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Після того, як у клубі колгоспу імені Жданова Новоукраін- 
ського району відлунали голоси вітань керівників господарства, 
звернені до хліборобів, вперше за цю весну загуркотіли на полях

і важелями 
їм також засівати майбутній урожай. 

Фото В. ГРИБА.

трактори. Разом із досвідченими механізаторами за 
машин і комсомольці.

АНКЕТА ТИЖНЕВИКА

ДО НАШИХ
Серед квітня в редакції газети планується 

провести «круглий стіл» із читачами та поза
штатними авторами тижневика. Мова піде 
власне про нашу газету, про її сьогоднішні 
успіхи й прорахункп. Хотілось би почути дум
ку всіх бажаючих, про перебудову «Молодого 
комунара», тих, хто передплачує тижневик чи 
купує його в кіосках.

Отже, спробуйте відповісти на запитання.

3. ПРО ЩО Б ВИ ХОТІЛИ ПРОЧИТАТИ 
«МОЛОДОМУ КОМУНАРІ» (НАЗВІТЬ 

ПРОБЛЕМУ, ТЕМУ ЧИ КОНКРЕТНУ АДРЕ-

СУ)?

ЧИТАЧІВ
2. ЩО ВАМ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ В ТЕПЕ

РІШНЬОМУ ТИЖНЕВИКУ?

Пропозиції, поради можете писати також на 
окремому аркуші. При бажанні вкажіть свої 
прізвище, ім’я, чим займаєтесь у житті, звідко
ли читаєте нашу газету.

Сподіваємось вашої щирості й відвертості, 
шановні читачі.

ПОСТАРАЙТЕСЬ ВІДПРАВИТИ СВОГО 
ЛИСТА В РЕДАКЦІЮ СЬОГОДНІ-ЗАВТРА.

ЖУРНАЛІСТИ «МИ».

ЩО БУВАЄ, КОЛИ 
СІМ’Ю ЗАЛИШАЄ ЖІН
КА? «РІДНА КРОВ»

Що це таке — обов’язок пам’яті? 
Це також і те, коли на місці обе
лісків не зводять автокооперати- 
вів — £—7

АНКЕТА ТИЖНЕВИКА



«Молодий комунар»
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Вони звикли псремага-

ти — члени комсомоль-

сьио-молодіжної бригади

верстатників Олександра 

Здоровця з другого ме-

ханоскладального цеху

кіровоградського заводу 

«Гідросила». Напринлал. 

у трудовому суперництві

з «сусідами» — комсо-

мольсько - молодіжною 

бригадою М. Смолинсько-

го, у заводському зма

ганні серед КМК, де за 

підсумками минулого ро-

ну здобули перше місце.

Нарешті, у Всесоюзному

соціалістичному змаган

ні на честь 70-річного юві

лею Великого Жовтня, за

результатами якого були 

нагороджені Почесною 

грамотою ЦК КПРС. Ра-

ди Міністрів СРСР,

ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

І все ж таки, без сум
ніву, цей крок стане но
вим випробуванням для 
колективу: бригада вклю
чилася в республіканське 
змагання комсомольсько- 
молодіжних колективів 
«Темп-88», оголошене га
зетою «Комсомольское 
знамя» і присвячене на

ступному ювілею ВЛКСМ. 
Сотні молодіжних колек
тивів республіки вияви
ли бажання взяти в ньо
му участь. Мабуть, не 
останню роль зіграв і

«ТЕМП-88»
ВИМАГАЄ

ПРИСКОРЕННЯ
«призовий фонд» — 17 
автомобілів «Таврія» 
ЗАЗ-1102 (або 5600 кар
бованців — па розсуд пе
реможців), право поза
чергового придбання 
«Жигулів». І включатися 
в нього, на перший по
гляд, просто — досить 
було лише вирізати з га
зети анкету-заявку і, за
твердивши її, надіслати 
до редакції «КЗ».

— Але, обговорюючи 
свої можливості щодо 
участі в змаганні, ми 
зрозуміли, яку відпові
дальність беремо ліа се
бе, — розповідає брига
дир О. Здоровець. — То
му й вирішили включи
тися до нього не заради 
кількості, а з цілком кон
кретною метою —- пере
магати. А впевненість у 
собі відчуваємо.

Що ж, оптимізм бри
гадира зрозумілий. Хіба 
не вселяють впевненість 
такі, наприклад, цифри: 
завдання минулого року 
бригада виконала на 
106,1 процента, понад 
план вироблено продук- 

. ції на 59,3 тисячі карбо
ванців, план по продук
тивності прані перевико
нано на 10,2 процента.

Хоча, думається, веду
чи мову про боєздатність 
колективу, не про це на
самперед треба говори
ти. А про те, як нещодав
но вся зміна прийшла в 
цех на нілька годин ра
ніше — шоб поздооовити 
з 20-рІччям робітницю 
Світлану Черкасову. Іме
нинниця напекла тортів, 
пили чай, влаштували 
танці — хлопці принесли 
хороші магнітофонні за
писи і вже з кімнати 
відпочинку разом відпра
вилися на роботу в цех. 
Чудовий мікроклімат —
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ось що робить будь-яку 
бригаду колентивом. І 
коли я перепитав про це 
бригадира, він, не розду
муючи, відповів:

— Секрет в нашій;.., 
дружбі, у загальній заці-« 
кавленості, в тому, що у% 
нас майже немає тих,?# 
хто працює від дзвінка« 
до дзвінка і більше його#? 
нічого не цінавить. «

Про темпи роботи« 
бригади свідчать такі по « 
кавники: якщо у 1980-му« 
році за добу тут оброб-« 

ляли півтори тисячі обойм« 
па НШ-50, то тепер —| 
2150. |

Але «Темп-88», ду-«<
мається, передбачає но-« 
ві рубежі і нові швид-« 
кості. Взагалі, -істотна« 
відмінність «Темпу-88»« 
від десятків попередніх« 
змагань бачиться не тіль-; 
ки і не стільки у незви-; 
чайних призах і нагори-; 
дах, а, в першу чергу, в] 
тому, що суперництві 
розпочинається у відпо-< 
відальний період перебу-< 
довп нашої економіки < 
Олександр Здоровепь по! 
годжуеться:

— Справді, колектив/, 
якщо він сподівається на« 
високе місце, повинен не#? 
чекати, а сам сміливо« 
реалізовувати переваги{ 
нової форми господарю-* 
вання. I, звичайно, зма-; 
гання нращих колективів- 
республіки — чудовий; 
привід подивитись, як це 
роблять інші. Втім, і в 
нас у бригаді є в кого по
вчитися — маю на уваз? 
професійну майстеон’сть 
Л. О. Ткаченка, Н. I. Доа- 
ної, Г. І. Данилової. В. Сто
янова. В Кириллова, І. Н:- 
нітіної. На них. вірніше.; 
на тс. як вони швипко І 
вміло
секрети 
шим —

КМК прохідників Е. Г. Александрова з 
шахти імені Ленінського комсомолу міцно 
утримує першість у змаганні серед одно
рідних колективів ВО «Олександріявугіл- 
ля», присвяченому наступній Всесоюзній 
партійній конференції та 70-річному юві
лею ВЛКСМ. Нині бригада успішно веде 
проходку конвейерного штрека N2 51. 
Тільки в першому кварталі КМК пройшов 
понад план 100 метрів гірничих виробок.

ІНІЦІАТИВА НА-ГОРА
Бригада Аленсандроза 3 Л?РШИХ

пілтпимала ініціативу передових КМК га- 
^ізїР- завершити виробничу програму 
соку до річниці з дня народження комсо- 
молу Гідно наслідують новаторів зміна 
молодого гірничого майстра Олександра 
Йсецько?о, ланки Сергія Маркова та Вікт0. 
ра Бондаренка. В. ЧЬЬИШЕВ,

гірничий Інженер.

#?

пеоедаватимуть 
майстерності 1н- 
наша надія.

М. МЕДШДЬ.

З В
Ми, учасники обласного 

зльоту трудових об’єднань 
школярів, закликаємо всіх 
учнів області готуватися 
до творчої праці в народ
ному господарстві, дос
лідницького пошуку, всьо
го нового 1 прогресивного, 
берегти і примножувати 
соціалістичну власність, ба
гатства рідної природи. 
Пройде не так багато ча
су, і кожен з нас вибере 
свою єдину дорогу в тру
дове життя, стане в ряди 
робітничого класу і кол
госпного селянства.

А зараз наш обов’язок 
допомогти старшим на по
льових роботах, у ство
ренні хорошої кормової 
бази для забезпечення ви
соких показників у розвит
ку тваринництва, випасі 
великої рогатої худоби, за
мінити натруджені руни 
наших матерів на молочно
товарних фермах у літні 
місяці.

Необхідно, щоб кожен з 
нас проявив пошук в пра
ці. щоб виробнича брига
да, навчальний цех стали 
лабораторією, а наша тех
нічна творчість І сільсько
господарське дослідництво 
знайшли своє застосуван-

В цей день члени Кі-
> ровоградської молодіж-

■ ної літстудії «Сівач» зу
стрінуться з молодими

) робітниками, студентами
> і учнями обласного цент-
£ ру. Свої твори читати-
& муть Валерій СорокІн,
з Роман Любарський, Пет-
* ро Селецький, Сергій

Е Р Н Е Н Н Я
учасників XXVI обласного 

зльоту трудових 
об’єднань школярів 

до всіх учнів, 
керівників господарських 

підприємств області.

ня в заводських корпусах 
і на нолгоспних полях.

Ми звертаємося до всіх 
господарських керівників 
області. Члени трудових 
об’єднань школярів мо
жуть багато: допомагати 
у вирішенні Продовольчої 
програми, простих опера
цій в промисловому ви
робництві, благоустрої на
ших міст і сіл.

Але сьогодні цього ма
ло. В період радикальної 
реформи економіки нам, 
учням, необхідно на прак
тиці перевірити основи 
економічних знань, які да
ють нам у школі, придба
ти навички організації 
рентабельного шкільного 
виробництва, вияснити, які 
складники входять у по
няття «прибуток».

Наші ради командирів 
і бригадирів готові до цієї 
роботи. Потрібна ваша 
підтримка, дорослі і до
свідчені керівники. Під
тримка не на словах, а ма
теріалізована у справах.

Потрібна земля — для 
організації бригадного під. 
ряду і розвитку дослід
ницької роботи, потрібні 
тваринницькі ферми — 
для впровадження оренд
ного підряду, потрібна тех
ніка, літні торговельні ЛОТ
КИ _ для реалізації своєї 
сільськогосподарської про
дукції, потрібні навчальні 
цехи, кооперативи, які б 
випускали товари народ
ного споживання на базі 
шнільних майстерень. А 
найголовніше — нам по
трібне замовлення, потріб
на робота суспільно зна
чима і оплачувана.

Ми заклинаємо розгор
нути соціалістичне змаган
ня передових об’єднань 
школярів під девізом 
«Шкільний госпрозраху
нок не перспектива, а ре
альність?».

Будьмо ж гідними висо
кого звання господаря 
рідної землі.

Учасники XXVI облас
ного зльоту трудових 
об’єднань школярів.

13 квітня відбудеться традиційний обласний 
День поезії. Вірші місцевих поетів звучатимуть 
у цехах І клубах, аудиторіях і учнівських класах. 
Перед любителями красного слова звітуватимуть 
професійні митці І початкуючі поети.

Анатолій Кур- 
Лариса Ка- 

інші.
патріотичного 

рядки інтим-

Синєок, 
ганський, 
люжна та

Поезії 
звучання, 
ної лірики і гуморески 
гаптуватимуть дзвінко
голосу програму цього 
весняного свята, яке

проходить у день 
родження нашого 
ватного земляка, проле
тарського поета Дем’яна 
Бедного. Отож запро
шуємо всіх шанувальни
ків поетичного слова 
взяти у святі найактив
нішу участь.

на- 
слв-

Антоніо Вівальді і праведна мить натхнення
Кілька рядків Із про

грамки: «Реквієм»
(1888 р.), який сьогодні 
прозвучить у цьому залі, 
являє собою твір, де ди
вовижно переплітаються 
риси найдревнішого жан
ру, що ведуть свій поча
ток з минулого тпсячо-
^Л✓^ЛЛЛ/\ЛЛ/VVV\/^/VV\ЛЛЛЛЛЛЛ/ ‘ © е о © є©
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о

на

штаб, 
визначив 

для всіх 
академіч- 
сьогодні

справді
8—9 но
но бар-

ДІ Не 117, зустрілися 1 
іГмен|ІВ26КбяИ «олгоспу 
місапі= бакинських ко- 
атаТР У кишлаку Дана-

педньої шнолй № 31 в2 
СІІЙИЖ' Тим більше, що

будмайданчику
Всесоюзний комуніс

тичний суботник у сту
дентів КІСМу розпочав
ся за тиждень до 16 
КВІТНЯ. У вузі створено 
комсомольський 
який чітко 
фронт робіт 
факультетів, 
них груп. На 
перші і другі курси вже 
відрапортували коміте
ту комсомолу, що із тру
довим завданням впора
лися.

Молодь працювала на 
будові профілакторію, 
очищала _від сміття до
роги, розчищала парк, 
копала траншеї під теле
фонний кабель.

16 квітня всі студенти 
вийдуть на роботи по 
благоустрою вулиць і 
парків міста. 

Наш кор.

ліття і хронологічно 
близької нам мови ран
нього імпресіонізму».

Це — про «Реквієм» 
французького компози
тора Габріеля Форе, що 
пролунав минулої неділі 
в актовому залі педаго
гічного інституту імені 

О. С. Пушкіна, його ви
конавці” камерний хор 
під керуванням 10. Лю- 
бовича, солісти Р. Валь- 
кевич та В. Стратьєв, ка
мерний оркестр обласної 
філармонії. Перше вико
нання цього складного і 
невідомого широкій пуб-

® © е © © © © © е 

ліні твору відбулося під 
час заключного концер
ту, присвяченого пам’я
ті Генріха Нейгауза. 
Крім «Реквієма», у кон
церті звучали уривки з 
творів Антоніо Вівальді, 
зокрема — його знаме
нитого концерту для

Хто вже спробував по
дорожувати, більше не 
йти I не їхати кудись не 
зможе. Чому? Найкраще 
розпитати ось цих школя
рів з обласної станції 
юних туристів і їхнього 
керівника О. В. Колотуху, 
які у дні березневих на- 
нікул побували у Турк
менії. Як ішли декілька 
днів по пустелі без води 
(вона була у флягах, але 
пити не варто, бо тоді 
хотілося б ще більше) при 
20 градусах тепла, як, 
може, і тягли до землі 
десь десятикілограмові у 
дівчатон і шістнадцятині- 
лограмові у хлопців рюк
заки, як зачарував усіх 
хребет Копетдаг («Кольо- 

флейти з оркестром «Ніч» 
(соліст В. Залевськпй), 
концерту для струнного 
оркестру ре мінор, а та
кож концерту для двох 
скрипок з оркестром Й. С. 
Баха (солісти Н. Хило- 
бокова та М. Корсун- 
ський). арія Дідони з 
першої класичної англій
ської опери Генрі Персел
ла «Дідова і Еней» у ви-

рові гори»), 
можна побачити 
льорів, як йшли ІІМ 
ханах, пливли по Каспію 
на паромі... Це не п₽в 
ший їхній похід. Він став 
продовженням традиційних походів місцями б£ 
нової і трудової слави 
Партизанські стежки Чорі 
МУ паЛ“лУ’У Знам’янсько- 
му районі. Зелена Бра
ма, місця боїв кримських партизан, а тепер І ВСе 
ПОВ ЯЗЗНЄ 3 ДОЛеЮ Яа кинських Комісарів К^о 
воградсьні школярТ Ж 

лене "е"°Ріаль”ий комп- 
нен£яу Б « У’ м,с1*е ув’яз- 

бакинських ко
місарів, побували на 
місці розстрілу на роз’їз 

конанні дипломанта рес
публіканських конкурсів 
Р. Валькевич.

Музика ця звучала на 
честь видатного музи
канта Генріха Густаво- 
йича Нейгауза. Виручка 
від концерту перерахо
вується у Радянський 
фонд культури.

Л. КАРІ МОВА.
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БІЛЯ книг, які рівними 
рядами були розкладе

ні на полиці в підсобці ма
газину «Книги» в центрі 
/ліста, стояли консерви. Та 

що їх, шановний ни
ми дуже рідко бачи- 
продажу.
Звідки таке багат- 
— запитуємо завідую- 

Аеь

ені, 
^ачу, 
Мо в

$тво!
Му книгарнею Любов 
Дріїану Х&ненко.

— Це продукти Ганни 
^онченко, нашого продаа-

Ганна відрубала різко:
— У ресторані купила. 
•** В якому! — цікавимося.
—- Мені з Харкова знайо-

віться. І чим тільки не при
криваються: «маємо право», 
«інструкція дозволяє».

Істини а консервами І 
відкладеними Ганною Дон
ченко книгами ми не вста
новили. Надто брехливою 
(не можемо Інакше сказа
ти) виявилася дівчина. 
Правду не казала.., Хоча, 
віддамо їй належне, пого
дилася: правила радянської 
торгівлі порушувала. Ма
буть, не вперше...

Усього в списку опини
лося більше 50 книг. Сюди 
не ввійшли книги з чимало
го стосика, що призначався, 
за словами завідуючої, для 
дитсадка «Сонечко». НІяки-

о

Випуск «Дозорець»
йшли й слідів кишинівсько
го походження «Анжелік»: 
один том був випущений у 
Таджикистані, другий — у 
Каракалпакії...

ЧАС від часу ми виходи
ли з підсобки в торго

вий зал І кілька разів вияв
ляли на попередньо вивче
них вітринах примірники 
дефіцитних видань, яких 
ще кілька хвилин тому там 
I не було. Одна книга особ
ливо кинулася у вічі:

— Любов Андріївно, бу
ла у вас «Очень страшная 
история» 
на!
- НІ, 
— Так 

лі лежить...

Анатолія Апексі*

не було, 
ось же вона, в за-

МАКУЛАТУРНА 
КОФТА

З ВІТРИНИ ПОКУПЦЕВІ. А КОМУ З ПІДСОБКИ?
МІ привезли, — почули но
ву її версію.

— Хто?
— Хлопці з Молдавії...
Вже дещо пізніше, коли 

біля сумочки Ганни поба
чили вісім відкладених нею 
книг «для знайомих», ми 
Гізналися, що фінський сир 

ленінградські шпроти, ков
басу і згущене молоко, 
м’яко кажучи, їй принесли 
В подяку за прекрасне об
слуговування.

Що це за «обслуговуван
ня», здогадатися неважко. 
Хай вже вибачають про
давці, але можна впевнено 
казати — між ними всіма 
(з продуктових і промисло
вих товарів, книгарень...) 
Існує солідарність. Щось 
схоже — ти мені одну річ 
відклади, я тобі — іншу. 
Подивіться на цих дівчаток 
хоча б у Кіровоградському 
ХТО. Кожна — як лялечка 
вдягнута. Ні, ні, нема в цьо
му, звичайно, нічого пога
ного. Хай вдягаються.

Але — нехай не йдуть до 
колег із сумками в той час, 
коли за дефіцитними реча
ми — багатометрові черги. 
А продавці швидко отова
рюються. Це в них, як на
лежне. Не вірите? Приди-

ми документами, це, однак, 
не підтверджувалося, а ко
ли ми одну з цих книг по
казали продавцеві Ганні 
Донченко, вона сказала, що 
видання цієї серії для са
дочків не йдуть, 
вила завідуючу 
становище.

У далекому 
верхній полиці

чим поста- 
в негарне

кутку на 
лежало з 

десяток книг, які нині хо
дять в основному лише в 
обмінних відділах букініс
тичних магазинів. Завідую
ча відхрестилася від 
бібліотечки: то,
книги 
ської, 
на роботі.

Відсутній Зеленській при
писали й дві «Анжеліки» 
А. І С. Голонів. Ці 
серйозна критика 
майже бульварною 
турою, але за них 
виміняти 
завгодно.

Дві ідентичних «Анжелі
ки» Аня взяла на себе. «Ви
міняла у хлопців. Як їх зва
ти й хто 
Молдавії 
ли...».

Слідів 
повідний 

не знайшли.

цієї 
мовляв, 

продавця Т. Зелен- 
якої сьогодні нема

твори 
вважає 
літера- 
можна

практично що

вони, не знаю. З 
ці книги привез

обміну 
відділ

через від- 
магазину 

Як не зна-

— Не вмію я, видно, керу
вати людьми, — весь час 
бідкалася завідуюча. — По
дам заяву на розрахунок... 
Скільки разів казала дівча
там — не тримайте нічого в 
підсобках!

Т. Зеленська наступного 
дня без тіні спантеличення 
пояснила, що виявлені на
ми книги назбирала для 
себе й для сестри за кілька 
місяців, але не викупила, 
бо не було грошей...

Сума там, до речі, була 
в межах пари десятків кар
бованців. I взагалі, притри
мана література, за винят
ком кількох екземплярів 
(наприклад, «Три повести о 
Карлссоне») була не з тих, 
якою спекулюють. На ди
тячих казочках, брошурках, 
кухонних рецептах, госпо
дарських порадах не заба
гатієш. Але вільно їх не ку
пиш, і та ж Т. Зеленська на 
наше запитання, 
фіциту 
було 
лише 
ного, 
книги 
тримаються й для заохочен
ня покупців книжкової ло
тереї. Та «лотерейний» на
бір був куди менш вра
жаючим, ніж підсобочні за
начки. Пущені в продаж, 
вони були розібрані за 10 
хвилин.

Відвідувачі магазину Оль
ге Шатковська і Ніна Ти- 
хонівна Макарчук раділи:

— Часто заходимо до 
книгарні, але подібної літе
ратури у вічі не бачили. На
віть не думали, що в Зна
м’янці бувають такі 
красні книги.

Що ж, як бачимо, 
ють. Тільки липнуть 
до рук продавців,

що з де
за останні місяці 

в продажу, згадала 
Кассіля. Одного-єди- 

Були й пояснення, що 
підвищеного попиту

пре-

бува- 
вони 
їхніх 

знайомих і, як самі відвіду
вачі магазину підтвердили, 
майже не з’являються на 
прилавку.

МИ не раз чули від про
давців: «А що, як я тут 

працюю, то не можу взяти 
собі щось кращеньке!». У 
народі узагальнено й гру
бувато про це кажуть «хто 
що везе, той те й гризе». 
Звичайно, продавець може 
купити собі будь-яку річ. 
Якщо с гроші. А як нема! 
Тоді, як і всі — чекати кра
щих часів, щоб не звинува
тили в приховуванні чи при
тримуванні для «своїх» лю
дей.

