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Виходить з б грудня
1939 року

СУБОТА
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Орган Кіровоградського обкому ЛКСМУ
Перші подихи весни. Перші
струмки на весняних вулицях
(ще вчора, здається, тут падав
сніг). Перше весняне свято —•
лагідне, як перші проліски...
Біжать вулицею заклопотані
хлопці. А що у вас в руках,

розбишаки? О, та це живі
гвоздики! Оцей букетик —
для мами, а той — для бабусі.
А для сестрички... сестричок
у хлопців поки немає. Воно і яснох

якби були, то хіба б не допомогли
татові поратися на кухні?
Ні, що там не кажіть, а для
справжніх мужчин весна
починається саме Восьмого
березня. Чи точніше — після
Восьмого. Бо саме свято треба
ще пережити — то неабиякий
Іспит на витривалість, кмітливість,
веселість... І, звичайно ж, —
на оптимізм! Тільки справжній
оптиміст може бути певним,
\ що зуміє, як у пісні співається,
' «шити і в'язати, іце й дитину
колихати» без попередньої
підготовки. Одним з видів такої
підготовки для справжніх мужчин
вважається передсвяткове
прання...
З наступаючим жіночим святом
вас, дорогі друзі! До речі, йому
присвячено сьогодні більшість
матеріалів номера.

ЙПи
ЩО ДАЄ РОДИННЕ ВИХОВАННЯ?
«СІМЕЙНА
ШКОЛА ЖИТТЯ»

«Молодий комуну
‘/чг.'ЛІЙЦ

* І
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КОМСОМОЛЬСЬКИМ ТЕЛЕТаііГ]

В ОБКОМІ ЛКСМУ
На черговому засідан
ні бюро обкому комсо
молу розглянуто питан
ня «Про підсумки пере
вірки ЦК ЛКСМ України
стану
справ з обліком
членів ВЛКСМ та інди
відуальної роботи з ком
сомольцями в обласній
комсомольській органі
зації». Було відзначено,
що з умовах гласності і
демократії зростає роль
первинних
комсомоль
ських .організацій. Особ
ливо у питаннях зміц
нення
внутріспілкової
дисципліни.
Великого
значення комітети ком
сомолу надають індиві
дуальній роботі з чле
нами ВЛКСМ,
залучен
ню до цього виборного
комсомольського
акти
ву. В області вироблено
певну систему по зміц
ненню
внутріспілкової
дисципліни. Зростає від
повідальність
комсо
мольських
організацій
за стан обліку членів
ВЛКСМ. Однак, як по
казали перевірки,
ряд
комсомольських
орга
нізацій допускають сер
йозні
недоліки в
цій
роботі, не дотримують
ся вимог Статуту ВЛКСМ,
стають на шлях окоза
милювання,
перекручу
вання звітності. Окремі
і
райкоми
міськкоми
комсомолу знизили вимогливість до
роботи
■організацій.
первинних
Бюро обкому комсомо
лу дало сувору оцінку
подібним фактам.
За серйозні недоліки
з обліку членів ВЛКСМ,
факти приписок і окоза
милювання в питаннях
прийому в члени ВЛКСМ,
особисту невимогливість
до комсомольських кад
рів бюро обкому ком
сомолу прийняло рішен-

ня
про
недоцільність
перебування М. Даоидова на посаді першого
секретаря Знам’янського міськкому комсомолу,
За серйозні недоліки
в обліку членів ВЛКСМ,
безконтрольність за ді
яльність сектору обліку
першому
секретарю
Олександрійського
мі
ськкому ЛКСМУ А. Юна
ку оголошено догану із
занесенням до обліко
вої картки члена ВЛКСМ.
Враховуючи
те,
що
В.
Малишок
недавно
працює на посаді пер
шого секретаря
Кіровського райкому комсо
молу
м.
Кіровограда,
обмежитись обговорен
ням питання його пер
сональної
відповідаль
ності на бюро.
За недоліки в обліку
членів ВЛКСМ, поверхо
вий підхід до складання
звіту
про
чисельний
склад комсомольців, до
пущений формалізм
у
проведенні річної звір
ки, невжиття потрібних
заходів до виправлення
недоліків першому сек
ретарю
Бобринецького
райкому ЛКСМУ М. Па
ладію оголошено суво
ру догану, завідуючому
відділом
комсомоль
ських організацій Ленін
ського райкому комсо
молу
м.
Кіровограда
І. Солових догану із за
несенням до облікової
картки члена ВЛКСМ.
Взято до уваги також
рішення бюро Знам’янського міськкому,
Новоархангельського,
Кі
ровоградського,
Кіровського
м. Кіровограда
райкомів комсомолу про
накладення стягнень на
окремих комсомольських
працівників за допуще
ні недоліки.
Бюро обкому ЛКСМУ
відзначило
недостатню
роботу відділу
комсо
мольських
організацій
(О. Городний), сектора
обліку і статистики (Л. Го-

ДО ПОБАЧЕННЯ, ЗИМОНЬКО!
Останнього недільного дня зими на базарній площі
м. Бобринця відбулося урочисте свято проводів зими.
Площу заповнили жителі міста й району. Малюки й
дорослі з великою цікавістю стежили за подіями на
сцені під відкритим небом. Кого тут тільки не було:
скоморохи і Зима, Дід Мороз і Снігуронька... І, зви
чайно, красуня Весна. Хоч того дня свято припоро
шилось снігом, але всі знали — Весна на порозі.

У святі брали участь художні колективи міста, ди
тячі самодіяльні, духовий оркестр.
До побачення, Зимонько!
С. ШЕСТАКОВ.
м. Бобринець.

КІРОВОГРАДСЬКІ «СТЕРЕО»
Наш колектив освоїв
випуск нових товарів —
стереотелефонів ТДС-18.
За два місяці нинішньо
го року їх відправлено у
торгову мережу понад
500 штук.
Стереотелефони
ко
ристуються підвищеним

попитом
у
покупців
завдяки
надійності
в
експлуатації,
привабливому зовнішньому
вигляду, відносно недоро
гій ціні — 22 карбованці.
До кінця року на при
лавки
спеціалізованих
магазинів, де реалізую-

рошко) обкому
комсо
молу по зміцненню вну
тріспілкової
дисциплі
ни, а також відділу уч
нівської молоді і піоне
рів (О. Іванов) обкому
по підготовці учнів
до
вступу в ряди ВЛКСМ,
дотриманню вимог Ста
туту ВЛКСМ при знятті
і постановці на облік.
Бюро обкому комсомо
догану
лу
оголосило
відділу
інструкторам
комсомольських
організацій обкому Ю. Савустяненку і П. Хомутенку за недостатній конт
роль і низьку вимогли
вість
до
комсомоль
ських працівників.
Зобов’язано міськко
ми і райкоми комсомолу
до 1 квітня ц. р. на бю
ро глибоко проаналізу
вати стан індивідуальної
роботи з молоддю, розд
робити заходи по лікві
дації недоліків, які бу
ли виявлені в ході пе
ревірки. Обкому
ком
сомолу і зокрема дру
гому секретареві В. Іва
нову рекомендовано по
силити вимогливість до
міськкомів і райкомів 1
комсомолу за стан вну
тріспілкової
дисциплі
ни,
неухильне
дотри
мання всіх вимог Стату
ту ВЛКСМ по прийому в
комсомол, Інструкції ЦК
ВЛКСМ «Про облік чле
нів
ВЛКСМ і порядок
видачі
комсомольських
документів», давати су
вору, принципову оцін
ку кожному факту
не
дисциплінованості, при
писок, окозамилювання.
Бюро обкому
ЛКСМ
України розглянуло пи
тання «Про результати
роботи БММТ
«Супут
ник» обкому комсомолу,
комітетів комсомолу об
ласті в розвитку моло
діжного туризму і зав
дання по його удоскона
ленню на нинішній пе
ріод і до кінця п’ятиріч
ки», а також ряд інших
питань.

не повинні

миритися

з

Якщо ти молодий душею, якщо ти
розділяєш думку Пржевальського «А ще
життя прекрасне тим, що можна подо
рожувати», якщо ти любиш природу,
трошки підпалену близькістю півночі,
тобі, шановний друже, БММТ «Супутник» пропонує з 1 по 11 квітня путівку

за маршрутом Москва — Горький
Ярославль — Ленінград.

—

У різні пори року можна приємно від
почити, здійснивши подорожі за марш
рутом Калінінград — Клайпеда. Живо
писні береги Балтійського моря, розло
гі плеса, неповторний і своєрідний аро
мат хвойних лісів, лагідний шурхіт біло-

РВВС. І відповідь
зна
йшли. Від байдужості до

тим, ЩО п’яниці,
дар
моїди, бешкетники, роз-

І

крадачі все ще є чорною
плямою на
здобутках
радянських людей.
це — слова секрета
ря комсомольської ор
ганізації
Новоукраїнського районного відді
лу міліції Андрія
Мезакова. Молодий кому
ніст не приховує,
що
«чорні плями»
існують
і через недостатню ро
боту правоохоронців. А
саме прорахунки в діях
районного
оперативно
го загону дружинників,
який недостатньо пра
цює з
неповнолітніми
правопорушниками,
па
сивність
деяких
спіл
чан.

чогось
більшого,
НІЖ
оперативна робота. Мі
ліціонер
залишається
правоохоронцем
навіть
у свій вільний час...
Пригадали комсомоль
ці минулорічні справи—
зменшення кількості пра
вопорушень на терито
рії
району,
допомогу
колгоспам імені Ватутіна та імені Кутузова а
збиранні врожаю
тех
нічних культур, вахту з
районі
Чорнобильської
АЕС, обладнання спор
тивного
містечка.
Але
радіус дій спілчан-правоохоронців повинен бу
ти ще ширшим. Примі
ром:
матеріальна

є
о

ПОДІЯ

тися товари
народного
місцевого
споживання
виробництва,
надійде
близько 5000 стереотелефонів.

Н. ЧУДНОВСЬКА,
начальник планово
го бюро Кіровоград
ського заводу радіовиробів.

корих берез можна побачити і відчути,
здійснивши поїздку в ЦІ місця З 15 по

19 березня.
Зустрічі з ровесниками, мітинги солі
дарності, вечори відпочинку, карнавали,
дискотеки і різноманітні конкурси зроб
лять відпочинок всіх бажаючих приєм
ним, якщо його проводити в міжнарод
них молодіжних центрах:
1. «Березова роща»
(Іваново)
21.03—3.04; 5.04—18.04.
2. «Гянджлик» (Баку) — 29.03—15.04.
3. «Перлина» (поблизу Москви)
—
11.04—28.04.
4. «Ростов Великий» (Ростов) — 28.04—
11.05.

БММТ «Супутник».

допомога одному з

стаючих господарств
йону
ток,

під час відг,ус>
створення на

ЗІ
СПТУ-40
автомото.
клубу для «важких» під.
літків, проведення спор,
тивних
змагань серед
молоді.
А ще — стзо- і
рення власного комсо. І
польсько - МОЛОДІЖНО, і
го
екіпажу
на період ♦
жнив. Нехай
прзм.агається з колгоспниками! 1

Попереду — найваж
ливіше: слово перетворити в діло.

В. КАРПЕНКО,
інструктор політвідділу Кіровоградсько
го УВС облвиконко
му.
м. Новоукраїнка.
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Учора почав, а сьогод
ні продовжує свою ро
боту міжобласний семі
нар фотожурналістів, ке
рівників фотогуртків та
аматорів, організований
бюро обласної організа
ції Спілки журналістів
УРСР. Тема семінару
«Фотографія в пресі: до
сягнення, проблеми, зав
дання».

помога дитячому будЦи,
ку з обласному ЦвНт*

НЕ ТІЛЬКИ ПРАВ«
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РОКІВ кмк
9 ДЕСЯТЬ
1 березня 1978 року найголовніше шо v
комсомольсько-мо
Ф члени
чилодіжного колективу ма лективу знайшлося
газину № 45 «Будинок мало послідовників, які
працювали за
9 гоодягу»
Кіровоградсько героїв-земляків, славних
міського об’єднання молодогвардійців. За₽тих
першими
© «Промтовари»
хто віддав своє життя’
в країні вирішили
за- аби нинішнє
покоління
рахувати до свого
ко- радянської молоді
9 лективу космонавта Лс 1 ло право на мирну ма
Юрія Гагаріна.
Відтоді минуло
€ десять
вже
років... кмк «Бу
динку
одягу»
за
цей
час
9 перерахував до Радян

фонду миру 13 ти ЗЯЙЙК:
Ф ського
сяч 500 карбованців. Та *
© Є © Є© Є © ®
® 9 ®
ІЛЄНИ КОМСОМОЛЬСЬКО-МО-

ВАС ЧЕКАЮТЬ МУЗЕЇ...

Пасивність. Від
чого
вона? Саме про де гов°рили на комсомольських
зборах молоді
п₽а^'а'
ними
Новоукраінського

госпник,
інженер
учень, вчитель чи лікар,
однаковою мірою
хви
лює правоохоронців. І ми

ПАк’ті«»,
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ва Кіровоградського об
ласного комітету захисту
МИРУ В. |. Горбенко, пер
ини секретар
Кірово
градського МК ЛКСМУ
"игульський.
Комсомольсько - молоГЛ"°Му колективові маазину «Будинок одягу»
було вручено
пам'ятне
едаль і грамоту
Ресдахи©аНСЬКОГО комітет
захисту миру.
Наш кор.

«Молодий комунар»
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РОЗГІН
Тихенько рипнули две
рі корівника, і В неве
ликому просвіті з’яви
лась голова Юрка Баланюка. Він обвів погля
дом приміщення, поба
чив Надю Животовську.
Та поволі обходила свою
*пу корів, передивля-я, чи, бува, за нічне
повідв’язувалися. Щось
їихенькд наспівувала.

доїння розпочинати ще
ранувато. Дай, думаю,
зайду, подивлюся:
що
ти в таку ранину робиш?
Надя засміялася:
«— Не спалося, от і
прийшла. Ти ж, певно,
вирішив у цім
році
вже точно виконати со
ціалістичні зобов’язання,
я й не дивуюся, що при
ходиш раніше від усіх...
Юрко не знав що й
казати. Бач, таки шпиг

нула: «Ьчоїшив». Рік, як

займатися після роботи?
— Як чим? — перепи
тав хлопець. — Натомишся на фермі, потім поки
попорасш господарство...
— Я так і думала. Ско
ро ж наше свято, 8 Бе
резня. Побачимо, як ви,
чоловіки, привітаєте нас...

Юрко не знав, що й
відповісти.
Перекинув
шись для годиться ще
кількома
фразами,
з
пригніченим
настроєм
попрямував
до свого

завжди чимось
невдоволені в молодших. Я ж
вас усіх люблю. — І вже
серйозніше, — ТІЛЬКИ ж
не зазнавайтеся та не
ледачкуйте!..

Ледачкувати нам, зви
чайно, ніколи. Часу не
вистачає. Скажімо, нині
впроваджуємо двозмін
ний
режим
роботи.
Скільки про це не гово
рилося, результату не
ма. Ми розуміємо труд
нощі господарства, при
чини,
що
гальмують
впровадження двозмінни, але... Дуже вже за
чекалися її.

РАНІШЕ
Й ВЕЧОРИ
БУЛИ...
•— Чого стоїш на по
розі, заходь, — покли
кала.
Юрко недовірливо по
сміхнувся: знав
групкомсорга КМК першої
молочнотоварної ферми
добре, но раз відчував
на собі її круту -вдачу.
Отак запросить, а там,
івись, ще й доведеться
айправдовуватися, чого
відволікаєш.
— Та заходь швидше,
не роби протягів, — ще
раз озвалася Надія.
— Оце йшов на робо
ту та побачив тебе. А

доярем він на фермі.
Підмінив тут свою дру
жину, яка пішла в дек
ретну відпустку. Вона на
доювала значно більше
від нього. Та й рік мину
лий був не з легких: піз
ній розтіл, стара пробле
ма з кормами. Хоча,
звичайно, ті ж біди по
значилися он і на роботі
Наді Животовськсї. Од
нак, все ж надоїла по
над 4 тисячі кілограмів
від корови...
— Слухай, — несподі
вано порушила мовчанку
доярка, — а чим думасш

приміщення. Після ран
кового доїння підійшов
до Петра Кондатенка.
— Ти в нас хоч і ма
ленький ростом, — по
чав з жарту, — а люди
на велика — бригадир.
Петро розгубився; до
чого це ВІН хилить?
А той продовжував:
— Вечір хочуть дівча
та провести на свято...
— Чого мовчиш? —
підганяв бригадира з від
повіддю Юрко. — Да
вай щось думати.
— А як не вийде? По
тім сорому не оббе
решся...
Надумали хлопці всетаки з дівчатами пора
дитися. Та спершу запро
сили секретаря коміте
ту
комсомолу
Павла
Жилку. Раніше ж «вог
ники», аечори відпочин
ку проводилися з учас
тю молоді колгоспу іме
ні Шевченка часто. Чом
би не відновити добру
традицію?
Дівчат це хвилювало
не менше. Особливо піс
ля кількох випадків, про
які вони говорять так:
найшла коса на камінь,
і справді: під кінець ми
нулого року керівництво
колгоспу обіцяло орга
нізувати дояркам вечір,
присвячений передови
кам соціалістичного зма
гання. Однак передови
ків виявилося надто ма
ло: лише троє доярок
справилися із своїми зобов язаннями.
Ніякого
«вогнику», звичайно, не
було.
Тваринників це обури
ло. Особливо молодих.
Як так? Працюємо, пра
цюємо, зрештою, основ
ний пункт
зобов’язань
КМК все-таки виконав, а
вечора — нема...
Не вірилося, що ми
можемо організувати ве
чір, і секретарю парткому колгоспу Володими
ру Івановичу Щуру. Що
запрацювали з початку
року добре — це бачать
всі. Ще б не бачитиі План
ферма, де більша части
на трудівників ми, чле
ни КМК, виконала за два
місяці майже на сто
тридцять процентів. З
таким виробничим роз
гоном, без сумнівів, на
доїмо молока значно
більше
запланованих
3422 кілограми.
Якось запитали ми сво
го завідуючого фермою
Всеволода
Йосиповича
Саліцького, як йому з
нами
нрацюється.
Не
знаю, хто ризикнув за
питати про це саме в ту
хвилину, коли наш заві
дуючий «давав прочухан
ки» декільком дояркам.
Він зразу якось притих.
Подивився вже лагідні
ше і... почав хвалити нас.
— Ви ж, Йосиповичу,
частенько
бурчите,
а
тут... — здивувалися ми.
— Е, дорогі мої, —
зовсім змінив тон наш
завідуючий, — старші

— Чули, дівчата, завтра
перед одинадцятою го
диною всі члени КМК зби
раються в червоному кут
ку, — повідомила нови
ну, порівнюючись із гур
том подруг, які йшли
додому після роботи,
Таня Татчук.
— Кажуть, нас у газе
ту фотографуватимуть, а
ще з райкому комсомо
лу хтось приїде, — це
вже Катя Грабчак.
— Тобі тільки й на
умі — фотографувати
ся, — весело
мовила
котрась із гурту.
...У червоному кутку
на МТФ № 1 не вгавали
дівчата. Про що тільки
не говорили! Почали з
побутових кімнат. Зви
чайно, образливо, що
одна з них не обладна
на, холодно, а де ж від
почивати?
— Секретар комітету
комсомолу ходить вкрай
рідко. Не цікавиться умо
вами праці, нашим жит
тям. Раніше ж і вечори
проводили...
Справді, раніше в нас
було більше вечорів. Це
згуртовувало. Я, напри
клад, пригадую, як свят
кували
попередні дні
8-го Березня. Самі пекли
торти, готувалися. Скіль
ки радості було!
Тепер,
як
пообіцяв
секретар парткому, бу
де в нас «вогник». Із
концертом виступатимуть
учні нашої Грушківської
десятирічки. Мені,
на*
приклад, і соромно, і бо
ляче було чути
слова
В. І. Щура про те, що
ми, доярки, не ■ змозі
для себе самі щось зро
бити, що завжди винува
ті молоді. Можливо, бра
кує в чомусь
досвіду.
Навіть в організації до
звілля. Проте, можна ж
нам допомогти в цьому!
— Був на фермі теле
візор, а ви ж його розі
брали по частинах... —
говорив В. І. Щур.
Сміх та й годі! Ще,
крім телевізора, згадали
й про радіолу. Наче нам,
дівчатам, бракувало до
ма якихось деталей до
того телевізора! Шкода,
повного
порозуміння
між нами, доярками, і
Володимиром
Іванови
чем немає.

