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кйрс
завершила
роботу
МОСКВА. (ТАРС). 1 лип
ня у Кремлівському Пала
ці з’їздів завершилась XIX
, Всесоюзна
конференція
Комуністичної партії Ра
дянського
Союзу,
яка
працювала чотири дні.
Цього дня в дебатах по
доповіді «Про хід реалі
зації рішень XXVII з’їзду
КПРС і завдання по по
глибленню
перебудови»
виступили: В. К. Месяц —
перший секретер Москов
ського обкому КПРС, А. А.
Мельников—наладчик це
ху шасі механоскладаль
ного виробництва Волзь
кого
автозаводу
імені
50-річчя СРСР (Куйбишевська область), Ф. Т. Мор
гун — голова Державного
комітету СРСР по охороні
природи, Г. Я. Бакланов—
головний релактоо .журна
лу «Знамя». Б. В. ГромоЕ—•
генерал-лейтенант,
Н. К.
Ємеліна — директор Смо
ленської трикотажної фаб
рик^ Б. І. Олійник — сек
ретар правління Спілки
письменників СРСР, секре
тар правління Спілки пись
менників Української РСР,
Є. М. Примаков — дирек
тор Інституту світової еко
номіки і міжнародних від
носин Академії наук СРСР,
С. К. Гроссу — перший
секретар □ К
Компартії
Молдавії, К. М. Махкамов — перший секретар
ЦК Компартії Таджикиста
ну, Г. О. Ягодін — голова
Державного
комітету
СРСР по народній освіті,
Б. М. Володій — перший
секретар Ростовського об
кому КПРС, Б. М, Єль
цин — перший заступник
голови Державного буді
вельного комітету СРСР—
міністр СРСР, Г. І. Усма
нов — перший секретар
Татаоського обкому КПРС,
С. О. Шалаев — голова
ВІІРПС, В. Й. Вяляс — пер
ший секретар ЦК Компар
тії Естонії, 3. П. Пухова —
голова Комітету радян
ських жінок, Є. К. Лигачов
— член Політбюро ЦК
КПРС, секретар ЦК КПРС,

Ю О. Квіцинський — по
сол СРСР у ФРН, С. А.
Ніязов — перший секре
тар ЦК Компартії
Туркменістану, В. Г. Афанасьев
головний редактор га
зети «Правда».
Після обговорення де
легати прийняли резолю
ції XIX Всесоюзної кон
ференції КПРС «Про " хід
реалізації рішень
XXVII
з’їзду КПРС і завдання по
поглибленню перебудови»,
«Про демократизацію ра
дянського суспільства і ре
форму політичної систе
ми», «Про боротьбу з бю
рократизмом», «Про між
національні
відносини»,
«Про гласність», «Про пра
вову реформу».
Із заключним словом
виступив Генеральний сек
ретар ЦК КПРС М. С ІГср-

бачов.
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ВІРА В ЛЮДСЬКУ ДУШУ.
СОВІСТЬ...». ДО 70-РІЧЧЯ
ВЛКСМ. ІНТЕРВ’Ю З КОМ
СОМОЛЬЦЕМ 20-х РОКІВ
П. В. СИДЯКОМ

«ВІРА - ЦЕ ЖИТТЯ.
ТРЕБА В ЩОСЬ ВІРИТИ
В ДОСЯГАТИ ТІЄЇ МЕТИ.
ВІРА ПОВИННА
БУТИ.

НІ, НЕ
МАТЕРІАЛЬНІ
НЕСТАТКИ ПРИМУСИЛИ
ПОДРУЖЖЯ
ХАРИНЦЕВИХ ПОКИНУТИ
БАТЬ
КІВЩИНУ. ЩО Ж ТОДІ?
ПРО ЦЕ ТА ПРО ЇХНЄ
ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАКОР
ДОНУ - СТАТТЯ
<ХО
ЛСДНА ПАНІ
ЧУЖИНА»

В ЧЕРГОВОМУ ВИПУСКУ ь«СВІТОГЛЯДУ»

ТІЛЬКИ ЗА ТРИ РОКИ

•тор.

СПОРТСМЕНИ

ГОРОДА

ПРЯМО
«ВЕСНОЮ
ЯКАСЬ ПОШЕСТЬ БУЛА
НА КІРОВОГРАДСЬКОМУ
МАРШРУТІ:
КОВДРИ
ЗНИКАЛИ МАЙЖЕ
ЩО
НОЧІ... А ОДНА
ТАКА
КОВДРА КОШТУЄ 40 КАР
БОВАНЦІВ». ЖУРНАЛІСТ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ- «ПО

З

НОВОМИРОСТАННІХ

МІСЦЬ ОБЛАСНОГО

«ТА

БЕЛЮ ПРО РАНГИ»

НА

БЛИЗИЛИСЯ ДО ПЕРШОЇ

ЕСЯТКИ. ПРОГРЕС? БЕЗ

СУМНІВНО! АЛЕ й НИНІ
У
НОВОМИРГОРОДЦІВ
ЧИМАЛО

ПРОБЛЕМ..

СТО£

ГОВОРИЛИ МАЛО
І/ОЛИ
минулої
суботи
Карл<айнц
Райхельт,
<отрий працює на
:порудженні Кри
ворізького
гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд, замовив те
Л комоінату
А лефонну розмову зі
зі своєю сім’єю, що
J” ояпиип.пп^
залишилася -в ШЛО
НДР, -то найперше запи
тання від дружини було:
— Конкурс ще не відбувся?
— Завтра. І не забудь натиснути
перший палець. (Це щось на зразок
нашого «Ні пуху, ні пера»).
Карл-Хайнц працює водієм цементо
возу і, як він сам зізнався, на шляху
від Долинської до Криворізького це
ментного заводу існує традиція — ні
мецькі, чехословацькі і радянські ко
леги вітають один одного на дорогах
включенням світла.
В неділю, 3 липня, зібравшись на по
лігоні, вони теж вітали один одного,
але цього разу колеги стали суперни
ками — проводився інтернаціональний
конкурс професійної майстерності се
ред водіїв. І не тільки вантажних авто
мобілів, а й легкових та автобусів.
...Таке можна було побачити, мабуть,
тільки тут: «королі» шосе — «Ікаруси»,

$
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•У ЛИПНЯ в обкомі партії
" відбулася зустріч де
легата
XIX
Всесоюзної
конференції КПРС,
пер
шого секретаря
обкому
Компартії України М. Г.
Самілика з
комсомоль
ським активом
області.
Микола Гнатович розповів

Зустріч 8 обкомі
партії

,,

про хід партійного фору
му, прийняття резолюцій,
поділився своїми вражен
нями. Він, зокрема,
від
значив, що нині перед всі
ма
трудящими
області
стоїть завдання втілення у
конкретні справи рішень
партконференції. На
зустрічі мова йшла про турботи, проблеми
комсомольців і молоді області,
про прискорення перебудози роботи комсомоль
ських організацій у світлі
сьогодення.
М. Г. Самілик відповів
на
численні
запитання
учасників зустрічі.

здіймаючи куряву, спритно
прошмигу
вали між скатами, що складали своєрід
ну слаломну трасу.

— Це, мабуть, вже на нашій будові во
ни навчилися такій спритності, — почуло
ся з гурту учасників, що спостерігали за
заїздами.
Хоча, звичайно, в цьому дивного мало,
адже напередодні конкурсу з великого
числа бажаючих було проведено відбір
найкращих професіоналів, які тепер не
губилися перед складною трасою з
її
«вісімкою», «змійкою», «місточком», за
їздом в бокс і т. ін. Крім того, кожному
треба було ще й пройти перевірку
на
знання технічних правил експлуатації ав
томобілів, тести на знання правил
до
рожного руху і надання першої медичної
допомоги.

— Виявляється, що багато хто прочи
тавши в книгах про першу медичну допо
могу, мають про неї лише
теоретичне
уявлення, що, звичайно, теж непогано, —
каже член жюрі «медиків» Т. Е. Турсункулов, — але тут вони побачили, як
це
робиться на практиці, і це, безперечно,
одна із заслуг конкурсу.
Один за одним, зриваючись з місця,
автомобілі відправляються на трасу, ад-

ЕКОЛОГІЧНИЙ СУБОТНИК

І

Ой там при березі

Однією з адрес еколо
гічного
суботника
в
Онуфріївні став дендроІпарк.
Сюди прийшли
комсомольці з деяких
райцентрі вських органі
зацій та райкому ком
сомолу.
І Ті. хто вийшов па суХботяик, вже знали, що
і їм належить прибрати
І гілля, яке нападало у
♦ воду по берегах ставків,
♦ біля гребель та па остро♦ ві. Робота не з «чистих»,
♦ тому
й екіпірувались
X відповідно до того. Доб
ере потрудилися комсо2 мольні районної лікарні
Хна чолі зі своїм секрета
рем — лікарем-терапев|том Юрієм Барабашем
► та місцевого побуткомбі| пату (секретар комсо
мольської організації —

Корпункт «МК» на будівництва
КГЗКОРу повідомляє

«•»

же долю призових місць вирішували се
кунди. Так, наприклад, виявилося, що Ми
колі Менякіну не вистачило всього лише
однієї секунди, щоб стати переможцем в
категорії «легковушок». Щоправда,
нас
він показав найкращий, але й
набрав
п ять штрафних балів, кожний з яких до
давав по п’ять «зайвих» секунд. Найбіль
ше Миколу засмутило, що не зміг про
бити повітряну кулю (був і такий
іспит
на трасі). А Сергія Давидюка — що втра
тив час, коли двічі доводилось заїжджа
ти з бокс. Але погодився, що третє міс
це — це теж почесно.
Змагання тільки наближалися до кінця,
а до голози жюрі Франтішека Врби вже
підходили учасники і представники команд:
— Все відмінно було організовано, по
більше б таких конкурсів.
А перекладач німецької команди Лео
норе Вайст навіть повідомила, що один з
її співвітчизників запрошує
Франтішека
до себе в Росток, у свою квартиру
на
десятому поверсі, з якої видно
море...
Чимало інтернаціональних акцій
було
проведено на комбінаті з початку будів
ництва. Але ця істотно відрізняється від
попередніх, котрі передбачали
частіше
всього спільне проведення вільного часу,
різноманітні вечори відпочинку.
Як ска-

зав перед врученням нагород перЄмол?
цям Віктор Зінченко, начальник штаб/
ЛКСМУ на ударній комсомольській

ві:
— Сьогодні на відміну
від минулу
заходів, ми як ніколи мало говорили, За
те багато працювали.
І, звичайно, ті, хто краще працЮзаэ
отримали заслужені нагороди.
'
Невідомо, чи тиснули на перший па
лець рідні Кзрла-Хайнца Райхельт^ але*
сам він тиснув на педалі і важелі досить
вміло і в підсумку став переможцем" иг

>

До речі, всі три перші місця завоювали
водії з НДР, на рахунку радянських уЧас.
МИКІВ --- три других МІСЦЯ І одне трете
їхні чехословацькі колеги здобули лише
одне третє місце, однак Франтішека Врбу
це не засмутило:
— Ми довели, що можемо оргажзову
вати свята не лише в клубі, а й на робо.
чому місці...

М. МЕДВІДЬ.
м. Долинська.
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Ольга Цілуйко, вона пра
цює швеею).
Дуже скоро учасники
суботника перекопалися,
що взялися за діло не з о
легких. Давно ніхто не
прибирав гілля, що на ф
падало у воду, тож на
збиралося його чимало. о
І усе добуте з води скла
дали на купу, щоб про ф
сохло, а згодом вивезли
його за селище — на зва
є
лище. З лікарських пра
цівників, крім секретаря,
протягом кількох годин ф
не переривали роботи
па
розчищенні парку о
Ольга Пузь, Світлана
Грушка, Ігор Купіна- о
рьов. А з побуткомбіиату — Наталя Сорока та €
Ліля Будинкова.

О
Ф
Ф
Міцні крила Універсіади
Ф
стер спорту міжнарод
болу, дзюдо,
волейбо
ного класу, призер чем
лу, легкої атлетики, пла
ії№'Г£~і
піонату світу з бороть
вання, гімнастики, кульо Є
би самбо Едуард Корової стрільби, футболу.
льов, чемпіон країни з
З 2 по 6 липня КіроФ
Д. ТКАЧЕНКО.
Фото М. МОСКАЛЬОВА,
сучасного
п’ятиборства
воградщина
приймала
Андрій Макушин, збір
ОН літню Універсіаду ви
У найближчих
номе О
щих навчальних закладів
ник країни зі стрільби
рах тижневик докладні
цивільної авіації, при
Сергій Питкеаич. До про
ше розповість про III ф
свячену 70-річчю ВЛКСМ.
грами Універсіади
уві
літню Універсіаду вищих
Серед тих, хто прибув
йшли змагання з восьми
навчальних закладів ци о
до Кіровограда, — майвидів спорту — баскет1ГемВ^Т°Р!я ЦЬОМА
вільної авіації.
ф
є ©еоеовееоеее Фото в. СЕКЄРНД.
С. ФЕСУН.

винахідника j

І у нас, на Кіровоградщині
було створено обласну
раду молодих вчених І
спеціалістів.
Здавалось
би — навіщо ще й ця ра
да, невже мало їх виник
ло за минулі роки? Мо
лоді спеціалісти
іншої
думки — адже вони,
представники виробничої
сфери, об’єдналися в єди
ну раду.
Зауважимо, що мета
такого об’єднання —
допомогти утвердитися
на роботі вчорашнім ви
пускникам вузів, техні
кумів, училищ. Тут мож
на запропонувати, роз
робити І навіть впрова
дити у виробництво но
вий винахід, можна буде

І
і
1
1
'
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не тільки в категорії вантажних автомгД
білів, а й був визнаний кращим
вод;е^
змагань. А «дипломат», який отримаз в
нагороду, вирішив
поставити вдома на
видному місці. Як трофей...
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Сьогоднішній день — Ден
ЗНІМНУ> по праву можо с

і
і

іа j і
порушити н соціальне
питання
(проблеми -з
житлом, організацією від
починку).
І не лише порушувати).
а й вирішувати ці питан
ня покликана новостпорена обласна рзда мо
лодих вчених і спеціа
лістів, головою якої об
рали нещодавно
іцже
нера-конструктора з ВО
«Друкмаш» Сергія По
доляни.
О. ШїАДЧЕНКО,
ЗавІДуЮЧИМ
СЄКТОpO Мі НТТМ обкому
ЛКСМУ.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Я*
що в молодих спеціаліс
тів виникне бажання #
лише більше дізнат‘1сП
про роботу обласної Vе’
ди молодих вчених і спе
ціалістів. а м самим ста
ти її активними учасни
ками. повідомте про ис
відділ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
життя й економіки
лодого комунарам

.
І

і

|
і

«Молодий комунар»

До 70-річчя ВЛКСМ
1983 року

людину молися». Ми усі, зрештою, були затятими марк
систами. Навіть волосся зачісували так, як 8 Маркса,

<3

назад.
HOP.: В ті роки комсомол був усюди попереду, де
найважче. Його посилали піднімати наше господарство,
ліквідовувати неграмотність, зміцнювати морський флот,
авіацію. Усе доручали молодим...
Л. В.: Це я пережив сам. В 1923 році для відновлення
Червоного Балтійського флоту комсомольський осере
док заводу «Червона зірка» за комсомольськими путів
ками направив
комсомольців — Бащенка, Сатуліна,
Бронштейна, Шапилова, Тузова і мене. 10 тисяч комсо
мольців прибули тоді з усієї країни. Я служив ьа «За
бияке» (потім ескадрений міноносець «Урицький»), був
секретарем комсомольської організації.
Лише повернувся на завод — заклик «Комсомол «— в
евіаціюі» (1928 рік). Знову по комсомольській путівці
поїхав туди, де чекали. Там став авіаінженером. Про
служив в авіації до кінця війни, дійшов до І Іраги.
HOP.; Петре Васильовичу, історію комсомолу ми звик
ли бачити лише як історію перемог. Про це говорив і
перший секретар ЦК БлКСМ Мироненко. Не завжди ж
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такП. було...
В.; Розумію, про що питаєте. Особисто я ямихось ве
ликих «провалів» не знаю. Можливо, вважав, що все доб
ре, бо вірив. Куті меду, звичайно, передавали. Ьуло тане.
Танці, краватки, одеколон, перстні — це все «мещан
ство», за таке могли виключити з комсомолу. Навіть гра
на фортепіано вважалася міщанством. А дружба з вихід
цями з буржуазії могла мати дуже небажані
наслідки.
(Такі дані навіть заносилися в характеристику), з одного
бону зрозуміти можна — велася жорстока класова бо
ротьба. Але отими нерозумними заборонами відбивався
потяг до інтелігентності, культури (чи не тому моє поко
ління не вміє танцювати).

СП

подав
на це фото і запам’ятайте. Це — наша іс
ПОГЛЯНЬТЕ
торія. Подумайте тільки, скільки усього випало на
долю того покоління. Вистачило б не на одне людське
жиїтя: перша світова, революція, громадянська війна,
відбудова, неп, колективізація, перші п’ятирічки, голод
^4933 року, репресії,- Велика Вітчизняна, знову відбудова,
^ульт особи, XX з’їзд, часи застою, революційна пере
будова... Бурхливе XX'століття увібрала в себе їхня до
ля. Бурхливе і таємниче. Таємниче для нас. Бо тільки
сьогодні ми взнаємо ще одну історію — правдиву,
неприкрашену, часом навіть жорстоку. Допомагають
нам в цьому вони, ветерани комсомолу, партії. Історію
з перших уст.
Запам’ятайте це фото. І ноли побачите цю людину (або
когось іншого, старшого з орденами, медалями) в черзі —
Пропустіть його першим, не бубоніть, нервово поглядаю
чи на годинника: «О, знову ці ветерани...». Зовсім випад
ково, коли ми розмовляли і мова зайшла про теперішню
молодь. Петро Васильович зізнався, що ніноли не йде без
кочерги, бо не раз чув дуже образливі слова: «Господи, —
ли вже перестануть лізти без черги оті недобитки...».

