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18 квітня в Києві відбула
ся позачергова сьома сесія
Верховної Ради Української
РСР.
Обговорені питання: про
генеральну схему управлін
ня народним господарством
^країпсько’ї РСР; про утво
рення комісії Верховної Ра
ди Української РСР з пи
тань патріотичного та ін
тернаціонального виховання
І міжнаціональних відносин;
про затвердження указів
Президії Верховної Ради
вкраїнської РСР.
Яг7 доповіді члена Політбіоро ЦІ\ Компартії Украї
ни, Голови Ради /Міністрів
УРСР В. А. Масола і висту
пах депутатів відзначалося,
Що відповідно до рішень
XXVII з’їзду КПРС, наступ
них Пленумів ЦК партії в
республіці розгорнуто актив
ну роботу по проведенню
радикальної реформи уп
равління народним госпо
дарством, яка охоплює всі
сфери державного і суспіль
ною життя. Важливою її
лапкою стала підготовка
генеральної схеми управлін
ня. Вона розроблялася па
основі
пропозицій мініс
терств, відомств та облви
конкомів і спрямована на
Створення умов переходу до
економічних методів керів
ництва господарством, за
безпечення комплексного со
ціального
і економічного
розвитку республіки, збіль
шення її внеску в зміцнення

єдиного
народногосподар
ського комплексу країни.
Реалізація заходів, намі
чених в генеральній схемі
управління, передбачає лік
відувати на республікансько
му рівні 8 міністерств і ві
домств. Чисельність цент
рального апарату зменшує
ться вдвічі.
Генеральна схема закріп
лює істотні зміни, які було
вже проведено в управлінні
галузями економіки. Так,
підприємства і організації
колишніх Мінчормету і Мінвуглепрому України об’єд
нуються в головні територі
альні виробничі управління.
З двох союзно-республікан
ських міністерств — Мін---|
Мінпромбуду
важбуду
створено одне республікан
ське міністерство будівни
цтва. Скорочується кількість
структурних підрозділів у
центральному апараті Держагропрому УРСР. Усуваєть
ся багатоступінчастість у ке
рівництві галузями соціаль
ного комплексу. В основу
перебудови діяльності рес
публіканських органів по
кладено перехід на дволанкову систему управління.
Перебудов а ор га н із а ц ійн их
структур управління па об
ласному і районному рівнях
провадиться в основному
шляхом інтеграції. Наголос
зроблено па розширенні са
мостійності
підприємств,
створенні необхідних умов
для їх переведення па пов-

ний госпрозрахунок і само
фінансування.
В результаті виконання
заходів, передбачених гене
ральною схемою, значно
скорочується апарат орга
нів управління. У зв’язку 4
цим депутати підкреслюва
ли, що має передувати ско
роченню турбота про пра
цевлаштування
вивільню
ваних працівників. В містах
необхідно організувати госп
розрахункові центри по пра
цевлаштуванню, профорієн
тації і перепідготовці цієї
категорії людей.
Верховна Рада одного
лосно прийняла постанову
про генеральну схему уп
равління народним госпо
дарством Української РСР.
У другому питанні висту
пив член ГІолітбюро, секре
тар ЦК Компартії України
10. Н. Єльченко.
Створена комісія Верхов
ної Ради Української РСР
з питань патріотичного та
інтернаціонального вихован
ня і міжнаціональних від
носин.
З доповіддю про затверд
ження Указів Президії Вер
ховної Ради Української
РСР виступив секретар Пре
зидії Верховної Ради УРСР
М. Г. Хоменко.
У роботі сесії взяв участь
член Політбюро ЦК КПРС,
перший секретар ЦІ< Ком
партії України В. В. Щербицькпй.

Робітники і колгоспники! Сміливо освоюйте нові методи гос
подарювання, прогресивні форми організації і стимулювання пра
ці! Оволодівайте передовим досвідом, економічними знаннями!
(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1988 року).
СУБОТНИК

(РАТАУ).

«...ПІДУ ВОДІЄМ НА МАШИНУ... В
УСЯКОМУ РАЗІ, «КУРКУЛЕМ»
ВЖЕ
НАЗИВАТИ
НЕ БУДУТЬ...»
ВАРІТЕ ПО-ЧЕСНОМУ

Триває операція «Півден
ний Буг», але на місцях — кон
траст активності й бездіяль
ності —

г

«Три хрести».

стати письменником,

міг би

але 19

'найкращих його років забрали табори

репресованих

Бачите, яка весела, радісна Світлана ГОЛОВЧЕНКО? Таким був настрій у дів
чини, котра очолює комсомольську групу дільниці обробки втулок заводу
«Пдросила», в день Всесоюзного комуністичного суботника. Працювала вона
разом зі своїми товаришами на робочих місцях. Як трудилася — розповідати
зайве. Про її працю говорить бадьорий настрій. До речі, він був святковим у
есіх молодих виробничників, які успішно впоралися у день «червоної суботи»
із змінними завданнями.
Фото В. ГРИБА І М. САПОВАЛА.

Понад 200 тисяч

Марис минулого

цей художній твір на
шого земляка, колишньо
го ко/ландира Червоно
го козацтва, йде до чи
тача після смерті авто
ра. Чому так сталося!
В післяслові до нарису
«Три хрести» про тра
гічну долю Якова Ти
щенка розповідає Воло
димир Кобзар.

юнаків і дівчат нашої області — робітників, кол
госпників, інженерно-технічних працівників, шко
лярів і студентів — взяли участь у Всесоюзному
комуністичному суботнику. Десятки КМК, сотні
молодих трудівників, котрі працювали на робочих
місцях, перевиконали змінні завдання. Ось лише
кілька повідомлень, що надійшли до обкому комсомолу і редакції.
На 102,2 процента впо
ралися з нормою виро
бітку члени комсомоль
сько-молодіжної бригади
токарів цеху № 17 Кіро
воградського заводу радіовиробів
(керівник
О. Княнець, групкомссрг

А. Фляга). Всю продук
цію здано з першого по
дання.
230 тонн вугілля видо
була за зміну бригада
четвертої дільниці шах
ти « Верболозі вськаэ ВО
«Олександріявуг і л л я»

(керівник В.
Грязнов,
групкомсорг 1. Грабовс-кий). Планове завдан
ня виконано на 116,8
процента.
Чотири
комсомоль
сько-молодіжні
колек
тиви цеху № 5 Кірово
градського виробничого
швейного
об’єднання
працювали на зеконом
лених
матеріалах.
А
бригада Віри Заленської
(групкомсорг Л. Фабри
ка) з цеху № 4 після
повної робочої зміни
працювала на впорядку
ванні території підшеф
ного дитсадка

(Інші повідомлення про комуністичний суботник читайте на 2-й стор.).
Ш
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«Молодий комунар»
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ШУМІТЬ

БІЛОКОРІ!

і

семикласників
Бобринецької восьмиріч
ної
школи
нинішньої
«червоної суботи» фронт
робіт було визначено за
здалегідь: вони знали,
що садитимуть дерева у
міській зоні відпочинку,
яку закладено з ініціати
ви комсомолі! району.
Зараз важко сказати,
кому першому прийшла
в голову така ідея, але
висаджені того дня 200
беріз учні вирішили на
звати парком імені 70річчя комсомолу. Нині
це вже стало фактом
життя районної спілчан
ської організації. Висад
жені хлопцями та дівча-

тами з 7-А класу
шої восьмирічки бере
зи — це також їхній
вклад в обласну комсо
мольську операцію «Пів
денний Буг», мета якої—•
захист малих річок, збе
реження і примноження
природних багатств рід
ного краю.
А всього в Бобринецькому районі в суботнику
взяло участь понад 24 ти
сячі чоловік.
Ю. ПРИСЯЖНИЙ,
заворг Бобринецького райкому ЛКСМ
України.

ПІДПИСИ

ЗАСВІДЧУЮТЬ...
Для палестинських юна
ків, які навчаються в Кі
ровоградському інститу
ті сільськогосподарсько
го
машинобудування,
участь у Всесоюзному
Ленінському
комуніс
тичному суботнику мала
одну особливість: вона
стала
частиною вахти
солідарності з повста
лою Палестиною. У цій
вахті разом із Абдула==□ СУБОТНИКтжг

хом Рашидом, Ккамілем
Шарифом, Бадером Самером, Лубадехом Аламою та іншими палестин
цами взяли участь і ра
дянські студенти.
Участі в суботнику 16
квітня передували вечір
солідарності із справед
ливою боротьбою араб
ського народу Палести
ни та мітинг, учасники
якого прийняли резолю
цію про проведення суботника на Кіровоград
ському чавуноливарно
му заводі, а зароблені
гроші перерахувати у
фонд допомоги борцям
за свободу
Палестини.
Вахта солідарності про
довжуватиметься
доти,
доки триває їхня спра
ведлива боротьба проти
ізраїльських агресорів.
Цікаво, що ведеться
своєрідний літопис вах
ти солідарності. Всі ба
жаючі вносять свої дум
ки до спеціального зо
шита. Записи засвідчу
ють: палестинці мають
немало вірних друзів і в
Радянському Союзі, і в
інших країнах світу.
В. ПЕРМ’ЯК.

вдееееееееееееееогеееев
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РАЗ... ДВА... ТРИ... ПРОДАНО!
П за останнім словом
аукціоніста дзвінкий звук
гонгу сповіщав про те,
що та чи інша книга
знайшла свого
нового
господаря. Таку картину
можна було побачити на
першому в Кіровограді
аукціоні
букіністичної
книги, який пройшов ми
нулої неділі в централь
ному лекторії товариства
«Знання» і став кульмі
нацією свята нниги, що
було організоване
облкниготоргом. Цього дня
з нетерпінням чекали і
організатори, і численні
книголюби. Адже
така
нова форма
книжкової
торгівлі
набуває
все
ширшої популярності в
республіці.
— Наші бібліофіли за
пропонували ряд цікавих
книг, — розповідає заві
дуюча магазином «Букі
ніст» А. Д. Кривенюн,—
Серед інших можна на
звати
повне
зібрання
творів М. Гоголя в одній
книзі видавництва Воль
фа 1908 року, третій том
творів О. Пушкіна з се
рії «Бібліотека
великих
письменників»
відомих
видавців Брокгауза І Еф
рона (1909 рік) та інші.
Покупець швидше ще
морально не готовий до
незвичайної форми тор
гівлі. Так восьмитомник
творів У. Шекспіра був
проданий по початковій
ціні, а тане унікальне ви
дання, як «Історія Росії»
С, Соловйова в 15 ннигах взагалі не знайшло
свого покупця. В цілому
ж торг вдався І споді
ваюсь, що другий аукці
он, який плануємо про
вести влітку,
приверне
увагу ширшого кола кни-

голюбів і дасть друге
життя багатьом рідкісним
і цінним виданням.
А найщасливішою піс
ля завершення першого
аунціону, мабуть, стала
працівниця дошкільного
закладу О. X. Бабич, яна
придбала серед
інших
книг
тритомники
тво
рів Драйвера та Бажоаа.
Слід сподіватись,
що
наступний торг привер
не
увагу
працівників
основних
книгосховищ
обласного іцентру

ліотен імені Крупськоїта
Бойченка, обласного нраєзнавчого музею.
В програмі свята нни
ги були танож розигриш
нових передплатних ви
дань,
виставка-продаж
букіністичної літератури.
На
знімках: під
час аукціону; продавець
магазина «Бунініст» Лі
лія ВИШНЕВСЬКА
зна
йомить з черговою кни
гою аукціону.

Фото І. ДЕМЧУКА.

ВСІМ! ВСІМ! ВСІМ!

І

Кому не байдужі проблеми комсомолу, хто не
бажає залишатися осторонь від участі молоді в
різносторонньому житті міста Кіровограда, хто
відчуває в собі енергію І творчі організаційні
здібності,
КІРОВСЬКИЙ РАЙКОМ ЛКСМ УКРАЇНИ
запрошує вас взяти участь у конкурсі
форм повинен впливати
комсомол на виробничі
справи?
Відповіді на ці запи
тання обдумає і дасть
молодіжна група еконо
мічного аналізу.
2. Професійне зростан
ня молодих спеціалістів
і ріст, так би мовити, по
садовий. Тут існує ще
чимало проблем. Зро
зуміло, що
майбутніх
«командирів»
виробни
цтва теж потрібно
го
тувати, просувати... Але
як це робити?

Рік тому в практиці ро
боти Московської ком
сомольської організації
з’явилася нова форма
— «пакет мандатів». її
X зміст полягає в тому, що
X
X безпосередньо на збо
іО рах члену комітету, бю
ц> ро 8ЛКСМ, комсомоль
>»
и цю довіряють «мандат»
і — доручення на вико
нання конкретної спра
ви. Подібним чином на
магаємося і ми налаго
дити роботу в спілчан
ських організаціях
Кіровського району.
А сьогодні — в рамках підготовки до чергозого пленуму райкому — пропонуємо вам
проект «пакету мандатів» Кіровської районної
комсомольської органі
зації. Райком комсомолу
пропонує кожному ви
словити думки, висуну
ти свої кандидатури в
довиборний склад рай
кому ЛКСМ України.
Бажання активно втручатися в життя, нестан
дартне мислення, ком
петентність, вміння до
вести почату справу до
кінця... У вашій органі,
зації є юнаки та дівчата,
яких можна так охарак
теризувати?
Сміливіше
висувайте їхні кандида
тури’

Тут допоможе виріши
ти ряд проблем школа
молодих керівників, яка
створюється при райко
мі ЛКСМУ.
3. Цікавих і корисних
ідей, новинок
чекають
від вас у групі по ство
ренню і розвитку моло
діжних кооперативів.

4. Які цікаві
запити
молоді поки що не отри
мали належного відгуку
в наших комсомольських
справах? На що ми по
винні спрямовувати свої
сили, енергію, увагу?
Зрозуміти проблему—
значить, наполовину її
вирішити. Група по ви
вченню думок, настроїв,
запитів молоді чекає ва
ших пропозицій.
5. Захист інтересів І
прав молоді — одна із
важливих
соціальних
функцій комсомолу. По
ки що вона реалізується
не повною мірою. Як
виправити
становище?
Один із можливих
ва
ріантів — створення «ве
чірнього» райкому ком
сомолу з числа молодих
депутатів.

«Пакет мандатів» про
понує:
1. Вивчення нових під
ходів до комсомольсь
кої роботи в умовах пе
реходу підприємства нз
нові методи господарю
вання.
Як бути сьогодні з ру
хом комсомольсько-мо
лодіжних колективів? У
прояві яких конкретних

ЦВІТУТЬ
ТЮЛЬПАНИ
НА ГРАНІТІ
22 квітня, в день на
родження Володимира
Ілліча Леніна, в Кірово
граді відбулося покла
дання квітів до пам’ят
ника вождю пролетар
ської революції. Квіти
поклали члени бюро Кі
ровоградського обкому
Компартії України, чле
ни виконкому обласної
Ради народних депута
тів, ветерани партії, вої
ни місцевого гарнізону,
представники партійних,
радянських, комсомоль
ських органів, трудових
колективів, громадськосНаш кор.

ФУТБОЛ

НА ВИЇЗД!
ВИТРИМАЛИ!
17 квітня. «Нива» (Він
ниця) —» «Зірка» — 0:0.
20 квітня. «Поділля»
(Хмельницький) — «Зір.
на» — 0:0.
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Нечасто навіть на столичній сцені збирається
відразу стільки знаменитих дитячих танцювальних колективів. Була і
ще одна небайдужа для
нас, кіровоградців, обстанина: кияни й гості
міста на дитячому святі
народного танцю «Дружба» відкрили для себе й
щиро сприйняли виступ
самодіяльного хореографічного ансамблю «В
гостях у казки» Кіровоградського чавуноливарного заводу.
Але все по порядку.
Задум великого свята
танцю виник в учасни
ків київського ансамблю
народного танцю «Віте
рець». Вони запропону
вали ближче познайоми
тися з народними тради
ціями братніх республік,
їхнім фольклором, побу
вати у творчих майстер
нях друзів. На то про
позицію
відгукнулись
танцювальний колектив
«Бітіте» з Латвії, ан
самбль «Сіхарулі» з Су
хумі,
фольклорно-етно
графічні та хореографіч
ні київські ансамблі «Ко
зачок»,
«Корчагінець»,
«Малятко»... На зборах

17 КВІТНЯ - ДЕНЬ РЕКОРДІВ

Відразу два
рекорди
області з легкої атлети
ки було встановлено в
минулу неділю. В Алушті на юнацьній першості
УРСР Геннадій Горячий
подолав стометрівку
за
10,5 секунди, а в Ужго-

4

Мдпл4^ИК°Ла Дерев'ЯНЧук

хвилин та 43 секунди. ®

І. ГОЦУЛ.
м. Кіровоград.

6. Участь у прискорен
ні
науково-технічного
прогресу — головний на
прям діяльності комсо
молу.
Госпрозрахунко-

це можливість проявити
себе.
свої
здібності.
Групі науково-технічної
творчості МОЛОДІ ПОТрібні ініціативні,
грамотні
інженери, конструктори,
умільці...
7. Актуальним завданням комуністичного ви
ховання є дальший роз
виток патріотичного те
інтернаціонального вихо
вання. Формалізм, бюро
кратизм у цій справі при
ніс багато шкоди. До чо
го ми повинні прикласти
свої зусилля? Що запро
понувати молоді?
Вихід підказав Всесо
юзний зліт воїнів запасу,
який відбувся в минуло
му році в Ашхабаді...
Початок є. Клуб воїнівінтернаціоналістів, клу
би допризовної молоді,
оборонно-спортивний та
бір... Група патріотично
го і інтернаціонального
виховання покликана ви
рішувати назрілі пробле
ми.
Кіровський
райком
комсомолу ЛКСМУ м. Кі
ровограда чекає заявок
на участь у конкурсі (те
лефони
для довідок:
3-32-43, 3-30-61, 3-30-63).
Строк подання пропози
цій — до 31 травня 1988
року.
Переможці
конкурсу
будуть
рекомендовані
комісією райкому ком
сомолу для обрання в
склад райкому
комсо
молу на
найближчому
його
пленумі.
Решта
учасників зможе займа
тися
перерахованими
проблемами
в складі
вказаних груп.

ТАНЦЮ
усіх колективів юні ар
тисти вирішили перераху
вати виручені кошти у
Фонд миру.
А потім було свято.
Мовою танцю його учас
ники розповіли про друж
бу народів нашої країни,
про щасливий і неповтор
ний світ дитинства, про
те. що його, цей світ,
треба берегти від війни.
АнсаіМбль «В гостях у
казки» показав киянам
танцювальну
компози
цію «Білосніжна та се
меро гномів». Широко
відомий спектакль в ін
терпретації юних кїровоградців доніс до гляда
чів дивовижний світ каз
ки і цілком земні джере
ла добра, справедливос
ті, правди.
Керує цим колективом
молоде подружжя Русулів. За порівняно корот
кії іі строк їм вдалося
створити власний, оригі
нальний почерк ансамб
лю, який вирізняє вміле
компонування спектаклю,
чудова пластика юних
виконавців, вдалий вибір
костюмів і музики.
Б. ДМИТРЕНКО.
м. Київ.

«Молодий комунар»
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^'ЯЗ квітня 1988 року
ЬОГОДНІ, піднімаючись сходинками сивши до нього голів колгоспів, які саме
контори рідного колгоспу, Сашко Засідали, мовив:
Кривенко, певно, мимоволі внутрішньо
Ось, будь ласка, одна сім’я І зроби
^збирається», приводить себе до боново
ла план господарству. А ви кажете, важко
го стану І, не виключено, знову обмірко План виконувати.,.
вує, як на цей раз відбиватись від реплік
Того року колгосп Імені 40-рІччя Жовт
йа зразок «рвач» І «куркуль»,
Між тим, не так давно, точніше в січні ня I справді єдиний в районі виконав зав
1987-го, в цих стінах лунали зовсім Інші дання з цього показника, більше того,
$лова. Сашкові гаряче тисли руку, бажали родина Кривенків зробила аж два плани.
Виправдати надії І сподівання. Надії він Сім’ю, а точніше, комсомольсько-моло
виправдав, але тепер про це намагаються діжний колектив, відзначили премією, на
не згадувати, куди охочіше відгукуються
на тему: скільки він і його бригада заро городили грамотами райкому партії та
райкому комсомолу, пообіцяли виділити
били.
Бригада ця — одна сім’я. І не в пере автомобіль 31Л-130, бригадира Олександра
носному, а в буквальному значенні: до неї Кривенка запрошували до трибуни на різ
входили Сашкова дружина Тетяна, брати них зборах районного масштабу, а одно
Іван та Петро, дружина Івана — Світлана, го дня односельчани все зупиняли на ву
лицях Марію Євграфівну:
І мати — Марія Євграфівна Кривенко.
Ось про цей сімейний

С

колгоспу С, В. Бергер, секретар партксму
В. П. Гаранін пояснили мені, чому: баштан
виділяється як міра заохочення тим, хто
бере на себе більш важку (і менш опла
чувану) роботу, наприклад, вирощування
цукрових буряків« Вони ж, Кривенки,
«мріють тільки про бізнес».
— Хочуть працювати — хто ж Тм не дає:
беріть 50 гектарів (!) буряків І працюйте,
будь ласка! — відрубав головний агроном
М. М. Загоруйко.