Хоча...
Згадуємо т| дні, коли
наша Катерина Грабчак
виступала в минулім ро
ці на сцені разом з ін
шими учасниками кол
госпного драматичного
гуртка. То така дівчина,
що й на роботі, і між
людьми помітна. Оце
дізналися, що перестала
Катя ходити на репети
ції, то й засмутилися:
яка ж вистава без Кате
рини?
— Дівчата, ми б і на
екскурсію поїхали ра
зом, еге ж?.. — озвала
ся Таня Чабанюк.
— Наїздишся, — чу
лося. — Скільки не про
симо, щоб виділили ав-

тобус, навіть гроші вже
було частково свої зі*
брали, так тільки й знаємо: то мотор «стукає»,
то ще щось.
— Атож, — підхопила
Катя, — як голів колгоспу з району везти в
Кіровоград, так не «сту
котить», а нас повезти...
Хоча б на морозиво.
— Чекай,
повезуть!
Коли в ці не так зайняті
дні не поїхали, то у вес
няні й літні і не думай,—
додала Надя Чалапчій.^—
От і весь відпочинок. З
вечорами те ж саме.
„.Жіноче свято ми від
святкуємо. І дарма, що,
може, дещо в нас не
вдасться, що в основно
му воно буде схоже на
невеличкий
концерт
школярів, які прийдуть
до нас виступати. Од
нак, дещо придумають,
можливо, і наші хлопці.
Вміли ж у попередні
роки дозвілля організо
вувати. Правда, змінив
ся в нас секретар комі
тету комсомолу. Але те,
що Павло зібрав разом
з Володимиром
Івано
вичем Щуром та заступ
ником завідуючого від
ділу комсомольських ор
ганізацій Ульяновського
райкому комсомолу Во
лодимиром
Халявкою
членів КМК і вислухав
усі побажання, додає ві
ри: спільно ми, може, й
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не тільки 8 Березня
святкуватимемо!
Тим більше, що
нас,
членів комсомольськомолодіжного, аж — 291
„.Коли дівчата
зали
шили червоний куток й
взялися за роботу, Оль
га Крива
виглянула в
щілинку дверей.
Між
приміщеннями
нашої
ферми
стояли
Павло
Жилка з Володимиром
Халявкою і про щось
жваво перемовлялися.
Оля того ж вечора
поцікавилася: що ж ТО
таки вимахував руками
їхній Павло?
А наступного дня ДЬмата гомоніли: між при
міщеннями ферми пла
нує Павло вже по теплу
обладнати волейбольний
майданчик.
* * *
То був один з останніх
прохолодних днів. Зима,
неначе згадавши
про
свої обов'язки,
сипала
снігом на обличчя дів
чат, котрі гуртом
ви«
йшли з подвір’я ферми.
До Міжнародного
жі
ночого свята залишили
ся лічені дні. Розходи
лися по домівках. Поки
що — в різні боки.
Наталя КРАВЕЦЬ,
член КМК молочно
товарної ферми Ко 1
колгоспу імені Шев
ченка.
Ульяновський район.
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реглянути за ці 7 років сі брала участь, к '
ни — е і є що вбирати, на і виходить по Сухомлин- тя обов’язку І відповідаль (донька зараз вчиться У танцювальні від8-1д, -;ц
Не вийшло. В циркач,
слідувати, пробувати освої ському: чим раніше люди ності за доручену справу.
восьмому класі, син — У
А втіха від зробленого? Тугому") «щоденники», ЖОД дії була. Фотосправа '
ти на практиці.
на залишать коріння в рід
Вік короткий, справ ба ній землі, тим вона міцніш В спеку розсаду полив
НОГО ДНЯ (окрім тих, коли час захопилась. Серед
капуста «вуха». діти хворіли) не виявилось натуралістів теж се^ *•’
гато, а скоро вже й «з яр приросте до неї душею. «А підняла
Перед грозою встиг сіно в би без завдань, без роботи. кала...
марку», як кажуть. Отож, справжнім
громадянином
не по- Я й сама з дитинства пла
Я ж усе життя більше,,
все частіше спадає на дум стане лиш той, у кого в садку згромадити
гниє сіно, дякуватиме ко- ную свій день вдома і на люблю, курси закінчу^
ку народний «екзамен»: як зрілі роки прискорено за ріпка взимку пахучим мо
роботі — цілеспрямованість їй порадила — ось’
що зробив хоч три спра
б’ється серце, коли він при локом. А вже як великого допомагає час цінувати» си кілька місяців охоче
ви — посадив дерево, збу гадає, які неповторні радо гриба малим з лісу несеш—
ться крою і шиттю,
«Немає складнішої муд дував дім, виростив дити- щі
давала у дитинстві мало не біля кожного дво- ли розподіляти.
жди
знадобиться
рості, ніж батьківська і ма
А може це захсйлє^ .1
теринська мудрість вихо
професією стане, бп V
вателя людини». В. О. Су
частіше Таня в довілРм
хомлинський.
видивляється технікум ?
Ось і ми вже п’ятнадця
інститут легкої проми-?’
тий рік — з дня народжен
пості. В кулінарії теж ня першої дитини — ося
має певні успіхи. Хоч і я
гаємо з чоловіком цю муд
великий майстер, а
рість... Во ж батьками ста
дочка вже сьогодні
ють не в ту хвилину, коли ну — вважай, що прожив щаслива Життєрадісна йра-ч
за матір. Втім хвалитЛ
нам повідомляють у поло немарно. А в нас як же? ця», — цей висновок та
гоже своїх, хоч і ра /
Дім
—
держава
дала,
Двох
кож
належить
нашому
говому будинку довгождан
було, що сусіди моїй
скажете,
дітей
ще
до
пуття
не
довеОднак,
славному
землякові.
ру зупинитись . хочеться,
ну новину: «У вас — сині»,
важка яка була недавно в гості?
рослим, набридає
і
або «З донечкою будьте ли, лиш перший іспит склаЄдине, що мені хотілось аби радістю поділитись.
сказали добрі слона Л
домашня
робота,
Тепер же сучасна мама щоденна
здорові!», а протягом усьо ли. Дерево посадили, й не би передати синові й донь
казати про ді- наших дітей.
одне,..
го життя.
ці у спадок, — радість пра дивується: півдня діти в лі а що вже
Нагород особливих Л
тей? Тому й жаліємо їх,
На перших порах запи
ці. Саме праця здатна на сі пробігали, а малина ма бережемо... Чи не жалкує роботу в нас нема, як у£
туємо і вчимось у матерів
родити й усі інші радощі ло не вся — в роті, додому мо згодом? Молода дружи кого навіть за ^я’ятірк*
маленьку баночку
(якщо вони поруч), чи у
життя. Хочеться не тільки, всього
принесли. 1 уроки, буває, за на й борщу не ладна зва Навпаки, вчимо, щоб дим*
старших, досвідчених лю
щоб діти колись «вийшли в
принципом «дівка заплете рити, а чоловік перегорілій ча праця і для інших
дей: як сповивати, як купа
люди», а щоб змалку були на, а хата не метена» вчать, прасці не може дати ради. нагородою. Моральним сі’і,
ти, як годувати... І видає
людьми. Людьми ж нас ро і квіти часом жовтіють на "(Недавно дочка з подруга мулом стає нерідко жарті*
ться напочатку та наука
бить праця.
очах, й інша «міська» ро- ми брала участь у місько ливий наказ, який вивішує#
нездоланною,
незбагнен
«Роботящі» — це був най бота, як кажуть, їсти не му конкурсі «господарок»—• ться часом на килимі 8 пі
ною: лікар — одне, кума—
вищий моральний критерій, просить, Щось попросиш побільше б їх у школах?).
дякою за вчасність і якість
др^ге,
бабуся — третє...
за
яким, з дитинства знаю, зробити, накажеш
навіть
Стараємось
розподіляти праці, за ініціативу.
Пр оте, як же довго ще до
Виконання роботи дом*
«...Про одну радість бать- оцінювали сім’ї односель зранку, а ввечері: «забув», домашню роботу рівномір
того часу, коли кожен від
вільнии ньої сприймається дії?
но, зважаючи на
чує на собі відоме при ки і вчителі часто забува чан. «У Степанців усі діти, «не встигла»...
Почали ми з ліньками, за час, сили, вміння, нахили й як необхідність: якщо не
слів'я «Малі діти — малі ють — про радість праці». як бджоли до роботи. В
батьків
пішли».
Або:
«При
будькуватістю,
марнотрат інтереси. Батько, гірничий ми, то хто? За здану іару,
клопоти»!
В. Сухомлинський.
вирішує карди- правда, часом гроші' йдуть
сонці в колгоспі, при міся ством часу і безділлям бо інженер,
І іотроху визбируємо> і
Коли їду щороку додому ці — на городі» — це про ротися систематично й пла нальні питання:
ремонтує
]
на сімейні «безпрограшнії
відбираємо найцінніше з
меблі, лотереї на свята. їнкодя
трудолюбиву родину Мар- номірно. Лиш
навчилась квартиру, підбирає•
почутого, побаченого, до у відпустку, на поміч
дечого й самі додумуємося.
Г_ ____
А потім поступово првслу
ховуємось і придивляємось
до
радіо- і
телепередач
«Для вас, батьки!», «Бать
ківська субота», «12-й по
верх», зазираємо в журна- і
ли «Дошкільне виховання» :
та «Сім’я і школа» — з ми
ру по нитці... Справді, чужі І
діти швидко ростуть: он .
наче недавно один знайо
мий, А. Цим а, повернув,
прочитавши, книгу (Л. Пер
ну «Я виховую дитину» — 1
переклад з французької), ,
подаровану мені колегами і
в день народження сипа, і
А вже й донька ного шко- 1
лу закінчує...
З багатьма знайомими
ділилась враженнями
від ,
книги «Як виховували ді
тей в сім’ї
Ульянових».
Один молодий батько про
сив «хоч на вихідні, хоч на |
кілька днів»
бібліотечну
книгу відомого американ-/й
.ського вченого Бенджаміна {
Спока «Дитина і догляд за
нею». Незважаючи на кіль
ка видань, попит на неї
росте з покоління в поко
ління: через кілька днів
цю ж книгу просив уже І
молодий дідусь — для сво
Валерій ДОВГОШЕЯ працює електриком залізничного цеху Побузького нікелевого зaвoлv п
їх дітей і внуків.
а Афганістані, має орден
Червоної Зірни. Наш кореспондент сфотографував його в годиЙу дозвілляа”‘®^ьмому Районі. Служив
і доньнами Оксаною та Тетяною. Хоч і тісненьно їм учотирьох в однонімнатній квартирці, зате весело”
3. АР.Ужиною Оленою
. А мій найперший порад
співає, любить розгадувати нросворди.
е «о. глава Сім і грає на гітарі,
ник у справі виховання —
моя мама, Валентина Гри
_ -■
________
ф°то 8. ГРИБА.
горівна Мельник, про яку
навіть гріх сказати, що во старих батьків чи на свя кіяна Ісаченка, одного з першокласниця Таня чита
на «колишня»
вчителька, то — уздовж дороги кіло перших голів нашого кол ти — з’явився в квартирі запасається продуктами на старша збирає «зароблені»
бо хоч після 33-х років ро метрів на десять від села госпу. Чи не тому, думаю, «щоденник праці», до яко зиму... Допомагає і в по на якусь необхідну річ -*
боти у сільській школі во до села шумить мені моло що його донька — голов го вписувались справи. Про стійних клопотах — при але Н| в якому разі не на
на вже десять на пенсії, дий поліський ліс: сосни й ний технолог хлібопекар них донька мусила дбати брати випрати, зготувати розкіш. Це розумію тиі
Разом
для нас, дітей і онуків, вчи берези. Років з 25 тому ської справи, і в нас в рай щодня: підлогу підмести, їжу. І сина вчить.
ящик батьків, що з дитсадка при
тельство її — вічне. Часом саджали його ми, школярі, центрі, слава богу, нема та посуд помити, підручники шпаківню зроблять,
ПОСИЛОЧНИЙ,
годівничку
для крашають дочок золотим*
й не одразу згоджуюсь з її а нині вже наші діти біга кого несмачного хліба, як в обгорнути, взуття поваксу
птахів, паперові поки що сережками, а потім дивук>
порадами, а час минає — ють у цей ліс по гриби-яго- Кіровограді!
вати і т. д. Згодом і в си
моделі літаків, пластиліно ться, чому дорослі діти так
бачу, що даремно не ско- ди, милуються квітучими
На своїх дітей часом я на таким чином почуття ву виставку тощо.
настійливо вимагають маірпсталась її вчительським полянами, дзвінкими стру
мамі жаліюсь. Та й від ко обов’язку й відповідальнос
рУХОМЛИНСЬКО- ШинУ, гараж, кооператив«
і життєвим досвідом.
ті
за
свою
роботу
в
домі
по

Дачу...
мочками, завмирають у траві лег часто чую: «Лінькуваті,
v0nitP013rnDB?iT,1üP0 С,,ЯТ0
З дитинства перечитува
чали виховувати.
’ь
Ці •
хліба. 11 про
'
ла ще в маминій бібліотеці серед білого дзвону конва ледачі ростуть діти, рідко
Про той
той не
перший
З
кожним
тцжнем,
міся

Паші діти ще — малі ДІ*
книжку Януша Корчака лій, видивляються восени в що з охотою роблять, все цем, роком ускладнювались хліб згадую, який сині ‘ сі
сам
«Як любити дітей», — те сині лісові озеречка... А то мало не з-під палиці виби і збільшувались завдання. купив. Сидимо за обідом■і, а
і ми продовжуємо що*
пер уже раджу зазирати в ді, пам’ятаю, хоч і раділи ваєш. А одружаться, то Оцінки за роботу спочатку він нічого, крім хліба, не Дня на червоному' килимку
неї доньці: до материнства ми, що лісництво доручило батькам додається клопо ми ставили для стимулу, а їсть. «Не заробив,
ка- приколювати сімейні робо*
же, — а хліб їм, бо він <тпхПЛаНП: На тиждень, н*
теж треба готуватися як до нам цю дорослу й важли тів — онуки...».
потім просто хвалили чи
Набагато
важче
в
місті
складного і важливого — ву справу, а все ж з недо
Сподіває- Сйяїдову вахту» до якогось
журили. Стояв на «щоден «самокуплений».
———
чи не найголовнішого для вірою дивились па тендітні вести сімейне трудове ви нику праці» епіграф —. мось: рпопереду
радість і
плани на канікули,
жінки — уроку.
пагінці, обережно ставлячи ховання, дати змогу дітям кредо поета С. Чекмарьо- «самозаробленого/“хліба
Зйомкою вже складні. кпи,ад,стю викреслюємо вя*
Відчуваю читацький про кожен у лунку, пробиту в пізнати оту щемливу рд- ва: «Краще трудно, аніж
складні3 наміченого. А зробтест: чому, мовляв, обо- піщанику важким «мечем». дість праці. В селі ж її ні
8Се частіше заходить ш’у останнім
нудно». Змінювались фор ше
часом радує
в’язково
виховувати
за Радість праці, по-моєму, ні би сам спосіб життя дарує
ГіюаПіР0 Майбутню профе
ЯП1ЛЛЧОТИ^И С*меЙНІ фото*
американською, за фран з чим не зрівпянне почут й диктує: то кроликам по ми щоденників: ставилась сію. Після книги м Амосп
за мпМИ’ зв язаипй
шарфі
'
цузькою, за чеською кни тя, бо його людина здатна лину нарвати, то поросяті мета — чого навчитись,’що на «Думки і се|п
зробити найближчим
ча
Г° гостей ИМІ РЄЦЄПТ>°М т0рт
гою? А свої зразки?
відчувати змалку й
до їсти замішати (досі мені сом. Вправнішими, уміліши точились розмови про ме
 Кп
1 ДаР‘Ма> ЩО синичу
Так ось, найчастіше гор смерті. Щоразу, коли отой сниться, як я колись забу
Дицину. А раніше про
таю «Батьківську педагогі «мій» ліс зве мене додому ла про мамин наказ наго ми робились руки дітей. Во тільки не перемріяла то лч- пКН0 иа баДК<*ні розбини
стали
усвідомлювати,
ку» В. О. Сухомлинського. квітом і пахощами іван- дувати домашню птицю).
перепробувала! в’ не мої г^На ж бо до АльошпЧитаю її з усіх боків: з по чаю, заново переживаю це Так, у селі міцно прищеп що тільки праця — джере ки» Мітила — на «артист- наїнпїДі8Иичкн дет’ла — д0
тан- нашоі радості праці
чатку, з кінця, і з середи- щастя — радість праці. Ось люється з дитинства почут- ло достатку, краси, задово иювальні тур™,, іР
лення й гордості. Якби пестудії
Я”Ла’ 0 “ожному конкурАнтоніна КОРІНЬ.

Коли
стаємо
батьками?