— Я не розумію за що, — розхвилювався Петро Ваєильсвич. — Я визволяв Кіровоград, я бачив, як нас эуСтрічали люди, як віддавали нам все, що могли. За що
так іепер?!
Залам ятайте і пам'ятайте. І ще раз придивіться ДО
них.
КОР.; Петре Васильовичу, так все-таки, яка наша сучвена молодь!
ІГі. В. СИДЯК: А ви думаєте, що я її зараз буду сва
рити? Ви сякі-такі, а, от ми, мовляв, були... Ні. Є, зви
чайно, цинізм, якась нехіть, мало поваги до старших.
Але давайте не забувати, що на сьогоднішній молоді
Афганістан.; Тем вони вистояли: Скільки нагородженої
За молоддю великі будови. Моя думка така — нинішня
молодь продовжуватиме наше діло. Я в цьому впевне
ний.
КОР.: Моє покоління —- діти свого часу, ми виросли І
ичилися в часи застою, коли було дві правди. Звичайно,
бачили це. і, звичайно, в нас підривалася віра. Віра в те,
що показують, що розказують. І з якоюсь підозрою ми
почали підходити до всього, оцінювати все: а чи прав
да! Згадую фільми, книжки про комсомол. ! хочу запи
тати: а чи правда це! Чи був той пафос, романтизм,
завзяття! Був Павка Корчагін!
П. В.: (аж очі загорілися): Ми були — ех! Ми на місці
не сиділи, не могли сидіти. Ми були голі-босі, а завзят
тя було — ого-гої Віра була, сильна віра в нашу право
ту. Ми були скрізь — самі зруйновані будинки підніма
ли, самі клуб будували — нами ніхто не керував. Ми з
£**<дами воювали — Зеленого, /Лахна, Завгороднього,
Тютюнника, Григор’єва. Усі вони блукали тут. Були час
тини особливого призначення (ЧОП), де комсомольців
вчили тримати в руках зброю. Комсомольці заводу «Чер
вона зірка» (за рішенням повітового комітету комсомо
лу мене і Шуру Іваненка як членів бюро направили на
завод Для організації комсомольського осередка), випкджали влітку в табори на Соколівські хутори, де про
ходили практику занять по їзді на тачанках.
у нас була комсомольська тачанка. Першим номером
кулемета був я, другим — Грицьно Гамаюнов, комсомо
лець токарного цеху, їздовим був Василь Беззуб, комсо
молець ливарного цеху. Командиром кулеметного взводу
лив товариш Носяников, командиром
ЧОП — товариш
пнов.ь В 1922—1923 jjonax
роках ми по тривозі виїжджали
___ _ в
Уепо Сентове (тепер Роднинівка Оленсандрівського рано® \ для боротьби з бандон? Завгороднього
Завгороднього,’ в
о Цибулеве та
ruv (Тепер станція Чопнпліська)
3АПАМПийілбНУ
Чорноліська) —■ э
з бамппм>
бандою Зелено’«*’"4И|І’"це,
це» вважайте, після року Існування комсомольськоїп осеР
еАку на заводі. Ми з Шурою прийшли на завод
осеР^ДиУ,заводі.
La початку 1921 року.
* . 21 травня 1922 року вже були проведені збори момо
ді заводу, тоді і записували в комсомол, створили осе“ чть багато в перший день записалися: Резон,
df. » Галицький, Корніснко,, Рижан, Олійник, По>lli|ul.
До днладу бюро
осередку
тоді....вибрали
. . ........................
. ...................
....................
.........
іОянеНка, Бахмача
знаєте', які завдання ми попо
іача ?і мене. Ви знаєте,
рівняй перед собою? Це були ремонт і відбудова заво£тд аНТивна участь у проведенні суботнинів. боротьба з
п3ми і курнуллми, політична загальна освіта молоді,
ична підготовка, охорона праці молоді. Ми своїми сиобладнали клуб із зруйнованого будинку помішика
лаГЛ(,|на. Шо бУВ недалеко від заводу.

заготовляти дрова для лікарень, дитячих будинків, установ, залізничного транспорту. Голодні, погано
ви б подивилися, як ми працювали,
одягнені, Езуті
не шкодували сил і здоров’я, ми знали, що за нас цього
ніхто не зробить. Це не високі слова, повірте, не пафос,
а чиста правда. Аж тепер самому дивно, звідки в нас
та сила бралася, ентузіазм. Адже умов — нуль, круглий
нульї
іздили

Ще й вистачало натхнення на «легку кавалерію» та
«живу газету». «Легка кавалерія», значить, виявляла різ
ні неполадки або, навпаки, щось хороше і передавала
«живій газеті». От тоді в клубі в сатиричній формі ми
давали < принурити» кому треба за прогули, лінь, недороони, пиятику, а також хвалили тих, хто того заслужив.
Досі пам’ятаю:
-Живгазета — факел света.
Мы только лучшего хотим».
Це був наш «прожектор перебудови». Комсомольський
осередсн заводу швидко ріс і став найбільшим у місті.

НОР.: Петре Васильовичу, а от щодо виховної функції
комсомолу. Як ви тоді зміну готували, як пропагували
свої ідеї!..
П. В.; О, ми також тут не відставали. (І де той час
брався!}. За рішенням бюро заводського комсомоль
ського осередку в 1922—ї 923 роках ми взяли шефство
над дитячим будинком, який розмістився поблизу заво
ду по вулиці Чигиринській, 28, а також над залізнич
ним батальйоном та кавалерійською школою. Ми вилов
лювали і виховували безпритульних (ус/ліхнувся). Ох і
намучилися з ни/ли! Зате... Хочете цікавий випадок роз
кажу?
МОР.; Звичайної
П. Б.; Забув я тільки прізвище того лікаря та й помер
він уже. Хорошим хірургом був. А це колишній безпри
тульний. Потрапив я до нього на прийом, і він сам мене
впізнав. Ось так.

А скільки ми робили по Лікбезуі 3 2-ма —4-ма класами
вчили читати-писати інших. Ленін поставив перед ком
сомольцями в 192и році завдання — вчитися, вчитися,
вчитися, і ми вчилися, країн» потрібні були свої науков
ці, вчені, свої кадри. З нас, малограмотних, виишли такі
люди!

іепер багатьох з них уже нема, дехю на пенси, івакенко став інженером, керівником великого заводу в
Москві, Ганенков — секретарем обкому КІІҐС, їригуб—
літературним критиком, Кошовий — Маршалом Радян
ського Союзу, двічі і ероєм Радянського Союзу, Влади
миров — професором КіСМу, Ьілодід — Міністром ос
віти УРСР... Це все наші, кіровоградські.
Що цікаво — ми всі хотіли бути інженерами. Це було
наипрестижніше. На вчителя чи медика комсомол мало
не примусово посилав — бо потрібні були кадри,
КОР.: Як все змінилося» Сьогодні ми Думаємо над
тим, як підняти престиж професії інженера, а в медичні
вузи величезні конкурси. Петре Васильовичу, ви ще не
розповіли, як стали комсомольцем,
П. В.; Говорити, що мріяв про комсомол, був дуже
переконаним — кривитиму душею. 8се було трохи прозаїчніїие. Я тоді працював на залізниці. Містом пішли
чутки, що організовується нова молодіжна організація—
комсомол, яка захищатиме молодь, вестиме боротьбу
проти поміщиків, білої армії. Організовувався комсо
мол, правда, вже вдруге. Спочатку 21 березня 1919 ро
ку відбулися збори молоді, яка записалася в комсомол.
Але на місто почали насуватися банди Григор'єва Ком
сомольці на екстрених зборах вирішили — йти усім сво
їм складом на фронт. Вони влилися до складу вільного
комуністичного батальйону, куди еходили курсанти кввалерійських курсів, комуністи, робітники» і еони —
комсомольці.

Сили були нерівні, довелося відступати, багато загину,
ло. Після триденних боїв прийшла Червона Армія і виз
волила Єлисаветград. Але наступала денінінсьна армія і
Єлисаветград перейшов до рун білих. Почалися чорні дні
реакції, арештів, розстріли, шибениці. Якщо входити з
вулиці Леніна (тоді вона була Двірцееа),
на кавалерій
ському плацу першим був повішений командир парти
занського загону О. Стратієнно й одинадцять його това
ришів...

Після визволення міста на початку 1920 року знову
організовується комсомольський осередок, чін розта
шувався в одноповерховому будинну по вулиці ДвірцеСеРоді були важкі часи. Голод, розруха, епідемії сипного
вій (зараз між кінотеатром Імені Дзержинського та від
спекуляції, напади. В місті не вистачало продуктів,
ділом міліції Ленінського району). Ось тоді я став ком’ вугілля, одягу, залізниця зруйнована, кругом бан—Д-ЬХПТІШ
Пгмлйшпр ПОЛОМУ І Зразу КбЖу

З приходом непу і ми почали одягатися краще, навіть
краватки носили. А то ходили в простих полотняних циа
нах з домотканого полотна.
МОР.: Колективізацію ви, звичайно, пам’ятаєте. Вже
не раз доводилося чути, що темпи її були занадто
швидкими і наробили багато шкоди. Чи усвідомлювали
ви це! Тоді, не тепер.
П. В.: Колективізація потрібна була. Але не такими
методами і не так поспішно. Забирали інколи все, си
лою затягуючи людей в колгоспи» А селянин ще психо
логічно не буе готовий до такого. Навіть того, хто свої
ми руками трохи розжився, вважали куркулем і розкуркулювали. Ми, комсомольці, відчували, що щось не так
і не те. Але ми настільки були переконані в правоті
усього, що не могли повірити, що робиться щось не для
блага людей.
Так само і з репресіями 1937 року. «Який же це во
рог народу?» — думалося. І зразу: «А може?! Там кра
ще знають». Л^и так намагалися хоча для себе щось
пояснити.
HOP.; Навіть штучний голод 1933-го на Україні!
П. В.: Я був в той час в Росії, за комсомольською пу
тівкою піднімав авіацію і нічого не можу сказати. Знаю,
що мій батько захотів приїхати о Москву, говорив, що
не було що їсти, а його не випустили з України.
Минуле треба знати. Все. Нехай це будуть і не дуже
втішні сторінки. Але це наша історія (я тут маю на увазі
й історію комсомолу). Не знаючи її, ми не зрозуміємо
і не осмислимо до кінця день нинішній,
КОР.; Давайте тоді від тих часів повернемося я сьо
годні. Лроолем в нашій Спілці стільки, що почали нази
вати це кризою. Як вийти з тієї кризи, як знову зросити
з комсомолу передову організацію молоді!.. [А молодь
в нас справді не така вже й погана, і вона це довела).
Вже зараз перестали усіх підряд приймати в члени
ВЛКСМ, і все одно престиж комсомолу не зростає.
Л. в.: Важко точно сказати, коли це сталося, швидше
поступово бюрократизм втягнув комсомол в свої сіті«.
Перш ніж щось зробити, нині подивляться; а що підка
же папірець, чи не забороняє інструкція? Не може мати
авторитету «паперовий» комсомол. Значка комсомола*:
ського сьогодні на грудях не побачиш. На споді лацка
на носять їх. На комсомольських зборах говорять про
ге, що внесків не платять(І), на збори не ходяіь(і), під
розписку туди йдуть. Важко повіритиі Ми значки з гор
дістю носили, не піти на збори — це була «НП», ми спе
речалися до темної ночі, навіть спали інколи там же.
Відгородилися комітети комсомолу заводу від молоді
машинами, спецбудинками, шикарними кабінетами. Ьаке0
до речі, не тільки в комсомолі. Партійні працівники т#нож стали якоюсь особливою групою. Я, комуніст із
шістдесятилітнім стажем, в обком парти не можу заити
бо в мене перепустки нема. Перепустка — це м»и парт
квиток. Так має бути. 6 часи моєї молодості і партійні
працівники, і комсомольські їли в робітничих їдальнях
стояли з нами в одній черзі, лікувалися б одній лікарні
і їздили додому в одному транспорті, можливо тому Біль
ше нас розуміли, більше про нас дбали, А відгорощненість нічого доброго не зробить. Сила в масах, і в гггєах
треба бути. Щоправда, тепер, в час перебудови вже е
ЯКІСЬ Зрушення. АЛЄ ПОКИ КОМСОМОЛ НЄ ВІДМОВИТЬСЯ
fcift
старих (маю на увазі бюрократичних, чиновницьнихі Лв
тодів
роботи,
поки
не
повернеться
лицем
до
молод
Нй
увійде в II біди турботи - ГОДІ сподіватися на янийїь
успіх, його не буде, бо не буде віри. І поменш* треба
керувати комсомолом — самі дадуть собі раду,
КОР.; Дуже часто ви вживаєте слово ВІРА»
П. В.: Віра — це життя [реба а щось вірити і досягаги тої мети. Віра повинна бути.
Віра в людську душу, в совість, віра в людство, йа
знаю як, повірте, але треба було віру в бога перекину*
ти, перевести на віру в людство. І нехай би вигравали
дзвони. І нехай молилися 6... в людину
КОР.; А ви вірите!
гяП_Вт1кВ б0Гв НІКОПИ НЄ ВІ₽Ив- е 01 • ПЮЯСЬК‘ «ОЧУТМОР.: Наближається 70-річчя ВЛКСМ. Що« ви жотіль
побажати нинішнім комсомольцям.
П. В.:'1ао
По-перше,
усіхМ0Л
привітати
з цим святом
а
Ров-Г
йНІНСЬК°І хочу
СГІЛКИ
°АІ- А "обажатиГ
3^!
в бЛівни
! вктиви01 У^СТІ в комсомольській роботі,
вГлю6и
будівництві
нового
перебудові
Великих Іні.
ПТ₽иИ^оТ
вОС” життя,
S £В0.ІЙв РОбОГІ
' безком^оГсн«:

працювати.

₽аВу1 тоді пегко ®ам буде жити І

Розмову вела Тетяна ТАРАСЕНКО»

Прізвище
Ім’я
По батькові
Рік народження
Місце народження
Рік вступу до комсомолу
Рік вступу до партії
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«Чортова» дюжина порад бійця Бувалого про те,
ЯК ЖИТИ, ПРАЦЮВАТИ З ВІДПОЧИВАТИ В СТУДЕНТСЬКОМУ ЗАГОНІ
Из

характеристики

будзагоніаця Бувалого:
«...брав участь у 29 тру-

дозих семестрах.

До-

скоиало зводить будин
ки, будує ферми, збирає

хліб,

консервує

огірки, ліку«

хворих,

дітей.

Весе-

лий, дотепним,

знахо

виховує

дить вихід із буд-якої
безвихідноїснтуацІЇ».

Порада 1. Не забу
вай про зовнішній ви
гляд, бо зустрічають
все-таки по
шарова*
рах,тобто по одежі.,.

Студзагонівська фор
ма — це реліквія, тра
диція, яка своїм корін*
ням відходить у сту
дентську
молодість
наших батьків. Можли
во, не настільки в гар
ному і святковому, але

повісти мудрецю-поету,
що згубний час ніколи
не затушує будзагонів,
їхніх традицій і ритуа
лів. І щоб час їх не
потрібно
«залікував»,
не тільки знати їх, а й
дотримувачітко їх
тися.
Порада 4. Головне,
заради чого боєць їде
в будзагін, — праця. І
повинна вона бути та
кою, щоб, за словами
римського поета Луцилія, I користь була, і
честь, Бо праця годує,
а лінь марнує, Праця
тільки вищого
гатунку!
І, звичайно, трудове
Боєць
суперництво,
будзагону завжди зма
гається —- за кращу
якість, за більшу еко
номію, за вищу про
дуктивність.
Змагає
ться з сусідом по лан
ці, з бригадою, із за
гоном.
Порада 5. Дуже важ
лива. Боєць будівель
ного загону! Не тільки
знай, але й дотримуй
ся правил техніки без
пеки. Но лови гав! Па
м’ятай: від цього зале
жить безпека твоя і
твоїх друзів!
Порада 6. Ще один
вузлик на пам’ять: як
що не знаєш — учись,
а знаєш — інших по
вчай. Боєць БЗ завжди
тягнувся і тягнеться до
знань. Але не варто об
межуватися лише чи
танням книг та пере
глядом
програми
«Час».
Набуті знання
можуть втратній
свою цінність, якщо
ними не поділитися.
Як?
Політінформація,
засерйозна лекція,
хоплюючий
диспут,
«політбій» і таке інше...
Вибирай, вигадуй!

Порада 7. Н© так те
багатство,
як вірнеє
братство. Влучно каже
народі А ти вже маєш
багато друзів серед
місцевої молоді?! Ад
же «не май сто кіп у

полі, а май друзів до
волі». Ну, а щоб їх ма
ти, не обов’язково пуд
солі з’їсти: організуй
спільний вечір відпо
чинку, спортивні зма-

гання,
суботник
І...
Зрештою, вибирай сам.