«Працювати вони можуть, але самі ба
чите, — з січня ніде не трудяться. А за
раз, між Іншим, для колгоспу настала га
ряча пора. Вони ж чекають вигідної ро
боти, щоб більше заробити».
На чому пзуйтується такий висновок?
По-перше, Сашкові Кривенку справді не
робить честі «відпочинок» протягом кіль

підряд І йшла мова на тих
січневих зборах, присвяче
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Підряд колгоспний сад, ста

ло яскравою демонстрацією

ПРОПОНУВАЛИ УЧАСНИКИ СІМЕЙНОГО ПІДРЯДУ.
ТА ДО НИХ НЕ ПРИСЛУХАЛИСЬ...
для

вас

О реальним прикладом роботи по-новому..,

— Євграфівно, чули: пісню
«крутили» по радіо...

В Кетрисанівці їх знає кожен — вони
родом звідси, але кілька років працюва
ли в саду колгоспу імені XX з’їзду КПРС,
що в районному центрі, І кожного разу,
Відправляючись на роботу, проїжджали
повз кетрисанівський сад, який давно
Вже став збитковим для колгоспу. КомуКому, а спеціалісту навіть з вікна автобу
са неважко визначити, в якому стані зна
ходиться сад — в доглянутому чи, навпа
ки, запущеному. І можна навіть передба
чити, який урожай він вродить восени.
) Сашкові прогнози — на жаль, невтіш
ні — збувалися кожного року...

Це був не просто кінцевий результат,
це був щасливий підсумок важкої роботи.

кох місяців, хоча це ще не значить, ЩО
він залишиться в боргу перед колгоспом
(варто згадати минуле літо, коли члени
бригади відпрацьовували по кілька нормо-змін а день 1 в кінці року мали необ
хідну кількість виходо-днів).

нам виконати Продовольчу програму. Так
що, коли дивитися з економічної точки
зору, їх треба тільки підтримувати, — ска
зав перший секретар райкому комсомолу
Микола Паладій: В. І. Ленін вчив, ще со
ціалізм треба будувати не на ентузіазмі
безпосередньо, а за допомогою ентузіаз
му на основі господарського розрахунку
І особистої зацікавленості кожного в ре
зультатах своєї праці.
І, думаю, не варто звинувачувати Олек
сандра в «непатріотизмі» до рідного гос*
подарства (що довелося почути в конто
рі), мовляв, думає не про колгосп, а прО
себе. Але ж це сам© завдяки сімейному
підряду колгосп вперше за останні роки
мав кілька тисяч прибутку із саду.
До речі, історія з визначенням суми
чистого прибутку чимось нагадувала де
тектив. Секретар парткому повідомив —
6 тисяч, через півгодини
головний економіст «уточ
нила» — всього 2 тисячі.
Економісту, звичайно, вид
ніше, якщо не зважати на
той факт, що кількома тиж
нями раніше Раїса Гераскмівна на районній нараді
звітувала цифрою 6 тисяч.
Щоправда, то був звіт пе
ред керівництвом, а от для
кореспондента можна було
ще й додати:

— Та що їхній прибуток
для нашого колгоспу? Hi
чого! В взагалі, більше reласу навколо їхнього ci
мейного підряду... От, fl
розумію, сім’я Воробйсвих — взяла підряд на фер
мі і спокійно працюють лю
ди, нічого собі не вима
гають.
Вже потім я довідався, що
в районній газеті з’явилась
скарга від цієї сім’ї з приводу знову ж
таки фінансових «непорозумінь» з колгоспом...
Ще в Бобринці мені довелось почути
думку про Кривенків, що вони, мовляв,
тому й відмовились від саду, що за один
рік «вигавили» з нього все, що могли.
— Ех, — скрушно зітхнув Сашко, коли
я запитав про це у нього, — ми ж, навпа
ки, тільки почали омолоджувати йогб,
цього року побачите — вони не 110 тонн
зберуть, як ми, а двісті. Щоправда, тіль*
ки восени буде видна моя правота...
Відповідаючи на це запитання, головний
агроном колгоспу М. М. Загоруйко від*
верто сказав:
— Ви мене запитайте про зернові чи
овочі, я вам все розповім, а от сад... Не
мій профіль.
А головний економіст все ж перекону
вала мене, що вони таки «вижали з саду».
Та й взагалі: «Невідомо ще, скільки сім’я
виручила грошей з продажу залишено? їм
по договору надпланової продукції, мог
ли вони, до речі, при зважуванні «зайвих»
яблук і обдурити, взяти собі більше. I що
за яблука вони здавали — майже гнилі, а
собі, мабуть, відбирали найкращі».
Навіщо все це? Звичайно, важко звикну
ти до того, що люди можуть заробляти
(не отримувати, а заробляти) такі великі
гроші. І можна зрозуміти тривогу
про
можливі небажані наслідки в цій справі.
Але давайте визначимось: сім’я Кривен
ків заробила гроші чесно? Чесно! Чому ж,
борючись за «моральне обличчя», посту
пати треба нечесно? I з такою нетерпи
містю: «баштан не для таких людей, як
ви!». Так, справді, зараз баштан оброб
ляється «десантами» працівників контори.
Але може дійсно краще доручити цю
справу спеціалістові (Олександр свого ча
су «брав» з 45 гектарів баштану 720 тонн
кавунів), ніж відривати від основної ро
боти людей? І що, врешті-решт, на пер
шому місці: щоб хтось багато не заробив,
чи щоб колгоспу було вигідно?
Так, Олександр не у всьому правий, але
чи значить це, що треба його відштовху
вати, підкреслюючи при нагоді:
«Самі
бачите, ніде не працює й досі». Перехід
на госпрозрахунок, на посилення матері
альної зацікавленості одними директивни
ми документами не зробиш. А людський
фактор він, мабуть, тому так І називається,
що треба вміти працювати з людиною, та
кою, яка вона є. І вміти перевиховувати.
А це можна зробити тільки при власній
чесності і порядності.
...Не сьогодні-завтра сад на околиці
петрисанівки забуяє пншним білим цвітом,
мого нові господарі постійно отримують
поради від Олександра про обрізку, до
гляд і т. д.
А що сам Сашко? Чи не жалкує за са
дом?

Сьогодні Олександр і його бригада —
члени колгоспу — ніде не працюють. З
По-друге, Олександр досі не розлучає
січня. Щоб зрозуміти, що ж трапилося, ться з ідеєю, яка в очах багатьох і зроби
варто знову повернутись до минулої вес ла його «бізнесменом». Суть її в тому,
ни. Найперше, що тоді здивувало садівни щоб організувати кооператив по пропа
ків — створення комісії по перевірці об ганді новинок науки і техніки, а саме —
різки саду, яка зробила висновок: «Об останніх моделей вітчизняних автомобілів
різка незадовільна». Компетентна комісія (а в перспективі — і закордонних), а та
складалася з голови ревізійно? комісії кож саморобних машин народних уміль
колгоспу та економіста по оплаті праці. ців.
Щоправда, восени голова зізнався:
Але ж для цього не треба багато праці
— А ти нам носа таки втер!
Тож після укладення договору зі своїм
докласти, — резонно зауважує Сергій Во
колгоспом, не гаючи часу, приступили до
Несподіваною проблемою стали обіди. лодимирович Бергер, — чому ж Олек
діла. Звичайно, див не буває, І вони розу Після того, як на стані механізаторів піс сандр не організує кооператив, скажімо,
міли, що за один рік не відновлять весь ля великого крику і галасу (хоча за все з пошиття одягу чи взуття, або, ще краще,
Сад (42 гектари) і тому, розбивши його вони завчасно заплатили), все ж видали з виробництва сільськогосподарської про
на три «клітини» (є такий термін в садів сім’ї по порції супу, бажання йти туди дукції. Мені здається, що поки в нас ков
ництві), почали з першої — провели со знову зникло... Натомість з’явилася від баса продається в магазинах по 1—9 кар
лідну «омолоджувальну» обрізку. Справа чуженість.
бованців, саме це повинно в першу чергу
ця тонка і копітка, вимагає досвіду і вмін
турбувати колгоспників, в тому числі й
Втім,
цю
ситуацію
легко
можна
було
б
ня. Та три роки роботи в колгоспі Імені
кооператорів, а не пошуки варіантів, як
XX з'їзду КПРС під керівництвом голов вирішити, виступи хоч раз О. Кривенко на би найвигідніше «робити гроші».
зборах
у
колгоспі.
Але,
на
відміну
від
ного агронома, Героя Соціалістичної Пра
— Але це теж необхідно — показувати
ці Лідії Миколаївни Цимбал не пройшли районних засідань, в Кетрисанівці йому
підліткам останні досягнення техніки, ад
слова не давали...
Даремно.
же, що вони в селі можуть побачити? —
А Сашкові було що сказати. Наприклад, доводив мені Олександр Кривенко.
Втім, це стосується і обробки грунту —
боронування та культивації, підкормки про наше невміння (або небажання) раху
Я не погоджувався:
добривами, оприскування дерев, нарешті. ватись з новими умовами господарюван
—
Якщо вже на те пішло, то чи не кра
ня.
Затягнули
в
конторі
на
два
тижні
під

Кривенки, наприклад, ще й досі згаду
ють, як ще там, в Бобринці, до них одно писання нарядів, а яблука не чекали, оси ще залучати їх до цієї справи, скажімо, в
го разу прибігла стривожена Лідія Мико палися, а разом з цим падала їхня якість, технічному гуртку, де хлопці і дівчата са
відповідно, й ціна. Сотні карбованців втра мі можуть проявити творчість, оволодіти
лаївна:
певними навиками, ніж просто подивитись
— Хлопчики, оприскування зробили? Го чено через відсутність єдиного підпису...
на сучасні машини на твоїй виставці, та
Невже
це
так
обов
’
язково:
новому
еко

туєтесь тільки? Якщо сьогодні не зроби
ще й заплатити за це гроші?
те, завтра буде пізно — плодожерка че номічному мисленню вчитися на старих
реальних помилках?
кати не буде...
Одним словом, ми з Сашком карди
Мабуть, навчені досвідом, вони на цей
Щоправда, всі претензії Олександра з нально розійшлися в думках.
раз оприскали дерева за вісім годин.
цього приводу економісти зі спокійною
Якщо відверто, то під час цього від
А коли прийшла пора збирання врожаю душею відносили до його бажання «на
8 його охорони, то робочий день тривав житися», вхопити більше грошей. Невже рядження був момент, коли я засумні
вався: чи варто писати про це? Адже ра
до 12-ї години ночі. Але й це виявилося його заробітки турбували більше, ніж кол
в«е найважчим етапом роботи. Стиглі ру госпна каса, з якої, врешті-решт, він та ніше все було набагато простіше — був
прогресивний «герой» матеріалу І були
м’яні яблука хоч і радували око (за всіма його бригада і отримували зарплату? Те
підрахунками вперше за багато років кол тяна Кривенко зізналася, що ще тоді ви консерватори. Здавалося б, все ясно —
затаврувати консерваторів, котрі зава
госп мав виконати план), однак цей план никло бажання кинути все на півдорозі.
жають нашому рухові вперед.
загрожував залишитися журавлем в небі,
Втім, якраз з виплати заробітку членам
поки не знайдеться ринку збуту (здається, сімейного підряду і розгорівся справжній
Але сьогоднішній день, мабуть, тим і
не так давно цей термін можна було знай конфлікт. Головний економіст Р. Г. Сафо дає урок, що «висвітлює» деяку стереотип
ти хіба що в підручниках з політекономії, нова спочатку нарахувала за кінцевий ре ність мислення: або біле, або чорне. Або
сьогоднішні ж умови господарювання зультат 2600 карбованців, а вже потім, людина — лицар без страху і докору,
змушують нас вчитися законам економі коли бригадир поклав їй на стіл власні або — суцільний «негатив». І третього не
ки не з підручників, а з життя, що, вреш розрахунки, виплачено було сповна —• дано. Тим більше наївно триматись за ці
ті-решт, справедливо).
6 тисяч на бригаду. А от гроші за відряд старі уявлення нині, коли ми не боїмося
Так от, Олександру довелося обдзвони ження (в березні минулого року був на говорити про матеріальну зацікавленість.
ти, як він каже, «майже всю Україну», курсах підвищення кваліфікації в Київ Так, на шляху, що ми обрали, доведеться
шукав «партнерів» серед консервних за ському НДІ садівництва) Олександр так і зустрітись з різними людьми, в тому чис
водів, котрі могли б прийняти яблука. І не отримав... Лише в березні нинішнього лі і з «мисливцями» за легкими грошима
діло пішло! Приїхали за фруктами послан року (після чотирьох місяців прохань) до (і було б дивно, якби ми з цим не зустрі
ці Ровенщини, потім самі садівники по бився він дозволу на отримання пшениці, лись).
везли яблука в Новомиргород, проте, хоча це було заздалегідь обумовлено до
Але тільки не слід повторювати най
основним «замовником» став Вознесен- говором.
— Якщо чесно, то трохи жалкую.
страшнішу помилку вчорашнього
дня:
Ський консервний завод Миколаївської
— Куди ж ти тепер!
На жапь, наша подальша розповідь бу не робити ворогів з цих людей треба, а
області. Коли відправляли завантажений
де вестися вже не навколо саду — Олек навпаки — своїми однодумцями.
— Піду водієм на машину, буду спокій
трактор в Новомиргород, перший секре
сандр в запалі «боротьби» відмовився від
Так, ми з Олександром Кривенком ро но працювати. В усякому разі «куркулем»
тар райкому партії О. Г. Тарасенко по
нього. Колгосп уклав договір з іншими зійшлися в думках, але це не значить, що вже називати не будуть...
просив:
людьми, в основному, пенсіонерами. А в слід перекреслювати все зроблене ним і
— Під’їдь до райкому.
«епопеї» Сашка настав новий період — його сім’єю.
Микола МЕДВІДЬ»
Заїхали на стоянку. Чекають. До відкри сім’я вирішила взяти на підряд баштан,
— Я все ж таки думаю, що ось такі сі
того вікна підійшов секретар і, запро але цього разу колгосп відмовив. Голова мейні підряди, кооперативи, допоможуть
Бобринецький район.

«Молодий комуна»,і

23 КВШ4Я 1988 ро^у
О?.: Хочу пояснити читачам, чому саме
керівники колгоспу імені Ульянова ста
ли учасниками розмови, і чому представи
ли ми їх дещо фамільярно —- просто по
імені. Річ у тім, що обидва — ровесники
багатьох молодих читачів «МК»„.

К

Я. АДАМЧУК: Гадаю, що починаємо ми
не з того, хоча, звичайно, до основної мети
розмови це наближає. Молодість — не при
вілей, вона дається кожному. І тільки зід
нас самих залежить: зуміємо ми чи ні за
класти в свої найблагодатніші роки міцний
фундамент, основу на майбутнє.

ли поповнення для своїх рядів. Прийняли
до партії 14 чоловік, з них 12 — комсомоль
ців. Комітет комсо?.-.олу господарства (його,
до речі, очолює Ірина Кобель, дівчина
вдумлива, активна, справжній лідер молоді)
дав рекомендацію до лав КПРС найкращим
своїм представникам — доярці Вірі Майо
ровой, агрономові Анатолію Казакову, облі
ковцеві молочнотоварної ферми Тетяні
Мельничук, водієві Миколі Коновалу. Що
це люди авторитетні, працьовиті свідчать
хоча б такі факти: Віра Майорова давно по

КОР.: Наскільки я розумію, для вас тією
основою стаз колгосп — економічно відсталий?

8. КРИМСЬКИЙ: Скоріше, полігоном для
випробування ідей. Дещо із задуманого
вже вдалося втілити в життя, дещо — на
черзі. Втім, про вихід із прориву говорити
зарано. Зроблено перший крок, не більше.
Раніше мали півтора мільйона карбованців
боргу, тепер — близько 900 тисяч. Але в
думці, що стоїмо на правильному шляху,
утвердились міцно.
В. ДДАМЧ'/К: Можемо навіть пообіцяти—
через два-три роки колгоспна каса матиме
стабільний «плюс», додаткові надходження
працюватимуть на людину.
КОР.: Згадайте свої порші ідні після обрання на керівні посади: які Ібули задуми!
Чи всі їх вдалося реалізувати!

0. КРИМСЬКИЙ: Думаю, що розглядати
все треба в комплексі, адже досягти знач
них результатів (я в цьому глибоко переко
наний) можуть тільки однодумці. Економіка
колгоспу, як ви знаєте, шкутильгала на оби
дві ноги. «Вилікувати» її можна було тільки
переведенням на нові методи господарю
вання, 3 цього ми й почали. Основні вироб
ничі підрозділи — молочнотоварні ферми і
рільничі бригади, птахоферму — перевели
на орендний підряд, ввели чекову систему
контролю. Це відразу дало близько тридця
ти тисяч карбованців економії. Завдяки ви
вільненню певної кількості працюючих. Те
пер розуміємо: роками тримали додатко
вих (чи «зайвих», як хочете, так і називайте)
працівників — доярок і відгодівельників,
механізаторів, спеціалістів, справно випла
чували їм гроші. Та варто було колективам
відчути себе справжніми господарями ви
робництва, як від «зайвих» відмовилися.
Роблять діло (і краще, ніж раніше) меншим
складом, природно, вчаться рахувати ко
жен карбованець.
3. АДАМЧУК: Ігор правильно зауважив
щодо комплексного підходу в господарській
та політично-масовій роботі. Коли я став
парторгом, організація наша була однією з

Скажете, чергове запитання без від
повіді? Не поспішайте: учасники сьо
годнішньої розмови, здається, дійшли
до єдиної думки. Так, нелегко молодій
людині знайти себе в житті, ще склад
ніше ламати
стереотипи,
вчорашні
уявлення про справжні і мнимі ідеали.
Але бути молодим — це не значить
замкнутися у колі проблем, що вже
набили оскомину, — про рок і брейк,
«металістів» і «фанатів». Давайте пиль
ніше подивимось довкола себе, спро
буємо осягнути всю складність і гран
діозність завдань, які доводиться вирі
шувати нині. І ми погодимося з голозоїо правління колгоспу імені Ульяно
ва
Ульяновського
району Ігорем
КРИМСЬКИМ та секретарем парткому
Ігорем АДаМЧУНОМ: бути
молодим
сьогодні, насамперед, —

долала тритисячний рубіж по надоях моло
ка від корови, виходила переможцем район
ного змагання серед молодих доярок, Ми
кола — групкомсорг КМК, що діє в автогаражі, цей колектив одним із перших в
господарстві впорався з виконанням ви
робничої програми минулого року. А осо
бистий приклад комуністів — то найкраща
агітація за справу.
І. КРИМСЬКИЙ: Хочу додати: якщо вже
моза зайшла про наші плани, то були й кон
кретні рубежі — будуаати житло для лю
дей, дороги, об’єкти соцкультпобуту, поліп
шувати умови праці. Тільки за останній рік

мають восьмигодинний робочий де
вихідні.

КО?.: Вітаємо! Оце і «
кой
васмо конкретною турботою пр
людину...
І. АДАМЧУК: Якщо ж говорити про лю
дей молодих, їхнє дозвілля, то И ту. ЛЛ
великі. Щоправда, поки що плони'
роз_
приміщення для дискоклубу, <;портз ' би_
витку фізичної культури приділяємо неаЬ
яку увагу. До речі, і я, і голова празл.ния
не цураємося активного відпочинку
р
мо в футбол, волейбол, виступали на районних змаганнях, де наша команда м
завжди входить до числа призерш, Та це
так, до слова...
КОР.: Отже, про молодь колгосп не забу
ває. З цього приводу запитання. Готується
Закон про молодь, основним завданням
якого має стати захист прав та інтересів
підростаючого покоління. Хотілося б п у
ваші думки щодо цього документа, звісно,
і як людей молодих, і як керівників.

І. АДАМЧУК: Закон потрібен. Від кого
захищати молодих? Від бюрократів. Уязіть
ситуацію: десь не приділяють належної
уваги

ПрОфеСІЙНОМу

ЗрОСТаННЮ

МОЛОДО: о

робітника, десь у зв’язку з переходом на
госпрозрахунок відмовляються від послуг
наймолодшого, а, значить, і найменш досвід
ченого члена бригади. Таким чином, ди
скредитується одне з найбільших завоювань
соціалізму — право не просто на працю, а
на працю за здібностями. Те ж саме можна
сказати й про соціальні блага — забезпе
чення житлом, гарантії для духовного зро
стання особи.
І. КРИМСЬКИЙ: І керівники повинні про
це пам’ятати завжди, зовсім не обоз язково
чекати якогось правового акта. Ми, скажі
мо, вже згадували про будівництво на селі,
можна назвати ще кілька рішень правління
колгоспу, спрямованих на поліпшення умов
праці та відпочинку молодих колгоспників.
Кожному, ХТО 'Йде в колгосп після школи чи
повертається до нас з армії, видаємо під
йомні, гарантуємо нозу техніку, можливості
для продовження навчання за рахунок кол
госпу.