Сімейна

Пізнати
радість
праці

І

І
і
І
І

і

1

«Молодий комунар»

, S березня 1988 року
Надто часто ще лунають голоси: «А навіщо нам ця правда? Досить того, що бу-

ло засуджено «культ особи*. І майже ніхто із тих, хто тан каже, І тих, хто їх слу
хає, не замислюється, наскільки бездушна подібна позиція. Не Існує ніяких висо

ких цілей, заради досягнення яких було б дозволено зводити наклепи на
людей,.принижувати їхню гідність, позбавляти життя, А потім

мовчати,

чесних

вико-

ристовуючи зручні штампи типу «нульт особи» або «людина важкої долі». Існує
ще й борг совісті. В тому числі й перед тими, хто постраждав у часи сталінських
репресій, зберігаючи до свого останнього подиху вірність соціалізмові. Вони були

позбавлені не тільки життя і свободи» позбавлені чесного Імені. І тільмн після то*
го, коли ми почали вголос мазати про це, здобули право почути правду. Про те,

як це було

Ледве встиг до батькового
приходу. Ох і влетіло б!
Проте дісталося
іншого
разу, коли Михась, уявив
ши себе спритним перука
рем, пообтинав молодшій
Ліді її розкішне волосся.
_
У тридцять другому, бать

ка не стало... І у іматері
разом з Михайлом зали
шилось ще п’ятеро малю
ків. Ось і весь скарб. До
поміг Автодор, який почав
«скуповувати»
країну.
Хлопець
чимало
читав,
добре вчився. Вміння ма
лювати привело його до
міськради, яка платила по
«два карбованці за метр»
лозунгів, які він писав.
Тридцять сьомий збудив
у хлопцеві тверду мрію
вчитись далі. А ще дихнув
тридцять сьомий
якоюсь
невірою та неясністю.
— За що забрали голову
райвиконкому Фоміна!
— Ворог народу!
—- Як же так! Він же за
народ, за нас...
— А секретар райкому
партії Томін!
Генка Томін — син ворога народу — був на рік мо
лодший за Михайла,
на
вчався в тій же школі. Та й
він не міг збагнути, яким
же чином його батько, член
партії більшовиків з грома
дянської війни,
секретар
райкому, міг спілкуватися з
іншими такими ж ворогами.
Весьєгонськ — містечко не
велике, тут усі немов иа
долоні...

у

ПЕРШІ роки після громадян^кипї війни
війиі. МІСмадянської
течко
Весьєгонськ Тверсько? губернії мало чим
різнилось від інших, Поет
сказав: «таких чимало
на
Русі».

річку, чи не найкращу в
околиці на ті часи. А сама
будова з високими білими
колонами та великим черво
ним транспарантом «Лічеі-

Почорнілий
Весьєгонськ
розташувався а тісному ко
лі схожих одне на одного
містечок та селищ, в яких
жили люди,
задушені ім
перією Російською.
Біль
шість будов із бляшаними,
поїденими іржею дахами,
тісно обросла численними
дерев’яними добудовами і
сараями. Та весьсгонці посвоєму любили рідну до
мівку на річці Молові —
судоплавній
притоці Вол
ги. Навіть навесні, коли во
на затопляла береги, вига
няючи з них мешканців.

Гордістю міста була бу
дова колишньої
земської
гімназії, призначення якої
скасував пролетарський ло
зунг «Мир — хатам, війна—
палацамі».
Викладацький
склад
гімназії
спокійно
сприйняв революцію І повністю став на її бік. Тоді й
було організовано десяти-

ходив через тин», — посмі
хається нині Михайло Фе
дорович, пригадуючи свої
«університети» лікбезу.
А ще з раннього дитин

Забрали навіть
батька
Михайликової однокласни
ці Люди Ревенкової, ветлі
каря району. Все це, немов
шалена завірюха, паморочила голову Агеєва незрозу
мілими «за що?».
У десятому класі хлопець
став піонервожатим. Остан
нє післяшкільне літо стало
для Михайла Агеєва вирі
шальним: він одержав відповідь-виклик з Ленінград
ської
військово-медичної
академії. Та коштів на по
дорож не вистачало, за
мість підготовки довелось
працювати — «викочував»
ліс. Заробив небагато, але
на квитки вистачило. На за
лізничний вокзал прийшли
всі — брати, сестри, мати
Лизавета Яківна. А він, три
маючи в руках саморобний
кошик з верби, із перемі
ною білизни, підручниками
та половиною хлібини, усе
стояв коло них, аж доки
поїзд не рушив. Тільки го
лос Тольки Коптилова ви
вів із задуми: «Михайле,
стрибай, а то залишишся!».
А вже у загальному вагоні
вени з Толькою дружно
нарубували хліб і з зацікав
леністю прислухалися
до
розмов дорослих. Про ін
дустріалізацію, про батькаСталіна, про німецьких шпи
гунів
Тухачевского
й
Блюхера, а ще про те, що
біснуватий Гітлер задумує
лихо...
— Чого плачеш? Невже
не вступив?
Михайло підвіє голову і
побачив батальйонного ко-

бутнього бійця обділяти».
Через кілька днів ешелон
мчав курсантів до Куйбишева. Там їм належало вчи
тися, адже Ленінградська
академія можливості прий
няти всіх бажаючих не мала.
Швидко летів тоді
час.
Навчання, літні табори, кур
сантська форма. А ще —
поблизька перспектива
лави
Червоної
повнити
Армії...
— Все, завтра — додому!
У відпустку!
Так думав він ще вчора,
а сьогодні 22 червня 194!
року, другокурсник Агеєв,
склавши свій останній екза
мен із марксизму, розірвав
на маленькі шматочки за
лізничні квитки.
Михайло
зрозумів, що нікуди він
вже не поїде. Ні до матері,
ні до коханої дівчини Тамари.
Молодих курсантів направили за Урал, до Омська — продовжувати навчання. і лише в березні со
рок третього курс Агеєва
пішов на війну. Особисто
він став полковим лікарем
повітряно-десантних військ,
які тільки-но організовува
лися. Звідав дороги Ка
рельського та двох Укра
їнських фронтів, визволяв
Відень, Угорщину, був по
ранений, пережив гордість,
коли нагороджували бойо
вими орденами. А 11 трав
ня сорок
п'ятого, коли
Москва вже відсалютувала
Перемозі, бив затравлені
війська есесівських людо
жерів та власовців не ба
варському кордоні.
...Дві колони, одна — в
гімнастерках визволителів,
інша — в жалюгідному одя
зі жертв окупації. В обох—
діти одного народу. До бо
лю щемило серце Агеєва,
коли бачив вік наших дів
чат — харків’янок, киянок,
смолянок,
загнаних
фа
шизмом на
німецьку ка
торгу. Боляче ставало й від
того, що підходити до цих
колон суворо забороняло
ся. Ніби дівчата в запраних
сірих спідницях, в поноше
них кацавейках були хворі
холерою чи проказою. А
назустріч — розгублені ді
вочі погляди:
«За
що!».
Спілкування з невільниця
ми, які неодмінно захворі
ли фашистською
ідеоло
гією, неможливо! Так
ви
рішив Він — «великий і мо
гутній». Б вчорашні рабині
поспішали у рідні краї, на
віть не
■- відаючи, що ..їм ба*
гато років доведеться но
сити на собі тавро недсвірм...

У сорск шостому армійська доля привела Агеєва
Кіровограда — міста,
до
яке стене йому другою до
мівкою. Забран із собою
Тамару...
Кіровоградський
відділ ЗАГСу тоді розташо
вувався на вулиці Леніна,
ближче до парку. Молодя
та вислухали коротке по
здоровлення і вислизнули
на вулицю під зачаровані
погляди перехожих.

цигарки. А вдома тривав
обшук.
Звинувачення були боля<
мі й несподівані, а найваж*
ливішим «документом» став
Підлий донос одного з під
леглих офіцерів. Вже
че
рез багато років дізнається
Агеєв, що людина, яка зро*
била його «ворогом наро
ду», просто мітила на його
посаду. І досягла
цього»
Агеєва ж звинуватили в ан*
агітації
те
тирадянській
спотворенні
.радянсько?
ДІЙСНОСТІ. ВІСІЛА років ув язненмя плюс п
п ’ять років
громадських
позбевлення
прав. Слідство тривало до
вересня. Потім — Дніпро
петровська в’язниця, шлях
не схід, за адресою: Комі.
Шістнадцять діб йшов пе
реповнений ешелон з та
кими, як він
«ворогами»,
зібраними докупи. І лише
на довгих перегонах дово
дилось визирнути по черзі
в маленьке віконце, в яке
з іншого боку вже просу
вався приклад рушниці о
охоронець коротко кидав:
«Сонце не для вас!».
...Агеєва
дуже
вразив
склад табору — інтеліген
ція, офіцери, нопишкі вій*
еьмОБОпелонснІ А господа
рі зони — нечисленні ре
цидивісти, які «садили на
ніж» кожного, хто не подо
бався їм. Траплялося ізг.е
навіть під чає табірних пе
ревірок. Але «вороги наро
ду» трималися мужньо.
Двадцять перший
табір
«спеціалізувався» на пере
робці лісу. Це рятувало від
лютих морозів, адже ножем
із в’язнів повертався до ба
раку з дровами.
— Оце так одружився иа
доньці бельгійського фаб
риканта! — сказав якось
Агесву Сергій Литвиненко,
вродливий чорнявий украї
нець, коли
мова зайшла
про причини арешту.

В перший же день війни
Литвиненко пішов на фронт
добровольцем. А вже через
місяць потрапив він у ні
мецький полон. Бачив чи*
мало лиха і підлості, зви
чайної зради. Та сам Бать
ківщині не зрадив. Після
визволення э
концтабору
хлопець сподобався доньці
місцевого фабриканте, але
не залишився, повернувся
додому. У Бресті на нордені зустріли з квітами, а вже
ввечері, таких, як він, котре
прибули з усіх кінців Євро
пи, відправили за Урал в
один із спецтаборів. По де->
сять років на брата. За по
лон, за те, що не помер за
колючим дротом...
— Таке в мене весілля.
...Найщасливішим для офн
церв Агеєва стало 27 жовт
ня
п ятдесят
четвертого
РОКУ‘ Того дня склав він
СВ®* нехитрі речі у дерев яний табірнийт чемодан
8
зітхнув не іповні
груди;
«Свобода!».
Поїзд мчае
__
Асеева
н®
Україну. Попереду _ зув
стр.ч з дружиною і сином.
нові, тепер трудові перемер
ГИг орден «Знак Пошани»,

ВО НА
БІАІТАВДЮ
ь

1дуємо безграмотність!!» радувала око...
Город Агеєвих прилягав
до шкільного, і малому
іМихайлику
потрапити5
на
і
подвір
’я колишньої гімназії
і
було
недовго. «До ШКОЛИ

ства запам’ятав Агеєв за
лізну колиску фабричного
виробництва і схилене над
ним материнське обличчя.
Вабила його й батьківська
рушниця. Колись розібрав
її, а скласти довго не міг.

/дісара Іараканова;
...Ранок 1и трввгія
— Та ні, вступив, але їсти року Агеєв запам’ятавЧ-Іна^
б¥А* й
хочу... Грошей зовсім не все життя. Його раптово
и сіренький папір:
{<гв.
лишилося.
викликали до штабу. Поці повна військова прокурату.
— Гайда до штабу!
лував дружину, місячного ням"ХЯОМ,!ЯЄрішен*
Знайшовши ім’я
Агеєва сина...
м •'•‘«'Кової колегії Вер-.
серед зарахованих, комісар
Рука «ссобіста»
важно ховкеге Суду СРСР вирок
наказав
виписати
тому впала на капітанські
по.
двадцять п’ять карбованців гени, ЯКІ полетіли з ПЛІЧ, ПО Відношенню ДО вас ВИі посміхнувся: «Пізніше ви Потім настале черга здати знак© недійсним і справу
рахуємо». Причиняючи две
припинено через те,
що
ордени, медалі,
рі, хлопець почув: «Ви ську книжку, г °фіцер- 6Н визнані невинним»...
партнвиток,
рахуйте з мене, нічого май- ремінь з портупеєю, навіть
Сергій ЬОНДдрсв

«Молодий комунар»

9 березня—День народження Т. Г. ШеВчеЯка

5 березня 1988 року

І мене в сім'ї великій,

В сім’ї вольній, новій

Не забудьте пом’янути
Незлим, тихим словом

ТВОГО прадіда, — казала мені малому ма
ти, _ було багато «Кобзарів»... Твій дід по
«Кобзареві» читати вчився.
Мабуть, думаю собі, велося так не одному
моєму рідному дідов , а і його братам; їхня моло
дість належить революц ї. Через те особисто для
мене «Кобзар» Т. Г. Шевченка є ще й втіленням
духовності того покоління.

У

Втім, не тільки духовно, але й кровно великим
Тарас Шевченко
пов’язаний із своїм
народом.
Одна з гілок Шевченкового роду —рід Красицьимх, яний ведеться від його старшої сестри Кате
рини. Серед Красицьких немало людей таланови
тих, які й самі немало зробили для власного на
роду. Немало випало на їхню долю. Один із ро
ду — племінник Т. Г. Шевченка Максим Антонович
примандрував у другій половині минулого століт
тя на північну околицю Херсонської губернії...
Мабуть, немає нічого дивного в тому, що саме
роду Красицьких належиться почесне право нази
ватися фундаторами музею Т. Г. Шевченка в Зна
м’янці. У відділі пропаганди міськиому партії мені
коротко розповіли історію його створення.

— Десь 1960 року, незадовго до 100-річчя від
дня смерті Тараса Григоровича, — розповіла
інструктор відділу пропаганди Є. Д. Міщенко, —
представники радянських і партійних органів
звернулися до внучки поета Катерини Максимів
ни Красицької з пропозицією взяти участь у
створенні музею, який би повідав людям
про
Шевченка, і стати хранителем цього музею.
К. М. Красицька мешкала на той час у старень
кій хатині на одній із глухих вулиць Знам’янки,
За ініціативи Кіровоградського облвиконкому на
центральній вулиці Леніна було зведено музей
ний будинок, де, поряд із музейною експозицією,
було й помешкання Катерини Максимівни та її
дочки Антоніни
Єреміївни.
Відкритий у день
100-річчя з дня смерті Кобзаря музей одразу
став одним із центр'в патріотичного й інтерна
ціонального виховання школярів міста. Втім, ке
минали його і приїжджі; тисячі людей стали гос
тями музею, до створення експозиції якого до
клали /^уші не лише знам’янчани й кіровоградці,
а й музейні працівники-шевченківці з Києва, Ка
нева...
Важним випробуванням для А. Є. Красицьної
стала несподівана смерть матері — друга й по
радниці. Та хоч як важко переживала ту втрату
1967 року, а музею не занедбала. Перебрала на
себе всі обов’язки, робила тепер сама те, з чим
раніше справлялися удвох...
Можна було б нині багато розповідати про му
зей, про людей, які тут побували і залишили про
ті відвідини вдячну пам’ять. Однак мимоволі дум
ка звертає на інше, і то не вельми хороша сторінка
в історії музею... Та, перш ніж звернутися до істо
рії, зазирнемо у день сьогоднішній.

— Музей Шевченка? Тобто — музейна кімна
та? — уточнив перший секретар Знам’янського
міськкому ЛКСМ України М. Давидов. — Чого ж,
знаю. Це зовсім недалеко, у будинку піонерів.
Виділили там під музей кімнату...
Знам’янський будинок піонерів — хвилин за
п’ять ходу від міськкому. Щоправда, знайомства
з шевченківською експозицією, на яке розрахо
вував, не відбулося. Без особливого ентузіазму
зустріли тут кореспондента. Причина відсутності
того ентузіазму виявилася досить скоро.
— Мабуть, таки не краще місце обрали для
музею, — зауважила методист міського будинку
піонерів В. К. Проскурня. — Мало того, що да
леко від нинішнього помешкання Антоніни Єре
міївни, у закутку, де ні вивіски ніякої, ні вказів
ника, так ще ж і в кімнаті, де раніше велася
гурткова робота. Тепер наші танцюристи, примі
ром, змушені займатися ледве не на коридорі...
Як собі хочете, а моя думка така: ім’я Тараса
Шевченка заслуговує на краще пошанування!..

а де ж
Чекайте-чекайте, скаже уважний читач,і, і
— в центрі міста,
музей’ збудований 1961 року, мїсці?
абсолютно пра• —.. *7 ІЩо
І і г\ ж,"питання
іхг ГІИ ТЛІ
НА ВИДНОМУ /’•-—і

аомірне і потребує екскурсу \"”7о7снуаав
ДО
Заснований 1961 року музей ......
проіснував
ньому бувало по 2 2,5 ти1976 року. Щороку з
в »...................
. Як кажуть, стежка до музею не засячі чоловік.
—-з грім серед ясного неба:
ростала. І раптом, мов
п^йм’іщенн; треба звільняти, його зноситимуть у
язку з будівництвом багатоквартирного будинзв язку з
. Чомусь будинок було вирішено звестиі саме
куІ  місці музею, а не на кілька десятків метр а
на місці музею,

зібрав7'-, всі історичн. и духо.н цін-

ченка, прос,Н’,3^янськ0му.МТЗЄ'
?
даємося
^можлиеость Через те покла- ших відвіду,Яум<>офесора М Т. Білухи те їйться В аХ°,? -і захоплені відгуки зберігаю- £
рідкісними ГТ ^мії-ии. Чому ж тоді такими Ъ
Чому .чител“
стали . музеї знам янчани? «А
ської сш N0 ^"«ської мови, приміром, із мімузею, не ?
.находиться через дорогу від А;
Ше.ченкі.Л0,’-'-) більше в музейжй юмнат Л'
школа ця
як це бувало раніше? А Ч?
_ '
Р®ч, російськомовна, через те
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ОПИНИВСЯ МУЗЕЙ У ^АМ'ЯНЦІ
убік. Антоніна Єреміївна, не чекавши такого по
вороту подій, не поспішала вибиратися, та й ні
куди було. Тодішній голова міськвиконкому В. І.
Берест не забарився особисто заявитися в гості:
виїжджайте, шановна, нічого не поробиш, якийсь
час поживете у родичів та знайомих, а там дамо
і вам квартиру у новому будинку.
— А експонати куди ж? — зі сльозами на очах
питала його жінка.
— Експонати на якийсь час запакуємо та покла
демо у підвалі того будинку, де універмаг «Юві
лейний», а там, гляди, і приміщення яке знайде
ться, — невизначено обіцяв Василь Іванович. А то
додав: — Та ви не хвилюйтеся, за місяць-другий
усе вирішиться!
Оптимістичні обіцяним В. І. Береста не мали тоді
під собою, як прийнято говорити, реального під
грунтя. Та повірила їм Антоніна Єреміївна. Півро
ку поневірялася немолода жінка по чужих хатах,
бо близьких родичів у Знам’янці не лишилося, а
в чужих, ясна річ, своє життя, свої турбоїи... ІІ що
було діяти їй після того всього, ноли восени рап
том
дізналася, що в новозбудованому
будинну
квартири для неї просто немає! Чиновний голова
міськвиконкому вже й думати забув, що позбавив
жінну житла (порушивши, до речі, при цьому ра
дянські занони, бо руйнувати музейне приміщен
ня можна було лише після надання іншого).
На щастя, знайшлися в Знам’янському міськкомі
партії люди, яким небайдужою була і доля музею,
і доля Антоніни Єреміївни... Лише після втручан
ня міськкому партії і облвиконкому
А. Є. Красицьній було виділено однокімнатну квартиру.

