Юртградтп облаєм |
ІКліотезд їм. Н. К. Нрупсьмі*

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
Виходить а б грудня
(939 року.

№ 13 (3988).

СУБОТА

БЕРЕЗНЯ 1988 р
Ніна 8 коп.

п

Орган

Кіровоградського обкому ЛКСМУ
Сьогодні Григорій Горбачов,
вівчар нолгоспу імені Богдана
Хмельницького Ульяновського
району — у Москві. На IV Все
союзному з’їзді колгоспни
ків. Представляє на
ньому
разом з іншими делегатами
Ніровоградщину.
Хлопець очолює в своєму
господарстві КМК вівча
рів. Турбот, як він сам
розповів перед від’їздом
у
столицю, з кожним
днем більшає. Зростає
виробничий
план,
яний, до речі,
чле
ни
комсомольськомолодіжного
по
стійно
перевико
нують, добавляє
ться й іншої ро
боти — як-не-ян,
весна прийшла.
На
з н і мну: чабан Гри
горій ГОРБА-

КООПЕРАЦІЇ
НА ЧЕТВЕРТОМУ ВСРХОЮЗНОМУ
З'ЇЗДІ КОЛГОСПНИКІВ
Кслгоспи — невід’ємна складова частина соціаліс
тичної системи. І, втілюючи в життя ленінські ідеї
кооперації на сучасному етапі, трудівники села став
лять перед собою завдання: рішуче додати в робо
ті, відчутно збільшити свій внесок у досягнення но
вого якісного стану суспільства.
З такою настроєністю зібралися в Москеі повно
важні представники радянського селянства — деле
гати четвертого Всесоюзного з’їзду колгоспників.
і.
Кремлівський Палац з’їздів. 10 година ранку. Оп’ Чеками зустріли делегати і гості з’їзду товаришів
йорбамова М. С., Воротникова В. І., Громико А. А.,
Лигечова €. К., Никонова В. П., Рижкова М. І.г
Слюнькова М. М., Соломенцева М. С., Чебрикова
В. М., Щербицького В. В., Яковлева О. М., Демічева
ІГВ. Нч Долгих В. !., Разумовського Г. П.г Соловйова
Ю. П., Тализіна М. В., Язова Д. Т., Бакланова О. Д.,
Бірюкову О. П., Лук’янова А. І., Медведева В. А.
За дорученням союзної ради колгоспів з’їзд від
крив голова колгоспу «40 років Жовтня» ПанфілоЕЄького району Талди-Курганської області Казахської
РСР, двічі Герой Соціалістичної Праці Н. Н. Голс■ацьккй.
Обираються керівні органи з'їзду. Делегати одно- .
голосно затверджують порядок денний.
Слово дпя виступу надається Генеральному сек
ретареві ЦК КПРС М. С. Горбачову.

Фото

Е. ГРИБА.

Биступ М. С. Горбачова був вислуханий з великою
увагою і не раз супроводився тривалими оплесками.
З доповіддю про прискорення соціально-еконо
мічного розвитку колгоспів у нових умовах госпо
дарювання і демократизації управління, про проект
Закону про кооперацію в СРСР та зміни у Примірному Статуті колгоспу виступив голова союзної ра
ди колгоспів, голова колгоспу імені
Володимира
Ілліча Ленінського району Московської області дві
чі Герой Соціалістичної Праці І. І. Кухар.
Потім почалися дебати. В перший день роботи
з’їзду виступали в основному керівники господарств.
З доповіддю Мандатної комісії з’їзду виступив її
голова Ю. А. Бражников, який очолює колгосп імені
Кірова Каратузького району Красноярського краю.
24 березня продовжив роботу четвертий Бсєсоюзний з’їзд
колгоспників.
Делегати
обговорюють
питання про прискорення
соціально-економічного
розвитку колгоспів у нових умовах господарювання
^демократизації управління, про проект Закону про
кооперацію в СРСР і зміни в Примірному Статуті
колгоспів. З доповіддю в цих питаннях виступив голове союзної ради колгоспів, голова колгоспу імені
Володимира Ілліча Московської області двічі Герой
Соціалістичної Праці І. І. Кухар.
Делегати говорять про те, що у виступі на з’їзді
Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачова
деко глибокий аналіз стану справ в аграрному сек
торі економіки, розвинуто ленінські положення про
кооперацію, чітко визначено стратегічні напрями в
ро.боті колгоспів.

Під впливом новаторських рішень
квітневого
(1985 р.) Пленуму ЦК КПРС і XXVII з’їзду партії,
відзначалося в доповіді та виступах делегатів, у кол
госпах, як і в усьому аграрному
секторі, справи
пішли успішніше. Перехід на економічні
методи
господарювання, широке використання
підрядних
форм стимулювання праці, агропромислова інтегра
ція і поглиблення демократії дали помітний імпульс
зростанню трудової активності селянства.
Спиняючись на проекті Закону про кооперацію в
СРСР, делегати відзначали, що цей нормативний акт
розроблено на основі ленінських ідей про коопера
цію з урахуванням сучасного етапу розвитку про
дуктивних сил країни. Враховано також досвід кол
госпного будівництва і діяльність інших видів коопе
ративів. Проект Закону увібрав усе те нове,
що
з’явилося в радянському суспільстві за останні три
роки: розвиток демократії, гласності,
здійснення
радикальної економічної реформи. Закон націлює
на всемірний розвиток колгоспів як переважаючої
форми кооперації, сприяє правильному розумінню
їх економічної, соціальної й політичної суті.
Для правового регулювання колгоспних відносин
характерне поєднання державного і внутріколгоспного регулювання. Таке поєднання, говорилося на
з’їзді, й буде досягнуте прийняттям Закону
кооперацію та Примірного Статуту колгоспу.
З’їзд закінчив роботу.
(ТАРС).

поняття можна і
треба поєднувати.
Але чи ціною ком
промісів? — «Дві
години з генера
лом» —
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ЗАКОНОДАВСТВО КРА
ЩЕ ГОТУВАТИ НА МІС
ЦЯХ. «ДО
СІМНАДЦЯТИ
І СТАРШІ» —

стор.
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МОЛОДІЖНЕ
ДОЗВІЛЛЯ В ПАВЛИШІ
ОНУФРІЇВСЬНОГО
РАЙОНУ.
НАВРЯД ЧИ ВАРТО У ВИРІШЕННІ НОГО
ПРОБЛЕМ ВПАДАТИ У КРАЙ
НОЩІ

Гастрольна афі
ша Кіровограда:
що залишається
з глядачем
колі муз»

УСЕ СПРАВЕДЛИВО І
ГЛАСНО.
ПЕРЕМІГ
НАЙДОСТОЙНІШИИ. ПРО
ВИБОРИ
ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРУ НТТМ «ЕФЕКТ»
м. КІРОВОГРАДА-—

стор.

Демократія І
дисципліна.
ЦІ

51-Й ФУТБОЛЬНИЙ
ЧЕМПІОНАТ СТАРТУ
ВАВ! СЬОГОДНІ КІРО
ВОГРАДСЬКА «ЗІРКА»
В ХЕРСОНІ ЗУСТРІ
ЧАЄТЬСЯ З
МІСЦЕ
ВИМ
«КРИСТАЛОМ».
«М’ЯЧ — НА ЦЕНТР»-—

читайте
в наступних
номерах
ф) «Своя мова — чужа!». Листи на стат
тю під такою назвою продовжують надхо
дити: роздуми, конкретні пропозиції...
ф Ти довго й тяжко хворів... Видужав
(відносно)... Повернувся до сім'ї, до колег...
А там... Підбірка «Особисте життя»,
ф До 70-річчя з дня народження В. П.
Козаченка; нові твори кіровоградських
поетів, «Читальня Івасика-Телесика», іроніч-

на проза — у другому випуску «Соняш
ника».
ф Самоврядування в школі! А на фер
мі! Теж цілком реальна річ, якщо...
ф Пожежа! 01! Та годі сенсаційності —врівноважено про стихію і про те, як її вга
мовувати і (ще ліпше) попереджати.

«Молодий комунар.

З ІзНовим
роком!
1367-м роком вас за

ЛКСМ України
Бюро обкому комсомолу розглянуло питання «Про
роботу бюро Новомиргородського райкому комсо
молу по активізації діяльності членів виборних ор
ганів районної комсомольської організації». Відзна
чено, що члени виборних органів райкому ЛКСМУ
проводили певну роботу по керівництву районною
комсомольською організацією, залученню комсо
мольців до роботи по виконанню рішень XX з’їзду
ВЛКСМ і XXV з’їзду комсомолу України. За кон
кретним дорученням бюро райкому комсомолу чле
нами виборних органів створені і діють клуби
«Юний технік», «Червоний мак», дискусійний клуб.
За пропозицією окремих*членів райкому при район
ному комітетові комсомолу створено ініціативну
групу по охороні річки Вись. Члени виборних органів
на ряді підприємств і організацій входять в ради
трудових колективів, що сприяє вирішенню моло
діжних проблем.

місячним календарем! Хай

вам багатшає здоров’я і добра!
Так або приблизно так вітають нині один одного І
своїх друзів афганські студенти кіровоградських ву
зів та середніх спеціальних
навчальних
закладів.
Нашого фотокореспондента В. ГРИБА на один
із
святкових вечорів запросили афганці, котрі навчаю
ться в Кіровоградському медичному училищі. Це вже
втретє вони влаштовують такі зустрічі. Гості й орга
нізатори цьогорічної (готували разом зі студентамиузбеками з педінституту) одностайно визнали її най
вдалішою: у програмі було стільни гумору, веселих
сценок та дотепів, що наступного року їм доведеться
добряче помізкувати над ще оригінальнішим сцена
рієм. Гості дізналися, що свято весни в Афганістані
називають святом червоного тюльпана; дружно пі
дігрівали
оплесками в єменському
національному
танці запальних НАСЕРА й САЛЕХА та СЕРАДЖУНІНА, котрий довів, що на дар’я (афганському бараба
ні) грати можна віртуозно, всі зачудовано
слухали
милозвучних народних пісень... Секретар
міського
номітету Демократичної організації молоді Афганіста
констатує:
ну Саміхулла САМІ (знімок угорі) жартомаі констатує:
для його землянів відтепер весна вже точно прийшла
І в Кіровоград.

Проте в діяльності виборних органів Новомиргородсьного райкому ЛКСМУ є суттєві недоліки. Ряд чле
нів і кандидатів в члени рамному не знають своїх
прав і обов’язків, знизили активність. їхня діяльність
обмежується лише участю в роботі пленуму райкому.
При райкомі комсомолу створено шість постійних
комісій. Однак діють вони вряди-годи. Члени вибор
них органів практично не беруть участі у підготовці
питань на бюро, пленуми райкому комсомолу.

Ще слабо тут залучають членів і кандидатів у чле
ни райкому, членів ревізійної комісії до робочих
груп по вивченню стану справ на місцях. Часто у ви
рішенні всіх питань життя і діяльності молоді рай
ком комсомолу покладається лише на працівників
апарату.
У прийнятій постанові бюро обкому ЛКСМ Украї
ни вказало бюро Новомиргородського райкому ком
сомолу (перший секретар А. Стоян) на недостатню
роботу по керівництву діяльністю членів виборних
органів.
Рекомендовано міськкомам, райкомам комсомолу
проаналізувати діяльність членів виборних органів,
розглянути це питання на бюро. Треба активізувати
роботу членів і кандидатів в члени міськкомів і рай
комів комсомолу, членів ревізійних комісій, давати
їм конкретні доручення у вирішенні молодіжних
проблем, зобов’язати їх періодично звітувати у сво
їх комсомольських організаціях про виконання ком
сомольських доручень. Члени виборних органів по
винні піднімати питання комуністичного вихозання
молоді на сторінках районної преси.
Бюро обкому комсомолу розглянуло ряд Інших
питань життя молоді області.

Увага: діє «вечірній райком»
У Кіровському районі
відбулися організаційні
збори комсомольців-депутатів двадцятого скли
кання. За
Ініціативою
молодих обранців ство
рено тимчасову комсо
мольську групу район
ної Ради народних де
путатів. її секретарем
обрано студентку КІСМу
Галину Цимахович, а за
ступником — слюсаря
заводу «Гідросила» Вік
тора Козубенка.

Тимчасова
депутат
ська має чіткий
план
роботи, яким передба
чено проводити зустрі
чі з молоддю підпри
ємств
і
організацій,
спільні рейди-перевірки
тощо. А для початку
молоді депутати
вирі
шили організувати «ве
чірній райком» комсо
молу. Працюватиме він
у неробочий час, раз на
тиждень.

Депутати вирішувати
муть питання тимчасо
вого працевлаштування
студентів і школярів, за
пропонують
допомоги
психолога
молодим
сім’ям, даватимуть юри
дичні консультації, екс-^
прес-інформацію центру
НТТМ та міського моло
діжного центру.
Спільно з районним
штабом
«Комсомольського
прожектора»
«вечірній райком» проводитиме рейди по молодіжних
гуртожитках,
кафе, дискотеках, спорт
залах.
Отже, називаємо пер
ший день прийому рай
кому — 29 березня. А
надалі — щовізторка, з
18 до І9 години ЗО хви
лин.

Дискотеки
їдуть звідусіль
З 8 по 10 квітня цього
року на базі молодіжно
го клубу «Олімпія» Кі
ровоградського
будин
ку культури імені Ком
панійця
проходитиме
обласний огляд-конкурс
дискотек та
семінарпрактикум
керівників
самодіяльних дискотек.

На огляд кожна дис
котека представляє од
ну програму — тема
тичну,
розважальнопізнавальну
щену.
Колективи
дискотекпереможниць
огляду

одержать дипломи орг
комітету
конкурсу, а
кращі учасники — гра
моти й призи.
Одночасно з оглядом
діятиме творча іабораторія для ведучих дискотек. У ній візьмуть
участь колеги з Одеси,
Всі
бажаючі запрошуються на
перегляд
дископрограм
квітня
1988 року в Кіровоградський будинок культури
імені Компанійця.
Початок о 15 годині.

ОРГКОМІТЕТ.

участь
всі
колективи
шкіл Ленінського району.

С. 3. Хлопотіна, культорганізатор будинку піо
нерів Ленінського райо
ну. зустріла кореспонден
та з «образою»: ви, мов
ляв, живете поруч, а до
нас так рідко зазираєте.
Справді, редакція розта
шована на одній вулиці і
можна було б заходити
на вогник будинку піоне
рів частіше, його двері
завжди відчинені не тіль
ки для учнів шкіл Ленін
ського району і не тіль
ки під час канікул. Тут,
незважаючи на зовнішню
непривабливість (хоч І
знаходиться будинок піо
нерів у центрі міста), зав
жди гамірно. Так
буде
під час канікул. Малят
чекають цікаві панни, на
передодні виходу
тиж
невика відкриється
ви
ставка дитячої технічної
творчості. 26 березня о
10 годині ранку у будин
ку культури імені КалІнІна почнеться
Тиждень
музики, в якому візьмуть

17 обласний зліт мо
лодих педагогів
розпо
чав свою роботу урочис
тим відкриттям 23
бе
резня в будинку культу
ри імені Компанійця об
ласного центру.
Перед присутніми ви
ступили секретар обко
му Компартії
України
С. М. Шапікіна, завідую-

Обіцяє бути цікавою і
зустріч молодших шко
лярів з ансамблем на
родних інструментів му
зично-педагогічного фа
культету педінституту. А
старші школярі під час
шкільних канікул мати
муть змогу майже що
дня відвідувати ^Музич
ні вечори для старшо
класників», де познайом
ляться із джазовою му
зикою (виступатиме «Диксіленд» з педінституту),
слухатимуть вірші, пісні
композиторів
Кіровогрздщини.
«На канікулах у нас
завжди весело, — гово
рить Світлана Володи
мирівна, — приходьте,
переконаєтесь.
Наші
гуртківці відпочивають.

чий обласним
відділом
народної освіти
Б.
П.
Хижнян,
заслужений
вчитель УРСР С. В. Логачевська з Балахівської
середньої школи Петрівського району, прорек
тор Кіровоградського пе
дагогічного інституту іме
ні О. С. Пушкіна
Б. В.
Кучинськии, секретар об
кому комсомолу Л.Єгельсьна, відмінник народної
освіти Р. Д, Губенно з Кі
ровограда, молода
вчи
телька Т. А. Блинова, го
лова ради молодих педа
гогів
зі
Світловодська

22 і 23 березня в Кіровограді відбувся перший
обласний зліт юних винахідників і раціоналізаторів,
В останні роки дитяча технічна творчість одержала
широкий розвиток, наповнилася новим змістом. В
практику роботи увійшли конкурси по моделюванню І створенню нових зразків сільгосп- і будівельної
техніки, виготовленню наочних посібників для шкіл.
Юні техніки одержують завдання наукових установ,
вузів по розробці нових конструкцій для різних га
лузей народного господарства.
Під час зльоту юні винахідники і раціоналізатори
обмінялися досвідом роботи, взяли участь в роботі
секцій, захисті власних рефератів. Обговорили та
кож проблеми, які сьогодні стоять перед станціями
юних техніків. Відзначено, що мало ще в області
створено клубів дитячої технічної творчості на під
приємствах. Є труднощі Із забезпеченням станцій
матеріалами тощо.
Відкрито виставку
науково-технічної
творчості
юних винахідників і раціоналізаторів, триває тиждень
науки і техніки профтехосвіти в кіровоградському
Будинку техніки.

Конкурси, концерти, фес
тивалі — це для нас най«
краща форма відпочин
ку >.

ВСЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ
«ГУМОРИНОЮ»
Щороку під час весня
них канікул школярів в
обласній бібліотеці для
юнацтва імені О. М. Бойченка проводиться Тиж
день дитячої та юнацької
книги. Цього року книжчині іменини (з 23 по 31
березня) присвячені 70-й
річниці ВЛКСМ.
До бібліотени запроше
но письменників із Києва
та наших земляків. Свято
книги вийде за стіни біб
ліотеки.
Письменники
проведуть зустрічі з чи
тачами в Кіровоградсько
му госпіталі
ветеранів
війни, шнолах-Інтернатах

І. Б. Гаврилюк та Інші.
Учасники зльоту прий
няли звернення до всіх
молодих вчителів області.
Завершилася
зустріч
концертом народного са
модіяльного
танцюваль-

Олександрійського райо
ну, • СПТУ-1. Однією з
основних тем свята ста
не пропаганда творів ук
раїнських авторів. У пла
ні роботи тижня: обгово§ення
книги
«Аист»
. Дмитрениа, зустріч «за
круглим столом» «1
чу
жому научайтесь, й свого
не цурайтесь...».

27 березня, э Міжна
родний день театру, до
бібліотеки завітають ак
тори театру імені Кропивницького.
У рамках книжчиного
тижня 1 квітня в бібліо
теці імені О. М. Бойченка відбудеться «Гуморина-88».
Н. ГОРНИХ,
старший методист об*
ласної юнацької біб
ліотеки
імені Бойченка.

ного ансамблю «Юність»
Кіровоградського
педа
гогічного Інституту іме
ні О. С. Пушкіна.
(Роздуми і нотатки 5
цієї зустрічі читайте 1
наступних номерах).

КОНЦЕРТ У «ВЕЛИКОМУ ЗАЛІі»
Мова,
звичайно,
не
про Великий зал
мос
ковської
консерваторії.
Великим залом у «Про
ліску» називають голов
ний репетиційний
зал,
де 18 березня танцюристи ансамблю виступали
перед
своїми
шкільними
івчителями,
Були виконані добре відомі
присутнім і зовсім нові хореографічні
.
......
номери.
Серед них —
«Веселі гуцулята»,
лат
війський танок «Сенайс
данцис», білоруський —
«Растрападка»,
мексіканський — «Авалюлько».

А 22 березня голов
ний склад ансамблю ви
їхав на Урал, де під час
шкільних канікул відбу
деться І
Всесоюзний
фестиваль дитячого ми
стецтва,
присвячений

70-річчю
Ленінського
комсомолу. У фестивалі,
візьмуть участь кращі
дитячі
колективи ху
дожньої самодіяльності
з усіх братніх респуб
лік, гості із зарубіжних
країн. «Пролісок» пред
ставлятиме на святі Ук
раїну. За час фестивалю
ансамбль дасть близь
ко 15 концертів в різ
них містах Уралу. «Мо
лодий комунар» обіцяє
читачам детально розповісти про дитяче саято в своїх квітневих номерах.