І. АДАМЧУК: Не зайзим буде нагадати і
про більш повні, ніж раніше, можливості
для зростання. Хто керує нині колективом?
Рада! А обирають її гуртом. Ось приклад:
головою ради трудового колективу механі
зованого загону № 2, що вирощує зернові
та технічні культури на орендному підряді,
обрано Василя ААельника — одного з най
молодших механізаторів, комсомольця, де
путата районної Ради народних депутатів.
1 хлопець справляється з нелегкими обо
в’язками, які раніше були не під силу дипло
мованому спеціалістові. Це наша позиція:
висувати людей на керівні посади не за ан
кетними даними, а. за діловими якостями.
КОР.: Отже, принципи демократизму, за
кладені останніми партійними рішеннями,
спрацьовують. Та чи на всіх рівнях?

1. АДАМЧУК: На жаль, не перевелися ще
товариші, котрі ратують за самостійність,
колегіальність у прийнятті рішень тільки на
слозах. Більше того, є й такі, хто вперто до
тримується думки про так звану обмежену
демократію, аби тільки виправдати своє
небажання розлучитися з вольовими метода
ми керівництва, не. дати господарникам са
мостійності. Механізм гальмування звідси й
починається — із впертих спроб апарату не
поступитися позиціями, зупинити ініціативу.
І. КРИМСЬКИЙ: Командами і проектами,
що часто-густо надходять із РАНО, еконо
міку господарства не «вилікуєш» і, тим біль
ше, продовольчої проблеми не вирішиш.
Дивно, але це намагаються зробити. Скажі
мо, наш колгосп формально може вирішу
вати всі господарські питання самостійно
аби зумів впоратися з доведеними плана
ми по виробництву тієї чи іншої продукції.
Але тільки формально. Насправді ж протя
гом останньої зими в наказовому порядку
нам п ять разів змінювали структуру посівних площ. А чи потрібно сьогодні так? Чи
не прояв це все тих же адміністративних
методів?
Звичайно, стратегію розвитку агропрому
визначати треба. Але при цьому центр всієї
організаційної роботи слід перемістити в
трудові колективи, відпрацьовувати го'-по
дарський механізм, економічними метода
ми зацікавити людей у високій віддачі полів
і ферм.

найстаріших за середнім ріком П членів в
районі. Із 60 комуністів ПО перебували на
заслуженому відпочинку, майже стільки ж
ще готувалися до виходу на пенсію. Ясна
річ, що такі товариші брали участь в роботі
первинної, але посильну, як ми кажемо, не
більше. Хотілося ж мати бойовий орган, на
Який без вагань можна було б спиратися
у всіх починаннях.
Не подумайте тільки, що ми форсували
9молодження, нав’язували його всіма до
ступними методами. НІІ Просто цілеспря
мованіше, ніж раніше, вдумливіше відбира-

новоселами зручних котеджів, зведених
колгоспом, стали три сім’ї молодих хлібо
робів, в селі прокладено п’ять кілометрів
доріг із твердим покриттям, відремонтова
но будинок відпочинку тваринників, пов
ністю механізовано всі трудомісткі проце
си на МТФ, введено в дію сучасний моло
копровід, кормоцех. Не можу не сказати
ще про одну подію, на мій погляд, неордипарну
на фермах введено двозмінну. В
районі їй не надали особливого значення, а
шкода: збулося те, про що давно мріяли
наші колгоспники — тепер доярки, як і всі,

репліка

,

НО?.: Значить, і молодим керівникам не
солодко живеться!..
Справа Не ТІЛЬКИ в цьому
адже проблеми, про які сказали, на нинк£
ньому етапі перебудови стосуються бага
ТЬОХ, якщо не більшості, трудових колекти
вів, зокрема, аграрних
кулекти-

звички, усталені стереотипи. Не кому не
будь — нам, молодимі
му-неВів розмову Микола ЧЕРНЕНКО
Ульяновський район.

«Темп-88»
бойкот?
«Темп-88». Під таким
девізом у республіці роз

соціалістичне І

горнулося

змагання серед
МОЛЬСЬКО

-

колективів,

комсо-

МОЛОДІЖНИХ

присвячене

70-річчю ВЛКСМ. Після

опублікування його умов

у газеті «Комсомольское
знамя» в змагання вклю

чилися сотні КМК. Термін надсилання

заявок

закінчився. Ми вирішили
поцікавитися: який стан

справ у пас, на Кірово-

градщині?

Адже в об

ком комсомолу надходи

ли з деяких районів по
відомлення, що

комсомольсько

багато

-

моло-

ділених підтримали

Ініціативу.
У деяких міськкомах і
райкомах комсомолу до
включення КМК. у це
соціалістичне змагання,
як виявилося, постави
лися несерйозно. Напри
клад, коли ми поцікави
лися. як справи з «Тем
пом -88», в Олександрій
ському МК ЛКСМ Ук
раїни, у завідуючого від
ділом
комсомольських
організацій Василя Мо
роз а, той вчасно засте
ріг, що він «не в курсі»,
порадив звернутися із
ним питанням до заві
дуючого відділом робіт
ничої молоді і НТТМ
міськкому комсомолу Іго
ря Лебедя, якого в той
час не було па місці.
Крайнього так і не зна
йшли: ніхто тут не знав,
чи з півтори сотні КМК
хоч один бере участь у
соціалістичному змаган
ні.
Оригінальною
була
«відмовка» і в завор
га
Олександрійського
райкому комсомолу Сер
гія Сливченка — буцім
то не знайшлося в ра
йоні газети з умовами
змагання. Ну. а перший
секретар
Бобрпнецького райкому комсомолу
Микола Паладій щиро
поклав руку па серце: «У
нас нема часу цим зай
матися».
Заворг
Маловисківського райкому комсо
молу Валерій Черниче«ко навіть запитав: «А
ЩО
то
таке.
отой
«Темп»?». Представники
Онуфріївського і Компа
нії вського райкомів ком
сомолу В один голос
стверджували, що в них
«не знайшлося гідних»,
Котрі б включилися в
змагання.
Не кращі справи і у
світловодців, новоукоаДе *СНУ€ багато
КМК, а в соціалістичне
змагання
включилися
одиниці. Що там говори
ти* вище названі міськ
коми і райкоми комсо
молу замість того, щоб
змаганню
«Темп-88»
справді допомогти на
брати темпу, просто-напросто махнули на нього
рукою.
Відділ робітничої та
Сільської молоді Кі
ровоградського об
кому ЛКСМ України.

«Молодий комунар»

шяжжив

< J3 клітки 1988 року
“В'*ОГО дня рівень води в Синюсі був високим. А вни
зу по точії пливли клубки білої піни — працювала
розташована вище по течії Новоархангельська елек
тростанція. Ці примітні клубки піни навели на думку
про те, що за течією найчистішої (так кажуть спеціалісти-гідробіологи) річки нашої області бува, нерідно
плине чимало такого, що не прийнято називати вго
лос у пристойному товаристві...
Отже — Синюха, одна з найбільших приток Півден
ного Бугу. Народжуючись при злитті Гірського та Гни
лого Тікичів, приймаючи у себе веди Великої Висі,
Ятрані, Кагарлика та ще десятка менших річок, Синю
ха віками чарувала людей красою своїх скелястих бе
регів, оточених плакучими вербами тихих плес, вабила
прозорістю й чистотою своїх голубих вод. Оспівана в
піснях і легендах літописна Синя ріка й сьогодні не
втратила всього свого чару, хоч і появилося довкола
неї чимало такого, що наводить на сумні роздуми про
завтрашній день живого на її берегах і в її глибинах.

Чому першочерговії проблеми часом
вважають третьорядними!
Синюха протікає в основному двома районами на
шої області — Новоархангельським і Вільшанським.
З Новоархангельського ми й вирішили почати вивчен
ім екологічної ситуації на річці.
Цього року чи не вперше за останні роки обласна
інспекція з охорони природи скрупульозно проаналізу
вала стан справ у Новоархангельську — найбільшому
населеному пункті з числа тих, що знаходяться на бе
регах Синюхи в нашій області. Було виявлено немало
забруднювачів, яких досі в райцентрі «не помічали».
Перш, ніж побувати на Синюсі й побачити все влас
ними очима, ми ознайомилися із наявним в інспекції
документом, з яким задовго до нас був ознайомлений
і Новоархангельський райвиконком.
83 ДОПОВІДНОЇ ЗАПИСКИ: «...До цього часу район
ний центр, хоч він і мас систему централізованого во
допостачання, не каналізовано. Відсутня й система
зливної каналізації. У селищі відсутні поля асенізації.
Фекалії вивозяться в яр без всякого контролю. Сміт
тєзвалище створене й експлуатується без проекту, ре
культивація на ньому своєчасно не проводиться...
Вибірковими перевірками встановлено, що багато
місцевих Рад народних депутатів не мають річних і
перспективних планів природоохоронної роботи. Так
, само і в деяких колгоспах. А наявні плани неконкретні
й не узгоджені з місцевими виконкомами. З економіч
ної точки зору організації і колгоспи району не за
цікавлені в забезпеченні комплексного й раціональ
ного використання природних ресурсів, зниженні
забруднення середовища. Громадськість теж не
проявляє зацікавленості цією справою. В більшості
населених пунктів району парки, сквери захараще
ні, річкові береги вкриті купами сміття, місця масо
вого відпочинку трудящих знаходяться в занедба
ному стані...
* Порушення
природоохоронного законодавства
мало розглядаються в комітетах народного контро
лю, в адмінкомісіях при виконкомах місцевих Рад...».
До щойно цитованих рядків, які у всякої небай
дужої до природи
людини
викликають
щонай
менше гостру тривогу, можна додати й чимало Ін
ших фактів порушень. Серед них — негосподарське
зберігання хімікатів (в тому числі і в райсільгоспхімії), гною, неувага до боротьби з ерозією грунтів,
розорювання берегів до самої води (жоден колгосп
не дотримується режиму прибережних водоохорон
них зон), відсутність водостічних лотків на схилах.
В Новоархангельську чимало дрібних підприємств,
які мають власні котельні, та на жодній з них не
встановлено пилогазоочисного обладнання. В коопе
ративних гаражах та на автотранспортному підпри
ємстві начисто відсутні мийні станції, що призво
дить до того, що машини обмивають просто в річці.
Немалий «удар» приймає на себе притока Синюхи
Торговичка. Колись у межиріччі цих двох річок бу
ла давньоруська кита (тобто — фортеця), яка відби
вала напади ворожих орд кочівників. Тепер на місці
твердині — ремонтно-транспортне
підприємство
РАНО. Ця загалом мирна організація загрожує річ
ці розливами паливно-мастильних матеріалів, звідси
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УВАГА, КОНКУРС!

авОПЕРАЦІЯ

Досі ніяк не прореагували на обласну комсомольську екологічну операцію «Південний Буг»
Добровеличківський, Новгородківський, Новоукраїнський, Устинівський, Кіровоградський райкоми та Кіровоградський міськком комсомолу. Тому
вважаємо за потрібне іце раз нагадати: всі, хто
любить природу і може щось зробити для збережевня й примноження її багатств, — включайтеся
в екологічну операцію «Південний Буг»! Цю оверацію організували й проводять редакція «Молодого комунара» разом із обкомом ЛКСМ України.

|

У СВІТ ЗВІРИНИ Й ЗЕЛА

Спочатку — відповіді на запитання першого Т.УРУ
конкурсу, який редакція «Молодого комунара» проводить
й спільно з обласною радою Українського товарне і а
рОВИ прирОДИ.
„;яо,іпіп

1. Відомий вчений К. Ф. Кеслер описав один з підвидів
кажана - кажана Палласа. Сталося це 1844 року на те
риторії поблизу Ольгополя, на межі теперішньої Кірово
градської і Миколаївської областей.
2. Цінною лікарською рослиною, занесеною до Червоних
р/мжтагокді cZSuSuS «ПІВДЕННИЙ БУГ»
СГіЛ книг ряду країн світу і союзних республік, є папівпаразитична омела біла. її можна знайти також па території на
біжать у Торговичку, а з неї в Синюху брудні по- ї шої області.
тічки... А трохи вище по течії Торговицям, обіч бу- ♦
3. Пам’ятник, про який ідеться в запитанні, встановле
динну № 15 по вулиці Леніна, знаходиться величез- ї но на честь сіро-коричневого нічного метелика кактусової
не, метрів 10 в діаметрі, звалище. Новоархангелець | ВОГНЯНЕи. За допомогою її гусениць люди очистили Від
Володимир Дядух, який живе в сусідньому будин- ♦ одного з видів кактусів величезну площу
20 мільйонів
ну, при зустрічі з нами тільки сумно похитав го- | нектарів. Таким чином вдалося повернути фермерам землі,
ловою:
І «відвойовані» у них кактусом.
— А сморід тут який влітку буває! Це вже кілька 2
Далеко не всі учасники конкурсу відповіли на запитан
років на цьому місці звалище, бо в тому будинку | ня першого туру правильно. Ми вітаємо з найвдалішими
немає ніякої каналізації...
2
відповідями колективного учасника конкурсу
екологіч
Втім, якщо біля будинку № 15 смердючий бруд * ний патруль Ульяновської СШ № 2. та постійного ’*итЯ'їа
змивається в річку тільки під час дощу, то в іншо- | «Молодого комунара» інженера з Кіровограда Ф.
му — кооперативному, розташованому на проти- і пелюшного. Втім, і решті учасників конкурсу
О. В. Безлежному боці Торговички навпроти автостанції, де | п’ятюку з Устипівки, І. Т. Чорноівану з Кіровограда, М. О.
каналізація є, але не діє, струмочок фекалій безпе- | Добряпському з Олександрії та іншим радимо не втра
решкодно тече у річечку в усяку погоду. Те ж саме І чати надії на успіх у наступних турах. Нагадуємо також,
становище і з каналізацією багатоквартирного бу| що найнаполегливішого учасника, який з певних причин
динну, розташованого навпроти районного стадіону, | не займе призового місця, чекає спеціальний «приз надії».
тільки тут вже бруд тече безпосередньо в Синюху. І
ЗАПИТАННЯ ДРУГОГО ТУРУ
Проїжджаючи сонячного дня звідси по вулиці Крас- |
ній (назва ця теж лишилась від часів Київської Русі |
1. У водоймах нашої області водиться невелика рибка,
і означає: «красива»), ми навпроти широких завод- т що живиться перевахпю водоростями. Розмножується ве
ських воріт заїхали у величезну смердючу калюжу. • на тільки там, де живуть двостулкові молюски — перлів
В чому справа? Виявилось — сюди стікає забруднє- !! ниця, беззубка... Шо це за рибка? (Автор запитання
на вода із Новоархангельського сирзаводу. Протя- :: Ф. М. Капелюшний).
гом багатьох років це підприємство отруює річку,
2. Які з цінних хутрових звірів, розведених на території
а нині — особливо інтенсивно, бо його збудовані :
Кіропоградіцини, вплинули несподіваним чином на середо
так-сяк очисні на сьогодні фактично розвалилися. •
вище, в якому поселилися? Які наслідки цього впливу?
До речі, обласна природоохоронна інспекція вже :
3. Є рослина-ендемік, занесена в Червону книгу СРСР,
ставила питання про закриття цього підприємствам ;•
будівництво очисних, але завод продовжує функцій- ■ яка росте в басейні Південного Бугу. Що це за рослина?
нувати, отруюючи і річку, і людей, які живуть на її
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДРУГОГО ТУРУ ПРО
берегах. Частину відходів виробництва тут вивозять ;
машинами, та тільки часто не далеко за селище, як
СИМО НАДСИЛАТИ ДО РЕДАКЦІЇ НЕ ПІЗНІШЕ
було вирішено, а на другий берег річки, в село Тор
говицю, де недавно появилося напівофіційне сміт- • 7 ТРАВНЯ Ц. Р. ЗА ПОШТОВИМ ШТЕМПЕЛЕМ.
тєзвалище. Вирішили й ми на ньому побувати.
;
— Живу коло самого смітника, — розповіла нам
Ф. Й. Мельниченко, яку ми зустріли неподалік цьс^
шляхи: рейди «Комсомольського прожектора», ство
го не вельми привабливого місця, — і змушена, як
рення вітрини операції ^Південний Буг», залучення
і мої сусіди, миритися з усякими неподобствами.
до спраом людей не лише з райцентру, але й з усьо
Зробили цей смітник, як бачите, не далеко за селом,
го району, постійний і гласний контроль над усіма
а посеред нього, поза городами. То взялися возити
забруднювачами Синюхи та її приток...
псяку бридь із сирзаводу, а воно, мало того, ще
А ДАНИМИ обласної ради Товариства охорони
смердить, — все одно змивається під час дощу в
природи, в Новоархангепьському районі три $
річку. А це якось просила хлопців із Торговицьмого
ножних десяти жителів є членами цього товариства.
лісництва: не висипайте, не паліть опилки під горо
Здавалось би — ссь він, резерв екологічної роботи!
дам, бо дим застилає всю околицю, та вони й слу
Чому ж тоді ці тисячі природолюбів не включаються
хати не хочуть: мовляв, така вказівка
лісничогс
вже сьогодні в роботу по охороні річки!
М. Д. Даценка, а ви нам хто — закон!... Сумно нам
— В моїй роботі, — каже відповідальний секретар
торговичакам, не лише за себе, але й за саму річну: оі
райорганізації Товариства охорони природи 3. В. Ноуже років двадцять, як пороздавали городи
біт
фенко, — с проблемою навіть розповсюдити марки.
самої води, а верби, які там росли, повирубували
Бо рахуємо членами товариства не справжніх при
Та й тут, на теперішньому звалищі, раніше добриі
родолюбів, а тих, хто купує марки. Дехто це робить
десяток телят випасалося, а тепер...
не з переконання, а просто — аби відчепились... Фі
Тривога, яка прозвучала в цих словах Фросинр
нансові можливості райорганізації УТОП — ніякі.
Йосипівни, поки що не передалася людям, від яких
Про яку пропаганду природоохоронних знань мож
залежить навести порядок і в землекористуванні, і
на говорити, коли немає у нас навіть свого рахун
в нейтралізації відходів виробництва, і в зберіганні
ку, а ті плакати, що видає нам раз на рік обласна
хімікатів, і... Та хіба мало джерел забруднення Си
рада УТОП, надто слабка допомога у цій справі. Ось
нюхи було вже тут названо? Підтвердження сказа
навіть забезпечення в районі гласності
операції
ному — і березнева сесія Новоархангельської ра
«Південний Буг» — і воно вимагає якихось коштів.
йонної Ради народних депутатів, де розглядалися
А де їх взяти? Ні, не сприймають поки що на місцях
ці питання, і та атмосфера абсолютного спокою, що
товариство схорони природи як щось серйозне!
панує в селищному виконкомі...
Закінчуючи ці нотатки на такому не надто опти
Доречно буде сказати, що в районі появився штаб
містичному акорді, додамо: він значною мірою від
обласної комсомольської екологічної операції «Пів
повідає тій обстановці, що склалася в районі довко
денний Буг» на чолі з другим секретарем райкому
ла питань охорони природи. Почесним головою Нокомсомолу Т. Щетиною. Та, на жаль,- доводиться
воархангеяьської
райорганізації УТОП є голева
констатувати: штаб на сьогодні надто малочисельний
РАПО В. І. Давискиба, людина авторитетна, але й це
і малосильний. В ньому, як видно, люди «мобілізо
ке додає авторитету справі, яка протягом багатьох
вані» — працівники райкому
ЛКСМУ, райгазети,
років вважалася третьорядною. Чи ж залишиться та
РАПО... Ентузіасти дороги, до штабу поки що не
кою для новоархзнгельців і завтра?
знайшли. Чи ж доводиться дивуватися з цього, якщо
про штаб, крім його членів, лдало хто знає? Споді
М. ГАМОВ,
ваємося, що нинішня публікація якоюсь мірою по
а селщький.
сприяє «легалізації» штабу. Втім, є, мабуть, й інші
емт Новоархангельськ.
|
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Фото С. MARCTEFA і ТАРС.