Так із житлом справа вирішилася. А от з му
зеєм — затягнулася. Майже чотири
роки,
до
1980, пролежали експонати запакованими в під
вал під магазином. І от нарешті знайшовся ви
хід — кімната в будинку піонерів. Ще два роки
пішло на впорядкування
кімнати
й експозиції
(спасибі директорові училища № З І. М. Брунцвіку та вчителям із цього училища — добровільним
помічникам). За останні п’ять років у цьому при
міщенні музею
побувало 5418 чоловік, в тому
числі у 1987... тільки 114.
«...Ця музейна кімната, — написав у «Книзі від
гуків» 1968 року київський професор М. Т. Білуха,
який відвідав із сім єю Знам’янку, — надзвичайно
цінна реліквія, яка допомагає нашій молод’ кра
ще вивчати минуле свого народу, пишатися
су
часним і вірити в його велике майбутнє...», Мимо
волі спадає на думку: невже ж сьогодні, через
20 років, експонати і сам музей втратили свою
цінність?

S

і генієм Шевченка, зустріч
особливо1röBnX7>63epeßOriO РОАУ' МОГЛИ 6
?МЧися
в інтернаціональному
вихованні школяр і
на~-аачи™™,
-нут*
- наже А. Є. Нраснцьшилося cnÄ'11 **—'■ мало серед ни* ли‘
ао- ня наптА о Х Нтузіастів, закоханих у слосвкжЄнеХиМея музес,м СаМІ- ТРЖ ‘ учнів
які побували*!"- н А° нас - ,3 тих 114 молов,и'
групи
Ж^ьнХ’Нт^^1?аК,ї^
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?атьом і в nvu.’: 'Чини? Думаю, це не так. 5амузей» По то™
що с с Знам’янці такий

мУста не пеоміь ’?*стські маршрути до нашого £
мінна”
ЄреАба^ знайомства із музеєм Шеи
ганїзаціями?
'4НКИ ’ «»«сомольсьнимн ор- ,
міївнаМ*ЯК*’ ~
усміхається Антоніна ЄреПошук
вцейіа ціли4®ид питань, пов'я

заних із дотегл;^ існуванням та діяльністю j
музею, привів
Ідо нинішнього голови Зна- !
м янського місь<і>|нкому М. І. Василашка.
— Цього року
здано в експлуатацію —
сказав Михайло і«іььвич, — новий багатоквар
тирний будинок. Піщий поверх у ньому займуть
краєзнавчий музй^ кімната Т. Г. Шевченка.
Отже, справедг<гь перемогла? Не поспішай
мо з ВІДПОВІДДЮ, ІЙ би тому, ЩО СТІЛЬКИ часу І
музей все-таки бешв. І тому, що нинішній його
внесок у ВИХОВбгЧлОЛОДІ — мізерія порівняне
із нереалізовак^-ножливостями. Надто часто у
минулі роки, які -і прийнято називати застій
ними, стикалася пцнучка Шевченка із людьми
черствими, байдушй, незацікавленими в тому,
щоб єдиний в об.чі музей Т. Г. Шевченка діяв
по-справжньому. Кто помітний слід лишили ті
роки в пам’я
инчан
гативно позначили
ся на їхньом/і-аївні до ььулливої для громади
справи. Та, певно,«тільки до неї. Само собою
зрозуміло, що 81-вйій Антоніні Єреміївні не під
силу буде знову »вже самотужки компонувати
експозицію в нове»! приміщенні. Чи ж допомо
жуть їй широка гонадськість, спеціалісти? Хо
четься вірити, тм
Хочеться Вірити ц 175-річчл від дня народжен
ня великого сина фінського народу Т. Г. Шев
ченка, яке святитимемо наступного року, знам’янчани зустрічам “ь в оновленому музеї. І що
оживе з часом прикута добра слава
музею —
стараннями тисяч і*яч шанувальників великого
Кобзаря. Тан мас 6)-
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П. СЕЛЕЦЬКЙЙ.

м. Знам'янка.
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ГРИМИТЬ «ЗАПОВІТУ»
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БЕЗСМЕРТНОГО

Понад 140 літ гучно лунають пам’ятні рядки великого сина українськонароду Т. Г. Шевченка:
Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого
На Вкраїні милій...
Діставши дужі музичні. крила, славетний твір став улюбленою і доро
гою народно-революційною піснею багатьох народів світу. Сповнений жит
тєствердного революційного пафосу, бойової величності, вольового підне
сення, палкої пристрасті й закличності, помноженої на задушевну щирість,
мелодійність і простоту, «Заповіт» займає чільне місце поряд з іншими піс
нями нев’янучої слави. Українські композитори створили цілий ряд варіацій
на геніальний твір безсмертного Кобзаря, що сприймалися сучасниками як
безпосередній відгук патріотів на актуальні суспільно-політичні проблеми,
як активний протест передової інтелігенції проти деспотизму й жорстокості
з боку царського уряду. Найкращою музикою до «Заповіту» є та, котру
створив полтавчанин, композитор-аматор Гордій Павлович Гладкий* (1849--1894) десь близько 1870 року.
Народився він в убогій селянській родині на невеличкому хуторі Карлівського району. Проживаючи в Полтаві, музично обдарований юнак, само
тужки опанував музичною грамотою, збирав, обробляв і записував народні
пісні, створював власні хорові твори. Нерідко чоловічий хор, який очолював
Г. Гладкий, готував цілі програми на вірші Т. Шевченка: «Зоре моя вечір
няя», «Утоптала стежечку», «Ой, на горі ромен цвіте», «Заповіт»...
1870 року відомий на той час композитор і капельмейстер московського
Великого театру Петро Андрійович Щуровський, викладаючи теорію музи
ки в Полтавському інституті благородних дівиць, організував музично"
теоретичні курси, де навчався й Гордій Павлович. Одного разу замість
виконання письмового домашнього завдання з гармонії курсант Гладкий
показав П. Щуровському музику до Шевченкового «Заповіту».
Викладач не надав цьому особливого значення, але загалом схвальна
відгукнувся на роботу свого учня, вніс деякі поправки. Твір полюбився і
прижився в молодіжних хорових колективах Полтави. Там же вийшло “
перше видання нот «Заповіту» в 1909 році. Особливо широкого оозповгіпп“
ження набув твір в обробці Кирила Григоровича Сгеценка
В обп я ■
останнього він виконується і зараз.
*
«орооці
Над обробкою «Заповіту» працював і Л. М. Ревуцький Вокально,,
кестрові твори однойменної назви створили М. Вербицький В Вапппи^.
симфонічну поему - Р. Глієр, кантати - С. Людкевнч і Б. Лятош нський-'
хор без супроводу — Г. Давидовський, поему для баса й хору — ХпбТ" '
жанський композитор В. Адигезалов; назву «Заповіт» дістали остання ЛД'
тина «Шевченківської сюїти» В. Золотарьова та хорова пісня в опер? СЄ’

в

мен Катко» С. Прокофьева... Все це ще н - свідчує неабияку цінність
’ роль у боротьбі за щастя,
твору. «Заповіт» Т. Шевченка відігравав
сн до революцій
за волю, ^згуртовуючи
згуртовуючи й закликаючи
Тому й не дивно, що рядки;
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
1 вражою злою кров’ю
Волю окропіте...
ації д» *.^8алення ненавне*
наводили жах на царських сатрапів,
вічного рабства годі й щуного царського уряду, до звільнення
івки, що плідно розновсюдкати. Цими рядками закінчувались і
ізняної війни на фронтах
жувались у роки титанічних битв Бел
ід час тимчасової окупації гітлерівцями’ сіл нашої країни в тилу
ку й дружну багатонаЦіо
їпп!ииОДН’Нашої країни, об’єднавшись
ного поета. Словами ВолодимпіЛ
>Ю’ свято бережуть пам’ять пр
-І
осюри вони шанобливо промов."'ЬПИ спокійно, поет!
Образ огненний твій
Не зітерти ні бурі, ні часу,
в більшовицькій сім’ї,
■
Славній, вольній, новій
ДоропрЛ66 НЄ забУл". Тарасе!
на одному творі Т. Г Шеи
ченка нті чп 1нта,1У- м» зупинилися короп
оеми поета більше пІвтХ
тисячі па^И0Му у М>’ЗИКУ- А загалом
До джерела полум'яно!
музичної шевчеіГкїв 8 °.СНОВУ музичних
ерталнсь П. Чаиковськнй
м. Мусопгський г пко‘ Поез" в різ,и ” озаченко, М. Вепикіп^«. он та Георгій Майбородн"'
Дадькевич Г ЖукпХМанІ,і0Вп
АР^ тчна Шевченкіана П^еї
з року В
У вськни’ л- Км
красні безсммч'т=-3^агачується й Попови
вжди чаруватимуть і ня-і,,
хатимуть новіші ,ІаТВ°РП ТаРаса гРнг0
ння нових музичних творів'
увічнюючи Його п2аі> ПОКОЛ1ННЯ митців Н
ТИ нашу оповідку прекрас-

к.

НИМИ сХМтМар^

1 Х9ЧЄТК’1

Ходить мїжС0ВЄ ст₽Унами б'єтьсяХодіть м ж ЛЮДИ ~ 3
Так йому жит^Дй’жЛИНЄ с.вітаМ1'"
Поки
м И™ и Житя віками.
Б’ються
в срібній обнові
я 06 берег хвилі Дніпрові!

М' Світловодськ*
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СЛЮСАР,

Музикознавець"

ня Т. Г. Шевченка

«Молодий комунар»

<•
чтвч, а де ж
центрі міста,
солюгно ордле.
& існує ав
до
по 2—2,5 тмілуєею не зе
леного неба:
вноситимуть у
рного будинзєести саме
яткіє метр»

Розповісти Тут
. „
І
пості, зібрані У
’сі ІСТ°РИЧНІ и Духовні цінчемна, просто 3 _ Нам'янс-КО'АУ. мУзвї Т. Г. Шев- ,
даємося на „ НЄа-'«є можливості. Через те покла» І
тих відвідува<Ку Поофесор» м- т- Білухи та іиткея в Антоні. *
а'
чи? захоплені відгуки зберігаю‘
г’Ни єРеміївни. Чому ж тоді такими
рідкісними Г-Чому вчителі ст
V ямц стали в музеї знам’янчани?
1■>
7укР^їнської мови, приміром, із мі- 4
СЬтіОі Сі І І
музею, не г- ’' Як* знаходиться через дорогу від
.^?ВОДять більше в музейній кімнат:
‘"«чвнківськиГ
—
я* че бувало раніше? А
“«Ь«- ця. до
речі;
російськомовна, через
те

5 березня 1988 року

«Я НА СТОРОЖІ

КОЛО ЇХ ПОСТАВЛЮ слово
*

ЯМ

»ПИНИВСЯ МУЗЕЙ У ЗНАМ’ЯНЦІ
ж такого по*
гися, та й ніковкому В. І.
нтися в гості:
обиш, якийсь
<, а там дамо

>зами на очах
ємо та покла*
вермаг «Юаіи яке знайдеІіанович. А то
місяць-другий
і не мали тоді
пального лідміїана. Піврочужих хатах»
і лишилося, а
ГурбоТи... і що
и восени ралому будинку
повний голова
. що позбавив
юи цьому ра
же приміщенімшого).
;ому міськкомі
і доля музею,
тісля втручаніу А. €. Кранвартиру.
я. А от з му
зи роки, до
«аними в підзнайшовся виЩе два роки
й експозиції
І. М. Брунцвідобровільним
у цьому приповік, в тому
I у «Книзі ВІД*
р М. Т. Білуха,
- надзвичайно
й молоді кра«
пишатися су
єтне...». Мимо»огоднІ, через
тоатилк свою

ПгГ^пг-тНг3^ОЛАСТВО 3- гвн'€М Шевченка, зустріч
особпиво аВпИЦЄЮ КобзвРевого
Р°АУ
могли б М

яг®

во не надто и^Н,х ентузіастів, закоханих у слосвоїх не Аг7г?м»ДИавляться МУЗЄ€М самі, тож і учнів
°ДЯТЬ
А° нас... ,3 тих
чоловік,
групи болга«г-І°РіК у музеї’ ноловину складають
що ж виходитк
Х Та аФгансьних туристів; це
до життя
Згас серед ніровоградців інтерес
іЯо «кс?1 людини? Думаю, це не так. Баму^єй? Пп тпУМЦ! не^ас, що є в Знам’янці
такий
мк-Л
тУРистські маршрути до нашого
чені^і НЄ ПервдСам,ак>ть знайомства із музеєм Шев-

¥ аас стосунни з комсомольськими ор
ганізаціями;
“ Ніякі, —- сумно усміхається Антоніна Єремнвна.
н
_
;іли| яд питань, пов’я
Пошук
/відей на діли
заних із дотеперішнім існуванням та діяльністю
музею, привів мене до нинішнього голови Знам янського міськвиконкому М. І. Василашка.
— Цього року буде здано в експлуатацію, —
сказав Михайло Іванович, — новий
багатоквар
тирний будинок. Перший поверх у ньому займуть
краєзнавчий ллузей та кімната Т. Г. Шевченка.
Отже, справедлиеість перемогла? Не поспішай
мо з відповіддю. Хоч би тому, що стільки часу
музей все-таки безд яв. І тому, що нинішній його
внесок у виховання молоді — мізерія порівняно
із нереалізованими можливостями. Надто часто у
минулі роки, які нині прийнято називати застій
ними, стикалася правнучка Шевченка із людьми
черствими, байдужими, незацікавленими в тому,
щоб єдиний в області музей Т. Г. Шевченка діяв
по-справжньому. Надто помітний слід лишили ті
роки в пам яй^йЬнам янчан^-^гативно позначили
ся на їхньому''с-іавленні до оал^ивої для громади
справи. Та, певно, не тільки до неї. Само собою
зрозуміло, що 81-річній Антонімі Єреміївні не під
силу буде знову майже самотужки компонувати
експозицію в новому приміщенні. Чи ж допомо
жуть їй широка громадськість, спеціалісти? Хо
четься вірити, так.
Хочеться вірити, що 175-річчя від дня народжен
ня великого сина українського народу Т. Г. Шев
ченка яке святкуватимемо наступного рону, зна
м’янчани зустрічатимуть в оновленому музеї. І що
ОЖИВІ1 часом призаоута добра слава музею караннями тисяч і тисяч шанувальнице великого
Кобзаря. Так має бути
СЕЛЕЦЬКИЙ.
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м. Знам'янка.

4ЕРТНОГО СПІВ

ІТКО‘ С. Прокоф'ева...
Все це
це ше
ше й
й
Іасвідчує неабияку цінність
.а... Все
у роль у боротьбі за щастя,
•Заповіт- Т. Шевченка відігравав ве“/
аси до революції,
народи
о. згуртовуючи и закликаючи
у й не дивно, що рядки:
Іоховайте та вставайте,
< ай дай її порвіте
вражою злою кров’ю
іолю окропіте...
тації /йб’ювалення ненаоисїли жах на царських сатрапів.
івічного рабства годі Й шу
від оков
Орського уряду, до звільнення
лі тівки, що плідно розповсюдІями рядками закінчувались і ОКреМ1 3
1 < іизняної війни на фронтах,
ясь у роки титанічних битв ®елиКОм
і
міст
і сіл нашої країни в тилу.
тимчасової окупації гітлерівцями \ велиКУ й ДРУжну багатонаціоюди нашої країни, об'єднавшись уг виДлТН0Г0 поета’ Мовами Волосім’ю, свято* бережуть пам’ять ир^
ь
і Сосюри вони шанобливо промовл*
Спи спокійно, поет!
Образ огненний твій
Не зітерти ні бурі, ні часу.
В більшовицькій сім’ї,
Славній, вольній, новій
Ми тебе не забули. Тарасе!
гп
на °ДН0МУ творі Т. Г. ШевЮПШ читачу,
37ПИНИЛИСЯ короти - -і поеми поета більше півтори
втіленому у музику. А загалом
Д/керела^ полум’яної
звертались П. Чайковський,
разів лягали в основу музичних
(
Г К°зачеико, М. —
Вериківський,
ІОЇ шевченківської поезії В різні
Ґ
........
єоргевкий, С. Рахманінов, М- Арка ’ 0д^тон та Георгій Майбороди.». •0*0
(Ькевич, Г. Жуковський, Л. КолодУ«п„.
музична Шевченкіана. Прег збагачується іІн ПОПОВИ*0' «гга завжди чаруватимуть і надн»оку в рік
. ення нових музичних творів, ’
■ртні теорії Тараса Григоров?и тВор
W 1
і<ін'°1ти нашУ оповідку прекрас- кДз
гТЬ нові Н НОВІ покоління МИТЦІВ яа
ючи його пам'ять. Тож і хочеться
«ядками Марії Пригари:
Слово Тарасове струнами б’етьсЯ;
Ходять між люди — з .серця д<
Ходить між люди, лине світами
7м йому жити й жити віками.
Поки, як море, в срібній обнов»
В. СЛЮСАР,
Б ються об берег ХВИЛІ Дніпро01 ’
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музикознавець,

м» Світловодсь«!
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За богами — папства, папства
Ь серебрі та златі!
Мов кабани годовані —
Пикаті, пузаті!..
Аж потіють, та товпляться,
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять; хоч маленьку«
Хоч півдулі, аби тілько
Під самую пику.
І всі у ряд поставали,
Ніби без’язикі —
Анітелень.
*

#

«...Промислові’підприємства, які зна
ходяться на стадії перебудови, про
довжують випускати товари, які не
відповідають замовленням торгівлі,
складеним йа основі вивчення попиту
покупців. Тому оптові організації, —
відповідає Директор Кіровоградського
обласного об’єднання фірми «Одяг»
С. С. Бузько, — не можуть повністю
забезпечите торгівлю сезонними това• рами, бо промислові, підприємства ви
готовляють продукцію без перебудови
на сезонне пошиття.
В майбутньому облоб’єднанпя фірми
«Одяг» будуть намагатися поставляти
в торгівлю товари, які відповідають
попиту-покупців».

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

КОЛИ ВЖЕ БУДЕ... ЧЕРГА?

