмова вийшла дов
гою. Наприкінці Раїса Дмитрівна запитала:

— Хто ж він, той хлопець, батько твого сина?
— Віктор, — витираючи сльози, ледве вимовила 

Валя. — Живе у селищі Перемога. Зараз служить 
б армії.

— А адреса в тебе є того Віктора? 
Є...

Про що ще говорили між собою жінки, знають 
лише вони. Але опівдні були на автобусній зупин-

Шкала самооцінки

с

Є

е

автобус взяв її. Раїса Дмитрівна почала поміча
ти, що водій автобуса весь час повертає голову 
назад і уважно дивиться на неї. Потім запитав:

— Ви мене не впізнаєте? Я — Віктор. Ну, Валя, 
що у вас працювала — моя дружина.

— Ой, пробач мені, Вікторе. Я й справді тебе 
не впізнала. Адже де було давненько і бачила п 
тебе всього кілька разів. Ну, як ваші справи?

— У нас Із Валею, крім сина, вже є й донька. 
Живемо добре. Збудували свій будинок. Звичайно, з 
допомогою батьків. Спасибі вам, Раїсо Дмитрівно.

Ф. БОНДАРЧУК.

Пропонований тест до
поможе визначити рівень 
тривожності вашого ха
рактеру. Що це дас, зо
крема, в особистому 
житті! А хоча б таке: ко
ли знатимете, що у вас 
високий рівень тривож
ності, то спалахи ревно
щів, підозріливості, не
впевненості в своїх до
стоїнствах і можливос
тях, у прихильності ва
шого обранця чи обран
ки, хронічне «нездужан
ня» цими страхами віднесіть передусім на раху 
нок свого характеру. У дійсності все далеко не 
так похмуро.

Прочитайте уважно кожне з наведених нижче 
речень і закресліть відповідну цифру справа за
лежно від того, як ви себе звичайно почуваєте. 
Над питаннями довго не задумуйтеся, позаяк 
правильних і неправильних відповідей немає.

5. Трапляється, я програю 
через те, що недосить 
швидко приймаю рішення

6. Відчуваю себе бадьорим
7. Я спокійний, врівноваже

ний І зібраний 
Очікування труднощів ду
же непокоїть мене 
Я дуже переживаю через 
дрібниці 
Я цілком щасливий 
Беру есе надто близько 
до серця 
Мені бракує впевненості 
в собі
Я відчуваю себе в безпеці 
Намагаюся уникати критич
них ситуацій і труднощів 
У мене буває хандра 
Я буваю задоволений 
Різні дрібниці хвилюють ме
не, відвертають увагу 
Я так сильно переживаю 
свої розчарування, що по
тім довго не можу про них 
забути
Людина я врівноважена 
Мене охоплює сильне хви
лювання, коли я думаю про 
свої справи і турботи

м
1

2
З

4
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ВАЖКІ ПИТАННЯ
_ _____________ТЕТ-А-ТЕТ ------- ------ - -

складне запитання 
ми іноді дають складну 
відповідь, горді власною 
воудиціею. А розуміння- ЩєЦДитина-бо спитав, 
ши довго не зосереджує- 
їіся на слуханні, і твоя 
старанно 
відповідь «°>н<!.1пП£ОИ™ 
анн?я 'масвабути спокійна: 
■“.її."ййиУ««и 

аукас) спитати ще раз. 
мамо, а лікар бачив 

мене, перш ніж ” «аро- 
дився?

_  Ні лікар, І ніхто ін
ший не бачив, аж поки 
ти не народився.

— Раз ніхто ие бачив, 
як ви знали, що Я 
хлопець?

— А ми й не знали цьо
го. Правда, ми з татком 
дуже хотіли, щоб наро» 
дився хлопчин, але бу- 
ли 6 дуже раді, якби на* 
родилася й дівчинка...

І так далі. У ній лави* 
ні запитань може трапи* 
тися і таке, па яке одра* 
зу не знатимеш відпові* 
ді. Тоді не вагайся ска
зати: «Не знаю». Дитя 
не втратить до тебе до
віри — 
ВІДПОВІДЬ 
правдива.

Дитині 
щоб її 
повному 
дбай про 
люванпя певних явищ ї 
назв. Тому не ухиляйся 
і від розповіді про мі
шечок, який є в кожної 
мами. У ньому дитина 
росте, поки мала, щоб 
згодом самостійно диха
ти, смоктати, ковтати. 
Слова розповіді має до 
повнюватн такий 
тон — спокійний, милий; 
адже ти розповідаєш ди
тині про нею саму.

Рознажи про зміни, які 
настають в тілі жінннг * 
яка готується стати ма
мою... Мала дитина, кот
ра вперше зацікавилася 
фактом свого існування, 
очевидно, ще не скоро 
спитає про інше. її поки 
що не цікавлять фізичні 
деталі свого приходу на 
світ. Тож у тебе ще є час 
підготуватися до наступ
них розмов.

Кол°и малеча натішить
ся численними розпові
дями про ваші з чолові
ком почуття від її наро
див, настане "•'і : —
питання «А як же я ви
йшов із твого ......   -
на?». Маючи 4—5 років, 
вона не буде шокова
на — чого ти боїшся най
більше — справжньою 
розповіддю і про цей 
епізод її життя. У цей 
Момент те для неї не та
не важливе. Але згодс-м 
воно стане в пригоді як
найкраще, коли конкрет
ності братимуться до 
уваги більше за емоцій
ний досвід...

Фрагменти серії пуб
лікацій я. Шевчиковської 
«Важкі питання» зі що
місячника 
(ПНР).

Яким вдячним 
чем правди 
дитина, якщо правда та 
приходить до неї' »'« и*’ 
тері й батька! Батьни, не 
розуміючи чогось чи не 
прагнучи назвати його 
своїм Іменем, паралізу
ють свободу, відкладі- 
ють подібні розмови на 
невизначений строк, а чи 
й до лори, «коли підрос
теш...». Дитина ж вол»« 
знати саме в той момент, 
коли питає. Адже лише 
батьки у своїх великих 
серцях спроможні пере
творити прозу життя в 
його поезію. Правда ж 
від серця й розуму зна
йде найкоротшу дорогу 
до дитини.

— Де я взявся? Де я 
був, коли мене ще не 
було?..

Обніми дитя за плечи
ки, притули до себе 1, 
поклавши його ручну на 
свій живіт, скажи спо
кійним голосом: «Коли 
ти ще був такий малень
кий, як зернятно, ти ріс 
тут, під моїм серцем. 
Немає іншого місця, а 
якому таке дрібнятко 
могло б нраще рости и 
розвиватися. Знаєш, як 
ми з татком раділи, мо
ли лікар нам сказав, що 
ти вже тут, що в тебе 
б’ється серденько! А вже 
через якийсь час, коли 
ти там підріс, я стала чу
ти, як ти вертів голівкою 
й совав п’ятками. Я вга
дувала, де там що саме 
і від того була такою 
щасливою! Коли через 
дев'ять місяців ти став 
уже таким великим, як 
дітлахи в нолясках, і міг 
дихати, ссати і ковтати 
сам, без моєї допомоги, 
тобі стало в моєму жи
вотину затісно. Лікар 
допоміг тобі з’явитися на 
світ. Так ти й народився. 
Я нарешті побачила, 
який ти із себе і вперше 
взяла тебе на руки».

Якщо ги скажеш те все 
щиро, без загинань і не
натурального тону, сама 
побачиш, як легко й 
просто сприйме дитина 
цю першу правду про 
своє життя. А проте не 
дивуйся й не ображайся, 
якщо вона через якийсь 
час перепитає про те ж 
саме. Почуте не вилетіло 
їй з голови, просто ДІР 
їй на дуже любить слу
хати розповіді про своїх 
батьків і про себе саму. 
Не лінись вкотре гово
рити про вас обох, бать
ків — про чоловіка за 
кожним наступним ра
зом розказуй, як той не 
знаходив собі місця, по
ки не побачив малого, 
як так само радів його 
появі...

Іноді батьки навіть не 
в змозі з ходу зреагувати 
на дивне питання дити
ни. Головне тут достоту 
не вичерпна відповідь, а 
готовність відповісти. 