«Молодий комунар»

ПРАВО Нд

23 квітня 1988 року
Й ОСТАЮіЬ живими люди і бойові
■■ друзі — коні.
Вона не сходить з серця, моя
вітронога, золотистої масті кобила
з білорожевою зіркою на лобі,
Ніжна, як скрипка, і сильна, як дикий звір.
Мандруємо в минуле.
..Полк Червоного козацтва після
форсування Дніпра поблизу Кре
менчука разом з донбасівськими
‘
шахтарями та матросами-гюлупанівцями просувався на захід. Три до
би шаленіли бої за Знам’янку.
Не бажаючи примиритися із втра
тою важливого стратегічного пунк
ту, петлюрівці підсилились херсон
ськими гайдамаками, бронепоїздом
«Гандзя» і готувалися до контрна
ступу.
Ніч тоді стояла темна й холодна.
Раптово знялася ворожа артилерій
ська підготовка. Снаряди продира
ли вогнем густу пітьму і вибухами
будили ніч. На знам’янських околи
цях палали цілі подвір’я і високе
полум’я зносилось під небо.
Ми в Чорному лісі охороняли
правий фланг Донбасівського пол
ку. В лісі не так мело, але багать
не розпалювали, і мороз крізь по
дерті шинелі проймав до КІСТОК,
Грілися жартами, сміхом: «Що то за
холод, як козак молоді».
На залізниці гюлупанівський бронепоїзд «Свобода або смерть» вступив у двобій із «Гандзею». Вони
перегукувалися снарядами, А тим
часом нічна темрява поволі розсо
тувалася. На досвітній зорі наш бо
йовий роз’їзд доповів, що з броне
поїзда «Гандзя» вивантажився ка
валерійський десант і рушив на Зна
м’янку. Ця звістка шпигонула: це ж
бо нам, червоним козакам, перши
ми починати з ними бій.
Чекати довго не довелося. У ран
ковому серпанку завидніли на бас
ких конях вершники в сірих жупа
нах — петлюрівська кіннота полку
імені кошового отамана Костя Гор
дієнка. Рухалися вони безпечно,
мов на прогулянці.
— Ох і тактика! От мазі?! — глуз
ливо пирхав наш командир сотник
Власенко. — Ідуть без дозорів, як
отара баранів.
Раптом сотник змінився на лиці,
споважнів і подав клинком німу
команду: «По конях! Приготуватися
до атаки!». Наші коні інтуїтивно
ожили, стригли, копитили сніг. Сот
ник ще раз подивився в бінокль.
Загін з жовтоблакитним прапором
наближався до лісу. Минула хвили
на, друга. Ось петлюрівці витягни
ся довгою стрічкою по долині.
— По контрі — вогонь!
Здригнувся ліс від пострілів «мак
симів». Флангова злива свинцю ко
сила колону шалено, безжально.
Кулі вибивали із сідел вершників;
самотні коні гасали по засніженій
долині — то ставали дибки, то ки
дали задом, звільняючись від тіл, які
волочилися за ними, то збігалися на
хвилю до гурту, сторожко стригли
вухами і знову кидалися врозтіч.
— Яшко, будеш ловити собі щас
тя? — сотник рукою показав на гасаючих коней.
— Хочу, спасибі! — невпопад ви
гукнув я, радіючи, адже давно хотів мати іншого коня — замість
Монгола, повноцінного муштровика, красивого і дужого, але тряско
го і короткозорого.
Останні постріли завмерли в по
вітрі.
— За мною, орли! В атаку маршмарш!
Заблищали клинки, вершники на
тиснули шенкелями в боки коням I
дали їм волю.
— Ура-а-а! Дайош! — загриміло
долиною.
Ворог не зміг навіть розгорнутися
до бою. Червонці врізалися в гущу
чорношличних вершників і закипіла
гаряча січа. Висвистували клинки,
дзвеніли під їхніми лезами голови,
мов казани, тріщали кістки, як хмиз.
Під копитами гула мерзла земля,
зривався і кружляв снігоеий вихор.
Петлюрівці панічно розбігалися.
Отут мені й поталанило: у сніго
вому заметі борсалася конячина. Я
пришпорив Монгола, перегнувся в
сідлі, вибрав зручну мить і (рука
моя не схибила!) приборкав золо
тистої масті кобилу з білорожевою
зіркою на лобі.
З її шиї цебеніла кров, тварина
трусилася всім тілом, немов осико
вий лист на вітрі. Часу на роздуми
не було. Я міцно стиснув у її роті
трензелі, а другою дістав індивіду
альний пакет і забинтував свіжу ра
ну. Бинт швидко порожевів, закри
вавився, але я перевів подих: жити
ме! Та й кобила втихомирилася, не
зводила з мене, як дитина, своїх ла

гідних очей, у яких стояли і жах, і
біль, і вдячність.
Я на Монголі і кобила помчали
алюром. За глибоким яром у ча
гарнику, який був визначений збір
ним пунктом після атаки, я наздо
гнав сотню.
До мене під’їхав сотник і кивнув
кущавими бровами на кобилу:
— Твоя?
— Так точно! Приймай поповнен
ня, командире!
— Добра конячина. Красуня. Ну
чисто тобі — Гандзя.
Нас обступили звідусіль. Кобила
нікого не лишила байдужим своєю
мастю, граціозністю. Я теж не при
ховував свого захоплення. Аж рап
том до кобили пробився широко
плечий, веснянкуватий, у матроській
формі Сашко Зубок.
— А це що? — показав на ліве
стегно кобили.

щоб скоріше осідлаїи Гандзю, не
давала тепер спокою ні вдень, ні
вночі. Спав і бачив себе вершни
ком — як під» мною грає Гандзя,
як мчить щодуху через снігові за
мети... Усе дозвілля проводиз біля
неї. Годував і напував із своїх рук.
Після кожного походу солом’яним
джгутом насухо розтирав їй спину,
масажував ноги, розчісував і роз
гладжував шерсть м’якою щіткою,
старанно міняв пов’язки на рані.
Привчав до себе ласкою, зерном і
посвистом.
І відчув себе щасливою людиною,
коли з дозволу ветлікаря вперше
осідлав Гандзю. Порипувало но
веньке сідельце: проти сонця бли
щали стремена, бряжчала зброя,
під копитами стугоніла земля.
Моя Гандзя вирізнялася серед ін
ших муштровиків, як лебідь серед
зграї гусей. При повному бойовому
риштунку вона долала за хвилину—
кілометр! На неї захоплено задив
лявся навіть Примаков, командир
Червоного козацтва.
...Той останній день і досі в моїй
пам’яті.
У березні 1919-го петлюрівці
з-під Шепетівки завдали удар на
шим військам. Червоному козацтву
було наказано здійснити рейд на
Шепетівку за маршрутом Деражня—
Меджибіж — Старокостянтинів.
Наш розвідзагін — очі й вуха пол
ку — одержав завдання за ніч про
чесати фланги. Цілу ніч петляли ми
перелісками, ярами, селами, брьо
хаючи по грязюці. На світанку, до
слухаючись кожного шелесту, всту
пили у старий, похмурий ліс. Гандзя
тривожно роздувала ніздрі; вона,
певно, виросла в степу і ніяк не мог
ла звикнути до лісу, — хропіла, рва
лася вперед, аж гілки раз-у-раз
стьобали мене по обличчю.
— Ого-го! Хлопці, дивіться. Сірих
вовків шукаємо в лісі, а вони он-де
плазують.
З узлісся, де ми спішилися, було
видно, як по мощеній щебенем до
розі з Проскурова на Старокостян
тинів пересувається курінь за куре

хвилю і кинувся бігти — алюр

хрести.
Уже не пам'ятаю, як добрався до
штабу полку, як викликав Примако
ва. Пам’ятаю лише, як Віталій Мар
кович з лагідною усмішкою поди
вився на мене і щиро сказав:
— Молодець, хлопче. Справжній

нем петлюрівська піхота.
— Отож бо й воно. Погибелі на
них катма.
Командир розвідзагону Глот, квап
ливо пишучи донесення, усміхнувся:
— Чого скисли, носи звисли? Роз
відник з будь-якого становища ви
хід мусить знайти!.. Яшко, слухай
мою команду. Ми залишаємося тут.
Прочісуємо ліс. А ти — кулею в
полк! Вручиш донесення особисто
Примакову. Донесення важливе •—
бачиш!
На конверті були намальовані три
хрести. Це означало: доставити не
гайно, не шкодуючи ні коня, ні влас
них сил.
Я птахом злетів у сідло.
— Ну, алюр три хрести. Маршмарш!
З копита підняв Гандзю в галоп.
Ховаючись від лихого ока, мчав
видолинками і ярками назустріч віт
рові, пам’ятаючи тільки одне, голос
командира: «Кулею лети, не шкодуй
ні коня, ні себе!».
Сонце підбилося височенько, ко
ли опинився біля Кузьминського
озера. Десь поблизу мав стояти
полк. Я поплескав Гандзю по шиї,
відчуваючи, як вона щохвилини
слабне: «Ще трохи, рідненька». Але
Гандзя вже вибивалася з останніх
сил. Ось вона стала, якось глухо за
стогнала, затрусилася і гримнула на
сиру землю — я ледве встиг виско
чити з сідла. Вона ще пробувала
піднятися, але її вже корчило, і біль
ше вона не піднялася. Я розсідлав
її. Гандзя навіть не підвела голо
ви — востаннє здригнулася і завмер
ла. Я мовчки зняв шапку, постояв
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ПРАВДИ НІКОЛИ
НЕ БУВАЄ БАГАТО
Про долю автора на
рису «Три хрести» роз
повідає публіцист Воло
димир КОБЗАР.
По телебаченню передавали ви
ступ М. С. Горбачова, присвяче
ний 70-річчю Великого Жовтня. Жи
телька селища Олександрівни Раїса
Яківна Тищенко слухала доповідь з
особливою увагою, надто ту його
частину, де йшлося про репресії
30-х років і про намагання після
XX з’їзду КПРС приховати правду
про злочини доби сталінізму:
«...8 тепер ще зустрічаємося зі
спробами відвернутись від болючих
питань нашої історії, замовчати їх,
удати, ніби нічого особливого не
сталося. Оз цим ми не можемо по
годитися. Це було б нехтуванням
історичної правди, неповагою до
пам’яті тих, хто став невинною жерт
вою беззаконня та сваволі. Не мо
жемо ще й тому, що правдивий ана
ліз повинен допомогти нам розв’я
зувати сьогоднішні наші проблеми:
демократизації, законності, гласнос
ті, подолання бюрократизму — сло
вом, насущні проблеми перебудо
ви».
Тут Раїса Яківна не стрималася І,
глянувши на фото покійного батька,
який дивився на неї з-за скла книж
кової шафи, заголосила:

— Ой, чого ж ти не дожив ДО
цього дня!..
У жовтні 1937 Раї Тищенко було
всього дев’ять років. Але вона на
завжди запам’ятала один з неділь
них днів, коли її батько, Яків Тищен
ко, щойно повернувшись з Москви,
де навчався на командирських кур
сах, пішов на роботу і додому біль
ше не повернувся. У той же день
день
стало відомо, що він заарештова
ний.

«Як! За що!». ЦІ питання залиши
лися без відповіді. Я. А. Тищенко
був відправлений до Києва, а його
сім’я кілька місяців нічого не знала
про його долю. Ця пора була ми не
найтяжчою в житті Віри, дружини
Якова Тищенка, і Раї, його малоліт
ньої дочки. Вони мусили вибратись
зі службової квартири, вони мали
пройти через атмосферу підозр,
страху і неприязні до себе — роди
чів «ворога народу» і, не добившись
ні правди, ні бодай відомостей про
арештованого чоловіка — їхати з
Проскурова (тепер — місто Хмель
ницький) в Олександрівну, на чолові
кову батьківщину.
Тут, у січні 1938 року на адресу
матері Якова Тищенка, Марії Анто
нівни, прийшов лист без зворотної
адреси із київськими поштовими
штемпелями. У конверті — клаптик
паперу в клітинку. На ньому олівцем
у великому поспіху написано: «Убе
дительно прошу запечатать в кон
верт и направить по адресу доплат
ным письмом. Ст. Фундуклеевка,
м. Александровка Киевской области,
Банный переулок, Тищенко Марим
Антоновне. Из Киева в лагерь г. Ка
раганда Казахстанской республики

£*$**»■

варя 1938 г. в
■йа-*-** *т

червоний козак.
селище Олександрівка.

Яків ТИЩЕНКО
Не бачиш? Тавро...
— Із петлюрівським тризубом?—
закипів Зубок. — Полундра! Я слу
жу резолюції і диктатурі пролета
ріату, а тут що? Сором і ганьба! Що
скаже Примаков? А як люди будуть
дивитися на цю прокламацію?.. Про
поную цю чотириногу контру списа
ти в розход. I точка!
Від несподізанки мені забракло
слів. Заворушились козаки, знявся
шарварок:
— Ти що, усерйоз?.. Тю-тю!.. Ди
ви!..
— В розході — гарячкував Зубок.
— Воронь боже! — вигукнув чор
нобривий циган Сердюк. — Це ж бо
гріх який! Живу безневинну тварину
та розстрілювати? Та хай на ній буде
сто петлюрівських мастирок, то я її
тобі так роздраконю, що на дру
гий день і рідна мати не впізнає.
Хай мене грім поб’є, коли брешу!
— Не розумію твоєї впертості,
Сашко, — заговорив політком сотні
латиш Зеліс. — Сам кажеш, що
воюєш за революцію, так? А гляньно на свого карабіна — на ньому
тавро двуглавого орла. То що —
карабін знищити?
— Та я, мабуть, погарячкував та
ки... — почухав потилицю Зубок.
— По конях! Обідати будемо в
Цибулевому! — обірвав нашу ба
лачку сотник.
У Цибулевому ветлікар оглянув
Гандзю (так назвали кобилу) і за
спокоїв:
— Рана не Страшна. Але потрібен
дбайливий догляд... Сип коневі міш
ком — не ходитимеш пішком.
Після розмови з ветлікарем я по
веселішав остаточно. Думка про те,
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бе. Проходять кращі роки так подурному, ноащо. Немає з ким по
душ. поговорити, близько й тепло
притаскати свою рідну сім’ю...
Тепер висновок один - Я фана
тично в.рив, що мою працю оцінять,
алея, здається, поки що в дуонях
То и тепер не дивуюсь, переболів
душею, і хіба тілько я — мільйони
сидять таких самих штучно сфабри
кованих «злочинців». Такої репресії
з неповинними людьми не знає світова історія. 1937 рік буде незглацженим з багатьох сердець — не
знаю тільки, коли б кінець цій тра
гікомедії. Четвертий рік в засланні
в не знаю, за що я сиджу. Пишу, пи
шу, щоб не те щоб відпустили, а
відповіли мені ясно: за що я сиджу,
за яку контрреволюційну діяльність!
Що я зробив таке! Чи я — зрадник,
шпіон, чи я агітатор! Чи я дивер
сант! Чи ще якийсь... ант! Все —
мовчить, і ніхто не відповідає. Ота
ка реальна дійсність. Отака правда.
Передо мною твій лист, що ти його
писала 25.811.41 — він самий новий
для мене. 8 ньому ти пишеш І за
питуєш: «Увидимся ли мы еще с то
бой?».
Відповідаю: «Да!».
Ти мовчки, певно, загадуєш собі:
«Коли!».
Відповідаю: коли розвидниться й
покращає міжнародне становище,
це саме пізнє. А воно, коли ти чи
таєш газети й вдумуєшся, — поки в
пожежі, але повинна бути, й неза
баром, розв’язка. Ну, нехай про це
думає той, хто посадии. А наше ді
ло зараз маленьке — працювати й
заробляти норму хліба...
Караганда, Балхаш, Джезказган,
Акмолінськ, Кемеровська область,
Омськ — етапи табірного шляху. У
1945 році — ще один десятирічний
строк. У 1948 році — «вища міра»,
замінена двадцятьма п’ятьма рока
ми. І якщо в 1941 році, не зважаю
чи на всі лихоліття, тон листів свід
чив і про міцне здоров’я, і про ба
дьорий дух, то між рядками листа
1956 року вчувається вже відчай,
зневіра, а якщо й надія — то слаб
ка, відчайдушна. Йшов дев’ятнадця
тий рік ув’язнення:
«Дорога Вірочка! Твою листівку,
в якій ти мене вітаєш з Новим 1956
роком, я одержав своєчасно і щиро
тобі дякую. Треба сказать, що, як
правило, твою кореспонденцію я
одержав на 12 сутки. Так було рані
ше і з посилками; навіть були ви
падки, коли я одержував посилки
раніше твого повідомлення. А зараз
з посилкою обійшлося так, що я її
одержав тілько на новий рік, але
по старому стилю, але все-таки
одержав і в повному порядкові.
Щиро дякую тобі за смачний пиріг,
на якого я й накинувся в першу
чергу. Сало зараз боюся їсти, бо я
зараз приймаю курс лікування сво
го хронічного гастріту з підвищеною
кислотністю і майже щодня застосо
вую соду — вона найбільше мені
допомагає, я це добре знаю, що во
на є і разом шкідлива, але, що я
можу у наших умовах робити!
Мені необхідна дієта на якийсь
певний час. Я уже сушу собі сухарі
і споживаю хліб досить потроху, а
то навіть тижнями не бачу своєї
пайки хя'.ба, бо він мене, як то ка
жуть, заганяє у гроб. Достаю через
свою знайому столову булочку і то
так й перебиваюся. Тримазсь я дов
го, а зараз мене почав зраджувати
шлунок і повинен сказати, що за
останній час я дуже змарнів і по
старів. І иаскілько я розумію, що
така реакція — це моя нервова си
стема намітила слабке місце в
шлунку. Мені потрібна в першу чер
гу воля, спокій та хоча б часткова
діста — й все пройде. Моє нещас
ливе довге чекання наслідків пере
гляду моєї справи висотує із мене
абсолютно все, все...
Разом із цим листом кидаю у
скриньку заяву Генеральному Про
курору СРСР, в якій я нагадую, що
на його адресу мною подано в
1954 р. жалобу для перегляду. І що
мені відомо, що вона надіслана в
м. Караганду. А також формулиров
ка м. Караганди: «дело было истре
бовано, изучено, ждите дополни
тельных результатов» — ■ ось уже
минуло 9 місяців, а я нічого не
одержую й прошу повідомити: де
моя жалоба, і з якої інстанції мені
чекати наслідків перегляду справи.
що буде — не знаю, але вони не
дуже охочі відповідати заключенним, а тому ти маєш кращі умови і
можливість їх підштовхувати своїми
листами. Нагадуй, проси...
У нас стоїть сибірська зима, і лю
ті морози уже перевищували 49 гра
дусів. Дякувати своїм хлопцям, що
мені пощастило з 1-го січня улашту- і
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ватнея на роботу в теплому кутку—
це зараз днювальний в конторі на
своєму виробництві. Будуємо завод
синтетичного каучуку.
Вітаю і кріпко, кріпко цілую тебе,
дітей й наших внучат. Яків. 15.1.56
року.
Р. 5. Коли тобі щось повідомлять
із Алма-Ати, то пиши. А як із Моск
ви?.. Пиши тілько Генеральному
Прокурору, а що торкається інших
Інстанцій, вроді Ворошилова — то
зайве, все вони пересилають в Про
куратуру або в Верховний суд
СРСР».
Через чотири з половиною міся
ці, у травні 1956 року, Яків Андрі
йович Тищенко був звільнений з
ув’язнення, повністю реабілітова
ний, відновлений у військовому
званні майора [запасу); відновлений
у партії.
Письменник !. Дубкнський, дав
ній знайомий Я. А. Тищенка, писав
йому в одному з листів у 1959 ро
ці: «Дорогой Яков Андреевич! По
здравляю Вас с восстановлением в
партии. Как говорится — правда со
дна моря вынырнет. Теперь Вы мо
жете отдохнуть от всего пережито
го и морально, и физически».
Так, наближався пенсійний вік.
Можна було відпочивати, та Яків
Андрійович продовжує працювати,
стає активним учасником літстудії
«Веселка» при редакції районної
газети «Вперед». Тут же друкує свої
кореспонденції, замальовки, нове
ли та нариси по історії Червоного
козацтва, листується з 8. Дубинським — літописцем Червоного ко
зацтва, автором кількох книг про
«червонників».
Сам Я. Тищенко теж добре розу
мів силу правдивого слова. На од
ному з засідань «Веселки», яку в ті
роки відвідував і я (здається, то
був «історично переломний» 1965
рік), Яків Андрійович читав свої
спогади про минуле. Це була така
правда, яку ми, особливо молодші,
необізнані з історією, слухали за
тамувавши подих. Та знайшовся на
тому зібранні і такий «літератор»,
який, тримаючи носа за політичним
вітром (а в 1965 році той вітер зно
ву почав подувати проти повної
правди про сталінізм), зауважив Ти
щенку, що мовляв, про все це вже
сказано-написано, навіщо повторю
ватися, це відволікає, потрібні по
зитивні приклади і тому подібне...
«Що, вже знову повертає на ста
ре?», — спитав ображений Тищен
ко і заховав написане..
Здається, заховав назавжди. У
1974 році я звертався до нього з
проханням передати спогади мені,
сподіваючись зберегти їх і в май
бутньому опублікувати. Але
Яків
Андрійович відмовив: «Зараз не той
час».
Шкода, що ми не знайшли спіль
ної мови, що я не зумів настояти
на своєму і переконати його у щи
рості й потрібності своїх намірів.
Прийшов той час, у який вірив і ста
рий комуніст Яків Тищенко, і всі Ін
ші чесні люди. Доречними були 6
тепер його спогади для всіх, надто
для нашої, історично малоосвіченої
молоді, яка б узнала правду, як то
кажуть, з перших рук. На жаль, у
1984 році Якова Тищенка не стало і
в його архіві, який ретельно, на моє
прохання, переглянули його родичі,
тих спогадів не виявилося.
Збереглися тільки окремі листи,
використані в цій публікації (з де
якими скороченнями), переписка з
слідчими органами, книжки з авто
графами І. Дубинського, навіть ок
ремі акварелі, написані в ув’язнен
ні, та ще три клаптики тканини з
вибитими
на
ньому номерами:
Б-346. Під таким номером числився
в таборах ув’язнений Я. А. Тищенко.
...У спектрі голосів, які лунають
зараз, у добу розширення демокра
тії і гласності, ні-ні та й зустрічаю
ться такі, що правду про минуле
називають «брудом» абощо. Читаю
чи таких апологетів сталінізму й
«залізного порядку» я згадую сльо
зи Раїси Тищенко, яка вісімнадцять
з половиною років не бачила бать
ка, згадую гіркотні слова Якова Ти
щенка: «Що, вже знову повертає на
старе?», згадую той вицвілий, але
ще досить міцний клаптик з номе
ром Б-346 і вкотре переконуюся:
ні, правди ніколи не буває багато, і
ї/ ніколи не замовчати; ми нічого
не повинні забути зі своєї історії —
і В ім’я минулого, яке було різним,
і, надто, в ім’я майбутнього, яке бу
де таким, яким збудуємо його ми,
врахувавши досвід і помилки мину
лого. Назад вороття не буде, а шлях
вперед лежить тільки через правду.
Володимир КОБЗАР.