*

Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
її розпинають.
Замість пива праведную
Кров із ребер точать.
Просвітити, кажуть, хочуть
Материні очі
Современними огнями.
Повести за віком,
За німцями, недоріку,
Сліпую каліку.
Добре, ведіть, показуйте,
Нехай стара мати
Навчається, як дітей тих
Нових доглядати.
Показуйте!., за науку,
Не турбуйтесь, буде
Материна добра плата.
Розпадеться луда
На очах ваших неситих,
Побачите славу,
Живу славу дідів своїх
І батьків лукавих.
Не дуріте самі себе,
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь«
Бо хто матір забуває,
Того бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабутні
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
Отак і ви прочитайте,
Щоб не сонним снились
Всі неправди, щоб розкрились
Високі могили
Перед вашими очима,
Щоб ви розпитали
Мучеників: кого, коли,
За що розпинали!
Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата,
Нехай мати усміхнеться,
Заплакана мати.
Благословить дітей своїх
Твердими руками
І діточок поцілує
Вольними устами.
І забудеться срамотня
Дав няя година,
і оживе добра слава,
Слава України,
І світ ясний, невечерній
Тихо засіяє...
Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!.

П РО те, що можна купити в магазині
■■
«Товари для молоді», наша газета
писала не раз. І, мабуть, тому доводи
лося часто до цього звертатися, що
не все тут було гаразд. Величезна за
товареність, великі партії продукції,
що надходять до магазину, товари,
які не користуються попитом навіть у
старшого покоління, — те і ще багато
Іншого не давало можливості комсо
мольсько-молодіжному
колективові
магазину працювати так, як хотілося.
А престиж падав, і магазин не ставав
осередком молодіжної моди, як заду
мувалося при його відкритті.
Про всі ці проблеми магазину газе
та писала у матеріалі «Вал з індексом

«Мол» («МК» за 10 грудня 1987 року).
Саме в цій статті ми звернулися до
директорів оптово-роздрібних
об’єд
нань фірм, до всіх зацікавлених орга
нізацій посприяти виправленню неду
же приємного становища, в якому опи
нився магазин. Почали надходити від
повіді.
«...Для магазину «Товари для мо
лоді» на 1987 рік, — повідоімляє за
ступник директора об’єднання «Пром
товари» В. С. КРИШЕВИЧ, — нами
закуплено швейних виробів чоловічого
і жіночого асортименту з індексом
«Мол» і «Н» на 1,5 мли. карбованців.
Отримано з початку року виробів на
1.0 мли. карбованців. Головна причи
на того, що ие використані повністю
фонди, — постійна відсутність на базі
товарів з індексом «Мол» та «Н».
Аналогічне .становище і з взуттям.
Із 200 тисяч карбованців виділених
фондів в 1987 році магазином отри
мано 10—12 моделей з індексом «Мол».
Це в основному літнє текстильне і ма
сове взуття, яке користується обме
женим попитом у молоді.
В зв’язку з тим, що прямих зв’язків
із промисловістю в пас нема, ми не
раз зверталися до поставників в облоб’єднання фірм «Одяг» та «Взуття»
про відсутність у продажу виробів та
взуття з індексом «Мол».
А ось відповідь головного товаро
знавця фірми «Взуття» К. П. ГНАТЮК: «Становище із забезпеченням
магазину «Товари для молоді» взуттям
дійсно критичне. Протягом року фір
ма ставила перед підприємствамії-поставниками питання про незадовільне
взуття молодіжного асортименту. Але
всі паші зауваження залишилися без
відповіді. Зверталися ми і до началь
ника Укрвзуттяпрому тов. Юрчука.
І знову безрезультатно, відповіді до
сьогодні не отримали. Перспективи на
покращення
становища не передбачається.
Тепер про особливо модне взуття,
Ресурси, які виділяються на область,
не забезпечують фондів двох магазинів. Для покращення становища із за
безпеченням взуттям молодіжного асор
тименту, враховуючи сьогоднішні труд
нощі, необхідно здійснювати торгівлю
взуттям «ОМ» та «Мол» в одному ма
газині і передати його в підпорядку
вання фірми «Взуття».

Остання відповідь від директора ба
зи «Укроптгалантерея» М. П. КУЧМИ:
«Усі ’ шкіргалантерейні вироби, які
призначені за фондами об’єднання
«Промтовари» з індексом «Мол», від
пускаються магазину «Товари
• молоді». Дійсно, таких товарів
мисловість випускає недостатньо.
Вказані у статті одеколони і духи,
не відносяться до товарів для молоді.
Це парфюмерії! товари, які користую
ться підвищеним попитом, і заявки па
такі товари по задовольняються».
Якщо судити тільки по цих відпові
дях, то справи навряд чи підуть иа
краще найближчим часом. Бо все,
виходить, впирається тільки у про
мислові підприємства.
«Невже справді нічого не змінило
ся? Невже керівники ні до чого недо
мовилися?» — із тім запитанням я на
відалася одного дня у магазин «Това
ри для молоді». І була приємно зди
вована. По-перше, магазину вдалося
нарешті трохи розтоваритися, тобто
відправити назад иа бази неходову
продукцію. — А по-друге, — розпові
дала директор магазину Ю. А. ДИМИТРЕНКО, — пас поставили па пряме
постачання з Кіровоградським швей
ним виробничим об’єднанням. Перші
партії вже розійшлися.
Таке пряме постачання експеримен
тальних партій дає багато хорошого.
От, наприклад, для магазину: молоді
люди знатимуть, що перші нові швейні
вироби можна буде придбати саме
тут, а, отже, зросте і престиж «Товарів
для молоді». І, можливо, найближчим
часом перед відкриттям збиратиметься
невелика черга, щоб потрапити в ма
газин. Вигідно і підприємству — мо
дельєри і виробничники будуть заці
кавлені в тому, щоб їхня продукція
швидше знаходила свого покупця, от
же, зростатиме престиж і самого під
приємства.
За час з початку нового року, за сло
вами директора, магазину поки жалі
тися нема чого. Надходило взуття
особливо модного асортименту, непо
гані галантерейні товари, хороший
трикотаж. Отже, зрушення в кращий
бік е, може не настільки вагомі, але є.
І все ж магазин «Товари для молоді»
залишається на контролі газети.
Т. ТАРАСЕНКО.

. ЛОПАТИ.

(«1 мертвим, і живим, а
ненародженим
землякам
моїм В Україні і не в Ук
раїні моє дружнеє послаНІЄ»)а

доля
Ти ие лукавила зо мною,
Ти другом, братом і сестрою
Сіромі стала. Ти взяла
Мене, маленького, за руку
І в школу хлопця одвела
До п’яного дяка в науку«
«Учися, серденько, колись
З нас будуть люди», —
ти сказала,
А я й послухав І учивсь,
І вивчився. А ти збрехала.
Які з нас люде? Та дарма!
Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли; у нас нема
Зерна неправди за собою.
Ходімо ж, доленько моя!
Мій друже вбогий, нелукавіші
Ходімо дальше, дальше слава<
А слава —» заповідь моя«

«Празьким», «Біла акація», «Столичний» — так називаються торти, яні випікає
майстер-кондитер Кіровоградського хлібозаводу М? 2 Валентина ПЕТРОВА. Всього
десять найменувань тортів, кожен з яких смачний, запашний, солодкий. Комсо
мольсько-молодіжний колектив, який очолює В. Петрова, зобов’язався до відкрит
тя XIX партнонференції виконати план трьох років п’ятирічки.
Фото В. ГРИБА.
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«Молодий комунар»
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СПАДОК був безпреце

дентний: на прийом до

прокурора області просили
ся... три дівчинки.

Володи

мес горо»

мир Григорович

злився, коли довідався,- що
®сі троє — вихованки Пан-

хтеївської восьмирічної ШКОли-інтернату для дітей-сиріт
З дітей, позбавлених бать-

нівської опіки.

Відклавши

-всі нагальні справи,

Мусіяка

запросив

В. Г.

відвіду

вачок до кабінету.

— Ми прийшли до вас
просити захисту, — не ду
же впевнено почала одна,
— Ні, ми хочемо, щоб
востсржествувала справед
ливість, — перебила її дру
га. І пояснила: — Нашу вчи
тельку, — Галину Олексіїв
ну Товстоп’ят — звільнили
2 роботи. Буцімто, вона б’є
нас,..
— А вона й не дуже б’є,—
вступила в розмову тре
тя. — Он Леонід Борисо
вич — той не розбираю
чись. А Галина Олексіївна,
бува, й вдарить, але за ді
ло. Спрааедливо б’є.
.— Воно, звичайно, боля
че, як «пенталгін
випи
су«» — скакалкою пару раз
шмагоне, — з дитячою на
ївністю і безпосередністю
розповідали дівчатка.
Слово за слово, і перед
прокурором області вима
льовувалася обурливе кар
тина свавілля, муштри й
жорстокості, що працвітвли
© ГІантаїеці,
— Та не захищати, а су
дити треба вашу вмительну, — не втримався Воло
димир Григорсвич. — І не
лише її..

— Не розливайте! — сер
дився Руслан. — Більше не
поїду по воду!
— Ой, ой, перетрудився!-—
враз зчинили галас дівчата.
— Ти й так щодня після
обіду гуляєш!
•— Леонід Борисовичі Чо
му це Русик працю« по дві
години на день?!
з ви
кликом спитав хтось у ке
рівника.
— А ми тут повинні «вка
пувать» за нього!
Пристрасті знову розгорі
лися.
— Ану, досить! Ось я вас
зараз помирю! — семиклас
ники враз принишкли. Ме
талеві нотки в голосі Гаврилюка не обіцяли нічого
доброго, — Перехрест, від
ведеш коня і прийдеш до
мене. А я зараз перевірю,
як ви тут старалися.
Першим під руку розгні
ваного вчителя лопав Януш
Попеску — смаглявий, чор
ноокий циганчук.
— Один, два... п'ять! —
рахував
уголос залишені
Яником бур'янини на рядку
Леонід Борисович.
виламав здоровенну стеб
лину, неквапливо обчистив
її від гіллячок, виважив на
долоні... І з усієї сили
цвьохнув по голих
ногах
хлопчака.

З характеристики
на
підсудного Я Б. Гаври
лівна: «Леонід Борисо
вич Гаврипюк працює е
Пантаївській восьмиріч
ній
школі-інтернаті
з
— Один, два, три, чоти
червня 1985 року. Заре ри, п’ять! — рахував, не зва
комендував себе з по жаючи на дитячий вереск.
зитивного беку. Добро
совісний, уважний,
ви
Зі свідчень Перехрес
могливий... Виховує в
та; «Копи я прийшов до
дітей почуття нолектиГаврилюка, він підраху
с:зму, морально стій
вав, скільки часу заби
кий».
рає у мене поїздка по
воду і назад. Перепитав:
Липень видався пекучим.
«То скільки годин ти
прогуляв? П’ять!». Зму
Махнеш раз-другий сапою,
сив роздягтися і лягти •
її сухий сірий пил вже аж
на ліжко. Палицею п’ять і
лоскоче в горлі. Інтернатівразів
боляче
ударив і
ці вже кілька днів трудили
нижче слини».
ся у радгоспі «Шарівський»:
сапали буряки. Працювати
ще й не починали, а всім
Нарешті вночі пішов дощ.
було вже млосно.
Умитий ранок не віщував
— Це нам спеціально та нічого лихого. Інтернатівці
кі забур’янені рядки да місили чорнозем босими
ли, — скиглила
тихенько ногами
біля будиночків,
Неля.
радісно галасували.
— Та мовчи ти, — зупи
I Леонід Борисович був у
няли її дівчата.
гарному настрої. Учора в та
_ Вже й иа полі погово бір до нього приїхала дру
рити не можна, — надула жина, і стосунки між ними,
губи Неля, але на всяк ви що давно були натягнутипадок сторожко покосила ! ми, як струна, готова лопну
ся на вихователя. Леонід ти, дещо пом’якшились.
Борисович
йшов
позаду
Льоню, глянь-но! —
всіх, дослухався до него почув він голос дружини.
лосних розмов
семиклас Вона була у «хлопчачій» і
ників.
тримала е руках кварту. У
Працювали впівсили. То
жовтій рідині плавав зіжма
тут, то там спалахували су
каний фантик від цукерки.
перечки, сварки.
Леонід Борисович
взяв
— Ти чого заліз на мій
' кварту з рук дружини, порядок? Свій сапай!
— Не кидай бур’ян на ;■ нюхав.
— Вночі хтось... Зараз
мою купу!
розберемос я.
Нарешті на польосій до
розі з’явилася конячина.
Зі звинувачувального
То Руслан Перехрест віз
заключения суду: «В кім
сапальникам воду* Забувши
наті, де мешкали В. Мас»
про роботу, всі кинулись
лмченко, С. Ігнатенко,
йому навперейми. Не стіль
Ю. Переверзев, А. Воки пили, скільки обливали
ронівськмй, В. Веселина
ся бризкалися. Пустували,
і В. Подгорнмй, учитель
одне слово. Бо дитячий на
Я. Б. Гаврмлюк побачив
стрій, як та хмарка в літ
кварту, у яку хтось з ді
ньому небі: то
дощиком
тей
справиз
нужду.
проллється, тс до сонечка
Гаврилюк став вимагати
всміхнеться.

признатися, хто це зро
бив. Знаючи, що винно
го чека« суворе тілесне
покарання, діти мовча
ли. Звелівши зняти всім
трусики, учитель
вклав
їх на ліжка і кілька ра
зів ударив кожного па
лицею. Потім він зібрав
у кімнаті решту хлопчи
ків І звелів кожному пи
ти сечу. Діти блювали...».

Того дня інтернатівці бу
ли на диво слухняними. Хо
дили мовчазні, похмурі не
лише хлопчики, а й дівчат
ка, яким все стало відомо.
Вони співчутливо дивились
на однокласників, турбот
ливо носили їм зубний
еліксир, цукерки, пропону
ючи «прополоскати
рот»,
«заїсти бридоту...».

— А та кусалася, дряпалася.
4
— Я чула, як Рагуля кри
чала, що всіх заріже. І Тов
стоп’ят, і старшу (так нази
вають інтернатівці старшу
виховательку Н. Д. Олій
ник), І її куму — Гогулю...
Комісії їхали за комісією,
Від всіляких перевірок не
зачинялися двері в інтерна
ті. Конфлікти між вчитель
ками розбиралися на пед
раді, е Олександрійському
міськвно, в народному су
ді. Нездоровою атмосфе
рою в педагогічному ко
лективі були стурбовані й
в міськкомі партії, знали
про неї і в міськкомі ком
сомолу, Про те, що вона
позначається на .дітях,, на
всій виховній12
Зроботі,
чо
мусь згадувала рідко. Тим І

часом лихоманило не лише
педагогічний, а й учнів
ський колектив.
. Адже від дитячих очей і
■ух нічого не сховаєш. Тим'
більше, що інтернатівці —
«контингент особливий».
Довідка:
«У Пантаївській восьмирічній шко
лі-інтернаті виховується
314 школярів І 17 дітей
дошкільного віку. З них
— 20 сиріт, 195 — по»
збавлених
батьківської
опіки, 22 — з неблагополучних сімей, с й такі,
чиї батьки
відбувають
строк покарання, від де
кого відмовилися, деко
го покинули батьки...».

Діти є діти. I слухняними
семикласники були недов
го. Навіть за дрібні прови
ни на них сипалися пока
рання: ляпаси,
шмагання
різкою, смикання за
во
лосся.
Гаврилюк
любив
схопити двома зігнутими
пальцями за носа і чавити,
доки кінчик не синів. Це
називалося: «сливка на но
сі». Хтось залишив абрико
си на застеленому ліжку, а
чергова не помітила
—
одержуй ляпаса,
дівчатка
полаялися між собою під
час купання в річці, одна
вернулася в табір іншою
дорогою — одержуй своє...
Бунт визрівав. Інтернатівці
ходили роздратовані, по
кілька разів на день свари
лися між собою, бувало, й
билися, суперечили Гаврилюку, шепталися еечорами
у кімнатах.
Хтозна, чим би закінчи
лися ці пригоди е таборі
праці та відпочинку, якби
дітлахи не поїхали з Квіт
невого,
У перші дні нового на
вчального року семиклас
ники, ні тепер уже восьми
класники, спочатку згаду
вали свою «п’яту трудову
чверть», але незабаром ін
ші події — ще більш дра
матичні, ніж в полі, бо ді
йовими особами в них ста
ли... вчителі, дали привід
для розмов.
— Ви чули? Рагуля поби
лася з Товстоп’ят. Там таке
було! — змоаницьки ше
потіли в одному кутку.
— Ой, а Галина Олексіїв
на як схопила Рагулю за
волосся, та головою об пе
рила! — сміючись, перепо
відав хтось в іншому.
— Ні, Товстоп’ят таки
здорово гамселила Ольгу
Петрівну.

схильний д> крадіжок... до же, їх треба бити, і добро
бродяжництва...
Агресив бити, щоб вчились на світі
жити справедливо.
ний, запальний,..».
Ще в XVIII столітті ви,
Непросто, ой
непросто
жити в білому світі роз датний філософ і вихова
христаній дитячій душі без тель Джон Локк писав: «Ті
тепла І ласки. Коли образа лесне покарання і різки __
стисне мов лещатами сер це звичайне, коротке і єди
це, а поскаржитися — ні не знайоме
вихователям
кому. Можливо, тому й знаряддя управління, вкрай
кинулись дітлахи захищати непридатне в справі вихо
Товстоп’ят, а усіх сил ви вання... Цей вид рабського
городжуючи її, що пам’я покарання робить рабсь,
тали ті рідкі хвилини, ко і сам характер дитини»
)
ли вона вислуховувала їх
Не буду коментувати ці
ні болі-печалі, намагалася слова. Підтвердження
їх
розрадити.
Майже усі 18 справедливості можна зна*
свідків, що проходили у
справі Гаврилюка, згадува йти в інтернаті на ножноли випадок, коли у Леоні му кроці. Ось і того дня,
да Борисовича * черговий коли я побувала там, ми
раз не витримали нерви і моволі стала свідком та-*’
він з кулаками накинувся кої картини. Старший хлоп-'
на Касяненка, а. Галина -чин, що стрімголов мчався
коридором, раптом, як ка
жуть, різко
загальмував-.
Він побачив у руках малю
ка коробку з кукурудзяний '7-
ми паличками, безцеремон•
но заліз рукою в неї, на
брав ласощів.
— Ти чого? — спитав ма
люк, ховаючи на підвікон
ня коробку.
— Заберу всю! — загроз
ливо попередив старший.
І малюк простягнув па* лички.
Олексіївна ледве відібрала
Того дня у школі д
хлопця від «учителя». «Вона вперше видали, як від
буквально впала на Кася- прозвали
вони, «зарпла
ненка і закрила його своїм ту» — по 2 карбованці на
тілом»/— розповідали, Во кишенькові витрати.
ни були вдячні І зворушені
— Ти називатимеш пріз
до сліз добром.
вища усіх педагогів? — пе
Про що ми з вами? Про репитували мене
знайомії
добро, кришталево
чисті вчителі. — Але ж після цьо
душі, про самовідречність го далі працювати їм з .
педагогів в ім’я «розумно дітьми буде неможливо,
го, доброго, вічного»? Не . — Зміни прізвища, по
треба. Давайте тут, у Пан- знач умовно буквою, —*
таївці, називати речі свої радили ’ інші. — Адже у
ми іменами.
вчителів < свої діти.
Со
ромно їм буде за батьків«
З вироку Олександрій
Можливо, я б так і зро
ського міського народ била. Але...
ц
ного суду: «...Кваліфіку
Розмовляю з восьмиклас
вати діГЛ Б. Гаврилюка
ницями. Помаленьку дівча
як злісне
хуліганство,
та
розговорилися,
столи
грубе порушення гро
мадського порядку, що відвертими.
виявилось у явній непо
— Ой, у нас такі уроки
вазі до суспільства... У бувають — нічого не роби
відповідності зі статтею мо. Усе виясняємо стосун
206 ч. 2 кримінального ки з вчителями, 3 приводу
Кодексу УРСР... засудити суду, Гаврилюка...