І Тож стоїчно реагуй на 
такі, скажімо, питання: 

[ «Про що я думав, коли 
І був у тебе в животику?» 

або «А мені було страш
но?». Раз є питання, му
сить бути й відповідь.

довіру Підірве 
ухильна, не- - .4

подобається, 
сприймали на 
серйозі. ТоЖ 
точні форму-

час і для

животи-

1.
2.
3.
4.

Я відчуваю задоволення 
Я швидко стомлююся
Я легко можу заплакати 
Хочеться бути таким же 
щасливим» яи Інші

12^4
1 1 з 4

Ч г з 4

1 X З 4

< з 4

1

•^3

я«Твоє дзецио»

1

Я. 2

Головне — попереду...
Фотоетюд в. ГРИВА

Бід суми відповідей на питання 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
11, 12, 14, 15, 17, 18 і 20 відніміть суму відповідей 
на питання 1, 6, 7, 10, 13, 18, 1$. До одержаної 
різниці додайте 35. Тепер дивіться, що вийшло; 
до ЗО балів — низький рівень тривожності; від ЗО 
до 45 балів — середній рівень тривожності; по- 
над 45 балів — високий рівень тривожності.
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дійсно знають усі,

JHATM-TO Кузьміна

але інформації про ньо-

Гіортажів, інтерв’ю,

?О, крім уривчастих ре-
4—-----------------------і------------------------------------

ко
роткої анотації до дис

ку «Моя любов» знайти 

майже неможливо. Хто

аін: Володимир Кузь

мін? Яке його реаль-

не життя? таке зав-

дання отримав я в ре-

дакції. Поговорити з

ним по-діловому прак-

тично неможливо (що-

дня репетиції, концерти, 

Записи). На щастя, на 

концертних афішах в ес-

традній програмі «Від

першої особи», що про

ходила в спорткомплек-
----------------------------

СІ «Олімпійський», зна-

чилось ім’я Володимира

Кузьміна. Вирішив спро- 
W^yBdTH.

Ще на виході з метро

І

численні шанувальники

Почали запитувати зай-

ЩИй квиток на Кузьміна,

£оча в концерті, крім 
Jc-----------------------------------
нього брали участь ба-

гато інших популярних

Йиконазц’в. І ось увече-

рі перед виходом на

*4|^$цену Володимир по-

годиася відповісти на

запитання. Це інтерв’ю,
------------------- --------—

записане в гримувальній
----- --------------------------

кімнат» артиста, я про-

поную всім шанувальни-

кам його творчості.

КОР.: Володимире, як

починався ваш підйом

на естрадний Олімп?

три
буна 
мені

де-

КУЗЬМіН: Першим му
зичним жструментом, 
який мені довелося 
мати в руках, 
скрипка. На той час 
було шість років. В
сять років почав освою
вати гітару. У шостому 
класі вирішив організу- 

?вати першу групу. Час
тину пісень грали ро
сійською мовою, части
ну — англійською На
слідували популярні ан
самблі «Б-тлз», «Роллінг 
Стоунз». Спробував пи
сати музику сам, але 
серйозно про музику не 
думав. Писав оповідан
ня, нариси, захоплював
ся літературою. мріяв 
стати письменником. 
Вступив до Московсько
го інституту інженерів 
транспорту тому, що в 
літературний майже не 
було шансів. Через два 
роки зрозумів, що ін
женер з мене не вийде. 
Захоплення модними 
ритмами пересинило точ
ні науки. Почав оволоді
вати музичними інстру
ментами. Спочатку флей- 
"*О7П°Т'М саксоФон- У

2 році, не знайшовши 
ОДНОДуМц.в вирішив із 
допомогою накладання 
записати свою першу

ОИОгР*му. Цей експе
римент закінчився не- 
вдачею. апе за.е відбу. 

лася зустріч з гітарис
том Іваном Смирновим 
(зараз грає в «Арсена
лі»). Ось тоді й почала
ся справжня робота, по 
8—9 годин на добу не 
випускав з рук гітару. 
Деякий час грав із Крі- 
сом Кельмі (вчилися на 
одному факультеті і си-

ЛІДЕР «ДИНАМІКА»

зрозумів, що гі- 
можна творити 
Необхідно було 
серйозній грі на

дІТіи за одною партою). 
На геодезичній практи
ці створили дивний для 
сьогоднішнього дня 
склад: Кріс Кельмі на 
бас-гітарі, Юрій Титов— 
на барабанах і я — на 
гітарі. Були й інші скла
ди: «Друге дихання» з 
Сашею Юдовим на кла
вішних, де я виконував 
роль флейтиста і співа
ка. Потім «Оркестр під 
керівництвом Григорія 
Безуглова», у цьому ко
лективі я грав на саксо
фоні. Але все це було 
несерйозно. У 1977 ро
ці я прийшов до ансамб
лю «Надія». У цьому ко
лективі захопила мене 
насамперед дисципліна 
І можливість творити. 
Маючи хорошу базу, 
між концертами ми гра
ли все, що нам хотілося, 
і тоді я 
тарою 
чудеса, 
вчитися 
гітарі, ставати справжнім 
гітаристом. Допоміг 
джаз! Відбулося знайом
ство з Володимиром 
Пресняковим-старшим і 
перехід в ансамбль «Са
моцвіти». Здавалось, зво
ротньої дороги в люби
тельський колектив не
має, але на горизонті 
з’явився Олександр Ба- 
рикін (що працював до 
«Самоцвітів» у «Веселих 
хлоп’ятах»). В 1979 році 
він запропонував ство
рити справжню рок-гру
пу. З’явився відомий всім 
«Карнавал». Крім мене і 
Барикіна, в ньому грали 
Женя Казанцев на бас- 
гітарі, а на ударних — 
один з кращих барабан
щиків вітчизняного року 
Володя Болдирєв (почи
нав грати в колективі 
Раймонда Паулса «Мо
до», зараз грає в «Ре
цитал і»), 
нас тоді 
довелось 
«точку 
харчування», а якій бу
ли інструменти і можли
вість грати на публіці. 
До Олімпіади-80 створи
ли цикл пісень «Несподі

У філармонії 
не прийняли і 
повернутись в 
громадського

Першою гітарою світу дехто вважає Річі Блекморві
Ну, а кого назвати кращим гітаристом нашої країни? ВІД'
повіді читачів багатьох молодіжних газет, підсумки хіт-
парадів одностайні: Володимир Кузьмін. Його пісні зву«
чать на дисткотеках, їх розучують самодіяльні ансамблі,
наспівують (не тільки молоді) по дорозі на роботу І з ро 

боти.

ваний тупик», «Пусте 
слово», «Зараз». На «Ме
лодії» вийшов перший 
міньйон «Карнавалу».

У 1981 році я позна
йомився з композито
ром Юрієм Чернав- 
ським, який запропону
вав у складі ансамблю 
«Червоні маки» продов
жити роботу «Карнава
ла». У старому «Карна
валу» більша частина пі
сень була написана 
мною, Барикін теж ріс 
не тільки як співак, а й 

як автор. Тож розрив 
наш був неминучим. Ба- 
рикін залишив за собою 
назву «Карнавал», а ми 
свій новий колектив ви
рішили назвати «Дина
мік». У 1982 році запи
сали перший магнітофон
ний альбом, до якого 
увійшли пісні «На пля-

жі», «Спортлото», «Про 
явлені обличчя» (ці піс
ні критики назвали жан
ром «музичного фейле
тону»). Увійшли до аль
бома й ліричні пісні, які 
мені близькі: «Лід сльо
зи ллє», «Злива». Хоч 
наші концерти проходи
ли з незмінним успіхом, 
філармонії, як і раніше, 
не хотіли приймати 
на роботу рок-групи, то
му деякий час нам до
водилось гастролювати 
від Ташкентського цир

ку на сцені. Наступний 
магнітоальбом «Концерт 
в Кірові ЗО грудня 
1982 р.» вивів нас у лі
дери хіт-парадів бага
тьох молодіжних газет. 
У період з 1982 по 1983 
роки проблем було без
ліч: ансамблі нескінчен
но прослухоаувались,