Зрозуміло, треба говори
ти, і багато, про нестачу ба
гатьох товарів, їхню низьку 
якість, що й породжує ажі
отаж довкола елементарних 
речей. Особливо боляче 
спостерігати книжковий де-

фіцит, який на вісімдесят 
процентів викликаний не
достатніми тиражами стій
ко популярних книг І неви
правдано великими — ви
дань «сірих» і «на любите
ля»...

У ПРОМИСЛОВОМУ ма
газині № 35, коли туди 

навідалися, хорошого то
вару, як мовиться, було 
негусто. Це — на вітрині. 
А от у підсобках...

Нам важко уявити, чому 
між чоловічими сорочками 
опинився імпортний дитя
чий костюмчик. В Іншому 
місці, теж між сорочками, 
«сховався» чоловічий кос
тюм, знову ж таки Імпорт
ний. Нам важко уявити. А 
продавцям?

— Не знаю навіть, як ці 
речі опинилися між сороч
ками. — Я їх не ховала, — 
бідкалася Наталя Анатоліїв
на Удот, продавець відділу 
чоловічого одягу. — Мож
ливо, це напарниця 
лв.

Подібне довелося 
ти І від продавця 
взуття Лариси 
Дівчина «дивувалася», чо
му туфлі (знову — імпорт
нії) перемістилися з вид
ного для покупців місця на 
те, яке доступне тільки оку 
працівників прилавка. I в 
котрий уже раз слухали: 
«Я не винна, нічого не знаю, 
можливо, це зробила на
парниця».

Напарниці, звичайно, бу
ли вихідні.

На день раніше від пере
вірки магазину ми мали 
змогу почути різкі і навіть 
обурливі слова від Наталки 
Мостової і Вікторії Зосимо- 
во’і. Ці продавці взяли від 
своєї знайомої шапку за 
104 карбованці і пообіцяли 
продати. Як стверджувала 
продавець Олена Смоков- 
ська, подібні шапки в ией 
магазин не надходили, але 
вона бачила їх у Москві. 
Виходить, магазин можна 
використовувати як бюро 
добрих послуг. Що то зна
чить — знайомство...

Олена Смоковська, бача
чи, як із-за лантухів у 
складському приміщенні ви- 
тягли зимову дитячу шубу, 
плаття, наслідуючи своїх ко
лег, розводила руками: «Не 
знаю, звідки це». «Не зна
ла» продавець, як дві дитя
чі куртки слід оформляти в 
кредит, а щоб їх не поба
чили під прилавком, шви
денько почепила на вішал
ку.

Тут же, на привокзальній 
площі, розмістився магазин 
«Маяк», де торгують трико
тажем, галантереєю та пар
фюмерією. У момент на
шого приходу було в ньо
му спокійно, покупців не 
дуже багато, очевидно, то
му, що на вітринах те, що і 
всюди, лише вибір сумок у 
кращий 
минає, 
нашого 
собках, 
набуває 
кас у розпал курортного се
зону. «Викинули» болгар
ський шампунь, одержаний, 
як пізніше взнаємо, вчора.

Запитуємо в покупців Лю
ди Калмаз і Галини Петрів
ни Гетман, чи торгували 
цим товаром день тому;

— Ні. Сьогодні тільки по
чали. Вчора шампунь не ба
чили.

ІЛЬКА флаконів шампу- 
8* ню і дезодорант тієї ж 
болгарської фірми «Фар- 
махим» знаходимо і в ящи
ку підсобки, де зберігається 
трикотаж. Тут же й коро
бочка з шістьма пляшками 
вітчизняного шампуню з 
хною. Можна було б пого
дитися, що продавці купи
ли його для себе, якби це 
не був товар, якого на при-

відкла-

нам чу- 
відділу 

Самброс.

лавках у даний момент не 
було. А коли був! «Точно не 
пригадуємо».

«Для себе» купила про
давець Тетяна Колодяжна І 
два («на вибір, який спо
добається») шкільних ран
ці. Один із них, виробництва 
НДР, такий, як на вітрині, 
на ярлику — поставлена від 
руки ціна. У іншого, румун
ського, етикетка без най
менших ознак вартості. І ні 
найменших ознак присут
ності цього розкішного на 
вигляд ранця у вільному 
продажу.

Знайшлися в підсобці й 
трикотажні вироби, які, 
принаймні, побачити можна 
хіба що у відділах, де вони 
відпускаються за макула
туру й інший утиль...

Також «макулатурним», 
але викладеним у кінці бе
резня в Кіровограді «для 
всіх» індійським велюро
вим джемперам з апліка
цією, (тут у продажу від
сутнім) було відведене за
тишне місце під полицями 
на підлозі. Хай би один ту
ди «упав», як сказала Та
мара Нагорна, але чотири? 
Разом Із забутим широки
ми масами покупців олім
пійським шерстяним кос
тюмом?

Дамську кофтинку 
робництва НДР (теж, як ви 
здогадалися, в залі відсут
ню), нікуди й не ховали, ле
жала собі на столі. «Знайо
ма просила продати, каже, 
на базарі купила, так ми 
лишили, бо засумнівалися в 
ціні...».

А якби не засумнівалися, 
то, вважай, сплавили б, як 
колеги з сусіднього магази
ну одержану з рук шапку...

І у ПАРФЮМЕРНОМУ ВІД. 
ділі знайшлися недо- 

1 ступні тим, хто був тоді 0 
магазин», ризькі одеколон 
«Айсберг» 
крему для 
«Я б охоче 
сказав між 
членів рейду, і продавець 
Тамара Нагорна, котра до 
того примовляла «Хтось 
приховав, а влетить мені», 
моментально ожила: «Якщо 
купувати, то не писати!».

Про якесь поліпшення

у записник 
комсорга; 
відДуоЗ)

ЯК ПРОВЕСТИ

ВИ-

і дві упаковки 
бриття «Міф», 
дещо купив!»,— 
Іншим один Із

якості і розширення асор

тименту одягу, взуття, га-

лантереТ, парфюмерії якось

незручно й говорити, па-

м’ятаючи повальну відсут-

ність у недавні часи то губ

ної помади, то зубної пас-

ти, то колготок. Роками

линяли у вітринах дамські

бік виділяється. Не 
однак, і півгодини 
перебування в під- 

як торговий зал 
вигляду білетних

берети, а як увійшли в мо-

ду, промисловість завалює

крамниці капелюшками

зразка 1980 року.,.

То що, в існуючій обста
новці потаємні полиці в 
підсобках неминучі?

Рейдова бригада «МК»: 
В. БІЛОГОЛОВИЙ—опер- 
уповноважений відділу 
боротьби з розкрадан
ням соціалістичної влас
ності Знам’янського мі- 
ськрайвідділу внутріш
ніх справ, 1. УЯНАЄВ — 
старший інспектор служ
би охорони громадсько
го порядку ЛІНІЙНОГО 
відділу внутрішніх справ 
станції Знам’янка, Н. ДА
НИЛЕНКО, к>. ЯРОВИЙ— 
спецкори «Молодого 
комунара».

м. Знам’янка.

РЕЙД «КП»?
Мета рейду «КП» по 

перевірці роботи підпри
ємств торгівлі і громад- : 
ського харчування — ви
явлення недоліків і вжит- : 
тя на місці заходів з ме
тою їх усунення, здійс- ; 
нсння контролю за вико- < 
нанням критичних заува-: 
жень.

При перевірці варто ; 
звернути увагу на:

1. Справність вагови
мірювальних приладів, 
наявність контрольних 
ваг. Контрольна пере- : 
вірка встановлює вра- ■; 
внльність видачі товарів ; 
і продукції підприємства- ; 
ми громадського харчу- 
вання чистою вагою ! 
повною мірою, правиль- \ 
вість ведення обліку ТС- : 
варів.

2. Організацію постій- : 
ної торгівлі різноманіт- :

: ними продуктовими то- ; 
: варами 1 своєчасне їх • 
: завезення із баз оптової 
: торгівлі, наявності в ма-- 

газинах затвердженого; 
асортиментного мініму-« 
му товарів.

3. Дотримання строків 
зберігання і правил реа
лізації продуктів у ма
газинах, якості реал із а-

; ції товарів і приготовле- , 
> них страв.

:: 4. Участь комсомоле :
: ських організацій, КМК 
у вивченні пропозицій, .

• реагування на скарги, : 
і: висловлені покупцями на : 
;; адресу працівників при-;: 
■'лавка. Звернути увагу;: 

; на практичні заходи, що ;:
вживаються адміністра- ■ ■ 

; цією, первинною ком- ; ; 
: сомольською організа- •: 

цією для залучення мо- •' 
лоді і закріплення її на : 
підприємствах торгівлі :: 

: та громадського харчу- : 
; вання.

5. У магазинах про-
; мислових товарів варте : і
• перевірити: відсутність • 
: фактів приховування то- ■
; варів підвищеного попи- • • 
: ту, дотримання праців- :•
• никами прилавка правил •
■ відпускання товарів.

На підприємствах гро- : 
; мадського харчування : 
: слід встановити, чи своє- :: 

часно забезпечуються во
ни необхідними добро- ; 
якісними товарами із:

; врахуванням сезонності, ■ 
: поцікавитися станом і • 

експлуатацією холодиль
ного і технологічного об
ладнання, впровадження '■

■ прогресивних форм об-;
; слуговувания. :

6. На базах і складах 
:: перевірити дотримання

графіку централізовано- •
■ го постачання товарів у 

: магазини.
7. У кожному дереві- : 

реному підприємстві (ма- :
: газині) необхідно склас- : 

■ ти й залишити письмове, 
зауваження. З питань,

• і які потребують втру- 
: чани я місцевих органів, 

слід внести пропозиції в 
: районні, міські комітети 

народного контролю.
8. Рейди штабу «Ком

сомольського прожекто
ра» на підприємствах 
торгівлі і громадського 
харчування повинні про
водитися з урахуванням 
їхніх особливостей
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НАЧЕ МИ
Тоді вперше нашою газетою порушилось питання про зневажливе сгазленнл

Більше півроку минуло з часу публікації в газеті статті «Своя мова І??!—
^ІДІУКИ, які надходять в редакцію газети на пуб 

лікацію «Своя мова — чужа?» — це крапля, це 
мізер від того, що відчуває кожен в своїй душі, не
зважаючи на вік, професію, посаду та національ
ність. Бо ця проблема торкається не тільки проблеми 
української мови у Кіровограді, а й на всій терито
рії України, і не менш гостра в деяких інших рес
публіках. Не тішмо себе ілюзією, що в російсько
мовних школах учні ставляться краще до російської 
мови, ніж до рідної. Школярі здебільшого слабо 
знають і граматику, і мову класиків свого народу. 
Не знають історії розвитку культури, традицій. І най
страшніше, що — не бажають знати. Це біда нашо-

нів, батьків до рідної мови. Звідтоді опубліковано чимало відгуніа. Але лисг^_^

перестають іти під читачів. Нову хвилю читацьної пошти викликала стаття <Л ргн

вуд на Ковалівці» <6 лютого цього року), де йшлося про вивчення української

мови в дитячих саднах обласного центру.
Читацькі думки, відгуки, пропозиції складають цю сторінку. На жал?, опублі

кувати всі листи ми не маємо змоги. Однак усе найважливіше, найсуттєвіше эго-

дом буде використано о огляді читацької пошти відділу учнівської молоді и со-

ш® заради ціальнях проблем.

І
І 
І з

Й НЕ
УКРАЇНЦІ!

шжаяння
СЛ8Д ВИЗНАТИ НАМ помилки
В ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОМУ
,Й ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ

ГО суспільства на даному отапі розвитку, це є ре
зультат прорахунків наших ідеологіз.

Ми бездушно колись закликали: «Відречемося від 
старого світу...», І зідреклись від церкви, від віри, 
від мови, від традицій народу, від усього взагалі. 
Ми стали «супер-інтернаціоналістами», які не знають 
І не шанують ні своїх звичаїв, мови, культури, тра
дицій, ні звичаїв та культури Інших народів. Коріння 
нинішньої ситуації лежить значно глибше, воно до
сить щедро підживлюється й надійно захищається 
уже скільки десятиліть.

Питання мови, як слушно зауважив поет Борис 
Олійник в телепередачі «Позиція», повинно бути пре
рогативою Уряду, а не окремих громадян суспіль
ства. А це означає, що скільки б ми не соромили 
Окремих людей, які цураються рідної мови, які не 
дозволяють своїм дітям відвідувати українськомовну 
Школу, вивчати рідну мову, культуру, історію, спад
щину свого народу, скільки б ми не ганьбили їх — 
ми нічого не змінимо до того часу, поки не займає
ться цим питанням Уряд. Бо це справа, повторюю, 
не окремих осіб, а Держави! А звідси випливає, що 
в Конституції Української РСР потрібно поновити 
Статтю про те, що державною мовою на території 
України є українська мова (бо що то за член Органі
зації Об’єднаних Націй, який не має національної 
Мови?!), слід поновити викладання в навчальних за
кладах українською мовою, у містах відкрити шко
ли з українською мовою навчання, залишивши шко- 
ли з мовою навчання Інших національностей тільки 
там, де це продиктовано необхідністю. І тоді у Ген
ріха Боровика не буде підстав стверджувати, що на
род сам відмовляється від своєї мови, культури, 
Спадщини. У нас стільки непоправного лиха та зло
діянь скоєно від Імені народу, що слова «...йдучи 
Назустріч побажанням народних мас...» сприймаються, 
Йк глум.

Величезної шкоди у розвитку національної мови 
культури завдала висунута з період застою шкід

лива концепція створення «спільності — радянський 
№род», без націй з єдиною соціалістичною мовою і 
(культурою. Мимоволі вихоплюються риторичні за
питання: скільки ж можна експериментувати в мас
штабах націй, народів, народностей! Хіба так швид
ку забулись уроки теорії про перевагу арійської на- 
Йп! Доки будуть зневажатись об'єктивні закони роз
витку суспільства, економіки!

В. І. Ленін підкреслював негативне ставлення марк- 
$И<Ітів до примусового насадження мови пануючої 
іЦ&іЛІЇ а капіталістичних країнах. Демократична дер- 
Іййва, писав В. І. Ленін, «...безумовно повинна визна
ти повну свободу рідних мов І відхилити усякі при- 
!1леї однієї із мов». (Повне зібрання творів, 5-е ви
дання, т. 25, с. 71—72). І ц© закріплено статтею 34 в 

Конституції Української РСР словами: «Громадяни 
Української РСР різних рас і національностей мають 
рійні права. Здійснення цих прав забезпечується по
літикою всебічного розвитку і зближення всіх націй 
І народностей СРСР...». Саме зближення, а не заміна 
Однієї мови іншою! Збагачення мови шляхом запо
зичення слів і виразів, а не підміною її! Але не до
сить зизнати право на рідну мову, а й необхідно ще 
створити умови, за яких це право могло б бути реалі
зованим. Реалізацію цих праз повинен забезпечити 
Уряд, проводячи політику у відповідності до Консти
туції СРСР та Української РСР.

Помилки минулого слід визнавати не заради по
каяння, а, щоб виправити їх, щоб не повторити цих 
пЬмилок у майбутньому. Зараз те, що ми спостері
гаємо і робимо з українською мовою та культурою 
6 Кіровограді, та й на усій ториторіі України, інакше 
не назвеш, як русифікація у гіршому варіанті. Бо 
зникають обидві класичні мови, оскільки мову, якою 
розмовляють зараз в Кіровограді, аж ніяк не можна 
назвати російською. Швидше — суржик. На шляхах, 
будинках державних установ, вулицях міст І сіл, зу
пинках міського та міжміського транспорту зникають 
написи українською мовою. У магазинах шкільних 
товарів все частіше не знайдеш зошита, а тільки 
«тетрадь», немає заготівок розкладу уроків, а є «рас* 
Писание».... Перелік таких дрібниць безмежний. Але 
Ось вже й не дрібниця, коли в українськомовній 
школі урок з математики, географії чи хімії ведеться 
російською мовою, а дирекція на це заплющує очі, 
більше того — заохочує до цього кроку й інших 
Предметників. Шкільна стінна преса, гасла, транспа
ранти, стенди, наочне приладдя та інша виконана 
російською мовою.

Людям, які не цураються рідної мови, шанують 
раціональні традиції, вивчають архівні документи — 
наклеюють ярлик «националист», То тут не тільки
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Познайомився з мірку
ваннями С. Овчарейка 
(«МК» за 27 лютого): ді
ти могли б у дитячих сад
ках вивчати українську 
мову, але ж, мовляв, в ук
раїнській дитячій літера
турі немає творів, рівно
цінних «Дяді Стьопі», «Лі
карю Анболить». Звичайно, 
згадані твори С. Михал- 
кова, К. Чуковського, що 
й казати, — чудові твори. 
Можна назвати ще багато 
російських письменників, 
які залишили дітям пре
красні вірші, поеми, казки. 
Однак, не погоджусь, що 
рівноцінних зовсім немає 
в українській літературі. 
А «Лис Микита» І. Фран
ка, а «Ясоччина книжка»
H. Забіли, а «Цар Плак
сій і Лоскотон» В. Симо- 
ненка, а «Як Барвінок і 
Ромашка у вирій літали» 
Б. Чалого...

Це най відоміші твори, 
які прийшли на думку. 
Загляньмо ж у тритомну 
«Антологію української лі
тератури для дітей», ви
дану у «Веселці» три ро
ки тому: «Загадки і від
гадки» Л. Глібова, «Спі
вомовки» С. Рудаиського. 
«Придабашки» Ю. Федь- 
ковича, «Сміховинки» 
С. Воробкевича, казки 
«Коли ще звірі говорили»
I. Франка, дитяча п’єса- 
опера «Коза-дсреза» Дні
прової Чайки. Назвав ли
ше окремі твори й пись
менників дожовтневого ча
су, які багато зробили, 
аби маленькі читачі серцем 
доторкнулися до рідного 
слова, навчилися любити, 
шанувати, розуміти душу

народу, пишатися скарба
ми його духовного генія.

А скільки творів для 
малюків написали радян
ські письменники — О. Ко- 
пиленко, О. Дончеико,
H. Забіла, М. Пригара,
I. Нехода, В. Бнчко, О. Іва- 
непко. П. Воронько, 
М. Стельмах, Б. Чалий, 
В. Ностайко, М. Сингаїв- 
ський... Усіх не злічити. 
Можу впевнено сказати: 
можливості української 
радянської літератури в 
справі виховання дітлахів 
величезні.

Інша справа, якими ти
ражами виходять ці тво
ри, адресовані дітям, чи 
доходять вони в дошкіль
ні заклади. І все ж щ 
можна пояснити (а тим 
більше виправдати) кос
мополітичну практику ря
ду керівників і педагогіч
них колективів дитсадків 
обласного центру. Будемо 
вважати це результатом 
довготривалого застою, ко
ли прагматизм у всіх сфе
рах соціального життя 
брав гору над совістю.

Аж ніяк не можу пого
дитися, що стаття «Грін- 
вуд на Ковалівні» викли
кає невдоволення. У мене 
вона викликала пекучий 
біль. З правильних інтерна
ціоналістських позицій ав
тор ставить питання: як 
зробити, аби українсько- 
російська двомовна куль
тура визначала сучасне 
обличчя кожного, хто жи
ве на Україні?

а. каюков, 
вчитель.

м. Кіровоград.

ХОЧУ сказати, що явища 
зневажливого ставлення 

до рідної мови мають міс
це не тільки в Кіровогра
ді, а й в багатьох містах 
України. І винні в цьому, 
на мій погляд, не тільки 
батьки. Говоритиму про 
місто, в якому прожи
ваю, — Світловодськ.

В основному тут жи
вуть українці, майже всі 
вони вихідці із сіл. Свого 
часу приїхали на будів

ництво Кременчуцької ГЕС, 
тут зостались, уже мають 
своїх дітей і внуків. Але 
дитячі садки та ясла в нас 
російськомовні. В школи 
здебільшого.

Підприємств у нас чи
мало, на кожному з них 
вся документація, всі опе
ративки, збори, всілякі за-

сідання — есе це прово
диться російською МОВО?;.

Далі вуз, технікум, її ІУ 
_  російською мовою.

Я, наприклад, не пам’я 
таю’, коли останній раз 
дивився по телевізору чн 
в кінотеатрі фільм україн
ською мовою. Наче ми 
живемо не на Україні і са
мі не українці. Яка ж мо
же бути наша українська 
культура в майбутньому, 
якщо ми в своєму повсяк 
денному 
боті 
чаємось?

В моїй сім’ї ми 
вдома 
сійською, 
працюємо на заводі — 
все російською. С 
ший син також 
заводі. Молодший син хо
дить в школу — школа з 
російською мовою навчан
ня. Отакі справи. Вихо
дить так, що в нас мова 
основна — російська, * а 
українська — не якийсь 
придаток.

В. ТОМАЧИНСЬКИЙ.
м. Світловодськ.
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сам відречешся від рідної мози, а й дітям закажеш 
її вивчати, якщо хочеш втриматись на відповідній 
посаді і дітям не скласти труднощів у майбутньому 
їхньому житті.

А що Діти! Якби їх не понукали вчити фізику, ма- 
тематику, хімію, то й ці предмети вони б не вчили, 
бо легше нічого не робити — така психологія дити
ни. Її пориву до доброго вистачає на один-два рази, 
а без зовнішнього спонукання та підтримки й уваги 
ці пориви зникають самі по собі. Усе, без винятку, 
потребує до себе уваги. У питаннях же національ
ного виховання ця увага повинна бути особливо де
лікатною, щоб, розвиваючи інтерес до рідної мови, 
культури, історії, народних традицій, не погасити 
поваги до мови і культури інших націй та народів.

Не буду повторювати загальновідомої істини, що 
знання мови та культури інших націй збагачує саму 
людину і культуру тієї нації, до якої вона належить. 
Я повторю лише слова, сказані багатьма великими 
людьми в різні епохи і часи в різних варіантах, але 
зміст їх один: «Хто не навчиться шанувати свого, той 
не здатний оцінити чужого!». Це — золоті слова, бо 
все пізнається у порівнянні, а коли у тебе немає точ
ки відліку для порівняння, то залишається одне «— 
повторювати з чужого голосу. Бездумно, без усві
домлення. без вникнення в зміст того, про що йде 
мова. Тобто, такій людині відведена роль папуги, 
тому саме такі люди найперше попадаються на гачок 
шовінізму. А діти, яких в дитинстві навчили зраджу
вати батьківське, ставши дорослими, легко зраджу
ватимуть усьому, бо в їхні душі не закладено понят
тя святого — його замінить байдужість. Над цим 
не можна не замислюватись, бо наслідки байдужості 
неважко передбачити, маючи певний досвід а уро
ків Історії розвитку людства.

П. МЕЛЬНИК, 
доктор технічних наук, доцент Кіровоград
ського інституту сільськогосподарського ма
шинобудування.

Т. ДЕМЧЕНКО, 
методист Кіровського районного відділу на
родної освіти.