КОИІРОЛЬ
гласність
ПІСЛЯ
ВИСТУПУ «мк»

ВІДМОВЧУЮТЬСЯ

ТРИ МІСЯЦІ-КОРОТКИЙ СТРОК?
Серед січня в редакцію надійшов лист від житель
ки м. Олександрії Л. М. Кошелевої, в якому вона
просила допомогти перевести її сина навчатися з
профтехучилища № 1 в СПТУ № 13. Фактично син
уже навчається в СПТУ № 13, але з СПТУ № 1 не
віддають документів.
Копію листа ми одразу ж направили в обласне
управління профтехосвітп на ім’я начальника М. Г.
ГАЙДАМАКИ. Дали строк — відповісти до 10 лю
того. Після 10 лютого надіслали ще одне, письмове
нагадування, потім дзвонили по телефону. Там обі
цяли розібратись.
Розбираються досі. Напочатку квітня ще раз зате
лефонували в канцелярію.
— Кошелева? З Олександрії? — перепитали. — Так,
так, пригадуємо. Надіслати відповідь? Гаразд, запи
шемо, переглянемо папери...
Як це називається? Миколо Гавриловичу, вас за
питуємо.

ПОТРІБНА
ЛИШЕ
КІМНАТА
Під таким заголовком
у № 2 за 9 січня 1988
року був опублікований
лист студентів
педаго
гічного інституту імені
О. С. Пушкіна. У ньому
йшла мова про те, що
колишній
воїн-інтернаціоналіст І його Дружина не мають де проживати.
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ВІДПИСАЛИСЯ

А ЧИ БУЛИ ЗАХОДИ?

«До нас 23 грудня
1987 року звертався ко
лишній воїн-інтернаціоналіст М. М. Устенко,—
відповідають редакції з
міськвійськкомату. — До
начальника виробничо
го об’єднання «Кіровоградсільбудіндустрія» був
направлений лист про
надання житла М. М. Устенку, де
вимагалося
виконати Постанову ЦК
КПРС І Ради Міністрів
СРСР від 17 січня 1983
року. Зараз товариш Ус
тенко поставлений
на
квартирний облік в «КІровоградсільбудінд у с трії».
Надійшла відповідь і з
місця роботи М. Устенка, підписана генераль
ним директором вироб
ничого об’єднання І. Ф.
Кардашем та секрета
рем комсомольської ор
ганізації Р. Асланяном.

«Тов. М. М. Устенко
працює у В/О «Кіровоградсільбудіндустрія» з
17 вересня 1987 року. З
цього ж числа йому на
дали місце в кімнаті хо
лостяцького гуртожитку
об’єднання. В листопаді
1987 року тов. Устенко
звернувся до адміністра
ції з проханням виділи
ти йому кімнату, бо він
одружився. Такої мож
ливості тоді об’єднання
не мало. Крім того, тов.
Устенко не приніс потрібних документів, як
ходля проживання в
лостяцькому
гуртожит
ку, так і для того, щоб
його поставити на квар
тирний облік. Тільки 13
січня 1988 року від тоз.
М. М. Устенка надійшли
потрібні документи для
отримання житла. Він по
ставлений на пільгову
чергу № 17 з 26 січня
1988 року».

«А чи був хлопчик?» —
ця фраза із фільму «Жит
тя Клима Самгіна»
за
М. Горьким спливає в па
м’яті, коли читаєш відпо
відь завідуючого відділом
народної освіти Новоукраїнського
райвиконкому
Г. Г. КОВАЛЕНКА. І ось із
якого приводу. Відповідь
ця надійшла на опубліко
вану в номері «Молодого
комунара» за 13 лютого
ц. р. проблемно-аналітичну
статтю «Невеличка
«до
машня війна» і роздуми
після неї». На жаль, при
мітною особливістю листа
є неконкретність та обтіч
ність формулювань.
Г. Г. Коваленко акцентує
свою увагу на тому, що
деякі із згаданих у статті
подій, відбулися задовго
до її публікації, і чомусь
оминає увагою той факт,
що причиною ‘ розмови
стали не лише ці окремі
події, а та загальна обстановка, що склалася у молодіжному
середовищі

району через заформалізованість патріотичного та
інтернаціонального вихо
вання. Яких же заходів
вжито
після
публікації
Г. Г. Коваленко повідомив:
«Статтю обговорено в
кожному шкільному колективі району і, зокрема,
в Глодоській та канівській
школах. Розглядалась публікація і на засіданні ради
райвно. Прийнято додатнові заходи по поліпшенню патріотичного та інтернаціонального вихован
ня учнівської молоді. Ке
рівників установ народної
освіти зобов’язано забез
печити практичну реалі
зацію цих заходів».
Які ж ці додаткові захо
ди? Чим вони по суті від
різняються від вжитих ра
ніше? На жаль, у відповіді
з райвно про це не сказа
но жодного слова. Тому й
приходить на думку, за
аналогією з недавнім те
лефільмом, таке: «А чи
були заходи?».
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«НА ЗАДВІРКАХ...»
женця й пропозиції, ви
словлені на сторінках тиж
невика.
Розробляється
розділ тематично-експози
ційного плану «Т. Г. Шев
ченко і наш край». Мето
дичне керівництво пере
оформленням експозиції в
новому приміщенні здійс
нюють представники облясного краєзнавчого музею (директор В. О. Ссрдюк)’.
В місті проведено також ряд масових заходів
М. І. ВАСИЛАШКА:
— Проведено підготовчу па відзначення 174-ї річ
роботу по .переоформлен ниці з дня народження
ию музейної кімнати імені Т. Г. Шевченка, у яких
взяла
участь :і —
правнучка
Т. Г. Шевченка в новому —
..............
приміщенні. При цьому великого поста А. В. Кравраховано критичні заува- сипька.
У критичному матеріалі
під таким
заголовком,
вміщеному у номері за
5 березин і 988 року, йшло
ся про недоліки в органі
зації роботи музейної кім
нати у Знам’янці, що нега
тивно позначилося па іптернаніопальному та пат»
ріотичтіому вихованні під^
ростаючого покоління. На
дійшла відповідь на кри
тику від голови Знам’янміськвиконкому
ського

8

Вони не відповідають на критику
Сергій ІВАЩЕНКО, пер
ший секретар Долинського райкому комсомолу
(«Тінь металургійного гі
ганта» — 23 січня).
А. Д. ПЕЛЕХОВ, керую
чий будівельною дільни
цею «Цивільбуду-3» трес
ту «Кіровоградбуд» («Де
шева робоча сила?» — 23
січня).
О. І. НИКИФОРОВ, за-
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відуючий відділом охоро народннж депутатів («Діти,
ни здоров’я облвиконкому діти, куди вас подіти?» —
(«Нуль-три?!.» — 13 люто 27 лютого).
го).
Тетяна ПРУЖИНА, пер
Сергій ЄВТУШЕНКО, пер
ший секретар Новоукраїнший секретар Новгородцівського райкому комсомо
ського райкому комсомо
лу,
А. Г. БОЛТЯН, завідую
лу («Ретроспекції однієї
чий
відділом
культури
забави» — 27 лютого).
М. Я. МОСКАЛЕНКО, го райвиконкому («Приключ
лова виконкому Кірово ка з ключами« — ?7 лю
градської міської
Ради того)
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«Молодий комунар»

23 квітня 1988 року

Г оворили
без шпаргалок
Вперше за два роки, відколи довелося побувати на
звітно-виборних комсомоль
ських зборах,
повернувся
справді задоволеним. ‘На
стільки цікаво і динамічно

ли

висловитися і вислови
лися чотирнадцять
школя
рів. Ніхто їх силою не під
німав, всім було що сказа
ти. І як сказати!
Просто,

прямо, без усяких шпарга
пройшли вони у Вшцевере- лок, не криючись, вказува
щаківській середній школі. ли па недоліки своїх това
Зрештою, такими і повинні ришів, свої плюси-мінуси.
бути завжди звіти і вибори.
Найважливіше
г*
питання,
Ми просто занадто звикли
яке виносилося на збори, —
до парадності,
до сценар- це навчання. Світлана «Лушного розігрування виступів, пай, секретар комітету ком
до заздалегідь
підготовле сомолу, говорила і про по
них дебатів, до наперед ві зитивне, і мабуть,
більше
домих
комсоргів.
Якраз про негативне: чому
багато
цього на тих звітно-вибор
учнів вчиться нижче своїх
них зборах і не було. Ви можливостей, чому
багато
йшла справді ділова
роз «трієчників», коли могли б
мова про насущні проблеми
маги «4» та «5», як виправи
шкільної комсомолі!. Забі ти таке становище і підня
гаючи наперед, скажу, що ти успішність, що для цьо
після
доповіді
секретаря го повинен робити комітет
комітету комсомолу заході- комсомолу.

ХОЧУ ЛИСТУВАТИСЯ

ЗВІТИ І ВИБОРИ У КОМСОМОЛІ
Багато уваги приділялося
і проблемі активності ком
сомольців.
Запам’ятався
виступ Світлани Бичийхвіст.
Вона порушувала питання,
чому роботу «тягнуть» одні й
ті ж, чому хлопці більше від
сиджуються, а весь
ітягар
суспільно корисної
праці
лягає на плечі дівчат,
як
налагодити добротовариські стосунки, дружбу
між
хлопцями, та дівчатами.
Наче й не глобальні пнтанпя, але від їхнього вирі
шення залежить
мікроклі
мат в колективі, отже, вся
''інша робота.
По-діловому

виступив і-Микола Кононеико, його найбільш хвилюва
ла робота 1\ІДу. Зрештою,
кожен з виступаючих того
дня у фізичному кабінеті
школи, де проходили збори,

новообраному комітету пра
цювати ще енергійніше.
Вміло вела комсомольські
збори учениця десятого кла
су Світлана Савченко. І втім,
що все пройшло саме так,—
заслуга і Світлани.
Після дебатів і виступів
був обраний комітет
ком
сомолу, до якого
ввійшло
9 учнів,
хоча кандидатів
було 13. Висунули школярі
двох комсомольців, які, на
їхню думку, достойні бути
секретарем комітету комсо
молу.
Більшістю
голосів
обрано Олександра Білоуса.
Коли після зборів запи
тував у школярів, чому всетаки секретарем став Саш
ко, усі говорили: «Завжди і
допоможе, і організує, і ав
торитетом користується. Вза
галі хлопець — що треба!».
Півторагодинні збори про
йшли, як хвилина. Приємно
було їх відвідати.

говорив про наболіле й про
те, що думає. Від імені вчи
телів виступила директор
С. СЛИВЧЕНКО,
ніколи Т. Г. Козенко. Вона
завідуючий
відділом
проаналізувала (звичайно, з
комсомольських органі
учительських позицій)
ро
зацій РК ЛКСМУ.
боту комсомолу школи за
звітний період і побажала Олександрівський район.

Проведення практичних
занять на справжніх ЕОМ
стало реальністю в Олек
сандрійському СПТУ № 17.
У
переддень
відкриття
училища за допомогою ше
фів з
Олександрійського
електромеханічного
заво
ду кабінет обчислювальної
техніки був укомплектова
ний 12 одноплатними ЕОМ
І 12 дисплеями.
Таний кабінет, звичайно,
пожвавив навчальний про
цес. Крім того, утворено
гурток «Програміст»
(ке
рівник Я. М. Кузмюн), де
учні можуть і «поговори
ти» з комп’ютером, і по
грати в різні ігри після
уроків, і навіть написати
свої програми, нехай мо
же ще не дуже вдалі і ла
конічні.
В училищі створена спе
ціальна творча група з
розообки навчальних про
грам на ЕОМ. нуди входять
два викладачі і три учні.
А наступного року
пла
нується написати навчаль
ні програми по математи
ці, фізиці, електротехніці.
Разом з інформатикою на
ЕОМ вивчатимуться і Ці
предмети

«Добрий день, «Молодий комунар»!
Звертаються до тебе дві подруги-десятикласниці.
Пропонуємо відновити рубрику «Хочу листуватися».
Ми хочемо познайомитись з ровесниками, довідатись
як вони живуть, навчаються. Ми захоплюємось сучас
ною радянською й зарубіжною естрадною музикою.
Подаємо свої адреси: 317039, селище Онуфріївна,
вулиця Садова, 14, Плічко Тетяна;
317030, селище Онуфріївна, вул. Поштова, 32, Фе

.

доренко Олена».
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Такі листи серед читацької пошти відділу учнівської
молоді й соціальних проблем — не рідкість. Ось, на
приклад, ще один.
«Звідколи газета почала виходити раз на тиждень
чекаю її з нетерпінням. У нашому класі «Молодий
комунар» читається з інтересом, хоча торік нас при
мушували передплачувати газету. Тепер ми обгово
рюємо статті та нариси, вміщені в ній. Я впевнена, що
не тільки мої друзі, а й уся молодь області, із задово
ленням читає, газету.
Жаль, що не з’являється рубрика «Хочу листувати
ся», — під якою вміщалися адреси моїх ровесників.
Думаю, що в мене багато однодумців. Я хотіла б зна
йти собі друзів у листуванні. Про свої захоплення по
відомляю: люблю шити, в’язати, кроїти, намагаюсь
багато читати. Про ці та інші захоплення хотіла б роз
повісти ровесникам.
З повагою Тетяна КОРІНЬ, учениця 8-А нпссу Кіро
воградської середньої школи № 22».

Учні наполегливо просять відновити рубрику.
Сьогодні друкуємо ще кілька листів з адресами, які
надійшли в редакцію.
«Мені 16 років. Навчаюся на другому курсі Гейворонського машинобудівного технікуму. Навчаюсь доб
ре. Захоплююсь музикою, уболіваю за київське «Ди
намо», сам граю в футбол, колекціоную значки й ка
лендарики. Хотів би листуватися з ровесницею, якій
небайдужі мої захоплення.
Моя адреса: 317600, м. Гайворон, вуя. Гайвсронська,
37, ШАЛАР Олександр».

«Я — школярка. 16 років. Люблю читати художні
твори класиків і сучасників. Подобається сучасна естра
да. Збираю поштові листівки, непогано малюю.
В «Молодому комунарі» найбільше зачитуюсь проб
лемними статтями.
Моя адреса: «317061, селище Знам’янка-2, вулиця
Ленінградська, 87. КОВАЛЕНКО Наталя».

«Ми дружимо з першого класу. Зараз навчаємось у
восьмому класі. Оцінки з навчання — добрі. Разом
ходимо тренуватись в спортивну секцію з баскечболу,
З задоволенням відповімо на листи нашим ровесникам.
Наші адреси: 317528, м. Помічна, вуй. Перемоги, 58-А,
кв. 7, СКАЛЕВА Ольга;
317528, м. Помічна, вул. Жовтнева, 33, ХАРИНА Оле«
на».

Ще один лист надійшов з проханням повідомити ад
реси ровесників з-за кордону. На жаль, ми такої можли
вості не маємо. Тільки в межах області. Тому Валенти
ні Чабаненко з села Червоне Озеро Долинського ра
йону радимо полистати всесоюзну молодіжну пе
ріодику.

ааадаліаідааіаада &алал ідадідададададададададааладалааал
інтелігентна людина жити, не читаючи! Дивне й трохи наївне зали-
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тання.

Але саме з цього починалася

воградського педагогічного

розмова Із студентами-філологами

Кіро

інституту. А потім...

— Говорити, думаю, будемо
тільки
про останні публікації художніх творів
у періодиці, — сказала Тетяна Куколове. — Так от, я досі знаходжусь
під
враженням «Плахи» Чингіза Айтматову.
Серед останніх журнальних
публікацій
мене ніщо так не зворушило. Звичайно,
6v.no багато цікавого, особливо в тій літерстурі, яка довго йшла до читача.

шо ми
ЧИТАЄМО ?

КОР.: Чим вас так вразила «Плаха»!

Т. КУКОЛОВА: Вразила... Складне питан поетів. Не хочу принизити українську про
ня Пошуками істини. Люди, мабуть, скільки зу, але серед сучасних письменників я б
існуватиме світ, битимуться над питанням: віддала перше місце Ліні Костенко. Не
Христос чи Пілат, Авдій чи Базарбай?
давно придбала «Сад нетанучих скульп
Що мені особливо подобається в сучас тур». Це справжня велика поезія.
ній літературі, так це те, що вона ставить
Наталя НЕТРЕБКО. Сьогодні на Україні
проблеми. Не розв’язує, а ставить. Роз- маєлло сильну поезію. Я з особливою ша
ною ставлюсь до творчості Бориса Олій
в взувати повинні ми, читачі.
КОР.: Тобто, на відміну від літератури ника. Читаю завжди і все, що виходить
з-під його пера.
застійних років!
Ще серед останніх публікацій хочу ви
Т. КУКОГ.ОВА: Ну, я не знаю, в ті роки теж
з явились значні твори. Візьмімо творчість ділити поему В. Сосюри «Розстріляне
того ж Ч. Айтматова або Василя Белова. безсмертя», видрукувану в першоллу но
Зараз, правда, можна почути й прочитати мері журналу «Вітчизна» за цей рік...
чимало негативних відгуків на його останДмитро БАРАБАШ. У першому номері
роман «Все попереду».
журналу «Київ»
надрукований роман
ИОР.: Я роман, між іншим, теж не сприй В. Сосюри «Третя рота». Багатющий ма
няла
теріал.
Т. КУКОЯОВА: Чому! Прекрасний роман,
Ми живемо у визначний час. Скільки ці
на мою думку. Місткий, психологічний. кавого! Дехто вважає, що, захопившись
Д-./же подобається образ голосного героя публікаціями раніше не опублікованого,
Медведеве. Це справжній інтелігент, для ми про сучасну літературу не дбаємо. Ме
якого найстрашніша зрада — зрада мо ні здається, це не зовсім так. Якщо сьо
ральна. Справжній інтелігент завжди все годнішній аатор напише щось варте ^ува
сприймає дуже близько.
ги, на зразок роману «Діти Арбату», його
ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ВІДСТУП. Кожен мас надрукують негайно.
право на власну думну. Думка Тетяни Кукопової. можливо, ближча до істини, ніж
моя. Однак, мені роман В. Белова — твір
не того Белова, до якого ми звикли. Пись
менник, по-моєму, мало й приблизно зиае
столичне життя.

Наталя РЕВЕНКО: «Плаха» цікава поста
новкою вічно? боротьби добра зі злом.
На мою думку, в нашій українській літе
ратурі це питання насамперед турбує

КОР.: Вам сподобався роман Анатолія
Рибаиова!
Д. БАРАБАШ: 3 чисто пізнавальної точ

ки зору. Про художні
мовчу.