Олександром я 
нову групу. За- 
третій альбом 
з собою», до

заборонялись. Розпав
ся і наш «Динамік». Ра
зом зі своїм молодшим 
братом 
створив 
писали 
«Візьми 
нього увійшли пісні «Го
лос», «Кікімора», «Ко- 
помбіна» та інші. У 1984 
році я записав сольний 
альбом «Диво сновидін
ня», використовуючи 
численні накладення. 
Довгий час працював 
над ноаими піснями, 

майже не виступав, 
тілось випустити кілька 
нових платівок. (На фір
мі «Мелодія» вийшов у 
світ лише один міньйон 
з піснями «Твій улюбле
ний мотив», «Голос»). У 
1985 році працював у 
програмі Ованеса Ме- 
лік-Пашаєаа «В єдиному 

ритмі». В одному з кон
цертів у Ленінграді взя
ла участь Алла Пугачо- 
ва. З цього часу й поча
лася наша творча спів* 
дружність. На початку 
1986 року отримав за
прошення стати соліс
том колективу, який пра
цював у супроводі гру
пи «Рецитал». У квітні
1986 року виступили на 
фестивалі в Сан-Ремо, 
потім були концерти 
«Квіти і зірки Сан-Ремо 
у Москві», «Рахунок 
№ 904», численні поїзд
ки по нашій країні, гаст
ролі а Швеції і Фінлян
дії, запис сольного дис
ку «Моя любов» на фір
мі «Мелодія». На базі 
творчої майстерні Рос- 
концерту на початку
1987 року відроджено 
групу «Динамік», з якою 
і виступаю тепер.

КОР.: Хто працює ни

ні в групі «Динамік»!

КУЗЬМІН: В колектив 
прийшли музиканти, що 
грали а різних групах. 
Із старого «Динаміка» 
залишився мій брат 
Олександр Кузьмін. Він 

грає на 
гітарист 
працював у 
і «Рок-ательє». 
Олександр Горячев при
йшов із «Бригади С». 
Олександр Степаненко, 
що грав раніше у «Бра
во» та «Рециталі», — на 
саксофоні. На ударних 
інструментах — Олек
сандр Бах. Ну, і я граю 
на різних інструментах, 
хоч віддаю перевагу гі
тарі.

клавішних. Бас- 
Валентин Лезов 

«Арсеналі» 
Гітарист

КОР.: Не заважає вам

популярність!

КУЗЬМІН: Популярність 
— річ дуже серйозна. 
Вона примушує працю
вати, щоб не обманути 
тих, хто жде нових пі
сень, хто сподівається 
почути цікавіші роботи.

КОР.: Чим займаєтеся

у вільний час!

КУЗЬМІН: Такого по
няття для мене не існує. 
Весь час забирає музи
ка і література. Не забу
вайте, я мріяв стати 
письменником.

КОР.: Кого серед гв-

таристів світу могли G

виділити!

КУЗЬМІН: Із зарубіж- 
<х віддаю перевагу 

творчості Джіммі Хенд- 
рікса, Стіва Вея. Із ра
дянських хочеться виді
лити Валерія Гаїну (грає 
в «Круїзі»), що тонко 
відчуває гітару. І Вікто
ра Зінчука.

КОР.: Ваші найближчі!

плани!

КУЗЬМІН: Недавно ви» 
йшов мій новий магні* 
тоальбом «Сьогодні в 
завтра». Завершую ро
боту над циклом «Він, 
вона і дощ» на віршЕ 
Т. Артем’євої. Працюю 
над власними піснями, 
що задумані як лірич
ний діалог. Частина пі* 
сень вже знайома слу* 
хачам: «Треба ж»,
«Хлопець з гітарою», 
«Чаклунка», з деякими 
зустріч попереду. Прак* 
тично із 16 композицій 
набирається подвійний 
альбом. Чи побачить він 
світ — не будемо зага
дувати, та з магнітофона 
ці пісні, звичайно, про
лунають. Плануємо за
писати диск «Динамік», 
адже «Моя любов» —* 
це все-таки соло. Гаст* 
ролі по країні, участь у 
святкових програмах —* 
планів чимало. Але най
головнішим вважаю під
вищення майстерності, 
відточування свого сти
лю. Хочеться приносити 
багато радості людям, 
своїм шанувальникам, 
без цього не витримає 
жоден, навіть найпрофе-* 
сіональніший артист.

* -1: *

«До виходу приготуй 
ватися Володимиру Кузь- 
міну у групі «Динамік»,-— 
прозвучало по радіо« 
Багато що залишилось 
поза розмовою. Не 
встигли. Залишаючи 
спорткомплекс «Олім* 
пінський», вже біля две
рей я почув, як бурею 
аплодисментів зустрів 
зал появу Кузьміна і як 
у повній тиші зазвучав 
його голос і голос його 
вірного друга — гітари. 
Першої гітари країни. 
Гітара і голос Володи
мира Кузьміна зву
чать і для учасників та 
гостей білої Олімпіади в 
Калгарі

Д. ТКАЧЕНКО.
Москва—Кіровоград.
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І! Держкомспорту 
як-то кажуть,

И s 
ы

1Н
&Иі
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Д НАЛІЗУЮЧИ лідсум- 
кц футбольного сезо

ну 1987 року, відділ фут
болу 
УРСР, 
уздовж і впоперек пере
брав турнірну таблицю 
шостої зони другої ліги. 
Був відзначений і «про
рив» сімферопольців до 
першого ешелону, і висо
ке місце дебютанта зони 
полтавської «Ворскли», 
і відверто слабка гра 
київських армійців. Не 
випали з поля зору й 
дивна прихильність ір- 
піннів до сумнівних ні
чиїх, як й астрономічна 
цифра 107 в графі «про
пущені м’ячі» у жданов- 
ців. Такий доскональний 
аналіз стану справ ук
раїнського футболу де
що «образив» кірово- 
градців. Адже Держком- 
спорту якось не помітив 
двадцять третього місця 
«Зірки» — найгіршого за 
всі роки виступів на все
союзній арені. Команда, 
яка свого часу складала 
конкуренцію «Дніпру», 
«Металісту», «Чорномор
цю», запорізькому «Ме
талургу», «Факелу», 
«Шиннику», «Карпатам», 
«Кубані», «Ростсільма- 
шу» (усіх не перелічиш), 
залишилась наодинці із 
власними проблемами.

Та коли пристрасті тро
хи вщухли, з’ясувалося, 
що республіканський від
діл футболу по-своєму 
мав рацію. Адже «Зірка» 
провалилась до позначки 
«23» не за сезон, вона 
поступово опускалася 
до цієї глибини (1982 рік 
— 15-е місце, 1983—17-е, 
1984 - 18-е, 1986 —
21-е. 1987 — 23-е). І ни
ні, після такого шести
річного «параду вниз», 
Кіровоград ці повинні зна
ти, «що ж до чого». Ре
ально, без метушні...

Знайомі
В всі обличчя
грі Черговий марафон 
г~П команд шостої зони роз- 
|ц почнеться в суботу, 26 

березня. Цього дня кіро- 
воградці гратимуть в 

[оУ Херсоні — місті, яке 
жодного разу так і не 
засвідчило довгождан

ної ної перемоги «Зірки» па 
полі хазяїв. Так кален- 

|с1І дар встиг «підготувати» 
Ьтї кіровоградцям 

неприємний 
рз] (вважатимемо, 

абстрактної 
«м’яч круглий» 
во минають).

Які ж зміни відбулися 
ІЙЧ у шостій зоні?