«Молодий комунар»

>6 березня 11988 року
Члени координаційної Ра розробки. Серед них і не
ди та бюро райкому при сподівані — спроектувати
ступають до голосування. молодіжний житловий комп
лекс, запропонувати
план
Через кілька хвилин пові реконструкції зони відпо
домляють: директором об чинку поблизу вулиці Б«
рано Миколу Цуканова. Ген- ляєва. Є у новоствсреної
надію Тупчієнку запропоно організації і надійний ак<
вано посаду заступника ди Тив — близько 200 науков
ректора.
ців, інженерів, молодих ра

.«ЕФЕКТ» ПРОПОНУЄ І ГАРАНТУЄ
Необхідна
довідка

„Хочеш стати
директором?
Стань ним!

Для цього е всі
можл ивості.
Головне, щоб
був ти людиною
грамотною,

енергійною,

діловою,
чутливою до
всього нового..?1

Оголошення

такого змісту
помістив
„ Молодий
комунар** на
■. початку
лютого
нинішнього
року. Так
обком комсомолу
та Кіровський
райком
м. Кіровограда
вапрошувал и
всіх бажаючих
взяти участь у
конкурсі на
х'і. заміщення
вакантної
посади

директора
центру

науковотехнічної
творчості
молоді.

Розповідав
завідуючий
сектором обкому
ЛКСМУ
Олег ШТАДЧЕНКО:
— У республіці нині діс
14 подібних центрів НТТМ.
Менше ніж за рік
ними
укладено 826 господарських
договорів на суму 9,1 міль
йона карбованців.
371 до
говір на суму 2,4 мільйона
карбованців винонано.
Що ж являє собою центр
НТТМ? Це державна
посе
редницька фірма, яка орга
нізовуватиме на договірній
основі виконання
науковотехнічних розробок в будьякій галузі науки | техніки.
Таким чином, задовольняти
муться конкретні замовлен
ня підприємств, закладів та
організацій практично всіх
сфер народного
господар
ства. Підкреслю:
задоволь
нятимуться силами спеціа
лістів, науковців, які
працюватимуть у вільний
від
основної роботи час.

Користуючись послугами
Центру, замовники
мати
муть можливість прискори
ти впровадження досягнень
науково-технічного прогре
су на своїх підприємствах,
а виконавці — повніше ви
користовувати резерви віль
ного часу для додаткових
занять
науково-технічною
творчістю з найбільш акту
альних проблем. Ясна річ,
раціоналізаторам та вина
хідникам, науковцям випла
чуватимуться
винагороди,
які повніше відповідатимуть
особистому трудовому внес
ку.
Головний виграш від та
кого ділового співробітни
цтва — оперативне втілен
ня науково-технічних ідей і
задумів, винаходів і пропо
зицій у виробництво. Опла
та праці членів творчих ко
лективів
проводитиметься
після завершення і здачі
замовнику всіх робіт.

лом робітничої молоді та І ще: максимум гласності,
НТТМ Кіровського райкому замовники повинні заціка
комсомолу Костянтин Оче витися нами, повірити в до
ретяний та завідуючий від цільність нової справи.
ділом робітничої і сіль
А потім були запитання.
ської молоді обкому ЛКСМ Різні.
Отже, перший у Кірово
України Микола Цуканов.
Яким бачите майбутній граді центр НТТМ діє. Що
Власне, двоє останніх —
правда, не має він ще при
штат Центру?
теж дипломовані інженери,
міщення (воно тільки під
Претенденти
були
одно

свого часу працювали за
бирається), не може похвастайними:
обраним фахом.
— Працювати повинні лю- литися і значними фінансоХто з них зуміє найкраще
організувати роботу Центру,
переконає всіх у доцільнос
ті його існування? Хто, як
капітан чи лоцман, проведе
екіпаж (даруйте за подібне
порівняння)
ініціативних,
вмілих, талановитих (не по
боїмося цього слова) мо
лодих людей серед рифів
Прізвище
упередженості й недовір’я?
Відповідь на ці запитання
Ім’я
мали дати члени бюро Кі
ровського райкому комсо
По батькові
молу та координаційної Ра
Домашня адреса
ди НТТМ.
Не будемо переповідати
про всі етапи конкурсного
Місце роботи (навчання) .
відбору. їх було
кілька:
співбесіди і ділові ігри, за
Посада ___________ __
хист кандидатами власних
програм діяльності.
Освіта
Рік народження .____
І останній етап — вибори.
У залі — тільки люди заці
Вчений ступінь
.
кавлені. Зацікавлені в од
Спеціальність за освітою
ному: Центр повинен мати
гідного керівника! Претен—
Якими ще спеціальностями володієте?
дентів залишилося двоє —
Геннадій Тупчіснко і Микола Цуканов. Тепер все 38лежатиме від них. Обидва
мають гранично чітко відЯку роботу (завдання) готові виконати?.
повісти на звпитання: з чого думаєш почати роботу?

КАРТКА
ВИКОНАВЦЯ

Геннадій ТУПЧІЄНКО:

— Треба мати два-три вагомі договори, Виконання
їх дасть необхідні кошти
для розвитку. І якнайменше
реклами на першому етапі!
Чому? Уявіть ситуацію: при
великій кількості замовлень
Усім вченим,
винахідни відповідно
тривалішими
кам, раціоналізаторам, спе стануть і строки їх виконан
ціалістам будь-яких профе
сій, яні бажають на ділі ня. Боюсь, що це може від
реалізувати
свій
творчий штовхнути партнерів. Чого
потенціал, а також госпо доброго, подумають: ство
дарським керівникам, заці
кавленим у
впровадженні рено чергову бюрократичну
ефективних новинон на сво інстанцію. Розвиватися тре
їх
підприємствах,
центр
НТТМ пропонує ділове спів ба поступально, враховую
робітництво з метою більш чи наші реальні можливості.

повного вивчення попиту і
пропозицій на науново-тех•нічні розробки, Центр фор
мує портфель замовлень І
пропозицій виконавців.

Здрастуй,
директоре!
Кандидатів було п’ятеро:
Інженери Віталій Макляков,
Геннадій Тупчієнко і Сергій
Якобчук, завідуючий відді-

ціоналізаторів.
Як мовиться, вітрила тдняті. В добру путь!
До речі, а ви б не х°т|™
взяти участь в прантичніи
д. ЯЛЬНСсТі Центру? Тоді за<

Микола ЦУКАНОВ:

Чи маєте винаходи (кількість)?____________________

_

Наукові праці (кількість)__________ ________________

_ ________ _
--______ -

Яку ідею, винахід, рацпропозицію можете запропонувати для розробки?

Дата заповнення картки__________________________________________ ~
Цей бланк просимо надсилати за адресою: м. Кіровоград, вул. К. Марк
са, 41, обком ЛКСМ України, відділ робітничої молоді. Телефон для до
відок 4-73-70.

— Обов’язково спирати
мемося на координаційні
ради, що діятимуть на ве ди ділові і компетентні. Роз
ликих підприємствах і в ра дувати керівного апарату
йонах. Від них, активістів не збираємось: для початку
Центру, залежатимуть і на вистачить директора, і за
ші замовлення, і строки їх ступника, завідуючих вироб
виконання.
ничим і кошторисно-догоВажливо також визначи вірним відділами, еконотися: які напрями, розроб міста та головного бухгал
ки стануть пріоритетними? тера.

вими можливостями (5 ти
сяч карбованців, виділених
Кіровським райкомом ком
сомолу для розвитку, —
ото й усе). Та важливо інше: Центром зацікавився
ряд підприємств і організа
цій області, вже надійшло
18 пропозицій на
технічні

повніть анкету, яку ми Сь©«
годні публікуємо. І — дер«»
зайте!
Микола ЧЕРНЕНКО,
Василь ГРИБ (фото).
На знімках: ідуть ви«
борщ знайомтесь: директор
центру НТТМ «Ефекті
~ •
Мижя
ла ЦУКАНОВ.

м.Кіровоград.

«Молодий комунар.

26 березня 1988 рону
Тетяна
САМОТУГА,
секретар комсомольської
організації Комсомоль
ського відділка, завідую
ча дитячим садком:
—• Почну з відпочин
ку. Якось звикли ми, що
про нього говоримо зав
жди після
виробничих
питань. Моя думка така:
коли в людини поганий
відпочинок,
зіпсований
настрій — повної відда
чі на робочому місці го
ді й чекати. Раніше в
нас взагалі ніде було
змістовно провести віль
ний час. Тепер у гості
часто приїздить музич
ний колектив з Ульянівського відділка, де ство
рено хор-ланку, вокаль
но-інструментальний ан
самбль. Проводимо дис
котеки.
Втім, одними дискоте
ками справу відпочинку
важко вирішити. Уявіть:збереться в так званому
клубі, вірніше, червоно
му кутку, людей видимоневидимо. Серед них і
люди похилого віку. Мо
лоді потанцювати хоче
ться, а повернутися ні
де. ІТа жаль, іншого,
більш просторого при
міщення не має/йо.
Був у нас клуб. Якби
відремонтували. —. ходи-,
ли б туди. Так ні, зро
били з того приміщен
ня квартири. Чотири.
Три сьогодні пустують.
Дій багато нині говори
мо про те, що повинні
навіть викинути зі свого лексикону термін «не
перспективні села». Ком
сомольське ми так не
називаємо, хоча де ж у
нього перспектива, коли
пустують будинки? Не
приживаються люди...

Анатолій ТРИГУБ, то
кар цукрового заводу:
*- У комітеті комсомолу
маю доручення: відпо
відаю за спортивно-ма
сову роботу. Цьому на
прямку на цукрокомбінаті керівництво приділяє
велику увагу. Молодь із
задоволенням
відвідує
спортивні секції, бере
участь у районних, об
ласних і навіть респуб
ліканських
змаганнях.
Маємо грамоту за третє
місце в розиграші кубка
республіки серед команд
системи цукрової про
мисловості.
Спорт — то єдина від
рада молоді, бо чим іще
Можна зайнятися у віль
ний час? Я повністю під
тримую Ташб, котра го
ворила про назрілу проб-

лему з організацією до
звілля.
Тетяна САМОТУГА:
— Відразу ж допов
ню: у нас не таке й без
вихідне становище. Бра
кує художнього керів
ника, який міг би нала
годити проблему. Самородків-співаків і танцю
ристів багато, вони хоті
ли б і до сусідів з кон
цертами поїхати. Невже

нашого магазину
мок. Та коли він і пра
цює, товарів у ньому
майже немає. Керівни
цтво про це знає, однак
чомусь мириться з та
ким становищем.

Анатолій ТРИГУБ:
— А от я виробничи
ми успіхами похвалити
ся не можу. Верстати
старенькі,
часто-густо
псуються. Про
високу

Василь ЩЕРБАК, сек
ретар комітету комсомо
лу
Маловисківського
цукрового комбінату:
— Напевне, не вина
адміністрації, що в ди
тячому садку холодно.
Вугілля виділяється на
опалення вдосталь, при
ходили туди й спеціа
лісти, обдивлялися все.
То приміщення такі, що
важко їх «обігріти».

У КОЛОВОРОТІ ПРОБЛЕМ
Чимало корисних справ на рахунку комсомольців Маловисківського цукрово-

го комбінату. Спілчанська організація має добрі традиції, вона

по праву

жнеться однією з кращих у районі. Втім, виробничі успіхи не завжди

вва-

радують

молодь. Чому? Про це і йшла мова членів комітету комсомолу за «круглим сто-

лом», організованим нашим тижневиком.
не можна знайти ба
жаючих і направити їх
на навчання у вуз чи
училище?
Юрій УСЛИСТИЙ, го
лова штабу «КП», інже
нер з техніки безпеки:
— Наболілого багато.
Звикли раніше про свої
біди змовчувати, вистав- ляти напоказ тільки хо
роше. В нас добрих
справ, звичайно, теж не
мало. Та не ті нині ча
си, щоб тільки про хо
роше говорити.
Тетяна
ДОРОХТЕЙ,
завідуюча
бібліотекою
цукрокомбінату:
— Вибач, що. пере
б’ю, — звернулася до
Юрія, — але я хочу ска
зати саме про добрі
справи спілчан. В Ульяновці, наприклад, важ
ко молоді з приміщен
ням, де можна було б
- відпочити. Однак,-їх - це .
не стримало і тепер
ульяновці — часті гості
сусіднього відділка. Ма
ють свій ВІА, хор-ланку.

Олександр ГОТОВКО,
член комітету комсомо
лу, обліковець Лозуватського відділка:
— Спілчан у нас—де
сятеро. Трудиться мо
лодь непогано. Часто хо
роші слова чуємо про
доярок Людмилу Глуш
ко, Зіну Мацелик, інших.
Взагалі,
торкнувшись
виробництва, хочу ска
зати, що в нас усе га
разд. Інше становище з
побутом. Мої односель
ці по хліб ходять за два
кілометри.
дверях

продуктивність праці го
ді й мріяти: нема точ
ності виробів, звідси —
низька якість.

Тетяна САМОТУГА:
— Скажу і я про свою
роботу, роботу товари
шів. Ми всі беремо при
клад з доярки Ганни
Гурч. Незважаючи ні на
що, вона висококваліфі
кований майстер.
очо
лює змагання. Багато
можна говорити й про
весь колектив ферми.
Про дитячий садок, де
працюю завідуючою, бо
ляче -говорити. Влітку
малюки провалювалися
під потрухлі дошки, зи
мою — холодно. Топимо
ми вугіллям, але скіль-'
ки його не насипай у
грубку, результат один—
... холодно. Були- в нас
представиики адміністра•
ції цукрокомбінату. При
їздили з райкому ком.. .сомолу. Я.теж оббивала
пороги різних інстанцій.
Покращень — ніяких.
Навіть Іван Федорович
Небога, голова Мало
висківського міськвикон
кому, і той знає про на
ше становище.
Відмовки
знаходять
всі. Дехто, правда, обна
діював: переробимо опа
лення. Я вірила в кра
ще. думала, люди ділові
й відповідальні — за
радять біді. Не спеціа
ліст я, проте, впевнена:
щось же можна приду
мати. Ніяк не заспо
коюся з цією проблемою
опалення. Подивишся на
приміщення дитсадка —
і гірко на душі. В ньо
му холодно і незатиш
но малюкам.

Тетяна САМОТУГА:
— Від відвідин пред
ставників адміністрації
дошкільного закладу нам
не стало легше. Прий
дуть, подивляться, щось
запишуть
у блокнот,
зрештою — пообіцяють.
Цими своїми приходами
нас не зігріють. Ми від
чуваємо дефіцит турбо
ти керівників комбінату.
Пропоную:
поставити
питання опалення перед
дирекцією ще раз. Мож
ливо, звідси й причина,
що не залишається в
нас молодь. Глянеш па
порожні
хати,
сумно
стає.

Тетяна ДОРОХТЕЙ:

— Підтримую
свою
тезку. Дійсно, варто біль
ше уваги приділяти по
бутовим питанням, від
починку. В клубі цукро
вого комбінату молоді,
наприклад, ніде й по
танцювати. Падає шту
катурка зі стелі, підлога
теж не краща, ніж у дит
садку села Комсомоль
ське. На ремонт виді
ляються кошти, він про
водиться часто. Вважаю,
що можна
збудувати
новин клуб за ті гроші.
Варто подумати й про
приміщення для бібліо
теки, обладнати його.
Василь ЩЕРБАК:
— Не говоріть, дівча
та, що в нас ніде відпо
чити. Самі ж недавно
хвалилися, що налагоди
лося в Комсомольсько
му з дискотекою, ми й
у себе, на цукрокомбінаті, створюємо ВІА. На
свята теж організовуємо
й проводимо тематичні
вечори відпочинку.

Юрій УСЛИСТИЙ:

— Ти, Василю, напев
не чув, що сказав наш
директор Валерій Яко
вич Залеснпй про хор,
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Організувати хор,
—. справа, звича
звичай
ВІА, —
но, корисна і п°^бнЛ
Візьмім хоча б Ульянш
Робота
ський ВІДДІЛОК,
там ведеться, хоча й
проблеми е. Та ж прогнила Долівка, замок на
дверях. У нас, в Лоз}
ватці, кіно хоч частіше
крутять. В Ульяновку
приїде кіномеханік де
кілька разів на тиждень,
здебільшого у вихідні, і
тому раді.

Тетяна САМОТУГА:
— Я теж хочу^сказати про кіно. Вузькоапарат таплі вочний
Біля
нього
рахтить.
метушаться діти. Завклу
бом тицьне їм карбован
ця, ті й раді. Вибору
картин немає. Що при
везуть — тому й раді.

Василь ЩЕРБАК:
— Невже, Таню, в Ком
сомольському одні непо
ладки? П’ятнадцять ком
сомольців в організації,
багато чого можна зро
бити...
Тетяна САМОТУГА:
— Робимо. Не все,
правда, вдається. Трап
ляється, візьмешся за
справу, а на шляху —
перепони. Руки опуска
ються. Не хочу перера
ховувати ще.раз згадані
причини, які псують наст
рій. А комсомольців у
мене значно більше, ніж
■ді’ятнадцять. До трид
цяти буде. Тільки не
знаю, як з ними справи
тися.
Адміністрація цукро
комбінату приймає на
роботу (звільняє теж),
не зважаючи на думку
домїтету
комсомолу,
його первинних. Нема в
цьому плані потрібної
взаємодії.

Юрій УСЛИСТИЙ:
— У цьому ропі я, як
голова штабу
«Комсо
мольського
прожекто
ра», ще не взявся сер
йозно за роботу. Однак
хочу допомогти виявити
хитрунів, котрі не стали
на комсомольський об
лік. У цьому напрямі ми
не бачимо належної під
тримки з боку
керів
ництва.
Для штабу «КП» ро
боти — непочатий край.
Певен — прожектористи
спрямують світло і на
названі сьогодні недо
ліки.
Коментар першого сек
ретаря Маловисківського
райкому комсомолу Іва
на ХМАРИ:

Проблем, як бачите, було порушено немало. Зде
більшого члени комітету комсомолу говорили про
наболіле. І не тільки говорили, а й пропонували кон
кретні шляхи усунення недоліків. І, думаю, вони не
залишаться без уваги.
Комсомольська організація цукрокомбінату — од
на з кращих у районі. Було б неправильно думати
що відверта розмова засвідчить протилежне
Якби
спілчани за «круглим столом» говорили про все хороі№ - а добрих справ на їх рахунку, повторюся
®аг?т?.“ ',°Д* б, мабуть, можна було засумніватися
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ш0 це, іншим« словами
справа
молоді, хоча
більшість такої думки,
в хорі повинні орати
уадсть всі бажаючі, а не
лише молодь.
Олександр ГОГОВКО:
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ті-решт Щ"р0СТІ 1 в,ДвеРтості- принциповості, врешТут — міцний молодіжний колектив. До печі побої
традиції живуть ще з 1921 року, коли булГсткорена
комсомольська організація цукрокомбінату
Вп„одовж останнього десятиліття вона дала нема по »2
значних передовиків соціалістичного змагання
Спілчани взяли шефство й нал питай,.*
Комсомольського, де завідуючою Там СамотугТре’
монтували гойдалки, встановлювали лавочк * Мені
навіть соромно дивитися у вічі Такі яка
М 4
поліпшенням побуту в дитсадку Отож ппб
над
допомогти у вирішенні цм проблем*’ "Остараемося
Впевнений: критичний дух. який
лим столом», показав саме сили клм
в
«кругпрагнення не просто назвати трУудношГХЬЦ’8’ **НЄ
чіітися у ЇХ Ліквідацію,
РУДНощі, але й вклю-

У записник
комсорга:
вічйдоа
Деякі міськкоми і рай. '
коми комсомолу ство- ’
рюють фонди МОЛОДІЖ
НОЇ ініціативи. їх метареалізація суспільно ва
гомих ініціатив і пропо
зицій молоді. Для вирішення
своїх завдань
фонд оголошує конкур
си, проводить фестивалі,
суботники, платні пуб
лічні заходи. Він може
створювати і навчальноконсультативні
центри,
творчі лабораторії, сту
дії, майстерні.