достоїнства

про

ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ВІДСТУП: Я відчува
ла, що мої співрозмовники ке зможуть
обійти роман А. Ркбакова «Діти Арбату»,
про який сьогодні говорять всі» 8 це зро

зуміло. Ми так довго не знали, якою ці
ною дістався нам день сьогоднішній.
Наталя РЕВЕНкО: Про роман Рибакова

скажу я. З першого курсу відвідую інсти
тутську літературну студію «Обрій». На
одному із засідань ми обговорювали ро
ман. Багатьом він дуже подобається. Ме
ні — ні. Я не знаю, навіщо все це сколих
нулося. Я розумію, в нашому житті була
страшна трагедія, але...
КОР.: Ми повинні знати всю правду...
Н. РЕВЕНКО: В «Дітях Арбату» говорить

ся про партійний апарат, Кіров, Орджонікідзе... Але чому ж дозволяли всім чини
ти зло, чому ніхто не зупинив Сталіна? До
речі, Анатолій Рибаков теж із тих часів...
Д. БАРАБАШ: Наталя про це й на об
говоренні казала. З нею майже ніхто не
погоджувався... Я недавно прочитав п’єсу
«Далі... Далі... Далі...» /Лихайла Шатрова.
КОР.: І якої думки!
Д. БАРАБАШ: Ще не розібрався. Я не

знаю, кого слухати! Коли розповідають
про «чорних воронів», нічні дзвінки, сибір
ські табори, розстріли людей, які поруч із
Леніним робили революцію, то хіба таке
можна пробачити! З іншого ж боку такий
стрибок: від країни в личаках до індустрі
ально: держави, переможено фашизм, по
будовано соціалізм...
Н. РЕВЕНКО. Неймовірно! І я знаю, чо
му таке було можливе. Люди жили з ві
рою. Ви пригадайте того ж таки Сашу
Панкратова з «Дітей Арбату». Він до кінця
вважає: все, що з ним трапилося, — по
милка. Що все проясниться. Скажу чесно,
я заздрю такій вірі.
Т. ЙУКОЛОВА: А я заздрю вірі Авдія
Калістратова. Він мій сучасник, він мені
ближчий.
Д. БАРАБАШ: Більше говоримо про ро
сійську літературу, а українська? Зараз ба
гато можна почути думок. І різних. Справ
ді. Чи є в нашій літературі щось рівноцін
не романові «Плаха»? Не обов’язково о
жанрі роману. Так от, це — «Сад нетану
чих скульптур», книжка поезій Ліни Кос
тенко.
Серед вражень останнього часу... Вже
говорив про роман Володимира Сосюри.
Ще — книга Павла Загребельного «Ней
мовірні оповідання».
Н. НЕТРЕБКО; А мені сьогодні найціка

віше читати пресу. Газети й журнали. На
віть «тонкі». Недавно в «Радянській жінці»
прочитала статтю про Віталія Примакова й
Оксану Коцюбинську. Які були люди! Про
них обов’язково треба розповідати дітям.
А читали ви в «Комсомолці» про Олек
сандра Стовбу? Молодого офіцера, який
загинув у Афганістані?
КОР.: Читала повість О. Дмитренка
«Аист».
Н. РЕВЕНКО: Прекрасна повість. А ще я

порадила б усім філологам (той не тільки
їм) прочитати роман Зиновія Легкого «До
Гераклових стовпів». Автор піднімає важ
ливі для сьогоднішньої школи проблеми.
Примушує задумуватися над питаннями-не
тільки для вчителя важливими, е взагалі
для людини. Засуджує цинізм, моральний
розклад серед вчителів: одні кинулися в
господарство, інші в кар'єру...
Т. КУКОЛОБА: Про такі твори, як по
вість Юрія Щербака
«Чорнобиль» в
«Юности», не можна говорити, сподоба
лось чи не сподобалось. Вражаючі факти,
гола правда про трагічні дні весни поза
торішньої...
Д. БАРАБАШ: Мої товариші говорили
правильно: сьогодні так багато цікавого
з являється в періодиці, що просто не
встигаєш всього охопити. До того ж IV
курс, програма дуже насичена. Інформа
цію доводиться одержувати звідусіль. Що
з прочитаного останнім часом ми поради
ли б прочитати?
КОР.: Перше, що згадаю. Про повість
В. Тендрякова «Замах на марево», надру
ковану журналом «Новый мир» торік, ма
ло говорила критика, а дарма. Обсв’язкоео прочитайте в «Октябре» роман В. Грос
смана «Життя і доля», що зараз друкує
ться. Історичний роман Юрія М у шкетика
«Яса» про Івана Сірка, запорожців розі
йшлося торік у нашому місті блискавичне.
Зараз українські літературні журнали дру*
кують цікаві твори забутої спадщини —
твори М. Хвильового, В. Підмогильного,
В. Винниченка, О. Туріянського та інших»
Врешті, думаю, що вас не треба переко
нувати частіше одвідувати читальні зали
періодичних видань в бібліотека» — нині,
як ніколи, журнали на розхват.
Бесіду вела В. ЛЕВОЧКО.

«Молодий комунар»
23 квітня 1988 року
Л. КУНВЦЬКА, старший науковий
спізробітник музею «Кабінет і
В. і. Леніна в Кремлі: «Шатров квартира
— тала
новитий драматург, який чимало зробив
для ще глибшого розуміння Образу ІлЛіча... Рецензії його
його твопія
творів багатообіцяючі. І глядач поспішає на вистави
Шатрова».
О. О5НКІН, доктор історичних наук:
«Непокоїть, що викладена Шатровим у
h цільному! стилі інформація про події
Й Великого
Великого Жовтня стане надбанням ши
рокого кола людей, які не володіють
методологією історичного аналізу. »
В. МАКСИМОВА, кореспондент газети
«Правда»: «Шатровський «Брестський
мир» виявився однією з найгучніших ви-

t

рами цього жанру були дві п’єси
«Намісник» Рольфа Хофута (про зв’язок
Ватікану з фашизмом) і «Брестський
мир». З єдиною різницею: «Намісник»
відразу обійшов весь світ, а «Брестський
мир» потрапив до шухляди.
Ви масте на увазі перепони, які
з являлися на вашому творчому шляху!
•—• Мої п єси викликали бурхливу реак
цію істориків КПРС у застійний період.,.
Всі твори були заборонені. Наприклад,
мерез «6 липня» я відчув на собі ганьбу
людини, яка стала комуністом за переко
наннями. Вважав цю п’єсу власною
«дипломною партійною працею», але у
відповідь почув: «Покладеш
~
за це партквиток!». У шістдесяті роки вважали
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$тав нинішнього театрального
сезону.
ЕПн виникає у міцних незгодах музичних
Лунань, в дисонансах ритму — зосеред
женій нерухомості та шаленому русі, у
ІМіні гуркоту тишею, у протистояннях
кольорів — червоного та чорного».
£”•1 Б- ПОяОВ' професор: «Шатров одноціг значно негативно вимальовує не тільки
Сталіна і його діяльність, а й весь пе
ріод соціалістичного розвитку
країни.
Проте відповіді на питання «Чому так
сталося?» автор не знайшов...».
* * *
Художнє освоєння історії нашого су
спільства в нинішній період стало своє-

-------

злочином згадувати про Бухаріна, Троїць
кого, Рикова. Але ж вони перебували у
найближчому оточенні Леніна! І щоб хоч
якось віддати належне цим людям, я
вклав їхні прізвища в уста вождя: Ленін
разом із Свердловим розподіляє їх у
найважливіші точки революції. Проте й
цього було досить.
— У всіх своїх п’єсах ви звертаєтесь Л
до Жовтня...
— Дуже важко зізнатися, що ми один ф
із небагатьох народів світу, який не має
повної історії. Наприклад, я був свідком ф
трьох різних історій Великої Вітчизняної
війни. Першу виграв Генералісимус ф
Сталін, другу — Хрущов, третю — Бреж-

Шістнадцятьма
рокамиі
вимірюється історія герба
Його
міста Олександрії.. П
—•
створив до одного із свят
місцевий художник’ В. Шурдук. Були й інші варіанти.
Однак після першої гераль
дичної хвилі середини 60-х
років герб нікому не спало
о
на думку затвердити. Так
герб існував з 1971 по сер
пень 1987 року, не маючи
офіційного статусу. 27 серп
ня 1987 року міськвиконком
Олександрії затвердив свою
візитну картку — герб міс
та. У постанові подається
його опис і зображення,’
добре знайоме
багатьом.
Якби герб було затвердже
но раніше, можливо, не
'змогло б його безкарно спо
творити одне Із київських
. підприємств, що випустило
rone-сувенір — значок із по
рушеними пропорціями і ко
льорами герба.
нєв на Малій землі... Де ж правда? Пре
Здається, тепер за випуск
російську історію XVIII та XIX століть
написано чимало ■— значно більше, ніж ф сувенірів можуть взятися і
самі Олександрівні, бо хто ж
про події, які відбулися після Жовтня.
І пропагуватиме своє місто,
Мене завжди цікавила історія революції
і впевнений, що всі відповіді необхідно
як не вони? Центральна
шукати в ній. Навіть на питання: чому
І композиція герба — стилі
ракові клітини, які не вдалося повністю “ зований колос і квітка, скла-
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рідним лігарагурно-художнім жанром,
Йому неможливо відмовити в дієвості
впливу на громадську свідомість, актив
ному формуванню світогляду. «Покаян
ня» Т. Абуладзе, «Нове призначення»
О. Бека, «Діти Арбату» А. Рибакова, «Бі
лі одежі» В. Дудінцева... До цих творів
Належать і п’єси Михайла Шатрова.
— Михайле Пилиповичу, сучасна мо
лодь захоплюється вашими творами. Та,
на жаль, читачам мало відомо про Шатц^рова-людину.

Народився у тридцять другому. Че
рез п’ять років залишився без батька,
Якого розстріляли, як «ворога народу».
У 1949 році пригадали й про дружину
дворога» — мою матір, що працювала
Учителькою. Тільки рік XX з’їзду КПРС
повернув мені чесне ім’я батька і матір,
Яка провела в таборах сім років... На
вчався з Московському гірничому ін
ституті, здобув інженерський фах. У 1955
році написав свою першу п’єсу «Ім’ям
революції», яка з успіхом йшла у дитя
чих театрах країни. Проте написана во
на була мовою Олександра Каплера та
Михайла Погодіна і тільки значно пізніше
Я знайшов свій стиль.
— Той, що нині називається «політич
ним театром Шатрова»?
— Дійсно, є таке формулювання. Та
Особисто я вважаю, що для власного
Аполітичного театру» зроблено ще неба
гато: «6 липня», «Більшовики», «Сині ко
ні на червоній траві», «Так переможе
мо!», «Брестський мир», «Диктатура со
вісті», «Далі... далі... далі!». Всі ці п’єси
/Зроблені в жанрі документальної дра
ній, яка народилась одночасно в СРСР
та ФРН на початку 60-х років. Слово
^документальна» я трактую як «всерйоз,
Якщо не брехати» (тобто в основі —
Історичні документи), а «драма» — під
порядкування законам художності, аби
було ціказо й зрозуміло. Першими тво«

Найцікавіше — о останні

/ге?
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вирізати у 1956 році, почали проростати
а роки семидесяті? Вважаю, що есє це ЯР
повинно хвилювати всіх нас...
— Останню вашу п’єсу «Далі... Далі... ф
Далі!» розцінюють по-різному. Наприклад, її позитивно сприймають численні
глядачі, а деякі літературні критики хо
чуть неодмінно довести, що все це «ма
рення Шатрова». Одним із головних
аргументів висувається той, що 24 жовт
ня 1917 року на засіданні Центрального
Комітету ніхто не сперечався про зброй
не повстання. Мова йшла тільки проте,
як краще розставити членів ЦК на вирі
шальних дільницях боротьби...
_ Все було далеко не так. В Централь
ному Комітеті напередодні збройного
повстання єдності не було. Ось перші
слова Я. М. Свердлова в цій моїй п’єсі:
«Яков Свердлов, більшовик. Загинув на
другому році революції, безглуздо і ви
падково — «іспанка», грип... У тридцять
чотири роки... 24 жовтня перебував у
Смольному, хоча й рвався на Сердобольську, до квартири Фофанової, де
ми переховували Володимира Ілліча. В
Центральному Комітеті щодо повстання
єдиної точки зору не було, рахунок
йшов на секунди». Все це я стверджую
на основі численних ленінських творів.
Між Леніним і ЦК існували серйозні
суперечки. Ілліч навіть заявив в листі до
Центрального Комітету, що він виходить
з його складу і звертається безпосеред
ньо до партії... Are для цього необхідно
читати самого Леніна, а не його «популя
ризаторів». Ленін хвилювався за долю

Фото В. ГРИБА.

дена з вугледобувного ро
тора, і географічного знаку
бурого вугілля. Стилізовані
зерна колоса мають кольо
ри національного прапора
Української РСР. А низ об
рамляв всім знайома шес
терня.
Герб шахтарського міста
став третім офіційним гер
бом в нашій області ПІСЛЯ
—
Кіровограда (1969) і Долинської (1985).

1987 року — 14 травня і
14 вересня відповідно ство
рено координаційну комісію
по пропаганді нових міських
гербів при Відділенні істо
рії АН СРСР і Всесоюзну
секцію гсральдистів.
Все
союзна секція геральдистів
має свої структурні підроз
діли — відділення у вели
ких містах країни, які явля
ють собою невеличкі гро
мадські об’єднання, що ви
вчають геральдику, ведуть
дослідннцьку роботу і на
дають консультації міськви
конкомам при створенні но
вих гербів.
Таке відділення вже ство
рено в Кіровограді, а кон
сультуються в ньому навіть
з інших республік країни.

революції (до того ж він перебував у
підпіллі). Тон в Центральному Комітеті
завдавали Григорій Зінов’єв та Лев Ка
менев, До речі, останньому належить ви
слів: «Якщо ми вже й зробили таку по
милку, як революція, то необхідно ство
рювати уряд». Зінов’єв і Каменев від
стоювали власну позицію: зібрати сили.
Ленін вважав за необхідне форсувати
повстання. А в Смольному керував Лев
Троцький — голова військово-револю
ційного комітету. Він був «за револю
цію», але уявляв її собі дещо інакше.
І вже для остаточної ясності у цьому пи
танні пропоную усїлА бажаючим відкри
ти четвертий том творів Сталіна, де в
«Промові на зборах в Московському ко
мітеті РКП(б) з приводу 50-річчя з дня
народження В. І. Леніна» йдеться про по
дії 24 та 25 жовтня: «...Ілліч великий, він
не боїться ні ям, ні вибоїн, ні балок на
своєму шляху, він не боїться небезпеки
й каже: «Зведися і крокуй прямо до
мети». Ми ж, практики, вважали, що
несприятливо так діяти, що необхідно
обійти ці перепони, аби потім схопити
бугая за роги. І, незважаючи на всі ви
моги Ілліча, ми не послухалися його,
пішли далі на шляху зміцнення Рад і
довели справу до з’їзду Рад 25 жовтня,
до успішного повстання». Ось так: неба
гато, не мало, а «ми не послухались
його» і «довели справу». Ці слоза Сталін

Повертаючись до герба
міста Олександрії, хочеться
звернути увагу на те, щодо
1917 року всі міста на тери
торії сучасної Кіровоград
ської області, а не тільки
три вищезгадані, мали офі
ційні
герби.
Це були:
Бобринець»
Єлисаветград,
Новомиргород, Олександрія
і Новогеоргієвськ. Ці герби
проіснували більш як по 60
років і далі перейшли в ка
тегорію історичних пам’я
ток, бо їх використання ста
ло неможливим через при
сутність в зображеннях мо
нархічних символів.
Зараз інші часи, й інші
ідеї доносять до нас герби
міст і селищ. У нашій країні
кілька селищ і навіть сіл
мають герби. Щити з гер
бами, які ще не затвердже
ні, встановлені при в’їзді в
Новоукраїнку і ТрепІвку
Знам’янського району. Як
повідомили з АН СРСР, виявив інтерес до створення
герба міськвиконком міста
Новомиргорода. Слово за
іншими виконкомами.
А. АВДЄЄВ,
член ради Всесоюзної
секції геральдмстів.

сказав ще при житті Леніна — 23 квітня
1920 року. Саме такий «ленінізм» і захи
щав Сталін, який згодом перекреслив
ленінську економічну політику...
— Які джерела використовуєте ви для
створення п’єс?
• —Численні читачі та глядачі, з якими
я зустрічався, вважають, що Шатроз
працює з партійними архівами. Це не так.,
В основі моїх п’єс — ленінські роботи
(перше та п’яте видання), а також твори
Сталіна, Бухаріна, інших лідерів резо
люції. Ще використовую газети і жур
нали, видані до 1929 року. Після цього
в «Правде» з’явилась стаття Жданова з
приводу нового підручника історії і
Леніна почали «перебріхувати». А в пар
тійних архівах та інституті марксизму-ленінізму я гість небажаний.
— Нині чимало пишуть про трагічні
тридцяті роки. Причому до цих публі
кацій ставляться неоднозначно.,.
— Все це зникне, якщо ми почнемо
друкувати партійні документи тих років.
Тільки факти! Без коментарів. Вважаю,
що радянські люди зуміють розібрати
ся-в них, порівняти з ідеями вождя. Ад
же для нас усе, що пов’язане з іменем
Володимира Ілліча Леніна, будь-яка кру
пинка його спадщини —безцінні

Розмопу eie С. 5ОЯДДР€(Зп
Москва — Кіровоград.
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«Молодий комунар»

СПОРТ
23 квітня 1Ф88 рону
«

І?

2Й,

З ВАШИХ ЛИСТІВ
«Підтримую випуски клубу «Атлет»,
вважаю його корисним для молоді.
Прошу відповісти на питання: коли
краще всього виконувати вправи. Вран
ці, в обід чи ввечері? Чи, може, будьколи у вільний час? Гадаю, що дізна
тися про це буде корисно усім, хто
вперше взяв у руки гантелі».
(М. Романенко, смт Ульяновка].

иг

Радимо вам проводити тренування
з 17 до 20 години. У вільні від роботи

та навчання дні можна тренуватися
0 десятій годині ранку. Не забувайте
й про сауну. Ось один із графіків тиж
невого тренування для початківців: по
неділок, середа, п’ятниця — тренуван
ня, субота — сауна.
«Шановна редакціє! Звертається до
тебе Сергій Лунів. Мені 13 років, на
вчаюсь у восьмирічній школі села Гли
няне Добровеличківського району. В
класі я найслабкіший, тому дуже хочу
0 0 0 9 0 0 00 © © о е о © о о

подружитися 8 атлетизмом. На
не можу придбати в магазині ні
ЛІВ, ні гирю. І, взагалі, у нас
клубу Атлетичної гімнастики по
ІЦо робити?».

жаль,
гантев селі
існує.

(с, Глиняне Добровеличківського
району).

Нині широко практикується створен
ня клубів за інтересами. Мінімальний
склад клубу — 25 членів. Якщо у вас
С така кількість бажаючих займатися
атлетизмом, то зареєструйте свій клуб,
наприклад, при восьмирічній школі,
яка має право придбати для вас необ
хідний інвентар.
ооо©о©оооооооово©о© є

Вправи на витривалість
10. В. п. — ноги наріз
У багатьох ваших лис носки відтягнуті): 11 ра ночасне вижимання —
но. Перекидання обваж
тах є запитання: як роз зів — «відмінно», 9 — 2X10-12.
винути силову витрива «добре», 7 — «задовіль
3. В. п. — те ж. Підні нювана назад через се
лість. Цим найбільше ці но»;
мання обважнювача у бе — 8—10.
кавляться ті, хто став
11. В. п. — сід, ноги
— присідання на одній сторони — вгору, руки
займатися не тільки атле нозі без опори: 7 — прямі — 2ХЮ—12.
нарізно.
Перекладання
тизмом, а й гирьовим «відмінно», 5 — «добре»,
4. В. п. — те саме. обважнювача із сторони
4 — «задовільно».
спортом.
Піднімання обважнювачів в сторону, намагаючись
уперед — угору, руки торкнутися підлоги яко
Насамперед — що та
РОЗМИНКА
мога далі позаду
прямі
— 2X8—10.
ке витривалість! Це здат
(10—15 ХВИЛИН)
2X8—10.
ність організму долати
5. В. п. — сидячи, ноги
Ходьба в швидкому врізнобіч, якомога шир
втому. Досягають цього
ДЛЯ М’ЯЗІВ НІГ
систематичними
трену темпі з переходом на ше, руки з обважнюва
ваннями. Вправи викону біг. Різноманітні види бі чами в сторони.
12. В. п. — стоячи
ють у середньому темпі, гу: з високим підніман
краю ослона або на не
ДЛЯ М’ЯЗІВ ЖИВОТА
поступово
збільшуючи ням стегна, із закидан
великому підвищенні, об- О
кількість повторень. За ням гомілки назад, ді
6. В. п. — лежачи на важнювач за головою.
гальна витривалість до стаючи п’ятою сідницю,
спині, обважнювані за Підніматися й опускатися
сягається
різнобічною із
стрибками. Ходьба головою.
Напружуючи на носках — 2X10—12.
фізичною підготовкою, глибокими випадами в
м
’
язи
черевного
пресу,
13. В. п. — стоячи на о
а спеціальна — заняття поєднанні з поворотами
лягти
ослоні з обважнювачами
ми
певними
видами й нахилами тулуба впе сісти, потім
2X8—10.
в опущених руках. Гли о
спорту. Вага обважнюва- ред, на носках, п’ятах,
7. В. п. — сидячи на бокі присідання, опус
чів має бути такою, щоб на внутрішньому й зов
закріплені, каючи обважнювач! де ©
П можна було вільно нішньому зводах стопи. ослоні, ноги
обважнювані за головою. що нижче ослона — О
підняти
10—12 разів. Повільний біг.
э
Відхилятися назад, ляг 2ХЮ-12.
Вправи виконують легко,
ти, повернутися у в. п.—
ОСНОВНА ЧАСТИНА
без затримки дихання й
2X8—10.
ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА *
(60—70 ХВИЛИН)
напруження.
ДЛЯ М’ЯЗІВ ШИЇ

8. В. п. — сидячи на
ослоні і тримаючись за
1. В. п. — ноги наріз нього руками. Виконува
но, руки на поясі. Нахи ти колові рухи ногами з
ли голови вперед-назад- обважнювачами,
затисколові нутими між ступнями —
— згинання й розги вліво-вправо,
нання рук в упорі на бру обертання голови вліво- 6—8 разів у кожен бік.
сах (між спинками стіль вправо — 2X8—10.
ців): 9 разів — «відмін’ ДЛЯ М’ЯЗІВ ПЛЕЧОВОГО
для м’язи спини
но», 7 — «добре», 5 *—
ПОЯСУ І РУК
1 «задовільно»;
9. В. п. — ноги наріз
і
— «кут» з упору на
2. В. п. — сидячи на но, обважнювач на пле
1 брусах (з обов’язковою ослоні, обважнювані біля чах. Пружинисті нахили
ЇЇ] фіксацією, ноги прямі, плечей. Почергове й од- вперед — 2X6—8.

А тепер підіб’ємо під
сумки попередніх тре
нувань,
вдавшись
до
контрольних вправ:

Ё1
Я

Будівництво
починається

(5—10 ХВ.)