перший 
сюрприз 

що часи 
приказки 
поступо-

Український футбол па 
рівні другої ліги не до
рахувався двох колекти
вів — «Таврії» і київ
ського ,СКА. Перший зро
бив крок угору, другий— 
вниз. Замість киян тут 
в йотуп ат име черкаськнй 
«Дніпро», а команда «Ди

ЗА МІСЯЦЬ ДО СТАРТУ
Нотатки оглядача про минуле і майбутнє 
кіровоградського футболу

І В Н п М
«Кристал» 51 21 15 15 68—57
«Буковина» 50 20 13 *~17 65—56
«Поділля» 43 19 16 8 57—30
«Чайка» 41 20 10 11 54—54
«Десна» 39 18 8 13 43-38
«Торпедо» Лц. 38 18 10 10 52-35
«Авангард» 38 16 10 12 53-45
«Колос» 36 18 11 7 49-28
«Новатор» 36 18 7 11 41-29
«Шахтар» Гор, 34 17 8 9 42—33
«Дніпро» 32 14 8 10 41-24
«Нива» Тр. 25 11 7 7 34-27
СКА Од. 24 10 4 10 25-25
«Прикарпаття» 22 9 6 7 39—19
«Торпедо» Зп. 6 2 2 2 6- 6
Інші проти «Зірки» виступають вдаліше.
«Суднобудівник» 53 16 14 23 54-63
«Спартак» 46 14 12 20 36-51
«Нива» Ви. 46 14 її 21 39—54
«Закарпаття» 42 14 11 17 38-43
«Кривбас» 40 13 12 15 47-49
«Океан» 18 6 5 7 18-18
«Маяк» 14 5 2 7 15-17
«Шахтар» Пг. 14 4 1 9 11-18
«Динамо» 6 1 1 4 8—14
«Нафтовик» 4 1 0 3 2— 5

намо» з Ірпіня «переїде» 
до Білой Церкви.

З усіма суперниками 
«Зірка» добре знайома. 
П’ятнадцять із них для 
кіровоградців — бажані, 
тобто наші земляки їх 
частіше перемагали, ніж 
поступалися їм,

Квасов
із ЕЬд'гаТ

Віктор КВАСОВ. На
падаючий. У складі «Зір
ки» дебютував 14 квітня

1962 року в зустрічі з 
Сєвєродонецьким «Хімі
ком». В цьому ж матчі 
забив свій перший м’яч. 
Виступаючи в команді у 
1962, 1966—1971 роках, 
провів 271 матч (72 го
ли). Кращий бомбардир 
«Зірки» 1962 року (13 го
лів), 1967 (14), 1970 (8).

Михайло КАЛИТА. На
падаючий. У складі «Зір
ки» дебютував 4 квітня 
1982 року в матчі з пол
тавським «Колосом». 
Перший гол забив 16 
квітня 1982 року «Закар
паттю». У 1982—1987 ро
ках зіграв 226 матчів 
(64 голи). Кращий бом
бардир «Зірки» 1982 ро
ку (16 голів), 1983 (10), 
1985 (13), 1986 (11),
1987 (12).

Так, Калита впритул 
наблизився до рекорду 
Віктора Квасова. По

казник кращого голмей- 
стера «Зірки», який про
тягом п’ятнадцяти років 
вдавався недосяжним, 
знаходиться під реаль
ною загрозою.

Неможливо навіть по
рівняти цих двох фут
болістів. Квасов — неви
сокий, меткий, трохи 
прямолінійний, але над
звичайно точний в до
сягненні мети. Калита — 
здоровань на зразок бри
танських канонірів, із 
власним «сухим листом» 
і солідним арсеналом ін
ших хитрощів. Але й ці 
характеристики не зов
сім точні, адже гравець 
не існує сам по собі, він 
— частка складного ме
ханізму команди. Віктору 
Квасову на партнерів 
щастило — Ступак, Пет
ров, Лебідь, Веремеев, 
Кравченко. Калиті ж, за 
винятком Ралюченка, 
важко будь-кого прига
дати. До речі, Ралючеи- 
ко — гравець зовсім ін
шого складу, «циркач з 
м’ячем», якому більше 
асистував Калита.

Отже:
Квасов — 72, Кали

та — 64.
Майже поруч!

Про презумпцію 
невинності

Кіровоградський бо
лільник звик до всього— 
несподіваних поразок, 
прикрих «автоголів», на
півпорожніх трибун ста
діону. Не може тільки 
звикнути він до переста
новок тренерів. Переста
новок суперечливих, ін
коли таких «нелогічних», 
позбавлених елементар
ної гласності. Пригадує
ться, як наприкінці поза
минулого сезону майже 
все місто знало про змі
щення з тренерської по
сади Бориса Петрова. Всі, 
за винятком самого... 
Петрова, який мав ба
жання працювати з ко
лективом і далі. До чо
го це призвело, добре 
відомо. Володимир Спи
ридонов, який прийшов 
на зміну, ослабив коман
ду невиправданою кіль
кістю вправ з важкоат
летичного багатобор
ства, а Григорій Ііцснко 
взагалі відмовився від 
будь-яких експериментів.

У випадку з Петровим 
було необережне звіль
нення, в двох інших — 
таке ж необережне за
прошення. Кожного ра
зу справа постраждала.

І нині навіть не віри- 
ться, що працював із 
командою Олексій Рас- 
торгуєв майже сім років 
(за кіровоградськими ви
мірами це просто фанта
стично!), що мав він 
можливості для комп
лектування «Зірки». 
Можливості необмежені...

Сьогодні ми пов’язуємо 
свої надії з Іштваиом 
Шандором — досвідче
ним фахівцем, людиною, 
авторитетною в футболі. 
Можливо в новому сезо
ні й не все йому вдасться 
зробити, але тренеру не
обхідно гарантувати 
своєрідну презумпцію не
винності. Адже помилок 
у нашому футболі і так 
забагато.

Ще раз 
про «варягів»

Слово «варяг» зрозумі
ле всім, хто. захоплюється 
футболом.

Але чи маємо ми пра
во називати «варягом» 
москвича Квасова, кияни
на Самофалова, кремен- 
чукця Ступака, львів я- 
нииа Бобиляка? Тих, хто 
прийшов у «Зірку», аби 
залишитися тут назав
жди. На жаль, значно 
більше тих, які «переси
діли» в команді сезон- 
два і подалися шукати 
щастя на стороні. Най
яскравіший приклад — 
воротар Борис Філатов. 
У 1981 році він пішов із 
«Зірки» до Херсона, по
тім — до Диіпродзер- 
жииська, згодом знову 
повернувся у вісімдесят 
шостому в середині се
зону «переїхав» до Ох
тирки, знову повернувся 
і знову зник. Але най
прикріше інше: прийди 
сьогодні Філатов з «по
внішою», його неодмінно 
візьмуть назад. Адже усі 
ми давно забули, коли в 
«Зірці» робилася ставка 
на місцеві резерви.

Чому восени не органі
зовуються матчі «Зірки» 
з кращими колективами 
масового футболу? Чому 
не складається молодіж
на збірна області? Чому 
втрачено контакт керів
ництва команди майстрів 
з представниками колек
тивів фізкультури?

Тільки після конкрет
них відповідей на всі ці 
болючі «чому?», ми ма
тимемо змогу збирати 
повні трибуни стадіону, 
прощати команді помил
ки і мати надію на їхнє 
зменшення. Іншого шля
ху, далебі, немає.

С. БОНДДРЄВ.
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Запрошуємо до
«СПОРТТОВАРИ» — ТАК ЗВЕ

ТЬСЯ НОВЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО, ЩОЙНО ВІД
КРИТЕ У БОБРИНЦІ ПО ВУЛ. 
ЛУНАЧАРСЬКОГО. МАГАЗИН 
ПРОПОНУЄ ШИРОКИЙ ВИБІР 
ТОВАРІВ СПОРТИВНОГО ПРИ
ЗНАЧЕННЯ, БАГАТО З ЯКИХ, 
ПРОТЕ, ГОДНІ І ДЛЯ ПОВСЯК
ДЕННОГО КОРИСТУВАННЯ.

ВЛАСНИКАМ АВТОТРАНС
ПОРТУ ТУТ Є ЩО ВИБРАТИ ІЗ 
ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, А МОТО
ЦИКЛІСТАМ ТА ВЕЛОСИПЕ
ДИСТАМ, ОКРІМ ЗАПАСНИХ 
ЧАСТИН, ПРОПОНУЮТЬСЯ мо
тоцикли ТА ВЕЛОСИПЕДИ. 
е ТУТ ВСЕ І ДЛЯ РИБАЛОК, НЕ- 

нового магазину
МАЛИЙ ВИБІР СПОРТИВНИХ 
ІГОР.