Порада 3. Справив
діло — гуляй сміло. А
будзагонівець, ясна річ,

БАЯНІСТИ,
ОДЗОВІТЬСЯ!
БЛІЦ-ІНТЕРВ'Ю
У степу під Компановкою, в мальовничому куточку
села Роздолля розташувався міжгосподарський піо
нерський табір «Колосок». Щороку сотні діток з пів
денних районів області й обласного центру відпочи
вають тут. Нинішнього літа кіровоградські піонери
зустрічали тут ще й своїх ровесників із Житомирщи
ни. «Зустрічали урочисто, пам’ятно. Поліські піонери
надовго запам’ятають і святковий концерт в день їх
нього приїзду і святковий обід.
У таборі працює студентський педагогічний загін.
Наш кореспондент попросив відповісти на кілька за
питань начальника піонерського табору М. М. ЛИ
СЕНКА»
•
— Які труднощі в роботі табору виникали протя
гом першого місяця?
— На початку були — з постачанням. Але це зав
жди так, без них, можна сказати, не обійтись, адже
діти заїжджають нерівномірно, тому деякі накладки
трапляються. Ці труднощі можна назвати трудноща
ми становлення.
— Студентський педзагін працює в таборі. Як за
рекомендували себе дівчата?
— Добре. Хороші піонервожаті. Оксана Мехеда в
них за командира. Одразу знайшли спільну мову з
піонерами: ігри, екскурсії, вечори біля багаття — все
це вони проводять на високому рівні.
— Знаю, що не перший рік ви працюєте начальни
ком піонерського табору. Що вам підказує досвід?
— Сьомий рік очолюю табір. Досвід маю, але проб
леми щороку міняються. Скажу про одну, яку під
силу розв’язати комсомолові і яка безпосередньо сто
сується студентського педзагону. Щороку у нас вини
кає питання: де взяти музичного і фізичного керівни
ків у табір? Чомусь педінститут нам пропонує лише
піонервожатих. А баяніста шукай по всьому району—
рідко хто погодиться. Врешті, знаходимо. Але щора
зу це людина літнього віку. їй подружитись, знайти
спільну мову з підлітками непросто. Кажуть, що му
зично-педагогічний факультет не готує спеціалістів
по класу баяна, тільки фортепіано, скрипка... Та ж є
музичні училища в області, культосвітні. Та сама
проблема і з плавкерівником. Це наше найболючіше
місце. Хай би, може, студентам, які працюватимуть
влітку у таборах, цей місяць зараховувався у прак
тику, чи що? Одне слово, вихід треба шукати. Знаю,
що ця проблема — номер один для багатьох піонер
ських таборів.

Наш кор.
Компаніївський район.

гуляє не тільки СМІЛО,
а й весело, бо що мО
же бути веселіше студентського ДОЗВІЛЛЯ.Най... най... найпопулярніший музичний інбудзагострумент 8
ні — гітара. Най^. най...
вид
найпопулярнішии
мистецтв — пісні б|ЛЙ
най...
вогнища. Най
найпопулярнішии
вид
спорту — ВСІ, окрім зи
мових.
Не
забороняються:
конкурси,
дискотеки,
вечори гумору, КВВи,
вікторини, клуби знатоків.

Порада 9. Боєць БЗ!
Хіба не хочеш дихати
чистим повітрям, від
почивати в прохолоді
тінистого зеленого лінасолоджуватися
су,
щебетанням
веселим
неповторним
птахів і
джерельної
смаком
води? То в чому спра-

ва?8 Охорона
приро
ди — твоя турбота!
(Порада 19, «Друзі, я
втратив день, якщо я
не зробив нічого доб
рого», — вигукнув кот
рийсь з-посеред древ
ніх. І він сто раз мав
рацію! Добрі справи
завжди робляться
за
велінням серця, і тому
не треба ніяких ін
струкцій,
методичних
рекомендацій, постанов
та інших нормативних
документів.
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Ж СТУДЕНТСЬКИЙ
майже □ такому одязі
наші мами І тати пра
цювали, відпочивали і
т. Д.
Порада 2. Не чепур
на хата вбранням, а...
Зрештою, не
хлібом
єдиним живе людина,
І від того, як оформле
ний табір, який у ньо
му порядок, чи облад
нано, як треба, спорт
майданчик, і, звичайно,
їдальня, загалом,
чи
чепурні вони — зале
жить
успіх і гарний
настрій усіх
будзагонівців.
Порада 3. Ще Горацій залигував:
«Чого
гіе змінює той згубний
час?».
Боєць БЗ зміг би від-

О®@
У директора Олександрійського
дитячого будинку, що знаходиться
в селі Пантаївці, — Тетяни Трофимівни Кирилової, недавно зненацька
з’явилось багато нових турбот. По
в’язані вони з появою в дитячому
будинку нового автобуса з краси
вим написом на борту «Студентські
загони — дитячому будинку». Авто
бус придбаний на збереження, за
роблені студентськими загонами
педагогічного інституту «Полум’я»,
«Факел», «Корчагінець», «Спектр».
Протягом кількох рокіз бійці цих
загонів весь свій заробіток відда
ють вихованцям дитячих будинків
та шкіл-Інтернатів області. А ось
цей цінний подарунок піднесли
вперше — автобусі Дехто вчинок

ПОДАРУНОК
студентів розцінює, як дивацтво,
деякі вважають, що зроблено це з
кар'єристських намірів, ще
інші
сумніваються, чи не обійшлося тут
без втручання адміністрації.
Але
насправді все набагато простіше:
не можуть майбутні педагоги не
відчувати відповідальності за сьо
годнішній і завтрашній день тих,
для кого дитячий будинок стаз рід
ною домівкою.
Автобус для вихованців Олек
сандрійського дитячого будинку —•
не розкіш, а необхідний транспорт,
який дасть можливість бувати з лі
сі, на річці, влаштовувати близькі й
далекі екскурсії.
Командири студентських загонів
«Факел» І «Спектр» Ірина Самой-

ленко та Світлана Романушко свят,
ново вручили ключі від автобуса
пРеДставникам дитячого колектия«
«Хай він приносить дітям т^

ня»°аТОАНІ Г°ЯИНИ радості Я пізнайня», — бажали студенти дітям.

Цей автобус перший, але не ае
танніи: наступного року студентські
обйХт?6"3"’«:”3 За₽облені гроші
обіцяють придбати ще один авто’
бус і передати Його Кіровогплл
ському дитячому будинку₽. етн":

їїаоблУас'’тіЯТ₽ИМ*К>ТЬ
комісар обласного штабу^^'
деитських загонів.
У У*

Запам’ятай: твоя до.
помога може згодигч.
ся ветерану Зєлиа^
Вітчизняної війни і ди.
тячому будинку, сіль.

ській школі і госпіта«
лю, батькам колишньо»
го зоїна-інтернаціонв*

ліста. До речі, полагв*
дити іграшки в дитячо*
му садочку — це та*
кож хороша спрааа.

(Порада 11. Дні удар*
но? безкорисливо’} по*
ці — реальна можпи»
вість виявити солідар
ність зі спілками мо<
лоді країн, які розви
ваються, знести свою
лепту В Дитячий фонд
імені 8. І. Леніна, в Ра
дянський Фонд миру,
фонд хш Всесвітнього
фестивалю
студенті
та молоді, фонд буді®*
ництва міста Гагарина.
фестиааОрганізація
лів,
зльотів студентських
загонів, ТУ*
ристичні
поїздки за
кордон і по Союзу —
Це також' дні безко
рисливої праці.
Порада 12. Ах, фестиваль!.. 14 серпня
------ :.!
Будуть
фестиваль!!!
гості: твої колеги \
Полтавської,
Дніпро-*"
петрозської І Черкась
кої областей. Так
не осоромся й готуйся.
У програмі:
конкурс
студентської буДЗЗГ°4
НІВСЬКОЇ пісні, спорт*5'
Н|
змагання, такц^
вальний марафон вЕ*64
ех» затанцюю!», і... (А8*
л’ таємниця). Бо фес^валь —ще й сюр*

призи.

Порада 13. Осині*
Нам ятай: найкраід Р0'
Ки життя — студен'ські! Найкращі
студентських років -*
“ будівельних студент

ських загонахі
би«
33®*яь
оити фото на ладШН;

«Молодий комунар»

П ЕРШЕ засідання дискусійного клубу,
_ створеного при Новоархангельсьному
раиномі комсомолу ще в січні, називалося
♦Перебудова — крок за кроком». Ця тема,
власне, стала основоположною для решти
засідань. Клуб обрав собі за мету таке: го
тувати комсомольців і молодь до активної
Участі в реалізації завдань соціально-еконо
мічного прискорення, оновлення і вдоскона
лення життя всього суспільства.

Ніші, мабуть, корисно буде повернутися
До того першого засідання, пригадати де
які думки його учасників.
Т. ЩЕТИНА, другий секретар райкому
комсомолу:
Дискусійний клуб покликаний надава
ти дійову допомогу комітетам комсомолу
по перебудові всіх напрямів роботи комсо
мольської організації, формувати й розви
вати культуру, політичне мислення, полі-

тико-пізнавальну активність, високі моральві якості та естетичні уподобання мо
лоді.
10. АРДЕЛЯН, комсомольський пропа
гандист:
— Необхідно наблизити курс школи до
виробничих справ, проблем молоді. У про
пагандистській роботі більше практикувати
використання технічних засобів навчання,
але ще па багатьох підприємствах немає
кабінетів комсомольської політосвіти. На
нашому заводі разом з комітетом комсомо
лу у повозбудованому приміщенні облад
наємо такий кабінет, в якому використову
ватимемо технічні засоби. Вже придбали
кінопроектор. Більше ініціативи у справі
перебудови комсомольського політнавчаиня
потрібно також і збоку райкому комсомолу,

*
П ЕСЯТЬ років тому він залишав країну
свого дитинства і юності із куди
меншою скорботою й сумом, ніж сьогоДні повернувся до неї. Був ТОДІ МОЛО
ДИМ, енергійним, сповненим надій на
«велике майбутнє». Щоправда, не уявляв
чітко, для чого робить це. Свої чоти
риста він заробляв, мав притулок, одя
галися з дружиною тільки в «мейд ін»...
Звичайно, пишався, що міцно тримається
на ногах, може забезпечити себе й
сім’ю. Куди треба було їхати? Чого шу
кати? Але — «шерше ля фам»...
— У нас тоді доходило до розлучен
ня, — пригадує Зоя Євгенівна. — Але
моя перемогла. Таки вмовила я його.
Моя бабуся з Ізраїлю надіслала нам ви
клик, обіцяючи золоті гори. Я почала
розписувати чоловікові «світлі картини
нашого майбутнього». Тепер і сама ди
вуюся, звідки в мене була певність у
надуманому... Та й не так сталось як га
далось.

.

Харинцева
розповідає
про
початок
своєї епопеї за рубежем, не оминаючи
фанту, що та сама близька родична (яна,
власне, стала призвідником їхнього виїз
ду), одразу дала
зрозуміти довірливим
родичам: вони ніхто, вони нікому в ціло
му Ізраїлі не потрібні. Який
контраст!
Ніби й не було запевнень створити рай,
така настала раптом холодність і байду
жість.

— Знаєте, не вірив я спочатку тим
обіцянкам, а пізніше таки примарне
«щастя» заступило здоровий глузд, —
не надто охоче підтримує розмову гла
ва сімейства. — Не раз і не два чув про
все від очевидців, а от не вірилось. Не
мов полуда впала на очі. Щоб вона на
решті спала, треба було відчути той
«рай» самому. Що ж, це переконало
одразу. Однак не впевнений, що мені
тепер інші віритимуть. Хоч і кажуть, що
ираще вчитися на чужих помилках...
Тепер Харинцеві знають, за якою схе
мою все відбувається — їхній «варіант»
мало відрізнявся від попередніх. З ра
дянської території бажаючих їхати до

обласному центрі по вулиці Тимірязєва,
син писав про свої поневіряння. В архіві
Кіровоградського телебачення зберігає
ться плівка з її розповіддю. Читачі, ма
буть, пам’ятають передачу з участю Ва
лентини Костянтинівни. Скільки туги й
материнського болю було тоді в її сло
вах! З яким жалем вона цитувала рядки
з листів, де в кожному була однакова
кінцівка: «допоможіть повернутися!».
І ось вони приїхали.
— Чому повернувся, питаєте? Донька
підростає, хочеться, щоб вона пішла до
школи саме тут. Збираюся сам учитися
далі. Ну, та й взагалі, я ж тут народився!
І тільки тепер відчув, наскільки сильний
потяг до рідного дому. Раніше здавалося,
що все це байни, що не буває ніякої но
стальгії. Тепер мені знайоме це почуття.
Адже, розумієте, мене створила саме ця
система. Не я її, а вона — мене. Бо вчи
ли мене бути чесним, не бити нікого по
голеві за кілька карбованців. Там же я
зіткнувся із зовсім іншим: життя людини
нічого не варте, все підпорядковане гро
шам. Це жорстоко. Я вже сказав, що ми
не мали матеріальних проблем, але пси
хологічного комфорту—теж. Було важно.

У квітні, коли подружжя прогулювало
ся вулицями Кіровограда, мабуть, не раз
перед ними поставало питання: «Чи ж
дозволять залишитися?». Бо до Радян
ського Союзу вони приїхали за турис
тичною путівкою і не захотіли поверта
тися звідси, благали наш уряд повернути
їм громадянство. Зараз поселилися на
батьківщині Зої Євгенівни, у Прибалтиці.
Отже — дозволили...
# *
Марія Шулимівна Шпільберг ніякого
стосунку до Харинцевих не має. Вони
навіть не знайомі. Однак у контексті нашої розповіді хотілось би згадати й про
неї. До 1939 року сім’я проживала в се
лі Повурськ Ковельського району Во
линської області (земля ця, як відомо,
була тоді захоплена буржуазною Поль
щею). У батьків було по дев’ять братів
і сестер. Багато хто з них перед війною
або після неї виїхав до США та Канади.

КРУПНИЙ ПЛАН
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ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

ЯКИМ ЙОМУ БУТИ?
НА ЦЕ ЗАПИТАННЯ НАЛЕЖИТЬ
ВІДПОВІСТИ 1 НАМ З ВАМИ
Треба визначити такі форми навчання,
перш за все цікаві для молодих робітників.

В. АДИКОВСЬКА, секретар комсомольської
організації колгоспу імені Енгельса:
— Тільки таке спілкування допоможе нам
у пожвавленні комсомольське' роботи. Адже
поки що заняття проходять стереотипно, із
застосуванням таких методів навчання, як
написання рефератів, підготовна політінформацій, лекцій пропагандиста. А треба визна
чити практичні завдання, які тісно пов’язані
з виробничими справами. На молочнотовар
ній фермі у нас є комсомольсько-молодіж
ний нолектив, тож обладнання зразкової ла
бораторії. на мою думку, зацікавить молодих
доярок. Більше треба і навчальних
посіб
ників.

Н. КОМАР, секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу імені Карла Маркса:
— Ватажок молоді повинен бути запаль
ним, жвавим, життєрадісним, беручким до
роботи, щоб умів зацікавити молодих ви
робничників у повсякденних справах, част
ку свого горіння міг передати і пропаган
дистові, який їх навчає. Вважаю, що про
пагандиста комсомольської політосвіти по
винні затверджувати не на партійних збо
рах, а на комсомольських — з врахуван
ням його підготовленості та зацікавленості
такою роботою.
В. ГОНТАРУК, голова колгоспу імені
Жданова:
— Вважаю за можливе вдаватися до від
хилень від навчальної програми для того,
щоб слухачі глибше оволоділи економічними
термінами й поняттями, без чого не можна
здійснити свідомий перехід на такі форми
організації праці, як бригадний, сімейний,
орендний підряд. Тоді навчання не буде ві
дірваним від виробництва, а тісно пов’язу
ватиметься з практичними справами слуха
чів — доярок, механізаторів, водіїв...
Хоч на першому засіданні, як бачимо, біль
ше йшлося про політнавчаиня комсомольців,
у подальшій своїй роботі дискусійний клуб
не став обмежуватися цією темою. Тим са
мим лишився тільки магістральний напрям
роботи — на перебудову. А на одне з на
ступних засідань було винесено питання до
звілля молоді. Обрали цю тему через те, що
з дозвіллям молоді справи в районі далеко
не блискучі.

Р ОЗМОВА не минула даремно. Хтось під•
казав ідею створити молодіжне кафе,
комусь спало на думку взятися нарешті за
рекламу молодіжних заходів.
Секретар комсомольської організації кол
госпу імені Литвннова Сергій Мазура за
уважив, що в організації спортивно-масової
роботи і, зокрема, районних змагань чима
ло порушень. Часто судді обираються з

НАША РОЗМОВА З ГЕННАДІЄМ ХАРИН-

ЦЕВИМ ВИДАЛАСЯ ТРОХИ ДИВНОЮ. ТА
ЧИМ НАСТІЙЛИВІШЕ ШУКАЛИ ВІДПОВІ

ДІ НА ПИТАННЯ - «ЧОМУ ТАК?»,

ТИМ

що,

ма

більше переконувалися,

буть, ІНШОЮ ВОНА й НЕ МОГЛА БУТИ.
■

Ізраїлю набралося цілих три вагони, а
коли доїхали до Відня, то незмінними
лишилися наміри лише двох сімейств.
Восьми місяців виявилося цілком достат
ньо для знайомства з «перевагами жит
тя» на землі обітованій. Щоб вирватися
звідти, вони скористалися туристичною
путівкою до Греції, де потім дев’ять рокіз провели без прав громадянства.
/»
— Там» жили без грогладянства, але й
^*бсз матеріальних проблем. Я працював
сам. І дружина моя не підмітала під’їздів,
не мила підлог, щоб заробити на кусень
хліба, — зауважує Геннадій. В цих його
словах вгадується чи то бажання ще раз
підкреслити своє вміння
влаштовувати
життя родини, чи (і то скоріше всього)
натяк на сьогоднішні процеси в нашому
гуспільстві. — Перед
виїздом я сказав
матері, що років п’ять помандрую й по
вернуся. Як бачите, збулося...