ОДНА ДУМКА
Про те, як освітяни Кіровського району обласного 

центру перебудовують свою роботу в світлі поста« 
нови ЦК Компартії України «Про заходи щодо реалі
зації в республіці настанов XXVII з їзду партії, січ
невого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС у галузі націо« 
нальних відносин, посилення інтернаціонального І 
патріотичного виховання населення», йшла серйозне 
розмова на спільному засіданні викладачів україн
ської мови і літератури загальноосвітніх шкіл і заві
дуючих дитячими дошкільними закладами.

На нараді виступили секретар райкому партії Л. ДО» 
Пилипенко, член Спілки письменників СРСР, відпойк 
дальний секретар обласного відділення Спілки пись
менників України, доцент Кіровоградського педагогіч«» 
ного інституту Імені О. С. Пушкіна В. Є. Панченко, 
відмінник народної освіти УРСР. вчитель середньої 
Школи № 13 В. І. Каюков, вчителі СШ №№ 20, 25 ■*' 
В. ІМ. Кудіноа, С. О. Колісник, завідуючі дитячими 
саднами №№ 56, 3 — В. М Кердіваренно, А. М. Степ& 
нова.

.Учасники засідання висловили конкретні пропози
ції щодо поліпшення навчання дошкільнят і школя« 
різ рідній українській мові, піднесенню її престижу 
в районі й місті. Національно-російська двомовність 
має стати передусім реальним виявом духовності 
майбутніх громадян країни — така одностайна дум* 
кд учасників наради, яка відбулася а залі засідвні» 
Кіровського райкому партії.

Порівняно недавно істооинм
$ьк!й земпі "ем« ДРУНованих і _ али> “»о на сиві» 
теи. Однак вже перші експеиміг -Рук°ПИсних Д равное- 
Припущення, що для археогпанн розвіяли
пїтІжІГґ Сучасні мініатюрні книги ~ безплідна
Рідкісними виданнями. нниги також вважають^

ото А, ПОЛЯКОВА, (Фотохроніка ТАРСІ,



«Молодий комунар»

9 квітня 1988 року

Виборний актив

і- НАЗВІТЬ одного-двох комсомольців з числа ви- 
в» борного активу, котрі б під час ділових розмов 

пропонували: «Я міг би допомогти випускати «Комсо
мольський прожектор». Або: «Бажаю перевірити 
виконання рішень про поліпшення внутріспілкової 
роботи». — 3 таких запитань я нерідко розпочинаю 
розмови з секретарями райкомів та міськкомів ком
сомолу, ватажками первинних.

Майже всі вони розводять руками: «чого не було, 
того не було...».

Обираючи свого товариша в комітет, комсомольці 
розраховують на його активність. А ще, як відомо, 
керівний орган повинен спиратися . на колективну 
ДУмку, яка, за словами В. І. Леніна, супроводжується 
найточнішим встановленням особистої відповідаль
ності кожної особи за точно визначену справу.

У Кіровоградському міськкомі, наприклад, конкрет
но за кожну ділянку роботи відповідає обраний до 
його складу комсомолець. Проте, активно працюють 
не всі. Скажімо, Валерія Шмат повинна бувати на 
комсомольських зборах у закріплених за нею первин
них. Та даремно там її чекають. Не була в жодній. 
За явні недоробки в міськкомі комсомолу з В. Шмат, 
як мовиться, суворо не поспитали. А варто було б.

Посилаючись на деякі свої спостереження, заува
жу: серед стягнень, накладених на членів ВЛКСМ, у 
тому числі й виборного активу, немає жодного за 
невиконання комсомольських доручень. Хоча подіб
не — не в новину.

Необхідно думати і про рівномірність завантаження 
активістів. Всі заходи повинні проводитися в неробо
чий час. А що ж насправді? Одну людину обирають 
одночасно комсоргом бригади чи ферми, у члени ко
мітету комсомолу, до складу райкому комсомолу, не 
кажучи про інші громадські доручення. От вона й 
«розривається», звісно, прагне встигнути скрізь. Та 
чи встигає вона вирішити справи в неробочий час? 
Звичайно, ні.

Перший секретар Новомпргородського райкому 
ЛКСМ України А. Стоян не випадково назвав комі
тети комсомолу колгоспів імені Куйбишева, імені 
XXII з’їзду КПРС та інші, яким бракує творчості 
в роботі, такими, де не ведеться справжня робота з 
виборним активом. Добре, якщо, назвавши недоліки, 
райкомівці на цьому не зупиняться, а конкретними 
рекомендаціями і порадами по кращій організації ро
боти з активістами допоможуть цим комітетам лікві
дувати недоробки.

Під час минулої звітно-виборної кампанії значно 
оновився виборний актив. Його члени, як ніхто ін
ший, потребують допомоги: хоча б у навчанні. Тут 
Заслуговує поширення ініціатива деяких райкомів і 
міськкомів комсомолу, які проводять ділові ігри по 
перевірці виконання тих чи інших доручень, підго
товці та проведенні зборів спілчан, аналізу проблем
них ситуацій, влаштовують дні і навіть тижні дубле
рів.

Хочеться висловити ще таку думку: па звітно-ви
борних зборах, які дають оцінку роботи комсомоль
ського бюро чи комітету комсомолу, багато добрих 
слів чуємо на адресу активістів. Про тих, хто себе 
нічим не проявив, змовчуємо. Це й породжує серед 
останніх помилкову впевненість, що їх обрали тільки 
через необхідне «представництво».

А нині, як ніколи, треба працювати без подібних 
«представництв».

Н. ДОБРІН, 
член КПРС з 1931 року.

«Тьху, песиголовці 
чубаті!»
Молодші ввічливо звільнили мені дорогу, щоб я 

першим зайшов до салону. Та в цей час юнак в тем- 
нокоричневій шубі і такій же шапці спритно став на 
моєму шляху, і перед ним прошмигнули в автобус 
п’ятеро, голосно розмовляючи та вживаючи нецен
зурні слова.

— Заходьте, чого ви пропускаєте поперед себе?— 
почулося за моєю спиною.

Мовчки зайшов до салону. Місця всі були зайняті 
5 мені довелося стояти на старечих ногах, якими в 
час лихоліття дійшов був до Волги, а звідти — до 
Берліна. Поки що вони мене не підводили.

Шестеро молодиків сиділи на задньому сидінні. 
О Хлопці, як вдома на лежанці, лузали насіння, спльо

вували під ноги, голосно розмовляли, реготали, пере
сипаючи свою мову матюками, ніби не в автобусі бу
ли, а в диному лісі.

Таного я давно не чув, хоча бував між різними 
людьми. Оглянувшись навкруги, побачив байдужі об
личчя пасажирів і пригасив своє бажання зробити 
хлопцям зауваження. Лайка долітала і до вух водія 
та кондуктора, але всі мовчали.

Та ось автобус пригальмував на зупинці. Шестеро 
з галасом вискочили з автобуса, за ними пішла реш
та пасажирів, переступаючи лушпиння, залишене 
хлопцями на підлозі. Мабуть, багато хто подумав, 
що шестеро належать до категорії людей, котрі 
після себе залишають на землі тільки бруд. Хто во
ни? Робітники? Ні. Учні? Не знаю. Та, певно, всі шес
теро живуть у нашому місті...

Вийшовши, ті хлопці розташувалися посеред вули
ці. Одягнені чисто, охайно, в однакові шуби і шапки, 
вони продовжували голосно розмовляти і реготати, 
не звертаючи ні на ного уваги. Автомашини обереж
но обминали їх — мабуть, водіям не хотілося зв’язу
ватися з такими. Бабуся, що йшла поруч зі мною, 
опираючись на ціпок, не змовчала:

— Тьху, нечиста сила, песиголовці чубаті!
Мені нараз стало соромно перед старою жінкою і 

я мимоволі удав, ніби не почув Ті слів А про хлопців 
подумав: та вони ж чужаки серед своїх, ідуть, не 
озираючись на людей, теревенять, не думаючи. Ку
ди ж прийдуть врешті-решт, як і чим будуть жити? 
Хтозна. Одне ясно як день: до добра не дійдуть. 
•Сняться комусь кислиці! І раптом: невже у цих не
нормальних є цілком нормальні і людяні батьки? Як
що так, то батьків можна тільки пожаліти ..

СУЛЬФО- 
ДЕКОРТЕИ, 
СТРЕПТОЦИД 
І...МУМІЄ

Якось мій знайомий, 
виписавшись з лікарні, 
ремствував:

— Лікували мене лі
кували, та так я й не оду
жав. Ніби й старалися 
лікарі... А може, таблет
ки і мікстури були не
якісні!..

Звідтоді минуло чи
мало часу, але я ні-ні, 
та й чув від декого: 
мовляв, не діють таблет
ки та й годі.

У кожному випадку 
однозначну оцінку зараз 
дати важко. З тих при
чин, що змусили хворих 
незадовільно відгукну
тись на дії ліків, випли
вало і таке питання: а чи 
є в нас служба з контро
лю якості медичних пре
паратів?

Виявляється, є. На ок
раїні Кіровограда, по
близу хлібозаводу у хит
росплетіннях завулків, 
контрольно - пропускних 
пунктів установ і орга
нізацій знаходжу потріб
ний двоповерховий бу
динок. Тут — обласна 
контрольно - аналітична 
лабораторія облаптеко- 
управління.

— Так, так, про нас 
мало хто знає, — під
твердила завідуюча ла
бораторією Валентина 
Михайлівна Грек. — Як 
в таких випадках кажуть, 
робота наша непомітна, 
але вкрай важлива. 
Спробую довести це на 
фактах.

— Та найперш — про 
структуру органів конт
ролю медичних препа
ратів. Лабораторії, по
дібні нашій, діють в кож
ній області республіки. 
За кожною закріплено 
контроль за певними ви
дами і кількістю ліків. 
Окрім цього, кожна ла
бораторія мас перевіря
ти ліки, виготовлені в 
усіх аптеках своєї об
ласті, а також продук
цію фармацевтичної 
фабрики. До речі, про 
існування останньої теж 
мало хто знає.

— За нашою лабора
торією закріплено 13 ви
дів лікарських препара
тів Чи буває брак? Рід
ко, але буває. В цьому 
році ми повернули 2000 
флаконів гіепсіділу — 
продукції заводу медич
них препаратів Вінниць
кого м’ясокомбінату. А 
Харківській базі Голов
ного аптечного управлін
ня республіки повернуто 
тальк.

Як правило, дізнав
шись про виявлений 
брак, завод-виготовлю- 
вач телефонує до нас, 
просить не повідомляти 
V Кмїа Адже зся партія

м. Новомиргород.
М. СУХОВ.

І еввйваваииваеевеманаааваявквввиаяаіваввяааав

Хоч листа й не було надруковано
Мешканці селища Усти- 

нівки, які навчаються в 
Бобринецькому сільсько
господарському технінумі, 
звернулися до редакції за 
допомогою: «Ми не може
мо поїхати на вихідний 
день додому, тому, що 
перший автобус Із Бобрин- 
ця до Кривого Рогу через 
Устинівну вирушає вранці, 
ноли ми ще навчаємось, а 
решта автобусів з НІрово- I града до УгтинІвки через 
Бобринець транзитні — і 
завжди немає місць Хіба 
не можна зробити один 
рейс Бобринець — Усти- 
нівна з часом відправлен
ня близько 16.00?».

□збракованих медика 
ментів повертається на 
підприємство з усіма 
відповідними висновка
ми. Але ми на компро
міси не йдемо. Ліки € 
ліки...

Не буде новим, якщо 
наголошу, що будь-яку 
справу вирішують люди 
У нашому колективі, 
крім мене і мого заступ
ника Галини Дмитрівни 
Жученко, 8 провізорів- 
аналітиків. Фактично це 
комсомольсько - моло
діжний колектив Валя 
Дибач, Оля Зайцева, Ва
ля Овсянникова, Люда 
Гулик, Таня Комашко, 
Люда Шелюк — всі во
ни недавні випускниці 
медичних інститутів. Ве
личезний досвід роботи 
у лаборанта ветерана 
праці Катерини Юхимів
ни Антоненко — чотири 
десятиліття працює вона 
в системі аптекарського 
управління.

Які проблеми стоять 
перед колективом? Го-

Відповідь начальника 
відділу експлуатації АТП- 
13537 м. Бобрннця М. Г. 
МИЦЕНКА і начальника 
кущової автостанції № 2 
В. С ІВАНЬКА:

— Сьогодні відкрити ще 
один маршрут немає мож
ливості: не вистачає авто* 
бусів. Але по суботах і в 
святкові дні автопідпрпєм 
ство за проханням учнів 
виділяє додаткові рейси 
Зобов’язуємось робити так 
і надалі. З переходом на 

п.озним чином, кадрові 
Ще б 3—4 провізори- 
аналітики І...

Осібно стоїть пробле
ма наукової роботи, роз
робки власних лікуваль
них препаратів.

Багато розмов нині то
читься довкола муміє. 
Про його цілющі власти
вості ходять легенди.

— На жаль, всерйоз 
цим питанням мало хто 
займається, — розвела 
руками Г. Д. Жученко.— 
Та, мабуть, уже настав 
час розвіяти всілякі сум
ніви. Мені відомо, що 
муміє — сильний біоген
ний стимулятор. Дослід
ження окремих вчених 
переконують про цілю
щі властивості «сліз 
скель». Але, по-перше, 
яким повинен бути його 
хімічний склад? Прине
сіть мені муміє І ска
жіть, що це воно і є — 
як це довести? Міністер
ство охорони здоров’я, 
Головне управління по 
впровадженню новим пі-

літній графік роботи авто
бусів питання відкриття 
маршруту Бобринець -= 
Устииівка буде вирішено 
позитивно.

* * *

Молодь села Перемоги 
Добровеличківського райо
ну писала до редакції: «В 
нашому селі давно занри- 
то клуб і бібліотеку. Зав
клубом віддала ключі кі
номеханікові, який відчи
няв клуб тільки тоді, ноли 
кінофільм демонструвався 
н» вечора відпочинку ні 
концерту...». 

карських засобів поки 
що мовчать А легенди 
ходять...

Лабораторія оснаще
на найсучаснішою тех ні* 
кою. А недавно надійшло 
універсальне устатку« 
вання. На робочому ста« 
лі, не відходячи від ньо
го, можна приготувати 
будь-які піки.

— До нас, бува, захо
дять люди, переважно 
літні, просять перевірити 
ті чи інші ліки, — сказа
ла Г. Д. Жученко — Ще 
не було випадку, аби ми 
зафіксовували брак. Тож 
хай знають усі, що систе
ма контролю ліків спра
цьовує ще до того, як ме
дикаменти потраплять у 
торговельну мережу...

А. ШПАК.
На знімках: пра- 

візор-аналітин Людмила 
ГУЛИК уважно аналізу« 
медичний препарат на 
відповідність хімічному 
складу; права на помил
ку не мають І інші чле
ни КМК.

Фото В ГРИБА.

Копію листа було на
діслано в Добровелнчків« 
ський райвідділ культурщ 
Ось що відповів завідую* 
чий відділом К. М. КА
ЛАНІ НИК:

— Факти з листа під
твердились. Завідуючу 
сільським клубом звільне
но з роботи. Зараз тут 
працює людина, яка на
вчається на заочному від
діленні Олександрійського 
культосвітнього училища. 
Заплановано у нинішньо
му ропі капітально відре
монтувати дал і примі
щення.



СВІТОГЛЯД
«Молодий комунар»

9 квітня 1988 року
ЙГ1Р0ГРЕС взагалі (а технічний зо- 
■■ крема) не зупинити. Ця пропис-« 
на істина ще вчора служила для 
багатьох чиновників від прогресу 
ширмою їхньої цілковитої байду
жості до всього, що не стосується 
їхнього відомства, — до природних 
багатств, історичних пам’яток, куль
турних надбань народу... АЛабуть, 
звідучора минуло не так багато ча
су, щоб становище змінилося кар
динально. Підтвердження тому — 
Ситуація, що склалася в степовому 
місті Новомиргороді.

Ні, таки не варто в усьому вину
ватити технічний прогрес, хоча саме 
Він якоюсь мірою створив перед
умови для заподіяного тепер. Ство
рив тісю мірою, якою посприяв 
індустріальному розвиткові міста, 
перетворенню його на один з цент
рів гірничовидобувної промисло
вості області. Це, закономірно, ви
кликало активізацію забудови те
риторії, підпорядкованої Новомир- 
ігородській міськраді...

Село Виноградівка, що тулилося 
на березі Великої Висі, увійшло до 
міської території порівняно недав
но — 1959 року, коли старий Ново
миргород було об’єднано з північ
ним сусідом — Златополем. Вино
градівка знаходилася якраз напів- 
дорозі між ними... Нині про 
лишне село нагадують хіба 
назва вулиці — Виноградівська 
та старий цвинтар, де вчорашні 
сільчани й досі, за старою тради
цією, ховають своїх померлих. За 
іронією долі саме цьому цвинта
реві й судилося стати місцем, де 
зіткнулися інтереси виноградівців 
з інтересами прагматичних побор
ників «прогресу без сентиментів». 
Щоправда, останні керувалися не 
стільки громадським, скільки осо
бистим інтересом — йшлося про 
будівництво приватних гаражів на 
території старого цвинтаря.

2 лютого цього року в районній 
газеті «Червона зірка» появилася 
замітка «Солдатська могила», де 
ставилося питання про долю цвин
таря на Виноградівці і розташова
ної в старій його частині солдат
ської могили часів Великої Вітчиз
няної. Ось що писали трохи зго
дом мешканці вулиці Виноградів- 
^ької у колективному листі до ре
дакції райгазети (на жаль, цей дру
гий лист так і не було опубліко
вано):

«...Ми з нетерпінням чекали, як 
зреагує міськрада... Але минали 
дні, тижні, а відповіддю було мов
чання...

Тоді ми вирішили зібрати підпи
си під листом у Верховну Раду і в 
«Правду»... Аж після цього почули 
нарешті: буде сходка. 23 лютого, 
ноли заступник голови міськвикон
кому Є. В. Корнісць прибув авто
бусом, щоб взяти на сходку пред
ставників громади, він застав вели
кий гурт людеії, які зажадали спо
чатку відвідати цвинтар...

...ІНа південно-східній околиці 
кладовища побачили новенькі сті
ни гаражів кооперативу «Автолю
битель» з глибочезними погрібами. 
Біля них і на громадських городах— 
гори землі, яку вигорнули бульдо
зером, впереміш із людськими че
репами та кістками. Що тут стало
ся! Ніхто не міг спокійно гозоритиШ 
Стримуючи ридання, М. П. КолядаМ 
оказала могилу батька, який заги- ' 
нув від страшного голоду 1933 ро
ку. Гаражі підступили до самої мо
гили. 3. Ф. Домущей спинився біля 
могили матері, яка померла 10 ро
ків тому, і, згідно заповіту, була 
похована з старій частині цвинта
ря, яку планується нині віддати під 
гаражі. Зсі називали таке ставлен
ня до людської пам’яті варвар
ством. Мовчав тільки представник 
міськвиконкому...».

Але стримаймо емоції, які неми
нуче появляються після читання 
листа, й запитаймо: як же могло 
статися тане? Звідки, з чийого до
зволу розгорнув кооператив своє 
будівництво?

Тепер, коли справа набула роз
голосу й викликала стільки нарі
кань, кооператори та відповідальні 
за дотримання правил забудови 
міста люди підводять під скоєне 
«солідну» юридичну базу. Мовляв, 
територію старої частини цвинтаря 
Площею 1,5 гектара давно, згідно 
генерального плану забудови Но- 
вомиргорода, було заплановано 
віддати під гаражі. А з вересня 
1987 року прийнято рішення викон
кому міськради: «...розглянувши 
клопотання, виділити земельну ді
лянку в розмірі 1,5 га по вулиці 
Виноградізській кооперативові «Ав
толюбитель» для будівництва гара
жів; зобов’язати забудовників

дещо пікантна
ІСТОРІЯ
З ЕКСКУРСАМИ
У МОРАЛЬ

відділі у 
архітектури 

завдан
ням

одержати в ооласному 
справах будівництва та 
архітектурно-планувальне 
ня, розробити відповідно з 
проектно-кошторисну документацію
та погодити її в установлено
му порядку з відповідними орга
нами та установами; проектом пе
редбачити будівництво під’їзної 
дороги з вулиці Леніна до завулка 
Франка і благоустрій території 
кооперативу; рекомендувати ра
йонному архітекторові провести 
розбивку території розміром 1,5 
гектара по вулиці Виноградізській; 
просити райвиконком затвердити 
дана рішення».

Цитоване рішення було прийняте 
на основі акту, складеного... «ко
місією учасників кооперативу «Ав
толюбитель» в складі голови В. 9. 
Неживенка, членіз Л, П, Больбута, 
З. Ф. Босьна, В. М. Тхоржевського, 
В. П. Кочетова...». Про те. щоб за
питати думки корінних виноградіз- 
ціс, чиї предки до десятого коліна 
покояться на старому цвинтарі, на 
здогадалися. До речі, про це не пи
тали й раніше, коли складали гене
ральний план забудови. Чи не то
му, що у недавні часи взагалі не 
звикли питати думки «рядових»? 
Але ж, як сказав ще Геракліт, «все 
тече, все міняється...».

АБУТЬ, саме час навести пояс
нення голови Нозомиргород- 

ького міськвиконкому М. П. 
лінки.

— У нашому місті, — каже 
кола Петрович, — набереться 
сяток дрібних цвинтаріз. Так скла
лося традиційно, бо Новомиргород 
формувався на терені кількох на
селених пунктів. Ми пропонували 
мешканцям вулиці хоронити близь- > 
ких на новому цвинтарі, але біль
шість рішуче відмовилася. Через те 
цвинтар залишається діючим, за 
винятком його найстарішої части
ни, яку віддано кооперативові...