Статистика порушень ди
сципліни, порядку, дрібних
крадіжок,
різноманітних
«НП», що трапляються з ви
хованцями, ще
сумніша.
Словом, народ в інтерна
ті — битий (в прямому і
до трьох років позбав
переносному
розумінні).
нас
на
лення волі умовно з . — Попрікають
Тоненькі папки особистих
обов’язковим
залучен кожному кроці, Ні, тепер
справ вміщають великі тра
ням до праці в місцях, не б’ють. Навіть за волос
гедії
їхнього
недовгого
які
визначать органи, ся і вуха не смикають, як
життя, дають пояснення і
що відають виконанням хтось не працює на уроці...
якоюсь мірою виправдову
вироків, з позбавленням
— Обіцяють такі харак
ють оті всілякі зриви, не
права займатися педаго теристики нам видать усімв
приємності, конфлікти, чим
гічною діяльністю про що довго пам’ятатимемо...
тягом. 5 років».
так багаті будні школярів.
А ми й не зізнаємося, хто
Якоюсь мірою, але не пов
куди збирається після ви
ністю. Бо в інтернаті, де
Можна було б розповісти, пуску з інтернату...
більшість дітей перебуває
як нелегко було слідчим
■— Листи до рідних, як
усі 8 років, замість того, органам вести справу,; як читали так і читають. І ті,
щоб розтопити лід в загру зірвалися два судові засі що нам приходять, і ті, що
білих дитячих
сердечках, дання через те, що дітлахи, ми пишемо.
відучити від
жорстокості, які виступали
свідками,
до якої більшість звикла з
відмовлялися
від
своїх
по
народження, педагоги бу
З розмови із застуду
казань. Вони були залякані
ли зайняті лише собою,
нмком директора школипогрозами
педагогів...
Але
своїми
справами,
через
Іитернату Я М. Мущенспробуй довести це! Хоча
ком: «Н^ цієї справи ще
чвари й бійки найменше
факт лицемірного прими
не обговорювали в ко
думали про вихованців.
рення Гаврилюка встанов
лективі. і на партійним,
Не знаю, чи позначало лено: він покликав на квар
зборах лише про
кон
ся насильство на поведінці
флікт між Товстоп’ят А
педагогів і вихователів у тиру хлопчиків, пригощав
Рогулею йшла мова. Ми
власних сім'ях. Певно, ні, їх кавунами і ні, не виба
не маємо ще рішення
(Навряд,
чи
лупцювала чався, а палко доводив, що
суду. Що, з дітьми обго
Є. Ф. Привалова своїх ді дітей треба бити. Просто
ворити судову
справу?
тей шлангом по голові, як таки необхідно. Вони, ж, ви
Щоб і вони дали свою
мають
це вона робила з четвер хованці інтернату,
оцінку! Ну, знаєте...».
токласником Фесенком...). бути" вдячними йому за
Але в судовій справі є вель «вимогливість» і «суворість».
ми цікавий документ — по Можна було 6 розповісти
Ю ЛЮТОГО, КОЛИ я прияснювальна записка* дружи про сход жителів
села,
ни Г аврилюка:
«Спільне який терміново ‘зібрався, піджала в інтернат, дирек
проживання ми обірвали у щоб виручити Гаврилюка,
лютому 1987 року. Будучи взяти його на поруки. (Аяк тора. А, П. Бвлуби но зап’яним, мій чоловік без же — свій, пантаївський!).
^іала. Він був у відпустці«
причинно побив мене і я А в селі, як, до речі, і в
перебралася до матері. Це інтернаті, більшість людей Кажуть, що Анатолій Пет*
вже не вперше — такі ви
пов’язана родинними уза рович
падки траплялися і рані
пише кандидатську«
ми). Сход цей був яскра
ше...».
вим прикладом того, що й Невже про методи
За байдужість виховате колектив людей (дорослих!)
лів діти платили їм. байду може бути необ’єктивним і вання в Пантаївській шк°''
жістю, відчуженістю, гру приймати помилкові рішен
бістю. У характеристиках ня. Жодної крадіжки з лі-інтернаті?
то одного, то іншого вихо власних садів не простили
ванця з’являлися
записи: пантаївці вихованцям
ін
Н. ЗЕЛІНСЬКА*
«Грубий,
невйхований, тернату, усе згадали. От
Олександрійський районе

«Молодий комунар»

5 березня 1988 року
С РЕЙК-ДАНС — танець, який по** єднуе елементи акробатики, дзю
до, карате й рухи африкано-америкамських танців, — популярний се
ред молоді. Тому комплекс ранкової
гімнастики в стилі «брейк-данс» ми
пропонуємо усім дівчатам, які хо
чуть мати добру постать.

ки догори; 4 —> повернути кисті
вліво.
3. В. п.: ноги разом, руки за спи
ною. На рахунок 1—3 — підняти
праву руку до плеча, зробити три
колові рухи за стрілкою годинника;
4 — рука коло плеча; 5—7 — опус
тити руки, зробити три колових рухи

5. В. п.: ноги разом. На рахунок,
1—4 — колові рухи тулуба справа,
наліво. Руки — довільно.
6. В. п.: ноги разом, руки зігнуті
вперед під прямим кутом. На раху
нок 1 — горизонтальний нахил впе
ред; 2 — розвернути тулуб вліво;
З — стати на носки; 4 — поверну
тися до вихідного положення.
7. В. п.: На рахунок 1 — праву но
гу назад, ліву трохи зігнути; 2 — по
вернутися у вихідне положення. По
тім з іншої ноги.
8. В. п.: спертися па руки й стопи.
На рахунок 1 — стрибком схрести
ти ноги; 2 — повернутися до вихід
ного положення.
9. В. п.: те ж саме. На рахунок
1—4 — спертися на ліву руку, обійти
її по широкій дузі; 5—8—спертися
на праву руку, обійти її по дузі в
іншому напрямі.

Гімнастика в стилі «брейк-данс»
1. Вихідне положення: ноги разом,
кисті рук у вигляді келиха під під
боріддям. На рахунок 1—4 — роби
ти колові рухи підборіддям справаналіво. Те ж — в іншому напрямі.
2. В. п.: ноги разом, руки під пря
мим кутом, кисті — паралельно під
лозі, повернуті вліво. На рахунок
1 — опустити руки вниз; 2—3 —
повернути кисті вправо; підняти ру-

кистями в іншому напрямі; 8 — по
вернутися до вихідного положення.
4. В. п.: ноги на ширині плечей.
На рахунок 1 — праву руку на та
лію; 2 — ліву руку на талію; 3 —
правий лікоть вперед; 4 — лівий лі
коть вперед, з’єднати лікті; 5 — від
вести правий лікоть убік; 6 — від
вести лівий лікоть убік; 7 — опусти
ти праву руку; 8 — повернутися до
вихідного положення.
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© ЖЕ не один рік представниці слабкої статі втру** чаються у традиційно чоловічі види спорту. Тільки за
останні сезони жінками* було взято такі одвічно чолові
чі «бастіони», як марафон, футбол, дзюдо, водне попо...,. На Олімпійських іграх 1976 року дебютували гандболістки, а через чотири роки під час московськоі
Олімпіади було вперше проведено турнір з хокею на
траві серед жінок.
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1984 року у французькому місті Шамоні відбувся
перший жіночий чемпіонат світу з біатлону [до речі,
відразу три вищі нагороди виборола радянська спорт
сменка Валентина Чернмшова). Проведено п’ять світо
вих першостей з боротьби самбо серед жінок. А взим
ку вісімдесят сьомого вперше у Радянському Союзі
відбулися жіночі змагання з потрійного стрибка, де від
мінний результат продемонструвала Галина Чистякова
(майже 14 метрів).
Що це? Примхи моди чи послідовне самостверджен
ня жінок? На це питання цікаву відповідь дала 20-річна
спортсменка з ФРН Урсула Кретел — рекордсменка
своєї країни з... кидання молота (її результат — 40 мет
рів 78 сантиметрів — досить солідне досягнення, адже
вага приладу лише на три кілограми менша, ніж у чоловіків):
— Не можу погодитися з тими, хто вважає, ніби «почоловіки
ступившись» жінкам перукарнею і кухнею,
подарували нам цілий світ, залишивши собі розумову
працю й фізичну діяльність. Хочу сказати чоловікам:
не поводьте себе феодалами, пам’ятайте, що була в
історії й епоха матріархату!
Та повернемося до фактів.

На Заході, особливо в Сполучених Штатах, великою
популярністю користуються жіночий бокс та кетч—щось
середнє між боксом, боротьбою й звичайною... бій
кою. Проте цим видовищам навряд чи підходить визна
чення «вид спорту». Скоріше — шоу-бізнес.
Не зрозуміло й те, чому жінки ступають на килим або
ринг під оплески публіки, аби тягати одна одну за во
лосся й битися до синців. Роблять це вони не за влас
ним бажанням. Для них ринг — можливість заробити.
З жалем можна лише нагадати: «Мета фізичної куль
тури для жінок повинна бути в тому, аби на їхніх що
ках розквітали троянди та лілії, які радуватимуть чоло
віче око».
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Гармонія СИЛИ
Чималу популярність в
Угорщині набуває новий
вид атлетичної гімнастиии — парні
змагання.
Перший чемпіонат країни
мав чималий успіх. Пари
демонстрували п'ять обо
в’язкових вправ і чотири
основні
пози
й вільну
програму у
музичному
супроводі.
В
в програмі
гармонійно
поєднували
ся
музика,
досконала
нультура
рухів, цікава
хореографія,
оригіналь
ні акробатичні елементи.
Переможцями
турніру
стали пари Агнет БалогАттила Деме, Клара Кольман —
Іштван Хубер,
Хайналк^ Бибер—Іштван
Вайаш. Усі вони треную
ться під
керівництвом
Ференца Фекета в буда
пештському нлубі «Спар
так*».
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Нині ми перебуваємо на порозі нової події в світо
вому спорті. На черговому конгресі Міжнародної фе
дерації важкої атлетики (ІВФ) було вирішено провести
перший чемпіонат світу з важкої атлетики (штанга) се
ред жінок.
Змагання відбудеться в американському
штаті Флоріда, де, за попередніми даними, зберуться
представниці 20 країн світу., Жінки-атлетки вважають,
що до 2000-го року цей вид спорту матиме «прописку»
й на Олімпійських іграх.
«Бавитися» штангою слабка стать почала ще десять
років тому. Спочатку були показові виступи, які досить
швидко стали популярними. Потім змагання
атлеток
переросли ранг видовища й вийшли на арени націо
нальних першостей, міжнародних зустрічей. ІВФ взяла
ці змагання під контроль...
Серед команд-учасниць майбутньої першості світу є
представниці й соціалістичних країн — Болгарії, Угор
щини, Чехословаччини. Ось думка голови
федерації
атлетизму ЧССР Ярослава Веселого:
__ Жіночий атлетизм існує. Тому з ним необхідно
розібратися спокійно, без зайвих емоцій та уперед
жень. Наші лікарі не помітили у дівчат-атлеток якихось
негативних фізіологічних змін. Тренування дівчата по-
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Тут слід відзначити, що природа за законами гармо
нії та біологічної цілеспрямованості визначила свою
межу: ніякі тренування не можуть допомогти жінкам
досягти таких об’ємів м’язів, як у чоловіків. А вага атле
ток складає 50—60 кілограмів. Багатьом дівчатам атле
тизм допомагає виправити недоліки статури, робить їх
не тільки дужими, а й красивими. Головне — почуття
міри.
Такої думки дотримується голова Всесоюзної феде
рації атлетизму заслужений майстер спорту Юрій Вла
сов. А з ним не погодитися важко.
Ю. ШНЕЄР,
дворазовий чемпіон Кіровограда з атлетичної
гімнастики.

& & V & & & ###
И
«Противники атлетизму намагаються
довести, що цей вид спорту веде до
втрати жіночності. Ми ж особисто вва
жаємо, іцо жіночність більше губить
важка чоловіча робота, яку нерідко виконує «слабка»
стать. Ви бачили, як жінки працюють з вібраторами
на залізниці під час монтування шпалів? Ця робота,
проте, їм категорично протипоказана! Але кому до того
діло? А ледве дівчина візьме в руки гантелі, як лупає
протест: «Ох, жінки, вони ж повинні бути матерями,
дружинами! Бути чарівними!».
Гадаємо, що саме атлетична гімнастика дозволить збе
регти фігуру, здоров’я, бадьорість. Я якщо жінки хочуть
тримати в руках штангу й гантелі, — хай тримають.

На 86-й поверх
В яких тільки змаган
нях не беруть участь бі
гуни! Але головним
чи
ном — по горизонталі. А
Це був
майже
«верти
кальний» біг — сходин
ками
відомого
в НьюЯорну
102-поверхового
хмарочосу
«ЕмпайрСтейс. Білдінг». Фініш —
на 86-му поверсі, через
1575 сходинон!
Переможцем чергових
змагань у чоловіків став
35-річний Ел Уейкі з ре
зультатом 11 хвилин 56
секунд.
А серед жінок
першою фінішну стрічну
подолала Джанет Уендл
(15 хвилин 12 секунд).

минають з невеликих навантажень,
які підвищуються
поступово. Тому небезпека перенавантаження серед
спортсменок значно менша, ніж у нетренованих жінок,
яким раптом доведеться пересунути пральну машину.
Атлетки одружуються, без ускладнень народжують ді
тей (дехто навіть після цього знову приходить до спор
тивного залу).
— А як же з естетичного боку? — можливо, запитає
читач.

Члени жіночої секції
«Тепловий».

Мал. О. БОСОГО.
-Г

м. Кіровоград.
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Якщо потрібна оперативність
свининою)»,

«Горох з яловичи

Консерви, концентрати... У чо ною (або свининою)», «Квасоля
му їх перевага.
По-перше,
цс (або горох) у томатному соусі» в
неаби.чна
підмога у швидкому доданням свинячого жиру або
приготуванні обіду, по-друге, дає
можливість
урізноманітнювати шпику.
Вони зберігають всі якості бо
харчовий раціон у різні пори ро- бових — високу калорійність та
ну. Та й цінність консервованих поживність. Містять багато жи
продуктів незаперечна:
приго рів, вуглеводів, мінеральних ре
товлені з різними спеціями, вони човин, а також білків, близьких
смачні і поживні, до того ж три за своєю цінністю до білків м’яса.
валий час
можуть зберігатися
Тут же продається і готова для
без холодильника.
У гастрономах та магазинах вживання, поживна «Каша рисо
ва
з м'ясом». З цих консервів,
«ПРОДОВОЛЬЧІ
ТОВАРИ »
спо
живчої кооперації ви завжди мо відваривши трохи картоплі, мож
жете придбати консерви з бобо на швидко приготувати і смачну
вих: «Квасоля з яловичиною (або першу страву.
«ипЯкщо
'"ГТ~
-------------- туристські
---------------- походи або поїздки за місто, не зави
любите
оудьте покласти у свій дорожник рюкзак кілька баночок консервів.
стРаеа> приготовлена на багатті у походному назанну,
казанку, — на
прочуд смачна.
л

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

МОТОБЛОК З ПРИСТАВКОЮ У
ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ МОЖЕЙ
ПИЛЯТИ ЛІСОМАТЕРІАЛИ ТОВЩИ-Я
НОЮ ДО 130 ММ, ФУГУВАТИ N
ДОШКИ ШИРИНОЮ ДО 200 ММ. Ь
З ДОПОМОГОЮ НАВІСНОЇ КО-Й
САРКИ МБ-1 ВПРАВНО КОСИТЬ $
ТРАВУ, А ВЗИМКУ, ОСНАЩЕНИЙ;:
ЗНАЧНО ПРИСКОРЮЮТЬ І ПО- СНІГООЧИСНИКОМ,
ОЧИСТИТЬ Е
УЛЕГШУЮТЬ ВИКОНАННЯ СІЛЬ
ПОДВІР'Я ВІД СНІГУ.
СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ, |НПОТУЖНІСТЬ МОТОБЛОКА — Й
І ШИХ ТРУДОМІСТКИХ ОПЕРАЦІЙ.
5 ПОВНІСТЮ ОБРОБИТИ ГРУНТ —
ШВИДКІСТЬ — 2,5—10 КМ/ГОД.
^НАРІЗАТИ БОРОЗНИ, ЗАГОРНУ
ПАЛИВО — БЕНЗИН А-72 АБО
ТІ ТИ МІНЕРАЛЬНІ ТА ОРГАНІЧНІ А-76.
■З ДОБРИВА, ПРОПОЛОТИ ЧИ ПІД
ЦІНА — 580 КРБ., БЕЗ ВАРТОСТІ
ГОРНУТИ
ГРЯДКИ,
ЗНИЩИТИ
ДОПОМІЖНИХ ПРИСТРОЇВ.
5 БУР'ЯН, РОЗПУШИТИ ЗЕМЛЮ ТОПридбати мотоблок МБ-1 можна
ЩО—ЗДАТНИЙ МОТОБЛОК МБ-1. в магазинах «Господарчі товари»
5 НА НЬОМУ МОЖНА ТАКОЖ ПЕ
та «Техніка» споживчої кооперації.
РЕВЕЗТИ РІЗНОМАНІТНІ ВАНТАЖІ.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.
З настанням весни побільшало
турбот у трудівників села: копітка
праця на присадибній ділянці та в
: особистому господарстві потребує
і часу, і необхідного садово-город! нього інвентаря.
ї) ЗАСОБИ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ

ВАМ — СЬОГОДНІ, ЗАВТРА І ЗАВЖДИ

чимало приємних хвилин подарує транзистор
на радіола з ефектом панорамно-об'ємного
звучання
«СІРІУС-316 ПАНО»
Термін «ПАНО» у назві радіоли говорить про
особливості Ті конструкції. Ефект панорамнооб’ємного звучання, який досягається за допо
могою акустичних систем, викликає у слухача
враження присутності у концертному залі.
«СІРІУС-316 ПАНО» дозволяє прослуховувати монофонічні та стереофонічні записи з грам
пластинок, зовнішнього магнітофону, а також
радіопрограми у будь-якому діапазоні з ефек
том неспрямованого об'ємного звучання.
Вага радіоли — 17 кг. Ціна — 150 карбован
ців.
Придбати радіолу «СІРІУС-316 ПАНО» можна
в універмагах та магазинах «Техніка» споживчої
кооперації.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.
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7 БЕРЕЗНЯ
Д ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.15 —
Док. телефільм. 8.35 —Фільм концерт «Всі зірки». 9.05 —
Телефільм для дітей. «Теп
лий хліб». 9.30 — Міжнарод
ний фестиваль телепрограм
народної творчості «Весел
ка». «Сулія та її люди». (Ве
несуела). 9.55 — Док. теле
фільм. 10.45 — Музична про
грама за участю П. Дворського. 11.40 — Док. теле
фільм. 12.10 — Для всіх і

для кожного. 12.45 — «Хочу
все знатні».
Кіножурнал.
12.55 — Фільм-вистава театру-студії під керуванням
О. Табакова. «Крісло». У пе
рерві — 14.10 -- Новини.
15.25 — «І жартома, і всер
йоз». Сатирична передача.
16.05 — «Життя на Землі».
Багатосерійний науково-популєярпий телефільм. (Анг
лія). 1 серія. «Безкінечна
різноманітність*. 17.00 — До
XIX Всесоюзної партійної
конференції. Фільм «Кому
ніст». 19.00 — Мультфільми.