— Однак минуло цілих десять років.
З них більше дев’яти ми просили повер
нути нас додому. Останнім часом ходилИ в консульство щочетверга (генераль
ний консул бував там раз на тиждень)!.
З цієї репліки видно, що хоч Зоя Євгенівна не забезпечує сім’ю матеріаль
но, У вирішенні важливих питань сімей
ного життя їй належить не остання роль.
роНа доклала всіх зусиль, щоб виїхати,
дктивно домагалася й повернення. Мож
на припустити, що в цьому виявився
своєрідний розподіл обов’язків МІЖ 40лові,<ом 1 жінкою... Як би там не було, а
*і: глава сімейства, як бачимо, хоче надати
л своєму виїздові привабливішого вигляду( такої собі безневинної прогулянки,
д пенсію, мовляв, ще встигну заробити...
Однак у листах до матері — Валентини
Костянтинівни Богуненко, яка мешкає в

Скажімо, зараз у Монреалі мешкають
три племінники Марії Шулимівни, тітка,
двоюрідний брат, дві двоюрідні сестри.
У 1976 році жінка їздила до них у гості:
дуже хотілося подивитися, як живуть. У
минулому році також запрошували, але
через хворобу чоловіка
скористатися
запрошенням не змогла. А ось до Києва
поїхати не відмовилася. Сталося так, що
перебуваючи на музичному конкурсі у
Франції, на виклик родичів до столиці
України завітала
Ганна
Михайлівна
Шпільберг із чоловіком. Завжди хоче
ться побачити близьких тобі людей, і
при кожній зустрічі з ними Марія Шулимівна помічає, як тужать вони за рід
ною землею... Скільки не звикай, а ко
ріння, вирване з одного грунту, болісно
приживається на новому.

ІІНІ№^
а^.'*Ч

ЦІЇ
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ви, які умови життя... А який непідроб
ний інтерес викликає у них співрозмов
ник, який хоч трошки може розказати
про куточок, звідки родом вони самії
Пригадується їй і поїздка до Монреаля. До цих розмов, до цих дрібничок повер
34 дні вона мала можливість спостеріга
ти й уираїнцівс які живуть за
межами татимуться вони потім у своїх думках,
за птахами у
Унраїни, І людей інших національностей... журливо спостерігаючи
Ні, не хоче вона такого життя, не хоче небі, які повертаються до рідних гнізд...
їхнього благополуччя 38 років прожила
у Новомиргороді. Бувало інколи й енрут- Є серед них і багачі, й бідні, є ті, кому
но, але ніколи не спадало на думку кину поталанило більше, і ті, хто нарікає на
ти землю батьків. Побачитись — це інша свою долю. І всіх їх Марії Шулимівні
справа, а щоб назавжди — ніколи!
шкода як сеоїх родичів і земляків, яких
Шпільберг розповідала про свої вра спіткало лихо. Бо вона добре розуміє;
ження від новорічного вечора, який во чужина душі не гріє.
на провела в монреальському ресторані
* * ♦
«Бик і рак», про те, як емігранти з СРСР
ловлять там кожне українське чи ро
Такі різні люди, кожен із своєю досійське слово, слухають напівзабуті піс гею, життєвим досвідом, устремління
ні, використовують всяку нагоду, щоб ми... А в кінцевому підсумку обоє при
поговорити з людиною, яка бувала у ходять до спільного: Батьківщини ніщо
Радянському Союзі. Цікавляться новина не замінить.
ми, розпитують, чи правда, що у нас
В. АФАНАСІЄНКО,
повсюди черги, чи збереглися ще церкА. КОВАЛЬОВ.
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команд, які мають змагатися, а, отже, ре
зультат такого суддівства не завжди об ек
тпвний. Іноді на змагання з волейболу, фут
болу виходять команди недоукомплектован»
або укомплектовуються за рахунок зовсім
СТТнУ1Х багаті в чому не підтримує правління колгоспу, а тому Р?б““щеЯЛ"е що в
турного відпочинку молоді пише
’ исну.
наших силах, - сказала
зас.даннідиску
гійного клубу секретар комсомольської ор
сім’ям, хіба їм до розваг, янщо немає житла
і не передбачається? Ось і ідуть 3 се”‘_ *
_
ці та дівчата, молоді подружжя
туд ♦ Д
краще.

— У перебудові культурного ДОЗВІЛЛЯ €
чимало проблем, найголовніша з них —*
привернути увагу людей і керівників трудо
вих колективів до культури. Лише при
спільній зацікавленості і при допомозі культ
працівників можна добитися тут зрушень.
Поки що дехто лише спостерігає. На низь
кому рівні музика н співи у школах, тому,
що їх ведуть не фахівці, а «сумісники».
А в окремих будниках культури, школах
взагалі немає художнього керівника та вчи
теля музики й співів. — сказала методист
районного відділу культури Н Короленко.
— Чому усуваються від проведення масо
вих заходів первинні комсомольські органі
зації райцентру? — з таким запитанням звер
нулася до присутніх
методист
райвідділу
культури О. Даценко. — Де ж
ініціатива а
творчість молодих? Для чого створювати глолодіжне наЛе, копи порожні музична віталь
ня. пестопан. стадіон, спортшкола?
вичайно, дискусійний
клуб не має

вирішувати власними сила
Змиможливості
ті чи інші соціально-економічні пробле

ми. Але бути конденсатором колективної
думки, генератором ідей — це. певно, йому
під силу цілком... Вже більше півроку, як на
рівні області прийнято рішення про запро
вадження й пропаганду дискусійних клубів.
Однак чи можна сказати, що нині нам не
треба думати над тим. яким же бути йому,
тому дискусійному клубові? В усякому ра
зі, в судженнях З нього приводу продовжує
існувати такий «плюралізм», яки# справі не
надто сприяє. Т все ж...
Розповідає секретар—зав. відділом учнів
ської молоді Світлпволського міськкому
ЛКСМ України Т. ГЕРАСИМЕНКО:
— Створюючи те п’ять років тому міський
політичний клуб старшокласників «Час,
події, люди», міськком звернувся до старшокласників із таким запитанням: «Чому у
вас пої»впло<‘я бажання взяти участь в ро
боті політклубу?». Серед відповідей були й
такі: «Хочу більше знати», «Мрію про мож
ливість відверто сперечатися, стати грамот«
пішим політично», «Хочеться навчитися ду
мати й говорити своєю мовою, а не з чужо
го голосу!..». '
Мабуть, дискусійний політичний клуб (за
своєю суттю, а не за назвою) неможливий
без добровільності членства, інтересу, до пи
тань політичного життя, наявності кадрів^
здатних глибоко розбиратися в цих питан
нях, поваги до думки кожного. У нас тс іатика засідань визначається без
«силового
впливу» з боку старших. Мабуть,
завдяки
цьому, серед старшокласників поступово по
явилися свої лідери — сьогодні це С. Тнач,
Т. Штуомина, Б. Корякова... Основні, на їхню
лумку. умови для створення клубу — це, поперше. наступальна позиція комітету комсо
молу. по-друге — особистість керівника, яний
міг би
бути
людиною
демократичною
і!
емпомною.
Як поєднати системність і демократизм у
роботі політклубу? У нас для цього розроб
лено положення, за яким ножен член має не
лише права, але й обов’язки, що забезпечу
ють системність: керівництво роботою клубу
здійснюється на засадах самоуправління.

Подітклуб має розвивати й поглиблювати
знання, одержані учнями в школі. У пас,
приміром, під керівництвом М Я Калінкіиої учні займаються аналізом процесів між
народного життя, комуністичного й моло
діжного руху, сперечаються з приводу тих
чи інших політичних подій При цьому ви
користовуються телепередачі, магнітофонні
записи, історичні свідчення й документи. Ді
ти по можливості засвоюють елементи на
ціональної культури того чи іншого народувивчають пісні, танці...
Форми, роботи можуть бути

дуже

роз-

міськоГ сніПИ^,Рч°пМ’ У нас
Дегяти’<ласнини
«
2 СШ № 10 провели заочний
«телевий і 3 "оль.ськими ровесниками дуже цінаОЄр'дний матеРіал про
Югославію
3‘брали учні школи-інтернат\/ м? 5 йсе ие
нраїнМ°а^еИй’нТлЬя НппТпрЬНИ
иізнанняСоб^
гилі«’, але
для проведення дискусій
ЙЖР
сьогодні можна з певністю сказати й таке®
'
ЛИСКУСІИНОГО політклубу не
мoжvть
п^ивно2?ГГмапопп * 'нсЬ°Рма^’’ Позбутися
новий
допомага€ полемічний, пошудіалог, колективне, несилуване обгоорення питань, які цінавлять багатьох...

Наш «ор.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Коли, як не влітку, саме
і ас озирнутися на те, що зроблено у справі
впровадження дискусійних клубів у практи
ку роботи комітетів КОМСОМОЛУ^ Тож СЬО^ппкШН1Гі ог‘г,ядовий ^теріал вважатимемо
запрошенням до розмови, до якої ми ще не
раз повернемося в цьому році.

«Молодий комунар»

ЧИТА1

9 липня 1988 року

те через грубі порушення
ленінських принципів КОлектпвізації селяни ухи
лялися від вступу ДО КОЛ
ГОСПІВ і радгоспів. Сталін,
який застосував до кол
госпних господарств еко
номічно
хибну систему
хлібозаготівель, своєї по
милки визнавати не ба
жав. Ось і вирішив він
кістлявою рукою голоду
примусити мужика йти до
колгоспу, аби працювати
там за майже неоплачувапі трудодні. До цього до

Тридцяті... Роки перемог
і прорахунків, героїзму і
трагедій. Вони назавжди
залишаться в історії нашої
країни саме такими, неод
нозначними.
Нині чимало кажуть про
гірку
правду тридцять
сьомого і невиправдано за
бувають рік тридцять дру
гий, особливо важкий для
Кіровоградщини.
Відразу розставимо всі
крапки над «і»: у 1932 ро
ці па Кіровоградщині_ ні
якої засухи не було. Про

О <2> «

© ® ® <9 О

і™

З інформаціїI КОМІСІЇ
працівників медичних
і
установ міста
зінов'євському
мїськпарткомові
Цад 22 тразда
1932 року)

8

!>'

«...було обстежено села
Зінов’євського району Тарасівку, Високі байраки, Сасівку, Федосіїзку, Обертасове, Іванівну. Обстеження
проводилося з метою з’ясу
вання стану громадського
харчування. Для виконання
завдання залучалися голови
сільрад, секретарі партосередкіз, уповноважені міськ
кому партії.
Село Тарасівна. Із дорос
лого населення з селі зали
шились переважно жінки й
старі. Житлових дворів у
*931 році було 490, зали
шилося 226. Більшість по
рожніх хат порушено, вікна
й двері порубано на опа
лення. 62 чоловіки потребу
ють терміново? допомоги
(пухлі від голоду). Працюю
чим колгоспникам видається
200 грамів хліба і 2—3 рази
на день гаряче харчування
(одна водо). За 20 днів по
мерло 15 чоловік, облік ди
тячої смертності відсутній.
Село
Зисокі
Байраки.
Сільрада нараховує 405 хат,
3 яких зачинено 226. У 1931
році населення становило
3768 чоловік,
залишилося
1771. Повернулося 3 сім’ї.
Харчування колгоспників —
200 грамів хліба. Сім’ї червоноармійців отримують ли
ше по 75 грамів хліба, пайок
не одержують. Обстежено
11 сімей колгоспників. Всі
пухлі від голоду. їдять по
дрібнені качани кукурудзи,
перемішаний з травою «бе
реговий щавель». Точного
обліку смертності немає,
але за останні два тижні во
на підвищилася.
Село Сасізка. В Сасівській
сільраді в 1931 році було
518 житлових дворів, вдень
обстеження — 325,
меш
канців — 1243 (було 2272).
Повернулося
13 чоловік.
Громадське харчування —
макуха з водою.
Село Федоспвка, Було
3898 жителів, виїхало 284,
повернулося — 46. Під час
обстеження окремих сімей
виявлено:
— Кукпинський Микола,
має 100 трудоднів, сім’я із
4 чоловік, одержує 1 фунт
хліба і суп 3 рази на день,
Всі вкрай виснажені;
— сім’я червоноармійця
Михайлович»! Семена скла
дається із 7 чоловік, син
служить з армії. їжа — ко
пають
мерзлу картоплю,
щавель, кукурудзяні качани;
— Коваленко Харитон —
пухлий від голоду;
— Кучеренко
Григорій,
сім’я із 8 чоловік, праце
здатних четверо, вкрай по
требують допомоги.
Село Обертасозе. Насе
лення 882 чоловіки, вибуло
147, повернулося — ЗО. Гро
мадське харчування — соя.
Допомоги
чераоноармійськйм сім’ям не надається.
Значний процент пухлих від
голоду.

ии

• Правда в документах
далися великі недоліки в
організації праці,
поши
рення
безгосподарності,
анархія, що запанувала в

й" ’ ’
И

Соло Іванівна. На терито
рії сільради 3 колгоспи. 8
«Червоному хліборобі» хар
чування задовільне, в інших
двох — вкрай незадовіль
не, майже виключно вода.
Дитячі садки
працюють,
харчування — 100
грамів
хліба, рідкий суп, молока
не дають. По сільраді лише
15 пайків соцдопомоги».

Зз звернення учасників
зшов'оського зльоту
колгоспників*
ударників до ВС5Х
комсомольців району
(газета «Соціалістичний
наступ», 17 вересня
1932 р.)
«...На фронті молотьби,
хлібозаготівель і осінньої
сівби — прорив, В районі
обмолочено тільки ЗО про
центів хліба, заготовлено
лише 36 630 центнерів (14,4
процента річного плану),
зовсім нічого не посіяно.
Зліт вимагає дати класо
ву відсіч куркулю».

Н. Кравченко з • села^

Тяжке продовольче стаОлександрівни МаповисЛ
но з и ще створилось в міс —-- -------- --------------- ----- , . о .
тах і селах Кіровогрддщц,
^»ського району звер-<‘
НИ. Взимку 1932 — 1933 *-—------------------ ---------------X (
років у місцевостях, ОХОП^ться до редакції: «Я/>
ленИX голодом, обезлюй^м гт----------------- —----------- І ‘
мати двох ДіТ5Р*в хочу;
села, бо їхнє населення
йшло до міста, де, крімїі?.
переїхати у місто і купи-*
величких фондів нормаль
ної торгівлі, запасів про
Чи
пропишуть| І
довольства теж фактично
мене за місцем прожм
' не залишилось. До тогож
робітник заводу за свої
НИИЯЬ».
80—-100 карбованців на «•.
_
?
Мм направили лиска у > >
сяць не міг купити хліба
_____--------- _ __
е,
який став йому майже не
відділ внутрішніх сяраз > ї
досяжним.
Узагальнюючих
даі1их
Ленііської районної Ра-? *
про КІЛЬКІСТЬ жертв голо
Ди
народних депутатів ? г
ду 1932—1933 років на 1\<______- ___________X
ровоградщині немає. Вер
на кий на;
уловів яа х А
були значно меншими \
--?ь
порівнянні з катастрофіч __________________
Шьник
Ленінського
ним 1921 роком. Але усе ж
м. Кіровограда на-?
не т акі ма ті. Наперед силакований голод і иігуі:;с
йор [АІпіцй М. Я; ШВЕЦЬ:? р
маніпулювання иереинсамн населення ЗО х років
—! Мешканка
села? ч
для приховання кількості
О.'е)сандрівки Н. Крав-> а
чеьф зможе приписати- >
померлих
(були спробі!
ся в місті Кіровограді 5
навіть занос А ги таких до
ПіСГ.І оформлення ДО-£
СПИСКІВ ЖИВИХ') — ОДНІ!!;
трагічних сторінок тих ге- | ГОВСЬу кулівлі-продожу
ЖИ7ЙС8ОГО будинку. До-о
Л ОД НИХ років.
| гоз .І купівлі-поодажу за-£
А хліб у се тин забнралЗ: ( сзідіусться
котаріаль-?
не тільки до останнього
ною| конторою При ДО-<;>
кілограма — до останньо трифнні установленого*
го колоска. Ці дії намага ПОС1НОВОЮ облБИКОНКС- <>
>бллрофради № 626?
лися сховати за народже
І9 грудня 1984 року* і;
ний зовсім за інших умов
і середньо? забез-* в
лозуні: «ВоротьГа за хліб рн ості
житловою* /
— боротьба за соїйалізм^.
5»О (і
[з місті Кірово-$
Тисячі й тисячі голодних
квадратних мет-3 "
помирали, а на тих, хто
|а7.3одного
н
чоловіка, 5
пробував протестувати, че й Інших містах облає- 5
кали репресії.
3,1? 7,8 квадратних мет-§ і
Тридцять другий... ВінТі наша історія, наша траге р4
дія, Він, хай і надто мало,
та знайшов своє ві,дображення з художній лігераТУРЬ публіцистиці. А ми
Підійшов лист від
-і?
сьогодні пропонуємо чи
-и—-------------------------------_ £
тачам лише архівні доку шоі читачки Л. Зоріної зм
менти, факти. Заради істо
ричної правді;.
Ноігородки,
?

З

Із інформації секре
таря Зінов'євського
міськкому партії
Одеському обкомові
КП(б| України
(11 листопада
1932 року)

Зз знформації
уповноваженого
Одеського обкому
партії ЦК КП(б)
України про хід
вилучення «невидимих»
залишків хліба
в Зінов'євському
районі (4 грудня
1932 року)

ПроШ ітись |
У МІСТІ

------------------ І .