і
і

Хто не знає цього мужнього чоловіна, який під час
важкої хвороби захопився атлетичною гімнастикою і
дивує увесь світ? Валентин Динуль — один із наисильніших людей світу.
На знімну: фоторепродукція однієї з афіш, яка
запрошує любителів цирну на цінаве видовище.
Фотохроніка ТАРС.

1Э-

Рекорди Кіровоградської області з силового триборства

0 (ЖИМ ЛЕЖАЧИ+ПРИС1ДАННЯ + СТАНОВА ТЯГА)

ЗА СТАНОМ НА
Спокійна ходьба, по- 0 Вагова ІЯ Атлет'
категорі
труШування розслабле
60 КГ Сергій Кос
ними руками, ногами. •
тенко
Дихати глибоко й рит- ф 67,5 кг Олександр
мічно. Під час ходьби
Нестеренко
постійно
стежити
заО
75 кг Юрій Шнеєр
осанкою: голову трима-^ 82,5 кг Олександр
ти прямо, плечі ледь ви-^
Рогозін
простати назад, живітф
90 кг Володимир
Балакирьов
підтягнутий. Водні про-ф
100 кг Вячеслав
цедури. Запис в щоден
Жуков
ник самоконтролю.

■ З ПРИДБАННЯ ВІДПО
ВІДНИХ
МАТЕРІАЛІВ.
ДЛЯ ТИХ, ХТО БУДУЄТЬ
СЯ АБО ТІЛЬКИ ЗБИРАЄ
ТЬСЯ ЦИМ ЗАЙНЯТИСЯ
В ПРИЗНАЧЕНА НАША
ДОБІРКА. В НІЙ МИ ІН
ФОРМУЄМО ПРО ДЕЯКІ
БУДІВЕЛЬНІ
МАТЕРІА
ЛИ, ЯКІ ВИ ЗМОЖЕТЕ
ПРИДБАТИ, СКОРИСТАВ
ШИСЬ ПОСЛУГАМИ СПЕ
ЦІАЛІЗОВАНИХ ПІДПРИ
ЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КО
ОПЕРАЦІЇ ПО ПРОДАЖУ
ЛІСОБУДІВЕЛЬНИХ МА
ТЕРІАЛІВ.
Черепиця (чорна метале
ва та оцинкована малих
розмірів) — легкий, достат
ньо міцний водонепропиклий матеріал для покрівлі
житлових та господарських
будівель.

Ціна — 2 крб. за 1 ум. од.
Сталь покрівельна чорна
70X 140 см. Ціпа — 65
коп. за 1 кг.
Будівельний ліс шпилько-

23 КВІТНЯ 1988 РОКУ

Дата
ВС7 ановлення

Результат

280 (65+90+125)

21.02.1988

455 (100 + 170+185)
500 (145+155+200)

20.12.1987
21.02.1988

625 (180+225 + 220)

21.02.1988

і

550(140 + 200 + 210) 20.12.1987
700(180 + 250+270)

21.02.1988

вих та листяних порід
реза, вільха, осика) для
ти м ч а со в и х п р и м і ще и ь.
Середня ціна — 28 крб,
за 1 м3.
Деревноволокниста ізоля
ційна плита (ДВП). Вико-'
ристовується для утеплення
і звукоізоляції житлових та
підсобних приміщень.
Ціна — 65 коп. за 1 м2.
Керамічні труби. Незамін
ні при спорудженні каналізацій та водостоків, можна
застосовувати і для димарів.
Ціна — 3 крб. 60 коп. за
1 п. м.
Візерунчасте скло. Відзна
чається не тільки міцністю,
але й несе декоративні функ
ції. Ним особливо добре
склити веранди і внутрішні
двері житлових будинків.^
Товщина скла — 2,5—4 ммг
Ціпа — 2 крб. 30 коп. за
1 м2.
1 крб. 50
Віконне скло
коп, за 1 м2.
УКООПТОРГРЕНЛАМА.

«Молодий комунар»

25 КВІТНЯ
Д ЦТ (І програма)

Мультфільм. 118.25 — Док.
фільм «Джо Половеькі
Г
—
американський
мрійник».
19.45 — О. Островський. «На
. 6^° 7" <12° хвилин». 8.35 всякого мудреця доволі про
Футбольний огляд. 9 20— стоти». ФільхМ-вистава Дер
ІПацани». Худ. фільм, ю 50 жавного
театру їм. Євг. Вах
Г* Новини. 15.30 — Новини. тангова. 21.00
«Час». 21 40
5.45 — «П’ятирічка: діла і ~ Прожектор - перебудови.
Люди». Док. фільм. 16.35 — 21.00 — Продовження фільДітям про звірят. 17.05 — му-вистави «На всякого муд
Й??їни“ Д°к. Фільм.
доволі простоти» 23 20
.18.00 — Виступ Фольклорно- реця
Сьогодні у світі. 23.30 —
ІГр ансамблю «КОЛХбїЬ Гру* —
«Дійові
особи». Про молодо
'зинської філармоній
*
го вчителя з Алма-Ати А. Іс-

26 КВІТНЯ
А ЦТ (І програма)

какова та його ефективний
метод навчання в школі.

16.30 — Новини. 16.40 —
Срібний дзвіночок. (Харків).
17.00 — Кінопрограма «Ди
вовижний світ природи*,
«Землі священої куточок»,
«Літній сад», «Великий Ка
ньон». 17.30 — Фільм-концерт «Мир дому твоєму».
17.45 — Телевізійна школа
господарювання. 18.30 —
День за днем. (Кіровоград).

18.45 — Телефільм «Театр а
вулиці Макаренка». (Кірово
град). 18.55 — Наші довідки.
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — «Час
рішень — час дій». Малі
міста республіки. 20.15 —
Телеспортарена. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Все про кі
но». 23.00 — Вечірній віс
ник. 23.30 — Музичний мо
нітор

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Навчальна програма «Мете
лики високогір’я». Науковопопулярний фільм. 8.35. 9.35
— Історія. 8 кл. Початок ре
волюційної діяльності В. І.
Леніна. 9.05 — Російська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ. Ос
нови інформатики і обчис
лювальної техніки. 10.35,
11.35 — О. Твардовський. «За
Валлю даль». 10 кл. 11.05—
ок. фільм. 12.05 — «Дорос-

лі і діти». Док. фільм. 12 23
— Фільм «Перша кінна». 1 і
2 серії. У перерві — 13.30 —
Новини.
18.00 — Новини.'
18.15 — Міжнародна панора
ма. 19.00 — Футбольний
огляд. 19.45 — Вечірня каз
ка. 20.00 — Служу Радян
ському Союзу! 21.00 —«Час»,
21.40 — Прожектор перебуч
дови, 21.50 — Екран док.
фільму. «Прощаюсь, до вест
ни...». 22.40 — Співає Кар
луш Ду Карму. (Португалія).
23.35 — Новини.

розі». Про проблеми будів
ництва нового зоопарку в
Москві. 19.10 — Сьогодні у
світі. 19.45 — Творчий вечір
поета Л. Ошаніна в Колонно
му залі Будинку Спілок.
21.00 — «Час». 21.40—Про
жектор перебудови. 21.50 —
Продовження творчого вечо
ра поета Л. Ошаніна. По за
кінченні — 23.10 — Сьо
годні у світі.

фільм «Віч-на-віч». 1 та 2 се
рії. 11.40 — «Шкільний ек
ран». 10 клас. Українська
літератури. 12.10 — «Добро
го, вам здоров’я», Боротьба
з наркоманією. (Сімферо
поль). 12.40 — Новини. 12.55
— «Стосується кожного». Де
взяти гроші?
(Відеорепортаж прямої передачі від 15
квітня). 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок.
(Львів). 17.00 — «Мости єд
нання». Змагаються гірники
Донбасу і Кузбасу. 17.30 —
Романси П. Чайковського.

17.45 — Тверезість — нор
ма життя. «Важкі діти». (Кі
ровоград). 18.30 — День за
днем. (Кіровоград). 18.45 —
Фільм-концерт «Баркарола».
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — «Незабутні».
На
родний
артист
УРСР
М. Яковченко. 20.40 — На
добраніч, дітиі 21.00 —«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Світ кінофантастики». Худ. фільм «Уні
кум». 23.15 — Вечірній віс
ник. 23.40 — Е. Станкович.
Маленька соната.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Навчальна програма. «Гоголівськими шляхами». Науко
во-популярний фільм. 8.35,
9.35 — Музика. 2 кл. 9.05—
Французька мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Учням СПТУ.
Естетичне виховання. 10.35,
11.35 — Історія. 6 кл. 11.05—
Французька мова. 2 рік на
вчання. 12.05 — Телефільм
«Парашути на деревах». 1 се
рія. 13.10 — «Міста і роки».
Док. фільми. 13.50 — Нови-

ни. 13.55 — Денний сеанс
повторного телефільму. До
170-річчя з дня народження.
«Карл Маркс. Молоді роки».
1 серія. 18.00 — Новини.
18.15 — Музичний
кіоск.
18.45 — Ритмічна гімнасти
ка. 19,15 — «Відкритий ро
яль». Мазурки Ф. Шопена.
19.40 — Док. фільм. 20.00—
Вечірня казка. 20.15 — «До
шістнадцяти і старші». 21.00
— «Час». 21.40 — Прожек
тор перебудови. 21.50 — Ки
нопанорама. 23.20 — Ранко
ва пошта (повтор). 23.50 —
Новини.

(Афганістан). 18.05 — Хви
лини поезії. 18.10 — Назуст
річ XIX партійній конферен
ції. «Партійний комітет і
перебудова». Про досвід ро
боти Гродненського місько
го комітету Компартії Біло
русії. 18.55 — Футбол. Від-,
бірковий матч олімпійсько
го турніру. Збірна СРСР —
збірна Болгарії. У перерві—
19.45 — Сьогодні у світі.
20.50 — Співає і танцює мо
лодість. 21.00 —- «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Камера дивиться у
світ. 22.45 — Сьогодні у сві
ті. 22.55 — Грає концертний
ансамбль «Експрес».

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —
«Все про кіно». 10.25 —«Ще
раз про Червону Шапочку».
Лялькова вистава. (Одеса).
11.15 — Художній
фільм
«Унікум». 12.40 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 —
Срібний дзвіночок. (Одеса).
17.00 — В. Лятошинський.
«Український квінтет». 17.45
— «Тверезість — норма жит
ня». Боротьба з самогонова
рінням на Дніпропетров
щині.
18.00 — «Агро
пром: проблеми і пошу
ки». Екзамен на зрілість.

18.30 — День за днем. (Кі
ровоград). 18.45 — Телефільм
«Дайте приз моєму собаці».
(Кіровоград). 18.55 — Кінозамальовка. «Квіти». (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.35 — До XIX Все
союзної конференції КПРС.
«Звіримо час». 20.05 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Со
кіл» — «Спартак*» (Москва).
III період. 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Співає народ
на артистка УРСР Н. Матвієнко. 22,15 — «Білий верх,
чорний низ». З циклу «Че
рез обставини, що склалися.

22.55 — Вечірній вісник.
23.25 — Музичний монітор.
(Співає М. Хамракулова).

ми. 13.55 — Новини. 14.00—
Денний сеанс повторного те
лефільму. «Карл Маркс. Моч
лоді роки». 2 серія. 18.00—
Новини. 18.15 — «Для всіхі
для кожного». Док. теле
фільм. 19.20 — Мультфіль
ми для дорослих. 19.40 —
Док. телефільм. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Лауре
ати Міжнародного конкурсу
їм. П. Чайковського. В. Тре
тьяков (скрипка). 21.00 —'
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Футбол.
Товариська зустріч. Збірна
СРСР — збірна ЧССР. 23.20
— Новини.

6.30 — «120 хвилин». 8.35
О. Островський. «На вся
кого мудреця доволі просто
ти». Фільм-вистава. 15.30 —
Новини. 15.45 — Програма
Пермської студії телебачен
ня. 16.45 — Кінонарис «У
країні левових гір». Про
С’єрра-Леоне. 17.10 — Но
вини. 17,15 — «Автографа. А УТ
Літературна вікторина для
старшокласників. 18.30
—
9.00 — Новини. 9.15 —
Мультфільм. 18.40 — «На по Народні мелодії. 9.25 — Худ.

27 КВІТНЯ
А ЦТ (і програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
___
*- Дітям про звірят. 9.05 —
Клуб мандрівників. 10.05 —
•Новини. 15.30 — Новини.
15.45 — «Союз науки і пра
ці». Док. фільм. 16.15 —
«Про що співають діти Зем
лі». Конкурс дитячої пісні у
М. Болонья. 17.15 — Новини.
І7.20 — «Ферма в місті і за
містом». Про розвиток під
лобних господарств підпри
ємств Міністерства автошля
хів Казахської РСР. 17.40 —
Концерт ансамблю «Каргіс»

четвер
28 КВІТНЯ

А ЦТ (1 програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
*97 «Автограф». Літературна
Вікторина для старшоклас
ників. 9.50 — Футбол. Відбірковий матч олімпійського
Т.УРніру. Збірна СРСР —
Збірна Болгарії. 2-й тайм.
<Товариська зустріч. Збірна
Угорщини — збірна Англії.
2-й тайм. У перерві — 10.35
Новини. 15.30 — Новини.
15.45 — «Діла і турботи агроПрому». Док. телефільм. 16.05
— Концерт Державного во-

А УТ

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Навчальна програма. «Лю
бові вірна». Науково-попу
лярний фільм. 8.35, 9.35 —
Фізика. 8 кл. 9.05 — Німець
ка мова. 1 рік навчання.
10.05 — Учням СПТУ. Астро
номія. 10.35, 11.35 — Історія.
9 кл. 11.05 — Німецька мо
ва. 2 рік навчання. 12.05 —
Телефільм «Парашути на
деревах». 2 серія. 12.10 —
«Далеке близьке». Док. філь-
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кально-хореографічного ан
самблю Марійської АРСР
«Марій Ел». 16.55 — Нови
ни. 17.00 — Наука: теорія,
експеримент.
практика.
17.30 — «...До шістнадцяти і
старші». 18.15 — Фантасти
ка в мультиплікації. Мульт
фільми. 18.35 — «Людина і
закон». До 70-річчя створен
ня пожежної охорони в краї
ні. 19.10 — Сьогодні у світі.
19.30 — Перебудова: пробле
ми і рішення», «Школа 1
життя». 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — «Музика в ефірі». У

■
29 КВІТНЯ
А ЦТ (І програма)

суботу
ЗО КВІТНЯ
-■Аї ЦТ (І програма)
6.30 — <120 хвилин». 8.35
Концерт Зразково-показо
вого оркестру Комендатури
Московського Кремля. 9.00—
«Чого і чому?». Передача для
дітей. 9.30 — «Час, який зав
жди з нами». Док. фільм
про О. Коллонтай із циклу
«Вони були першими». 10.10
— «Дебют». Грає О. Ашіамурадова (фортепіано). 10.30—
Всесоюзна читацька конфе
ренція. Журнал «Москва».
11.45 — Виступає фольклор
ний ансамбль «Теленкуца».
$2.00 — Для всіх І для кож
ного. 12.30 — «У країнах со

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —
Грають юні музиканти. (Хар
ків). 9.45 — Док. фільм «Сер
гій Залнгіп». 10.15 — Худ.
фільм «Суєта суєт». 11.40 —
«Шкільний екран». 9 клас.
Російська література. 12.15
— Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок.
(Кіровоград). 17.00 — Рес
публіканська
фізико-математична школа. «Математи
ка і біологія». Передача II.

(«Живий ефір»). 17.30 —
Скрипкові мініатюри. (Уж
город). 18.00 — «Колектив і
п’ятирічка». 18.30 — День за
днем. (Кіровоград). 18.45 —
Мультфільм «Плюх та пліх».
(Кіровоград). 18.55 — Наші
довідки. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 —
«По совісті». 20.15 — Пісні
1. Шамо. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови.
21.50 — Молодіжна
студія «Гарт». 23.20 — Нови
ни. 23.35 — «Музичний мо
нітор». Муз. фільм «На
строї».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Навчальна програма. «У мо
рях твоя дорога». Науковопопулярний фільм. 8.35. 9.35
— Природознавство. 4 кл.
8.55 — «Бородіно». Науковопопулярний фільм. 9.05 —
Іспанська мова. 1 рік на
вчання. 9.55 — «Про маму».
Науково-популярний фільм.
10.05 — Учням СПТУ. Істо
рія. 10.35, 11.35 — Фізика.
7 кл. 11.05 — Іспанська мо
ва. 2 рік навчання. 12.05 —
Телефільм «Везуча людина».
1 серія. 13.10 — Док. теле

фільм. 13.30 — Новини. 13.33
— Денний сеанс повторного
телефільму. «Карл Маркс.
Молоді роки». З серія. 18.00
— Новини. 18.15 — Сільська
година. 19.15 — Футбол. То
вариська зустріч. Збірна
Угорщини — збірна Англії.
2-й тайм. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Ритмічна гім
настика. 20.45 — Народні ме
лодії. 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50
— Телефільм «Везуча люди
на». 1 серія. 22.55 — Водне
поло. Міжнародний турнір.
23.25 — Новини.
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17.45 — «...И вечной памятью
двенадцатого года». Док. те
лефільм. 18.15 — Музична
скарбниця В.-А. Моцарта.
Концерт № 27 для фортепіа
но з оркестром. 19.05 — Сьо
годні У світі. 19.25 — Док.
фільм «Дзвін Чорнобиля».
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 —
«Співає Андрій Миронов».
Кіноконцерт. 22.45 — Інтерсигнал. 23.15 — «Погляд».
Вечірня
інформаційно-му
зична програма.

6.30 — «120 хвилин». 8.35
у- Концерт молодих солістів
Державного академічного те
атру опери та балету УРСР
Ім. Т Г. Шевченка. 8.55 —
Мультфільм. 9.10 — Людина
і закон. 9.40 — Дійови осо
би. 10.25 — Новини. 15.30 —
Новини. 15.45 — Співас ук
раїнський народний хор кол
госпу «Мартовський». 16.05
і— Фільм — дітям. «Зоопар
ку сняться сни». 17.10 — А УТ
Новини. 17.15 — «Чого і чо
9.00 — Новини. 9.20
му?». Передача для дітей.

перерві — 22.50 — Сьогодні
у світі.

—

Виробнича гімнастика. 9.30
— «Відеомлин». «Музична
програма». 10.35 — «Шкіль
ний екран». 5 клас. Музика.
11.05 — Грає оркестр народ
них інструментів державної
консерваторії. 11.45 — Нови
ни. 12.00 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок.
17.00 — Концерт з творів
українських композиторів.
(Ужгород). 17.25 — Науковопопулярний фільм «Із жит
тя Вернадського». 18.00 —
«Колектив і п’ятирічка». Пе
редача II. (Ворошиловград).
18.30 — День за днем. (Кіро
воград). 18.50 — Телефільм

«Заповітними
стежками».
(Кіровоград). 19.Об — Акту
альна камера. 19.35 —«Темп».
Телерадіопереклик. 20.35 —
Реклама. 20.45 — На добра
ніч, діти! Дістати до неба.
21.00 —«Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 —
«Добрий вечір, хліборобе!».
Інформаційно - розважальна
програма. 22.50 — Новини.
23.05 — Вечірній концерт.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Навчальна програма. «Ма
люнки Достоєвського». На
уково-популярний
фільм.

8.35, 9.35 — «Світ, що нас
оточує». 2 кл. 8.55 — «Фрідріх Цандер. Повернення».
Н а у ково-по пуля р ни й фільм.
9.05 — Англійська мова. 1 рік
навчання. 9.55 — «Літопи
сець Сибіру». Науково-попу
лярний фільм. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Історія. 10.35,
11.35 — Історія. 7 кл. 11.00
— «Обличчя дисплею». На
уково-популярний
фільм.
11.10 — Англійська мова.
2 рік навчання. 12.05 — Те
лефільм «Везуча людина». 2
серія. 13.10 — Концерт учас
ників XXII Всесоюзного му
зичного фестивалю «Мерци-

шор>>. 14.00 — Новини. 14.03
— Денний сеанс повторного
телефільму. «Карл Маркс.
Молоді роки». 4 серія. 18.00
— Новини. 18.10 — Клуб
мандрівників. 19.10 — Б. Ти
щенко. Балет «Дванадцять».
20.00 — Вечірня казка. 20.13
— Водне поло. Міжнародний
турнір.
20.45 — Виступ
ф ол ь кл орного
ансамблю
«Крупнцькі музики» Будиш
ку культури колгоспу «Но-,
вий побут». (БРСР). 21.00 —'
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Теле
фільм «Везуча людина». 2
серія. 22.55 — Новини.