ЗНАЙДЕТЕ ВИ І СПОРТИВНЕ 
ВЗУТТЯ, КУРТКИ, СПОРТИВ
НИЙ ТРИКОТАЖ — ШТАНИ, 
КОСТЮМИ, ДЖЕМПЕРИ ТО
ЩО.

ВИХІДНИЙ ДЕНЬ ЦЬОГО МА
ГАЗИНУ — ПОНЕДІЛОК, РЕШ
ТУ ДНІВ ТИЖНЯ ВІН ПРАЦЮЄ 
З 9.00 ДО 17.00, В НЕДІЛЮ — З 
8.00 ДО 14.00.

ТОЖ ЗАПРОШУЄМО до но
вого МАГАЗИНУ І БОБРИН- 
ЧАН, І ГОСТЕЙ РАЙЦЕНТРУ.

Кіровоградське обласне об'єд
нання «Спорттовари».
Кіровоградський корпункт Ук
раїнського рекламного агент
ства.
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29 ЛЮТОГО

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

іг-Мультфільм. 9.05—В гостях 
У Академічного хору росій- 

пісні Держтелерадіо 
СРСР. 9.45 — XV зимові Олім
пійські ігри. Ковзанярський 
спорт. 5000 м. Жінки. Хокей. 
Матч команд фінальної гру- 
•ї. 11.45 -- Новини. 15.30 — 

лвини. 15.40 — Мамина

1 БЕРЕЗНЯ
Д ЦТ (1 програма)

6.30 — «120 хвилин*. 8.35
— Експедиція у XXI століт
тя. 9.35 — XV зимові Олім
пійські ігри. Фігурне катан
ня. Показові виступи. 11.35
— Співає Іпга Дем’янова.
11.55 Новини. 15.30 —
Новини. 15.40 — Програма 

^Якутського телебачення.
16.10 - Концерт ансамблю 
Пісні і танцю «Шумен» (Бол
гарія). 16.45 — Фільм — ді-

2 БЕРЕЗНЯ

А ЦТ (І програма)
— «120 хвилин». 8.35 
світі тварин. 9.35 — 
«Діамантова рука».

— Новини. 15.30 —
Не вини. Іа.40 — «Три дні з
життя хормейстера». 16.10

«Діла і турботи агропро
му». Док. телефільми. 17.00 
‘♦“Новини. 17.05 — Здрастуй, 
музико! 17.45 — Назустріч

З БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (1 програма)

6.30 — <120 хвилин». 8.35 
Здрастуй, музико! 9.15— 

«Дійові особи». Про вибори 
^^щректора в таксомоторно- 

нирку м. Іванова. 10.00— 
/То вини. 10.10 — Фільм «Лі
сові фіалки». 15.30 — Нови
ни. 15.45 — Музична скарб
ниця. 16.35 — «Разом з Ро
сією». До національного свя
та Болгарії — 110-ї річниці 
визволення від турецького 
рабства 17.20 — Новини.

школа. 16.10 — Мелодії та
тарських композиторів. 16.25 
— «Портрет сучасника*. Док. 
телефільми. 17.05 — Новини.
17.10 — Експедиція у XXI 
століття. 18.10 — «Земля 
сибірська. «Іду на Ямал*.
18.40 — Сьогодні у світі. 
19.00 — XV зимові Олімпій
ські ігри. Фігурне катання. 
Показові виступи. 21.00 — 
«Час*. 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Супут
ник телеглядача. 22.25 —
Урочисте закриття XV зимо- 

тям. «Як стати мужчиною*.
17.50 — «Вчимося демокра
тії*. 18.20 — Мультфільм.
18.35 — «Школа, проблеми
перебудови». 18.55 — Фут
бол. Кубок сезону на приз 
газети «Комсомольская прав
да». «Спартак» — «Динамо» 
(Київ). У перерві — 19.45 — 
Сьогодні у світі. 20.45 —
Концерт ансамблю народної 
музики «Света». 21,00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Павло 
Ні лін. Подробиці життя.
22.35 — Сьогодні у світі

» < і» « і і її »її іііі іім і ■ і «і і мщі і н іімш і ! і цщМ і , а а •

XIX Всесоюзній конферен
ції КПРС. «Дійові особи». 
Про вибори директора в 
таксомоторному парк^ м. Іва
нова. Передача 1. 18.30 —
Сьогодні у світі. 18.50 — Фі
лософські бесіди. 19.ЗЪ — 
Мультфільм. 19.45 — Зустріч 
з редколегією журналу «Те
атр». 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 
— Док. телефільм. 22.40 — 
Музика в Рундальському па
лаці. 23.20 — Сьогодні у 
світі.

17.25 — Наука, теорія, екс
перимент, практика. 17.55— 
«...До шістнадцяти і старші».
18.40 — Мультфільми.’ 19.00 
— Хвилини поезії. 19.05 — 
Сьогодні у світі. 19.25 —
Людина і закон. Перебудо
ва в органах Прокуратури 
СРСР. 19.55 — Фільм «Юлія 
Вревська». 1 серія. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Фільм 
«ЮлНя Вревська». 2 серія. 
23.00 — Сьогодні у світі.
23.10 — «Два дні надій». До 
конкурсу молодих виконав
ців «Юрмала-88». Передача 1 

вих Олімпійських ігор. 23.10 
— Сьогодні у світі.

А УТ
16.30 — Новини. 16.40 — 

Срібний дзвіночок. 17.00 — 
Док. фільм «Із життя дітей, 
або пограбування*. 17.30— 
Романси виконує народний 
артист УРСР К. Огневой.
17.45 — Телефільм «Дзерка
ла Ермітажу*. (Кіровоград).
17.55 — «День за днем*. (Кі
ровоград). 18.10 — Наші до

22.45 — «Два дні надій». До 
конкурсу молодих виконав
ців естрадної пісні «Юрма- 
ла-88». Передача 1.
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 —
Все про кіно. 10.25 — Ма
ленький концерт. 10.35 —
Шкільний кіноекран. 9 клас. 
Основи інформатики та об
числювальної техніки. 11.05 
— Доброго вам здоров’я.
11.35 — Новини. 16.30 —
Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Спортивні

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —

Студентський портрет. 10.10
— «Темп». Телерадіопере-
клик проблем науково-тех
нічного прогресу. 11.10 —
Село і люди. 11.40—Шкіль
ний екран. 9 клас. Україн
ська література. 12.15—Но 
вини. 16.Зр — Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок. 17.00
— Телефільм «Таємниця 
таємниць». 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград), 18.15

А УТ
9.00 — Новини. 0.15 —

«Живе слово». Українська 
мова в дитячих дошкільних 
закладах. 10.00 — Програма 
«Братерство». 11.00 — Ди
тячий кінотеатр. 11.40 —
Шкільний екран. 9 клас. 
Російська літератури. 12.15 
— Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — «Срібний дзвіно
чок». (Кіровоград, на Рес
публіканське ‘ телебачення). 
17.00 — Республіканська фі- 
зико-математйчна школа.
17.30 — Грають юні музи

відки. (Кіровоград). 18.20 — 
Факти свідчать. (Кірово
град). 18.30 — Фільм-кон- 
церт «Флуераш*. 19.00 —
Актуальна Камера. 19.30 — 
Час рішень, час дій. Міміка 
і автомобіль. Передача дру
га. 20.00 — Лікарі і знахарі. 
Програма з циклу «Ситуа
ція». 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час*. 21.40 — 
Прожектор перебудови.
21.50 — Все про кіно. 23.00 
— Вечірній вісник. 23.25 — 
Телеспортарена.

телефільми. 17.35 — «Бар
малей проти Айболита». 
Лялькова вистава. 18.30 — 
«День за днем». (Кірово
град). 18.45 — Телефільм 
иСари (Челекський біосфер- 
иий заповідник. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — Театр і час. 
Львівський академічний Ук
раїнський драматичний те
атр ім. М. Заньковецької.
20.35 — Реклама. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — І тіль-

— Телефільм «Там, де Ят- 
рань круто в’ється». (Кіро
воград). 18.30 — Естрадний 
концерт. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Висту
пає ансамбль бального тан
цю «Лілея». 20.10 — До 
XIX Всесоюзної конферен
ції КПРС. «Звіримо час».
20.45 — На добраніч, дітиі 
21.00 — «Час*. 21.40—Про
жектор перебудови. 21.50— 
Худ. фільм «Мій друг Іван 
Лапшин*. 23.30 -- Вечірній 
вісник.