з « ® а <з> © • ®

«На заводі «Червона зір
ка» виявлено кілька випад
ків голодного опухання. Го
ловний лікар робітничої лі
карні член партії тов. Кондратов свідчить, що значна
кількість робітників заводу
харчується а їдальні заводу, де калорійність страз
дуже низька (600—700 ка
лорій при нормі 2500 —
3000). Недоїдання і випадки прямого голоду виклика*
ють катастрофічне скорочення виробничої програми
зааоду й неймовірне скорочення заробітної плати,
Ще кілька тижнів такого
стану, і голодування робіт
ників стане масовим. Ми на
місці не маємо змоги вирі
шити ці питання, необхідне
негайне, невідкладне втру
чання обкому партії».

колгоспах, що й привело
до значних втрат вро^.;,
Важко
нині встановите
правду. Наприклад, с в'
Косіор відзначав тоді,‘що
В степовій зоні ресцубЛіКн
на ланах залишали Ко<
ловила врожаю, і ну;;?іь
більш конкретні дані втрат
— до 150 мільйонів пуді*
або навіть близько
МІЛЬЙОНІВ.

Н® -Лікують :
глодом?
І
на

Плакат художника Д. МООРА.

©

гречки, які завтра будуть місцевій лікарні 12 чоловік—
Зз інформації
теж
вивезені. В селі Грузь □сі в стані сильного вченауповноваженого
кому вичищено із колгоспу ження. Лікарська допомога
Одеського обкому
«Комінтерн» понад сто кур обмежена в зв’язку з від.
партії 531 грудня
кулів...».
сутністю продуктів
харчу
1932 року|
Оз газети
вання. З 1 січня по 17 лю
того померло 18 чоловік,
«...23 грудня до Зінов’єв- «Соціалістичний
здео.льшого
діти. Однак
ського району з Одеси при наступ»
точного обліку померлих
був на хлібозаготівлю член
немає. Особливо в тих ви
партії тов. Мошинський. Йо (З січня 1933 року)
«...Комсомольська
орга падках, коли це трапляється
го було розподілено до
с. Сасівка уповноваженим нізація Зіноз’свська, всту на околицях села. Переві
кол
міськкому партії. 8 Сасівці паючи в другу п’ятирічку,— рено СІМ ї окремих
Мошинський застосував ряд п’ятирічку побудови безкла госпників... Зашляховський
надзвичайних заходів, у ре сового суспільства, — по Назар, сім я із 5-ти чоловік.
зультаті яких виселено ЗО винна ще тісніше згуртува Четверо дітей. Жінка недав
чоловік куркульського еле тися навколо партії, ще но замерзла по дорозі до
менту. Сьогодні ми одер більше розгорнути органі З.новєвська. Діти і батько
жали
повідомлення,
що зацію широких лаа кол н!ип оРЯІ<ЄМИ' 3 хаті майже
тов. Мошинський здійснив госпної молоді на нещадну н.чого немає, холодно вже
над собою самогубство. Пе боротьбу з класовим опо поо” Саоюссо6ану. Батько
ред цим він висловив думку ром куркулів та їхньої аген проси,ь забрати його дітей
До^_ ■
щодо нереальності хлібоза тури, на вивершення плану аби врятувати 7ИХ
Додав:
готівельного плану, а також хлібозаготівель, і цим са «Г,« чеРаон°армійцем,, а
вмяоаю з•> голо«
про те, що він став жерт мим ще раз довести свою зараз от вмираю
вою подібних методів хлі боєспроможність у боротьбі ду...».
в селищі Велика Мамайка
бозаготівлі, і рано чи пізно за генеральну лінію партії,
Секретар МК ЛКСМУ
колгосп має 190 чол^
еони винесуть свій вирок...».
Піненко».
Доповідна записка
Вмерло вже В цьому році
13 зведення
зиснаження" в'Д ГОЛО«н°го
уповноваженого

«...До НИНІШНЬОГО часу
справі вилучення «невиди
мих» запасів хліба зроблено Зіноз'езського
дуже мало. За даними 32 міськкому партії
сільрад, вилучено незакон
про посилення
но розданого хліба 35 цент
нерів і розкрадено 60, Ха хлібозаготівлі
рактерно, що при вилучен по Ганнинській сільраді
ні незначної кількості хліба (1 січня 1933 року)
зачіпається немало госпо
«До цього числа всі зер
дарств. Тат<, 35 центнерів нові культури, які малися
незаконно розданого хліба по колгоспних коморах, ви
вилучено з 130 господар везено до
хлібозаготівлі.
ствах».
Залишилося два центнери
»«зиииииивиииимишимввйиииия

спеціальної комісії
Зінов'євського
міськкому партії
про стан здоров'я
колгоспників
14 сільрад
Зінов'єзського району
та міста Зінов'євська
(25 лютого 1933 року)

«В селі Аджамці з 13 по
17 лютого перебувало в

Кучма Макар
КОНЮХ,
ударник
премійований
на
зльоті, 8 чоловік сім’ї
Всі
вкрай виснажені... в казані
кипить вода і б^«
3 ‘
просить: «Я асе літо КуЧма
Ц*К?В' Д°ЛОмо*”ьЬ>. ПРа’
Кухар Петро, сім’я Н ?
чолозік,
асГз
3- м-тй Я 3 ?
чоловік
всі
Жінка Кухаоя - набРяками.
нам в змозҐіп ИТЗЛа: «Хто
*Хто
же Цілий г> ;<Допомогти?
п
* Ал
^ДЦюзапиЬ
АООра пра-

чу на сторінках га-

@ Є • •

зеь* прочитати про

лі-

В селі Шедосіївці і сіль
раді в 1933 році померло
ехьку рослину глід, її
□ \ц голоду 22 чоловіки. Кол
засування, аластмвос-?
госпники їдять пацюків
Сім я черзоноармійця Го- ті (чи можна вилікувати £
ловчецка екран виснаисена
голодом. Головченко ска jntpriwj та розмножся-J
------------------------ ----- _ <•
зав членом комісії; «Думали н™* хл’^' а його забрали. Н1”‘ _
Навіть той, що
стосував
Не лист відлозідає нася до хлібозаготівлі (колгосп
пєревиноНаа план хлібозгго- донмк аптечного уптізель на 146 процентів^- , сі
’ -О По’^ровській сільрад
померло
9 чоловік. Стан
колгоспникіз виключно вам<
кии, допомоги ЇМ не под/
КЭТЬ НІЯКОЇ...

іння

лютого 1933 рочуі’
заоеєвОА' кЧеРнона зіркз Г
голоп РОВано «5 випад-’ І '
X п:.ИХ набрякі3. По і* І і
сутні АПр''іємствах дані *1Л-1
пені '
Що ті «є ох0П-|
Лені
(------0ф'Лактич”<>-ма^Т
аХою
на/

лютого у трьох

СТАД-

"

Гусева Одарка, в
г’
хлопець 7 років ; дівчин» І г.
роки. Батько помер
І сг/=-Г°ДУ* Зс’ 3 Мабряками-Гу' І
ап а Ка>ке; «Це не селянська 1
влада, а навпаки. Нас
І г
бгЛУТЬ ззд?ЗИ7и. Адже з*- Я ц
іуіл ЛИ т?кий врожай, що ДУ* І
г*АекРаЛ,Лаг 3 тепер П05‘1 ..
Раємо з голоду».
тоїнрамЙпва догомога п°; І:
дТтеи 2і»
іі .

апьною ;
ня по 25
Орських
померло
ПОзІк».

А. М.

і

установах
міс^ м
голоду 78 МИ® И

- В медицин; дозво-^
Л>ся
використання?
іів і квітів глоду,?
ірарати глоду
(на-?
1<а квітів, рідкий ек-Х
ікт плодів) застосо-і»
йься як кардіотоніч-Х
^засіб при фуннціо-Х
іНих
порушеннях?
^езої діяльності, сер-X
недостатності,?
рості після перенесе-1
І тяжких захзорю-Х
» при ангіомеврозах,?
яткових формах
гі-?
іонічної
хвороби,?
JiOHHi у серцевих XSO-?
іі гіпертиреоз; з та-?
ІЬдією. Рідкий
екс-?
В ПЛОДІВ глоду зхо-І
8 склад карліовв-т
Ця рослина роз-?
їсуєтьса
саджанця- Т
Віри алергічних за- ?
Возаннях необхідно?
внутися в обласну
Ьню до яікаря-апер-?
Е*а 6. Г. Радкевич. ?

«Молодий комунар»

ЧИТАЧ - ГАЗЕТА - ЧИТАЧ

9 липня 1988 року

ЙЙГІ і Ям“<™

іиііШ

МКя1? “е минуло, як пішла із життя поетеса
..з Олександри Клаадія Банникова. її пісня обірва;, лася нагально, можливо, на найвищій ноті свого звуочання. 1 саме тому ми сьогодні з подивом починаємо
О розуміти, що поетеса вже більше ніколи не зможе її
о доспівати до кінця, сказати нам своє найважливіше і
о-^аизаповітіЕШе. І все ж, будемо вдячні нашій постій-ній авторці за н щиру і людяну музу, яка довгі роки
J навіщала «Молодий комунар», деруючи нам короткі
м кпавченко з • селаі хвилнии зустрічі із ліричними, безпосередньо 1 зво___ ----------- -------------------- <* рушлявими поезіями.
Олександр^4 Маловис-S
До речі, вперше Клавіші вірші (тоді ще студентки
---------- -----------———J Кіровограде! кого педінституту) з’явилися саме в накіасьмого РаионУ звер-? шому молодіжному часописі. По національності ро~
аТпплАии»;- гЯ £ сіянка, вона навіки полюбила Україну і її мова статасть<мі редакцнла назавжди для неї рідною.
мат« двох Діт«& хочуі
^0Ліі я в подумці озираюсь па творчий доробок
---------- L——------♦ Клави Башликової, то бачу золотий вінок, сплетений
переїхати у місто і купи-* із тугого і важкого колосся. Вона дуже любила зем— ------- -ЗГ-—
* лю і простих людей. Мабуть, тому часто писала про
ти хату. Ч* пропишуть^ поле, сільські будні і... пшеничний колосок. Він проt иігирм пооиіи-Р'таз У ** віршах з ранньої юності і наливався сомене ^місцем р ,
І ками рідної землі до останніх днів короткого життя
занпзй
1 поетеси...
----- ---------------------------------- 2
н^як не МОЖУ
згадати песимістичною, байдуМи направили листа у ? жою, відлюдькуватою. Вона ніколи не скаржилась на
-------- 4------ Т—:— --------- * життєві негаразди, невдачі, важку недугу. А хвороба
відділі внутрішніх справу її безжально переслідувала, вкорочуючи життєвий
Оа
f шяях не Рокзми, навіть не місяцями, а днями. Клава
Ленінсиюї
Ра-$
ДИніншюі районної Ра% про це зпала Не зналн тідькн мц ... давн. кадегн п0

Пріпі дайсь
у 1ІІСТІ

ди народні« депутатів,» перу...
---------- Т
5
Клава Башлыкова завжди чутливо вслухалася в
я мий на?
’»повіз ма-Х ходу тривожного і складного сьогодення/Багато у
—------- -— - ;----------- І неї віршів, присвячених молодим радянським воїнам,
чальних
Ленінського^ які зірко пильнують мир на планеті.

><з

РВВСм" Кіровограда ма-|
Д° Речі> Клава іноді вміла знаходити такі несподь
----------—--------------- --------- | вані художні деталі, що звичайна, здавалось би стейор--- міліції М. Я. Ш8£ЦЬ:<> реотипна, думка набувала якогось вагомого, нового
--------- 1 ------------------------- | значення. Ось, наприклад, .як вона змалювала відио— Мешканка
чЧйок солдат на полігоні (в одному із своїх останніх
Олександрівни Н. Крав-* віршів):
ченка’з.може приписати-^
Відгули навчальні полігони.
ся
змісті Кіровограді*
Із походу повернувся вечір.
після оформлення
Зорі, як відстріляні патрони,
говору купівлі-продажу •>
На пілотку осипаються, на плечі,
житлового будинку. До-£
Горнуться до небозводу крони.
говір кулізлі-продажу за-£
І землею ходить тиша чула.
сзідчугься
’нотаріальОбростають цвітом голубі погони,
ною конторою при до-^
Гімнастерки, автоматні дула.
трим-знні установленого^
постановою облвиконком <>
...Хочеться вірити, ЩО ПСЛЮСТКИ спомину7 не зав’яму і облпрофради № 6264
? путь в пам’яті тих, хто знав і любив Клану БашлпкоВід 2? грудня 1984 року*5 ву.
* Тим
<рЙМ більше, що вона залишається з нами своїми
рівня середньо; заоез’?. схвильованими рядками про ту землю, на якій ми з
печеноси
житловою*
печеності
житловою*
живемо і яку вона палко любила всім своїм
площею (а
^ місті
МІСТІ Кірово-£
Кфово-І (,етюкі11(ПіМ серцем.
граді 7,3 квадратних мет-*
Вапеяій ГОНЧАРЕНКО,
ра на одного чоловіка,|
чяен Сяіяии письменників СРСР.
а з інших містах облає-5
ті «— 7,8 квадратних мет-£ а $ $ э • Ф • Ф Ф
®
©Ф«Ф
ра).

ЦЕ ХОЧУ відразу приголомшувати вас цифрами
і тому почну з головного —- Указу Президії
Верховної Ради СРСР «Про порядок розгляду
пропозицій, заяв і скарг громадян» чи, як форму
люють у побуті^ закону проги анонімок. Кожен
громадянин Радянського Союзу., як відомо, має
право скаржитися в будь-які, в тому числі, найви
щі інстанції. Це право йому гарантоване Консти
туцією. На жаль, донедавна скористатися ним без
наслідків, для себе не бажаних, міг далеко не ко
жен. І тому часто-густо люди змушені були добизатися торжествісправедливості, так би мовити,
інкогніто.

ливого болю. Отож, закон про нерозгляд анони
мок продиктований самим життям.
Познайомившись з анонімками, котрі надходили
у Ленінський Р88С {і не тільки сюди), ви перемо«
маєтесь, що більшість з них стосуються самогоно
варіння. Пишуть їх здебільшого жінки, це можна
встановити за почерком. Різні мотиви у них для
того, щоб не називати свого прізвища. 8 взагалі,
я не дуже вірю, що сусід повідомить Г?о сусіда,
який займається самогоноварінням і повністю окаже своє прізвище та адресу. Ми ще до такого
«не доросли». Необхідно перемагати обиватель«
ську психологію. В людях живе якесь помилкове

Але у більшості випадків анонімки при пере
вірці не підтверджувались. Тепер наведу для
прикладу кілька цифр. За минулий і початок ни
нішнього року Ленінський РВ8С одержаз 850
скарг від громадян. 161 скарга була анонімною.
При перевірці у ста семи випадках факти не під
твердилися, 54 анонімки відпозідали дійсності.
Отже, близько 70 процентів анонімок виявили
ся звичайнісінькими наклепами. Замислимося: що
це означає? Звісно — затрачений час і енергію
працівників міліції, які могли б зайнятись корис
ними справами, а натомість розбиралися у накле
пах.
Зайве нагадувати й про те, що означає для лю
дини потрапити під підозру. Як би тактовно не
перевіряли ми анонімку, людині завдає мораль
ного збитку вже той факт, що нею цікавиться
міліція.
Читаючи анонімку, я часто намагаюсь уявити
собі людину, яка її писала. Що керувало нею?
«Прошу міліцію звернути увагу...». Міліція звер
тає увагу. Факти не підтверджуються. Але на
людині вже пляма. Мабуть, цього й добизається
анонім.
На мене теж писали анонімки. До того ж, спо
чатку попередивши по телефону. Отже, хто пи
сав, я знав. І все одно їх перевіряли. Тим самим
принижуючи мою гідність; завдаючи несправед-

почуття честі. 8 в більшості анонімок, навіть тих,
що підтверджуються, мають місце зведення ра
хунків, а не боротьба за чистоту суспільства. Хо
ча, звичайно, і ті, хто бореться за правду, не зав
жди знаходять у собі силу поставити прізвище
під заявою про самогоноваріння. А чому? Якщо
ти борець, то навіщо ховатися в кущі. 7а що там
говорити, психологія анонімщмка гартузапасл де
сятиліттями. ] не так легко її подолати.
Тепер постає питання: а як бути з анонімками
про самогоноваріння. Мови бути не може, як ано
німні заяви не розглядати. Але вважати їх сигна
лами ми зобов’язані і перевіряти будемо. Тільки
з таким розрахунком, щоб не образити людину.
У нас є спеціальні форми перевірки заяв, але тре
ба шукати шляхи для активізації боротьби з са
могоноварінням. До речі, активізація роботи мі
ліції у цьому напрямку привела до активізації
громадян. Ми почали одержувати більше сигналів
про самогоноваріння.
Правильна позиція органів міліції допоможе
відрізнити справжню заяву від наклепу. Нам есе
ще дуже важко боротися з наклепниками. Закон
у цьому підношенні недосконалий. З тому особис
то я Указ про нерозгляд анонімок сприймаю як
один з виявів удосконалення закону.
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9 квітня 1988 року під
таким
заголовком
у
«Молодому
комунарі»
публікувався критичний
матеріал про недоліки в
роботі працівників
од
нієї з книгарень та двох

Надійшов лист від на-

читачки Я Зоріної з
Ноегородки.

«Хочу на сторінках гапЬ
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карську рослину глід,ЇЇ?
застосування, властизос-|
ті Н* можна вилікувати|

---------------------- *
алергію] та розмножен-J
ня»-

>

На писї відповідає на-

чальник аптечного

раоління

А. М.