і і і і і і і І і і і и і і 11 іЩі іц«■« > >і■ її і ■ ■ а ■ її а в а ■ II в її • а »а а а а
ціалізму». Тележурнал. 13.00
— «Наші сучасники». Теле
фільм «Гори, гори, ясно». 1 і
2 серії. У перерві — 14.05Новини. 15.25 — «Семеро
сміливих, або... Атака». Про
військово-патріотичне вихо
вання молоді. 16.35 — Ре
дакція міжнародного життя
представляє:
«Політичний
портрет? Наш європейський
дім. Шведські піраміди».
17.40 — Док. фільм. 18.10—
Пісня-88.
19.35 — Новини.
19.40 — Сімейний
екран.
Фільм «Вїтя Глушаков —
друг апачів». 21.00—«Час».
21.40 — У суботі' ввечері.
Телевізійне
знайомство,
Марія Бієшу. 23.10 — Супут-

ник телеглядача. 23.45 —
Новини.
23.55 — Концерт
артистів зарубіжної естради.
А УТ
9.00 — Новини. 9.15—Рит
мічна гімнастика. 9.45—Цир
кова програма. (Донецьк).
10.30 — Кіноекран ДАІ. По
года. (Експрес-інформація).
10.35 — «Народні таланти».
Ансамбль бального танцю
«Конвалія». (Кіровоград на
Республіканське телебачен
ня). 11.15 — Дж. Россіні. «Се
вільський цирюльник». Ви
става. 14.05 — «Доброго вам
здоров’я», Відповіді на листи
телеглядачів. 14.35 — «Смі-

шинки». Московський театр
пантоміми. (Донецьк). 15.20
— Худ, фільм «Прийшла і
вам кажу». 16.45 — «Скарби
музеїв України». С. Шишко.
«Квіти».
17.00 — «Адреси
друзів». Телеміст школярів
Києва і Братіслави. 18.30 —
Кінопрограма «У світі пре
красного». 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Телетурнір «Сонячні кларнети». Са
модіяльні художні колекти
ви Кіровоградської області.
(Кіровоград). 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Художній Фільм
«Комісари». 22.55 — Вечірній
вісник. 23.25 — Музичний
монітор. (Концерт артистів
Югославської естради).

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Програма «Думка». «Студія
представляє».
«Куранти».
9.00 — «Співзвуччя». Пісні
боротьби й протесту. Рево
люційний плакат. 10.00 —
Здоров’я. 10.50 — Твоя ле
нінська бібліотека. В. І. Ле
нін. «Чергові завдання Ра
дянської влади». 11.30 —
Школа: час перемін. 12.20 —
«Навколо світу». Кіноальманах. 13.20 — Бесіди про ро
сійську культуру. «Молода
людина кінця XVIII — по
чатку XIX століття». 14.00—
«Очевидне — неймовірне».
Година листа. 15.00 — Док.

фільм. 15.40 — «Притяган
ня». Виступ ансамблю на
родної пісні «Витоки». 16.10
— Фільм «Власна думка».
17.40 — Казки про мульти
плікацію. 18.25 — Телеміст
школярів СРСР — СШгХ. Про-!
довження розмови. 19.25 —І
Антологія короткого оповіч
дання. А. Платонов. «На зо-:
рі туманної юності». 20.00—’
Вечірня казка. 20.15 — Не-»
забутні
музичні вечори.
С. Прокоф’єв. Концерт № 2
соль мінор для фортепіано з
оркестром. 21.00 — «Час»;
21.40 — На екрані — кіно*
комедія. «Любов і голуби».
23.20 — Новини.
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І ТРАВНЯ
А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.15 —
Док. фільми. 9.00 — Тираж
«Спортлото». 9.10 — Пісні і
танці народів СРСР. 9.40 —
Москв«. Красна площа. Пе
редача. присвячена Дню
Атл народної
солідарності
'Годящих — 1 Травня. По
закінченні — «Пісні про
Москву». 12.00 — Док. теле
фільм. 12.20 — Телефільм
для дітей «Мільйон пригод.
Острів іржавого генерала*.
13.30 — Святковий піонерйышй концерт, 14.00
Я

люблю тебе, життя. 14.05—
Мультфільми. 14.35 — Всі
люблять цітрк. 15.20 — «Ма
ленький щасливий хлопчик».
Вокальний цикл Р. Паулса
на вірші М. Кармема. 15.40—
Мультфільм. 16.10 — Кіно
концерт
«З посмішкою».
16.55 — Хвилина поезії. 17.00
— «Барви «Веселки».
За
ключний концерт Міжнарод
ного фестивалю телепрограм
народної творчості. 18.35 —
Новини. 18.40 — Телефільм
«Син». 1 і 2 серії. 21.00 —
Репортая: про святкування
Дня міжнародної солідарнос
ті трудящих — 1 Травня.
22.00 —. «Ширше коло».

Естрадна програма. У пе
рерві — 23.20 — Новини.
А УТ
9.00 — Таланти, твої, Ук
раїно. 9.45 — 3 святом Пер
шотравня. Київ. Площа Жовт
невої Революції. Передача,
присвячена дшо Міжнарод
ної солідарності трудящих—
1 Травня. 12.20 — «Травнева
райдуга». Поетична компо
зиція. 12.40 — Вінок друж
би. Концерт. 13.40 — Док.
фільм «Рейс крізь пам’ять».
14.35 — Худ. телефільм «Про
вінційна історія». 16.00 —
Кубок європейських чем
піонів з гандболу. Фінал,

Жінки. «Спартак» (Київ) —
«Хіпобанк» (Відень, Австра
лія). В перерві — телепрестайм. 17.20 — Мультфільми
про пригоди запорізьких
козаків. 18.00 — Першотравневий репортаж з площі Кі
рова. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.45 —
Концерт заслуженого ан
самблю народного танцю
УРСР «Ятрань». (Кіровоград
на Республіканське телеба
чення). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — Репортаж про
святкування дня Міжнарод
ної солідарності трудящих
1 Травня. 22.00 — Художній
Фільм «Апеляція».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20—
Співає і танцює молодість.
8.35 — Док. фільм. 9.10 —
Пісні 1 танці народів СРСР.
9.40 — Москва, Красна пло
ща. Передача, присвячена
Дшо міжнародної солідар
ності трудящих — 1 Травня.
По закінченні — Пісні про
Москву. 12.00 — Мультфіль
ми. 12.20 — Країна моя —
квітучий сад. 13.00 — -«Мир,
Труд. Травень». Поетична
композиція. 13.30 — Теле
фільм «Державний кордон».
Фільм 4. «Червоний пісок».

1 і 2 серії. 15.50 — Концертвальс. 16.30 — «І жартома,
і всерйоз». Сатирична пере*
дача. 17.30 — Казки про
мультиплікацію. 18.40
—4
Грає ансамбль «Оризонт».
18.50 — Кіноетюд. 18.55 —і
«Мозаїка минулих
років»;
Естрадний концерт. 20.00—4
Вечірня казка. 20.15 —*
«Журнал мод представляє...»;
2і.оо — Репортаж про свят
кування Дня міжнародної
солідарності трудящих —4
1 Травня. 22.00 — «Ілюзіон».
Фільм Г. Александрова. «Ве-.
селі хлоп’ята». 23.40
НОч
вини.

«Молодий комунар»

23 квітня і $88 року

д

Після виходу на екрани «Зірки принадлиД. Т.: Ігоре, як ви сгали артистом!
І. К.: Ще з дитинства мріяв про роботу в вого щастя» стали надходити пропозиції
■ іеатрі, та шлях до мети виявився тернис- від кінорежисерів. Найбільш значною ро
|В тим Не вдалося зразу вступити до теат- ботою вважаю стрічку «Тєгеран-43». Тут
в рального, певний час учився в будівельному довелося працювати з чудовими артистами
■ інституті, Але все-таки свого добився і
д став навчатися на акторському факультеті у
Державному інституті театрального мис■ тецтва. Після закінчення розподілили у труд пу Московського театру імені Маяковсько_ го, де працюю й зараз. Першим моїм спек■ таклем був «Хазяїн лазні і городів» за опоЩ віданнями В Шукшина.
д 5 в кіно прийшов не зразу. Ще в дитин2 стві, коли вшосте дивився фільм «Біле сонНАШ ГРОМАДСЬКИЙ
КОРЕСПОНДЕНТ
В це пустелі» режисера Володимира Мотиля,
Ц мені здавалося, що кіноартистом я ніколи ДМИТРО ТКАЧЕНКО БЕСІДУЄ З АКТОРОМ
ТЕАТРУ І КІНО ЗАСЛУЖЕНИМ АРТИСТОМ
■ не зможу стати. Але через роки сал*.е Мо
РРФСР, ЛАУРЕАТОМ ПРЕМІЇ ЛЕНІНСЬКО
тиль запросив мене, початківця, у свій фільм
ЯВІ «Зірка принадливого щастя». Почав знімати ГО КОМСОМОЛУ ІГОРЕМ КОСТОЛЕВСЬКИМ.
д всупереч усім творчим комісіям. Цей фільм
в став для мене улюбленим. Вдалося доторк- А. Джигарханяном, Н. Білохвостиковою,
В нутися до долі людини, котра жила в один А. Філозовим, К. Юргенсом, А. Делоном.
В час із Пушкіним. Рилєєвим — життя декаб- Зйомки проходили в Англії, Франції, у на
■ц риста Івана Анненкова. Досі стискається шій країні. Були труднощі, але винагородою
2 серце, коли згадую моменти зйомок. Ка- стали головний приз Московського міжна
В жуть, що я дуже легко тоді грав, скакав на родного кінофестивалю, успіх у глядачів.
В коні, зокрема. А я думаю, як на кожен но- Д. Т.: Кого б ви назвали своїми учителя
д вий дубль ішов як на бій...
ми в житті!

«КУМИРІВ
НЕ СТВОРЮЮ»

0. К.: Спочатку, звичайно, батьків. Вони
мене виховали, направили в життя. Навчання
триває й донині. Протягом усього життя
вчуся у акторів, режисерів, у всіх, із ким
працюю, у тих, хто поруч зі мною. Велику
-роль для мене зіграла творчість таланови
тих людей, таких як Смоктуновський, Алей
ников, Бабочкін.
Д. Т.: Хто єаш кумир у кіно!
В. К.: Кумирів для себе не створюю. У ра
дянському й зарубіжному кінематографі
можна виділити групу особливо цікавих ар
тистів. Наприклад, Олег Борисов, Ален Де
лон.
Д. Т.: Над чим зараз працюєте!
В. К-: В театрі імені Маяковського ідуть
репетиції нової вистави «Круг» за п’єсою
С. Моема. А в кіно мені довірили роль
шкільного вчителя у картині «Блазень», яка
знімається на студії імені Горького.
Д. Т.: Ваш життєвий девіз!
!. К.: Майже такий, як у льотчиків: уперед
і вище.
Д. Т.: Що б ви хотіли побажати актору
Ігорю Костолевському!
В. Н.: Передусім не метушитися. А також
побільше серйозних ролей у театрі те кіно.

@ Сподіваємось, не тільки
жителів Ленінського району
зацікавить свято, яке відбу
деться сьогодні, 23 квітня о
15 годині в парку культури
і відпочинку імені В. І. Ле
ніна. День Ленінського ра
йону — така офіційна назва
торжества,
присвяченого
118-й річниці від дня народ
ження В. І. Леніна. В про
грамі концерт х у до ж и ьої
самодіяльності,
спортивні
змагання, відкриття агіта
ційних майданчикії у різних
м і к рор а йон а х
Л спіне ького
району.
О Увага, любителі баль
них танців! Завтра, 24 квіт
ня, о 12 годині у примішен
ій будинку культури заводу
радіовиробів
розпочнеться
заводський конкурс бальних
танців.
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ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

■ ЯБЛОКИ НА СНЕГУ

О Не бракує шанувальни
ків у народної
артистки
РРФСР Валентини Толкунавої. Тим більш приємно бу
де кіровоградням зустрітися
із співачкою, концерти яко^
відбудуться 23 квітня в при
міщенні обласної філармоній
Початок о 18 год. і 20 год.
ЗО хв.

Из репертуара В. МУРОМСВА.

■

Яблоки на снегу, розовые на белом.
Что же нам с ними делать,
С яблоками па снегу?
Ц Яблоки на снегу розовой, нежной кожей,
Ты им еще поможешь, я себе не могу.
ПРИПЕВ:
В Яблоки на снегу, яблоки на снегу,
д Ты им еще поможешь, я тебе не могу.
®
Яблоки на снегу так беззащитно мерзнут,
В Словно былые весны, что в памяти берегу,
д Яблоки па снегу медленно замерзают.
и
Ты их согрей слезами, я уже не могу.
ПРИПЕВ:
■
Яблоки па снегу, яблоки на снегу.
В Ты их согрей слезами, я уже не могу,
д Яблоки на снегу. Я их снимаю с веток.
®
Светят прощальным светом яблоки на снегу,
В Яблоки на снегу, яблоки на снегу,
Что же нам с ними делать,
д С яблоками на снегу?
®
Светят прощальным светом яблоки на снегу.
Ш
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РЕБУС
ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД,
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вміщений в «МК»
за 16 квітня ц. р.

И Аби ця рубрика частіше з'являлась у клубі «На
М дозвіллі», просять нас багато читачів. Ми й самі не
д проти. Все залежить від вас, читачі. Надсилайте малюнки, фотознімки, з яких можна було б посміятись
" і придумати дотепний підпис. Домовились?
М Тим часом оглянемо читацьку пошту, яка надійшла
д иам після опублікування безіменного фотознімка ві
зд другому номері цьогорічного тижневика («МК> за і
® Я січня),

В

«В

'аМ

ге

р

Смішно від споглядання знімку чи сумно? Думки на
ших читачів розділились. Одні вважають ситуацію ла
на знімку цілком реальною
і нормальною. Так же й
жартують. Віра Скрипник із станції
Користівка
Олександрій
ського району: «Лелека до
лелеченят:
«Смачненьке
любитг. А мене слухатись
будете?».
Семикласниця
Долииської середньої школи № 2
імені С. М. Макаренка
Оля Ковальова: «Сам не
гам, а малому віддам»,
Учениця восьмого К
___І......... ......
........
села ■
Дмитрівна
Зпам
’яп• ського району Вікторія Шульга: «Чому ж недосмажене?».
■
Друга група читачів обурюється за те, що такий зніУ| мок опубліковано. Ось шестикласниця Неля Ковальова
д із Злинки Маловисківського району так і пише: «Мені
«і вдається, що нічого смішного на фотографії нема. Я ду• же люблю тварин. Так? Ц навіть жаб». А тому й у підпи■ сі до фото свідомо не вірить сфотографованому: «Лелед ка: знову ці сучасні пластмасові іграшки мені в рот лір-і зуть».
Як бачимо, більшість читачів свої пїдшісп придумува
не ли, напевно, перед обідом чи вечерею. Тому й такі ось
■ харчувальні мотиви.
д
Але є й інші. Літальні.
щ
Член літературної студії «Вітрила юних» з Онуфріїв2 гької десятирічки Лілія Бицак: «Космічний політ Жаби■ Царівни».
Ц
До нього ж розділу ми зараховуємо й жарт дев’ятид класника з Аджамки Кіровоградського району Володп■ мира Шевчука: «Якби жабці та хвоста!», оскільки вва
жаємо, що Володимир, звичайно, мав на увазі крила, бо
И при чому ж тут хвіст.
д
До речі, Володимир висловлює побажання, щоб гумор
м у тижневику був не лише па полосі «Ахіллесова п’ята».
2 Щоб побільше всі ми сміялись.
К
Гадаємо, дуже слушна пропозиція.
91
На чергову з’яву рубрики «ФотоусмІх» чекайте в вайм ближчих номерах.
»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Пра
пор. 4 Аврора. 8. Слов
ник. 12. Арара. 13. Зорге.
14. Иоффе. 15. Бордо.
І 6.
Кредо.
18.
Візир.
20. Аквамарин. 22. Реверс.
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СМІХОВИМ.
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Для тих,
ХТО в’яже
УЗОР «ДЗВІНОЧКИ»
петель
Кількість
кратна 5 плюс 2.
1 ряд — *3 петлі ли
цьові, 2 петлі виворіт
ні*.
2, 3 і 4 ряди-— петлі
лицьові над лицьовими,
виворітні над виворіт
ними.
5 ряд — 1 петля ли
цьова, *1 накид, 3 пет
ЛІПІЬОВОЮ.
лі
разом
1 накид, 2 петлі виворітні*.
6 ряд — лицьові над
виворітні
лицьовими,
над виворітними.
Повторювати з 1-го
ряду.
УЗОР
«ФАНТАЗІЙНИЙ»
Кількість
петель
кратна 6 плюс 7.
1 ряд — 1 петля ли
цьова, *3 петлі лицьо
ві, 3 петлі виворітні*.
2 ряд — лицьові над
лицьовими,
виворітні
над виворітнімп.
3 ряд — 1 петля ли
цьова, *2 петлі разом
лицьовою,
1
накид,
З петлі виворітні*.
4 ряд — петлі ли
цьові над лицьовими,
виворітні і накиди
виворітними.
5 ряд — як 1-й.
6 ряд — як 2-й.
Повторювати з 1-ГО
ряду.

Тонізуючі
маски
Фруктова. До 1 ст.
ложки вівсяного борошдодати
на («Толокно»)
сік з одного помідора
(чи з 1 персика, 1/2 ли
мона, 1 апельсина, 1 ст,
ложку огіркового соку)
і молоко до отримання
кашки. Залишати на об
личчі 20—ЗО хвилин, зми
ти холодною водою.

Білкова. Використовує
ться в тих випадках, ко
ли треба, щоб змучене
обличчя терміново винаглядало свіжішим,
приклад, перед урочисварто
тою подією. Не
використовувати більше
2—3 разів на місяць.
Розбити 1 білок до піни,
додати 1 ч. ложку ли
монного соку і дрібно
нарізану шкірку з лимо
на. Нанести на обличчя
на 10 хвилин. Знімається
після накладання холод
ного компресу для по
м’якшення маски,
яка
застигла. Потім
змити
холодною водою.
Маска з вівсяної муки.
1 ст. ложку вівсяного бо
рошна розмішати з непровареним молоком до
отримання каші.
Якщо
шкіра суха, перед
на-

Ф © *

д

прочитати £

23. Неслія. 25.
Сірка. ро. 8. Суфікс. 9. Операція.
27. Відчуття. 28. Акаде 10. Небраска. 11. Нормин.
19.
‘
Іслам.
мік. 29. Зінневич. 32. Риб- 17. Давид.
21. Ненинов. 34. Жаров. 35. Яб 20. Аркушенно.
луко. 37. «Світоч». 39. Об жданова.
Ревізія.
22.
ставина. 41. Хрест. 44. Га 24. Яцкевич. 25. Стриж,
зо. Нілус.
*
лон. 46. Ісаєв. 47. Діжка. 26. Актив.
48.
Лікер.
49.
Рабле. 31. Частівка. 32. Розвід
50. «Акахата». 51. Тераса. ка. 33. Котка. 36. Образа
52. Баркас.
37. Снежна. 38. Ехолот
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Плав 40. Андерс. 42. Еркер
ка. 2. Аташе. 3. Огайо. 43.
Гарба
44.
Тірас.
5. Вазов. 6. Образ. 7. Алег- 45. Лубон.
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Розгадавши цей ребус, ви зможете
заповіт і прізвище великого педагога.

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитете
□
ЛКСМ Украины.
ЙЯ
Й

На украинском языке.
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кладанням маски нанес
ти жирний крем. Через
дНАША АДРЕСА:
іб—15 хвилин змити хо
лодною водою.
□ 316050, МПС,
Білково-медово - вівся
□ м. Кіровоград,
на маска. До 1 ч. ложки
вівсяного борошна до д вул. Пунанайського,
дати 1 ч. ложку теплого
рідкого меду і 1/2 роз
битого до піни білко.
Після 20 хвилин /ласку
ватним
змити вологим
тампоном.
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Печеня

з чорно
сливом

Ю Телефони: редактора — 2-54-26:
л» заступника редантора — 2-29-92}
О відповідального
секретаря
2-27-65; відділів: комуністично
го виховання— 4-66-79, 4-64-21;
Н комсомольського життя та ЄНО;
г—, коміки — 2-04-84; учнівської
молоді І соціальних проблем —
г~і 2-59-82;
фотолабораторії
5® 4-94-94; оголошень — 4-28-96;
д коректорської — 3-61-83.
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Порізане м’ясо вмо
чіть у гірчицю, додєйте
сіль, перець і витримай
те 10 хвилин. Тим часом
на смальці смажте ци
булю. Додайте м’ясо, 9
Газета виходить щосуботи.
посмажте до напівготовності і розкладіть його
на 5 шматків у порційні
Друкарня Імені Г. М. Димитрова
видавництва
горнятка. Додайте сюди
«Кіровоградська правда»
нарізану кубиками кар
Кіровоградського обкому
Компартії України,
топлю, залийте м’ясним
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
бульйоном і протримай
Індекс 6110Ї
БК 09637.
те близько 20 хвилин у
__________ _ ___ л
духовці. Потім вийміть
Зам. № 175.
Тираж 57 800.
горнята, покладіть у них
чорнослив за смаком,
заліпіть тістом і постав
Над номером працювали:
те в духовку ще на 10
складач машинного набо
хвилин.
ру — М. Мужиковський,
складачі вручну — Л. УрВихід продуктів на тіс
саленко, Н. Старостина,
йрОСТіМсі®
то: борошно — 200 г,
£<*•
коректори — Я.
Г. Нова". ленко,
Л.
Сердюченко,
дюченко,
цукру — 10 г, маргари
цинкограф
—
О.
Щерби

ну — 15 г, одне яйце,
на, друкарі — В. Виногра
трохи солі.
дов, В. Цонєв, В. Дов
гий, відповідальний чер
говий — Ю, Яровий.