Зароблені комсомоль
ськими
організаціями
гроші, які зберігаються
на
рахунку
райкому
(міськкому)
ВЛКСМ,
згідно
інструкції мо
жуть використовуватися
на" її власні потреби. Як
відомо, по безготівково
му рахунку багато не
купиш. Фонд ліквідовує
ці внутрішні заборони,
------розширює
«партнероздатність»,
економічні
можливості
комсомолу.
Направляє,
організовуе і контролює роботу
фонду місцевий (міський,
комітет
районний)
ВЛКСМ.
Його вищим
органом є конференція.
Вона
скликається не
рідше одного разу на
рік, вибирає правління і
ревізійну комісію, роз
глядає і затверджує по
ложення про фінансовогосподарську діяльність,
інші нормативні
доку
менти.
Фонд молодіжної іні
ціативи — юридична ор
ганізація і має самостій
ний баланс (рахунок в
місцевому
відділенні
Держбанку СРСР). Він
необхідний для проведення фінансових опера
цій. Головні надходжен
ня на цей рахунок —
вступні, членські і спе
ціальні цільові
внески,
прибутки від платних за
ходів і виконання різних
послуг, робота за замов
ленням
підприємств і
організацій.
Інколи доводиться чу
ти: що робити з тими
клубами за інтересами і
любительськими
об’єд
наннями, які не дають
економічного прибутку?
Чи може , фонд брати та
кі клуби під свою «опі
ку»? Звичайно
Адже
крім матеріальних дохо
дів тут є ще один важ
ливий аспект — вихов
ний.
Однак, правління фон
ду повинно обережно і
продумано сплановувати свою роботу, щоб не
привести його до еконо
мічного
краху.
Адже
фонд це благотворна ор
ганізація. Він діє на пов
ному госпрозрахунку!
Не можна вважати і
те, що фонд — ідеаль
ний ^механізм для реалі
зації молодіжної ініціа
тиви. Дехто помилково
вважає, що варто лише
висловити ідею, а втілю
вати її в життя буде
хтось
інший. Подібні
Думки несумісні з метою
фонду. Думається, на
стануть дні, коли за ці
каві і змістовні соціаль
ні проекти, винаходи бу
Дуть
навіть
платити
Іоки-що за їхнє впро
адження
доводиться
«битися», і кожей при
ХИЛЬНПК ідеї створення
Р НД1В повинен бути го
ТОВИМ ДО цього.

««Молодий комунар»

.26 березня 1988 року

Ще до розмови з генералом Мару
сенком, знала, що від підлеглих він
вимагає дисципліни й дисципліни. Саме
це и стало головним приводом розмови
з начальником обласного управління
внутрішніх справ облвиконкому генералмайором В. М. МАР УСЕНКОМ.
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Кожен солдат мріє
спочатку кілька слів про співрозмовни
АЛЕка.
на. Після зе
закінчення спеціальної середньої

ВІ

школи міліції Віктор Максимович з 1957 року
працював слідчим. Був заступником начальника
Олександрівського РВВС, начальником Новоархангельського райвідділу, згодом переведе
ний до Кіровограда. З 1983 року працює на
чальником Кіровоградського управління внут
рішніх справ. Стверджують, що звання генералмайора йому присвоєно після
проведення
особливо небезпечної операції, коли було роз
крито й ліквідовано банду, яка діяла на терито
рії Кіровоградської і Дніпропетровської облас
тей.
Ця історія у багатьох кіровоградців ще «на
язиці», хоч знаємо ми про неї досить поверхо
во. У 1985 році, коли пограбували касу колгоспу
«Росія» Петрівського району, гласність ще не
мала широкого резонансу. Тож варто пригада
ти, що «петрівське пограбування» було явищем
безпрецедентним. Діяло не один чи два «фантамаси». Як еиявилось, це був черговий «подвиг»
банди з гпрсиса-ллс-ьми чолові«- Банда володіла
різноманітнюю зброєю: гвинтівками, карабіна
ми, автоматами, пістолетами, холодною зброєю
(шаблі, ножі), навіть^ кулеметом! До речі, вхо
дили до цієї групи два мтпіціонери.

Звичайно, присвоєння звання пов’язане і з
цією операцією. Але тільки через «і». Нелегко
стати генералом! Хоч, як свідчить прислів’я, ко
жен солдат про це мріє.

о

— А про що мріє генерал!

МДРУСЕНКО: Найпростішо сказати — проте,
щоб наша робота була непотрібною. Та це ро
жева мрія. Ви не повірите у щирість. На мій
вік, знаю, роботи вистачить. І все ж колись її
не буде.
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КОР.: Вікторе Максимовичу, вибачте, я вперше розмовляю з генералом...

МДРУСЕНКО (посміхається):
Нічого, сподіваюсь, ми порозуміємось. Приємно, що до ме
не звернулася молодіжна газета. Що вас хви
лює?
КОР.: Демократія і дисципліна. Як два ці яви
ща співвідносяться! Сьогодні у нас стало біль
ше демократії. Це не може не радувати. Разом
з тим дещо насторожує...

МДРУСЕНКО; ААожете не пояснювати. Я зро
зумів. Сам над цим багато міркую. Демократія
і дисципліна — речі взаємопов’язані, тільки їх
спільність може забезпечити потрібний рівень
життя суспільства. Я маю на увазі і життя ду
ховне також. Демократія без дисципліни....
КОР.: ...це анархія.

МДРУСЕНКО: Правильно. Певно, у вас є під
стави стверджувати, що анархійні віяння мають
місце сьогодні. Наше управління працює на
абсолютне дотримання соціалістичної закон
ності. Абсолютне! Вас цікавить демократія і ди
сципліна безпосередньо в органах?
КОР.: Зокрема. Але й взагалі... Ви любите чи
тати пресу!

сутнс таке почуття, як професійна честь. Інакше
як назвати те, що вчорашній інженер сьогодні
торгує цукровою ватою або квіточками під
маркою кооперативів?
КОР.: Добре, що ви заговорили про це. 8 Бе
резня хотіла купити кеіти для друзів. У держав
них магазинах не купиш на свято. Довелося
звертатися до власників. Але ціни! Чи може
людина, яка живе на середню зарплату і не зай
мається індивідуальною трудовою діяльністю,
дозволити собі таку розкіш — дарувати друзям
три геоздики за десятку! Я навіть не витримала,
подзвонила заступникові начальника Ленін
ського райвідділу внутрішніх справ по політич
ній частині В. Поліщуку — мовляв, куди ж ви
дивитесь!
МДРУСЕНКО: Ні Віталій Поліщук, ні я нічого
зробити не можемо. Хоч скажу відверто, у са
мого іноді руки сверблять.

КОР.: Не кооперація це, а спекуляція. Ви ска
зали, що не боїтеся «виносити сміття», тобто
розкривати недоліки у роботі міліцейських ор
ганів. Мало у вас місце хабарництво, наприклад!

МДРУСЕНКО: За час моєї роботи на посаді
начальника управління тільки один раз така
історія трапилася. Судили начальника слідчого
відділення Олександрійського райвідділу внут
рішніх справ. За хабар.

А взагалі скарги на нашу роботу є. В основ
ному на грубість, хамство, порушення мораль
них обов’язків нижчими чинами міліції.
КОР.: З грубістю міліції і я стикалась. А хіба
вам не відомо, що про окремих міліціонерів так
кажуть: «Сила с — розуму не треба».

МДРУСЕНКО: Кажуть. Але не треба узагаль
нювати. В міліції різні люди працюють. Є
справжні інтелігенти, романтики (хоч як би не
природно це звучалої). Посиділи б ви бодай
тиждень у черговій частині того ж Ленінського
райвідділу, куди б ваш оптимізм дівся. З якою
публікою доводиться мати справу нашій міліції:
хулігани, наркомани, п’яниці, повії...

Зрозуміло, це не виключає необхідності бути
гідним звання народної міліції. З грубістю,
чванством, порушеннями ми боремося. Можли
во ще не так успішно, як хотілось би.

КОР.: Мені випадково довелось почути про
«маловиснївсьму історію»...
МДРУСЕНКО: Ви маєте на увазі події у сели
щі Смоліне? Мали місце неправомірні ди оперуповноваженого В. О. Лозинського “ "Р"ХОВУ“
вав заяви про злочини у селищ! Смол.не. У лютому 1988 року до нас надійшли скарги жителя
Малої Виски, а 4 березня вийшов наказ про
покарання винуватців. Оперуповноваженого Лозинського звільнили за статтею 69 Положення
про проходження служби (за дискредитацію).
Знято з посади начальника карного розшуку
Маловисківського райвідділу внутрішніх справ
В. В. Белова. Суворо попереджено керівництво
райвідділу товаришів В. I. Долю, А. Д- Андрійчениа, М. І. Титаренка.
Рекомендовано звернути увагу
керівництву
обласного відділу карного розшуку управління
внутрішніх справ на слабкий контроль за дисцип
ліною у Маловисківському РВВС і організацією
індивідуально-виховної роботи з підлеглими.
Де речі «маловисківська історія» — не виня
ток. Порушників ми завжди караємо суворо.

Суворість
чи милосердя?
КСР.: Вікторе Максимовичу, я зараз поставлю
трохи дивне питання... Що таке міліція!

вєаа

МДРУСЕНКО (замислився): На таке питання
відповісти непросто. Міліція — це складний
комплекс, десятки найрізноманітніших служб, а
всі разом — це охорона громадського порядку.
Міліція — це спокій в містах і населених пунк
тах.

КОР.: Отже, якщо спокій порушується, в пер
шу чергу винна міліція! Чого їй не вистачає —
суворості чи милосердя!
МДРУСЕНКО: Я завжди говорив, що з людь
ми, які спіткнулися вперше чи випадково, треба
бути милосерднішим. Я б їх взагалі до в’язниці
не садив. Це не те місце, щоб перевиховувати
злочинця. Ви, я бачу, ке погоджуєтесь.

КОР.: Про в’язницю не знаю« Але те, що наш
закон занадто м’який до злочинців, тут у мене
немає сумніву.
МДРУСЕНКО: До тих, хто неодноразово за
суджений, хто здійснив особливо тяжкі злочи
ни, треба бути ще суворішим. Але є злочинці
мимоволі. Втім, це тема іншої РОЗМОБИ —- мотиви злочинності.

КОР.: Мабуть, би праві щодо милосердя. Але
я настроєна консервативно, Милосердя До
вбивць! Мене вразив лист одного рецидивіста,і»
надрукований журналом «Огонёк», у якому той
зізнається, що вже давно діяв би рішучіше, ко
ли 6 не боявся виняткової міри покарання! А ви
говорите про скасування.

МДРУСЕНКО: Ви помиляєтесь, я ще не гово
рив. Але переконаний, смертну кару якщо вже
зовсім не можна відмінити, то треба використо
вувати дуже обережно. Хіба вам не відомі ви
падки, коли страчували безневинних? Тільки не
шукайте коріння у сталінській епосі. То була
трагедія, а ми говоримо про злісні порушення
соціалістичної законності працівниками органів
міліції.

КОР.: Щоб не страждали безневинні, органам,
міліції працювати треба. Тому, «то повів слід
ство в неправильному напрямку, свідомо сфаб
рикував справи, треба відбуватися не м’якмм
начальственним журінням чи пониженням
по
службі, а відповідати перед законом.
Вікторе Максимовичу, мені б не хотілось, щоб
у читачів склалося враження, що ми з вами по
сварилися, Я розумію, що гсЕорипа
занадто
емоційне і ви, працівники органів внутрішніх
справ, вщдаєте всі сили боротьбі зі злочинніс
тю, ифофіламткною злочинності. Для вас теж
важливе почуття колективізму!

МДРУСЕНКО: Так. Нині бегато цікавого з’яв
ляється. Особливо про міліцію.

МДРУСЕНКО: Для нас воно має бути одним
з найголовніших. Що було б, якби люди в
органах думали лише про себе, не відчували
плеча товариша! Адже іноді нам у прямому
значенні доводиться дивитися в обличчя смерті
як у випадку «петрівського пограбування».
’

Про професійну честь

КОР.: Виходить, між особовим складом існігс
дружба, неуставні стосунки!

КОР.: Справді, останнім часом стільки стає ві
домо про беззаконня, які чинять охоронці за
кону (іронія долі!), що аж страшно стає. Пись
менник Юрій Смолич говорив, правда, про ме
дицину, що її треба любити і шанувати, але кра
ще не мати з нею справи. Це ж саме слід ска
зати й про міліцію.
Як зрозуміти, що серед бандитів, чиї злочини
ви блискуче розкрили, було 2 міліціонери! Це
пляма на всю міліцію. И не єдина. Де коріння
такого відступництва!
МДРУСЕНКО: Розпуста, психологія хапуг, мо
ральна деградація — ось що привело до від
ступництва. Не треба валити все в одну купу.
Зрозумійте, справа не в тому, що вони мілі
ціонери. З таким же успіхом могли б бути інже
нерами, колгоспниками та ким завгодно! Я вам
більше скажу: у багатьох людей сьогодні від-

МДРУСЕНКО: Не зовсім вас розумію Яка
мене може бути дружба з лейтенантом? Я Л
цТУзнсУВу°жЯИтакиЮпиУта^ІЛІЦЄЙСЬК0МУ но«^иві.
чдймл
6КИ питання дисципліни. Ну, зеичайно, в окремих колективах між членами можуть бути ТІСНІШІ СТОСУНКИ- ппишАй
інтелігентність, Але й ТУТ ппТУ к ■ ТО6аРиство,
бувати не можна. Я ще раз п^сю""®45*0 3*‘
починалася наша розмова- тіл2! Р
’ З.чог°
демократії і дисципліни
взаємозв'язок
шої перебудови
Убезпечить успіх наКОР.: Ви вірите в перебудову!

МДРУСЕНКО; Вірю. Або
як говорили в давни«
ну: вірую.
Бесіду вела
Валентина ЛЕВОЧКО.

М’ЯЧ-НА І]

«Молодий комунар»
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КАЛЕНДАР ІГОР
Съ огодні
ст ар пі у а 51- й
чемпіонат
СРСР
& футболу
серед команд
2-ї ліги

«ЗІРКИ» в ПЕРШОМУ КОЛІ ЧЕМПІОНАТУ СРСР З ФУТБОЛУ
(ДРУГА ЛІГА, ШОСТА ЗОНА)
26 БЕРЕЗНЯ. «Кристал» (Херсон) — -Зірка».

12 Я:
2251о7 КВІТНЯ.

«Зірка» — «Маяк» (Харнів).
28 КВІТНЯ. «Зірна» — «Шахтар» (Горлівна).
5 ТРАВНЯ. «Дніпро» (Черкаси) — «Зірка».
___ (Чернігів) — «Зірка».
8 ТРАВНЯ. «Десна»
. а —* ■ ■ гч
: м. ■ • —>. І/опле.к /Пл п-п паї
ТРАВНЯ.
«Зірна»
— «Колос» (Полтава).
ТРАВНЯ.
«Зірна»
— «Нафтовин» (Охтирка).
16

Ю. Колаковсьний, воротар

М. й. Гасинець, тренер

Б. Абрамов, захисник

С. Улицький, захисник

В. Черних, півзахисник

М. Калита, нападаючий

1/ ОР.: Почнемо з листа до
редакції нашого читача
Валерія Бенюка:
«Часто буваю на матчах
«Зірки». Кілька останніх се
зонів команда виступає не
вдало, тому й глядачів на
трибунах негусто. Але ж,
наскільки я розумію, збори
зі стадіону — єдина стаття
доходу колективу. На чиї ж
кошти існує «Зірка»?».
ГАХ: Дійсно, одна із ста
тей— відрахування від до
ходів стадіону під час про
ведення матчів. Інша — до
пере
ходи від реалізації речових трудових колективів
хід на нові форми
госпо
лотерей,
розиграші
яких дарювання
— прикмета дня.
запроваджено
наприкінці Чи не пора й футболістів по
минулого сезону. Обидві ставити у більш жорсткі
статті збільшуються, звісно, умови?..».
тоді, коли на наш 22-тисячГАХ:
Давайте
будемо
ний стадіон приходить яко реалістами і не поспішати
мога більше болільників.
робити категоричні виснов
Та основним джерелом іс
нування номанди є спеціаль ки. «Он, у Дніпропетровську,
ні відрахування із статті соц он у Києві, а а нас...» — та
культпобуту флагмана віт
чизняного
машинобудуван ке чую зараз не від одного
ня — виробничого об’єднан болільника. І це дивує. Ну,
ня по сівалках «Червона зір
на». Цього року спеціальна хіба не зрозуміло, що поки
постанова ВЦРПС спільно з в нас не буде КОМАНДИ,
Міністерством фінансів
та
Держкомспортом СРСР уза а значить, поки болільники
конила права
футбольних вщерть не заповнюватимуть
колективів другої ліги. 18 трибуни нашого
стадіону,
майстрів шкіряного
м’яча
затверджуються як інструк про госпрозрахунковий ко
тори по спорту. 15 з них ма лектив не може бути й мо
ють оклад 220 карбованців,
троє — 200. Причому голов ви. В нашій зоні передумо
ний тренер у разі успішно
ви для набуття статусу прого виступу того чи іншого
-«-о клубу мають футгравця має право згохотич и Л?

0. Діброва, воротар

С. Шелест, півзахисник

Д. Кузьмін, нападаючий

«У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ,
В КИЄВІ... А У НАС?»

Наш кореспондент бесідує з начальником команди «Зірка»
Онисимом Аркадійовичем ГАХОМ

ЙОГО

ГРОШОВОЮ
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у

розмірі до 2-5 пгопгнт о иу
тарифних ставок. І на ст ль
ни ж — позбавити.
яки о
гравець не виправдовує на
дій. Отож
вступає в силу
один з елементів госпрозра
хунку..,
КОР.: До речі, далі в цьо
му листі говориться:
«Длл

б~ '

опопя,

Чернів

ців, Іг.л .*)-(. рамківська, Він«ииі Га й там при певних
зусиллях можна ввести пи
ше кілька елементів госп

розрахунку. Бо а ідеалі на
віть «Дніпро» ще не став

госпрозрахунковим і самофінансуючим клубом.
КОР.: Щоб «Зірна» стала
щось
КОМАНДОЮ, певно,
робиться?

ГАХ: Найперше — оновсклад
лено
тренерський
команди. Не завжди цей за
хід приносить
успіх, але
особистість головного тре
нера Іштвана Шандора —
вимогливого,
принципово
го, послідовного — вселяє
оптимізм. Один з напрямків
його роботи — вміле омо

лодження команди, спроба
створити
колектив
одно
думців з молодих і досвід
чених гравців. В останні ро
ки ми прагнули до миттє
вих успіхів і це призводило
до
тренерської
чехарди,
дати
Мабуть, настав
час
по
тренерам можливість
працювати
більше,
ніж
півроку-рік, зважаючи
на
відсутність необхідної тренувально'і бази і слабку від
дачу спеціалізованих
фут
больних шкіл області.

КОР.: І все-таки болільни
ку нетерпляче, він хоче як
найшвидше
бачити
свою
команду на верхніх щабелях
турнірної таблиці, хоче, щоб
улюблена номанда демон
струвала гру високого
га
тунку...

ГАХ: Думаю, цього зав
жди хочуть і тренери, в то
му числі й ми. Інша річ —.
якими шляхами йти до ме
ти? На мою думку, тут по
винне бути вміле поєднан
ня тренувального процесу з
якісним добором виконав
ців у команду,
яку
собі
уявляєш в ідеалі. Як
це
вдасться — покаже час.

• ?♦

22 ТРАВНЯ. «Чайка» (Севастополь) 25 ТРАВНЯ. «Океан» (Керч) — «Зірна, Ра
2 ЧЕРВНЯ. «Зірка» — «Кривбас» (Кривий □
5 ЧЕРВНЯ. -Зірка» - «Шахтар» (Павлоград?’
9 ЧЕРВНЯ. СКА (Одеса) — «Зірна».
играА)<
12 ЧЕРВНЯ. «Суднобудівник» (Миколаїв)-о: „
17 ЧЕРВНЯ. «Зірна» — «Торпедо» (Луикиґ рКг$>
20 ЧЕРВНЯ. «Зірка» — «Новатор» (ЖоЛг
24 ЧЕРВНЯ. «Нива» (Тернопіль) - .,3;*"
27 ЧЕРВНЯ. «Буковина» (Чернівці) 2 ЛИПНЯ. «Зірна» — «Закарпаття»
3 ЛИПНЯ. «Зірка» — «Прикарпаття»

В. Самофалов, захисник

Паламар^, захисник

І. Боднар, півзахисник

Е. Денисенко, нападаючий

мов, не гратиме цього ро
ку з «Зірці» і захисник Сер
гій Кучеренко. Не виправдав
наших надій під час трену
вального збору в Болгарії
молодий гравець Олег Коломієць — його відрахова
но з команди.
До заявочного списку поява
вихованці
ДЮСШору — захисник Кос
тянтин Сосенко та нападаю
чий Дмитро Кузьмін. Із УЖ™р°дсьног°
«Закарпаття»
до нас приишли півзахисни
ки
Михайло
Іваниця
та
Іштван Боднар, з Бердиче
ву,,
нападаючий Ігор ДооАбРиамовЛНзНТРе?ноп~ол|ОР>!.С

Михайло** ПІл1м1рчу3кХ3ИСпаИв”
пьГ/?аясьмого «Колоса» і син
Стуляла У,біт₽а Мирослава
Ступара півзахисник Воло
димир Ступар.
КОР.: Онисиме
Аркапійо.
5ут&
вУАьРКла^ска.
ченка..Щ Д
СеРпя
Ралю.