уп*

СТАД-

никЛ_____ и

— В медицині дозво-4
ля^ться
використання^
ПЛОЩІВ І квітів
глоду.*
Препарати глоду
(на-Х
стойка квітів, рідкий ек-і
стракт плодів) застосо-І
вуносься як кардіотоніч-Х
нИй засіб при функціо-<
нальиих
порушеннях^
сери-ев°ї ДІЯЛЬНОСТІ, сер-і.
иев^
недостатності,!
слабші після перенесе-!
нИх
тяжких
захаорю-Х
0ань- при ангіоневрозах,!
пСчаткових формах
гі-х
рертонічної
хвороби,!
£Єз<оині у серцевих хво-!
’ гіпертиреозі з та-І
^икардією. Рідний екс-!
тра*г плодів глоду вхоЛ
в склад кардіова-х
Ця рослина роз-Х
^но/иу€тьс> - саджанця-!
^Ри алергічних за»!
^зСрЮааннях необхідної
3 зарвися в
обласну!
Д° лікаря-алер-!
ВРадкезич, !
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«МАКУЛАТУРНА КОФТА»

Чи лікують
глодом?

зети прочитати про

3. ШАПОВАЛОВг
заступник начальника Ленінського РВ8С.
м. Кіровоград.

Вітаміни для кози-дерези.

І«ДЕРЕВО РОЗЛУКИ»
ство починається часто з першого ж —
Важливу тему підняв тижневик про діти не пам’ятають, не знають, не чу
дітей-спріт в будинках маляти, у дит ли й не бачили батька-матері... Що мо
будинках, школах-іитернатах, про Ді* же бути страшнішим?
тей, які, по суті, є сиротами при живих
На днях у вестибюлі бібліотеки від
батьках. Обійдені увагою, любов ю,
зливи сховалась якась стара жінка —
турботою, охороною батька-матерь вс
життя приречені на відчуття своєї не майже сліпа, як виявилось. Мені, ви
повноцінності, самотності, непотрібн • падковій людині, довірила прочитати
ті Читаєш матеріали про це^ 1. іаря- лист від сина.
— Всю піч майже не спала, бо розі
сенко, Г. Щербини, В. Погрібного, бо
ляче й соромно робиться за тих мате брала лише одне слово — «лікарня».
рів. Як не можна: покинути, зректися, Чує серце — горе з ним!
зрадити власну кровиночку? Ради чо
Прочитала. Так і є — син у лікарні,
го ж на світі живемо, як не
“а«: на операції. Зірвалась відпустка, в яку
бутнього, яке в Дітях наших і внуках? мав приїхати і готувати до операції
Фінки пам’ятають свій родовід до два матір. Заспокоюю, розпитую, втішаю,
надцятого коліна. А наше безпам яг-

<,

промислових
магазинів
у м. Знам’янці.
Як повідомила редак
цію директор Кірово
градського облкниготор
гу Н. А. ГРИГОРОЕА, ад
міністрація облкниготоргу не лишилася байду
жою до виявлених недо
ліків.
Всі завідуючі книгар
нями були ознайомлені
з публікацією на черго
вих
зборах.
Матеріал
обговорено і, зокрема,
звернено увагу керівни
ків книготоргових
під
приємств на поперед
ження подібних випад
ків, суворого дотриман
ня затвердженого по
рядку реалізації літера
тури підвищеного попиту і дотримання правил
книжкової торгівлі.
Аналогічна робота проведена і в усіх колективах з продавцями.
Посилаючись на фак«
ти, наведені в публіка
ції, в магазин № 6 м. Знам’янки
виїхали праців
ники облкниготоргу, щоб
на місці провести аналіз
даної ситуації.
Під час перевірки вста
новлено, що порушення
правил радянської книж
кової торгівлі мали міс
це. На винуватців нака
зом облкниготоргу № 71
від 27 квітня 1988 року

накладемо такі стягнен
ня:
— завідуючій магази
ном Л. А. Ханенко за
недостатній контроль ро
боти членів
колективу,
які
не дотримувалися
правил книжкової тор
гівлі, оголошено сувору
догану;
— стзрший продавець
О. Кришталева переве
дена на три місяці на
посаду продавця І пла
нова профспілкова від
пустка
перенесена
з
травня на жовтень цьо
го року;
— продавцям Т. Зеленській та Г. Донченко
оголошено суворі дога
ни. Вони позбавлені пре
мії за каітень, їх від
пустки перенесені відпо
відно на листопад і гру
день.
Даний наказ по обл
книготоргу направлений
всім книжковим магази
нам для ознайомлення
колективів.

чмікі

аналогічну картину.,

Тільки тут

приховували

но книги, а дитячий ім
портний костюмчик, ЧО
ЛОВІЧИЙ костюм, туфлі.»
Ссе — закордонного ви
робництва.

Аналогічна

картина була й у мага

зині «Маяк», що на при*
вокзальній площі. Там у
різні кутки «похоадпнея»
ІМПОРТНІ КОфТИ, ДЄЗОДО'

ранти, шампуні...
Отож, редакція чекала
відповіді й від об’єднан

ня промторгу. Чекала—
і ие дочекалася. Напевне,
там думають, що це не

ВІД РЕДАКЦІЇ: Ми не

серйозно: на такі «дріб-

поспішали друкувати цю

ниці» — та ще витрачати

відповідь, бо в публіка-

папір і чорнило ДЛЯ ВІД-

ції йшлося не лише про

повіді. A, можливо,

книгарню.

випадки

У промисло-

такі

об’єднаний

вому магазині Н© 35 чле-

промгоргу вже не MBW-

ни рейдової бригеди ба-

люють?

а вона все плаче та крізь сльози хва
литься:
— Він же в мене «золотий»: і помо
же у всьому, і приїде, і пише часто.
Біда, що єдиний — близнятка були з
братом, але той лиш місяць і 10 днів
пожив — не вберегла... — ї знову пла
чуть сліпі материнські очі.
— Ачюму ж ви сусідів не попросили
почитати (один раз отак, каже, три
дні з нечитаним листом у тривозі жнла)?
— Не можу я довіряти чужим лго~
........своє горе,
г_, та ще якби бачила хоч,
дям
може б очима вибрала, кому довіряти,
а так—ось ваш голос викликав довіру...
..І ще згадала: майже місяць лежав
паш восьмирічний син у лікарні. Ста
рались провідувати його щодня:
то
кожен сам, по черзі, то гуртом всією
сім’єю.

— Що привезти тобі? — питаю.
— Себе, але на цілий день, мамо! —
каже.
Як живуть без подібних, найдорож
чих для жінки освідчень в любові, ОТІ
матері-зозулі?!
Щоразу після провідин спи провод
жав мене за порота лікарні до най
більшого старого дерева — тут мн про
щались.
— Ну, от і наше дерево розлуки, —
з тихим сумом казав і д«щ> суворо
(мужчина ж!) цілував мамину щоку.
І поки п видно було сина і «дерево
розлуки», маленька ручка кивала і ки-.
вала мені «до побачення»...
Як хочеться, щоб інколи чи якомога
рідше між материнською і дитячою лю
бов’ю здіймалось сумне дерево роз
луки!
А. КОРІНЬ.

«Молодий комунар»
9 липня 1988 року

Очима
провідника
П 1 певнГ’м4-' Пвмічної- У провідника,

йв "
наинапРУ«<еніший період ро.
5г п:* ии*РОв°ГраЯСЬКОм* напрямку:
X В«
’ Пошта’ станЧІЇ. документа.
то»«8
«одночас. Чай у склянках теж
питустЛя’І НОСИТ>І копи ПОЇЗД розхим»! ’
корабель на хвилях.
«он
»'Дмовлясться від чаю. Скля.
вовин' ловел« На ПІввагонв- другій по.
«свині доведеться зачекати.
в НІ^..?^СОМ розношУ газети й журнали.
’ "Р
У ж купе пітній чоловік повавкупяри 3 Футляра, перебрав
мене’
Т' ЗНЯВ окуляри' подивився на

— Чого такі свіжі?
Я глянув на газети: справді, всі четвергові, а сьогодні вже неділя. Що відпе«
©їсти на цей плоский гумор?
Беріть журнали, *■— кажу. — Це ос
танні номери.
Періодику, ЯК потім мені розповіли
Бригада отримує в місцевих, козятинських працівників пошти в день виходу,
але не завжди всю реалізовує, дещо
залишається й до Кіровограда, тому й
триденної давності.
Заходжу в друге купе.
А що там у вас? — не підводячись,
навлежачки питає середніх літ жінка.
— Журнали «Перець», «Україна»,..
-— На Україно живйом та ще й журнал
^Україна», — пробує жартувати вона,
роблячи твердий наголос на другому
складі слова «Україна». — А на руськом
язиці в вас нічого нема?
В третьому купе уже сам пропагую
періодику:
— Останній номер тижневика «Украї
на»: цікаве інтерв’ю про педагогічний
досвід у Полтавському педінституті — з
ректором Зязюном; нове про видатно
го українського режисера Леся Курбе-

са...
Ану, дайте-но глянути.
«Молодь України»: розмова з коб
зарем Василем Литвином, нашим земля
ком з Новоукраїнського району; спогади
про Григора Тютюнника; новини чем
піонату Європи з футболу в ФРН...
Газети й журнали розібрали в перших
^яти купе. Алла Миколаївна здивува

лась:

в останні роки, нервові, невдячні, серди
ті. Особливо з тих, що на південь до мо
ря ідуть — вередливі такі, ставлять із
себе бозна-що. Хоч, здається, мало б
^Ути навпаки: відпочивати ж їдуть, на
стрій мав би бути добрий, —- а виходить
он як.
Адабаш, Мала Виска, Новомиргород,
Капітанівка... Остання станція на Кіровоградщині. В вікно вриваються звуки гар
мошки: «Ех, яблучко!..». 1 вистукування
підборів на бетоні, І виляскування: про
воджають на поїзд молоденького стар
шину другої статті усією ріднею, на побивку, мабуть, навідувався морячок. Па
сажири поїзда поприлипали до вікон:

бурів і туалетів. Після перших поїздок
думала, що кину цю роботу. Понапльо
вують прямо на стіни, недокурки прямо
на підлозі порозчавлюють... Зараз, прав
да, хоч менше блювати в вагонах стали,
ніж колись: хто більше працює — роз
казують... І це ж все ти мусиш прибрати.
А зробиш зауваження курцям, то вони
тобі знають що сказати: «Це твоя ро
бота...».
Менше п’ють, ніж раніше, це точно.
Але хтось у тамбурі уже четвертушку
з-під «Пшеничної» залишив. (Треба під
мести — щоб хоч очі не муляло). А по
ряд же спеціальний ящик для сміття.
До Черкас ми йшли з чотирма порож

ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ
танцюють під гармошку «Яблучко» дядь
ки...
— А мій оно тільки присягу прийняв,——
каже мені, перехилившись на кульгаву
ногу, дядько. — Спеціально на присягу
з Кагарлика в Кіровоград їхав: зараз же
таке — всі батьки їдуть. То туди ще ні
чого, а назад: «Білєтов нєт», — каже в
касі. Я покрутився тоді, покрутився, та
інвалідську свою книжечку показав. Ду
мав, що вже все, прийдеться сидіти...
Але нічого. Правда, рубля дав на лапу;
але то таке, що без цього не можна.
П ОБІГЛА Черкащина мимо поїзда: ліс■■ ки, переліски, балки, зарослі гло
дом і маслинами.
Пасажири повкладались спати. Пере
микаю яскраве світло на нічне. За по
стіллю вже ніхто не йде, хоча не всі
взяли: дехто на матраці одягненим при

німи місцями. І я все згадував тих лю
дей у Кіровограді, що так просилися до
Києва, але в касах не було уже квитків.
Троє пасажирів сіли в Черкасах і один
в Золотоноші. Він пройшов до свого
25-го місця й одразу повернувся:
— Там уже зайнято.
Що ж таке? Біжу. Лежить чоловік на
матраці. Буджу.
— Ваш квиток?
Подає. Все правильно: квиток дійсний.
— Де ви були весь час?
— В четвертому вагоні, там мій зна
йомий їде — в карти грали.
— Квитка треба було провідникові
віддати.
Дивиться на мене, не розуміє. Куди ж
тепер цього золотоніського чоловіка по
класти? Але він підказує сам:
— Ви мені якесь хоч одіяло дайте, я
на верхню полицю залізу.
Ось так дав маху. Але хіба будеш
кожного пасажира по всіх вагонах шу
кати?..
ЕРЕД ночі ще навідався провідник сьо
мого, штабного вагона Олег Білоус.
Він півроку після армії працює провід
ником. Ми з ним познайомились в неді
лю вдосвіта, як тільки поїзд «Київ — Кі
ровоград» о 7.15 прибув на станцію. Я
підбіг до нього, запитав: «Де начальник
поїзда?». — «Що, квиток треба діста
ти?». — «Ні, я журналіст, хочу проїхати
провідником у вашому поїзді». Ми зна
йшли з ним спільну мову. А ще він за
пам’ятався мені значком на темносиньому галстуці: біла пластмасова ступня но
ги з кругленькими пальцями — витвір
сьогоднішніх кооператорів.
— Пасажири подарували, — пояснює
Олег, усміхаючись. — Так, дурничка...
За роботу питаєте? Нічого особливого —
моя мама начальником поїзда грацює,
я добре знав і раніше переваги й недо
ліки цієї роботи. Мені подобається. Зви
чайно, аби ще пасажири трохи краще
ставились до нас. Та на станціях щоб
більше порядку було. Ось у Драбові чи
Пальміри п’яна дітлашня нам не раз тра
фарет поїзда зривала, вікна били... Це
маленькі станції, міліції тут немає, от
вони й бешкетують.
Поїзд квапиться у ніч. Ще багато стан
цій до Києва. Наш вагон повний, але на
кожній станції провідник має вийти, за
явити про себе жовтим прапорцем: все
гаразд.
...В Києві ми розлучились. Поїзд від
водили на стоянку до ночі, ще години
дві-три провідникові треба буде приби
рати вагон, готувати його до дороги на
Могилів-Подільський. Аж після приби
рання провідники відпочиватимуть.

С

Так швидко? Не завжди мені вдає

ться продати, хоча не так і багато нам
пропонують — на суму до трьох кар
бованців.
~ ,
Продовжую розносити чай у крайні
куле. Рідко хто повертає склянки, чека
ють, щоб у них забрали. Розраховуються
за чай по-різному. За дві склянки моло
дий хлопець кладе на край столу двад
цять копійок. Повертаю здачу, а він: «Та
ладно...». Проте копійки все ж забирає.
Дехто серйозно обурюється, коли даю
здачу. Проте ніхто не запитує, по чому
чай. Всі знають ціну? По вісім копійок,
як завжди продають у поїзді? То ж бо
й воно.
Після чаю, здається, можна бодай тро
хи перепочити. В провідницьке купе за
ходить жінка в залізничному костюмі.
Пригадую, вона сідала до нашого ваго
ну в Помічній: за посвідченням й про
їзним квитком (форма № 4) з доплатою в плацкартному вагоні. Н. В. Новак
працює провідником у поїздній бригаді
київського резерву. Одразу приходить
думка: «Як треба любити свою роботу,
поважати її й мати од неї задоволення,
та й, певно, винагороду, аби отак що
тижня тільки добиратись до місця ро
боти цілу ніч». Слово за слово
розгоВОрИЛИСЬ.

__ Двадцять перший рік працюю провідником, — розповідає Надія Василів__ І на приміських поїздах працюва’ й далекого слідування. Всього дово
дилось... Нелегка робота. Знаєте, молодь
не дуже заРаз затримується: попрацю
ють трохи і кидають. Хочеться, аби па
сажири трохи краще ставились до проХників- Якісь вони стали, спостер.гаю

Закінчення. Поч, у Нй 17
зе 2 липня ф р0

ліг, дехто просто так на полицю забрав
ся, перевертається з боку на бік •— твер
да полиця.
Може, подивуватись цій дріб’язковос
ті, скупості чи ощадливості? Але хіба
можна економити на власному здоров’ї,
елементарних зручностях?
Хоча наслухатись довелось за дорогу
всякого. Що рушнички, наприклад, вафлєбі — ці ж самі, бруднуваті й погано
випрані — крадуть пасажири.
— За минулу ніч недорахувалась руш
ничка й простирадла, — говорить штат
на провідниця вагону, моя підстрахувальниця А. М. Галунова. — А платити
ж хто мусить за пропажу! Провідник.
Весною прямо якась пошесть була на
кіровоградському маршруті: ковдри зни
кали майже щоночі — одна, двоє. А ця
ж ковдра 40 карбованців коштує. Скіль
ки днів мені треба на неї заробляти!
Заповнюю бланк «Зведення про на
явність вільних місць» — до станції іме
ні Шевченка. Скоренько передаю провід
никові 10-го вагона. М. О. Осьмірков за
клопотано показує провідницьку папку:
в одній кишені по кілька квитків.
— Ой біда! — зітхає він. — Як вони,
ці диспетчери, працюють!.. Ось глянь,
на 21 місце видали квитки у Новоукраїнці, Помічній, Малій Висці і Новомиргороді. І кожен же пасажир вимагає свого
місця. Хтось, може, й прилягти хоче.
Моє щастя, що цей вагон в Черкасах
звільняється, а то б вони з мене не знаю
що зробили...
Повертаюся через коридорчики, там
бури. Вони уже загиджені. Згадую, як
Алла Миколаївна розповідала: «Дехто з
провідників каже, що йому найтяжче бу
ло привикнути до безсонної ночі. А мені
байдуже: я і вдома не можу до півночі
заснути. Найважче було звикнути до там

Очима
начальника
пасажирської
служби
КОРЕСПОНДЕНТ: Віталію Сергійовичу,
пасажири часто скаржаться на незадо
вільний стан нашкх вагонів: влітку —
душно, взимку — ХОЛОДНО."