19.30 — Від серця до серця. вини. 13.10 — Музичний
Телеміст Москва — Токіо. фільм «Подолянчики». 13.45
21.00 — «Час». 21.40 —Мульт — Худ. фільм «Без сина не
фільми для дорослих. 22.15 приходь». 15.05 — Сонячне
— Телефільм «Бал у Савойї». коло. 15.35 — М. Римський 1 і 2 серії. У перерві — Корсаков. «Золотий півник».
23.20 — Новини.
Вистава. 18.05 — «У теат
рах і концертних залах».
А УТ
Погода.
18.10 — «Зимова
9.00 — Новини. 9.15 —Рит казка», 88». 19.00 — Акту
мічна гімнастика. 9.45 — альна камера. 19.35 — Все
В концертних залах України. про кіно. 20.45 — На добра
Ґ1.15 — Цирк, цирк, цирк. ніч, діти! 21.00 — «Час».
12.00 — Телеафіша. Погода. 21.40 — <1 тільки музика».
12/25 — Кінопрограма <У 22.40 — Вечірній вісник.
світі цікавого». 13.00 — Но- 23.05 — Телеспортарена.

•
8- БЕРЕЗНЯ
А ЦТ / програма)
8.00 — Новини. 8.15—Док.
фільми. 8.5о — «Хай живе
сюрприз ■?. Святковий
кон
церт. 9.20 — «Одягти жін
ку». Док. фільм. 9.40 —Хви
лини поезії. 9.50 — Фільм —
дітям. «Поверніть бабусю».
11.05 — «Материнське сер
це». Репортаж із зльоту сол
датських матерів у Колон
ному залі Будинку спілок.
12.10 — Дитячий гуморис
ти'ший кіножурнал
«Єралаш•>. 12.20 « «У країнах со

9 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (і програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
— Телефільм «Готвальд». 1
серія. «Генеральний секре
тар*. (1928 1929 рр.). (ЧССР).
10.00 — Новини. 15.45 —
Програма
Куйбишевської
студії телебачення. 16.20 —
Діла і турботи агропрому.
Йок. телефільми. 17.20 —
овинн 17.25 — Грає Б. Фе
октистов (балалайка). 17.50
^-Основи економічних знань.
Журнал «Телееко*. 18.20 —

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика, 8.15 —
14.00 — Програма «Думка».
8.15 — Студія представляє...
«Самоцвітна веселки Украї
ни». 8.45 — «Співзвуччя».
В. Суриков, М. Мусоргський.
10.35 — Здоров’я. 11.25 —
Твоя ленінська бібліотека.
В. І. Ленін. Доповідь
про
продовольчий податок. 12.10
— У світі тварин. 13.15 —
Новатори і консерватори.
14.00 — Інститут людини.

■■■■■■■■■«ііііїї■■їм■її

ціалізму>. Тележурнал. 12.50 коханні». Музична програ
— «Синій птах». Фідьм-ба ма. 21.00 — «Час». 2Ц40 —
лет на музику І. Саца і «Незвичайний концерт». Ви
М. Раухвергера у виконанні става Центрального театру
Державного дитячого му ляльок під керуванням С. Об
зичного театру. 14.15 — Це разцова. 23.10 — «Погляд».
ви можете. 15.00 — Фільм
Молодіжна програма.
концерт «Радіснгі душа» за
участю артистів Ленінград
ського клоун мім-театру «Ли А УТ
цедії». 15.30 — Мул втер Ільми.
9.00 — Новини. 9.15 —
16.00 — «Дорослі і діти?. Роз «Для вас, жінки». Пісні ком
важальна програма. 17.00 — позитора А. Петрова. 10.20 —
На
екрані
кінокомедія Фільм-вистава
«Фараони».
«Здрастуйте, я ваша тітка». 11.35 — Азбука добра. 12.05
18.40 — «Ваш вихід, артис — Худ. фільм «Наіїчарівніте». А. Акопян. 18.55 — Но ша і найпривабливіша». 13.25
вини. 19.00 — «Освідчення в — Новини. 13.40 — «Неза

Мультфільм. 18.30 — «Дійо
ві особи». Про вибори ди
ректора в таксомоторному
парку м. Іванова. Переда
ча 2. .19.15 — Сьогодні у сві
ті. 19.35 — Телефільм «Гот
вальд». 1 серія. «Генераль
ний секретар»
(1928 —
1929 рр.). (ЧССР). 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — «Етюди
Двірцевої площі*. Передачі
1 і 2. У перерві — 22.20 —
Сьогодні у світі. 23.00—«Рай
монд Паулс представляє...».
Естрадна програма за учас
тю Лайми В ай куле.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 —«На
ша дума, наша пісня». Му
зична програма. 10.35 —
«Шкільний екран*. 10 кл.
Основи Інформатики та об
числювальної техніки. 11.05
— Л. Ревуцький, на вірші
Т. Шевченка «Кантата «Хус
тина». 11.25 — Новини. 16.30
— Новини. 16.40 — «Срібний
дзвіночок». 17.00 — Телепост
на спорудженні Львівського
домобудівного
комбінату.
17.15— Фільм-концерт «Весел
ка». 17.40 —«Земле моя». Доля

бутні». 15.10 — Студія «Зо
лотий ключик». Зустріч з
канатохідцями Волжанеькими. 16.00 — Чемпіонат СРСР
з футболу. «Дніпро» — «Ди
намо» (Київ). 17.45 — Мульт
фільм «Синьоока». 18.00 —
«Чарівний, хоровод». 19.00—
Актуальна камера. 19.35 —
«Березневі небувалиці •>. Із
цикл .у «Майстри гумору».
20.20 — Телефільм «Воль
ниця». 20.45 — На добраніч,
діти: 21.00 — «Час». 21.40—
«Пісенний вернісаж». Другий
фестиваль української ра
дянської естрадної пісні. У
перерві — Вечірній вісник.

15.00 — Мультфільми. 15.1'5
— Пісня-87. Заключний кон
церт Всесоюзного телефестивалю в Концертній студії
Останкіно (повтор від 1 січ
ня). 17,00 — Дод. телефільм.
17.15 — Продовження за
ключного концерту Всесо
юзного телефестивалю «Піс
ня-87». 19.15 — Футбол.
Чемпіонат СРСР. «Динамо»
(Тбілісі) — «Жшіьгіріс». У
перерві — 20.00 — Вечірня
казка. 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм «Три плюс два».
23.10 — Новини.

ііінімііііі

Док. телефільм. 17.00 —Фут
бол. Чемпіонат СРСР. «Дніп
(Київ).
8.00 — Гімнастика. 8.15— ро» — «Динамо»
Фільм «Три плюс два». 9.40 2 тайм. 17.45 — «Прогулян
— «По Радянському Союзу». ка у ритмах степа», ФільмКіножурнал. 9.55 — Поезія. концерт. 18.35 — Мульт
«Вам ці рядки». 10.20 — фільм.
18.45 — «Аншлаг?
Співає ». Рюміна. 10.50 — Аншлаг'». Передача за учас
Синхронне плавання. Між тю Г. Хазанова. 19..45 — «Я
народні змагання на приз
журналу «Советская женщи люблю тебе, життя». Про
фотоконкурс.
на». 11.35 — Мультфільм. телевізійний
— Вечірня казка. 20.15
11.55 — Телефільм «Чарівна 20.00
— «:..До шістнадцяти і стар
сила». 13.00 — Хокей. Чем ші».
21.00 — «Час». 21.40—
піонат СРСР. «Спартак» —
ЦСКА. 15.15 — Творчість на Фільм «Бережіть мужчині».
родів світу. «Жінки Індії». 22.55 — Док фільм. 23.25—
10.15 — Реклама. 16.20
— Новини.

А ЦТ (II програма)

вини. 14.10 — Телефільм
Чорноморського берега. 18.30 А ЦТ (II програма)
«Овод». 1 серія. «Пам’ять».
— «День за днем». (Кірово
8.00 — Гімнастика. 8.15— 18.00 — Новини. 18.15 —ї
град). 18.45 — Телефільм.
програма. «А на Музичний кіоск. 18.45—Док,
(Кіцрвоград). 19.00 — Акту Навчальна
19.10 — Висту
альна камера. 19.35 — «Ху вколо тундра». Док. теле телефільм.
фольклорно-етнографіч
дожня панорама». Шевчен фільм. 8.35, 9.35 — Музика. пає
ний
ансамбль
«Теленкуца».
5
кл.
9.05
—
Німецька
мова.
ко-художня її. 20.05 — До
1 рік навчання. 10.05 — Уч 19.25 — Для всіх 1 для кож
XIX Всесоюзної
партійної ням СПТУ. Астрономія. 10.35 ного. 20.00 — Вечірня казка,
конференції КПРС. Звіримо — Науково-популярні філь 20.15 — Реклама. 20.20 —•
час. В парторганізаціях Він- ми. «Художник казкових Лауреати
Міжнародного
ничиіїи. 20,45 — На добраніч, див». «Дзеркала Ермітажу».
конкурсу їм. П. Чайковсьігодіти: 21.00 — «Час». 21.40 — 11.05 — Німецька мова. 2 рік го, М. Мдівані. 21.00—«Час».
Прожектор перебудови. 21.50 навчання. 11.35 — Міста і 21.40 — Прожектор перебу-.
— Т. Г. Шевченко. <Мати- роки. Док. фільми. 12.15 — дови. 21.50 — Фільм «Єди
паймичка», Вистава. 23.30— Фільм «Бережіть мужчин!». на...». 23.20 — Новини. 23.30
13.30 — Концерт. 14.05 —Но- — Ранкова пошта (повтор).
Вечірній вісник.

II ІПІІІІІІІІІІІІПІІІІІМІ ШІШЦМІ ІІІІІІІІІІІМ

10 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (1 програма)
6 30 — «120 хвилин». 8.35
— Телефільм «Готвальд*. 2
серія. «Це наша країна».
(1934-1938 рр.). 10.10 —
♦Дійові особи». Про вибори
директора в таксомоторному
парку м. Іванова. Переда
ча 2. 10.55 — Новини. 15.30
'— Новини. 15.40 — «Музич
на скарбниця». Концерт з
Творів М. Глінки, О. Глазу
нова. П Ч айковського. 16.25

її БЕРЕЗНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — <120 хвилин?. 8.35
5— Телефільм «Готвальд. З се
рія. «За свободу». (1942 —
1945 рр.і. 10.30 — Новини.
15.30 — Новини. 15.40—Про
грама Мурманської студії
телебачення. 16 40 — Грає
М. Вайман (скрипка). 17.00 —
«Поїзд до Москви?. Док. те
лефільм про переїзд Радян
ського уряду із Петрограда
До Москви в беорзні 1918 р.

— «Практика. • проблеми,
міркування». Док. телефільм
«ВАЗ. Літо-87». 16.55 — Но
вини. 17.00 — Концерт ду
хової мувики. 17.15 — «...До
шістнадцяти і старші». 18.00
— Наш сад. 18.30—Мульт
фільми. 19.05 — Сьогодні у
світі. 19.25 — Телефільм
«Готвальд». 2 серія. «Це на
ша країна». (1934—1938 рр.).
21.00 — «Час». 21.40 —Про
жектор перебудови. 21.50 —
«Все починається з дитин
ства». Про творчість пись
менника С. Михалкова. 22.45

— Сьогодні у світі. 22.55 —
А. Петров. Фантастична сим
фонія «Майстер 1 Маргарита».

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 —
Доброго вам здоров’я. 9.50
— Село 1 люди. 10.20—Худ.
фільм «Особиста справа суд
ді Іванової*. 11.40 — «Шкіль
ний екран». 8 клас. Україн
ська література. 12,10 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40
— «Срібний дзвіночок». 17.00

— Республіканська фізико- Молодіжна студія «Гарт». ва. 2 рік навчання. 12.05—'
математична школа, 17.30 — 23.20 — Новини. 23.40 — Фільм «Єдина». 13.35 — «У
Муз. фільм «Я танцювати хо Світ поезії. Т. Г. Шевченко. злагоді з природою». Док.
телефільми. 14.00 — Нови
чу». 18.00 — «День за днем».
ни.
14.05 — Телефільм
(Кіровоград). 18.15 — «Наші А ЦТ (II програма)
«Овод». 2 серія. «Джемма».
довідки». (Кіровоград). 18.20
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 18.00 — Новини. 18.10 —!
— Тележурнал «Джерела».
(Кіровоград). 19.00 — Акту Навчальна програма. «Свід Зустріч з фінськими баяніст
альна камера. 19.35 — Час чить археологія». Науково- тами. 19.00 — Сільська го
рішень, час дій. 20.05 — Чу популярний фільм. 8.35, 9.35 дина. 20.00 — Вечірня казка.
мацькі пісні у виконанні на — Загальна біологія. 10 кл. 20.15 — Ритмічна гімнасти
родного
артиста
УРСР 9.05 — іспанська мова. 1 рік ка. 20.45 — Народні мелодії.
М. Огренича. 20.35 — Рекла навчання. 10.05 — Учням 21.00 — «Час». 21.40 — Про
ма. 20.45 — На добраніч, ді СПТУ. Історія. 10.35. 11.40 — жектор перебудови. 21.50 —!
ти! 21.00—«Час». 21.40 —Про Біологія. 7 кл. 11.00 — Док. Телефільм «Середовище жит
Іспанська мо тя». 23.05 — Новини.
жектор перебудови. 21.50 — фільм. 11.10

грап).
18.15 — Телефільм
17.15 — Новини. 17.20
—
' Чого і чому?». Передача для А УТ
«Дайте приз моєму собаці».
9.00 — Новини. 9.15 — Все (Кіровоград). 18.25 — «Наші
дітей. 17.50 — Док. теле
фільм. 18.40 — Сьогодні у про кіно. 10.25 — Ліричні довідки». (Кіровоград). 18.30
світі. 19.00 — Телефільм мелодії.. 10.35 — «Шкільний — «Тверезість — норма жит
«Готвальд». З серія. «За сво екран». 9 клас. Фізика. 11.05 тя». (Кіровоград). 19.00 —
боду». (1942—1946 рр.). 21.00 — Естрадні мелодії. 11.40 — Актуальна камера. 19.35 —
— «Час». 21.40 — Прожек «Шкільний екран». 8 клас. «Темп». Слідами
виступів.
тор перебудови. 21.50 —Театр Історія. 12.10 — Новини. 20.05 — Сатиричний об’єк
одного актори. Л. Філатов. 12.25 — Молодіжна студія тив. 20.^5 — «Екран моло
Сатирична казка «Про Фе «Гарт». 16.30 — Новини. дих». Зона морального ри
дота — стрільця, видатного 16.40 — «Срібний дзвіночок». зику. (Кіровоград). 20.45 —
молодця». *22.50 — «Інтер- 17.00 — Економіка плюс на На добраніч, діти! 2.1.00 —
сигнал». 23.20 — Сьогодні У ша праця. 17.30 — Концерт «Час». 21.40 — Прожектор
світі. 23.30 — Концерт ар дитячої самодіяльності. 18.00 перебудови. 21.50 — Ф. Лєтистів Болгарської естради. — «День за днем». (Кірово- гар. «Весела вдова». Виста-

ва. 23.10 — Новини. 23.20 —
Вечірній концерт.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Навчальна програма. «В мо
рях твоя дорога». Науковопопулярний фільм. 8-35, 9.35
— Географія. 8 кл. 9.05 —
Англійська мова. 1 рік на
вчання.
10.05 — Учням
СПТУ. Історія. 10.35, 11.35—
Історія. 7 кл. 11.05 — Анг
лійська мова. 2 рік навчан
ня. 12.05 — Телефільм «Се
редовище життя». 13.15 —

Док. телефільми. 13.44
—
Новини. 13.50 — Телефільм
«Овод». З серія. «Батько 1
син». 18.00 — Новини. 18.15
— Концерт художніх колена
типів Московського музич»
ного товариства. 19.00 — У
світі тварин. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Док. фільм;
20.30 — Міжнародний фес
тиваль телепрограм народ
ної творчості
«Веселка»,
«Квег-Хір. (Нігерія). 21.00 —1
«Час». 21.40 — Проікектор
перебудови. 21.50 — Фільм
«Сполох на світанку». 23.30
— Новини.

■ ■ ■ ■ ігв • ■ • « ■ « » і і і і і і і і і і піп л ні »іііііііііііііііііміііі
Всесоюзна читацька конфе А УТ
ренція. «Роман газета». 15.50
9.00 — Новини. 9.15 —
— У світі тварин. 16.50 —
Мультфільм. 16.55 — «На Ритмічна гімнастика. 9.45 —
6.30 — «120 хвилин». 8.35 родна дипломатія». Про кон На хвилі дружби. 10.30 —
— Док. телефільм. 8.55 — такти громадськості СРСР і Клуб винахідників. 11.00 —
«Чого і чому?». 9.25 — Хо США. 17.55 — «Чекання». «День
народження кота
роводи «Берізки». 10 00 — Музична композиція. 18.25 Леопольда». Вистава для ді
Док телефільм. ю.ЗО
— — Новини. 19.30 — Теле тей. 11.55 — На шляхах
Шерлока республіки. Погода. 12.00 —
Міжнародний фестиваль те фільм «Пригоди
лепрограм народної
твор- Холмса і доктора Ватсона».
слово. 12.30 — Кон
чостх «Веселка?. Присвя ^.Двадцяте століття почи Живе
радянської пісні. 12.50
чуються Анні-Марії Дзея (Ка нається?. 1 і 2 серії. 21.00 — церт
—
Новини.
13.00 — Доброго
мерун,. 11.00 - Батьківський «Час». 21.40 — Прожектор вам здоров'я.
(Кіровоград на
«ень - субота.
12.30 — перебудови. 21.50 — Упер
ГаЛ110116" гРае 3. Кочиш. ше на екрані ЦТ. Опера Республіканське телебачен
12.40 - Док. фільми. 13.30— Р. Штрауса «Аріадна
на ня). 13.30 — Худ. фільм із
У країнах соціалізму. 14.00 Наксосі». Вистава Метропо- субтитрами. «Ось моє село».
15.00 — Суботні
зустрічі.
П^ля Ні-'х ' для кожного. літен-опера. Трансляція з 16.30
— Мультфільм «Киз44.30 — Новини. 14.40 — Нью-Йорка.