ГАХ: Багато
болільників
знають, що Сергій минуло
го року практично закріпив
ся в основному складі до
нецького «Шахтаря».
Але
скпа„МЄИНИМИ
обставинами
Тепер — про
зміни
що йому
в ^«Дається так,
команді. В «Таврію» пере треба жити в Кіровограді
І еж виявив бажання знову
йшов Леонід Федоров: в
київське «Динамо» — Ан грати в нашій команді (ми
дрій Кончельскіс. Ігоря Ма
звичайи0, нза>)),
та
когона призвано
в пави
ництво донецького
«шах.
Збройних Сил — він грати
таря» ніяк не погоджується
ме за одеський СК. У чер його відпустити, навіть за"
грожує «клопотаннями» про
каському «Дніпрі» виступа
н»
тиме воротар Борис Філа- Дисквал.фжацію,,, Втім
днями
тов. Закінчив виступати пів- буд^МОвнОСПІШаТИ1
захисник
Володимир
Ди-

І. Дробиш, п

------ -— Бліц-конкурс-—-—
Запрошуємо шанувальниці» Футболу
взяти участь у бліц-нонкурсі
ноглунара». Усім, хто бажає а** воло
дарями спортивної література‘'Вен’Р’В
та абонементу на віДв‘ДУван^?Лоший
участю «Зірки» в Кіровоград перами
приз), треба правильно відпов.о на три
запитання:

1. З яким рахунком і на ч» користь
завершиться матч «Зірки» з *итом*Ф*
ським «Спартаком»
ня)?
2. Назвіть результат матчу чРка> .
«Торпедо» Луцьк (Кіровоград и КВІТ°
НЯ).
3. Хто з Кіровоградців і в
проведе перший м’яч у ВОрОТ-* .....
ків на власному стадіоні?
аловсл_
Св°‘ прогнози надсилайте
3 пом,ткою «ФУТБОЛ

«у,

У

Останній термін надсила^’^пелем/
деи — і квітня (за поштовим
__

Ми
Для <3ірки> тренер І1Іай
Він, дійсно, є КМІТЛИВІ
А з ким команда мала пр*
м« \?еде ці прорахунку и.
5?Н Віримо, що будуть ПЄр^‘
ПпЧ/ЇЇких воротах збільшить1
К?г^о^аД1°НУ поведуть ДРГ
иіровоградських наших
і напад наш, надіємо
^ИЛЬНІШе, ніж в мині
Ще яскравіше з «Зір
ш бомбардир Мнха
ра^СИИків хороших в н
нЛ1?лодь в нас і ветерани
Мч?іємось’ Валерій Самой*
Ш яч не один суперника
г^урчат, як кажуть, '■<
Пп^Іштван Шандор згуі
Про них уволівальввьи
Тп-і- пррчитають безліч
Гг^хай мастить вам на
яПп!^ГИВне Щастя — це .
сюди добавить сил)
°ащ успіх там, біля чуна х

нок ’-з

ячів.

імі ПОЛІ.

& піт.

ІЧ - НА ЦЕНТР

«Молодий комунар»

26 березня 1988 року

[ГОР
МУ СРСР З ФУТБОЛУ
ГА ЗОНА)
ІЯ. Чайка* (Севастополь) — «Зірка»,
ІЯ. Океан > (Керч) — «Зірка*.
1. «Зірка* — «Кривбас» (Кривий Ріг).
Ч. ^Зірна» — «Шахтар» (Павлоград).
Я. СКА (Одеса) — «Зірка».
Я. «Суднобудівник» (Миколаїв) — «Зірка»,
ІЯ. «Зірка» — «Торпедо» (Луцьк)
ІЯ. «Зірка» — «Новатор» (Жданс>с>Г
4Я. «Нива» (Тернопіль) — «Зірк.
ІЯ. ^Буковина» (Чернівці) — «Зі^ЙЬ».
І «Зірка» — «Закарпаття» (Ужгород).
«Зірка» — «Прикарпаття» (ІваноФранківськ).

Чіалог '
з читачем
І. Д. Шандор, головний тренер

0. А. Гах, начальник

ИТАЄМО «Молодий комунар» всією
сім’єю, уважно, ще й обговорюємо
прочитане. Хочеться писати про свої вра
ження, думки, але не завжди є час. Та
нині все ж тани не витримали: багато
питань турбує не тільки нашу сім’ю, а й
багатьох знайомих, — приміром,
про
рідну українську мову, якою останнім
часом дехто відверто нехтує. Але ж це
мова наших батьків, дідів, прадідів. Діди
наші, прадіди, батьки — це також частка
нашого життя. Все досягнуте ними — це
боротьба за наше щастя, це зрілий колос
на землі, це наше все рідне, залишене
нам в спадщину, добуте в боях за нашу
Вітчизну.

Ч

ВСЕ ЦЕ—НАШЕ
мисник

захисник

ро:еР^дав
*нуарі?
Ко>ва-

по
зиці
Иосіаюужгтя»
снита
ИЧЄДоо>рнс

аумЗір:нин
пав*
ї син
лава
іолоДійоісна,
алюІИКІ8
улоГМ4ВдоАле
4«МИ
їому
Р«Ді.
нову
(ми, І
грів- =
іівхпься
> запро
не
иямм
очну

захисник

Я. Бобиляк, півзахисник

~~
Бліц-конкурс---------взя^Ру“^”°„ шанувальників
Футболу

комунані® у-Т вл'Ч'Ионку реї «Молодого
дапямм ? ‘ Ус,м' хто бажає стати волота
літератури, сувенірів
участніНЄЛ?гНТу на відвідування матчів за
приз{ Тпеб,РК„И>> В НіРовограді
<п«РШий
запитанні пРавипьно відповісти на три

І- 3 яким рахунком і на чию користь
звершиться матч «Зірки» з Житомир.
ня)?М *СпаРтаком» СЖ"~^ИР* 5 кім2. Назвіть результат матчу «Зірка» -=>
^^Рп^до» Луцьк (Кіровоград., Ю квіт»
З* Хто з кіровоградців і в яко>!У матчі
проведе перший м'яч у ворота -Упернц.
ків на власному стадіоні?
оеп^ї.*
,РР°гнози надсилайте .]15ааАРесу
Конкурс П°М’ТКОЮ <‘ФУГБОЛЬНИ* БЛ,ч-

деі?СТа7н|й термін надсилання
8*5ПовІден — 1 квітня ^за ПОШТОВИм штемпелем),

Ми віримо!"
«Зірки» тренер Ша1І§^е;<Уиои

Вій.
є кмітливий
ъЛ кдійсно,
и.м команда
мала нР^Е^ь, °К
Ми гннЙ? ці прорахунок напій , Я
В
Щ° буду
£ь ПЄ«ТЬСЯ М’ЯЧІВ
до Чу^нч°п
АЙ«? воротах
збільшиться
‘ив.
Кігужп£ °НУ П(УВЄД\ГГЬ ДОрОГШ гі&
Р?°2Ірацських наших гляД& -ІІЄ
Сит.»?Д наш’ надіємось. &: чіта,
^И-^ЬН]ше НІЖ В МИНУЛІ * 1 згіСЯе
&? я5кРавіше з сЗірнсно*
бомбардир Михайло ^ .гЛо
Є Ї/ИК1В хороших в нас неНсл££?;?ь 0 нас ’ ветеран« с,
ВалеРій Само^
2 к? °дин суперник
Ра*УЮть
ТаРьаТ' як кажуть,
0рліз;
Ііптван
Шандор ягу ролів.
НИх Уболівальники
То-.1 прочитають безліч
П°ЛІ,
щастнть вам на Ф>Т.яеН,ІЯ й п!т.
^портивне щастя — це н?^олЬ. Г
Ват %СК?ДИ бавить сиДУ в°ор^
ваш у спіх там, біля чужих
^КИИ

Як прикро, коли чуєш: «Мамо, купи
мені книжечку!». — Це дитина просить,
а мати: «Вона погана, на українській
мові...». Хіба так тяжко росіянам, які
живуть в УРСР, вивчати українську? А
без цього, думається, не може бути
справжнього інтернаціоналізму.
Учитель з вищою освітою, який живе
на Україні і не може відповісти дитині
на запитання українською мовою, або
в українській школі читає історію чи ін
ший предмет російською, робить погану
послугу єднанню народів на грунті рів
ноправності й взаємообміну. А прямий
наслідок такого «патріотичного» вихо
вання — захоплення закордонними ви
крутасами, на які соромно дивитися.,,
Сидиш біля телевізора із своїм сином,

В. Наумчук, захисник

М. Іваниця, півзахисник

НЕ ТА МЕТА
Відверто кажучи, я — прихиль
ник орієнтації на власні кадри. І
футболістів, і тренерів. Але коли до
відався, що «Зірку» очолив Іштваи
Шандор, заспокоївся. Фахівець цей
з іменем, команди, з якими він пра
цював до цього, ніколи не пасли
задніх. Врешті-решт, добре, що хоч
не прислали нам тренера на зразок
Самохіна (пригадуєте?), який у
Футболі
«прославився»
хіба-що
п’ятьма сумнівними м’ячами, про
пущеними у ворота київського «Ди
намо» в Ташкенті, та тим, що га
ряче тиснув руку заміненим грав
цям «Зірки» (це коли її очолював)'.
З нетерпінням чекав публікацій,
де б новий наставник поділився пла
нами команди. І ось воно з’явило
ся — інтерв’ю з Іштваном Шандо
ром. Ділове, конструктивне. Але до
чого прагне наша улюблена коман
да?! Потрапити в десятку кращих.
А чому не «двадцятку», як
торік?
Звичайно, тренеру не хочеться обі
цяти неможливого, виглядіти в очах
уболівальників пустословом. Та чи
не розхолоджує така, м’яко кажучи,
скромна мета футболістів? Чи
не
«завдяки» їй починають вони діли
ти матчі на головні і другорядні, ра
хувати, де треба взяти два очна, а
звідки й «бублика» можна привезти/

Гадаю,
зі мною:
ше тоді,
найвищу

що болільники погодяться
успіху можна досягти ли
коли ставиш перед собою
мету.

В. Ступар, півзахисник

«Фанатів» — геть
зі стадіону!
Кіровоград — футбольна перифе
рія, це відомо всім, і чудово! На мою
думку, це позбавляє нас від бага
тьох неприємностей: ніхто не розгу
лює вулицями з прапорами, ніхто
нікому, вибачте, не ламає ребра. Хо
ча елементи «фанатизму» присутні
й на стадіоні спортнлубу «Зірка».

Не раз спостерігав, як безвусі мо
лодики (певно, учні ПТУ чи техні
кумів) вигукують: «Зірка» — гей,
гей І», або декламують сороміцькі
віршики. З такими треба повести
рішучу боротьбу, їм не місце на
стадіоні!
Н. КОВАЛЕНКО,
ветеран праці.

м. Кіровоград.

Раді гостям
Заздрю болільникам., які мають
можливість відвідувати матчі за
участю команди майстрів. На жаль,
мешкапці сіл та й райцентрів про
це можуть тільки мріяти. А чому б
«Зірці» не практикувати частіше
(ясна річ — під час перерв чи «ві
кон», як ми називаємо в календа
рі) виїзди в райони області, зустрі
чі з місцевими командами та шану
вальниками шкіряного м'яча? Це б
принесло неабияку радість боліль
никам, особливо юним.

ю. швигол,

О. ОЛІЙНИК.

м. Кіровоград.

смт Устинівка.

Випуск підготували Микола ЧЕРНЕНКО? Анатолій БЕЗТАКА,
Василь ГРИБ (фото).

І
І

дочкою або внуками — і не знаєш, де
подіти очі. Хіба це виховання культури?
Після такого «виховання» цілком зако
номірними видаються вчинки молодих,
описані в статті «Невеличка «домашня
війна» і роздуми після неї».
Як могли оті підлітки знущатися над
прапором на могилі загиблих воїнів? Як
у них піднімалася рука руйнувати святе?
Це недопустимо! Звичайно, треба пока
зувати життя без прикрас, не боятися
«колючих» тем. Та хіба молдавани не
люди? Наша сім’я тимчасово працювала
у Молдавії, люди гам хороші, гостин
ні... До речі, в нашій області теж є се
ла, де живуть молдавани: Грузьке, Су
ботні, Мартоноша...

І

Раніше в українських школах названих
сіл вивчали російську, українську, ні
мецьку і молдавську мови. Хіба це по
гано — знати чотири мови? Мати моя —
українка, батько — молдаванин, дід —
росіянин. Для мене всі три мови рідні,
володію і пишу вільно всіма. Знання
молдавської мови допомогло мені в мо
лодості вивчати французьку мову, бага
то зустрічала подібних слів, а чому наші
земляки соромляться говорити україн
ською і молдавською? Хіба це сором?
Навпаки, це дуже добре — володіти кіль
кома мовами, особливо вчителеві. Сором
ганьбити людину, обманути, обікрасти,
так само сором не цінувати свій рідний
край, батьнів, мову своєї матері, насміха
тися з наших здобутків — здобутків ми
нулих поколінь, які дали нам сьогодніш
нє життя.

І
І

Сім’я ЛИТВИНОВИХ.

м. Кіровоград.

Захистіть від
«джентльменів»

І

(ДВА ЛИСТИ НА ОДНУ ТЕМУ(.

Шановна редакціє!
Пишуть вам мешканці
гуртожитку N2 3 КІровоградського
технікуму
механізації
сільського
господарства.
Йдеться
про нашу особисту безпеку: дійшло до того, що
наші дівчата нерідко повертаються із
вечірніх
прогулянок до міста в
сльозах.
Причина — в
обурливій поведінці хлопців, які живуть у мікрорайоні вулиці Пацаєва.
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На жаль, у нашому класі з 29 чоловік тижневик пе
редплачую я одна. Мені хочеться довести своїм одно
класникам, що «Молодий комунар» цікавий і змістов
ний. Люблю читати «На дозвіллі», «У колі муз», «Осо
бисте життя», «До шістнадцяти і старші». Маю до ре
дакції пропозицію: більше пишіть про сучасну моду.
Хотілось би також більше пісень, які виконуються у
стилі «рок». Адже цим цікавиться найбільше моїх од
нокласників.
Т. ФЕДОЛЯК,

Так, наприкінці
лютого наші дівчата поверталися з кінотеатру
«Ятрань», коли до них
причепилися
небажані
«проводжаючі». Спочат
ку вони запропонували
«погрітися», Коли дівча
та рішуче відмовилися
вести розмову на що тему, то підвипнлі «джентльмени» почали иабиватися «в гості» у гуртожиток. Коли дівчата й
иа це не погодились, то
ці молоді хами почали
бити їх по обличчях,,.

І
І

На жаль, люди,
що
стояли на зупинці біля
НіСМу й все це бачили
(а були там І працівники міліції), і не подумали
допомогти
нашим
дівчатам. Треба сназати,
що подібні випадки непоодинокі. Місцеві хлопці взяли за правило піджидати нас, учениць технікуму, біля гуртожитку
й «розважатися» таким
чином. Звертання по допомогу до дирекції технікуму нічого не дають.
Ми вже дорослі, вісім
надцятирічні,
а в кіно
чи просто на прогулянку
виходити боїмося. Якщо
ж нам черговий
наряд
міліції забороняє знахо
дитися на вулиці після
21 години, то чому
ТІ
16—17-річні «джентльмени» із запахом спиртного шляються
вулицями
безперешкодно?
Цікаво,
що думають з цього приводу батьки неповноліт
ніх хуліганів та право
охоронні органи?

Учні третього кур
су Кіровоградського
технікуму механіза
ції сільського господарства (три підпи
си).

Хто як розуміє

І

І
І

Я — восьмикласниця. Як і мої ровесники, цікавлюся
сучасною музикою. Добре, що «Молодий комунар» нема
ло пише на цю тему.

« * *

Прочитав у номері за 27 лютого ц. р. листа олек
сандрійських «металістів» під заголовком «Зрозумійте
і нас». По-моєму, хлопці неправі, що газета тільки ос
таннім часом приділяє максимум уваги сучасній музиці,
в тому числі й «хеві металу». Тобто: ними, «металіста
ми», цікавляться. А чим цікавляться самі «металісти»,
крім своєї музики?
Часто буваю в книжкових магазинах обласного центру,
але жодного (!) разу не зустрів там жодного «металіс
та». А жаль. Бо коли б хлопці, захоплені «хезі мета
лом», хоч трохи поцікавилися ставленням до цього му
зичного напряму у нас та за рубежем, вони дізнались би
із книжок немало цікавого. Але їхній куций духовний світ
обмежується «металічною» музикою та ще відповідним
одягом.

І
І
І
(І
п
І
І
До речі, про футболим із написами й інші атрибути.
І Певно, дуже важко молодим людям, котрі написали лис
1 та, спробувати критично переглянути своє тимчасове (я
в цьому певен!) захоплення. Невже вони вважають, що
І навіть найкраща імпортна чи вітчизняна футболка або
І чорні рукавични допоможуть їм стати справжніми людь
І ми, яні мали б за що поважати себе? Поважати за одяг—
І це, по-моєму, принижує людське в людині. А потім, бути
І як усі («всі «металісти», то і я «металіст») — хіба це не
й сковує творчі сили людини? Адже це те саме, що зарані
І погоджуватися із сірістю, обмеженістю власного «я». Де
І тут орієнтуватися на високі вершини моралі, культури —
І нам би футболочку імпортну (або й вітчизняну), та курІ точку із цепами, та останній запис улюбленого ансамб
І лю!.. Хіба не це сповідують «металісти»?
.
С. ПРДВЕЦЬКИИ.
І
І
І
І Хоч листа й не було надруковано

|
І
І
І
І
■

Молодь села Кирилівки
Добровел ичківського ра
йону написала до редак
ції про своє невдоволен
ня
роботою місцевого
нлубу. Він недавно побу
дований, але кінофільми
там не демонструються,
бо приміщення хоч і зда
не, але кінобудка недо
будована.
Відповідь на скаргу на
дійшла від першого сек
ретаря
Добровеличнівсьного райкому
ЛКСМ
України В, НОВОСАДА:

— Скаргу молоді се
ла було розглянуто на
спільному засіданні пра<
І цівників райкому
ком
сомолу і дирекції Добі оовепииківгької
оайкі-

номережі. Факти
твердилися.

під

Ян повідомив директор
Добровеличнівської кіно
мережі В. О. Поважнюк,
будинок нультури
села
Кирилівки зведений 1986
року на кошти колгоспу
імені Свердлова
Доне*
давна будинок культури
не
експлуатувався ян
слід через відсутність кі
ноапаратури, яку пови
нен був встановити кол
госп через посередництво
«Союзголовнаукприладу»
І здати в оренду дирекції
райкіномережі. Цього не
було
зроблено вчасно
Тому в січні цього року
в Кирилівському будин
ну культури встановле
«о кіноапаратуру
«КН
17» з мигпп оезепоної.

І
І
І
і

«Молодий комунар»

26 березня 1988 року
тись за чужі гріхи (в школі з радіс
тю позбуваються «трієчників»)? Подруге, одна формальність тягне за
собою наступну: не ходить такий
«трієчник» на уроки тиждень, дру
гий, третій, а ми однак змушені бі
гати за ним, атестувати його...
З цього приводу можна було б
ще довго дискутувати, але давай
те повернемось до матеріалів Пле«
куму.