Кажуть, що сама тоді, як зняла
ся справжня буча, коли на забудов
ників посипалися прокльони та зви
нувачення, і з’явився в районній 
санепідемстанції бульдозерист, який 
прямо з порога почаз: «Кажіть, ку
ди дівати кості!». Чоловікові було 
дуже ніколи, і йому не стали пояс
нювати, що згідно закону, який 
регламентує використання терито
рії старих кладовищ, землю з них 
(це якщо вже одержано офіційний

/

Ку-

Ми
де-

8 будову- Невідомо, що 
ДО %^еЛІСком та могилоїсхем-плану районної аРх’тв”у₽*;яУ 

компараторів нічого не внявипос 
Проект забудови з’«мяен^ 
не скажу точно, в якому "₽ 
му інституті. А от дозволу 
ної архітектурної інспекції на в««® 
нання будівельних Робіт °.Д „а 
жано, так само, як • дозвоя ■ £ 
виконання земляних робіт. П-Р-А

ків? Чи з однієї лиш^ 
технічного Прогресу/-

03 НЕНДДРУКОВАНОГЛ .га 
НОВОМИРГОРОДЦІВ. ° 
ступаючих на сходці’буп^а 
будовиики повинні р0ада: І
гаражі, загорнути ями «ги
землю. На цьому мі'ец^9,^в | 
можна буде посади» Яео, або 
використати його д г,а 
З цього питання М. к/'дане мв
дав своєї згоди. Сиаіаг, У буде 
радитися, консультуватися ' Т

Мимоволі виникає иОМУ
ж самі кооператори саос^ 
радилися и не коисуль^,*® із 
міськвиконкомом та 3 Тся 
перш ніж починати сво£ [буче
ництво? Більше того, оони' УЯаз 
продовжують претендува^І^^е 
незабудовану, але розмічеГ “ 
йонним архітектором 0 В - «м 
частину старого цвинтар. е'(
правильне пояснення вСЬОі. ,,ьОГо 
феномена криється у фаі,1 ц_кИЙ 
не є секретом для новому' днів: 
до складу кооперативу вході ” ма. 
ло далеко не рядових Змадян 
міста'

§3 ЛИСТА: «Люди !
чапи, що не могли \
не висловивши всього насілого. 
З тривогою говорили про рцке за- ’ 
бруднення річки, бездумне 1ахара- 
щення лук, про зарослі цапиної 
для ВСЬОГО ЖИВОГО * и 1 лг 

яруги вздовж вулиі крадій- 
ської, відсутність тротуар.Віна ній 
та нічного освітлення тощо >

Чи випадково мова пішг.31ро ре
чі, не пов’язані прямо і долею 
цвинтаря? Пеано, що ні. Просто 
історія з гаражами, де гог..; прак
тицизм зіткнувся з такими «несу- 
часними» речами, як пемз- поко
лінь і турбота про помер«-, стала ? 
тією останньою краплею, пере
повнила чашу людського терпіння. 

ЩЕ як Виноградівка ста
тус села і свою фьраду,

на цвинтарі було куди бігше по-

знайшлися серед 
свідки захоронения 
ронення воїнського г 
них Г- К. Можний, якр 
поданій, 14-річним хло 
рігав нерівний бій ра^ 
латів з ворогом, бачні 
нили, був присутній і 
хороненні. Він I поезі, 
що далеко не всі оі 
перенесено до нової

— Невже ж власті 
із тривогою питає Грі 
мович, — щоб це бе 
продовжувалось?

Разом із колишньо« 
російської мови, нині 
ником громадського і 
аої та трудової слави 
городській школі-інт€ 
Омельчук довелося й 
ТИ на старовинному 
(його історія сягає у 
вину XVIII століття, 
засновано Новомиргор 
ноградівку). Сумна, м’ 
картина відкрилася оч< 
розібрані пам'ятники 

• позаминулого століть, 
ні сімейні склепи (якії 
«гострих аражень» шу 
та»). І найжахливіше - 
ження землі та люді 
обіч новозбудованих г 
би розверзлася земля 
ла новомиргородки Сі 
померла 1934 року. Буї 
йшов за кілька метрів 
пер міськрада викликав 
кійної аж із Литовськ 
перезахоронили прах 
місце для гаражів. А 
до братської солдате 
хось 20 метрів.

Бій, у якому поляг: 
чився буквально на с 
тарі у північній та ліві 
його частині. Минаєл 
пам ятник на могилі і

«ПРОГРЕС БЕЗ СЕНТИМЕНТІВ»?
дозвіл на виконання земляних ро
біт) треба захоронити під шаром 
грунту у спеціально відведеному 
місці. Для працівників же санепі
демстанції, які не знали про гара
жі, поява рішучого бульдозериста 
була мов грім серед ясного неба... 
Втім, усе те не спонукало санітар
но-епідеміологічну службу до яки
хось рішучих дій, Не забили лікарі 
тривоги. Хоч мали б. Може, й тут 
спрацювала сила звички минулих 
літ: а що від нас рядових санітар
них лікарів, залежить? От і висо
чать поряд з двома рядами новень
ких гаражів купи землі впереміш із 
жовтими кістками. Дизляться на те 
все новомиргородці, дивляться і їх
ні діти — один Із дитсадків знахо
диться буквально за кілька кроків 
від цвинтаря...

— Нині будівництво зупинено, — 
продовжив свою розповідь М. 31. 
Нулінка. — Справа в тому, що крім

Зачалося, що гаражі будуватимуть
ся нібито без підвалів...

Внесемо ясність у слова голови 
міськвиконкому. Члени кооперати
ву «Автомобіліст» почали будів
ництво гаражів на території цвин
таря, не маючи не ге що передба
чених законом дозволів, а й само
го проекту. Схема-план районного 
архітектора може бути підставою 
для клопотання про дозвіл і для 
замовлення проекту, але аж ніяк 
не може санкціонувати будівництво. 
Іншими словами, «гаражна епопея» 
із самого початку була 
незаконною, авантюрною, 
мент початку будівництва
кооперативу 3. І. Неживенко навіть 
печатку і штамп кооперативу не 
встиг одержати. Тобто кооператив 
ще не оформився юридично як за
конна організація. Чим же тоді по
яснити, що міськвиконком із само
го початку став на бік забудовни-

справою
На мо- 

голова

рядку. Був тут і сторож..'^ий до
глядав могили, слідкував, доб ні
хто не тривожив вічного :покою 
усопших. Доглядав ;о.ч брат 
ську могилу радянських йнів, які 
полягли біля Виноградівфграгіч- 
ного літа 1941 року. Згодс відбу
лося символічне перенесе я ос
танків полеглих бійців р іншої 
могили за межі кладози-ї (там 
височить нині скульптурна пам ят- 
ник). А тут, на цвинтарі,вшився 
скромний обеліск із червило зір
кою, під яким і понині плояться 
останки воїнів першого ро.? Вели
кої Вітчизняної. І нині тут можна 
побачити вінки та квіти (.і прино
сять червоні СЛІДОПИТИ ЗЗ'^У «По
шук» Новомиргородсько’ серед
ньої школи № 2, яким ке: істо
рик В. К. Омельчук). Волесвипад
ку і архітектурної служб« району 
й ця скромна могила опи-пася 3 
зоні, що потрапила під гар*нУ

(передчасно помер ще 
Тут нашим очам віді<[ 
личезний смітник. Кі 
іржавих автомобільних 
талі автокузова, якісь 
ти, гілляччя, зіпсован 
старі відра... А зове 
(правда, за межами 
теж гаражі. Тільки ці б 
ні раніше, років 10 ton 
то плоди «господарюве 
толюбителів та (чого 
деяких виноградівців.

Зупиняємося біля а 
родженої могили за 
метри від купи сміття 
тут поховано колишнь 
дійця, учасника бороті 
тами в горах Італії у 
світової війни О. М. 
Поряд — могила йо 
Свідчення про участь 
Матвійовича в боях ні 
дії (документ було пі(

ПРИСЛУХАЙМОСЬ
Віки ці прокопитили, як табун диких тарпа

нів, степами та байраками Подніпров’я і 
зникли в безмірі часу. Та пам’ять століть як 
пам ягь роду, навіки лишилася з нині сущими 
і має бути збережена для поколінь, які при
йдуть після нас. Турботою про збереження 
історичної пам’яті, бажанням глибше вивчати 
й пропагувати близьку і данню історію сіого 
Х%Ж--ЖЄНа ЦІКаоа іні^нва комсомол™ 
ЩВ Онуфріївського району. Вони вчпчг.ипи 
провести кінний похід в ознаменування 340-рІч- 
чя перемоги війська Богдана Хмельницького 
над польсько-шляхетським військом у бот^ 
при Жовтих Водах та на честь 43-ї річниці Пе 
ремоги радянського народу у R₽' ' п“ 1е
няній війні. 15 у Велпкш Вітчнз-

лянсько-козацького війська і.і ,, ptMora се- 
16. Хмельницького на початку вичкпп П^?ВО3ОМ 
українського народу 1648-1654 років°’У ’Т 
виявлено героїзм народного військ і‘ У ” 
8ОТН5Н^авЙнГ1ЙТЬп Й0Г° 'ИС°Ка
рішучий наступ і вдерлися^во перейшли У 
РУ. Зазнавши\елнюіх втоат пппи₽ОЖОГО таб°' 
ське військо вночі того J ^.’п ЛЬСЬКр‘шляхет- 
ти 6 травня в урочищі Княжі Байп° від?5'Па’ 
с. Миролюбівка Жовтооопе^пг р -Кн *тепер 
пропетровської о^астЦ “начну ц?а‘І0Ну ДнІ’ 
сько-шляхетського війська бчп» части,,У поль- 
ту взято в полон. 6у 0 ”«W«o. реш-

ДєзнавК^нтузіасти з Онуфріївні 
вкола місцевого народного Ісг< 
юго музею, дійшли висновку, ш 
ю Онуфріївського району прі 

И числах травня 1648 року загісаме т
— коза«Ястровців’ які, скаравши на емер' 

“.иків, поспішали на з’єднанняЖКХмельницького, що рухалося'". 
ЖовШ 3 боку 3ап°Різької Січі.

краєзнавці в-ентузіаст і в з Оігуі 
пппки і>^1Я <і4отадого комунара 

лАа ра посередника V ппсипими

М РЧНЯ кОВТОводського МІСЬККОМУ ЛК< 
Укваіїй 2'ропетР°вської області: в Жовт воЕ^ гтою кіппого походу- й°™ Аі 
ників М1ета’ Редакція зверг:
шят’ЧпОПп2І,‘“СЬ,<0/° <на території. Я 
Хі та теж розторта.
«.події Н™ О.іс-ксавдрнїського ' 
С * пР0П03І1шею підтримати

Жовтих В*! .б^у Запорізької Січі.

на себе рл

ження

Водах- я*

, взя.
посередника у проведенні істор ОГП TTAvrvnxr ____
жовтоводського міськкому ЛК(

ранком

чеЙРякі
ЧвТбспКІ ПР°ЛЯ^ маршрут

«ЗЙ' В1!1 б>ле костюмований «Ит 
uJS1“’ 5”™' 

бають про зустріч д, 
годоюСпЧ°'-ОАОга комунара» с 
ЕЛТНСЯ 3 нам. своі 
Ойдуть -Л'• ПовІ!*омля€Мо M3! 

__"і Р'н’аадять вершників 
сі читачі «Молодого ко

відт



«Молодий комунар»
’ і

але розміч

4 позаминулого століть, 
ui r'i&AAVaLji nr-.nl.

НІ.

І й не 'коне.--аОЄЧасн0 яа 
онкомом та 
к починати 
оільше того

9 квітня 1988 року

зайшла про сту-

ЕКСПЕДИЦІЇ «МИ»

висвітлено на сторінках

їх оплачувати, 
студентський

карбованець. За 
карбованців 5С 
ж знову-таки це 
скидку робимо,

Дитячий самодіяльний зразковий духовий оркестр будинку культури Смизьного 
деревообробного комбінату імені Кірова Дубнівського району, що на Ровенщині, 
відомий за межами республіки. Керує колективом досвідчений педагог В. Д. ГАИ- 
ДАЧУК, котрого за багаторічну роботу з дітьми недавно нагороджено знаком 
А, П. Гайдара. Фото В. БЄЛОВА. (Фотохроніка РАТАУ).

(5 травня 1988 року), 
з Оиуфріївки через села 

Про;?е-

ОДНІЄЇ лищ

Й-ОРОдц,в”®г<> ЛИСТА І
* на г*одці вИ
и ПОВИННІ юоХіл °Ана: 
•згорнути Ями ₽ат” <в0’ 
На цьому
'УДе посади«- ЯІ’НІ,ЇЄ 
ати його деРева або
питання М.^Л* и с,.^онеик 
ї згоди. Скача- н®

<ооператори чомуН „«ри своєчасно не 
^УЛЬТУВа л ися ІЗ 

3 л Т-ОДЬМИ, 
СЗОє будів-

«а«" 
архітекторолГОЗМВЧ^іниР: 
старого цвимта^ Ааріним, не пояснення ®РЬЯЛ М0ИЄ' 

Хо“мИ€ТЬСЯ У Дякий

прогресЛк>бо3і до \ будову. Невідомо, що сталося б і
" 5 Г»6ЄЛІСКОЛЛ Тй ___ <-

СТА: тае- ДОЗ,.ЭМ^
о не могли 3; <хойк^ і
оаивши всього наболілого, 
гою говорили Про різке за- 
іня річки, бездумне заіара- 
лук. про зарослі шкодливої 
ого живого # -розй, пг 
їздовж вулии^у 
відсутність тротуарів на ній 
2ГО освітлення ТОЩО..», 
падкооо мова пішла проре- 
юв язані прялло з 
ІЯ? Певно, ЩО

долею
Просто 

з гаража лай, де гол ми прак- 
зіткнувся з такими «несу

ні» речами, як пам ять поко- 
7рбота про померлих, істала 
ранньою краплею, що пере- 
з чашу людського терпіння. 
Е як Виноградівка мала ста

тус села і свою сільраду, 
нтарі було куди біль-ив по-

обеліском та могилою, якби° не 
знайшлися серед виноградівців 
свідки захоронения та перезахо
ронения воїнського праху. Один з 
них, Г. К. Можний, який мешкає не
подалік, 14-річним хлопцем спосте
рігав нерівний бій радянських сол
датів з ворогом, бачив, як їх хоро
нили, був присутній і При переза- 
хороненні. Він і посвідчив перший, 
що далеко не всі останки було 
перенесено ДО нової могили...

— Невже ж власті допустять,_
із тривогою питає Григорій Кузь
мович, — щоб це безсовісне діло 
продовжувалось!

Разом із колишньою вчителькою 
російської мови, нинішнім керів
ником громадського Музею бойо
вої та трудової слави в Новомир- 
городській школі-інтернаті І. 8. 
Омельчук довелося й мені побува
ти на старовинному кладовищі 
(його історія сягає у першу поло
вину XVIII століття, коли було 
засновано Новомиргород і село Ви- 
ноградівку). Сумна, м яко кажучи, 
картина відкрилася очам: повалені, 
розібрані пам’ятники минулого й 

, розруйнова
ні сімейні склепи (якісь любителі 
«гострих вражень» шукали «золо
та»). І найжахливіше — нагромад
ження землі та людських кісток 

! обіч новозбудованих гаражів — ні
би розверзлася земля... Ось моги
ла новомиргородки Стоянової, яка 
померла 1934 року. Бульдозер про
йшов за кілька метрів від неї. Те
пер міськрада викликає родичів по
кійної аж із Литовської РСР, щоб 
перезахоронили прах і звільнили 
місце для гаражів. А від могили 
до братської солдатської — яки
хось 20 метрів.

Бій, у якому полягли воїни, то
чився буквально на самому цвин
тарі у північній та північно-західній 
його частині. /•Линаємо величний 
пам’ятник на могилі юнака, який

. Був тут 8 сторож., який ДО- і 
j могили, слідкував, щоб ні- І 
і тривожив вічного лпокою ! 
их. Доглядав 4; *иож і брат 
могилу радянських во = нів, які Z 
їй біля Виноградівки 
ііта 1941 року. Згодом 
символічне перенесені- 
полеглих бійи,ів до

4 за межі кладовища 
іть нині скульптурний 
\ тут, на цвинтарі,

трапч- 
відбу- 

’Я ос- 
іншоі 

(там 
пам’ят-

\ тут, на цвинтарі, лишився 
чий обеліск із червоною зір- 
1ГД яким і понині покояться 
и воїнів першого року Вели- 
ТЧИЗНЯНОЇ. І НИК! тут можна 
4ТИ ВІНКИ та КВІТИ (і* лрино- 
ервоні слідопити заго- У « »о- 
Новомиргородсько: серед,

жоли № 2, яким кер/с істо-
К. Омельчук). Волею ®ипаА- 

зрхітектурної служои ■ у 
бромна могила 

цо потрапила під Гс3н

передчасно помер ще 1911 року... 
Тут нашим очам відкривається ве
личезний смітник. Кілька старих 
іржавих автомобільних дверей, де
талі автокузова, якісь лампи, дро-. 
ти, гілляччя, зіпсована кваснина, 
старі відра... А зовсім близько 
(правда, за межами цвинтаря) — 
теж гаражі. Тільки ці були збудова
ні раніше, років 10 тому. Смітник— 
то плоди «господарювання» цих ав
толюбителів та (чого гріха таїти!) 
деяких виноградівців.

Зупиняємося біля акуратно ого
родженої могили за якихось два 
метри від купи сміття. 1983 року 
тут поховано колишнього гарібаль
дійця, учасника боротьби з фашис
тами в горах 8талії у роки другої 
світової війни О. М. Лічевського, 
Поряд — могила його дружини. 
Свідчення про участь Олександра 
Матвійовича в боях надійшло з Іта
лії (документ було підписано гене-

?ОТНИМ свк₽етаРе>* 8КП| запізно, 
о5 року, коли чоловіка вже не бу

ло серед живих. Правда, ще 1950 
року в Ленвидааі вийшла книга «В 
горах Италии», яку написав колиш^ 
ній комісар загону російських гарі
бальдійців А. М. Тарасов; там зга
дується и «українець Саша Лічев- 
ський». Нині в музеї школи-інтер- 
нату зберігаються листи А, М. Та
расова та командира російських га
рібальдійців москвича 8. Я. Перела- 
дова до бойового побратима О. М. 
■Гнчевськсго. 0 раптом — цей сміт
ник біля могили...

Мабуть, таки мали мешканці ву
лиці Виноградівської написати в 
листі до редакції; «Це кладовище— 
то наша пам ять про минулі поко
ління, наш музей під відкритим 
небом, часточка нашої історії...». 
Які ж слова, який інтерес можуть 
протиставити їм кооператори-авто- 
любителі?.. Замов гану фразу про 
те, що прогрес, мовляв, вимагає 
жертв? Але ж є жертви, яких мог
ло б і не бути, — візьмімо хоч би 
й аварію в Чорнобилі... Згоден — 
порівнюю речі різномасштабні, але 
хіба не одним і тим же обиватель
ським, бездумним духом байду
жості породжені? Або візьмімо іс
торію з будівництвом атомної стан
ції в Чигирині, який є історичною 
святинею українського народу. Ще 
не було прийнято урядового рі
шення про будівництво станції, а 
відомчі керівники вже дали коман
ду розпочинати роботи — і затрі
щали під ковшами бульдозерів ві
кові дерева, і зачорніла свіжороз- 
рита земля в зелених полях та лу
ках. Тільки небувалий розмах про
тесту громадськості, до якого пря
мо причетні відомі вчені, письмен
ники, громадські діячі Союзу РСР, 
змусили Міненерго припинити сва
вілля....

Хіба не ті самі інтереси (хай і в 
значно менших масштабах) — з од
ного боку громадський, суспільний, 
гуманістичний та особистий, шкур
ний з іншого — стикнулися і в Ново- 
миргороді? Адже розумним пропо
зиціям і закликам мешканців Ви- 
ноградіаки протистоїть уперто — 
відомче: «збудуємо, бо наша во- 
ляі». Пропозицій про створення 
парку, про використання цвинтаря 
для його прямого призначення і 
не вислуховують до кінця: є, мов
ляв, генеральний план! А, може, 
той план нікуди не годиться або 
потребує часткового перегляду й 
переосмислення, бо створювався 
давно, без врахування думки гро
мадськості?

Багато, дуже багато питань. 8 зде
більшого таких, що стосуються а 
першу чергу сьогоднішніх новомир- 
городців. І тих, хто забув, що існує 
ще обов’язок пам’яті, і тих, хто рі
шуче захищає цей свій обов язок і 
це своє одвічне людське право. Не 
хотілось би здатися безоглядним 
оптимістом, але мені здається, що 
в незвичайній і якоюсь мірою пі
кантній історії з гаражами на цвин
тарі переможуть совість, пам’ять, 

кооперована байдужість.
П. СЕЛЕЦЬКМЙ.

Новомиргород.

;ці КЩО хто із студентів і захоче до стипендії додати власних зароблених грошей — 
я зробити це не настільки легко: не з відкритими обіймами чекають на під
приємствах студентів та учнів. Про це наша газета вже писала. Тому, коли тільки- 
но ми отримали рекламний допис голови кооперативу «Надія» М. М. КОЖУХАРЯ, 
де студенти, учні ой як потрібні, наш кореспондент звернулася за вказаною адре
сою на вулицю Володарського, 51, що в обласному центрі. Розмова йшла І про 
працевлаштування учнівської молоді, І, звичайно, про покращення побутового 
обслуговування населення (кооператив саме такого профілю), ДО речі, не тільки 
Кіровограда, а й усієї області.

КОР.: Миколо Михайловичу, хвалити 
побутове обслуговування — вмнликати 
вогонь на себе. Рівень його відомий, це 
підтверджує і редакційна пошта. А як 
справи у вас?

М. М. КОЖУХАР: У березні нам ви- 
повниться рік. За цей час, мабуть, мож
на б було мати не одну скаргу, якби по
гано працювали. Поки що ми не заслу
жили жодної. Майже всі замовлення ви
конуються. І якнайшвидше, бо від цього

півля продуктів, прання білизни, Зараз 
буде багато дзвінків, бо йде час пере- 
копувати городи (5 копійок за 1 квад
ратний метр, 70 процентів залишається 
у виконавця). Нам треба — це вже для 
студентів і вчителів — репетиторів, 
особливо з хімії. Але найбільша пробле
ма, ще раз повторю, — догляд за ста
рими і хворими. Ви знаєте, дзвонять 
і просять постійно. Одна бабуся недав-«НАМ ПОТРІБНІ НЯНІ»
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^товапі Довкола місцевого народного істо- 
ЗГУР краєзнавчого музею, дійшли висновку, що 
рико- 1 Онуфріївського району про-
саме 1перціих числах травня 1648 року заго- 
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ни К°ниі’-зРа;іНИК^в’ поспішали на з’єднання з 

В. Хмельницького, що рухалося до 
військо^ д з боку запорізької Січі 

иро-<аиН1 кРаєзнавців*ептУЗІастів з Оиуф- 
, пеДаК’,х’я «Молодого комунара» взяла 

ріївки . р0,пь посередника у проведенні істори- 
на сЄ-ггготи,іИаго ПОХОДУ- Одержано підтверд- 
ко-пап Жовтоводського міськкому ЛКСМ 
ження дніпропетровської області: в Жовтих 
Украі-! є метою кінного походу, його учас-
^оД<‘ ’ сТріН^ иолодь міста. Редакція звертає- 
НИК10 до Петрівського (на території, яка
ться *^од1Ггь ло Цього району, теж розгорта/ш- 
нипі та Олександрійського райкомів
ся п° ^о.ту 3 пропозицією підтримати латріо- 
комсо> ояуфріївців. Сподіваємося, що

. сьп^чеРез які проляже маршрут по- 
о він буде костюмований, відтво- 

ХОДУ е а дрібніші деталі одягу та споряд- 
рювятх'’'шДівИ>/ Дбають про зустріч його 

/кіВ. 'пітачі Молодого комунара» ско* 
уч^*п_т.ся Даг°юю поділитися з нами своїми 
РиеГ?\іи а Пропозиціями. Повідомляємо марш- 
дууг*<а м пройдуть тринадцять вершників, а 
рут, Я іП1*1*1) * вс' читахн «Молодого кому-
разом 3

кара», бо похід буде 
тижневика. Отже...