В. С. РОМАНІЙ, начальник пасажир,
ської служби Південно-Західної заліз
ниці: Вагони старі. Вагонів не виста
чає. Зараз, наприклад, за літнім роз
кладом, не вистачає нам 100 вагонів.
Заводи ремонтують неякісно. Депо Київ-пасажирський — та ж сама ситуація.
Зараз ми почали налагоджувати стосун
ки з місцевими підприємствами. Ось я
наприклад, уклали договори на ремонї
вагонів з кількома чернігівськими заво
дами, севастопольськими, жмеринськи
ми, київськими. Якщо кіровоградці хо
чуть залізниці допомогти — будем ду
же раді. Мова йде про вагони плацкарт
ні, звичайно, бо купейні і спальні ремон
тують за кордоном, це наш імпорт. На
ступний рік буде складний для ПівденноЗахідної залізниці: минає 20 років екс
плуатації 300 плацкартним вагонам і 100
купейним. їх треба списувати, а н^пх
Міністерство шляхів сполучення не обі
цяє. Так що вихід бачимо тільки в спів
робітництві з промисловими підприєм
ствами.
КОР.: Постільна білизна б вагонах
брудна, волога...
В. С. РОМАНІЙ: Потужності київських
пралень невисокі, тиск пари в котлах не
відповідає вимогам, тому й погано пе
реться білизна, прасується неякісно.
Перспектива? Будується ось уже рік но
ва пральня, в серпні збираємось її пус
тити.
КОР.: Почекаємо до серпня й будемо
спати на чистих сухих простирадлах! Не
багато часу зосталось. Віталію Сєргійо
вичу, мабуть, не секрет, що провідники
часом беруть так званих «зайців» у ва
гон...
В. С. РОМАНІЙ: Тут, мабуть, не в зар
платі справа. Якби вони отримували й по
чотири сотні, але коли пасажир тиче тобі
червінця в руки — рідко хто перед та
кою спокусою може втриматись. Та й
пропадають же речі в вагонах — з про
відника ж вираховуємо. Ні, не подумай
те, що я виправдовую провідників — з
тими, хто здобуває нетрудові доходи, у
нас коротка розмова. Хоча й дорожити
людьми, які помиляються, теж требаХіг
Ось на багатьох напрямках не вистачає
провідників. Козятинський резерв —
один з кращих на Україні.
КОР.: Отримати ліки, вдарити телегра
му, послухати музику, випити чашку ка
ви — сьогодні цих послуг поїзд не про
понує.
В. С. РОМАНІЙ: Аптечка на весь поїзд
с одна — звертайтесь до начальника
поїзда. Так само й з телеграмою. Вреш
ті, є півгодинні зупинки на станціях —•
можна встигнути. Гірші справи з вагона
ми-буфетами. Не до кожного москов
ського поїзда маємо змогу вчепити вагон-буфет. Не так давно десять таких
еєгонів стали непридатними. Будем от
римувати нові. Звичайно, на такий поїзд,
як Кіровоград—Київ, котрий відходить о
17.30, коли пасажир не встигає повечеря
ти вдома, потрібен буфет. Музику по
слухати... Хіба не вмикають? Більше то
го, на початку дороги начальник поїзда
повинен по радіо познайомити пасажи
рів з правилами поведінки в поїзді: ЩО
можна, що не можна.
КО?.: Це суттєве упущення в роботи
провідників. Якби виховна робота про
відниками велась краще, то й нарікань
на їхню поведінку було б менше. Най
простіше, звичайно, викликати міліціоне
ра на станції, здати хулігана чи п’яницю»
з поїзда, вилучити квиток. Може, якби
попередити його про наслідки, він би
поводився краще. Не всі ж і знають, як
може бути покараний пасажир у поїзді.
Не знайдеш у вагонах ніяких плакатів.
Навіть «Пам’ятка пасажирів» не всюди
в наявності.
В. С. РОМАНІЙ: /Аи навідаємось у ва^-Г
гони провідників Козятинського резерву.
КОР.: Ще ось провідники-жінки ви
словлюють побажання, аби простіше їм
було придбати блузу, пілотку для фор
ми Адже, погодьтесь, негарно було б,
якби де синього костюма, якого провід
никам продають упівцини, кожен брав
яку-завгодно блузку: білу, жОвту, в кві
точках. Тільки голубу, звичайно
Мілі
цейську. Жіночих нема. Казала мені
провідниця: погляньте на мене, яке я
опудало в чоловічій сорочці 52-го роз
міру...

В. С. РОМАНІЙ: Зрозумів вас. Матиму
розмову ЗІ службою матеріально-технічного забезпечення.
КОР.: Й останнє. Залізниця в цьо/лу
році перейшла на госпрозрахунок
Чи
вигідно брати влітку, як колись, студентів працювати провідниками!
В. С. РОМАНІ з- Ми маємо таку потребу. Погоджено з Центральним Коміте- лСї.
том комсомолу України; 300 студентів
влітку одягнуть залізничну форму, провідгинів.
Василь ЕОНДДР.
Кіровоград - Київ - Кіровоград.

«Молодий комунар»

Є яитгя 1988 року

Морська ластівка
і королівський краб
З давніх часів на Сході вважалось, що ластів
чине гніздо може зайняти гідне місце на королів
ському столі. Мова йде про гнізда, які ластівки
роблять із суміші морських водоростів і своєї сли
ни. \ В’єтнамі ці птахи будують житло в мало
доступних заглибленнях і гротах узбережжя.

Ластівка важить всього 10 грамів. За два місяці
вона будує гніздо, нотре вдвічі перевищує її влас
ну вагу. Протягом 45 днів слина вступає в реакцію
з киснем, після чого гніздо і стає таким поживним
! цінним. Існує кілька різновидностей гнізд. Дві з
них понад усе котируються на ринку — «червона
кров» і «рожеве гніздо». Один кілограм такого тоВайУ за ваРтістю дорівнює унції золота.
, Підприємство по виробництву морських продук
тів в Нячанзі займається й експортом ластівчиних
ГНІЗД. Щороку звідси вивозиться близько тисячі кі
лограмів цієї продукції. Експортний показник має
зрости с,двічі після реорганізації підприємства, в
ході якої більшість ділянок збирання гнізд на
островах узбережжя зросте із двох до десяти.

Директор підприємства Нгуен Тянь Лонг зна
йомить нас із «керуючим островів* Пям Ксуаном.
— Ми плануємо значно збільшити добування
ластів’яних гнізд, — говорить Пям Ксуан. — Це
буде досягнуто завдяки реорганізації " підприєм
ства і навчанню «акробатів*, які за допомогою
з’єднаних між-€обою бамбукових, палиць^загаліи...

•••®

громадськості на підтримку Нельсона Мандели.
Кампанія за визволення борця за свободу триває.

ною довжиною 40 метрів зможуть збирати гнізда.
Підприємство експортує й інші цінні продукти.
Наприклад, водорості з 40-процентним вміст&М
^Нлку, з яких одержують агарагар; так званого
"оролівського краба. Він водиться лише в кількох
•очках земної кулі, зокрема, на в’єтнамському
узбережжі. Королівський краб високо ціниться у
Шсьому світі.

Дмитро ЧУКСЄЄ8,
кор. АПН.

Лондон.

.

у Шармютцельзеё

Концерт на Уемблі

Молодіжний центр відпочинку в Шармютцельзеє
розміщений на березі озера в одному з мальовни
чих куточків НЦР в окрузі Франкфурт-на-ОдерІ.
Центр той — найбільший серед усіх 268 молодіж
них туристичних баз нраїни.
Протягом року (а МЦО не відає пауз) тут мо
жуть відпочити близько 60 тисяч чоловік І серед
них, що особливо важливо, понад 2500 сімей Із
дітьми — від малолітнього віку і до 16 років. Ад
же □ НДР «підкидання» внуків бабусям і дідусям
у літній період носить рідше епізодичний, НІЖ
масовий характер. Тому відпустку сім’я старається
проводити разом.
Дорослим один день перебування в МЦО обхо
диться (включно з нічлігом, харчуванням, культур
ною програмою тощо) — у Ю марок*), а дітям —
наполовину менше. Усю решту оплачують із засо
бів соціального фонду держави.

«Хтф хоче свободи Нельсону Манделі?» —* 80 тишсяч чоловік підняли руки на лондонському стадіо
ні Уемблі під час проведення безпрецедентного за
масштабами рок-концерту, організованого на за
хист борця за свободу чорного населення Півден
ної Африки. Нельсону Манделі виповнилось 70
років, більше чверті століття він провів у в’язни•ця к расистського режиму ПАР.
л Рок-концерт, організований відомими всьому
“світу музикантами й ансамблями «Дайр Стрейте»,
фСтіпг, Джордж Майкл, «Юрітмікс», Утні Хьюстон,
Стіві Уандер та іншими, тривав понад десять го
дин. Він транслювався по радіо і телебаченню в
60 країн світу, в тому числі і в Радянський Союз,
і зібрав аудиторію у двісті мільйонів чоловік. У
•самій ПАР було заборонено передавати це видо
вище,
а

НРБ. Понад 500 моделей одягу розробляють щотрудівники фабрики трикотажних
виробів
сЯница» з місті Єлхово. Підприємство спеціалізує
ться на виготовленні експериментальних зразків
жіночого, чоловічого І дитячого одягу.
На знімну: моделі коленції весна-літо 1988
року, розроолені на фабриці «Яница».
Фото БТА—ТАРС.

.

ВЛІТКУ

(ЗЗА—АПН}.

® Англійська громадськість сказала вагоме слово
на захист Нельсона Мандели і його справедливої
•справи. Але не всі на Британських островах були
настроєні гуманно. За тиждень до концерту група
•консерваторів на чолі із членом парламенту Джо
ном Нарлісом виступила проти його трансляції ка^налами Бі-бі-сі. Бонн попереджали, що
концерт
"'^перетвориться в «політичний акт» і призведе до
^непередбачених наслідків». Співробітникам Бі-бі-сі,
™як) транслювали концерт, було доручено не про^пуснати в ефір «політику». Для підстраховни заздачілегідь були заготовлені відеоматеріали, які пропо
нувалось включати замість прямого ефіру, якщо
•концерт набуде надто політичного підтексту. Офі
ційний представник Бі-бі-сі пообіцяв, що під час
•транслювання біля монтажних пультів будуть зна
ходитись досвідчені режисери, що дозволить три•?л.*іти ситуацію під контролем...

- Місця тут досить усім. В центрі шість кафе і
барів на двісті місць, великий зал їдальні па 350
чоловік, дискотека для 90 відвідувачів і, нарешті,
«Лісова сторожка» на 1000 чоловік на відкритому
повітрі. А в негоду до послуг відпочиваючих біб
ліотека 1 фонотека, закритий спортивний вал. У
ньому помістився навіть майданчик для міні-фут
болу, Для молодих господинь організовано короткочасні курси кухарського мистецтва, а для їхніх
чоловіків — заняття, на яких ті знайомляться з
азами ремонту автомашин.
Коли ж світить сонце, немає нічого кращого —
і для дорослих, і для дітей, — як побути біля озе
ра. На його берегах гарні пляжі, а трохи збоку
від них — яхт-клуб. У ньому протягом відпустки
досвідчені тренери залюбки навчають бажаючих
за помірну плату серфінгу, ходінню під парусами
па яхтах та поводженню з моторними човнами.

Але, як ми сьогодні знаємо, незважаючи на всі
•перепони, рок-концерт, присвячений Нельсону
^Манделі, відбувся, І було досягнуто головного—
• увагу світової громадськості знову було привер• куто до ПАР. І ецо особливо важливо — увагу
англійців.

Ведуть всю цю роботу 335 співробітників МЦО.
Завдяки їхній праці за 15 років, відколи існує
центр, у ньому відпочили І набралися сил помад
600 тисяч чоловік. Серед тих, хто тут побував, бу
ли представники на лише всіх округів республіки,
але й 62 країн світу — в тому числі й Радянсько
го Союзу.
*) 100 марок — 31 крб. 25 коп.

•
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0гор ВЛАДИМИРОВ,
кор. АПН.
Берлін — франкфурт-на-Одері — Москва

Коли готувався цей матеріал, надійшла іпфор“мація, то із Глазго до Лондона почав шлях

-'О © О О • © О © © • • о • • • •

и

бри азвоиейсьгшму

олодіжному журналові?

Z

«Запрошуємо до Страсбургу на
обговорення проекту європейського
молодіжного видання. Тим, хто при
буде вранці 26 травня на Східний
вокзал Парижу, буде
залишено
квиток до Страсбургу» — приблиз
но таким було запрошення, яке ми
дістали із Франції.
У визначений день ми з Володи
миром Сергеєвим із французької
редакції АПН прибули на Східний
вокзал, а через чотири години бу
ли вже у Страсбургу, е Європей
ському молодіжному центрі.
На конференцію з'Іхались деле
гації молодіжних видань і журна
лістських організацій дев’яти кра
їн — Австрії, Бельгії, Італії, Іспанії,
Ірландії, Франції, ФРН, Швейцарії
і СРСР. Делегати із Угорщини,
Польщі, Чехословаччини і Туреччи
ни не встигли, як пояснили органі
затори
конференції,
одержати
французьких віз.
«Спочатку ми передбачали впаш-

тузати зустріч молодих журналістів
тільки з країн €ЕС, — говорить
один з ініціаторів проекту єаропейського молодіжного журналу 30-річний Жіль Ріве (Франція). — Але
поступово приходило усвідомлення
того, що мова повинна йти про
єдиний загальноєвропейський дім, в
якому ми всі живемо».
Цю ж думку*жоротко сформулю
вав Володимир Сергеев: «Європа—
від Атлантики до Уралу». Прозву
чавши на першому засіданні, вона
часто повторювалася на зустрічі.
Як про перший крок до створен
ня журналу учасники конференції
домовились про організацію євро
пейської молодіжної інформацій
но» служби; Суть П в тому/ що
будь-яка країна — учасниця проек
ту зможе дістати або поширити
будь-яку інформацію в європей
ських виданнях для молоді. І ще
один організаційний момент: про
ект створення молодіжного єврожуондпу підтоимачий Міжнародною

спілкою студентів та Міжнародною
організацією журналістів.
Отже, поговоримо про сам жур
нал. Яким він буде?
Перше: нам потрібен журнал про
молодь ВСІЄЇ Європи..
Друге: він повинен бути ОНФОРЦІННИМ і ДІЄВИМ, тобто.розказу
вати про події молодіжного життя
країн Європи і одночасно висувати
й реалізовувати конкретні програ
ми співробітництва молоді.
Третє: журнал має бути журна
лом САМОЇ МОЛОДІ — творитися
молодими людьми під керівництвом
професійних молодих журналістів,
Четверте, п’яте, шосте — усього
було названо кілька десятків таких
позицій. Та всі вони будуть марни
ми, якщо ми не знатимемо думки
тих, ким і для кого журнал буде
утворено.
яким бути європейському
МОЛОДІЖНОМУ ЖУРНАЛУ?
Як член утвореного на зустрічі
європейського підготовчого комі
тету, я адресую це пи’ання всім
молодим людям нашої країни Мов
адреса* 103876, Москва, Зубовський
бульвар, 4, АПН, Молодіжна редак
ція, тел. 201-72-13,

Андрій ЛОСКУТОВ.
(АПН)
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На цьому знімну, взятому з американської газе
ги «Ньюсдей», — практично повний набір стрілко
зої зброї різного калібру» екзотичні арбалети, ста
Провинні м сучасні ножі І фінки, кастети. Все це
А Літи приносять цо школи.
,.
О
/Фотохроніка ТАРГ
•
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НЕЗАБАРОМ ШКІЛЬНИЙ
ДЗВОННК
1
Ще у розпалі літо, а перше по
жовкле листя вже нагадує про
осінь. Адже перший день осені
кличе учнів за парти.
Відвідайте традиційні шкільні
базари споживчої кооперації, які
проводяться в райцентрах та інших
населених пунктахі Тут вам запро
понують все необхідне до школи
— від одягу до найменшої дріб
ниці.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

«Аптекарські
городини»

Усі’ барви веселки —

Так без перебільшення можа назвати наші безкраї
квітучі зелені простори з багатими запасами лікар
ської сировини.
Збирання лікарських рослин справа приємна й ко
рисна, адже не й активний відпочинок. Не слід забу
вати однак, що збирати потрібно там, де рослини у
великій кількості. Та навіть і в цьому випадку не
можна допускати їх цілковитого знищення.
Цвітіння — один з періодів збирання більшості ви
дів рослин. Наводимо коротеньку інформацію про лі
карські рослини, які приймають, заготівельні пункти
споживчої кооперації.
Чебрець — цвіте у червні-лнпні. Збирають квітучі
гілочки з листками.
Череда — цвіте у серпні-вереснеі. Збирають до цві
тіння, зрізуючи верхівки рослин.
Чистотіл — цвіте у квітні-вересні. Траву збирають
під час цвітіння без грубих нижніх частин.
Звіробій — цвіте у червні-серпиі. Збирають вер
хівки рослин під час цвітіння без грубих безлистих
частин.
Сухоцвіт — цвіте у червні-серпиі. Збирають у пе
ріод цвітіння всю рослину з корінцями.
Кропива дводомна. Листки збирають навесні і на
початку літа.
Вчасно здавайте висушену сировину на заготівель
ні пункти споживчої кооперації!