канти. 17.55 — Сонячне ко
ло. Виступає зразковий ди
тячий хореографічний ан
самбль. «В гостях у казки». 
(Кіровоград). 18.15 — «День 
за днем», (Кіровоград). 18.30
— Концерт. 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — Пер 
лини душі народної. 20.10— 
Реклама. 20.15 — «Міфи і 
дійсність». Агресія в касе
тах. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40— 
Проясектор перебудови. 21.50
— Молодіжна студія «Гарт».
23.20 — Новини. 23.40 —
Музичний монітор.

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

Навчальна програма. «Ду
ша поета». Науково-попу
лярний фільм. 8.35, 9.35 — 
Природознавство. З кл. 8.55 
— Науково - популярний 
фільм. 9.05 — Російська мо
ва. 9.55 — Док. телефільм. 
10.05 — Птахи і звірі під 
одним дахом. Передача 1.
10.35, 11.35 — Музика. 1 кл. 
11.05 — Птахи і звірі під 
одним дахом. Передача 2. 
12.05 — Фільм ^Розбудіть 

ки музика. 22.55 — Вечірній 
вісник. 23.20 — Музичний 
фільм «Тема для органа».

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

Навчальна програма. «Місто 
і природа». Науково-попу
лярний фільм. 8.35, 9.35 — 
Фізика. І0 кл. 9.05 — Фран
цузькії мова. 1 рік навчан
ня. 10.05 — Учням СПТУ. 
Загальна біологія. 10.35,
11.35 — Історія. 6 кл. 11.05 
— Французька мова. 2 рік

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

Навчальна програма. «Па
м’ятаєте, у Пришвіна...». 
Науково-популярний фільм.
8.35, 9.35 — Основи інфор
матики і обчислювальної 
техніки. 10 кл. 9.05 — Ні
мецька мова. 1 рік навчан
ня. 1(105 — Учням СПТУ. 
Астрономія. 10.35, 11.35 — 
Загальна біологія. 9 кл. 11.05 
— Німецька тлова. 2 рік на
вчання. 12.05 — Телефільм 
«Падіння Ікара». 13.45 — «У 
злагоді з природою*. Док.

А ЦТ (11 програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Навчальна програма. «Над 
Брестом тиша така,..». Док*, 
фільм. 8.35, 9.35 — Загаль
на біологія. 10 кл. 9.05 —
Іспанська мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Учням
СПТУ. Історія. 10,35. 11.35— 
Л. Толстон. «Війна і мир». 
Історія створення роману. 
9 кл. 11.05 — Іспанська мо
ва. 2 рік навчання. 12.05 — 
Телефільм «Екзамен на ди
ректора». 13.25—Док. фільм. 
14.05 — Повний. 14.10 —

Мухіна». 13.25 — «Дорослі і 
діти*. Док. фільми. 14.10 —. 
Новини. 14.15 — Фільм
«Життя прекрасне». 18.00 — 
Новини. 18.15 — XV зимові 
Олімпійські ігри. Ковзаняр
ський спорт. 5000 м. Жінки. 
19.00 — Служу Радянському 
Союзу! 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Міжнародна па
норама. 21.00 — «Час». 21.40 
— Прожектор перебудови.
21.50 — «Ілюзіон». Фільм 
«Баби». 23.25 — Райкова
пошта. (Повтор). 23.55—Но
вини.

навчання. 12.05 — Концерт 
з творів В. Андреева. 12.35
— Фільм «Головний конст
руктор». 1 і 2 серії. У пе-. 
рерві — 13.40 — Новини,
18.00 — Новини. 18.10 —і 
Ритмічна гімнастика. 18.40
— Док. фільм. 19.00—Сіль-, 
ська година. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — «...До шіст-і 
надцяти 1 старші». 21.00 —1 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Телеі 
фільм «Падіння Ікара*; 
(ЧССР). 23.30 — Новини.

телефільми. 14.25 — Новщ 
ни. 14.30 — Телефільм «Пер4 
ші радощі». Частина 2. «Не-, 
звичайне літо». 4 серія. 18.00
— Новини. 18.15 — Музич-і 
ний кіоск. 18.45 — «Азбука 
братерства». Телеміст СРСР.
— НРБ. 20.00 — Вечірня і£аз-. 
ка. 20.15 — Для всіх і для 
кожного. 20.45 — Співає І 
танцює молодість. 21.00 —З 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Музи-, 
ка в театрі, в кіно і на 
лебаченні. Композитор Е. Ар^ 
тем'єв. 23.45 — Новини.

Телефільм «Перші радощі*. 
Частина 2. «Незвичайне ліч 
то». 5 серія. 18.00—Новини,-
18.10 — Виступає ансамбль 
пісні, музики і танцю Буч 
динку культури ім. Ногіна,
18.25 — Баскетбол. Чсмпіо-. 
нат СРСР. Чоловіки. Матч 
за 1-е місце. 20.10 — Вечірч 
ня казка. 20.25 — Реклама.-
20.30 — Ритмічна гімнасти« 
ка. 21.00 — «Час». 21.40 —! 
Прожектор перебудови;
21.50 — Док. фільм. 22.25—! 
Новини. 22.30 — Лауреати 
міжнародного конкурсу 
ім. П. Чайковського. Е. Грач 
(скрипка).

4 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 
иг Людина і закон. 9.05 — 
Фільм «Юлія Вревська». 1 і 
2 серії. У перерві — 10.10 — 
Новини. 15.30 — Новини.
15.45 — Російська мова.
16.15 — Програма Латвій
ського телебачення. 17.05— 
Новини. 17.10 — «Олександр 
Покришкін». Док. телефільм,
16.10 — Хвилини поезії.
18.15 — «Пульс». Нафта і

■* 5 БЕРЕЗНЯ

А ЦТ (1 програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 
Фільм «Я навчу вас мрія

ти^ 10.00 — Грає симфоніч
ний оркестр Палацу куль
тури ім. В. І. Леніна м. Жу
ковського. 10.45 — Новини.
10.55 — Док. телефільм «Та
нець в інвалідній колясці, 
або Передмова». 15.30 — Но
вини. 15.40 — Чого і чому? 
Передача для дітей. 16.10 —

тундра. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.05 — Фестивалі, 
конкурси. Концерти. 19.45 — 
Мультфільм. 19.55 — «Ка
мера дивиться у світ». 21.00 
— «Час». 21.40 — Прожек
тор перебудови. 21.50 —
Фільм «Я навчу вас мріяти».
23.15 — «Погляд». " Вечірня 
інформаційно-музична про
грама.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 —'

«Спадщина». Подільські ві

О. Глазунов. Симфонія № 8.
16.55 — Урочисті збори,
присвячені Міжнародному 
жіночому дню — 8 Берез
ня. Трансляція з Державно
го Великого театру Союзу 
РСР. По закінченні — кон
церт учасників школи-студії 
Державного ансамблю на
родного танцю СРСР. 19.00 
— Мультфільм. 19.15 — Сьо
годні у світі. 19.35 — Автор
ський вечір композитора 
0. Пахмутової. 21.00—«Час». 
21 40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Продовження

зерунки. 10.25 — Музичний 
фільм «Сонячний зайчик».
10.35 — Шкільний екран. 
5 клас. Музика. 11.10 — Ук
раїнський романс. 11.40 —
Шкільний екран. 10 клас. 
Російське! література. 12.10
— Новини. 12.25 — Моло
діжна студія «Гарт». 16.30— 
Новини. 16.40 — «Срібний 
дзвіночок». 17.00 — «Твере
зість — норма життя». 17.20
— Наука і час. 17.50 — «Ва
ріант». 18.30 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.45— 
Телефільм «Портрет без ра- 

авторського вечора компо
зитора О. Пахмутової. 23.25 
— Сьогодні у світі. 23.35 — 
Легка атлетика. Чемпіонат 
Європи.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20—Му

зичні зустрічі,. 10.20 — Сол
датські .чистії. 10.55 — Но
вини. 11.10 — Л. І’орлач. 
«Слов’янський острів». Ро
ман у віршах. 11.45 — Му
зичний фільм «Пісня на все 
життя» 16.15 — Новини.