ПЕРШИЙ ДЕНЬ, 
Вершники вирушають 
Вишнівці й Зибкове Онуфріївського, 
тарське й Червону Кам’янку Олександрійсько
го районів. У селі Жовтому П ятихатського 
району Дніпропетровської області планується 
зупинка на ночівлю. Загальна довжина марш
руту в перший день — 52 кілометри.

ДРУГИЙ ДЕНЬ. Загін вирушає із села Жов
того через Миролюбівку П’ятихатського ра
йону (місце переможного завершення битви). 
Подолавши 20 кілометрів, учасники походу 
опівдні прибувають в м. Жовті Води. Зустріч 
із жовтоводськими комсомольцями та молод- 
ліо Після цього учасники кінного походу ви- 
рушають у зворотний шлях із Жовтих Вод че- 
рез Миролюбівку. У селі Жовтому - зупинка 
на ночівлю.

ТРЕТІЙ ДЕНЬ. Загін вирушає в дорогу до 
Оиуфріївки. Через Червону Кам’янку, Проле
тарське, Зибкове, Вишнівці. Увечері 7 трав- 
ня —. урочиста зустріч учасників походу в ра
йонному центрі. Беруть участь комсомольці, 
всі мешканці Оиуфріївки.

До початку запланованого походу лишається 
менше місяця. Тому всіх, кого він зацікавив, 
просимо не затримуватися з відгуками й про
позиціями, які будуть надруковані в «Молодо- 
му комунарі». . я

Відділ комуністичного виховання.

залежить і зарплата майстра. (До речі, 
майже всі члени кооперативу працюють 
тут у вільний від основної роботи час). 
Кожен майстер має й візитну карточку, 
яку він залишає у замовника. Зроби по
гано свою справу — його ж більше ні
хто не закличе, добре все виконає, — 
може, ще кому з сусідів чи знайомих 
порадять.

КОР.: При одному слові «кооператив», 
впевнена, зразу у багатьох виникає пи
тання — а ціна?

КОЖУХАР: Правління кооперативу 
встановило власні розцінки, але вони 
досить гнучкі. Наприклад, ціну за замов
лений ансамбль на весілля, транспорт 
по місту можна встановити за домовле
ністю. Все це фіксується договором. Ці
на догляду за престарілими, хворими, 
дітьми також за домовленістю, але не 
повинна перевищувати 5 карбованців за 
8 годин роботи; прання 1 кілограма бі
лизни вдома коштує 1 
тамаду оплачується 12 
копійок за годину. Але 
не остаточна ціна. Ми 
приміром, студентам.

КОР.: Коли вже мова 
дентів, давайте поговоримо, які послуги 
вони можуть виконувати в кооперативі?

КОЖУХАР: Звичайно, неспеціаліст не 
відремонтує автомашину, не накладе 
кахлі чи паркет і так далі. Я вже гово
рив, що майже всі замовлення виконує
мо зразу. Бракує нянь. Ось маємо за
мовлення на догляд за хворою, а нема 
кому піти. Думаю, тут студенти спра
вилися б. Мусимо відмовляти і в надан
ні таких послуг, як догляд за дитиною. 
Замовлення ‘надходять і разові (напри
клад, молодій сім’ї треба кудись піти), 
і на довгий час. За ціну я вже говорив.

КОР.: Який процент із зарплати отри
мує студент за цю роботу?

КОЖУХАР: 90 процентів з карбован
ця. Це, до речі, найвищий процент. До 
того ж, ми з студентів, учнів не беремо 
10 карбованців вступних до коопера
тиву. Всі інші повинні 
Студент показує тільки 
квиток, пише заяву і приносить медич
ну довідку, якщо буде доглядати за 
дитиною.

КОР.: А наскільки замовники можуть 
надіятися, що їхня дитина чи хворий бу
дуть доглянуті?

КОЖУХАР: Ми стараємося перевірити 
здібності (якщо можна так сказати) у 
розмові. Цікавимося навіть, чи вміють 
грати на музичних інструментах. Бува
ло, відмовляли, хоч кажу, що няні дуже 
потрібні. Одну жінку якось не прийняли 
виключно за неохайний вигляд.

КОР.: Добре, перше — няні. Де ще сту
денти, учні профтехучилищ, шкіл мо
жуть працювати? Заодно читачі знати
муть, які послуги може виконувати 
кооператив.

КОЖУХАР: Роботи багато. І доставка 
продуктів на квартиру (1 карбованець 
за годину), і прибирання квартири (2 кар
бованці 50 копійок за 1 годину), і ку-

но приходила, дуже просила когось 
прислати, бо живе сама, хворіє, всі рідні 
загинули під час бомбардування у вій
ну. Подзвонив в середню школу № 5 
до директора, дав адресу, тепер до неї 
ходять дівчатка-тимурівці. А влітку, ко
ли діти пороз’їжджаються на канікули? 
Нехай мене правильно зрозуміють усі 
читачі: ця робота не тільки для студен
тів, можуть приходити усі бажаючі.

КОР.: Проблема самотності в старості, 
звичайно, дуже гостра й болюча. Можли
во, справді, якщо студенти й учні захо
чуть вам допомогти, то хоч трошки си
туація зміниться. Тим більше, що в дер
жавних побутових організаціях такого 
виду послуг нема. Але ви можете обслу
говувати тільки тих, хто може оплатити. 
А самотні старі люди з дуже малою пен
сією?

КОЖУХАР: Так... Про них повинні пік
луватися з відділу соціального забезпе
чення. Якщо з якихось причин залишаю
ться люди поза увагою, то відділ може 
зв’язатися з кооперативом, можливо, 
разом ми це питання вирішимо. Тільки 
в Ленінському районі є 97 сімей, які 
потребують догляду, але, які не можуть 
оплатити наші послуги.

КОР.: Миколо Михайловичу, якими ще 
послугами можуть скористатися нірово- 
градці і жителі області?

КОЖУХАР: У нас діє єдина в області 
майстерня, яка ремонтує музичні інстру
менти, є в нас художники-оформлюзачі. 
До речі, я вже піднімав питання у міськ
виконкомі, щоб з нами уклали договір 
на оформлення клумб. Якщо відповідні 
організації нічого не роблять, то наші 
художники зробили б ескізи, і клумби 
були б, як ляльки. Квіти б висаджували 
учні СПТУ, студенти, школярі. Впевне
ний, що потім би ніхто з них не посмів 
ногою на клумбу ступати. І місто б ви
грало. Займаємося ми й посередництвом 
для обміну квартир, підшукуємо потріб
ні варіанти.

Для нас головне — жодній людині не 
відмовити у будь-якій послузі, зробити 
якнайшвидше і якнайкраще. Майстрів 
ми маємо, але не відмовимося ще прий
мати висококваліфікованих спеціалістів. 
Якщо хто хоче з нами співробітничати: 
дзвоніть (4-95-13) і заходьте.

КОР.: І ще одне. Кооператив створено 
не навічно...

КОЖУХАР: Звичайно, колись потреба 
в ньому відпаде. Наш кооператив ство
рений на базі фірми «Райдуга» і його 
мета — стати хоч трохи конкурентом 
державним побутовим організаціям. І, 
звичайно, виконувати те, що вони не мо
жуть з об’єктивних чи необ’єктивних 
причин. А взагалі, на мою думку, треба 
створювати єдине державно-коопера
тивне підприємство. Це дасть велику 
економію і ліквідує ряд послуг збит
кового характеру.

КОР.: Що ж, будемо надіятися, що 
служба доброго настрою, як хтось її на
рік, з часом такою стане насправді.

Розмову вела Т. ТАРАСЕНКО.
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ЦЬОГО конверта не за* 
губили, його викину
ли, Зі злістю, Інакше не 

був би він розірваний 
на смужки. Із сильною 
ілістю, бо листа пошма
тували окремо. Його 
клапті на траві здаля ви
давалися великими біли
ми квітами, посаджени
ми рясно й щедро — не 
з одного аркуша, видно, 
був лист. Один обривок 
упав на асфальт, його 
вже зачовгали підошва
ми, але рядки ще було 
видно: «Дорогий синоч* 
ку, я тебе і в цю суботу 
ждала, в тебе все не 
видно...».

Тоді мені гостро захо
тілося побачити невідо
мого хлопця чи, може, 
й дорослого чоловіка, 
котрий (чого?) кинув під 
ноги ласкаві материн
ські слова й сподівання 
на зустріч. І пізніше ме
ні білів у пам’яті той 
конверт: а може, то ма
ти (чим?) завинила перед 
Своєю дитиною?

Час минав, питання 
розчинялися в його пли
ні, відповіді не було...

Коли це — лист.
«Порадившись зі своєю 

совістю, вирішив напи
сати вам і заявляю, що 
відмовляюся від своєї 
матері-зозулі і більше не 
вважаю її за матір. На
віть коли в мене будуть 
син чи дочка, я скажу, 
що бабусі в них немає. 
Думаю, коли вона прочи
тає це в газеті, мені на 
душі стане легше...».

Прізвище, зворотна 
адреса. Не дитбудинків- 
ська, як міг би подума
ти читач після згадки 
про зозулю і газетних 
та журнальних статей 
про жінок, що пустили
ся берега і чиї небажа
ні, немилі, випадкові ді
ти за першу колиску ма
ли вокзальну лавчину, 
чужий ганок чи каналі
заційний люк. Знайдені 
та обігріті добрими 
людьми, ці діти підрос
тають, починають розу
міти свою недолю і...

І все одно виглядають 
маму, придумують, що 
скажуть їй при зустрічі, 
готові прийняти її якою є 
2 любити. Навіть якщо 
сирітство здірявило ду
шу два тижні тому 
йшов про це телеспек
такль «Винуваті» за О. Ар- 
бузовим...

Цей хлопець жив біля 
матері, аж поки не пі
шов у армію. •

КОЛИ мені лишилось 
до кінця служби 
8 місяців, одержав від 

батька тривожного листа. 
Ві ■ повідомив, що дуже 
захворів — серцем і 
бронхами, йому дали 
групу інвалідності. Та 
найстрашніше для мене 
було те, що батька по
кинула моя мати і пішла 
до іншого чоловіка, кот
рий на 6 років молод
ший від батька, здоро
вий, має свій дім і ма
шину. А вони ж із бать
ком прожили 26 років. 
Що це — любов! Чи бу
ває вона в такі роки! 
їй же скоро 50. Та хай І 
любов, однак де ж мо
раль, де громадянський 
обов’язок, де гідність, 
куди поділась віра в лю
дину, куди! Це, по-моє
му, зрада. Чого вона не 
зробила цього, поки 
батько мав здоров’я, 
працював, приносив гро
ші, що йшли на вихован
ня дітей! Чому, чому І 
ще раз чому!».

— Чому? — Парторг 
радгоспу «П’ятихатський» 
В. Г. Зозуля над відповід
дю довго не думав: — 
Соня така, що тільки чо* 
ловіка дай, а він, як 
квач. Вічно пив. Це син 

під батькову диктовку 
писав. Бо І в районну га
зету такий лист був, ко
респондент приїздив, то 
батько не відчинив йому. 
Мабуть, п’яний був. А на
писати він уміє, посилав 
замітки в газету. Вашому 
брату повчитися треба...

«Не будемо дивувати
ся тому, що з життя ба
гатьох подружніх пар ку- '

дись дівається любов. 
Мені особисто здається, 
що любов — це вели
кий таємничий феномен. 
І ніхто ще не розгадав— 
який строк їй відведений 
і які потрясіння для неї 
смертельні. Та при всій 
загадковості вона (лю
бов) — реальний стан 
людської психіки, і на 
неї, безумовно, діють 
зовнішні фактори, серед 
яких поведінка самого 
подружжя, їхні дії — на 
захист любові чи на шко
ду...».

— Ображав коли-не
будь батько матір? — Ми 
говоримо з Іваном, авто
ром листа, у нього едо- 
ма на кухні. Холодне за
пустіння визирає І з кут
ка, де балія з немитими 
тарілками, і з голого під
віконня, де б стояти ге
рані, а не банці з ква
шеною капустою, І з-під 
столу, де великий сірий 
кіт приречено вибирає з 
мисочки щось майже не
видиме...

— В молодості обра
жав. Усього було. У кож
ній сім’ї свої недоліки... 
А тепер погано з бать
ком. У лікарні лежить. 
Могла б і провідати, все- 
таки життя разом прожи
ли. Батько каже, що як
би повернулася, пере
терпів би сором і прий
няв. Я зразу говорив, що 
тоді я піду з дому, та 
вже заради батька пого
дився б...

— А мати вас із бра
том не кривдила?

—- Раніше ні. А тепер... 
Ну що то за мати, коли 
з рідного сина гроші 
вимагає? Дала братові 
300 карбованців на ки
лим, а тепер, каже, да
вай назад. Я вважаю 
що для рідного сина во
на повинна викластися, 
її ж кров! А мені з неї 
яка поміч? Могла б, по
ки батька нема, приїха
ти, поприбирати, попра
ти, їсти зварити...

— Хочете сказати, ма
ти вас із маленьких ви
ростила,, годувала, зодя
гала, нічого не вима
гаючи взамін, І тепер 
треба, щоб обходила? А 
може, ви вже в тому ві

ці, що час батькам допо
магати?

— Помагали. Вона не 
знала, що таке дрова, 
піч — усе ми. Навіщо ж 
хазяйка в домі, коли 
мужчина пере? Ще й 
просить, щоб ми щось 
зробили. Просила випи
сати їй свиню в радгос
пі. Я відмовився, хоч це 
й неважко. Після того, 

• «що ЗА ЛЮБОВ

У П'ЯТДЕСЯТ РОКІВ...»

О «ДВОХ ТИСЯЧ МЕНІ

НЕ ДАВАЛА!»

© ПОКИНУТІ ЧИ ВИННІ!

як вона кричала нам 
«Ви всі мені до лампоч
ки!», нічого для неї не 
зроблю.

КОЛИ я прийшов Із 
армії до батька, то 

думав, що вона хоч тро
хи підтримає мене ма
теріально, адже забрала 
всі гроші з книжки, по- 
кладені при житті з бать
ком. Апе вона заявила, 
що й так нема грошей 
на ремонт будинку. Ви
йшло, що її турботи до
рожчі від рідного сина. 
Забрала всі речі з квар
тири батька, бо він ска
зав: «Бери, що хочеш», 
от вона і скористалася... 
Моїм ровесникам, котрі 
прийшли з армії, батьки 
обновки купують, а я ход
жу в армійському. Гір
ко... Я комсомолець і ду
маю, що це низько, під
ло з її боку, що це зра
да......

— Баню, скільки ви 
одержуєте в місяць?

— Карбованців сто 
п’ятдесят...

То там, то тут вирина
ли й цифри не тільки 
грошових сум.

«За два роки моєї 
служби в армії моя ма
ти не написала мені 
жодного листа і за 26 
років не прочитала жод
ної художньої книги. Як 
мені здається, захоплен
ня книгами благотворно 
впливає на розвиток 
людської особистості, 
робить її гуманнішою, 
чуйнішою, вихованішою. 
Все це — могутній фак

тор боротьби Із сімей
ною нудьгою, від якої, 
на жаль, дуже близько 
до поганих пристрастей, 
до спиртного...».

Спогад із минулого: у 
домі молодої жінки, 
піаністки з вищою .осві
тою, причетної до амо
рального вчинку, не ба
чу жодної книги. «Не 
шукайте тут зв’язку з її 

поведінкою, — зупиняє 
мене її знайомий, теж із 
Інститутом за плечима.— 
Книги є, в тумбочці за
криті від батька-п’яниці. 
Збірники нот І по в’я
занню».

Треба бути дуже не
байдужим до людини, 
щоб захищати її без 
остраху видатися сміш
ним і жалюгідним. Тре
ба бути дуже небайду
жим до людини, щоб 
пов’язувати її неосвіче
ність із уповзанням у 
сім’ю зеленого змія. 
Перша небайдужість тяг
неться до рожевої фар
би, друга — до чорної, а 
наслідок однаковий: зна
йомий музикантки через 
неї заїхав згодом аж у 
Тюменську область, а від 
хвороби, що виникає в 
основному через постій
не пияцтво, лікується не 
мати, а батько Івана.

Почуття часом довго 
«допомагають» не помі
чати очевидних речей і 
бачити речі бажані...

Іван Євдокимович, бать
ко Івана, майже не під
водить очей до лікарня
ного віконця, через яке 
ми говоримо.

— Ми? Ми з Ванюш
кою якось житимемо. 
Повернулася б — прос
тив. Чув я, несолодко їй 
живеться з другим. Ка
зали, п’є, його й з робо
ти за це виганяли. Ні
бито й вішатися хотіла, 
та зняв він...

«Мати братові казала, 
що, може й прийшла б 
до нас, бо той чоловік із 
нею розписуватися не хо

че», — пригадала слова 
Івана.

Поряд із цим записом 
у моєму блокноті так» 
Іванові слова: «Чого во
на обманює, що дала 
мені дві тисячі! Я з ар
мії писав, просив у неї 
гроші, але висилав тіль
ки батько, а вона відпо
відала, що розлучилася, 
то я написав, що хай як 

хоче. Я ж не знав, що 
вона іншого знайшла. 
Вони разом у лікарні ле
жали, там і познайоми
лись, після виписки во
на в Петрове до нього 
їздила, а вдома казала, 
що до подруги...».

...Коли нас просто по
кидають близькі, ми ще 
можемо (не одразу, в 
муках, перегорівши в ба
гатті образи) хоча б тіль
ки перед собою визна
ти і власну вину в тому, 
що комусь біля нас ста
ло тяжко. Коли ж при 
нас нам знаходять замі
ну, то тисяча власних 
недоліків у наших очах 
буде знесена зливою 
одного-єдиного відчут
тя: нас викинули на сміт
ник, мов безнадійно по
ламану й віджиту річ...

СОФІЯ Яківна, як тіль
ки почала читати 
віддруковану копію лис

та, посміхнулася неве
село:

— Знову старий скар
житься. А Ванюша знає 
про листа?

— Так це ж він і пи
сав...

— Не може бути! Він 
же ось тільки на днях у 
нас був, хіба б я не зна
ла...

— Він казав, що ба
читься з вами тільки ви
падково...

— Та як же так? І що 
ж оце вони пишуть, ні
би я дітям не допома
гаю? Приходив Ванько, 
давала йому сала, со
рочку чорну купила, ке
ди, футболку. Якось по
просив двадцять карбо
ванців, то, я вийняла 
двадцять п’ять, і Володя, 
чоловік, ще стільки ж до
бавив. Я пропонувала Ва
ні, щоб у нас жив, міс
це є, то він каже, виріс 
У селі, звик. Ну, та його 
старий збив...

«До служби я вчився в 
індустріальному техні
кумі, але забрав після 
армії документи, бо 
батькові потрібна допо
мога»...

— Софіє Яківно, Ваня 
скаржився, що ви нібито 
хотіли з другим чолові
ком . продати його хату, 
на ці гроші придбати ма
шину, а жити у вашій 

сільській квартирі, вис^ л; 
ливши Івана Евдокима» 
вича до його матері...

_  Не було такого. Мв* 
ні не потрібна ні Воло» 
дине, ні Іванова хати. 
Директор радгоспу ска
зав, що коли треба, 
прийме на роботу і квар д* 
тиру дасть. Хіба ж не зь 
служила? Бачили в селі 
будиночки гарні для ро
бітників? Усі моїми ру
ками зроблені...

Живе тут Софія Яків
на ніби й хазяйкою, та й 
не зовсім: шлюб ще не 
оформлении.

__ Казав Володя, що 
на Перше травня роз
пишемося. Якби мені з 
ним було погано, не жи
ла б тут. А до Івана я не 
повернуся. Хай би рані
ше думав, коли моло
дість мою губив. Сказа
ли, хвороба у нього не
виліковна. Невістка про
сила його провідати, то 
якби оце Ванько зайшов, 
бо старший у відпустку 
поїхав, зготувала б щось 
і передала... Ще дума
ла: поки він лежить, по
їхати туди та хоч у хатК - 
побілити, бо раптом що.
Володя сказав, що коли 
щось трапиться з Іва* 
ном, то грошей він дасть, 
стільки треба...

Кажу Софії Яківні, що 
їй помилково повідоми
ли страшніший діагноз, 
ніж лікарі визначили, а 
сама грішним ділом сум
ніваюся: радіє вона
звістці чи згадує при 
цьому погрози колиш
нього чоловіка розлучи» 
ти її з нинішнім... Уявляю, 
як Івану Евдокимовичу 
передають гостинці від 
колишньої дружини, І 
сумніваюся, що його 6 
ощасливила така увага...

— Це правда, ніби ви 
синові в армію не напи
сали, що збираєтеся за
між за іншого!

— Не написала... Хтс-4^ 
зна, як воно обернеться, 
думала. Іван сам винен. 
Пив, бив мене, батьків 
моїх. Поза тинами хова
лася, боялася додому 
зайти. В сам кидав нас, 
до матері вибирався, як 
прихворів, то й прийшов. 
Женько, старший, не раз 
казав мені, щоб не му
чилася, кинула. Заради 
дітей жила...

Чи рівноцінний мате
ріальний обмін здійсни
ла Софія Яківна? Неве
личка хатка на вулиці, 
де березневу грязюку 
черпаєш чобітьми, соба
ка на ланцюгу, сліди ка
чиних чи гусячих лап бі
ля порога... І серджуся 
на себе за такі думки, і 
вибачаю їх собі, бо спів
розмовниця знову сама 
на них наводить:

300 карбованців на 
килим — не мої, а Во- в 
лодині, то чого ж це чу
жий чоловік свої гроші 
має так віддавати. Він і 
так мовчить, що Женько 
лише 45 карбованців від
дав...

Не впевнена у тому, 
Що оголошене Іваном 
рішення викреслити ма- 
ТіР зі свого життя —*
остаточне. Воно може 
ЗМІНИТИСЯ. Через обов’я
зок? Через почуття — 
Р’ДИЗ Ж кров? Через гро- 

’• Чи тепер материна 
рвати СИНОВІ ЛИС

ТИ? Хтозна...

надрукувати

Переконана тільки, що 
Для виконання Іванового 
прохання

«мої ровесни
ку и л‘™’ люди ВІДПОВІ- 
вий !₽ЄЗ га3ету- чи пРа' 
вати НЄ СЛІД ПР“ОВУ- 

ати від читача те, що 
взнала поза листом...

•сг

«• ПЕРСЬКА.
Петрівський район.