12 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)

неділя

13 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.15 —
Ритмічна гімнастика. 9.00—
<:-І МИ перевернемо
РоУЛЬЯНОВ?. Док. фільм.
~ ТиРа>« «Спортлото».
?
<^УДИЛьник». 10.00—
РАДЯНСЬКОМУ Союзу І
і?оА
Ранкова
пошта.
"" Клуб мандрівників.
іцХУ.
Музичний
кіоск.
14 лл
9/льська
година.
3Д°РОВ’я. 14.40 —
ігГ,‘ Є
Нетерпіння дуДки-1 1 2 СЄР!1
17 05 —
п;
Н<1 Землі». Багатосе1, /4“
(! аУ к ово- п о п у л я р н н й
телефільм. (Англія). 2 се^ія.

ки-невелички». 16.45 — ВДЫГ
УРСР в березні. Телеафіша.
16.50 — Грають троїсті му
зики. 17.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Шахтар»
— «Динамо» (Київ). 18.45—
Скарби музеїв України. 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— Зірки зарубіжної естра
ди. 20.Зо — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50
— Худ. фільм «Однолюбець».
23.10 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Телеогляд
«Перспектива».

9.05 — Телевізійний теат
ральний абонемент. Драма
тургія Л. Толстого. 10.40 —
До 125-річчя В. Вернадського. «Життя велике й пре
красне». 11.05 — Здоров’я.
11.45 — Перебудова 1 поя
во. 12.05 — Пори року. 13.05
— Назустріч XIX Всесоюзній
партійній конференції. Сто
рінки історії. 13.40 — Фільм
незвичайної долі. 14.00 —
Очевидне
—
неймовірне.
15.00 — Мультфільм. 15.10 —
У гостях у Берліні, й. Групер. Концерт для труби і
оркестру. 15.30 — «Естафе
та». Фізкультурно-спортив
на програма. 17 00 — Фільм

«Солоний пес». 18.10 — «А.
Чехов». Док. фільм. 18.40—•
«Музичні будинки». 20.00—!
Вечірня казка. 20.15 — «Да-;
лекий Схід». Кіножурнал.
20.30 — Міжнародний фес-і
тиваль телепрограм народ
ної творчості
«Веселка»;
21.00 — «Час». 21.40—Про
жектор перебудови. 21.50—’
Програма «Думка». «Життя
видатних людей». До 125-рІччя В. Вернадського. Науко-:
во-популярнпй фільм «Вели-кі імена Росії. З життя В. І.
Вернадського». «Слово про
вченого». Виступ академіка
М. Мойсеева. 22.50 — Док,
телефільм. 23.10 — Новини.

ІІІІ МИ ■ > III ІЧІІІМІМПІНІІІМІІ ІІІІ > < ■ II ми ■■■••••»

«Створення тіла» 18.00 — «Народні таланти». 10.25 —
Міяїнародна панорама. 18.45 Худ. телефільм «Крах інже
— Зустріч з письменником нера Гаріна». 2 серія. 11.30
С. Михалковим у Концерт — Кіноекран ДАІ. Погода.
нії! студії Останкіно. 19.45— 11.35 — П.
Чайковський.
Виступає народний козачий «Іоланта». Оперна вистава.
хор колгоспу їм. М. Кал і Ні В перерві — Новини. 13.25—
на Кянезького району Крас Урок без дзвоника. 14.55 —
нодарського краю. 20.00 —
орбіта. Телеафі
«Зустрічі з Британією». Те Спортивна
15.00 — Село і люди.
леміст
Москва — Лондон. ша.
15.30
—
«Ви
писали».
21.00 — «Час». 21.40—Фут 16.00 — «Славанам
солдатська».
больний огляд. 22 10
—- 17.00 — Концерт.
18.00
—
«Портрет».
Композитор
Р. Амірханян. 23.25 — Но Мультфільм па замовлення.
19.00 — Актуальна камера.
вини.
19.35 — Худ. телефільм «Дім,
що побудував Свіфт». 1 се
А УТ
9.00 — Новини 9.10 — рія. 20.50 — На добраніч, ді
Ритмічна гімнастика. 9.40—! ти! 21.00 — «Час*. 21.40 —

Худ. телефільм «Дім, що по
будував Свіфт». 2 серія. 22.40
— Вечірній вісник. 23.20 —
Музичний монітор.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай!
8.15 — 13.30 — Програма
«Думка». 8.15 — Радянська
поезія, Д Кугультінов. 8.50
— До 100-річчя з дня на
родження А.
Макаренйа.
Док. фільм «Разом з Макаренком». 9.45 — «Обираючи
професію». Про СПТУ м. Нерюнгрі. 10.15 — «Невідоме
про відоме». Науково попу
лярний фільм. 10.35 —
«Портрети». «Мій ліоб^ІЕОк.

ша...». Присвячується О. Одоєвському. 11.30 — Клуб ман
дрівників.
12.30 — Наука:
теорія, експеримент, прак
тика. 13.00 — Домашня ака
демія. 13.30 — «Морський
інженер Борис Малиніп».
Науково-популярний фільм,
13.50 — Міжнародний фестиваль телепрограм народ
ної творчості
«Веселка».
Присвячується
Анні-Марії
Дзея. (Камерун). 14.20 —
«Пройшов рік... Сім’я Локшиних говорить з Амери
кою» (повтор в1Д~5 грудня
1987 р.) 15.20 — Показують
театри
кпаїнл
Прем’єра

ного театру Латвійської РСР
їм. А. У літа «Дні кравців у
Силмачах». Автор Р. Блаума
ніє. 17.00 — Телевізійний му
зичний абонемент. Росій
ський романс. Твори О. Даргомижського І М. Мусоргського. 18.00 — Футбол. Чем
піонат СРСР. «Спартак» —’
«Торпедо». 19.45 — Спідвей.
Чемпіонат світу. Фінал. У
перерві — 20.00 — Вечірня
казка. 21.00 — «Час». 21.40-^
Фільм «Не завжди світить
сонце», Із циклу «Телефон
поліції 110». (НДР). 22.55 —■!

«Молодий комунар»»

5 березня 1988 року

О
о

о
с

О Е ЗНАЮ, як би відреагувала продавець відділу «Парфюмерія» магазину
«Оксана», на таке ось запитання: «Мою
дружину звати Марія. Які парфуми ви по
радите подарувати їй на 8 Березня?». Іро
нічно настроєний читач посміхнеться: до
чого тут, мовляв, Марія. А якщо мені
треба парфуми для Антуанетти?

о

о

Чаруючий, таємничий аромат вишука
них квітів характерний для ризьких пар
фумів «Містика», які, можливо, лиш© тро
хи поступаються французькій «Чорній ма
гії». Якщо ви подаруєте дружині «Місти-

МАЛЕНЬКІ ЖІНОЧІ ТАЄМНИЦІ

або

Не поспішайте, дорогі мужчини.
Хоч
ми й не на берегах Сени, але з парфума
ми треба бути обережнішим! Звичайно,
ми не звикли підбирати парфуми відпо
відно до імен, але хіба не зрозуміло, що
різкий, сильний аромат парфумів не спів
відноситься зі спокійним лагідним ім’ям
слов’янки. Він типовіший для Сходу. На
шим співвітчизницям більше до вподоби
солодкі аромати. Тож, мужчини, сміливі
ше купуйте березневі подарунки своїм
дружинам, донькам, подругам, бо для

молодий
КОМУНАР

«Оксана» обласного центру, де представ
лено широкий вибір для березневого
свята.
Крім названих можу ще додати кілька
новинок. Парфуми «Канон» відзначаються
вишуканим ароматом фіалки, жасмину і
конвалії. Сухувате слово «канон» ризькі
парфюмери наповнили зовсім іншим,
приємним для жінки змістом.
Ще одна новинка: парфуми «Дзінтарс
21», яким властивий приємний, солодку
ватий і трохи містичний аромат.

Подарунок не від Діора,

□

□

ЖІНОЧИЙ САЛОН
«МОДНИЦІ з ПЕРЕДМІСТЯ»

жінки це справді найбажаніший подару
нок — парфуми... навіть якщо вони не від
Крістіана Діора.

ЧИТАЧУ! Ти

маєш
щодо

думку

виходу «МК»

тижневиком? € проблеми з купівлею В КІ

Як ви помітили, всі згадані парфуми на
лежать латвійським парфюмерам. Спра
ва не в тому, що це єдина фабрика, яка
може позмагатися з Діором. Але вибір
загадкових, чарівних ароматів, хвилюючих,
зі східними мотивами тут поки що най
більший. І тому кіровоградські магазини
із задоволенням пропонують чоловікам
розгадати маленькі жіночі хитрощі за
допомогою ризьких парфюмеріє. Якщо
ви хочете зробити приємне жінці, даруй
те їй парфуми.
Л. КАРІМОВА.

ку», ви їй зробите чудовий комплімент.
Втім, не гірший подарунок і «Комплімент»,
як назвали ризькі парфюмери фантазійні
з нотами конвалії парфуми.
Але, можливо, ваша знайома прекрасна
стать більше захоплюється зовсім не па
хощами конвалій, а, скажімо, трояндою,
тоді подаруйте їй елегантні, з відтінком
троянди і жасмину парфуми «Агат».
Названі парфуми ви можете придбати
у наших магазинах, зокрема, у магазині

певну

вже

осках?

Ці

труднощі

та

інші

зникнуть,

якщо до 25 березня

передплатиш «Моло
дий комунар» на реш
ту 9 МІСЯЦІВ цього ро

Оі

1—13. Чудо, яне випісвята.
кають жінки до
1—22. Любимий друг ма
ЧілІйми і дітей. 2-14."
2 ‘
авсьний поет-патріот,
тор і винонавець пісень
громадянського
звучан
ня. 2 — 23.
Болгарський
танок, який спільно ви
конують
і чоловіки,
і
жінки. 3—15. Календар
ний час події. 3 — 24. Ге
роїчна жінка
середньо
віччя. 4—16. Туга, печаль.
4— 13. Дотеп. 5—17. Під
вищення на
місцевості.
5— 14. Підприємство
по
виготовленню скла. 6—18.
Зовнішня оболонка дере
вини.
6—15.
Гоночний
мікроавтомобіль.
7—19.
Колишня міра ваги в Ро
сії, Англії, Бельгії. 7 — 16.
Електричний ліхтар
на
машині. 8—20. Народний
співець-поет у кельтів в
, середні віки. 8 — 17. Нат
рієва сіль,
що застосознарювується під час
вання і паяння металів.
гроші,
9—21. Корейські
на па
9—18. Відтяжка
руснину. що
підтримує
щоглу. 10 — 22. Старовин
на іспанська срібна мо
нета. 10 — 19. Місце стоянни,
навантаження
і
розвантаження
суден.
11 — 23. Польова рослина,
яна стала основою назви
вокально - інструменталь-

«*о
о

с

О
а

о
о
о

краси
У кінці минулого року
в Лондоні відбувся 37-й
за рахунком конкурс
краси, в якому взяли
участь 78 учасниць із ба
гатьох країн. Перемок- $
ницею і відповідно —
«Міс планети-87» стала
20-річна Ула Вайгерсторфер із Австрії. Вона —
худорлява блондинка із
довгим волоссям і зеле
ними очима, за фахом
ветеринар.

«Не
□ дихнеш
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□
□

□
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Біля нового входу до
Лувру в столиці Франції
встановлюється унікаль
на піраміда висотою 22
метри і шириною гра
ней 35 метрів. Боні скла
датиметься із 666 ске
лець різної форми, які
пропускатимуть
денне
світло. Залежно від по
ложення сонця Піраміда
буде оранжевою, про
зорою чи осяйною, мов
діамант. Невідомо тіль
ки, як чистиметься скло
— може, навіть і вруч
ну, бо існуючі механіз
ми неефективні.

2 рази

2 рази

ФЕМІНІЗМИ

Ще одна
вежа
□
Парижа

2 рази

• в •

□

□

ансамблю,
ного
починала свій творчий
шлях Софія Ротару. 11 —
20. Грошова одиниця На
мібії. 12—14.
Вітрильне

о

судно з кількома щогла
ми. 12 — 21. Жіноча прикраса.

Склав А. ГРИГОР’ЄВ.

о

А До одруження під
метки рвав, а після по
трапив дружині під каб
лук.
Першу скрипку в
сімейному ансамблі грав
чоловік, дружина була...
диригентом.
О Резонне запитання:
як удається нареченим з
ангельською душею піс
ля весілля утворити сі
мейне пекло?..
© Сучасна народна
прикмета: якщо в дру
жини золоті руки, те

ний,

о

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Мслодой коммунар»
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

м. Світловодськ.

®в©в©©®©0©@© * ©
словничокЖАРТІВНИЧОК
БАЙНА — жінка бая.
ВЕЧІРКА — студентка
вечірнього відділення.
ФІФА — дівчина-футболіст.
ПІЛОТКА —‘ льотчиця.
ЛАВА (англ.) — кохана.
АНТИЛОПА - та,
що
сидить на дієті.
АВАНПОСТ — місце бі
ля прохідної,
де жінйа
стереже чоловіка з аван
сом.
ГУЛЯШ — невірний чо
ловік.
КРАШАНКА — жінна,
яка зловживає космети
кою.
КОМПРОМІС (англ.) —
снопрометована дівчина.

Мал. С. НЕЧАЄВА.

Борис РЕВЧУН.

О © о ® о © « ©

Мужчина в домі
Щоб виконати вдома дрібні ремонтні роботи,
немає потреби щоразу звертатися до служби по
& буту. Наші рекомендації допоможуть зробити це
кожному чоловікові.

Невелике заїдання дверей в одвірку можна усу
нути покриттям поверхонь, що труться, господар
ським милом. Якщо цього буде недостатньо, то
ребро дверей вирівняйте рубанком.
Йноді петлі в дверях опускаються. Підкрутіть

На украинском языне;

1. Блюхер. 2. Радар.
Ракета, 4.
Авіація.
5. Якір. 6. Ранг. 7. Гарма
та. 8. Автомат. 9. Такти
ка. 10. Аеростат. 11. Ту
ла. 12. Академія. 13. Яд
ро. 14. Оператор. 15. Рогмістров.
16.
Ветеран.
17. Наліт. 18. Танк. 19. «Ка
тюша». 20. Алюр. 21. Ромб.

Листя пестливо тремтить.
Небо глибоке, засіяне зорями, —
Що то за божа краса!
2 рази
Перлами ясними попід тополями
Грає краплиста роса.
Ти не лякайся, що ніженьки білії
Вмочиш в холодну росу:
2 рази
Я тебе вірная, аж до хатиноньки
Сам на руках однесу.
Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько,
Тепло — ні вітру, ні хмар...
2 рази
Я пригорну тебе до свого серденька,
А воно палке, як жар.

Б. ІВАНІВ.

ціна — 2

крб. 40 коп.)
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ви ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

означає — її чоловік на
руку нечистий.
А 3 оголошення: «Мі
няю дівоче прізвище на
«Жигулі» й трикімнат
ну квартиру».
ф Не зрозуміло, чому
кохання називають' слі
пим, адже воно має аж
четверо очей?!.
(В Подружжя переби
ло майже весь посуд, але
щастя так і не зазнало.

1989-й рік (гіе

редплатна

ВМІЩЕНИЙ В *М-<»
ЗА 20 ЛЮТОГО Ц. Р.

Ніч яка, господи, місячна, зоряна,
Видно, хоч голки збирай!
Вийди коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай.
Сядем у купонні тут під калиною
І над панами я пап!
Глянь, моя рибонько, срібною хвилею
Стелеться в полі туман.
Гай чарівний ніби променем всипаний.
Чи загадався, чи спить;
Геп на стрункій та високій осичині

Ф

одразу на весь наступ

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
«ЧЕРВОНА ЗІРКА>,

Українська народна пісня

У восьми штатах США
проводиться
експери
мент для водіїв. У ма- •
шині поруч радіоприй- •
мача встановлений мік- ®
ропроцесор із трубкою, ф
Лише дихнувши в неї, во- .
повернути ф
дій
може
ключ. Відповідно: досить
мінімального запаху ал
коголю, і машина не
зрушить з місця — ком
п’ютер заблокує.

ку за 1 крб. 80 коп. й

ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД,
«ОКСАНА»,
ВМІЩЕНИЙ В «МК»
ЗА 30 СІЧНЯ Ц. Р.
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Бу-_
ряк. 8. Унлон. 9. Солідол.
10. Актинон. 11. «Лаван
да». 13. Аліна. 16. Рафаель.
17.
Ярмарок.
18. Транзит. 21. Гендель.
23.
Нулін.
26. Грінвіч.
27. Реактор. 28. Центнер.
29. Кеглі. ЗО. Анонс.
ПО ВЕРТИКАЛЕ 1. Ху
дякова. 2. Оксана. 3. Бу
лава. 6. Фланель. 7. їдаль
ня. 12. Сарна. 13. Алтин.
14.
Арсен.
15.
Байда.19. Родрігес. 20. Турчина.
21. Гідрант.. 22. Лаборант.
?
24. Овація. 25. «Кайрат».

Ніч яка місячна

Є
®

о не поїдеш!»

□

Кросворд «Ромашка»

шурупи на петлях. В разі провертання шурупи
замініть довшими, а якщо немає довших, то отво
ри забийте дерев’яними пробками на клеєві і за
гвинтіть старими шурупами.
Якщо петлі скриплять, двері підніміть і змажте
деталі, що труться, машинним маслом. Для цього
можете використати пензель, щіточку чи просто
скіпку.
ІНОДІ двері перекошуються, внаслідок чого погано зачиняються і в деяких місцях відстають. Це
ви можете виправити, зрізуючи шар деревини
там, де е виступи.
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Над номером працювали:
художник — О.
Босий,
силадач машинного набо
ру — М. Мужиковський,
складачі вручну — Л. Ур
саленко,
Н. Старостіна,
коректори
—
Л. Кова
ленко,
Л.
Сердюченко,
цинкограф — О. Щерби
на, друкарі — В. Вино
градов, В. Цонєв, В. Дов
гий, відповідальний чер
говий — Ю. Яровий.
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