ми». (Кіровоград). 13.55 —
«Наші довідки». (Кірово
град). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — Музичні зу
стрічі. 20.35 — Відповіді на 
запитання глядачів «Субот
ніх зустрічей». 20.45 — На 
добраніч, дітиі 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — «Неза
бутні». І. П. Кавалеридзе. 
23.20 — Новини. 23.30 —Спі
ває Н. Свобода.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—

16.25 — «Сонячне коло».
16.55 — Урочисті збори і 
концерт, присвячені Міжна
родному жіночому Дню — 
8 Березня. Трансляція з 
державного академічного 
театру опери і балету УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка. По за
кінченні — Актуальна ка
мера. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 
— Художній фільм «Осо
биста справа судді Івано
вої». 23.10 — Вечірній віс
ник.

Навчальна програма. «Ро
сійська мова». Док. фільм.
8.35, 9.35 — Історія. 4 клас. 
9.05 — Англійська мова.
1 рік навчання. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Історія. В. І. Ле
нін — вождь Жовтня. 10.35,
11.35 — Світ, що нас ото
чує. 1 кл. 10.55 — «Обличчя 
дисплею». Науково-популяр
ний фільм. 11.05 — Англій
ська мова. 2 рік навчання.
11.55 — Фільм «Поверне
мось восени». 13.25 — «Світ

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

Навчальна програма. Мис
тецтво вишивки. 9.05, 11.15
— Італійська мс?ва. 9.35 — 
М. Римський-Корсаков. 10.35
— Поезія О. Берггольц. 11.45
— «Людина йде за піснею».
І. Яунзем. 12.05 — Музей 
однієї картини. 12.35 —
Мультфільм. 12.55 — Л. Бет
ховен. Септет. 13.45 — Док. 
фільм. Г3.55 — Новини. 14.00
— Телефільм «їГешпі вадо 

твоїх захоплень». Док. фільч 
ми. 13.55 — Новини. 14.00—□ 
Телефільм «Перші радощіо-і 
Частина 2. «Незвичайне ліч 
то». 6 серія. 18.00 — Новини.
18.15 — У світі тварин. 19.15
— Бокс. Матч збірних команд 
СРСР і США. У перерві —! 
20.00 — Вечірня казка. 21.06
— «Час». 21.40 — Прожекч 
тор перебудови. 21,50 -З 
Продовження матчу збірних 
команд СРСР і США з бок« 
су. По закінченні — 22.50—3 
Новини.

щі». Частина 2. «НезвичаЙ« 
не літо». 7 серія. 16.55 —’
Новини. 17.00 — Ковзаняр
ський спорт. Чемпіонат сві« 
ту. Чоловіки. 18.00 — Легкі 
атлетика. Чемпіонат Євро
пи. 18.40 — Е. Гріг. «Лірич
на сюїта». 19.00 — Баскет-і 
бол. Чемпіонат СРСР. Чсн 
ловіки. Матч за 1-е місце,- 
У перерві — Вечірня казка.- 
21.00 — «Час». 21.40 —Про-: 
жектор перебудови. 21.50—3 
Фільм «Голос». 23.20 — ДоК$ 
фільм. 23.40 — Новини.

а • « « « » ■ -і 1 а в а вЧґа »:■ г ■ е^Га г в іііїі в^>'.а7в’8;'в-в<8. в-в./їів і іііі вав

6 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)

Г8.00 — Новини. 8.15 —
итмічна гімнастика. 9.00— 
Рає Г- Арутюнян (скрипка). 

Йг? ~ Тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — 
«і РаДянськ°му Союзу! 
11.00 — Ранкова пошта.

— Кіноафіша. 12.30 — 
Кричний кіоск. 13.00 —
СХльська година. 14 00 —
Здоров’я 14.45 — Міжнарод
ний 'фестиваль телепрограм 
народної творчості «Весел
ка» «Кваг-Хір* (Нігерія).
10.15 — в гостях у казки. 
Фільм «Три товстуни». 16.55 

Легка атлетика, Чемпіо

нат Європи. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 —
Недільний кінозал. Мульт
фільми. Док. телефільм. 
19 30 — Фільм «Іграшка». 
21.00 — «Час». 21.40 — Май
стри екрана. Любов Віролай- 
нен 22.40 — Легка атлети
ка. Чемпіонат Європи. 23.40 
— Новини. 23.45 — «Здрас
туй, Медео». Естрадна про
грама з Алма-Ати.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —

Ритмічна гімнастика. 9.35— 
Народні таланти. 10.15 —
«Братерство». 10.20 — Худ. 
фільм «Крах інженера Гарі- 
на». 1 серія, 12.30 — Нови-

ни. 12.40 — Доброго вам 
здоров’я. 13.10 — На доро
гах республіки. Погода.
13.15 — Урок без дзвоника. 
«Варіант Білавкча». 14.15’— 
Мультфільм на замовлення. 
15.00 — Село і люди. 15.30 
— «Ви нам писали». 16.00 — 
Слава солдатська. 17.00 —
Прямий зв’язок. Усмішка 
для жінок. 18.30 — Цирко
ва програма. 18.45 — Скар
би музеїв України. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.35 — 
Телетурнір «Сонячні клар
нети*. Самодіяльні художні 
колективи Ровенської об
ласті. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
Худ. фільм із субтитрами.

«Із ікиття Потапова*, 23.15
— Вечірній вісник.

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

8.15 -‘•-,13.00 — Програма
«Думка». 8.15 — Наш сад.
8.50 — Портрети. «Жив поет 
Баратинський». 9.55 — «Еру
дит». «Зірочка». 10.55 — На 
урок до вчителя. Урок мате
матики в 1 класі веде за 
служений учитель школи 
РРФСР С. Лисенкова. 11.30
— «Навколо світу». Кіноаль- 
манах. 12.30 — Основи еко
номічних знань. Журнал 
«Телееко». 13.00 — Життя 
видатних людей. До 80-річчя 
академіка А. Люльки. На

уково-популярні фільми 
«Архип Люлька», «Конструк
тор у бою», «Конструктор 
Полікарпов». 14.00 — Ков
занярський спорт. Чемпіонат 
світу. Чоловіки. 15.00 —
Мультфільм. 15.10 — «Пра
га — як я її люблю». Муз. 
телефільм за участю К. Гот
та. 15.50 — Легка атлетика. 
Чемпіонат Європи. 16.35 — 
Телевізійний музичний або
немент. «Російський ро
манс». 17.30 — Показують 
театри країни. Фільм-виста 
ва Київського академічного 
українського драматично
го театру ім. 1. Франка «Ко
нотопська відьма». Автор 
Г. Квітка-Осиов’яненко. 19.00 
— Заключний концерт лау

реатів Всесоюзного конкур
су балетмейстерів 1 артистів 
балету. Трансляція з Кон
цертного залу ім. II. Чай
ковського. У перерві —!
20.15 — Вечірня казка. 21.00 
— «Час». 21.40 — Продов-і 
ясснпя концерту.

УВАГА!
2 березня (□ середу) у 

приміщенні обкому ком
сомолу відбудеться чер
гове заняття міської мо
лодіжної літстудії «Сі
вач».

Початок — о 18 год.



У ЧЕРГОВОМУ ВИПУСКУ КЛУБУ «НА ДОЗВІЛЛІ» ТИЖНЕВИК ВИРІШИВ ПОВЕР
НУТИСЯ ДО ДАВНИНИ. НЕ БУДЕМО ПРИХОВУВАТИ, ЩО ОБ’ЯВИ, РЕКЛАМА, СВІТ
СЬКА ХРОНІКА, НОВИНИ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКНХ ГАЗЕТ ПОЧАТКУ СТОРІЧЧЯ ІНОДІ 
ВИКЛИКАЮТЬ ПОСМІШКУ. В ЦЬОМУ МИ І ВБАЧАЄМО СВОЮ МЕТУ — ЯКЕ Ж 
ДОЗВІЛЛЯ БЕЗ ГАРНОГО НАСТРОЮ?