«Молодий комунар»

зірка любові 
і жалю

не виб.рково, а всю ціпком, як пам’ятають людину 
’ ‘во'м меповтоРним °бличчям, зі своїм характе
ром... В ній є своя особлива надвечірність — поглиб
леним звук, багатомовна пауза. Про вірші Миколи 
І уоцова важко говорити, — як важко говорити про 
музику. Слово його не стільки визначає предмет, 
скільки живе предметом»...

Я знав, що знайду його... І ось — тримаю з руках

жаданий конверт із диском О. Градського «Зірка 
полів». Це — вокальна сюїта на вірші М. Рубцова.

Художній смак майже ніколи не зраджував Олек
сандру Градському як співаку і композитору. В од
ному з інтерв ю він говорив: «Розважальна музика, 
на мою думку, не ставить проблем, тим більше не 
вирішує їх. Це музика споживання». І тому він образ 
ті вірші М. Рубцова з однойменної збірки, які най
краще розкривають характер поета, його бачення 
світу, його злиття з ним.

Довгим був шлях сюїти до широких кіл слухачів. 
Перш ніж вона вийшла окремою платівкою, минуло 
4 роки. На жаль, така доля спіткала й «Сатири» — 
вокальну сюїту на вірші Саші Чорного, яка 
теж довго чекала свого виходу, і тому треба віддати 
належне Олександру Градському, який володіє не 
тільки обдаруванням, музичною чутливістю, а й ха
рактером митця-борця. Він повернув до життя у но
вих, не зовсім 
ливо трагічних

С. ПЕТРЕНКО, 
Фотоетюд В. ГРИБА.

Несміливого першого акорду 
Тремтливий дотик І протяжний 

звук.
Цей звук летить, немов листок 

на воду.

Він шелестить, як перше листя 
глоду.

Він відлітає, наче пташка з рук...

звичних формах поезії двох прониз- 
особистостей, представників різних

БУКЕТ
"1

Стихи Н. РУБЦОВА.

Я буду долго гнать велосипед. 
В глухих лугах его остановлю. 
Нарву цветов. И подарю букет 
Той девушке, которую люблю.
Я ей скажу: — С другим наедине 
О наших встречах позабыла тьт, 
И потому на память обо мне 
Возьми вот эти скромные цветы! 
Она пройдет, не поднимая глаз. 
Когда туман сгущается и грусть, 
Она пройдет, не поднимая глаз, 
Не улыбнувшись даже... Ну и пусть. 
Я буду долго гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю. 
Я лишь хочу, чтобы взяла букет 
Та девушка, которую люблю... S

часів і соціальних прошар
ків, істинно талановитих 
людей.

Вокальна сюїта Градсьно- 
го — це спроба сучасного 
прочитання «Зірки» полів». 
Завдяки синтетичному по
єднанню різних груп і ви
дій інструментів, можли
востей хору виникає від
чуття, що світ, за словами
Рубцова, влаштований «грізно і прекрасно». Цей світ 
для нього повен багатомірних почуттів, особливо — 
любові і жалю, огорнутих майже нереальними, таєм
ничими барвами.

О. Градський створив образ Поета і образ Батьків* 
щини, побаченої його очима. Перед нами постає лі
ричний герой, який всю нерозтрачену ніжність, 
тремтл и в ість, силу, простоту і піднесеність синівської 
ліобозі переносить на образ Вітчизни. З несамови
тістю, властиаою серцю, яке зазнало мук сирітства 
та самотності, відчуження і душевної замкнутості, 
Поет вигукує: «Но если нет ни радости, ни горя, тогда 
не мни, что звонко запоешь. Любая тема — поля или 
моря, и тема гор — все это будет ложь!».

Зображення природи в рубцовській ліриці завжди 
повне експресії, внутрішньої виразності, воно наче 
в призмі збирає в собі всі інші мотиви. Градський, 
переклавши його на сучасну музичну мову, в кожній 
частині сюїти висвітлює все нові відтінки душевного 
стану.

Стилістика сюїти досить своєрідна. Красивий (май
же соборний] хоровий спів створює динамічний 
просторовий образ і об'єднує окремі частини сюїти. 
Міцний сплав синтез і фольк-року прикрашається 
традиційною для «Скоморохів» стихією — гумором, 
гротеском (звучання «під шарманщика»), пародією й 
самопародією на мелодії 70-х, шумами, чистим во
калом. Але вся музична і виконавська майстерність 
націлена на одне: щоб перед слухачем розкрився 
цей багатозначний символ — «Зірка полів». Символ 
вічності і краси природи, символ Батьківщини, символ 
Поезії.

Р. ЛЮБАРСЬКИЙ.

НОСТАЛЬГІЯ ЗА
Наприкінці минулого року міські кіно

театри демонстрували фільми інформа
ційного показу XIV Московського між
народного кінофестивалю «Амадей» та 
«Політ над гніздом зозулі» М. Формана, 
«Джинджер і Фред» Фелліні. Показ три
вав лише тиждень, і не всі бажаючі 
встигли переглянути їх. То ж хотілось би 
взнати, чи можна буде побачити ці філь
ми ще раз на екранах міста? «Політ над 
гніздом зозулі», правда, демонструвався, 
але якось раптово, без попередньої рек
лами, анонсу, і ми дізнались про це вже

«НОСТАЛЬГІЄЮ»
після того, як показ завершили (до р< ч , 
йшов фільм лише три дні).

З ще; чи пощастить кіровоградський 
глядачам подивитись фільми А. Тарксз* 
ського «Жертвопринесення» та «Носталь
гію», які вже тривалий час демонструй 
ться в інших містах України?

Хочеться, аби кінотеатри знайшли пе.ч 
ну форму пропаганди й показу цих стр 
чок. Приміром, за монопольним принц- 
пбм.

Студенти IV курсу історичного 
факультету педінституту.

1П КВІТНЯ 1888 року 
народився у місті 

блисавегградї видатний 
музикант і педагог Ген
ріх Густавович Нейгауз. 
музики почав вчитися у 
Свого батька, теж видат
ного музиканта Г. В. 
Нейгауза.

Уже з раннього дитин
ства проявився талант, і 
й дев’ять років хлопчик 
почав давати концерти. 
У 1914 році закінчив 
Школу високої майстер
ності Академії музики і

ДО 100-РІЧЧЯ З

ду комітету входив і 
Генріх Густавович Ней
гауз.

Протягом всього жит
тя Генріх Нейгауз про
пагував музику. У 1899 
році в Єлисаветграді 
батько Генріха Густав 
Вільгельмович відкрив 
музичну школу по вули
ці Миргородській (тепер 
Калініна) в домі Тарану- 
хіна. У цій школі влаш-

іф сяяння звуків...»
сценічного мистецтва у 
Відні, а в 1915 році ек
стерном закінчив Петро
градську консерваторію.

У вересні 1918 року в 
залі еллсаветградського 
окружного суду відбув
ся перший концерт Ген
ріха Нейгауза.

Ось як про це писала 
газета «Иззестия»: «Цей 
концерт, без сумніву, бу
де новим цінним вкла
дом в серію камерних 
вечорів. Піаніст і про
фесор Тифліської кон
серваторії Генріх Ней
гауз, на жаль, мало ві- 
Домни російськім публі
ці, тоді як за кордоном 
мого їм я користується 
заслуженою популяр- 
якчрр».

)919 році у Єлиса- 
ретграді був створений 
Музичний комітет, про
грамою роботи якого бу
ло розповсюдження му

зичної культури. До скла-

товувались концерти, лек
ції з пропаганди музики. 
Кожен концерт починав
ся розповіддю про біо
графію композитора: ха
рактеризувалася суть 
його творчості і зміст 
музичних, творів, які ви
конувались.

У 1919—1920 роках у 
цій школі виступав Ген
ріх Густавович з кон
цертами, присвяченими 
Баху, Бетховену, Брам
су.

У 1920 році газета «Из
вестия» писала про кон
церт: «Нейгауз — це поет 
Баха, виконання «Орган
ної прелюдії» було пре
красним. Це сяяння зву
ків, і Нейгауз не грає, а 
співає його. У Генріха 
Нейгауза є три риси, які 
виділяються: природже
на талановитість, загаль
на і музична культура, 
надзвичайна працездат
ність. Бажано, щоб ар-

ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
Г. Г. НЕЙГАУЗА

тист Нейгауз залишився 
в нашому місті для про
паганди музичної куль
тури. 1 бажано було б 
поставити його на чолі 
музичної справи, дати 
йому народну консерва
торію. Він зуміє приму
сити учнів так трудити
ся. як і сам».

З 1922 по 1964 рік, рік 
смерті, Генріх Нейгауз— 
директор Московської 
консерваторії.

У Нейгауза навчалися 
такі прославлені музи
канти, як С. Ріхтер, Е. Гі- 
лельс. Я. Зак та інші. У 
нашому місті він був 
востаннє у 1924 році, але 
своїх земляків не забу
вав.

Коли почалась війна і 
фашистські загарбники 
підходили до міста, Ген
ріх виїхав на Кавказ І 
подарував збірник нот 
учителю співів Є, С. Пу- 
зенкіну, нашому земля
кові, з теплим дарчим 
надписом і автографом, 
копія якого зберігається у 
Кіровоградському держ
архіві.

У 1955 році через га
зету «Кіровоградська 
правда» надіслав вітання 
з Новим роком. У 1956 
році Генріхові Густаво- 
вичу було присвоєно 
звання народного артиста 
РРФСР. Його нагород
жено орденами Леніна, 
Трудового Червоного 
Прапора і медалями.

А. КУЗЬМЕНКО, 
працівник Кірово
градського облдерж- 
архіву.

§

►
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СТУДІЯ «РЕКОРД»
ЗНАЙОМИТЬ

Олексій 
Максимов

Зал байдуже сприймає появу на сцені 
високого стрункого юнака. Ні його по
стать, ні прізвище нікому не відомі. Та 
ось звучить мелодія пісні, і в залі вибу
хають оплески. Ім’я композитора й ви
конавця Олексія Максимова справді ма
ло хто знає, хоча його пісні нерідко 
звучать по радіо. Якщо ж назвати «Се
ло» у виконанні Людмили Сенчиної, 
«День народження» у виконанні Віталія 
Дубініна та інші, то кожен скаже, що 
Максимов у свої 27 років досить-таки 
популярний композитор.

Народився Олексій у музикальній сїм’Іі 
й уже в дитинстві визначив свою май” 
бутню професію. Музикою захопився 
на п’ятому році життя. У школі створив 
свій ансамбль, який посів перше місцо 
на міському конкурсі учнівських ВИД. 
Пробував створювати музику. У 1977—» 
81 роках був солістом і автором пісень 
у групі «Чарівні сутінки».

З середини 1981 року Максимов — 
оригінальний автор-виконавець. Теле
глядачі могли побачити його тоді в пе
редачі «Ранкова пошта». Він виконував 
пісню «Бал кульбабок». Згодом з'явили
ся «День народження», «Йокогама» та 
ін. Свої пісні Олексій складає на вірша 
Маргарити Пушкіної. Зараз Олексій 
Максимов працює в студії «Рекорд».

Д. ТКАЧЕНКО.

З на © е н я та й к© © фе іра ис м
У Кіровограді та області з успіхом пройшли гастролі 

народного артиста РРФСР Зіповія Юхимовича ГЕРДТА 
Хто з нас не пам’ятає 

його знаменитого кон
ферансьє, який був гос
тем багатьох святкових 
телепередач! Актора ми 
також бачили у відомих 
фільмах: «Фокусник»
(Кукушкін), «Золоте те
ля» (Паніковський), 
«Пічки-лавочки» (профе- 
сор), «Втеча містера 
Мак-Кінлі» (Ейнштейн)»

«Життя Бетховена» 
(Цінскаль), «Казки Ста
рого Арбату», «Я вас до
чекаюсь» тощо. У деяких 
стрічках артист читав 
текст від автора — «Де
в’ять днів одного року», 
«Зигзаг удачі».

Під час виступів пе
ред публікою 3. Гсрдт 
ділився спогадами про

зустрічі з такими тала
новитими людьми, як 
Мейерхольд, Арбузов, 
Райкіи, Плучек. Відчува
лася щирість артиста, 
доброта і любов до пуб
ліки. Спасибі йому і за 
радість, і за сльози, які 
дарує нам своїм мистеці 
твом.

ЛІ. РЫБАКОВА,
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В ALU улюблений фут- 
больний клуб?

— Ростовські команди 
«Ростсільмаш» і СКА.

— Хто стане чемпіоном 
Європи-88?

— Господар турніру — 
команда ФРН,

— А чемпіоном Радян
ського Союзу?

Сам на

Професіоналізм допомо
же поновити і стабілізу
вати успіхи па міжнарод
ній арені — це зрозуміло 
всім. Але проводяться 
якісь сумнівні експеримен
ти із госпрозрахунковими 
командами, створюються

ІНТЕРВ'Ю

сам з Віктором 
футболістом і газетярем

важче, але
перемож-

— Тут трохи 
на мою думку, 
цем буде один з москов
ських клубів. Скоріше 
«Торпедо» або «Спартак».

Редакція тижневика «Фут
бол-Хоккей», одного з най- 
популярніших вітчизня
них спортивних ви
дань, розташувалась на 
третьому поверсі видав
ництва «Советский спорт», 
— три невеличні набінети. 
Та відомо, що авторитет 
друкованого видання в пер
шу чергу залежить від лю
дей, які в ньому працюють. 
Редактор «Футбола-Хок- 
иея» Віктор Володимиро
вич Понєдєльнік задоволе
ний: сьогодні відомий
спортивний журналіст Ста
ніслав Тонарєв приніс йому 
маловідомі матеріали про 
розформування футболь
ної номанди ЦБЧА у 1952 
році. Так, «культ особи» 
тол» не обійшов навіть фут
бола.

Понєдєльнік добре знає 
футбол. Спочатку грав у 
Нього, а потім став членом 
Федерації футболу СРСР.

— Вважаю, що Федера
ція футболу СРСР досить 
консервативно ставиться 
до необхідної перебудови 
футбольного господарства.

— Гадаю, що не ми від- 
стали, а наші суперники 
зробили крок уперед. Ад- Ж 
же і нині організація чем- © 
піоиату СРСР перебуває © 
на рівні 1936 року, коли Ж 
пройшов перший чемпіонат 
країни.

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ © 
Ов

17111119

фальшиві футбольні клу
би. Необхідно форсувати 
події.

— Тобто, ви пропонуєте 
надати усім командам ви
щої ліги статус професіо
нальних?

— Так, а вже життя до
веде хто з них матиме 
шанс па існування. Радян
ський футбол багато не 
втратить, якщо, наприклад, 
зникне московське «Тор
педо», а на його місці ви
росте спортивний клуб 
«Металург». Тільки у про
тиборстві (фінансовому, 
економічному, спортивно
му) можна закласти міцну 
базу. Інакше звання чем
піонів світу ми зможемо 
побачити лише уві сні.

— Збірну нраїни якого 
часу ви вважаєте най- 
сильнішою?

— 1960—1966 років: чем
піони Європи, фіналісти єв
ропейського кубку, брон
зові призери чемпіонату 
світу...

— Найголовніші причини 
кризи, яка намітилася в 
нашому футболі після чем- 
п;онату світу є Англії?

«Молодий комунар»

9 квітня 1988 року

Крюківський машинобудівний технікум

ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ

О

»
— Що чути про Олега © 

Блохіна?
— Цей гравець, який чи- 

мало зробив для вітчизня- 
ного футболу, знаходився © 
у важкому положенні. На © 
його шляху були різні пе- © 
репони, аби Олег не потра- © 
пив до австрійського клу- 
бу другої ЛІГИ — МОВЛЯВ чУ? 
«ти ноштуєш більше». Але 
Блохін і нині залишається 
Блохіним — 
людиною і __________
Тому Олег вирішив розпо
чати шлях до звання чем
піона Австрії з його друго
го ешелону.

— Дієго Марадона ви
явив бажання грати за 
московський «Спартак». 
Це чутки?

— Ні. Аргентїнець дійс
но хоче грати в СРСР...

В цей момент Віктору 
ПонєдєльнІну принесли ве
личезну нупу листів з усіх 
куточків нраїни. І наче за 
іронією долі зверху лежав 
лист від юного кіровоград- 
ця — вірного прихильника 
«Зірки»: «Допоможіть ро
зібратися, чому наша 
команда грає тан пога
но...».

— Обов’язково допомо
жемо. Влітку приїду до Кі
ровограда.

С. БОНДАРЄВ.
Москва — Кіровоград.

Технікум готує:
техніків - техноло

гів по обробці мета
лів різанням (зі спе
ціалізацією по про
грамуванню для вер
статів з числовим 
програмним управ
лінням) — спеціаль
ність 0501;

техніків - техноло
гів по зварювально
му виробництву (зі 
спеціалізацією по 
зварюванню у сере
довищі захисних га
зів) — спеціальність 
0507;

техніків - техноло
гів по ливарному ви
робництву (зі спе
ціалізацією 
ханізації й 
тизації
виробництва) — 
ціальність 0408;

техніків - техноло-

на денне та заочне відділення 
на 1988—1989 навчальний рік.

тератури (твір), ма
тематики (усно) — 
на спеціальності 
0507 й 0501, хімії 
(усно) — на спеці
альність 0408;

на базі восьмиріч
ної школи: з росій
ської мови (диктант), 
математики (усно).

Без вступних ек
заменів зарахову
ються особи, які за
кінчили восьмирічну 
або середню школу, 
середнє профтех-4— 
училище з оцінками 
«4» і «5».

По довідки звер
татися 
315306, 
чук-6 
обл., вул. Сербичен- 
ка, 7. Телефони — 
6-12-06, 6-12-13,
6-12-08, 6-12-17.

гів по експлуатації 
й наладці верстатів 
з числовим програм
ним управлінням 
— спеціальність 
05116.

Вступники подають 
заяву на ім'я дирек
тора.

До заяви додають: 
документ про ос

віту (оригінал), 
медичну довідку 

(форма № 086/у), 
виписку з трудо

вої книжки (для тих, 
хто вступає на заоч
не відділення), 

чотири фотокарт
ки 3X4 см.

Заяви приймати
муться з 3 травня 
по 31 липня.

Вступні екзамени 
проводяться на базі 
середньої школи: з 
російської мови і лі-

е » ® ® ® G * ® ® ® °

неповторною 
футболістом.
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ПРОЛОГ 
НЕ ВДАВСЯ

Своєрідним прологом 
до відкриття футбольно
го сезону в Кіровограді 
стали три матчі «Зірки» 
на чужих полях. Нага
даємо, що ніровоградці 
перший матч в Херсоні 
зіграли внічию (0:0) з міс
цевим «Кристалом». А 
ось дві інші гри наші 
аемляки програли — в Бі
лій Церкві «Динамо» (0:1) 
та Житомирі «Спартаку» 
(0:2).

ВДОМА 8 СТЕНИ
ДОПОМАГАЮТЬ

Але тільки в разі ва
шої присутності, ша
новні друзі «Зірки». 
Ви пам’ятаєте, що 
завтра о 16-й годині 
матчем «Зірки» з луць
ким «Торпедо» відкри
вається новий футболь
ний сезон в Кіровогра-

БЛІЦФІНІІИ. НЕ ЧЕКАЛИ?
Численні учасники футбольного кон

курсу «МК» запропонували редакції де
що прискорити його, адже наближається 
час літніх відпусток, канікул. Тому у 
восьмому турі, який стане заключним, 
буде одразу 9 питань. Відповіді на пи
тання чекаємо протягом двох тижнів. 
Останній строк — 24 квітня за пошто
вим штемпелем.

1. Коли вперше чемпіонів СРСР з фут
болу було нагороджено золотими меда
лями? (2 очка).

2. Хто з гравців відкрив рахунок го
лам київського «Динамо» в європейських 
кубках? (2 очка).

3. Яким має бути діаметр центрально
го кола футбольного поля? (2 очна).

4. Іспанський гравець Аугустін Гомес 
чимало виступає у складі московського 
♦Торпедо», але в сезонах 1954—1955 ро
ків був відсутній в команді. Пригадайте 
Причину відсутності. (З очка).

5. Коли і де збірна СРСР провела пер
ший товариський матч, зареєстрований 
ФІФА? (2 очка).

6. Видатний фізик, лауреат Нобелів
ської премії — футболіст. «Не може та
кого бути», — скажете ви... і помилитесь. 
Пригадайте, хто з лауреатів Нобелівської 
премії грав у футбол? (З очна).

7 Спробуйте назвати рахунки матчів:
27 квітня. СРСР — Болгарія (олімпій

ські збірні). „ .
ЗО нв’тня. «Арарат» — «Дніпро».

ФУТБОЛЬНИЙ КОНКУРС

З травня. «Динамо» (Москва) —' «Чор- 
номорець». (Ш

За кожен вгаданий результат — п0 3 Ä 
очка. t

Перед останнім туром положення лі- W 
дерів має такий вигляд: І. Черевно, (№ 
В. Манойленко (обидва — Кіровоград) 
та В. Чистосердов (Олександрія) — п0 Ж 
99 очок, Ю. Назаренко, А. Авдеев (оби- W 
два — Кіровоград) — по 97, Є. Ілю- О 
щенко (Олександрія) — 96, О. Балан, ш 
Н. Чорна — по 95, Д. Найденко, А. Мі- Ж 
рошниченко, В. Білоус — по 93, Ю. Нек- 
расов — 90, В. Колесников (усі — Кіро- W 
воград) — 88, С, Поливода (Мала Вис- ® 
на) —84. ( ф

Даємо також правильні відповіді на £ 
кросворд, вміщений у минулому турі.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Бутусов, б. Бель- W 
гія. 9. Маврос. 10. Стопер. 14. Мігес. zgL 
15. «Вундертим». 16. Воног. 19. «Вележ». 
22. Кунсо. 23. Колотов. 24. «Пратер». ©
27. «Погонь». 29. Попович. ЗО. «Браво»,
31. «Бранн». 36. Токат. 37. Гранатній. W 
38. Дунаї. 41. Гадоха. 42. «Славія». 43. Зар- 
para. 44. Качалін.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. «Аустрія». 2. Ковач. Ж) 
3. Дедес. 4. Філатов. 7. Браун. 8. Хомич.
11. Чезена. 12. Тейлор. 13. Робсон. 17. «Де- Ш) 
портіво». 18. Гутендорф. 20. Кочетов.
21. Порошин. 26. «Жерлан». 27. Боррас. W
28. Пінчук. 32. «Болівар>. 33. Орлов. О 
34. Кіган. 35. Балакін. 39. «Танго».
40. «Жірар». М

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Бутусов. 6. Бель- 
...... 9. Маврос. 10. Стопер. " * 
15. «Вундертим». 16. Воног. 19.

25.