МОГЛИ ПЕДАГОГИ ВЧО?А,

АЛЕ НЕ СЬОГОДНІ

Лютневий Пленум партії, якого з нетерпінням чекали вчителі, винладачі,
майстри виробничого навчання, усі причетні до виховання і навчання мо
лоді у школах, училищах, технікумах і вузах — сьогодні вже історія. Мате
ріали партійного форуму нині широко обговорюються у педагогічних ко
лективах. Принципово, часом полемічно проходили обговорення. Про це
можна судити і з інтерв’ю, яке- взяв наш кореспондент у заступника дирек
тора з навчально-виховної роботи Світяоводсьного середнього професійнотехнічного училиша Я? 5 Я. Р. МОРОЗОВОЇ.

КОР.: Людмило Рсбертівно, ваші
найперші враження бід Пленуму!
Л. Р. МОРОЗОВА:
ЛАа^еріали
Пленуму перечитала зі сторінок
нашої вчительської преси букваль
но до слова. Врешті, як і належить
педагогові. Думаю, що кожна лю
дина освітянської ниви, яка пова
жає свою роботу, зробила те ж са
ме І ось після прочитання який
зробила висновок: особисто я че
кала від Пленуму більшого.
КСР.: Взагалі чи конкретне щось
масте на увазі?
Л. Р. МОРОЗОВА: Про все гово
рити не збираюсь, дуже багатий
спектр різноманітних питань пору
шувався. Педагоги середньо? шко
ли, вузів, думаю, скажуть про свої
враження. Говоритиму про профе
сійно-технічне навчання. В доповіді
секретаря ЦК КПРС Є. К. Лигачова
не знайшла очікуваного. Навіть у
виступах працівників профтехосвіти на Пленумі більше було кон
кретності й визначеності, ніж у до
повіді. Може хтось думає й інакше,
але я скажу відверто: багато моїх
колег в СИТУ № 5 сподівались, що
на Пленул*.і серйозна піде розмова
про те, на що ми досі заплющува
ли очі. Я веду мову про прилісову
середню освіту. В стінах профтех
училищ.

КОР.: Не зрозумів...
Я. Р. МОРОЗОВА: Наше училище,
наприклад, віднедавна дає окрім
фахової підготовки ще й середню
освіту. Чи задумувались ви, якого
гатунку ця освіта? Здебільшого най
нижчого. Бо приходять в училище
учні переважно з одними «трієчка
ми». Вони, чесно ках<учи, тікають
зі школи. Від навчання, від науки
тікають, то хіба зможемо ми їм тут,
в училищі, дати знання середньої
освіти на тому бідному багажі, який
вони приносять зі школи? Восьми
класники йдуть в училище навчи
тись професії, і ми знаємо, наскіль
ки серйозно ставляться вони до
уроків професійного навчання, ви
робництва.
КОР.: Чи ж не здасться вам,
Людмило РобертІБно, що окремі
діти, якщо їх не змушувати, не схо
чуть І ЕОСЬММрІЧНОЇ освіти здобу
вати?
Я. Р. МОРОЗОВА: По-моєму, ви
трохи- неправильно мене зрозумі
ли. Я не взагалі проти середньої
освіти, хоча, здається мені, фор
мальні «трієчники» навряд чи щось
додають у своїх знаннях в дев’ято
му й десятому класах. Я проти
того, щоб профтехучилища давали
середню освіту. По-перше,
чому
наші викладачі повинні розплачува-

КОСЬ, помітивши учня біля будинку культури $
цигаркою в руках, я підійшов до нього й Запи
тав:
— Скільки це тобі років, що ти вже куриш?
— А вам яке до цього діло? — нахмурившись, від
казав мені.
— Уроки ж, мабуть, ще не зробив? — пожурив я
його. І почув у відповідь:
— А в мене є кому робити...

Я

Хіба можуть бути спокійними батьки^ коли в доч
ки чи сина «не виходить» задача? Звичайно, ні. їм не
терпляче хочеться допомогти, підказати. Не задуму
ються кони над цим хибним кроком. А це ж тільки по
чаток. Згодом взагалі не стануть задумуватись: роз
в’язувати задачі дітям чи ні? Розв’язувати, «дже ко
му приємно вислуховувати зауваження и нотації вчи
телів, що їхні діти приходять в школу не підготовле
ними чи з невиконаним завданням?

КОР.: Чи всі умови створено у
вашому училищі, аби теорію набли
зити до практики! Мається на ува
зі забезпечення
матеріально-тех
нічне.
Я. Р. МОРОЗОВА: Наше базове
підприємство, можна сказати, уже
перебудувалось. Ще два роки тому.
Сьогодні ми чи не найкраще в об
ласті зуміли знайти спільну мову із
заводом. Звичайно, найбільше ро
били для цього заводчани. Нам по
будовано прекрасний
навчальний
корпус, ось в лютому тільки пере
брались, ще в окремих приміщен
І так батьки втягуються в «роботу»,
нях (актовому залі та в їдальні) три
що сприймають її за обов’язок. За
вають оздоблювальні роботи. Зво
бажалося дитині піти в кіно чи на
дяться майстерні. Новий навчаль
концерт — вона й підганяє: «Швид- .
ний рік, у вересні, ми почнемо у
шо розв’язуй, мамо, та краще. Вчо
всеозброєнні.
ра погано міркувала, то й допустила
КОР.: Місяць тому перебрались.
помилку. Тату, ти пиши, а я побіг, *
А як же навчались і працювали ра
ніше!
бо запізнюсь в кіно».
І батьки виконують вже не прохання, а вимогу ди
Л, Р. МОРОЗОВА: Бодай не зга
тини, не задумуючись над кінцевим результатом. На
дувати. Навчання велось настільки
слідків не доводиться довго чекати. На батьківських
примітивно, що... Ще гірше, ніж у
зборах класний керівник вказує на байдужість учня,
школі: на дошці схематично пока
несерйозність і тому подібне, чим ображає батьків і
зували те, що учні мали б бачити
викликає в них неприязнь до вчителя,
й на чому працювати, на пальцях
показували... Серйозно, без пере
Найбільше провини допустили ж самі батьки. При
такій «підтримці», «турботливості» діти не навчаться
більшення. Групи навчались на різ
мислити, самостійно виконувати завдання, не будуть
них заводах, викладачам протягом
уважними на уроках, щоб зрозуміти програмовий ма
дня треба було їздити з одного
теріал. Потім у старших класах вони но здобувають
знання, а чекають, щоб єручили документ про осві
кінця міста в інший, щоб провести
ту. Принциповий, вимогливий учитель не може зми
урок. Тепер ми як на світ иеродиритися з такими випускниками і пише об’єктивну ха
рактеристику.
лися.
Ось тоді вже не втримати батьків: «Моя донька не
КОР.: На Пленумі багато ГОБОрКвинна. Вчителі винні. Не вміють вчити дітей, а ш.е й
лось про демократизацію народзвуться педагогами».
ної оезіти. Які перспективи розоитну самоврядування у вашому учи
Чого можна чекати в майбутньому від таких дітейлищі?
учнів? Працьовитості? Порядності? Відданості у до
Л. Р. МОРОЗОВА: Дуже це бо
сягненні мети? Ой-сй!.. Можна уявити, як сажко бу
люче для нас питання. Ось вам до
де виховати з них сумлінного робітника чи колгосп
водиться бувати нерідко з школах,
ника. Якщо це взагалі можливо...
училищах — як там пробиває собі
Леонід САВИЦЬКИЙ.
дорогу семсврядувєннл?
с. Рівне,
КОР.: З потугами. Та й багато за
Новоукраїнський район.
лежить, як це не парадоксально, не
від учнів, а від дирекції, виклада
чів. Від того, наскільки правильно
вони розуміють демократію.
КАЛЕЙДОСКОП ПР.ОФТЕХОСВІТИ
Л. Р. МОРОЗОВА: Нічого й див
ного. Принаймні я зробила висно
велика увага приділяється
вок, що в училищі учні майже не
раціоналізаторському руху
готові вести самоврядування. Це не
...
та винахідницькому
по
означає, що ми зовсім від нього
шуку.
відмовляємось. Є в нас учпрефТільки останнім часом
ком, до якого входять 17 учнів
винахідниками
системи
вони можуть активно впливати на
нрофтехосвіти області бу
організацію дієтичного харчування,
ло подано 113 рацпропо
дотримання техніки безпеки,
ди
зиція, 94 з них впровад
сципліну під час уроків, розподіл
жено у виробництво. Так,
путівок на санаторне лікування...
В області вже стало тра
раціон а л і з а*
Однак. Серйозно про самовряду
диційним проведення. по- иещо д а в н о
стійнодіючих виставок тех торську пропозицію «При
вання можна говорити лише на рів
нічної творчості,
оглядів- стрій для кріплення метані навчальної групи. Як про еле
нонкурсів на кращу
по
мент гри. На рівні училища — ні.
становку роботи в проф лево-керамршнх конструк
пластинок при . на
техучилищах по розвитку цій
Самоврядуванню треба вчити в
технічної
та
художньо- паюванні на різець» май
школі. А наші п’ятнадцятирічні пер
прикладної творчості учнів.
шокурсники ще настільки несвідо
Проведення цьогорічно стра виробничого навчан
ня СПТУ. № К) Новом и рмі, що покластися на їхню само
го огляду-копкурсу
при
стійність ми ще, на жаль, не мо
свячується 70-річчю Ле городського району Б. Т.
Капелюшного впровадже
жемо.
нінського комсомолу. В но на багатьох підприєм
КОР.: Ваше училище за підсумка
огляді бере участь 320 ствах області.
ми минулорічного соціалістичного
гуртків, у яких любов до
змагання — найкраще в області.
техніки об’єднала більше
Здавалось, і справи в вас мали о
п’яти тисяч учнівської мо
бути найкращі...
лоді.
Л. Р. МОРОЗОВА: Про успіхи
На ВДНГ УРСР сьогод
можне було б говорити значно біль
ні експонуються п’ять ро
ше, ніж про недоліки. Але насам
біт гуртківців. Серед них
перед на недоліки, проблеми нас
н ай більшою по п у л я р н іст ю
саме життя змушує^ звертати най- ф
користується модель сі
серйознішу увагу. Досягаємо
ми
валки ССТ-126, виготовле
успіхів і в навчальному процесі: чи 0
ної учнями СПТУ № 4 під
багато училищ можуть похвалитись
Весь інженерно-педаго
стипендіатом
імені
Ленінського 0 керівництвом майстра ви
гічний колектив філіалу
комсомолу? Чимало відгуків маємо О
робничого навчання В. І. Кіровоградського
СГІТУ
від керівників підприємств, де пра
Василевського (до речі, ця
№ 15 намагається впроцюють наші випускники. А хіба
модель була у 1987 році
тільки у Світловодську відомі наші
удостоєна золотої медалі ваджувати в навчальний
пронес нові форми і мето*
агітхудтеатри «Бригантина» та ан 0VI ВДНГ СРСР).
ди бригадного підряду в
самбль бального танцю (на Плену 0
Приваблюють глядача на
мі, до речі, справедливо говорилось
республіканській Виставці умовах госпрозрахунку.
про занедбаність естетичної осві 0 досягнень народного гос
Введення бригадного ПІД
подарства і творчі дороб РЯДУ у виробниче навчан
ти)? Але не про це, повторюю, сьо
0
ня
дало свої перші пози
им гуртківців з Кіровоград
годні мова. Ось, наприклад, нас за
ського СПТУ № 9 та Зна- тивні результати. Учні з
раз серйозно непокоять стосунки
груп КД-39 та Д-114 нада
м’янського СПТУ № 12. Цо
макет розгорнутої
схеми
ли
практичну
допомогу
училища з батьками наших учнів.
приймача
«Лідер-230»,
три•
магазинам № И9та№ 144
Доволі часто доводиться стикатися
нажер зв’язку та діюча мо
Кіровського продторгу, в
з фактами, що батьки зовсім мало 0 дель тепловоза ВП-100. Але виконали
план товарообіг
знають своїх дітей, їхні інтереси й
найбільше
школярів
та
гу на 15 тисяч карбован
запити. А хіба ж не батьки повинні О учнів можна побачити бі ців.
ля моделі парусного
бо
Цього року на виробни
робити вирішальний вплив на фор
йового
корабля
петровпрактику за прилавки
мування дитини як громадянина? В е ської епохи, яку виготови чу
магазинів
Кіровограда ви
ли учні СПТУ № 2 Вадим
цьому плані в нас ще непочатий
йшло 167 учнів, які взяли
Гаращенко, Віктор Бойчен зобов’язання виконати план
край роботи. Пленум-таки зайвий
ко, Іван Святенко та інші
виробничої діяльності
на
0 під
раз нагадав про це.
керівництвом О, С. Лог суму
44 тисячі карбован

А задачку
тато розв’яже...

.1 вітрильник
петровської
епохи

Бригадний
Підряд

за прилавком

Віктор Бенин за освітою філолог, але техніку знає ‘Т^бить “е г ірше. Із
серпня минулого року він почав працювати в СОТУ № 6
™
МОЇ творчості. Разом з учнями виготовили веломобіль, яким •“ бачите на
гізото снігоочисну машину. З Віктором Івановичем нарівні трудилися учні
типи №> 1 училища В. Товстоног, А. Куц,
І. Корж.
РУЗараз ці витвори любителів технічної творчості експонуються в облас
ному Будинку техніки.
фото в ГРИБА>

Маленькі
поради
майстрові
на всі руки

З Не біда, якщо в де
рев’яних ніжках табу
реток розхиталися гвин
ти. Закріпити їх можна
так: просвердлити гвинт
двоміліметровим сверд
лом наскрізь, а ніжку
наполовину,
замазати
гвинт клеєм, поставити
на місце і
закріпити
цвяхом.
Дитячий електрови*

палювач можна присто
сувати ще для однієї
справи: зварювати по
ліетиленову плівку. Як
що вам треба запечата
ти в плівку документ,
закладіть його між двох
кусків плівки й по ста
левій лінійці обріжте її
краї. Плівка
водночас
різатиметься і зварюва
тиметься,

■■ •

вина.

Розмову вів В. БОНДАР,
м. Світловодськ.

Поряд з технічною твор
чістю учнів у ході огляду

ців,

Я КАЛЮЖНА

о

«Молодий комунар»
26 березня 1988 року

>

«її ’ЯТЬ зечоРІв>>. Із легкої
руни драматурга Олек
сандра Золодіяа назва мого
п єси виокремилася від першооснози й пішла в хід як
синонім
зітканої з тендіт
них волокон духовної мате«П'ять вечорів великої
музики >, ЩО пройшли В Кі
ровограді й деяних районах,
були сплетені з тих же ни
ток. Наша газета за 12 бе
резня в замітці «П’ять ве
чорів» (вибачте, не втрима
лися від запозичення)
за
значала, що цей організова
ний облвідділом Музичного
товариства УРСР
цикл аечорів-роздумів вартий непоСп'.шного погляду. Тож зга
даймо їх...

— На одному з концертів
у скрипки Пікколо Паганіні
лопнули одразу три струни,
але музикант не розгубив
ся і зіграв на одній струні
так чудово, як ніколи досі.
Паганіні написав
мелодію
для однієї струни, а інші
завчасно підрізав.
Фокус
полягав у тому, щоб спону
кати людей слухати сер
йозну, велику музику.
Такими «фокусами»
ве
дучий концертів
Михайло
Семенович Казінік із Біло
руської філармонії «підігрі
вав» нашу увагу. Часом йоіго виступ нагадував моно
лог не музикознавця, а еру
дита. Ви знали, наприклад,

Онегина» («Мой дядя
са
мых честных правил...») тре
ба розуміти зовсім не так,
як вони читаються? А пові
рите, що Лєрмонтов не міг
написати найпростішого вір
шика на замовлення?

Але ми ставимо завдання,
щоб нас зрозумів кожен,
хто досі й чути нічого не
хотів про класику.
М’якше це можна було б
назвати школярством,
але
як сумно стало б від того!
Адже те слово — від «шко

Не можна клацнути фото
апаратом, тому, що всі за
тамували подих для мовчаз
ної розмови із самим со
бою. «Ты говорил без слов.
Ты был и не был. Ты уми
рал и возрождался вновь.
Ты обманул меня, но дока
зал, как бог, что ты играл
не на железных струнах».

О А ВІДМІНУ від цих гаст33 ролерів,
група
«Ав
густ» грала на цілком «за
лізних» струнах. Ленінград
ці вдруге привезли до нас
свій «важкий метал», і зно
ву той самий, що й мину
лого разу. Як і тоді, на
концертах «звук» і рух у
залі майже дорівнювали
тим, що на сцені. Ці музи
канти не повідомляли, що
хочуть дати публіці.
І керівник О. Гусєв, і учас
ники ансамблю ухилилися
від того, щоб розповісти
про себе: «Зал повний —
значить, ми потрібні публі
ці!».

незадоволеною
потребою пробує писати вірші, музи
в спілкуванні, самореаліза- ку і грати на гітарі.
ції й недостатньо розвине
Музика, яку по-простому
ним рівнем культури й осві іменують «естрадою», на
ченості. Прийняті в
них гастрольній афіші останньо
норми екстатичної поведін го часу не була представле
ки на концертах лише част на. Не так давно вона вихо
ково сприяють емоційній дила з берегів. Колись у
розрядці, поглиблюючи за Мінську концерт Юрія Ан
гальну невротизацію...».
тонова перервався дикун
Часто і культурні й етичні
ськими
зойками — двоє
рівні носіїв музичного «за дівчат-безбілетниць
вирі
ліза» та його споживачів в
шили потрапити на висту
основному врівноважуються.
Жреці стилю «хеві
метал»
улюбленця через вентиля
навряд чи зірвуть голос, як
ційну трубу і там застрягли.
М. С. Казінік, відповідаючи
на записки (на пачки запи Колись редакція одержува
сок!) із залу. А зал
після ла листи на зразок:
«Моя
їхньої музики не потягне на
подруга день і ніч слухає
поезію... І, можливо, треба
не ставити під сумнів
до пісні Тото Кутуньо. Поясніть
цільність
запрошення
на їй, що то все дарма, бо він
гастролі
рон-винонавців, а
неї і живе а
скористатися
проведеною старий для
ними чіткою градацією есте Італії». Не колись, а недав
тичної підготовленості
мо но нам дзвонили: «Музика
лоді. Якщо вона хвилює ще
«Модерн токінг» житиме
ногось,
крім
нечисленних
музикознавців, нультпраців- вічної». А тепер нема
ні
ників, журналістів...
дуету, ні таких відгуків І
До категорії, котру
це
листів... Може, публіка охо
хвилює, можна зарахувати
лола до розмноженого а
й прихильників творчості радіо-, теле-, грам-, феро-,
бардів. Ця течія з музиці
відео- варіантах «диско»?
однаково далека й від ве
Може. Однак, мабуть, на
ликої музики, й від аван О. Барикіна, В. Преснякова,
гардистської — мається на В. Кузьміна, Т. Петриненка
увазі за характером. Однак зали заповнила б.
залізні струни не обділених
Тут адресуємося до інсташ
поетичним даром гітарис цій, які по штату відають 3Ä«
тів викликають у душі по прошениями на гастррлЬ
«Позаштатні» ж (по них прим
чуття, ближчі до сколихну їздили
і номпозитор О. РЛДЛ

Це правда. Потрібні. Ко
му? Наведемо думку жур
налу «Социологические ис
следования»:
«Серед «металістів» бага
то осіб невротизованих, з
високим
рівнем тривож
ності. Чи випадково це? Яка
тут роль «важкого металу»?
Одержані нами дані дозво
ляють сформулювати таке
припущення: групи «мета
лістів» — своєрідні «соці
альні ніші», «культурні гет
то», де збираються підліт
ки, вже невротизовані, з

тих класикою. Киянин Ігор жуков та тріо «Меридіан»)
усього не охоплять. От
Жук, приїзд якого «проби тільки
відділення
музтова*
ли» не матеріально заці риства «охопило» ще ра$
кавлені організації, а кіро творчу групу «П’яти вечо
рів». Щоб вона приїхала В
воградський клуб самоді жовтні.
Цю обіцянку публЬ
яльної пісні, — із таких ав на зустріла овацією...
торів і виконавців. Пісні у
Н. ПЕРСЬКА,
нього, здається, заготовле
8. ЮКАЛОВ.
ні за принципом «профорі
єнтації» та «за інтересами»:
На
знімках:
(зліва)
для шахістів, будівельників, учасник «П’яти вечорів» спі
художників, любителів со вак із Білорусії Михайло
ГРИЦКЕВИЧ та автор і ви
бак, риночних майстрів на конавець
власних пісень 1го0
всі руки... Вдячний у нього ЖУК.
слухач, хоч І нечисленний—
Фото В. ГРИБА
здебільшого ті, хто сам
і О. ЖЕЛЕЗНЯКА.