АБИ ЗБЕРЕГТИ СВОЄРІДНИЙ ГАЗЕТНИЙ НОЛОРИТ ВІСІМДЕСЯТИРІЧНОЇ ДАВ
НОСТІ, МАТЕРІАЛ ПОДАЄМО В ОРИГІНАЛІ.

ТРЕЕУЙП "V

о?Гвъ Г. 0. ЗАЙЧИКИ ПРОДАЕТСЯ
ВСЮДУ

Чайная гостиница* 
ресторані •

<ПАРИЖЪ»

Т. А» АНИКИНА 

предлагаеть 
обеды на коровьем масла 
йз двух блюд и чашкн^^ 
кофе ценой 30 коп.^Ж 
Отдельный вход в перво» 
классное отделен!« реего» 
рана <Парнжъ> е пера» 
улка.

Много
денег

«заработать
может всякій научившись 
возделывать мыло по 
новейшему руководству 
Цена руководства с 
рисунками в раскошном 
тисненном золотом 
переплете 2 руб.

ПЕРВОКЛАСНЫЙ образцовыйБ1оаопъ^Д»звьзда
655 программд Дворцовая уа. а.Мар1аии

ОХЪ.ЭУШЫ’^МЫ!
роскошный, пикантный фарс наделавший много шума воВ 3-х част. всех крупных городах России -

Разочаровавшись во всехъ средствах, 
испробуйте от запоя и пьянства: 
«Собриатизинъ» ц. 2 р. 25 к. Излечив зет.ъ 
навсегда, в короткій срок, без возвратов, 
и секретно. От курения табака: «Антисуффмдивъ» 
ц. 2 р. в 7 дней отвыкают самый ярыя курильщики, 
г. Елисаветградъ, Дворцовая улица против 
гост. Гранд-Отель. Единственное предприятие 
во всей Россіи.

Остерегайтесь подделки!

л

ЖЙггЖ<« Ус /
О ч <МмміЯІМІН^иг I

Продано ьолЦ Двум в ^ач
Радикально ШРАНЯНЬ 
Віск УШИ* У Г РЫ. МОНД Й ВЫДА

НО ИДПГЩ ДІФСІПЬ»

Вниманию Женщннъ!
«ПАТЪ НГП-ПОНЪ» | Впнманію дамъ!

Японській кремь для лица. Шедевр косметики. < не причесывайтесь нигде
Не можетъ быть сравним ни с одним ? не покупайте нигде

европейсхімь кремом. ъ не побывав раньше
Необходімь для женщинъ как солнце, как воздух. 5 в специальном
Крем следует употреблять везде, где светіть $ ДАМСКОМ САЛОНЕ

солнце и дуеть ветер.
РусскІя женщины! Требуйте во всех парфюмер- 

ныхъ и аптекарскіхь магазинах крем «Пьтъ 
ніппонь». Ок несет вамъ радость, молодость, 

красоту.
Японскій крем «Патъ ніппонь» изготовляет толька 
контора А. В. Брауна в Елисаветграде.

Ничего лучшего больше не хочется, 
когда куришь папиросы «ДУВАНЪ». 
Превосходные сами по себе, они 
становятся еще более приятными, когда 
узнаешь, что в них введень полезный для 
здоровья деготь, пары которого очищают 

• легкій.
Папиросы «ДУВАНЪ» придают лицу цвет 
и улучшают пищевареніе.

Продолжается подписка на 1908 г, на

«ТАЙНЫ ЛЮБВИ»

Книги выходят по два раза в месяцъ 
по 320 стр. каждая.

В нервую серію вошли следующие произведения:
1) Любовныя похождения Наполеона; 2) Раз

врат в царствования Нерона; 3) Чего хочетъ жен
щина? 4) Половая психопатія мужчины; 5) Откры
тая и тайная проституція во всех слоях нашега 
общества; 6) Похождения папы Григория V; 
7) Мужчина во всехъ видах; 8) Женщина как 
супруга и как любовница; 9) 30 лет в турецких 
гаремахь; 10) Карикатуры любви; 11) Знаменитый 
любовницы 17 и 18 века; 12) Женщина и шесть 
родовъ любви; 13) Как любят девушки и как 
любят женщины.

Все подписчики получат кроме указанных книгъ 
роскошную премію-альбом /

«ЖЕНЩИНА В РАЗНЫХ ВИДАХЪ»
16 художественно-исполненных снимков.

Подписная цена за все издание 4 р. 20 коп. 
Подписка принимается: Митавскій переулок, д. 10,

; контора журнала «Тайны любви»/

!
■ Ж.МЕЧТА КАЖДОЙ 1 

женщины .

I БЫТЬ КРАСИВОЙ 1
||г СТАЛА ОСУЩЕСТВИМОЙ 1' кккьжсАна\

І і (Ое 1а Ныпе) создаешь, под
і ДОЖИВАЕТЕ И СОХРАНЯЕТЕ КРАСОТУ
пВысшшшрли 30ЛО1ЫЯ МЕДАЛИ 
|л Берегите себя от обмана! ,

ПОЧЕМУ

знамештейния артистки и 
изящнейшая дамы 

высшаго 
общества имеют такой 
нежный цвет лица 

ПОТОМУ
что для своего 

очаровательнейшая 
румянца они 

употребляютъ только 
«РОЗОВЫЕ 

ЛЕПЕСТКИ» 
цена флакона 
1 руб. 50 коп.

Требуется
ОДИНОКІЙ 
ДВОРНИКЬ 
с рекомендацией

(из Одессы)

Парижские модели 
по самым 

доступным пенам.
Просим убедиться

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Н. В. ЭВАДИСЪ

Московская ул. д. Рофе, уг. Б.-Перспективной. 
Удаление зубовъ без боли. Американский способ 
укреплешя искусственных зубов.

Гранд-магазин

«I. я, НЕМИРОВСКИЙ.

сообщает почтеннейшей публике, что все ново$т1 
весеннего и летнего сезонов из Лондона, Парижа, 
Берлина й фабричныхъ городов Рбсс1и уже

..... .* - '' -

Появились ПОДДШи, А ПОТОМУ ПРИ по 
БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ 

•в I

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БК 09534.

Глядишь И ТЛ ЖЕ ОДЕЖД 
Дя что то НЕшаып

|~1>гЬ| А'ПДУША

Бандажно-ортопедическая и 
корсетная мастерская

А. 1. ГОНТОВСКАГО

в Елисаве'тградс, Дворцовая улица
САМЫЯ МОДНЫМ КОРСЕТЫ

Даже
лучше чем в Херсоне и Париже!

Ясновидящий!
ХИРОМАНТЪ

окультнетъ и астрологь
П. ШМИГЕЛЬСКІЙ.

Пріемь от 9 до 7 ч. веч. ежед. 
по яснбвидеиію отъ.9—12 ч' дня. 

I За сеансъ отъ 1 до 3 р.
І За ясиовнденіе по соглашению, 
а Быкрвая ул., близ Бык. церкви, 
I кв. Діакоиа.

I
ОБЪЯВЛЕН1Е

Вечеромь, 28 декабря 1904 г., после 
приняНя вина в винномь погребе 
Юзкова мною была утеряна записная 
книжка для театрального буфета. 
Нашедшего просим доставить ее в 
винный погребъ Юзкова по Б.-Перепек- ( 
тинной ул., д. Остроуховой.
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316050, МПС,
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Без залога 
требуются 

деятельные 
АГЕНТЫ 
Н АГЕНТШИ 

зароботок до 5-ти руб* 
в день 

Адрес: Венск1Й 
магазннъ • 

Дворцовая улица.

I
Не жалейте 3 руб. 25 коп. 
и на лишайтесь удовольствіл 
купите туалетные часы 

с зеркалом 
и музыкой играющие 

громко и долго 
красивыя и веселый пьесы, 
вальсы, марши.

Р. Б. И вышеозначенному 
зеркалу 

прилагаю безплатні) еще одну 
интересную необходимую 
каждому вещь — 
получаю массу

благодарностей
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