по ме- 
автома- 

ливарного 
спе-

на адресу: 
м. Кремен- 

Полтавської

А
ї

ВСТУПАЙТЕ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА %
ВНУТРІШНІХ СПРАВ СРСР І ХАРКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ! а

органи внутрішніх справ V 
на посади слідчих, експер- ї 
тів-криміналістів, опер- 5 
уповноважених карного < 
розшуку, відділів по бо- А 
ротьбі з розкраданням ср- І 
П І Л ГТІПТГПІПЛЇ ПППГИЛГТІ 
спекторів адміністратив- у 
ноі служби міліції, па- а 
чальницького складу ви- ? 
правно-трудових закладів, о 

Звертатися на адресу: а 
м. Кіровоград, вул. 5 

Дзержинського, 41. відділ а 
кадрів УВС облвиконко- 9 
му, кабінет № 93, з 9.00 А 
до 18.00, крім неділі, а та- 9 
кож у відділи внутрішніх а 
справ міськрайвиконкомів ? 
за місцем проживання. о 

При собі необхідно ма- ї 
ти паспорт, військовий, 5 
комсомольський (партій- І 
ний) квитки, документ 5, 
про середню освіту, СВІ- А 
доптпо про народження. Ф 

Відділ надріз УВС а 
облвиконкому. ї

-оо-оХ

Приймають осіб чоло
вічої статі віком до ЗО ро
ків, що відслужили дійсну 
військову службу в Зброй
них Силах СРСР, кому
ністів та комсомольців, за 
етапом здоров’я придат
них до служби в органах 
МВС, що мають середню 
освіту й позитивно харак
теризуються по службі у 
Збройних Силах, за міс
цем роботи і проживання.

Строк навчання:
— у вищих навчальних 

закладах — 4 роки;
— у спеціальних серед

ніх навчальних закла
дах — 2 роки.

Вступні екзамени: 
до вищих навчальних 

закладів — з російської 
мови і літератури (пись
мово), історії СРСР (ус
но), суспільствознавства 
(усно);

до спеціальних серед
ніх навчальних закладів—

з російської мови і літе
ратури (письмово), істо
рії СРСР (усно).

Курсанти забезпечую
ться безплатним харчу
ванням, гуртожитком, об
мундируванням і грошо- ціалістичної власності/ 
вим утриманням. Час на
вчання зараховується до 
загального стажу служби 
в органах МВС.

Студентам Харківського 
юридичного інституту ви
плачується стипендія 55 
крб. на місяць. Вони за
безпечуються гуртожит
ком.

Випускникам навчаль
них закладів МВС СРСР 
видається диплом про ви
щу або середню юридич
ну освіту і присвоюється 
спеціальне звання «Лей
тенант міліції» (лейтенант 
внутрішньої служби).

Після закінчення на
вчання випускників на
правляють на службу в

До відома молодих робітників, 
звільнених з лав Радянської Армії,

випускників середніх
та восьмирічних шкіл

Управління місцевої промисло
вості облвиконкому через свої 
підприємства у місті й області 
направляє на навчання в Ірти
ський індустріальний технікум на 
заочне навчання на 1988—1989 
навчальний рік.

На денне навчання приймають 
осіб, які мають освіту за 8—10 
класів, на спеціальності:

електрообладнання промисло
вих підприємств і установ;

обробка металів різанням;
експлуатація й наладка про

мислових роботів;
бухгалтерський облік.
На заочне навчання приймають

осіб, які закінчили середню шко
лу, на спеціальності:

електрообладнання промисло
вих підприємств і установ;

обробка металів різанням;
експлуатація й наладка про

мислових роботів;
механізація обліку та обчислю

вальних робіт;
бухгалтерський облік«
Про умови направлення до /тех

нікуму можна довідатися у 
лі кадрів телефоном 4-38-66.

Управління місцевої промисло
вості облвиконкому.



«Молодий комунар»

II КВІТНЯ
© ЦТ (І програма)

6,30 — «120 хвилин». 8.35 
Телефільм «Життя Клима 

Самгіна». 7 серія. 10.00 —
Новини 10.10 — Телефільм 

<аслива мандрівниця», і і 
крон. 15.30 — Новини.

К — До Міжнародного 
Г визволення в’язнів фа

шистських концтаборів. Док. 
телефільм «Горіла сосна 
Палала *. 16.15 — ФІЛьм-ВІВТОРОК

12 КВІТНЯ
• ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35
— Телефільм «Життя Клима 
Самгіна». 7 і 8 серії. 11.00 — 
Новини. 11.10 — Телефільм 
«Щаслива мандрівниця». З 
серія. 15.30 — Новини. 15.40
— Концерт оркестрів на
родних інструментів Моск
ви 16.19 — Програма Том
ської студії телебачення.
16.45 — Новини. 16.50 —
Здрастуй, музико! 17.30 — 
^шта етика в мультипліка

концерт «Пісні Туви». 16.50 
“1 Новини. 16.55 — Об’єктив, 
і..Зо — Назустріч XIX Все
союзній партійній конфе
ренції. «Сторінки історії». 
Ленінські принципи соціа
лістичної демократії. 18.05 
— На приз клубу «Золота 
шайба». 18.50 — Винайдено 
в СРСР. 19.35 — Мультфіль
ми для дорослих. 19.40 —
Сьогодні у світі. 20.00 —
«Людина театру». Про со
ратника К. Станіславського 
театрального адміністрато- 

ММІ і ІМІ МІІІІІІМНІІ НІНІ ■ ■ ■ В ■ III ІІІ1І ■ИІІІІІІІ в> п

ції. 18.10 — Людина. Земля. 
Всесвіт. 19.10 — Сьогодні у 
світі. 19.30 — Фільм «Кора
бель пришельців». 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Теле
фільм «Життя Клима Самгі
на». 7 серія. 23.15 — Сьо
годні у світі.
© УТ

9.00 — Новини. 9.20 —
Грай, гітаро. 9.30 — Док. 
фільм «Діти Галактики».
10.35 — Шкільний екран. 8 
клас. Фізика. 11.05 — «Доб
рого вам злоооп’я» 11.40 — 

ра Ф. Михальського. 21.00— 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Теле
фільм «Щаслива мандрівни
ця». З серія. 23.20 — Сьо
годні у світі. 23.30 — Співає 
М. Мінацаєв.
© УТ

16.30 — Новини. 16.40 — 
Срібний дзвіночок. 17.00 — 
Комуністи 80-х. 17.30 — Те
лефільм «Зерно рожевої пше
ниці». 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 —

Шкільний екран. 10 клас. 
Укр. літ. 12.05 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40—Сріб
ний дзвіночок. 17.00 — Для 
дітей, «Казка про Івана та 
його наречену Ганну». Ви
става. (Кіровоград). 18.10 — 
«День за днем». (Кірово
град). 18.25 — Грають юні 
музиканти. Концерт пере
можців обласного конкурсу, 
присвяченого 100-річчю з 
дня народження Г. Нейгауза. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — Кон
церт Державного оркестру 
народних інструментів УРСР 

Мода, мода, мода... (Кірово
град). 18.30 — Концерт. 19.00 
— Актуальна камера. 19.35 
—- «Час рішень — час дій».
20.15 — Концерт рок-групі! 
«Машина часу». 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Все про кіно. 
23.00 — Вечірній вісник.
23.25 — Телеспортарена.
© ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Навчальна програма. Науко-

20.00 — Кубок СРСР з фут
болу. і/, фіналу. «Металіст» 
{Харків) — «Ротор» (Волго
град). 2-й тайм. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Незабутні». 
Народний артист СРСР 
П. Кармалюк. 22.50 — Вечір
ній вісник. 23.15 — Ліричні 
мініатюри.
© ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Навчальна програма. Науко
во популярні фільми із цик- 

во-популярні фільми із цик
лу «Загадки зоряного неба».
8.35, 9.35 —М. Гоголь. «Мерт
ві душі». 8 кл. 9.05 — Ро
сійська мова. 10.05 — Учням 
СПТУ. Основи інформатики 
і обчислювальної техніки.
10.35, 11.35 — Образ В. І. 
Леніна в радянській літера
турі. 10 кл. 11.05 — Зібран
ня творів природи. 12.05— 
Футбольний огляд. 12.35 — 
«Міста 1 роки». Док. теле
фільми. 13.10 — Новини.
13.15 — Фільм «Полин — 

лу «Загадки зоряного не
ба». «Вічний рух». «Наше 
сонце». 8.35, 9.35 — Геогра
фія. 7 кл. 9.05 — Французь
ка мова. 1 рік навчання. 
10.05 — Майстерня приро
ди і ми, 10.35. 11.35 — Му
зика. 1 кл. 10.55 — «Біогра
фія нової квартири». Науко
во-популярний фільм. 11.05 
— Французька мова. 2 рік 
навчання. 11.55 — «Адресо
вано людині». Док. теле
фільми. 12.40 — Фільм-коп- 
церт за участю майстрів 
мистецтв Туркменської РСР. 
13.10 — Новини 13 15 — Кі

трава гірка». 18.00 — Нови
ни. 18.15 — «Служу Радян
ському Союзу!». 19.15 —
Док. фільм. 19.50 — 3. Ко
дай. Сонатина для віолонче
лі з фортепіано. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Міжна
родна панорама. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — «В си
лу обставин, що склалися...». 
Про профілактику правопо
рушень серед підлітків. 22.35 
— Ранкова пошта (повтор). 
23.05 — Новини.

ноафіша. 18.00 — Новини.
18.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 18.45 — «...До шістнад
цяти 1 старші». 19.30—«Для 
всіх і для кожного», Про 
розвиток кооперації в Ризі. 
20.00 — Вечірня казна. 20.16 
— Музичний кіоск. 20.45— 
Якщо хочеш бути здоровим. 
Загартування. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Урочистий ве
чір у Колонному залі Бу
динку спілок', присвячений 
100-річчю з дня народження 
Г. Нейгауза. По закінченні—•
23.35 — Новини.

13 КВІТНЯ

0ЩТ (І програма)
6.30 — <120 хвилин». 8.33 

— Телефільм «Життя Клима 
Самгіна» 8 і 9 серії. 10.45 — 
Новини. 10.55 — Клуб манд
рівників. 15.30 — Новини. 
15.43 — «Портрет сучасни
ка». Док*. Фільми. 16.35 —
Наука: теорія, експеримент, 
практика. 17.05 — Новини.
17.16 — «...До шістнадцяти 
І старілі» 17.55 — Мульт
фільм 18.20 — Будинок бі
ля Світлих Гір. 18 40 —

14 КВІТНЯ

ф ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин» 8.35 
Телефільм «Життя Клима 

Самгіна» 9 і 10 серії. 10.45 
*•’ Новини. 10.55 — Очевид
на неймовірне. 15.30 —

15.40 — «Діла I тур- 
ботя Агроппому». Док. теле
фільми. 16.20 — Фільм — 
дітям. «Втримайся в сідлі». 
»7.25 — Новини. 17.30 —
■^Музична скапбниця». Г. Берлиоз . Г »оо’і' л в ТтапІЇ^ Гих

«Борги наші». Телеальманах. 
Про виховання гуманного 
ставлення до тварин. 19.10— 
Сьогодні у світі. 19.30 —
«Майстри екрана». К. Луч
ко. Монологи. 21.00—«Час».
21 40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Телефільм 
«Життя Клима Самгіна».
8 серія. 22.55 — Сьогодні у 
світі.

® УТ
9.00 — Новини. 9.15 —

«Темп». Телерадіопереклиіс 
з проблем науково-технічно

фонія для оркестру і альта 
соло. 18.20 — «Хто моя ма
ма». Теленарис про вихо
ванців дитячих будинків Під
москов’я та їх вихователів.
18.55 — Сьогодні у світі.
19.15 — Перебудова: проб
леми І рішення. Обговорює
мо проект Закону «Про ко
операцію в СРСР». 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Теле
фільм «Життя Клима Самгі
на». 9 серія. 22 55 — Сьо
годні у світі. 23 05 — «Дійс
ні особи». «РАФ: ггепез пік» 

го прогресу. 10.15 — Теле
фільм. 10.35 — Шкільний 
екран. 4 клас. Музика. 11.05
— Село і люди. 11.40 —
Шкільний екран. 8 клас. 
Рос. літ. 12.10 — Новини.
12.25 — «Грають юні музи
канти». (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).
16.30 — Новини. 16.45 —
Срібний дзвіночок. 17.05 — 
Піаніст К. Віденський. 17.30
— Агропром: проблеми і по
шуки. «Насінництво». 18.00
— «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Телефільм. 
«Портрет без рамп». (Кіро

® УТ
9.00 — Новини. 9.20 — 

Фільм-балет «Венеціанський 
мавр». 10.50 — Екран моло
дих. 11.20 — Док. фільм «По
вернення». 11.40 — Шкіль
ний екран. Музика. 12.15— 
Новини. 16.30 — Новини.
16.45 — Срібний дзвіночок. 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 17.05 — 
Телефільм «На порозі пек
ла». Вулкани Камчатки.
17.35 — «Час назрій». Зуст
річ письменника Юліана Се
менова з кооператорами Ял

воград). 18.25 — Наші довід
ки. (Кіровоград). 18.30 —
Танці народів світу. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
До XIX Всесоюзної конфе
ренції КПРС. «Звіримо час». 
В парторганізаціях Черні
гівської області. 20.00 —
Кубок СРСР з футболу, і/, 
фіналу. «Дніпро» — «Дина
мо» (Тбілісі). 2-Й тайм. 20.45 
— На добраніч, діти! 21.00— 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Відео- 
репортаж з літературно-мис
тецького вечора, присвяче
ного 70-річчю О. Гончара

ти. 18.30 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.45 — Теле
фільм «Заповітними стежка
ми».
Наші 
19.00 
19.35 
20.05

Нейгауза. 
любимо».

(Кірово-

(Кіровоград). 18.55 —
довідки. (Кіровоград).

— Актуальна камера.
— Музичні зустрічі.

— До 100-річчя від дня 
народження Г. ” " 
«Таким ми його 
Концерт-мополог. __ ___
град на Республіканське 
телебачення). 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Молодіжна 
студія «Гарт». 23.20 — Но
вини. 23.35 — Музичний мо- 

По закінченні — «Вечірній 
вісник».
о ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Навчальна програма. Науко
во-популярні фільми із цик
лу «Загадки зоряного неба».
8.35. 9.35 — Суспільство
знавство. 10 кл. 9.05 — Ні
мецька мова. 1 рік навчан
ня. 10.05 — Учням СПТУ. 
Етика 1 психологія сімейно
го життя. 10.35, 11.35 — Іс
торія. 9 кл. 11.05 — Німець
ка мова. 2 рік навчання. 
12.05 — Фільм «Останній рік 

нітор. Романси па вірші 
О. Пушкіна.
© ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Навчальна програма. «Зміна 
погоди». Науково-популярний 
Фільм. 8.35, 9.35 — О. Фа- 
дєєв. «Молода гвардія». 7 кл. 
9.05 — Іспанська мова. 1 рік 
навчання. 10.05 — Учням 
СПТУ. Історія. 10.35. 11.35— 
Етика і психологія сімейно
го життя. 9 кл. 11.05 — Іс
панська мова. 2 рік навчан
ня. 12.05 — Фільм «Вклони
ся до земл!» 13.20 — Док.

Беркута». 13.30 — «Світ
твоїх захоплень». Док. те
лефільм. 14.00 — Новини. 
14.05 — Денний сеанс по- 
вторного телефільму. «Берег 
його життя». 1 серія. 18.00—• 
Новини. 18.15 — Док. фільм.
18.25 — Футбол. Кубок СРСР. 
1/4 фіналу. «Торпедо» (Мо
сква) — «Спартак». У перер
ві — 19.15 — Вечірня казка. 
21.00 — «Час». 21.40—Про
жектор перебудови. 21.50 -*! 
«Материнське серце». ПРр 
зліт солдатських матерів у 
Колонному залі Будинку 
спілок (повтор від 7 берез-» 
ня). 23.05 — Новини.

телефільм. 13.50 — Новини.
13.55 — Грає О. Шарой
(акордеон). 14.15 — Денний 
сеанс повторного телефіль
му. «Берег його життя». 2 се
рія. 18.00 — Новини. 18.16 
— Сільська година. 19.15—3 
Хокей. Чемпіонат СРСР. 
«Спартак» — «Динамо» (Мо-> 
сква). 2 і 3 періоди. У перер
ві — 19.55 — Вечірня каз
ка. 20.45 — Грає народний 
артист РРФСР Е. Грач 
(скрипка). 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Концерт май
стрів мистецтв. 23.05 — Но^ впни.

15 КВІТНЯ
ф ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35
— Телефільм «Життя Клима
Самгіна» 10 серія. 9.40 —
Музика сімейства Штпаусів.
10.25 - Новини. 10.35 —
«Дійові особи.?. «РАФ: чепез 
рік». 15.30 — Новини. 15.40
— Док. телефільм. 16.10 — 
Концепт Пхеньянського ХУ
ДОЖНЬОГО ансамблю «Мансу- 
де». 16.45 — Програма Но
восибірської студії телеба
ченні’ 17 30 -- Новини 17.35оа

16 КВІТНЯ

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

— Виступає камерний хор 
Держтелерадіо Вірменії. 9.00
— «М. П Горбгнов. Штрихи
до біографії.». Док. фільм із 
Циклу . Вони були перши
ми* 9 10 — Чого і чому?
9.40 —- «В. Серов. «Дівчина, 
освітлена сонцем». Історія 
однієї картини. 10 20 —Фес
тиваль Індії в СРСР 11 00 — 
Назустріч XIX Всесоюзній 
паптійній конЖепеяції Роз
мов.- ПО ГЛ-Т! 12 30 — Що- 
депнч’г ггниха. 12./Ю —

17 КВІТНЯ

© ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.15 —

гитмічна гімнастика. 9.00— 
ТР*° «Горобинонька». 

Пл Тираж «Спортлото». 
У -0 — Будильник. 10.00 — 
ьлужу Радянському Союзу! 
її1 РР Ранкова пошта.

■ телефільм. 12.30
Г Ь Генний кіоск. 13 00 — 
нільська година. 14.00 — Ра
дянсько американська теле- 
конфепеншя з проблем он 

15с9 ~ Дитячий гумористичний кіножурнал

— «Чого і чому?». Пепедача 
для дітей. 18.05 — Мульт
фільми. 18.25 — Назустріч 
XIX Всесоюзній партійній 
конференції. Питання теорії. 
Поо формування історичної 
свідомості. 18.55 — Сьогодні 
у світі. 19.15 — Зустріч на 
ваше прохання. Народний 
аотист СРСР Є. Светланов. 
21.00 — «Час». 21.40 — Пио- 
жектоо перебудови. 21.50— 
Телефільм «Життя Клима 
Самгіна». 10 серія. 22 55 — 
Сьогодні у світі. 23.05 —
«Музика дощу» Естрадна 
програма.

•і ■ ■ в в • а • • ■ в в а і і і а а ■ в в а в •»:»вв в в. в; в в і ї;її;іа:ї, і і'іі і і 1.1 і г. .в«,.вв

Р. Шуман. Квінтет для фор 
тепіано, двох скрипок, аль
та і віолончелі. 13.15 — «На
ші сучасники». Фільм «Моя 
справа». 1 і 2 сепії. У перер
ві — 14.20 — Щоденник су- 
ботника. 15.40 — У світі тва
рин. 16.40 — Щоденник су- 
ботника. 16.50 — Для всіх 1 
для кожного. 17.20 — Фан
тастика в мультиплікації. 
17 40 — Редакція міжнарод
ного життя представляє. 
18.50 — Концерт з творів 
А Новикова. У пепепві — 
19 40 — Новини. 21.00 —
„Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — «У су
боту ввечері». «Світ лялько
вого театру». Випуск 3 22.40

іівівіііці і і і в 111 в і 11 в в в в в вв в в в в в в в в в в■в.в.■Я■в в в в а виїв в в

<Єралаіп». 15.10 — Фільм- 
концерт «Ще одна усмішка».
15.40 — Сьогодні — День 
радянської науки. 15.55 —
Грає оркестр духових інстру
ментів Великого театру 
СРСР. 16.10 — Багатосерій
ний науково-популярний те
лефільм «Життя на Землі». 
(Англія). Фільм 7 — «Підко
рювачі суші». 17.15 — Між
народна панорама. 18 00 — 
Футбол. Чемпіонат СРСР. 
«Дніпро» — «Спартак». 19 50 
— Мультфільм. 20.00 —
Хвилина поезії. 20.05 — Кон
церт хору ім. М. Пятпицько- 
го. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Фільм «Плавець». 23.05 —

© УТ
9.00 — Новини. 9.15 —

Для школярів. «Варіант».
9.45 — Муз. зустрічі. 10.45— 
До 100-річчя від дня народ
ження Г. Нейгауза. «Таким 
ми його любимо». Концерт- 
мополог. (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня). 11.25 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 12.55 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 —
Срібний дзвіночок. 17 00 — 
На допомогу школі. Музика.
17.30 — Телефільм «Щасли

— < Погляд». Вечірня інфор-. 
маційно-музична програма.