Паганіні, циганські наспі
ви, музика Вівальді... Це мо
же зіграти хтось
інший?
Відповідаю: «Здесь кто-то бы
сыграл. Но ниногда не смог
из скрипни сделать огнен
ную лиру!».
Дотик Гедимінаса до струн
може
примусити
людину
вперше взятися за олівець і
стати графіком...».

РОЗДУМИ ПІСЛЯ НЕДАВНІХ
МУЗИЧНИХ ГАСТРОЛЕЙ
— Навчу вас
розуміти
Баха за 4 хвилини, — каже
ведучий. — Він вичленяє зі
складної поліфонічної фуги
простеньку мелодію і пока
зує, як би вона звучала у
В.-А, Моцарта, Л. В. Бетхо
вена, Ф. Ліста, Р. Паулса.
«Ви повинні звикнути до ва
ріацій мелодії». І справді,
після такого звукоряду фу

ла», в якій нічого подібно
го учні
не чують... І зали
всі п’ять вечорів були пе
реповнені не тільки учнями
музучилищ, студентами музпедфанультету й викладача
ми музики, а й молодими
людьми, які за свої 18, 20 і
більше років відчули нрасу
великої музики,
можливо,
вперше.

Що то була за' музика?
Про неї написала наша мо
лода читачка Вікторія Кротова:

що Роберт Шуман підв’я га в авторській інтерпрета
зував безіменного пальця ції стає ніби своєю, зрозу
до стелі (щоб не заважав мілою.
— Прибічники академіч
£рати), аж поки не скалічив,
му
0 відтоді твори композито ного стилю навчання
ра виконувала тільки його зики, — продовжив М. С.
дружина? А знаєте, що по Казінік, — називають наші
шарлатанством...
чаткові
рядки
«Евгения методи

«П’ять вечорів — це час,
який заповнює ті клітинки
нашого життя, що здаються
пустими, втраченими і без
надійними. Якщо відверто
зізнатися, їх у нас немало...».
Непоказний зал перетво
рювався у храм. «Не зал, а
храм. Не человек, а демон.
Слепец прозреет, а глупец
поймет». Людина потрапляє
в світ, де лишається тет-а-тет
з душею та лірою. Це від
чуття з’являється, як тільки
піаніст Ігор Наймарк тор
кається строгих клавішів.
Ми розлучаємось зі стіль
цем та сценою. Ми там, де
обертаються планети, сяють
та тьмяніють зірки. Звичай
но, в цьому просторі не
просто дихати, але ми не
тільки поглинаємо кисень,
а й видихаємо новий склад,
невідомий ученим, але зна
йомий поетам та закоха
ним...
Цю музику неможливо
зрозуміти, осягнути, напи
сати до неї слова. Можна
під неї тільки поєднатися зі
світом над тобою, досі не
пізнаним.
У голосі М. Грицкевича
можна почути шалений сту
кіт серця і ледь чутне
зітхання. Можна уявити вір
туозних і стрімких кубин
ських танцюристів, слухаючи
гітару А. Кялпші.
А ось стрункий силует,
лагідна, але впевнена мова,
добрий погляд. Гедимінас
Далінкявічюс. Скрипка, по
рух руки, і весь зал завмер.

Е ПРИГАДУЮ де, але цей фільм дуже ни екранного часу, а за ними — головне в керівник Мпшкової фотостудії). Подруга ж світи педагогів та школярів, добрі актори-

Н «взували». За ходульність, вторинність, житті людини... Тут теж наводяться фоку Мишка й Генки виступає в основному як невдахи, злі, амбіціозні від достатків бать
^ргіорівнювали його з «Кур’єром» (до якого си — На Мишка (його грає син Олега Єф- об’єкт демонстрації карденівських туале ки, неприйняття сином можливого одру
рости й рости), з «Акселераткою» (до якої ремова Михайло) та Валерія Юрійовича, та
майже опустився), зі «Зломщиком» (у яко це не більш,, ніж крупні плани, Дивлячись
му хоч щось е). А тут розумійте так—нема. на них, думаєш про красиві очі і прики
Глядач на фільм не рвався. Хоч і назва у
нього інтригуюча — «Шантажист», і рекла даєш, стільки ж затягли оці модні окуля
ма через кіноролики й афіші була зваблива, ри, а не про стихії, що нуртують у душах...
а автор сценарію Е. Володарський —• не ос
таннє ім’я в кінодраматургії. Та й адрес
ність перспективна — молодіжна, а саме
юні, як відомо, становлять 70 процентів на
шої кіноаудиторії. Чого ж стрічка не схви
лювала? Чому нам не стискує горло, коли
дубуватий і нахабнуватий парубійко, ба- •
теньків синок, убиває свого друга — мило
го й доброго хлопця, котрому ми протягом
усього фільму співчували?
Вважаю, тому, що «хороше» й «погане»
Далеченько, десь на четвертому плані,
9 характерах і ситуаціях призначалося (не
за задумом авторів, а за результатом їхніх звучить у фільмі ностальгія по старій (а да
Трудів) нашому оку, вуху й мозку, але не лі й проситься слово «добрій») Москві, по
серцю. У фільмі, насиченому цілком реаліс дитинству, по хлопчачій дружбі, в якій усе,
тичними образами й подіями, з досить ди як сказав Хемінгуей, чисто і ясно. Про це
намічною і компактно побудованою фабу подбали художник і оператор, показавши
лою — нуль напівтонів. Нуль моментів, у поетичну столичну місцинку — Патріарші
які можна не просто передихнути від ка- ставки і ретро-провулки з майже музейни
ос ко пічного мерехтіння облич і розмов,
^Настроїтися на душевну хвилю , героя, ми решітчастими воротами. Тут, у вторин
пройнятися його болем. Пригадайте із «Сім них деталях, і сконцентрована вся цастель.
надцяти миттєвосте# весни» дві миттєвості: А серед персонажів (Мишко — виняток),
побачення Ісаєва-Штірліиа з дружиною і дуже чіткий поділ на «негатив» (Генка,
святкування ним Дия Червоної армії: пауза його батьки, директор школи, класний, ке
Кілька кроків, скупий рух, погляд,., Хвили- рівник) і «позитив» (мати Мишка, її друзі,
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ження матері) конструкцію стрічки.
А якби мене спитали, на чому фільм
усе ж тримається, я б засумнівалася, що
на Мишкові, хоч він і задуманий як голов
ний тут. Його переграє батько Олега. Пе
реграє і драматургічно, і особливо актор
ськії. Перетасуємо в пам’яті ролі О. Ширвіндта: самовдоволепі дуболоми, лизоблю
ди, кар’єристи, плейбої, пайосташііші боягу
зи... У нувориші з «Шантажиста» вга
дуються всі ці риси. А пайгостріше просту
пає одна — щоб усе «шито-крнто». Цим
пристрасним бажанням Валерій Юрійович
«дістав» усіх: і Мишка, і матір його, і її
колег, і Аню, і власного сина та дружину.
Дещо псує образ заїжджена метафора —
краще б дітей виховували так, щоб вони не
за розбиту машину. Вона стоїть у дворі, а крали й друзів не зраджували, ніж собак
на час ремонту й геть зникає. Так дозволь мало не па руках носили. Але й вона грає
те запитати: як же це мати Ані ні разу не на зловісну силу цього мефістофеля, що
кинулася, що з автомобілем не все гаразд? справа й зліва грабастає чужі душі. Чию
А епізод із украденою камерою: чому нам карбованцем, чию образою, чию погрозою,
тільки раз показали не дуже симпатичного чию — люб’язністю єзуїта... Валерію Юрі
міліціонера, а далі зовсім нічого не дові йовичу доведеться, звичайно, постраждати,
дуємося про Хід слідства? Якщо це й укол коли Генку посадять. Та він зі шкіри витіє
правоохоронцям, то надто вже безболісний. ться, щоб синочкові скоротили строк. Мо
А скоріше всього автори фільму елемен же, й справді Мншків шантаж, підлий сам
тарно забули про логічну необхідність роз по собі, стосовно цього негідника — спра
робки цієї лінії.
ведлива кара? Справедлива тому, що єдино
Такі технічні нестиковки дуже розхиту можлива? Тільки й зостається в пам яті від
ють і без того склеєну зі штампованих шма фільму, що це питання... н ДДНИЛЕНКО.
точків (астрономічно віддалені внутрішні

тів, її місце власниці машини, через яку й
закрутився кримінал, з не меншим успіхом
міг би зайняти й будь-хто з класу...
До речі. Приятелька Генки боялася, що
батько повернеться з відрядження і спитає

Мефістофель
патріарших ставків

«Молодий комунар»
26 березня 1988 року
1. ЦИТАТИ НЕ БЕЗ МОРАЛІ

Вже те, що кілька наркоманів, наявних у
Онуфріївсьному районі, живуть у Павлиші,
свідчить
не на користь самозаспокоєності
П ПОЧАТКУ процитуємо один важливий
дільничного. А факти пияцтва у будинку
" для даної теми документ:
нультури та біля нього, вульгарна поведінка
«Виконком районної Ради народних де молоді на вечорах відпочинку, «вияснення
стосуннів»? Як би тут все-таки прислужив
путатів повідомляє, що приміщення колиш ся
оперативний комсомольський загін дру
ньої церкви, яке знаходиться на території жинників, та й присутність деного із район
них
шефів-міліціонерів!
Павлиської СШ імені В. О. Сухомлинськой нечітке уявлення про згаданих
го, на обліку в Товаристві охорони пам’я тутПевно,
«неформалів» з міста, які появляються
ток історії і культури не стоїть, тому що у вихідні дні в Павлиші, збуджуючи різні
не € пам’ятником архітектури і не має іс чутки, породжене «відрубним» існуванням
культосвітніх занладів, відсутністю їхнього
торичної цінності.
живого контакту із правоохоронними. Так
Павлиська селищна Рада та дирекція само відрубно від усяких закладів і органі
школи кілька років тому вже порушували зацій Павлиша існує й сама молодь. Через
планований «вечір довір’я»,
про який
питання про капітальний ремонт даного те
сказав мені того дня голова виконкому се
приміщення з метою створення у ньому лищної Ради М. Карета, уявляється справді
планетарію, на що потрібно 100—150 тисяч справою вистражданою і потрібною. На то
вечорі представники влади, адміністрації
карбованців. Таких грошей поки що ніде му
місцевих підприємств та організацій хочуть
взяти.
повести з молодими відверту розмову про
Стосовно використання приміщення ко молодіжні проблеми. На жаль, у нас із О. Бицюком такої ж відвертої розмови по суті не
лишньої церкви під спортивний зал пові вийшло... Жаль, адже говорити було про що.

домляємо, що в проекті шкільного комп
лексу, який будуватиметься в 12-й п’ятиріч
3. АЛЕ ДЕ ГАРАНТИ?..
ці, передбачено великий спортзал.
Зате згадана вище нарада, яка відбулася
Про підземний хід, на який вказує гро в Павлиському будинку культури, була відмадянин О. Шевченко, в наявних історич
них документах та архівах про Павлиш да
них немає»...

8. ФЇЛІПОВ, секретар комітету комсомо*
Що ж, може, це і вихід для чоловіка. Але,
звісно, — не вирішення проблем культури І лу колгоспу імені Комінтерну»
молодіжного дозвілля. Про те, що такі реаль
но Існують, свідчать слова учасників роз
— Кафе наше теж поки що більше н|
мови.
ентузіазмі сьогодні тримається. Воно п&
В. ТОМИЛО, завідуючий клубом у Смета- трібне, але будинку культури не замінить,fi)
нівці:
С. КРИСЮК, парторг райспожнвспілкщ

— Клуб наш новий, та проблеми старі,
схожі на ті, що в будинку культури. Легко
працювати із школярами. Та, приміром,
гурток аеробіки для дівчат-школярок забо
ронили «з міркувань моральності». Разом з
тим, вчителі ближньої восьмирічки охоче
беруть участь у художній самодіяльності,
діє хор ветеранів, працює загін дружинни
ків; приходили на вечір і оті «розмальова
ні» гості з Кременчука, але все обійшлося
мирно..,

В цьому налейдоскопі думок І вражень помітно проступає одна: потрібен не просту
створений на папері рік тому культурної
спортивний
комплекс, потрібна
струнна
система, яка забезпечувала б не лише зай;
нятість «безконтрольної» молоді в спортзал
лі. клубі чи на вечорі в кафе, але и вихову?
вала у юних павлишан змалку такі риси к
такі переконання, які б стали для них по,
стінним джерелом небайдужості до громад
В. РЕЗНИК, секретар парторганізвції се ських справ, захистили б їхні душі від того
потоку псевдокультури, носіями якої є на
редньої школи:
їжджі «панки», «металісти», котрі,
корис
— Дозволити учням нашої школи ходити туючись пасивністю комсомольщв-дружинників,
нерідко
«задають
тон»
на
молодіж
увечері до будинку культури — це значить них вечорах, активно пропагують у вечір 
відривати їх від навчання та суспільно ко ньому Павлиші свою «неординарність». Ма
рисної праці. Не можна, однак, сказати, буть, відсутність таної системи виховання
не лише для Павлиша. Чи ж н$
що ми відірвані від клубної роботи, адже Єхарактерна
сама Ідея створення такої системи (можна
її назвати й КСК) утопією?

Ось ще рядни з листа І. Удода: «Говоримо
про перебудову, про боротьбу з наркоманією
Й пияцтвом, а не робиться нічого, так і жи
вемо, сподіваючись, що хтось нам допомо
же, адже правління колгоспу не звертає на
нас уваги...».

Одразу уточнюю: увагу на молодіжні
проблеми, про які пише Ігор, звернуто.
Саме з метою їх обговорення й вирішення
•ібралися одного дня в Павлиші на нараду
з питань перебудови культосвітньої роботи
представники багатьох (але, на жаль, не
•сіх) селищних підприємств, закладів, орга
нізацій, були тут присутні й інструктор
Онуфріївсьного райкому партії Д. Федотов,
•аворг райкому комсомолу О. Пітенко, за
відуюча відділом нультури райвиконкому
В. Бровченко. Головувала на нараді секре
тар парторганізвції колгоспу Імені Комін
терну О. Таран, яка очолює водночас і но•остворену раду секретарів парторганізацій
селища. До розмови, що відбулася на на
раді, ми ще повернемося, а зараз — тро
ки про роль і місце Павлиша в житті ра
йону.

2. ПРО ХАРАКТЕРНЕ ДЛЯ...
Специфіка життя цього багатолюдного
селища визначається, мабуть, найперше
Йлизькістю таких промислових міст, як
Світловодськ, Кременчук, Олександрія. Чи
мало павлишан там вчиться, деякі й пра
цюють, продовжуючи жити тут же, в Пав
лиші. Здавалось би й добре: не поривають
•в'язків із рідним домом... На жаль, ідилії
не виходить. Характерні для промислових
міст молодіжні явища й пов’язані з ними вертою І принциповою, — такою їй, влас
Проблеми стають фактом культурного жит не, й належало бути. Продовжувалася вона
тя Павлиша.
кілька годин, люди говорили емоційно, не
У музеї В. О. Сухомлинського, яний діє
при школі, де колись працював великий пе бракувало полярних думок. Не претендую
дагог, мені довелося вперше почути
про чи на дослівний переказ почутого, спробує
хлопців та дівчат, які щосуботи та щонеділі мо передати тут обстановку наради.
появляються то на вулицях селища, то на
Почалася вона невеличким звітом дирек
дискотеці в селищному будинку нультури,
То на танцях в клубі... Хто вони? Нічого тора І. І. Юмінова. Йшлося про проведені
певного про це довго не міг почути, крім: дитячі ранки (під час канікул), атеїстичний
«Мабуть, кременчуцькі чи світловодські, та й
наші є, а от хто — не назву на прізвища...». вечір та вечір вшанування вдів, про невдалу
Дільничний, старший лейтенант міліції О. Би- постановку п’єси (в середній школі учнямцюк був небагатослівним: «Так, буває, появ аматорам сказали, що знизять поведінку,
ляються. Але нічого страшного, ніякого кри як ходитимуть увечері до БК), нехіть мо
міналу: просто розмальовані, чуби гребеня
ми. руками, бува, розмахують, галасують. лодих робітників до участі в художній са
А так — ніяких сигналів... Чи бувають вза модіяльності, про занедбаність матеріаль
галі правопорушення серед молоді? Так, бу ної бази селищного
будинку
культури,
вають, де їх не буває, але то все баловство,
а те, що в Павлиші є наркомани, то ще не проблему із сучасними музичними записа
вся правда: їх мало й вони ізольовані... Мілі ми, відсутність костюмів для самодіяльнос
ція району взяла шефство над Павлишем, ті, потребу в гральних автоматах (таких за
комсомольський оперативний загін дружин
куплено кілька для райцентрівського бу
ників організовується...».
Пригадуючи нині слова Олександра Оме динку культури) тощо.
Чимало !з сказаного було справедливим:
ляновича, не можу позбутися думки: якось
приміром, той факт, що ще 25 січня 1986 родуже вже у нього все заспокійливо вихо ну виконком селищної Ради прийняв рішен
дить. Нічого, мовляв, страшного, як хлопці ня про кооперацію ряду організацій та під
трохи нахуліганили, із таких можуть і хо приємств селища на потреби нультури. З
часу перераховано на ці потреби аж...
роші люди вирости, є приклади... «Якщо того
1000 карбованців. І зробила це чи не най
дехто, бува, утворить що, то від безділля, менша з організацій — коконосушилка...
На жаль, говорив Іван Іванович, інструк
через те, що дуже багато сили. Кажете, сі
на скирту в чоловіка спалили? Та де там ція не дозволяє використовувати для своїх
Скирту — купку сіна, до того ж вона ле потреб гроші, зароблені за платні послуги
жала за тином, скраю дороги, а це не до- населенню (в даному разі — обслугову
вання танців і похоронів). Тут же, в ході
вволяється».
Важко, звичайно, не погодитися з О. Би- розмови, виявилось, що ці гроші можна
цюком, на предмет гуманного ставлення використовувати — для оплати керівників
до малолітніх хуліганів, чи стосовно того, гуртків художньої самодіяльності... Після
що хлопці часто чинять погане з нудьги... розмови (а була вона дуже бурхливою і не
Але вбачається в цьому і ще одне: праг- дуже приємною для Івана Івановича), зу
нення переконати і себе, І приїжджого чо стрівшись зі мною випадково наступного
ловіка; у Павлиші все нормально, підстав дня на автостанції, директор БК сказав:
для тривоги зе молодь нема. Чи ж справ «Усе! Подаю заяву на розрахунок, досить
з мене!».
ді так?

»
г—

Авторові цих рядків видається, що ні.
Не тільки тому, що в Павлиші є для цього
неабияка база, прообраз такого комплек- .
су, створений свого часу В. О. Сухомлин-Г
сь’ким. Головна гарантія — це розуміння
багатьма учасниками цитованої тут розмо
ви необхідності перемін і координації дій.
Як свідчення своєї поваги до цього колек
тивного розуму хочу висловити з приводу
описаного вище і своє.

Ця офіційна відповідь за підписом голови
Онуфріївсьного райвиконкому датована 1984
роком. Тепер наведемо кільна рядків із лис
та до редакції молодого павлишця І. Удода,
який датовано роком 1988-м:
«...Збудували у нас ще один музей, а на
віщо він потрібен, ніхто не знає... Затрачено
великі гроші, а музей після будівництва не
працює два роки. Виникає питання: для чо
го він стоїть, адже можна було збудувати
спортзал, у ньому завжди
було б немало
людей, і була б від цього користь...».

Уже з цих цитат можна зрозуміти: спорт
залу, обіцяного у 1984 році, досі будувати
не почали. А як же з колишньою церквою?
Стоїть. Правда, стіни ще більше облізли,
вікна побиті, а за старезними кованими две
рима та товстелезними мурованими стіна
ми, що нагадують фортечні, зберігається
всякий непотріб, старі парти, сільськогос
подарське знаряддя...