© ут
9.00 — Новини. 9.15—Рит

мічна гімнастика. 9.45 —
Концерт. 10.15 — «Позивні 
червоної суботи». 10.30—На 
шляхах республіки. Погода 
на вихідні. 10.35 — «Живе 
слово». Культура російської 
мови. 11.05 —Концерт фольк
лорно-хореографічного ан
самблю «Славутич». 12.05 — 
Новини. 12.15 — Доброго 
вам здоров’я. «Алкоголізм І 
діти». 12.45 — Фільм-коп- 
цепт «Натхнення». 13.15 — 
< Позивні червоної суботи»

Футбольний огляд. 23.35 — 
Новини.
О УТ

9.00 — Новини. 9.15 —
Ритмічна гімнастика. 9.45— 
Док. фільм «Пожежники су
спільства». 10.00 — Худож
ня панорама. 10.50 — Кіно
екран ДАІ. Погода. 10.55 — 
Фільм-опера «Комедіанти». 
12 00 — Слава солдатська. 
13.00 — «Наука і час». Жи
ву біля Чорного моря. Пе
редача друга 13.30 — Нови
ни. 13.40 — Муз. фільм
«ЦІкільиа оперета». 14.00 — 
Село і люди. 14.30 — Ви нам 
писали. 15.00 — Чемпіонат 

ва мить не йди», (Кірово
град). 17.50—«Донь за днём». 
(Кіровоград). 18.00 — «Екран 
молодих». (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— Стосується кожного. «Де
взяти гроші?». 20.45 — На 
добраніч, пітні 21.00 —«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Від першої 
особи». Письменник А. Ді- 
мапов. 22.40 — Новини.
22.55 — Співає Н. Чепрага.
О ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—

ІЗ.Зо — «Наука і час» Жи
ву біля Чорного моря. Пе
редача перша. 14.00 — Кіно- 
програма «У світі цікавого».
14.40 — Республіканський
фестиваль. «Пісня скликає 
друзів». 15.25 — Мультфільм 
«Три мультиплікаційні по
дорожі». 15.40 — Позивні 
червоної суботи. 15.55 —
Худ. фільм Із г\'бтитрами. 
«Бійся, враже, тіл п’ятого си
на». 17.00 — Суботні зустрі
чі. 18.30 — Естрадні мі
ніатюри. 18.40 — Гастрольна 
афіша республіки. Погода.
18.45 — Скарби музеїв Ук
раїни. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — В конпепт

СРСР з футболу. сКайпат» — 
«Динамо» (Київ). 16.45 —
Мультфільм на замовлення.
17.45 — Чемпіонат СРСР з 
хокею. «Сокіл» — СКА (Ле
нінград). 1 і 3 пепіоди 19.15
— Актуальна камеца. 19.50
— Муз. фільм. Співає напол
няй артист СРСР Геопг Оте.
20.45 — На добраніч, літи! 
2i.ro — «Час». 21.40 —М. Ста- 
рицькнй. «За двома зайця
ми». В пепепві — Вечірній 
вісник
© ЦТ (II програма)

8 00 — На зарядку ста
вай! 8.15 — Програма «Дум

Навчальна програма. «Крите 
журавля». Науково-популяр- ’ 
ний фільм. 8.35, 9.35 —'
М. Пришвін. «Комора Сон
ця». 5 нл. 9.05 — Англійська 
мова. 2 рік навчання. 10.05 
— Сучасні дослідження Ан
тарктиди. 10.35, 11.35 —
В. Катаев. «Спи полку». 4 кл. 
9.05 — Англійська мова. 
1 рік навчання. 12.05 —
Фільм «Знай наших». 13.30— 
«...1 я залишу світлий слід». 
Док. телефільм. 14.15 — Но
вини. 14.20 — Денний сеанс 
повторного телефільму «Бе

них залах України. 20.35 — 
КІноанонс. Телеафіша. По
года. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00—«Час». 21.40 —’ 
Прожектор перебудови. 21.50 
— Кінокомедія «Суєта суєт»
23.15 — Вечірній вісник.
О ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Програма «Думка». «Студія 
представляє...». «СоФІя Київ
ська». Із циклу «Гпані пі
знання». 9.00 — «Співзвуч
чя». Марк Твен. І Ільф. 
Є. Петров. 10.40 — Радян
сько-американська телекон
ференція з проблем онколо
гії. 11 — Діалог з клмп’тл

ка». Сьогодні — День ра
дянської науки. 8.20 —
«Мрійники». Науково-попу
лярний фільм. 9.05 — Пано
рама: новини науки. 9.30— 
«Навколо світу». Кіноальма- 
нах. 10.30 — Панорама, но
вини науки. 10.50 — Життя 
видатних людей. Академік 
А. Колмогоров. 1120 — Па
норама: новини науки. 11.40
— Інженерний корпус. 13.25
— Наука: теорія, експерп 
мент, практика. 14.00 — По 
назують театри країни. 
Фільм-вистава «Колія». 15.50
— Доіс. фільм. 16.10 — Рек

рег ііого життя». З серія,- 
18.00 — Новини. 18.15 -5
Лауреати Міжнародного кой-» 
курсу їм. П. Чайковського. 
Народна артистка СРСР 
М. Бієшу. 19.00 — Клуб ман
дрівників. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Ритмічна гім
настика. 20.45 — Якщо хо
чеш бути здоровим Загар
тування. 21.00 — «Час». 21.40 
— Прожектор перебудови. 
22.05 — Екран документаль
ного фільму. «Бути і вважа-і 
тися» 22 45 — Новини.

тером. 12.30 — Твоя ленін
ська бібліотека. В. I. Ленін. 
«Великий почин». 13.10 —? 
«Пори року». Квітень. 14.1В 
— Людина. Земля. Всесвіт.
15.15 — «Аншлаг! Аншлаг!». 
Тележурнал. 16.30 — Фільм 
«Олеся». 17.50 — «Музичний 
портрет». Д. Гуйяш. 18.35— 
Фільм «Тривожна неділя». 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
—. Міжнародні змагання а 
кінного спорту. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебув 
довн. 21.50 — Програма
«Думка». К. Ванпіенкін. «По
шуки себе». Передача 3. 
22.50 — Телеогляц ^Пспспек- 
тпт* 29 9=; — Нлвнтпт

лама. 16.15 — «Спорт осо
бистість». О. Медвідь. 16.45 
—г «Державний кордон». Ху
дожній телефільм. Фільм 2 
«Мирне літо 21-го року». 1 1 
2 серії. 19.00 — Телевізій
ний музичний абонемент. 
Г Нейгауз 1 його учні. 20.00 
— Вечірня казка. 20.15 —
Художня гімнастика. Між
народні змагання на приз 
журналу «Советская женщи
на». 21.00 — «Час». 21.40— 
Сторінки творчості письмен
ника. ІО. Герман. 22.45 -4
«Біля каміна». Романси а 
пісні. 23.20 — Новини.



«Мелодии комунар»

9 квітня 11 $88 року

■ Кросворд
2 «Олімпійський»
Ж ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
А 5. Один із прийомів за- 
Ж хисту е нласичній бо- 
■ ротьбі. 6. Столиця двох

Олімпіад. 9. Смолоскип. 
А| н. Елемент у фігурному 

катанні. 12. Спортсмеи- 
М гірськолижний. 15. Пов- 
■ торний удар у фехтуван

ні. 18. Група місць на 
М стадіоні. 19. Відомий ма- 
2 тематик, античний олім- 
В піонік. 20. Захисний шо- 
■ лом. 21. Видатний

ський стайєр, сї . 
•М дванадцяти олімпійсьних 
2 нагород. 23. Иолентив 
Щ спортсменів. 
04 для екіпажу 

• Бій стрільбі.
ніст, срібн

І фін- 
володар 

: 
Колектив 

_ 26. Місце
до для екіпажу на яхті. 
Я $7. Вид прицілу в кульо- 
“ —*!•**-.?:. 31. Біатло-
— срібний призер
[1 Олімпіади-88. 33. Вправа 
до у важкій атлетиці. 34. По- 
Ж Дача м’яча на ворота. 
• 35. Командна спортивна 

гра. 36. Радянський хо- 
В неїст, дворазовий олім- 
~ пінський чемпіон.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Про- 
■ відний учасник змагань

2. Нагорода. 3. Місце для 
виступів важкоатлетів.

•
 4. Метальний снаряд.

7. Спортивний велосипед.

сц’енаїя 
кекранЧ

ЬаренсГ

8. Олімпійський чемпіон 
1968 року зі стрільби на 
круглому стенді. 10. Зма
гання у швидкості їзди 
на велосипеді. 13. Від
даль між стартом І фіні
шем. 14. Урочистий акт 
відкриття Олімпійсьних 
ігор. 16. Радянський 
вершник, перший олім
пійський чемпіон у виїзд- 
Ці. 17. Клас яхт. 22. Ав-

• • • • • ••••••• •

тор нниги «Про ЛИЖІ 
про себе». 24. Людина 
великої фізичної сили. 
25. Антична одиниця ви
міру відстані. 28. Промі
жок часу в одній Із ігор. 
29. Суддя спортивних 
змагань. ЗО. Олімпійська 
арена Монреаля. 32. Рух 
коня.
Склав В. НЕЧИПОРЕНКО. 
м. Знам’янка.

8 МУЖЧИНА В ДОМІ
Ж ® У вашому господар-
2 стві ще немає складного
3 відра, яне пригодиться

•
 для збирання грибів? Йо

го дуже легко зробити і 
Ж тоді у вас замість тяж- 
» ного відра або корзини, 

буде з собою тільки не- 
2 великий згорток, Таке 

відро можна зробити з 
■кусків брезенту або ста

рого плаща. Спочатку за- 
• готовимо три обруча з 

дроту в 4 мм. Верхній 
обруч зробити з вушком 
для ручки відра. Потім 
по розміру обручів зши
ти мішок з круглим дном 
І з середини пришити до 
нього обручі. Тепер за
лишилось приробити руч
ну І можна відправляти
ся у ліс.

Будь яма дрібничка, 
яку ви вже хочете вики
нути як стару і непотріб
ну, може пригодитися для 
рукоділля. Наприклад, в 
футляр від використаної 
помади вставте нусочок 
крейди, яким ви будете 
користуватися при роз
крої тканини. Тоді руни 
не будуть вимазуватися. 
Можна замість крейди 
покласти нусочок поро-

■
■
а і ■
а

лону. Це буде чудовим 
місцем для зберігання го. 
лок, коли ви йдете у по
хід чи їдете у відпустку.

ф Стару нлейонку мож
на використати для ви
кройок, вони будуть дов
ше служити вам.

ф Якщо між дверима і 
коробною утворилася 
значна щілина, в цьому 
місці наклейте на но- 
робку або дверне полот
но нілька смужок кар
тону чи фанери. Після 
того, як клей затвердіє, 
відремонтоване місце ви
рівняйте рашпілем 
гострим шевським 
жем, прошліфуйте 
ждачним папером, закріп- 
явним на дерев’яному 
брусочку, і пофарбуйте 
олійною фарбою.

0 Часто причиною то
го, що вікна погано від
чиняються і зачиняються, 
є ослаблення шурупів, 
які тримають петлі.

££) Якщо стулка вікна 
перекосилася, зніміть її 
з петель і обережно при- 
стругніть. Щоб запобігти 
дальшому перекосу, укрі
піть її Металевим нутнй- 
ком.

ВІДПОВІДІ
На чайнворд «а», 
ВМІЩЕНИЙ 
в «мк»
ЗА 2 КВІТНЯ Ц. Р.

1. Афродіта. 2. Алгебра. 
І. Агава. 4. Анапа. 5. Ар-3. Агава. 4. Анапа. 5. Ар- 

£фа. 6. Агріппа. 7. Астро
їда. 8. Антена. 9. Адреса.

Афаліна. 11. Арізона. 
Азбука. 13. Аноста. 
Амазонна. 15. Авило- 
16. Арка. 17. Ангола. 
Атмосфера.

утоматика». 20.
22.

Я10.|г2.
І14.
ва.

Життя

й на глюкозі
Десять літ нічого не 

їла 25-рІчна и'иТаянка 
Сюн Цзайдін. Після пе-

а

в

В
□

■

о

Інстинкт чи розум? і
А Чи мислять тварини? На це дискусійне запитання | 

намагаються відповісти тисячі натуралістів в усьому 0 
світі. Відповіді суперечливі, але нехай вони залишаю- до 

О тьєя парафією вчених. Безперечним лишається одне: иЗ 
(спостерігаючи за живим світом лісу, степу, можна ГЗ 

ф підгледіти багато цікавого та незвичайного.
Вийшовши на прогулянку до соснового лісу не 0 

® околиці обласного центру, я в першу чергу завітав 0 
0 до знайомого джерела. На пагорбі росте клен польо- гл 

вий, а з-під його коріння, крізь вапняк, б’є прозора 0 
<| і, звичайно, смачна джерельна вода, а біля неї зібра- 0 

лося різне птаство. Красуючись чорними, білими, 0 
жовтими і червоними барвами свого оперення, пе- 0 
релітають з гілок на каміння біля води яскраві щиг- 
лики. На верховітті виспівує мелодійну пісеньку 
жовтоголова пташка корольок, зрідка піднімаючи ® 
свою золотисту шапочку, наче корону. На вербі си- 0 
дять червоногруді ріполови, гілки сріблястого лоху Д 

ф прикрашають блакитні синиці, на купині — чубатий «ц 
жайворонок... А в «купелі» поки- що метушаться ® 
тільки щиглі: кілька їх купається досхочу, а потім 0 
поступаються місцем іншим, які терпляче чекали 0 
своєї черги. Мимоволі спадає на думку, що все це гі 
робиться осмислено... Може, таки даремно людина . 
вважає, що тільки вона має розум?

У сосновому лісі якось ніби похмуро і тихо. Та 0 
зупиніться й принишкніть. Невідомо звідки на галяві е-і 
появляються руді, блакитнокрилі бешкетниці-сойни. 
Вони не помічають людини і тому затіюють кумедну Г'| 
гру. Спочатку усі скачуть навколо пенька, а невдовзі " 
один птах злітає на пень, а інші починають його збк- 0 
вати звідти, налітаючи й вдаряючи крилами. В дитин- 
стві ми гралися у таку гру, яку називали «хто у зам- Ш 
ну король». Свідомо птахи чинять так чи ні — нові- г~і 
домо, а от що, граються собі навтіху — напевно.

На високому осокорі розсілися білобокі довгохвості І ; 
сороки. Непосидючі птахи по черзі злітали на гнучку е—. 
тонку гілку і гойдалися, аж поки та не угиналася и 
майже до землі. Тоді сорони ніби аж із радістю стре- ста 
нотіли. І так продовжувалося хвилин п’ятнадцять. 
Склалося враження, що від цієї гри птахи одержували 0 
насолоду.

А хіба можна пояснити інстинктом випадок, що 
трапився у дендропарку «Веселі Бокозеньки», де 0; 
одного разу серед білого дня руді розбійниці-лиси- 0 
ці зненацька зробили напад на подвір’я, де спокійно 0 
квоктали кури, розгрібаючи якесь сміття?' Господар рт 
сидів під деревом і переглядав журнал, аж гульк— 
із чагарника появилися дві молоді лисиці. Відбивши 0 
від гурту одну курку, звірі неквапно погнали її до 0 
горішника. Шкода було зозулястої, та господар — 0 
великий любитель природи --- вирішив до КІНЦЯ СПО-
стерігаїи це незвичайне полювання. Через півхвили- ■=■ 
ни наступила несподівана розв’язка. Курка підбігла 0 
до заростів, а на неї там уже чатували дві старі ли- 0 
сиці, які, схопивши бідолаху, миттю щезли. За ними г—, 
подалися й молоді «загоничі»...

Згадалося й спостереження десятилітньої давності.
На околиці міста в лісопосадках завжди можна ба- 0 
чити птахів. Того разу з моєю появою зняли галас 0 
сороки та сойки. Я, щільно притулившись до стовбу- до 
ра сосни, почав прислухатися. Невдовзі крізь шум 0 
вітру, скрипіння гілок та крику птахів почув голоси 0 
двох сойок, що сиділи неподалік. Якщо одна з них 7 
кричала два рази «кре-кре», то й інша відповідала 
їй точнісінько так. А коли перша кричала «кре-кре- 0 
кре» — друга відповідала теж тричі. При цьому 0 
сойки дотримувалися постійного ритму: два-три, 0 
два-три. Химерно, але факт! Після кількахвилинної 
«математичної» гри вони закричали невлад, а потім, 0 
затіявши сварку поміж собою, полетіли до річки. | 
Йдучи лісом, я намагався зрозуміти поведінку птахів, гп 
Відомо, що пернаті досить кмітливі, та невже вони й 
лічити можуть? Можливо, робили вони це несвідомо, 0 

1 але почуття ритму, безумовно, їм не бракує. 0
1 А ось Історія, яку повідав мені знайомий лісник г—і

Олексій Єфремович. У достовірності цієї бувальщи- 0 
> ни можна не сумніватися. Старий лісник був закохе- 0| 

ний у природу. Любив Свій ліс і мешканців, що його ;, 
населяють. Він ніколи не кривдив птахів та звірів, і ...І 
Але в один час із лісникового подвір’я почали зни- 0 

! кати індики.
Підозра впала на рудого лиса, ищ мешкав у барсу- И 

) новій норі, поблизу Кротової балки. Коли той хитрун ГП 
хапав індиків — вночі еони їх заминали в хліві, а 
вдень на подвір’ї чатували собаки? Зникло ще двійко 
пернатих, перш ніж лісник пізнав таємницю лиса. Той г-п 
підповзав бур’янами до подвір’я І, лежачи у схованці, Ш 
піднімав догори свого пухнастого хвоста, похитуючи гп 
ним з боку на бік. Індики, помітивши незнайомий 
яскравий предмет, зчиняли галас I наближалися до Г ] 
нього. Невідомо, що вело їх — допитливість чи щось 
інше, але вони підходили надто близько до рудого Ы 
хитруна. Той миттю хапав найцікавішого птаха за дь 
шию І безшумно зникав у кущах...

Цікаво, як лис додумався до такого способу по- [ ) 
лювання? Навряд чи він робив це інстинктивної

М. ЛИНІВ. п
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• Дорогі Друзі студент? 
ського театру «Резонанс») 
15 квітня востаннє в цьому 
сезоні студенти гратимуть 
для вас комедію французь
кого драматурга Жапа 
Реньяра «Єдиний сладко» 
ємець». Чи не забули ви за
вітати до театру? Отже, на
ступної п’ятниці о 19 год. 
ЗО хв. вас чекають в актово
му залі педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна.

@ Сьогодні ім’я грузин
ського режисера Т. Абулад
зе добре відоме шануваль
никам кіномистецтва, в пер
шу чергу — завдяки таким 
фільмам, як «Древо бажан
ня» і «Покаяння». А першим 
фільмом своєрідної трило
гії Абуладзе стала стрічка 
«Мольба», знята режисером 
за мотивами творів класний 
грузинської літератури Ва
жа ГІшавели. Фільм «А1илц( 
ба» у всесоюзному прокаті 
з’явився тільки в умовах 
перебудови.

Наступної суботи, 16 квіт
ня глядачі можуть перегля
нути фільм «Мольба» у ніг 
ноклубі «Екран». Початой 
о 18 год. 40 хв.

Редактер
Ю. СЕРДЮЧЕНКа19. «Ав- 

Альфа. 
Аврора......,,®

Архітектура. 24. Асіга- * а 
га. 25. Апіа.

О

•:І1. Алоза.
ІЗ. Архітеї-___

^хова. 25. Апіа.

або 
но- 
на-

Дивні думки
Зоотехніка:
—• Хіба ревуть і

: як ясла повні?
Гумориста:

\ — Від великого
; смішного — один крок?.. 
: Краще я піду в зворот-
■ кому напрямку!

Завмага:
— Якщо

і вовк, то в
; апетит...

ренесеної лихоманки во
на захворіла спорадич
ним енцефалітом І не 
могла вживати ніякої 
їжі. Життя в ній підтри
мувалося ін’єкціями 
глюкози — одна на де
сять днів. Дівчина вісім 
років лежала в постелі, 
часто втрачала свідо
мість. Після лікування в 
госпіталі міста Ухань 
хвора може ходити, ви
конує посильну домаш
ню роботу. Твердої їжі 
вживати все ж не може, 
п’є воду з цукром, ри
совий відвар І настойку 
женьшеня. Обходиться 
вже без уколів. Попра
вилася на 10 кілограмів.

••••••••••••••
«Я й поправляюся, то тільни в жи-

. віт», — нарікають і навіть зовсім ЮНІ 
жінки через якийсь Час після пологів, і молоді 
чоловіки «Займрйтбся фізйу/іьтурою, біль-

воли,

до
о

©

р^ізізор — 
нього вовчий

Л. РОМАН. о

/Аедики вважають випа
док унікальним.

Звідки бензинові 
фонтани

Сильний ураган звалив 
кілька дерев поблизу 
столиці Аргентіни. Вони 
впали на споруду неві
домого призначення на 
пустирі, і звідти раптом 
ударив потужний фон
тан бензину. З’ясувало
ся, що група шахраїв 
тихцем підключилася до 
нафтопроводу, відсмок
тувала звідти пальне, пе
реховувала в зруйнова
ній споруді І продавала, 
наживаючи мільйони.
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Практикою старої дами варто скориста
тися, але краще збирати розкидані сірники 

-..... г (ЇХ у пачці має бути сотня). Не замінюйте
Правильно^а ’дрть^лє* цГзахГд^зХа^ні ли- заняття простими нахиляннями (кінчи- 

чи Упов’льнити процес нами пальців рук до підлоги), довго не ви-
круглішання стану, а не повернути перво
зданну стрункість. Не завжди допомагає й 
«качання преса». Аеробіка — річ перспек
тивна, але без спеціального тренування Те
левізійну ритмічну гімнастику не потягнеш. 
Так що, радикального засобу немає?

Пригадаємо розмову героїв однієї п’єси. 
Молодий чоловік питає літню даму, як їй 
вдалося зберегти таку бездоганну фігуру. 
«Я і вас навчу, — відгукнулась жінка і 
розсипала по килиму колоду карт. — Зби
райте’». Той Присів і став згрібати карти 
докупи. «Е ні, голубе!». Підведіться, схи
ляйтеся до кожної, не згинаючи колін, і 
щоразу випростуйтеся на повен зріст!».

«ХОЧУ ТО» ТАЛІЮ!»
тримаєте. Коли ж збиратимете розсипані 
Предмети, крокування між ними буде неве
ликим перепочинком.

Робіть ці вправи при відчиненому вікні, 
після обтирайтеся холодною водою. Краще 
не суміщуйте це заняття із зарядкою — 
Одне виконуйте вранці, інше — ввечері, аби 
тільки не після їди.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украиньи.

'' На украинском языке.

НАША АДРЕСА:
21Ш0, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 26»

Телефони: редактора — 2-54-1® 
заступника редактора — 2-29-9?? 
відповідального секретаря ’-?■ 
2-27-65; відділів: коглуністичног 
го виховання— 4-66-79, 4-64-21; 
комсомольського життя та єно? 
номіки — 2-04-84; учнІЕсьної 
молоді і соціальних проблем-? 
2-59-82; фотолабораторії -тГ 
4-94-94; оголошень — 4-28-С61 
коректорської — 3-61-83.

Газета виходить щосуботи.

Одночасно навчіться крутити обруч до-І сд 
вкола талії. Не заморюйте себе дієтою, їжте» 0 
скільки хочеться. Але не що хочеться! Зве- І.-} 
діть до мінімальних порцій торти, кекси, бі- Ц 
лий хліб, морозиво, сало, каші, макарони,! р 
поменше їжте м’яса, ковбаси, картоплі,.' " 
плавленого сиру, сметани. Що залишається? 
Супи, бульйони, салати, кефір, молоко, сир»'И 
молочний, борщ, фрукти, овочі, чорний хліб, и

При дотриманні такого режиму без від-;^ 
ступів через місяць-два зможете юбку чи'*® 
брюки одягати на розмір менші, ніж до по- 0 
чатку занять. При кількаденній перерві в 2В 
заняттях для повернення в попередню неба- 'щ 
жану форму досить тижня...

Застереження: витоншуватн талію таким« 
способом не рекомендується одразу після П 
пологів, при серйозних порушеннях у серце- 0. 
во-судинній системі. дд

Друкарня Імені Г. М. Димитровв 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обноглу 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Глінни., Я.

БК^ 06094. Індекс 6110^

Зам. № 158. їираж 57 800.

Над номером працюЕалн: 
складач машинного набо
ру — М. Мужиновсьний, 
складачі вручну — Я. УР' 
саленко, Н. Старостіна, 
коректори — Л. _
ленко, Л. Сердюче 
цинкограф — О. Щере
на. друкарі —В. Чистяков, 
А. Озерянський, РЛ. Янно- 
рий, відповідальний чер
говий — С. Бондарев.
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