— Я свого сина увечері боюся пускати
до будинку культури. Тут же ввечері такі
лайки можна почути, що вуха в’януть!

4. АВТОРСЬКЕ РЕЗЮМЕ

ПРО СТАРІ ПРОБЛЕМИ
В КОНТЕКСТІ
НОВИХ ЧАСІВ

Тому, хто уважно читав ці нотатки, досі,
певно, незрозуміло: а до чого ж тут церк*
ва, до чого давно збудований, та недіючий ,
музей? Чи, може, вони згадуються прост
як мовчазні свідки чиєїсь нерозпорядлив у
вості, та й по всьому? Що ж, якоюсь мі
рою — так. Але й не тільки.

Шукаючи вирішення проблем молодіжно
го дозвілля, О. А. Шевченно та його однодумці-комсомольці дивилися й дивляться на
церкву як на приміщення Із міцними стіна
діє підлітковий клуб «Юність», беремо ми й високою стелею, придатне для спорт
залу. Тим більше — коли там все одно зна
участь у тематичних вечорах...
ходиться склад всякого непотребу. Що ж.
із такого складу
музей — цілком
О. ШЕВЧЕНКО, колишній морський офі зробити
прийнятно. Але спортзал... у храмі?

цер:

— Щосуботи й щонеділі зустрічаємо мо
лодих людей, які не визнають моральних
норм. Це в основному робітники й учні з
* ./ста. Кількість читачів бібліотеки, взагалі
людей, що цікавляться
громадськими
важливими справами, катастрофічно падає,
наступає бездуховність, поширюються не
гативні явища (пиячать, бува, під самим
БК). А про кооперування коштів на потре
би культури безплідні розмови ведуться
вже щонайменше протягом 10 років.

Стільки ж часу говориться про кадри для
культури. Ясно одне: доки ці кадри будуть
приїжджі зі Світловодська та Кременчука,
у нас своєї культури не буде...
Н. ЯНКОВА:

— А кременчуцькі й не зацікавлені, щоб
у нас були свої кадри! Доки ж директор
середньої школи буде забороняти ходити
нашим дітям до музичної школи, мотивую
чи це тим, що їм небезпечно переходити
дорогу? Бо втрачають від цього і діти, і
майбутнє культури. А таке ставлення до
всяких заходів, які проводяться за межа
ми середньої школи, характерні для її ко
лективу не один рік. Коли ж прилучати ді
тей до музики, до самодіяльності, — тоді,
як школу закінчать?
В. СУХОМЛИНОВА, бібліотекар:

—• При такому ставленні й появляються у
нас люди, чужі свого коріння, всякі там
«металісти», або просто байдужі і до книги, і до самодіяльності, і до всякої громадської роботи...
Не випадково присутні на зборах проти
ставляли практику роботи середньої школи
нині — тій, яка існувала при В. О. Сухомлинському. Мабуть, таки варто вчительському
колективові, нинішньому директорові Г. К.
Настасьєву прислухатися до нритини,
яка
на їхню адресу звучала того дня особливо
часто.
Не менше говорилося, на цей раз в пози
тивному плані, про появу у селищі нового
молодіжного нафе, про вечори, які там про
водяться по черзі для різних трудових ко
лективів Павлиша. Та кафе, на жаль, хоч І
цікаві там вечори, й конкурси усякі бува
ють, — це ще не вирішення проблеми. Не
вирішення хоч би тому, що тан можна охо
пити тільки незначну частину павлиської
молоді. До того ж, діяльність кафе оберну
лася ще одним боком, про що сназала О. І.
Таран: з появою нафе робота в БК ще біль
атихла.
ше з
—

Автор цих рядків є переконаним атеїс*
том. Та чи слід сьогодні нам, атеїстам, лег
коважно відмахуватися від того, що ска
жуть про нас люди найстаршого віку, для
яких приміщення церкви все ще залишає
ться храмом, хай і занедбаним, що скажуть
просто віруючі (а їх у Павлиші не так мало)? I потім — чи так уже рішуче «не
історичної цінності» павлиська церква, як
сказано у наведеному на початку цих но<
татків документі? Дозволимо собі з тим
не погодитися. Адже вона довгий час бу*
ла часточкою життя нашого народу. Чи ж
правильно, посилаючись на колишню куль
тову приналежність приміщення, відкидати
його значення як матеріального суб’єкта
певної Історичної епохи? Чи не настав час
по-новому, з відстані часу переглянути
своє ставлення до подібних споруд? На сьо
годні церква є, без сумніву, найдавнішою
монументальною спорудою селища і вже
тому має певне значення. Створення на її
базі планетарію, чого безрезультатно до-»
бивалися довгі роки павлишці, чи, скажі
мо, музею атеїзму, — справа, яка нині мог-*
ла б добре прислужитися й відтворенню
почуття історичної спадкоємності, відсут«
ність чи слабкість якого так сумно позна«
чається на ставленні теперішньої молоді до
прадідівської землі, до культурних і ДУ*
ховних надбань свого народу. Врешті, в си*
лу свого колишнього призначення церква
могла б стати ще й прекрасним концерт
ним залом для акапельного співу, для кла
сичної музики... Чи, може, тут ми у своїх
мріях-припущеннях зайшли занадто
леко?
Справа не в тому, чим стане
колишній
«божий храм» завтра — храмом науки, хра*
мом музики чи храмом Історичної пам’яті»
Тут важливе інше — чи ж появиться у но
вих поколінь павлишан ще одна дивна нн?
точка, яка єднатиме їх із минулим і сьогодні
свого краю....

Хтось, "може, скаже: для чого ці розба
лакування про планетарії, про історичну
пам ять, коли людям потрібен саме зараз,
а не колись, спортивний зал, коли треба
шукати коштів на будівництво спортивного
комплексу, яке таки все ще планується
розпочати в нинішній, 12-й п’ятирічці? Ма
буть, вичерпну відповідь на таке цілком
резонне зауваження дати нелегко. Але за*
думаймось і ось над чим: хіба раз на дого
ду сьогочасним інтересам люди втрачали
щось вище, важливіше — вічне?

ПОСТСКРИПТУМ. Наостанок хочеться ще раз повернутися до тієї незвичайної на«'
ради активу селища (на яку з’явилися, до речі, но всі, хто мав би бути зацікавлений
обговорюваним питанням). Тоді, у самому розпалі дискусії, О Таран запитала ДУМ»<У
З приводу зачеплених проблем у представника райкому комсомолу 0^пІїїнна/В!^
повідь Олександра була дещо незвичною, він сказав:
— Не знаю!

- самому ОлЄ^Л'^

ві,

осторонь. Але те, що Райноміосьний працівник не став хова<тигп>,т1агпапоТкиимиі’ФРа'
зами, яні нічого не висловлюють, свідчить багато пт ї!.<?«аТіИСп за гладаиьн‘ піОчаС
трісиучих фраз минає. Настає пора для ділових вотмм « про те’-3о"рем.^,іи!рстн(
справи. У Павлиші така розмова відбулася На черзі І ’спра" и"МИ идутЬ

Онуфріївський район,

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

і
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«Пульс*,
18.25 — Виступ
артистів камерного єврейського музичного" театру "в
концертному залі «Олімпій
15.30 — Новини. 15.45 — ський».
19.10 — Сьогодні в
«Мамина школа». 16.15 _
19.30 - «Винні». ПреПрем’єра док,
телефільму світі.
м
єра
фільму-спектаклю
♦Світити іншим*. 16.35 — Московського
театру Імені
Новини. 16.40 — «Автограф»
Мосради.
Автор
Арбузов.
Літературна вікторина для 21.00 — «Час». О. 21.40
—
старшокласників. 17.53 — Прожектор
перебудови.

'▲ ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8 35
прем’єра худ. телефіль
му «Життя Клима Самгіна».
І 1 2 серії. 10.45 — Новини.
10-55 — «Автограф». Літе
ратурна вікторина для стар
шокласників. 15.30—Новини.
15.45 — «Зергер». Передача
$ м фрунзе. 16.10 — Фільм
7 -дітям. «Якщо ти обіцяв...»
17.15 — Новини. 17.20 — До
Всесоюзного тижня музики
для дітей та юнацтва. Ви

ступ дитячих колективів ху
дожньої самодіяльності. 18.20
— Мультфільми. 18.50 —
Сьогодні у світі. 19.10 — До
XIX Всесоюзної
партійної
конференції.
Перебудова:
шляхи розвитку. 19.55 —
«Спогади про Арно Бабад
жаняна». Концерт з участю
М. Магомаева. 21.00 —«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Прем’єра худ.
телефільму «Життя Клима
Самгіна». 1 серія. 22.55 — '
Сьогодні у світі. 23.05 —
«Діючі
особи». «Маковий
вир».

21.50 — Продовження філь
му-спектаклю «Винні». 22.45
— Сьогодні у світі. 22.55 —
«М. Горький. «Останні роки».
Док. фільм.

А УТ
17.00 — Новини. 17.10 —‘
Срібний дзвіночок. 17.30 —«День за днем». (Кіровоград).

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — На
родні таланти. 9.45 — Доб
рого вам здоров’я. 10.10 —
Ліричні мініатюри. 10.45 —
М. Горький. «На дні». Виста
ва. В перерві — Новини.
17.00 — Новини. 17.10 —
Срібний дзвіночок. 17.30 —
Програма передач. 17.35 —
«Троє поросят». Вистава для
дітей. 18.10 — Телефільм
« Багатозм Інка.
багатозм Пі
ка»...
18.30 — «Горизонти
кооперації». 18.45 — Україн
ські наспіви. 19.00 — Акту

17.45 — «Зустрічі на хуторі А ЦТ (II програма)
«Надія». (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.35
13.50 — «Успіх».
ХУД.
— «По совісті». Прем’єра фільм із субтитрами. 15.15
циклу.
20.05 — Концерт. — «їхали ведмеді...». Док.
20.45 — На добраніч, діти! телефільм. 15.45 — Грають
21.00 — «Час». 21.40 — Про М. Рожісов 1 республікан
жектор перебудови. 21.50 — ський народний
ансамбль
Худ. фільм «Рояль у повіт «Росія».
18.00 — Новини.
рі". 23.10 — Вечірній вісник. 18.10 — Міжнародна пано
23.30 — Телеспортарена.
рама. 18.55 — Футбол. «Ди-

намо» (Мінськ) — «Динамо»
(Москва). У перерві — 19.45
— Вечірня казка. 20.50 —.
Прем’єра телефільму «Кра
савка». 21.00 - «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Екран друзів. «Ба
гато років згодом».
Худ,
Фільм. (КНДР). 23.05
—!
«Ранкова пошта» (повтор).
23.35 — Новини.

альна камера. 19.35 — Пре —
О. Арбузов. «Винні».
м’єра телефільму «Не в каз Фільм-спектакль
Москов
ці сказати». 19.55 — Перли ського театру імені Мосра
ни душі народної. 20.45 — ди. 11.05 — Французька мо
На добраніч, діти! 21.00 — ва. 1-й рік навчання. 11.35 —
«Час». 21.40 — Прожектор
фільму-концерту
перебудови. 21.50 — І тіль Прем’єра
ки музика. 22.50 — Вечірній «Музична подорож Каракал
12.10 — «Острів
вісник. 23.10 — Музичний пакією».
скарбів». Худ. телефільм для
фільм «Думи мої».
дітей. 1 серія. 13.10—Фран
цузька мова. 2-й рік навчан
А ЦТ (II програма)
ня. 13.40 — «Цей фантастич
8.00 — Гімнастика. 8.20— ний світ». За оповіданнями
Концерт ансамблю «Лал» Р. Бредбері та Р. Шеклі.
Палацу культури профтех- 14.50 — Новини. 14.55
—
освіти Таджицької РСР. 8.45 «Багато років згодом». Худ.

фільм. 16.10 — Прем’єра
док. фільму «...1 про Пашу
Іванова». 18.00 — Новішії.
18.10 — Ритмічна гімнасти
ка. 18.40 — Музичний кіоск.
19.10 — «Про ЕйзенштеЙна». 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — «...До шістнадцятії
1 старші». 21.00 — «Час»,21.40 — Прожектор перебудови. 21.50 — «Камера ди
виться у світ». 22.50 — НО-?
вини. 22.55 — Лауреати
Міжнародного конкурсу іме
ні П. Чайковського. М. Хо
мі цер.

і і і і і и і ііш ч їм її ■ і ні
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А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
_
Прем’єра худ. телефіль^му «Життя Клима Самгіна».
ь і 3 серії. 10.55 — Новини.
1.05 — Мультфільми. 15.30
- Новини. 15.45 — «Справи
___
___ г____
Дітям про
звірят.
17.00
—
турботи
агропрому».
Пре
Новини
Наука:
м
’єра док. 17.05
фільму—«Час
дій».
Феорія. голова
експеримент,
«Одна
добре...». прак16.30
■_ ЇТішст».?
ооіпсг'п 1 Т ЛГі_

тика. 17.35 — До Всесоюз
ного тижня музики для ді
тей та юнацтва. Зустріч в
композитором €. Крилатовим. 18.35 — Філософські
бесіди. 19.20 — Сьогодні у
світі. 19.40 — Кафе «Цент
раль». Про культурні зв’яз
ки СРСР і Австрії. 21.00—
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Пре
м’єра худ. телефільму «Жит
тя Клима Самгіна». 2 серія.
23.00 — Сьогодні у світі.
23.10 — «Алегро».
Фільмбалет.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Ад
реси друзів. 10.05 — Грають
юні музиканти. 10.35 — Но
вини. 17.00 — Новини. 17.10
— Срібний дзвіночок. 17.30
— Агропром: проблеми, по
шуки.
18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.10 —
«Екран молодих». Сімейний
підряд. (Кіровоград). 18.45—
Телефільм.
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — О. Гончар. «За мить
щастя». Літературний театр.
20.15 — До XIX Всесоюзної

імі

і » ми ■ і і і і і і і і і і » і і і » м і т

конференції КПРС. «Звіримо
час». В парторганізаціях
Хмельницької області. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00—
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Моло
діжна студія «Гарт». 23.20 —
Вечірній вісник.

ний фільм. 9.50 — Німецька
мова. 1-й рік навчання.
10.20 — «Перерва». «Наш
друг Пишичитай».
Мульт
фільми. Випуски 4—5. 10.50
— «У злагоді з природою».
Док. фільми «Там, високо в
горах», «Право на постріл».
11.35 — «Острів скарбів».
Худ. телефільм для дітей.
А ЦТ (II програма)
2 серія. 12.40 — Німецька
8.00 — Гімнастика. 8.20— мова. 2-й рік навчання. 13.10
Концерт ансамблю пісні і — «Цей фантастичний світ».
танцю УВС м. Алма-Ати. За
мотивами
оповідань
8.40 — Фільми кінорежисе О. Беляева, А. Азимова,
ра А. Згуріді. «Стежкою Ф. Чиландера. 14.30 — Но
дж у н г л і в ». Н а у к ов о п о п ул я р - вини. 14.35 — Денний сеанс

повторного телефільму. «Дні
хірурга Мішкіна». Худ. те-:
лефільм. 1 серія. 15.45 —’
Музика в Рундальському
палаці. 18.00 — Новини,18.15 — Служу Радянсько-му Союзу! 19.15 — Вечірня
казка. 19.30 — Із диригента
ського репертуару П. Чай
ковського. Концерт. 21.00—’
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Проч
довженпя концерту. 22.50—1
Новини. 23.00 — Екран док,фільму. «Я пам’ятаю мить
прекрасну».
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Зі БЕРЕЗНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
!5г- «Роби з нами, роби, як
ми, роби краще за нас». 9.35
«Пори року». 10.35 —
іьтфільми. 11.00 — Но
чі. 1110 — «Таллінські
Музичні картинки». 15.30 —
Новини. 15.45 — Концерт
Кору Московського музич
ного училища імені Жовт-

1 КВІТНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
Прем’єра худ. телефіль
му «Життя Клима Самгіна».
З серія. 9.50 — До Всесоюз
ного тижня музики для ді
тей та юнацтва. Зустріч із
композитором Є. КрилатоНим. 10.50 — Новини. 11.00
*— «Дійові особи». «Маковий
Вир». 15.30 — Новини. 15.45
«Портрет
сучасника».
Прем'єра док. фільмів «Спо
чатку було слово», «Бачити

2 КВІТНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
* Чого і чому». 9.05 —
♦Джерело». 9.35 — «ЛунаЧарський.
Нарком».
Док.
фільм. 10.30 — «Фестиваль
Індії в СРСР». 10.50 — По
езія В. Костров. 11.20—«Для
Всіх і для коленого». «Об
личчям до проблеми». Обго
ворення
проекту Закону
«Про кооперацію в СРСР».
12 Ю — «Концерт-вальс».
12.50 — Хвилини поезії.
12 55 — "В країнах соціаліз
му» 13 25 - 'Наша спад-

невої революції. 16.00 —
«Знайомтесь, Мальта».
Кі
новарне. 16.30 — Новини.
16.35 — Мультфільми. 17.00
— «Музичні скарби». І. Гайдн.
Симфонія № 40 фа мажор.
17.25 — «Вчимося демокра
тії». 17.55 — «...До шістнад
цяти і старші». 18.40 — Сьо
годні у світі. 19.00 — К. Ворпбйов. «Доля і книги».
20.25 — «Супутник телегля
дача». 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.

21.50 — «Музика в ефірі».
В перерві — 22.45 — Сьо
годні у світі.

— Кіноанонс. Тслеафіша.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Про-,
жектор перебудови. 21.50 —
Продовження
телевистави
А
«Старий». 23.10 — Новини.
17.00 — Новини. 17.10 — 23.20 — Світ поезії.
Срібний дзвіночок. 17.30 —
Естрадний концерт. 18.10— А ЦТ (II програма)
Тверезість — норма життя.
18.30 — Для школярів. «Ва
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
ріант».
19.00 — Актуальна Концерт ансамблю «Хілола»
камера. 19.35 — М. Горький. Узбецької РСР. 8.40
—
«Старий». Телевистава. 20.40 Фільм кінорежисера А. Зу-

землю». 16.30 — «Чого і чо
му». 17.00 — Новини. 17.05
— Прем’єра мультфільму
«Суддя і мандрівник». 17.15
— Програма Білоруського
телебачення. 18.30 — Дитя
чий гумористичний кіно
журнал «Єралаш». 18.40 —
«І жартома і всерйоз». 19.40
— Сьогодні .у світі. 19.50 —
Прем’єра
телеспектаклю
«Гра в детектив». 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Пре
м’єра худ. телефільму «Жит
тя Клима Самгіна». З серія.
23.05 — «Погляд». Вечіоня

про ука. 18.00 — «День за днем».
(Кіровоград), 18.15 — Мульт
фільм «Плюх та Пліх». (Кі
ровоград). 18.25—Наші довід
А УТ
ки. (Кіровоград). 18.30—Ак
9.00 — Новини. 9.15—Му туальна камера. 19.00—Кубок
зичний фільм
«Бувальщи федерації футболу СРСР.
на». 9.55 — Літературний «Динамо» (Київ) — «Динамо»
театр. М. Зощенко. 10.35 —
Шкільний екран. 9 клас. Фі (Мінськ). 20.45 — На добра
зика. 11.05 — Художній ніч, діти! 21.00 — «Час».
фільм
«Рояль
у
по 21.40 — Прожектор перебу
дови.
21.50 — Майстри
вітрі».
12.25 — Новини.
12.40 — Молодіжна студія гумору. Конкурс самодіяль
«Гарт». 17.00 — Новішії. них виконавців. 23.05. — Но
17.10 — Срібний дзвіночок. вини. 23.20 — 0. Гончар. «На
17.30 — Економіка плюс ня- косі*. Телеповела.

щина>. Телеальманах. 14.40
— До XIX Всесоюзної пар
тійної
конференції.
Худ.
фільм «Людина на своєму
місці». 16.20 — «Очевидне —
неймовірне». 17.20 — Мульт
фільм. 17.40 — Редакція
міжнародного життя пред
ставляє. «Важкі дні Пана
ми». Теленарис. «Європа —
наш спільний дім». 18.40 —
«Сімейний екран». «Друг мій,
Колька». Худ. Фільм. 20.10 —
Концерт об’єднаного духо
вого оркестру автопідприємств Москви. 21.00—«Час».
21 40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «В суботу вве
чері». «Світ лялькового те

атру». Передача 1. 22.40 —
Новини. 22.50 — Телевізійне
знайомство. А. Пугачова.

інформаційно-музична
грама.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —
Ритмічна гімнастика. 9.45—
На хвилі дружби. 10.30 —
Революцією покликані. Пе
редача 4. 11.00 — Кінопрограма «Дивовижний світ при
роди». 11.45 — Циркова про
грама. 12.15 — «На шляхах
республіки». Погода. 12.20 —
Музичний фільм «Військова
музика».
12.45 — Доброго
вам здоров’я. 13.15 — Нови
ни. 13.25 — Худ. Фільм «Ву

сатий нянь». 14.35 — «Авто
граф». 15.55 — «У нас на
гастролях». Телеафіша. 16.00
— «Земле моя». Комплекс
«Дунай —Дніпро». «Бути чи
не бути»? 17.00 — Суботні
зустрічі. 18.30 — Телефільм
«Роздуми про казку». 18.45
— «Скарби музеїв України».
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — «Відеомлин». Музич
на розважальна передача.
20.43 — На добраніч, діти’
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 —
До 70-річчя з дня народжен
ня О. Гончара. «Живе слово».
23.30 — Вечірній вісник.

ріді. «Чорна Гора». Науковопопулярний фільм. 10.10 —
Іспанська мова. 1-й рік на
вчання. 10.40 — «Місячний
вальс». Фільм-балет. 11.20—
«Острів скарбів». Худ. теле
фільм для дітей. З серія.
12.20 — Іспанська мова. 2-й
рік навчання. 12.50 — «Цей
фантастичний світ». За п’є
сою Р. Бредбері «Прірва».
13.50 — «Бюро зпахідок».
Мультфільм. 14.25 — Нови
ни. 14.30 — Денний сеанс

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Навчальна програма. «Ін
тенсифікація і якість». На
уково-популярний
фільм.
8.35, 9.35 — Історія. 4 кл.
Велика Перемога
радян
ського народу. 9.05 — Ан
глійська мова. 1-й рік на
вчання.
10.05 — Учням
СПТУ. Л. Толстой. «Війна і
мир». Історія написання ро
ману. 10.35, 11.35 — Геогра
фія. 5 кл. 11.05 — Англій
ська мова. 2-й рік навчання.
12.05 — «Змова». Худ. Фільм.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Студія представляє...
«Ку
ранти». 9.00 — День музи
ки С. Рахманинова. 10.00 —
Вибране. «Час, що завжди з
нами».
Док. фільм
про
А. Коллонтай. 10.40— «Здо
ров’я». 11.25 — Спомини
про В. Гаршина. 12.25—«Но
ватори й консерватори».
13.35 — «Ерудит». «Згадую;
чи Менделєєва». 14.15 —*
Філософські бесіди. «Люди
на».
15.00 — «Чарівник».
Фільм-концерт.
15.35 —Мультфільми. 16.05 — День
музики С. Рахманинова. «Му-

повторного телефільму «Дн(
хірурга Мішкіна». 2 серія.15.35 — «Світ твоїх захоп
лень». Док. телефільми. 18.00
— Новини. 18.15 — «Сілм
ська година». 19.15 — «Райл
дуга». Народні мелодії Бан
гладеш. 19.30 — Ритмічна
гімнастика. 20.00 — Вечірнгі
казка. 20.15 — «Для всіх І
для кожного». 21.00—«Час».21.40 — Прожектор перебуи
дови. 21.50 — «Змова». ХУД;
Фільм. 23.15 — Новини.

13.30 — «Історики». 13.50 —З
Новини. 13.55 — Денний сен
аис повторного телефільму.’
«Дні хірурга Мішкіна». З се,
рія. 18.00 — Новини. 18.15
— Клуб мандрівників. 19.15
— Хокей. «Крила Рад» —З
ЦСКА. 2 1 3 періоди. Б пе
рерві — 19.50 — Вечірня
казка. 20.45 — Народні ме
лодії. 21.00 ~ «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.21.50 — Свято танцюристая
м. Владимир!. 22.55 — Нович
ни. 23.05 — Вальси і мазурч
ки М. Глінки виконує В. Кач
мишов.

знчні моменти». 16.40
Сторінки життя і творчості
композитора С. Рахманіиова. 17.25 — «Шукай, вітра...».
Худ. Фільм із субтитрами,
18.40 — День музики С. Рахманінова. Концерт майстрів
мистецтв. 19.40 — Прем’єра
док. фільму «Еліпа Бнст«»
рицька. Портрет однієї весч
ніі». 20.00 — Вечірня казка.20.20 — «Далеке — близь
ке». Прем’єра док. фільмів,21.00 — «Час». 21.40 — Про»
жектор перебудови. 21.50-4
Програма «Думка». Зустріч
в Концертній студії Останні««
но з академіком Л. Абал-«
киним.
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телефільм «Життя на Зем
лі». (Англія). 5 серія — «За
воювання вод». 16.10 — Но
А ЦТ (І програма)
вини. 16.15 — «В гостях у
8 00 — Новини. 8.15— Рит- казки». «Старик Хоттабич».
Мічна гімнастика. 9.00 — Худ. фільм. 18.00 — Міжна
Прем’єра док.
телефільму родна панорама. 18.45 —
♦Якутські діаманти». 9.20 — Недільний кінозал. «Криво12».
цираж «Спортлото». 9.30 — арбатський, будинок
«Дмильникл 10.00 — Слу- Док. фільм. «Хлопчик як
Радянському
Союзу! хлопчик». Мультфільм. 19.25
ЦТ.
~ «Ранкова пошта». — Вперше на екрані
11 30 — Кіноафіша. 12.30 — Худ фільм «Чужа Біла і Ря
Музичний кіоск. 13.00 — бий». 21.00 — «Час». 21.40—
Сільська година. 14.00 — Футбольний огляд. 22.10 —
«Здоров’я». 14.45 — «На Прем’єра
фільму-концерту
родна творчість». Телеогляд. «Гленн Мілер. Серенада мі
15 — На прохання гля сячного сяйва». (США). 23.35
дачів. Науково популярний — Новини,

З КВІТНЯ

датська. 17.00 — Програма
«Братерство». 18.00—Мульт
9.00 — Новини. 9.15 — фільм на замовлення. 19.00
Ритмічна гімнастика. 9.45— — Актуальна камера. 19.35
Худ. телефільм для дітей. — Муз. фільм «Усмішки Не«Очікування». 1 та 2 серії. чипорівки». 20.45 — На доб
12.10 — Кіноекран ДАІ. По раніч. діти! 21.00 — «Час».
года. 12.15 — 0. Гончар. 21.40 — Худ. фільм. «Смуш
«Твоя зоря». В перерві — ка нескошених ДИКИХ КВІ
23.05 — Вечірній віс
Новини. 14.25 — «Шопеніа- ТІВ».
23.30 — Музичний мо
на». Балетна вистава Мос ник.
ковського музичного театру нітор.
імені К. Станіславського та А ЦТ (II програма)
В.
Немировича-Данченка.
8.00 — На зарядку ставай!
14.55 — Село і люди. 15.25
— Ви нам писали. 15.50 — 8.15 — «Наш сад». 8.50 —
Науково пізна
ВДНГ УРСР у квітні. Теле «Зірочка».
афіша. 16.00 — Слава сол вальний журнал для школя

А УТ

рів. 9.40 — «Портрети». «Все
ті ж ми...». Ліцей, 19 жовт
ня. 10.55 — «Ерудит». На
уково-популярні
фільми,
11.35 — «На урок до вчите
ля...». Урок веде
учитель
Літератури Є. Ільїн. 11.55 —
Основи економічних знань.
Журнал «Телееко». 12.25 —
«Навколо світу».
Кіноальманах. 13.30 — Життя ви
значних людей. Академік
А. Ферсман, 14.00 — «Дер
жавний кордон». Худ. теле
фільм. Фільм 1 — «Ми наш.
ми новий...», 1 і 2 серії. 16.10
— Прем’єра док. Фільму
«Душа поета». Із циклу «Віт
чизни
рідні імена.
Про

творчість В. Жуковського.
16.30 — Показують театри
країни. В. Коростильов. «ПІч
росмані, ПіросманІ». Фільтлспектакль Театру
молоді
Литовської РСР. 18.55 — Те
левізійний музичний абоне
мент. До 100-річчя від дня
народження
Г. Нейгауза,
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «Східний Сибір».
Кіно
журнал. 20.25 — Гандбол.
Кубок володарів кубків. Чо
ловіки.
Півфінал.
СКА
(Мінськ)
—
«Медвеиіак»
(Югославія). 21.00 — «Час».
21.40 — «Репутація». ХУД.
телефільм.

«Молодий комунар»
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На святковий стіл
«Шановна редакціє!^Ско
ро мені виповниться 17 ро
ків. У цей день до мене
прийдуть мої друзі.Хоті
лося б пригостити їх чи
мось дуже смачним, але
чим? От і звертаюся до
вас. Дайте, будь ласка,
такихкілька
рецептів
страв. Думаю, що вони
сподобаються моїм гостям. З повагою Грінець
Майя».

СОЛЯНКА

злегка підсмажені ядра
горіхів, розпарений ізюм,
добре перебраний і про
митий,
погашену оцтом
соду, просіяне борошно.
Усе добре перемішують,
ділять його на дві части
ни і випікають коржі. Ко
ли вони охолонуть, просочують кремом і з’єдну
ють. Верх та боки торта
обмазують
кремом
та
прикрашають злегка під
смаженими
подрібнени
ми ядрами горіхів.
Для приготування кре
му м’яке вершкове масло
збивають, поступово до
даючи згущене молоко,
до утворення однорідної
маси. Вливають апельси
новий або лимонний сік і
збивають (крем має бути
пухким).
Для торту треба:

М’ясо нарізають куби
ками по 30—40 г і обсма
жують на смальці. Дода
ють топко нарізану ріп
часту цибулю, посипають
пшеничним борошном, сіл
лю, перцем. Вливають тро
хи кип’ячої води і добре
перемішують.
Тушкують
при слабкому кипінні. В
міру того, як рідина вики
пає, додавати води. Кла
дуть квашену капусту і
тушкують до готовності.
САЛАТ ІЗ МОРКВИ
Треба: 400 г яловичини
(м’якоті), 500 г квашеної
І ЯБЛУК
капусти, 80 г сала, 2-—З
Терту моркву змішують цибулини, 1 ст. ложка
в цукром та обчищеними і пшеничного борошна, по
нарізаними
тоненькими !/2 чайної ложки солі, чор
скибочками
яблуками.
ного меленого перцю.
Можна покласти дрібно
нарізаний чорнослив, по М’ЯСО, ЗАПЕЧЕНЕ
передньо замочений у га З ЯБЛУКАМИ
рячій воді на 20—30 хв.
Варене охолоджене м’я
Перед подаванням заправ
со пропускають через м’я
ляють сметаною.
Треба: 4 морквини, 2 сорубку, додають обчи
яблука, 1 чайна ложка щені, звільнені від насін
цукру-піску, 4 чорносливи, ня і подрібнені яблука і
ще раз пропускають че
7з склянки сметани.
рез
м’ясорубку. Після
цього додають збиті на
САЛАТ ВЕСНЯНИЙ
піну білки і обережно пе
ремішують. Масу викла
Більшу частину вареної дають на змащене маслом
обчищеної моркви, свіжих деко або сковороду, роз
огірків, твердого сиру на рівнюють поверхню, об
розтопленим
різають соломкою, дода бризкують
ють сіль і все перемішують маслом і запікають у ду
з майонезом. Укладають ховці.
Треба: 400 г м’якоті
у салатницю гіркою і при
крашають фігурно наріза яловичини, 1 яйце, 2—3 яб
лука, 1 ‘ столова ложка
ними продуктами, що за вершкового масла, сіль за
лишилися, і зеленню. Тре смаком.
ба: 1 тепличний (великий)
огірок. 2 морквини серед
ніх розмірів, 150 г. твер торт «святковий»
дого сиру, 4 столові лож
Яйця розтирають з цук
ки майонезу, зелена ци ром, додають сметану, ка
буля, сіль за смаком.
као- порошок, подрібнені і
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в точку «Б»,
щоб по жодному ЕИ не
Уявіть собі, що нижче (ти. Завдання практику- пройшли двічі, інакше
за течією ріка Інгул утво- му: вам треба вийти з такий міст буде розве
рює острови, на які пе- точки «А», пройти по дено і ви не потрапите
рекинуто «чарівні» мос- всіх мостах і потрапити в пункт призначення.

ЧАРІВНІ МОСТИ

ці сімнадцятого століття
у московпродаватися
ських лавках, Звідтоді й
почали у нас на Русі «ганяти чаї».
«Скарбниця світу»
так ще у 1935 році назвав
чай Укерс, автор моногра
фії «Все про чай», яка ви
йшла у Нью-Йорку. Сьо
годні цю чудову рослину
вирощують у промисло
вому масштабі тридцять
три країни: 16 — в Азії,
11 —- в Африці, 6 — в
Америці.

ПАЛЬМА ПЕРШОСТІ —ЗА
У 1638 році московських
послів Василя Старкова та
Василя Невєрова, відправ
лених з багатими царськи
ми подарунками до західномонгольського
Алтин-хана,
з
почестями
приймали на озері Упса.
Під час обіду гостей поїли
невідомим їм гірким зе
леним відваром. Посли з
великою неохотою ковта
ли мутну пахучу рідину.
Проводжаючи поважних

1 ряд — петлі виво
рітні.
2 ряд —- *1 петля тка
на (знімається не провізуючись, нитка леред
петлею), 1 петля ВИІЗОрітня*.
3 ряд — як 1-й.
4 ряд — *1 петля ви*
ворітня, 1 петля ткана*.
Повторювати
ряду.

в

1-го

Старена

І!

О Недавно у народному
студентському театрі «Ре
зонанс» відбулася прем’єра
вистави за повістю відомо
го білоруського письменни
ка Василя Викова «Піти і <
не повернутися». Про виста- <
ви квітневого репертуару
буде повідомлено в інших
випусках «Сцени, екрана,
арени», а наступної п’ятни
ці, тобто 1 квітня запрошує
мо глядачів на виставу за
п’єсою О. Іващепка «По
ставте хлопчикові трійку».
Початок о 19 год. ЗО хв. у
актовому залі педагогічного
інституту імені О. С. Пуш
кіна.
0 Любителів шкіряного
м’яча і всіх, хто любить своє
місто, запрошуємо ЗО берез
ня о 17 годині завітати до
Палацу культури імені Ком
панійця, де на вас чекає
сюрприз — зустріч із фут
больною командою «Зірка»:
футболісти поділяться свої*
ми планами на новий фут
больний сезон. Коли нареш
ті паша «Зірка» стане чем
піоном? Можливо, у футбо-^
лістів е якісь секрети? БоЯ
дільники, радимо вам побу
вати на зустрічі!

Редактор
Ю СЕРДЮЧЕНКО.

гостей, хан не скупився на
подарунки. Серед безцін
них дарів — в’язки з двох
сот соболів, дорогоцінних
каменів та інше — були й
дві сотні «бах-ча». «Чай
для заварки», — так пояснили драгомани. Проводжаючі радили: беріть,
не пожалкуєте, це ліки.
Нагода покуштувати да
ри появилася досить ско
ро. Захворів хтось із при
дворних. Відварили йому
того зілля, дали випити. І

У перехідному
Косметичні процедури
В цей час необхідні тіль
нії при наявності чорних
крапочок — вугрів та
прищів, які можуть з’яв
лятися не тільки на об
личчі, а Й плечах і гру
дях. Попереджують та
лікувально діють і при
родні фактори: перебу
вання на чистому повіт
рі, систематичні купан
ня, вживання у великих
кількостях
овочів
та
фруктів, дія
сонячних
променів.
Можна робити і таку
маску з білої глини (глю
конату
кальцію).
Роз
вести 2 ст. ложки білої
глини в порошку з 10 — 15
каплями лимонного соку
і 20 — 30 г спирту до кон •
Неї нести
систенції каші, нанести
на обличчя на 13
15—2С
20 “
хвилин Змити холодною
водою.
•
При наявності прищів,
які супроводжуються різ- •
ними ускладненнями, по
трібен курс лікування,
призначений лікарем-спеціалістом.

склянка
цукру-піску, 6 ропом без додавання в
яєць, 2 склянки сметани, молоко цукру.
1 ст. ложка какао-порош
На 1 порцію: молоко—
ку, 1/2 склянки пшенично
го борошна, 7г склянки 150 мл, сік чорносмороди
ядер волоських горіхів, 1 новий — 50 мл, цукор —
склянка ізюму, сода на -20 г,
кінчику ножа, 1 чайна
ложка оцту. Для крему: гогол ь-моголь
1 пачка вершкового мас ВИШНЕВО-МЕДОВИЙ
ла, 1 склянка згущеного
В міксер випустити ку
молока, сік 1 апельсина
або лимона, 12 волоських ряче яйце, додати мед,
горіхів.
вишневий сік, холодне мо
локо і збити до отримання
однорідної маси. Подава
НАПІЙ
ти охолодженим.
ЧОРНОСМОРОДИ
На 4 порції: 60 мл соНОВИЙ з молоком
”ку, 180 г меду, 1 яйце,
В холодне молоко по 400 мл молока.
класти цукор, влити сік
* * *
чорної смородини, розмі
шати і зразу ж подати до
Окрім того, до торту або
столу. Сік можна заміни тістечок подають гарячі
ти чорносмородинним сн- напої: каву, чай.

йому полегшало. Так і ко
ристувалися чаєм, коли
хтось хворів. Мало-пома
лу бояри звикли до цьо
го напою. Він навіть спо
добався.
Чай, що з п’ятнадцято
го століття був відомий
лише монголам, бурятам
та калмикам, а пізніше, з
шістнадцятого — сибір
ським
землепрохідцям,
які побували біля китай
ських кордонів, став у кін-

чорного. Цю продукцію
випускають у різній роз
фасовці — у пачках, бри
кетах, банках.
Цікавою є й історія са
моварів на Русі. На Захо
ді самовар жартома на
звали головним російсь
ким винаходом.
...Чай люблять усюди.
Він — національний напій
китайців, англійців та ро
сіян. У старому Китаї пе
ред Новим роком не сі
мейному вівтарі вішали
портрети предків та що
денно ставили перед ни
ми їжу — п’ять страв, і
напій — п’ять чашок чаю.
Як ліки від багатьох хво
Пальму першості у ви- роб, чай п’ють в Індії, Гре
робництві чаю в сучасно ції, Туреччині, Італії. Ад
му світі утримує Індія. У же його недарма назива
минулому «перлина бри ють «аптекою у склянці».
танської корони», нині Ін
Про ці та інші цікаві
дія є володаркою незлі факти з історії чудового
ченних запасів «зеленого напою можна прочитати у
золота».
книзі В. Хохлачова «Все
Усі готові фабричні чаї про чай», яка недавно ви
діляться на основні типи: йшла у московському ви
«Агропромизчорний, зелений, а також давництві
жовтий та червоний — пе дат».
В. ГРИШИН.
рехідні від зеленого до

«(Молодой коммунар»
орган Кировоградского
областного комитет^
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.-
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остання петля лицьова.
2 ряд — *2 петлі разом
виворітньою, 1 накид*,
остання петля виворітня.

Повторювати
ряди.

пі
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УЗОР АЖУРНИЙ
ЕЛЕМЕНТАРНИЙ
Кількість
парна.

петель

не

УЗОР «ВУЖИКИ»

1 ряд — 1 петля ли
цьова, *1 накид, 2 петлі
разом лицьовою*.

1 ряд — *2 петлі ра
зом лицьовою, 1 накид*,

2 ряд і всі наступні —
так як 1-й ряд.

Друкарня Імені Г. М. Димитрссв
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України.
м. Кіровоград, вул Глінки. м*

Сатиричним ходом
по нетрудових доходах
ф Він не зупинявся ні перед чим: довелося зупинити його.
"ф Аксіома: від збільшення штату првцівників
їдальні порції зменшуються.
--------ф Сучасний акселерат: ще зелений, а рильце вже
в пушку.
Нечистий на руку забруднює власну гідність.
Парадокс: пригрівся в холодильному цеху.
ф Подеколи обмежений кругозір компенсується
безмежними потребами.
ф Не давши пасажирові здачі, таксист резюмував:
«Щастя не в грошах!..».
ф Хто купається в розкошах, частенько страждає
безсонням.
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