на екрані

Телевізор дає нам щасливу можливість спілкуватись
спортивні
змагання, цікавий концерт — щодня відтворюють те
левізійні екрани, роблячи наше дозвілля приємним І
цікавим.
Чіткість зображення, природність відтворення ко
льорів, чистота звучання — все це притаманне теле
візійному приймачу «Електрон Ц-282-Д». Цей кольо
ровий телевізор з розміром екрану по діагоналі 61 см
з усім світом. Останні події, захоплюючі

ОБІД БУДЕ СМАЧНИМ,
якщо одним з компонентів у стравах буде ялови
чий жир. Страви з ним не лише смачні, б й над
звичайно поживні.

На яловичому жирі обсмажують м’ясні, овоче<
ві, грибні й борошняні страви. Пиріжки, оладки,
котлети краще смажити на суміші яловичого жи
ру з олією чи смальцем.
Як і всі інші жири, яловичий — джерело енер
гії для організму людини. Він визначає калорій
ність їжі, а також виконує роль розчинника віта
мінів А, В, Д.
Навіть при тривалому зберіганні яловичий жир
не псується і не втрачає своєї біологічної цінності.
Придбати яловичий жир можна у магазинах
«Продовольчі товари» та гастрономах споживчої
кооперації.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Невибагливий швидкохід
Він легко долає да
лекі відстані і різні
за складністю доро
ги.
Ознайомтеся з од
нією з останніх моде
лей Ковровського за
воду—сучасним мото
циклом
«Восход-ЗМ»
Цей дорожній тран
спорт з об’ємом цилін
дра двигуна 174 куб.

см користується по
пулярністю, особливо
серед молоді. Еконо
мічна (на сто кіло
метрів шляху витра
чає трохи більше чо
тирьох літрів пально
го), легка, мобільна
машина з електрон
ною
безконтактною
системою запалюван
ня, оснащена дзерка
лами заднього виду.

Одна з цінних яко
стей «Восхода-ЗМ» —
його висока експлуа
таційна надійність.
Придбати мотоцикл
«Восход-ЗМ» можна
в магазинах «Спорт
товари» та «Техніка»
споживчої
коопера
ції.

УКООПТОРГ
РЕКЛАМА.

впевнено приймає передачі на хвилях метрового та
дециметрового діапазонів.
Ціпа — 755 крб.
Заслуженою популярністю користуються телевізори
кольорового зображення
«ГОРИЗОНТ Ц-261-Д»,
у яких широко використано напівпровідники та інте
гральні мікросхеми. Сенсорний перемикач програм,
зручні регулятори гучності та яскравості, вишукане
зовнішнє оздоблення — відповідають сучасним тех
нічним і естетичним вимогам. Розмір екрану по діаго
налі — 61 см.
Завдяки безтрансформаторному блоку живлення
телевізор «Гаризонт-Ц-261-Д» можна експлуатувати
без стабілізатора напруги.
Ціпа — 755 крб.
Надійна і стабільна робота відзначають телевізор
«Славутич Ц-208-Д». Усі фарби веселки якісно від
творюються на його екрані, який .має розмір по діаго
налі 61 см. Вибір програм у «Славутичі» — за допо
могою всехвильового селектора каналів і блоку сен
сорного вибору програм — у метровому і дециметро
вому діапазонах хвиль.
Придбати телевізори
«Електрон»,
«Горизонт»,
«Славутич» можна у магазинах «Культтовари»,
«Техніка» та універмагах споживчої кооперації.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

«М&лодий комунар»

9 липня 1988 року

<1 липня

▲ ЦТ (І програма)
6 ЗО — «120 хвилин». 8.35
.ТІльм «Звинувачується
?пллЛЯ>‘ х»?— Новини.
*2
— Футбольний огляд,
із.зо — Новини. 15.45
—
«Діла і турботи агропрому»
Док фільми. 16.30 — Пора
ди чемпіонів спортсменам початківцям. 17.Ю — Нови
ни 17.15 — Виступ Держав
ної капели Марійської АРСР.

1 <.40 — Хвилини поезії. 17.45
— До національного свята
Монгольської Народної Рес
публіки. Програма телеба
чення Монголії. 18.45 — Сьо
годні у світі. 10.05—«Пульс».
Про перше в країні акціо
нерне промислове підприєм
ство. 19.35 — Мультфільм
для дорослих. 10.45 — Фільмбалет «Золотий вік». Музика
Д. Шосгаковича. Вистава Ве
ликого театру СРСР. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор

перебудови. 21.50 - Продов
ження фільму балету
«Зо
лотий вік». 22.55 — Сьогод
ні у світі. 23.05 — Співає
В. Ніколаєв.

воград). Літо трудове. Павлиська СШ їм. В. О. Сухомлинського.
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Час рішень — час
дій». Проблеми
розвитку
А УТ
Марганецького гірничо зба
16.30 — Новини. 16.40 — гачувального
комбінату.
Дитяча опера. «Трубадур і 20.15 — Телеспортарена. 20.45
його друзі». Г. Гладков. 17.40 — На добраніч, діти! 21.00 —
— Зустрічі через 20 років. «Час». 21.40 — Прожектор
Теленарис. 18.10 — День за перебудови. 21.50 — Все про
днем. (Кіровоград). 18.30 — кіно. 22.55 — Вечірній віс
«Продовження казки». (Кіро ник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Концерт скрипкової музики.
Грають В. Жук та Є. Жук.
8.45 — В об’єктиві — твари
ни. «Вовк».
Науково-попу
лярний фільм. 9.05 — Іта
лійська мова. 9.35 — Док.
фільм. 9.50 — Фільм — ді
тям. «Аніскін 1 Фантомас».
1 серія. 10.55 — Док. фільм.
11.25 — Телефільм «Польські
дороги». 1 серія. 12.55 — ІІо-

вини. 13.00 — Фільм «Лев
Толстой». 1 і 2 серії 18.00 —
Новини. 18.10 — Служу Ра
дянському Союзу! 19 10 —
Виступ ансамблю «Комбі».
(ПНР І. 19.30 — Футбольний
огляд. 20.00 — Вечірня па
норама. 21.00 — «Час». 21 40
— Прожектор перебудови,
21.50 — Телефільм «Поль
ські дороги». 1 серія. 23.20
— «Ранкова пошта» (пов
тор) 23.50 — Новини.
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12 ЛИПНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин.». 8.35
— Поради чемпіонів спорт
сменам-початківцям 9 15 —
Д Шостккови і.
«Золотий
вік». Фільм-балет. у перер
ві — 10.30 — Новини. 15.30
— Новини. 15 15 — Док те
лефільми. 16.45 — Новини.
16 50 — Фільм «Троє з од
ного міста-». 18.15 — Мульт
фільм 18.25 — «Поле під
.
*
Прихопленою
Док. Фільм.

18 45 — Сьогодні у світі.
19.05 — Курсом XIX Всесо
юзної партійної конференції.
19 20 — Хвилини поезії. 19.25
— Концерт. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «У нас в Останкіно». Телебачення 1 кіне
матограф. 23.20 -- Сьогодні
у світі. 23.30 — Грає ан
самбль народних інструмен
тів під керуванням X. Нігметзянова.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —Сту
дія «Золотий ключик». Зу
стріч школярів з дресиру
вальником слонів Корніловим. 10.15 — Худ. фільм
«Досьє людини в «Мерседесі». 1 серія 11.20 — «Добро
го вам здоров’я». Проблема
медичної і соціальної допо
моги інвалідам. Передача II.
12.00 - Новини. 12.15 —
Все про кіно. 16.30 — Нови
ни. 16.40 —«Творчість юних».

17.25 — «Пасічник з Роже
вого». Теленарис. 17.55 —
Телефільм «Фантазія». (Кіро
воград). 18.05 — Ваші довід
ки. (Кіровоград). 18.10 —
«Сонячне коло». Виступають
вихованці
Кіровоградської
СШ № 17. (Кіровоград). 18.30
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Динамо» (Москва)- —
«Динамо» (Київ). 20.15 —
Актуальна камера. 20.45 —
Нн добраніч, діти’ 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21 50 — «1 Тіль
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I—ІЗ ЛИПНЯ
А ЦТ (І програма)
в.ЗО — «120 хвилин» 8.35
— Мультфільм. 8.55 — «На
вколо світу». Кінонльманах.
9.55 — Російські народні піс
ні виконують Є. Устинова та
ансамбль тембрових баянів.
10.15 — Новини. 10.25 — «У
злагоді з природою». Док.
телефільми 15.30 — Новини.
15 45 — П’ятирічка, діла І
люди. Док. Фільми. 16.30 —
Здрастуй. музико! 17.15 —

Новини
17.20 — Хвилини
поезії. 17.25 — «Вчимося де
мократії». Зустріч журналіс
тів з керівниками МВС.
Участь бере міністр внутріш
ніх справ СРСР О. Власов.
18.15 — «Музичний
порт
рет?. €жі Максимівн. 18.45—
Сьогодні у світі. 19.05 —
Мультфільмш для дорослих.
19.30 - Курсом XIX Всесо
юзної партійної конференції.
Перебудова: проблеми і рі
шення. «Революційне онов
лення суспільства та інтере
си». 21.00 — «Час». 21 40 —

ки музика». 22.50 — Вечір лефільм «Польські дороги».
ній вісник. 23.20 —- Грає 2 серія. 12.30 — Док. фільм.
12.40 — Новини. 12.45 — Те
О. Кудряшов (флейта).
лефільм «Відкрита книга».
А ЦТ (II програма)
Фільм перший. 1 серія. 18.00
8.00 — Гімнастика. 8.20— — Новини. 18.10 — Народні
Концерт радянської пісні. мелодії. 18.25 — «...До шіст
8.40 — В об’єктиві — твари надцяти і старші». 19.15 —
ни. «Чорний лелека». Науко Вечірня казка. 20.20 — Рек
во-популярний фільм. 9.00— лама. 20.30 — Ритмічна гім
Французька мова. 1 рік на настика. 21.00
—
«Час».
вчання. 9.30 — Фільм «Апіс- 21.40 — Прожектор перебу
'21.50 — .Телефільм
кін і Фаіггомао. 2 серія. дови.
10.35 — Французька мова. «Польські дороги». 2 серій.
2 рік навчання. 11.05 — Те 23 15 — Новини.

II I 4 I > НІН І

Прожектор перебудови. 21.50
— Гала концерт класичної
музики. 23.10 — Сьогодні у
світі. 23.20 — «Дійові осо
*.
би
«Просимо поновити».

музиканти.
17.10 — Агро
пром; проблеми і пошуки.
Жнива в Криму. 17.40 —
Виступає оркестр народних
інструментів Держтелерадіо
Грузинської РСР. 18.30 —
А УТ
День за днем. (Кіровоград).
9.00 — Новини. 9.15—Для 18.50 — Телефільм «Портрет
дітей. «Катьчин день». Ляль без
рами».
(Кіровоград).
кова вистава. 10.50 — Худ. 19.00 — Актуальна камера.
фільм «Досьє людини в 19.30 — До ватних послуг.
«Мерседесі». 2 серія. 11.10— (Кіровоград). 19.55 — Наші
«Село І люди». 1,1.35 — Кон довідки. (Кіровоград). 20.00
церт з творів молодих ком — «Заради істини». Наука,
позиторів Львова. 16.30 — культура, релігія. 20.45 —
Новини 16.40 — Грають юні Па добраніч, літи! 21.00 —

....................................

ські дороги». З серія. 12.55
— Док. фільм. 13.45 — Но
вини. 13.50 — Телефільм
«Відкрита книга».
Фільм
перший. 2 серія. 18.00 — Но
А ЦТ (II програма)
вини. 18.15 — Мультфільм.
8.00 — Гімнастика. 8 20 — 18.25 — Футбол. Чемпіонат
«Слухаючи Ф. Шопена». 9.00 СРСР. «Спартак»
«Жаль— В об’єктиві — тварини. гіріс», У перерві — Вечірня
«Змії». Науково-популярний казка. 20.20 — Якщо хочеш
(більм 9.20 — Німецька мо бути здоровим. Передача 1.
ва. 1 рік навчання. 9.50 — 20.30 — Музичний
Кіоск.
Телефільм для дітей. «Галя 21.00 — «Час». 21.40 — Про
вина казок». 10.55 — Німець жектор переб\?дови. 21.50 —
ка мова. 2 рік навчання. Телефільм «Польсый доро
11.25 — Телефільм «Пояь- ги» 3 серія 23.20 —Новини.
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови
21.50 — Худ.
(більм «Сум’яття почуттів».
23.05 — Вечірній вісник.
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14 ЛИПНЯ

А ЦТ (І програма)
6 30 — «120 хвилин
*
8.35
'—Фільм «Миколка-паровоз».
10.05 — Новини. 10.15 —
Людина. Земля. Всесвіт. 11.15
— «Нодар Думбадзе». Док.
телефільм. 11.35 — Мульт
фільм. 15.30 — Новини. 15.-15
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 16.35 — «Музична скарб
ниця»
Концерт з творів
Р. Пагнера. Виконує Великий
симфонічний оркестр Держ

телерадіо СРСР 17.25 — Но
вини. 17.30 — Програма те
лебачення Франції. «Фран
цузька мозаїка». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.05 —
Хвилини поезії. 19.10 —Фільм
«Злочин в ім’я порядку».
21.00 — «Час». 21.40 —Про
жектор перебудови. 21.50 —
Актуальний об’єктив. Док.
фільм. 23.15 — Сьогодні у
світі. 23.25 — Співає 3. Сос
ні цька. (Польща).

А УТ

9.00 — Новини.

9.15

«Юна художниця — Мата
Кублик».
9.45 — Концерт.
10.15 — Худ. сбільм «Сум’ят
тя почуттів». 11.30 — Грає
В. Яглінг. (Віолончель). 12.05
— Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Сонячне коло. 17.00
— «Художня
панорама».
Творчість народного худож
ника СРСР І. Грабаря. 17.25
— Старовинний російський
романс. 17.55 — Наші довід
ки. (Кіровоград). 18.05 —
Доброго вам здоров’я. (Кі
~ ровоград). 19.00 — Актуаль

— В об’єктиві — тварини.
«Восьминіг». Науково-попу
лярний фільм. 9.00 — Іспан
ська мова. 1 рік навчання.
9.30 — Грає А. Киреєва (фор
тепіано). 10.05 — Фільм «Ка
нікули Петрова і Васєчкіна.
Звичайні і неймовірні». 1 се
рія. «Хуліган». 11.10 — Іс
панська мова. 2 рік навчан
ня. 11.40—Телефільм «Поль
А ЦТ (II програма)
ські дороги». 4 серія. 12.45
8.00 —’ Гімнастика. 8.20— — Док. фільм «Віра. Нація.
Концерт артистів КНДР 8.40 Любов...». 13.05 — Новини

на камера. 19.30 — «Шляхом
оновлення». Зустрічі делега
тів XIX Всесоюзної конфе
ренції КПРС зі вченими.
20.30 — Співає народний ар
тист УРСР В. Пивоваров.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50—
Молодіжна студія «Гарт».
23.20 — Новини.
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15 ЛИПНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин?. 8.35
—- Фільм «Злочин в ім’я по
рядку
*
10.25 — Новини.
16.35 — «Дійові особи». «Про
симо поновити». 11.35 —
Мультфільм. 15.30 — Нови
ни 15.45 — Фільм-концерт
«Пісні Парми моєї» 16 15—
«Портрет сучасника». Док.
Фільми
17.10 — Новини.
17 15 — «Чого і чому?». Перепиг»а пля літри 1745 —>

<Ваш вихід, артисте
.
*
Гра —Музичний фільм «Зодіак».
ють Т. Бриль та Л. Пташко. 12.05 — Новини. 12.20 —
18.15 — Няні сад. 18.45 — Молодіжна студія «Гарт».
Сьогодні v світі. 19.05 — 16.30 — Новини. 16.40 —
Курсом XIX Всесоюзної пар «Дебют». Концерт перемОЖтійної конференції. 19.30 — ців І Республіканського кон
Діалог письменника і крити курсу молодих піаністів,
ка 21.00 — «Час». 21.40 — присвяченого 100-Річчю від
Прожектор перебудови. 21.50 дня народження Г. Нейгауза.
— Кйюпанорама. 23.20 — (Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 17.10 —
Погляд.
Худ. Фільм. 17.40 — Для ді
А УТ
тей. «Сестричка Оленка 1
9.00 — Новини. 9.15 —• На братик Іванко». Вистава.
родні таланти. 9.50 — Худ. 18.30 — День за пнем (Кі
фільм «Танці на паху». 11.00 ровоград) 18 50 — Телефільм

4 44

13.10 — Телефільм «Відкри
та книга». Фільм перший.
З серія. 18.00 — Новини.
18.10 — До Дня металурга.
Док. фільм. 18.30 — Ритміч
на гімнастика. 19.00 — Сіль
ська година 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — «Якщо хо
чеш бути здоровим» Пере
дача 2. 20.30 — Для всіх І
для кожного. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови 21.50 — Телефільм
«Польські дороги». 4'серія.
22 55
Новини.
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Фільм
«Заповідними
стежками». — тварина. «Рожева чай «Відкрита книга».
Науково-популярний перший. 4 серія. 18.00—Но
(Кіровоград). 19.00 — Акту ка».
9.00 — Англійська вини. 18.15 — Лауреати Між
альна камера. 19.30 — Екран фільм.
молодих. КІСМ. Зустріч дру мова. 1 рік навчання. 9.30— народного конкурсу Імені
га. (Кіровоград). 20.45 — На ♦Далеке близьке» Док. те П. Чайковського. В. Крайнев
добраніч, діти! 21.00—«Час». лефільм «Спадщина». 9.55— (Фортепіано). 18 55 — Рек
21.40 — Прожектор перебу Англійська мова. 2 рік на лама. 19.00 — У світі тварин.
дови. 21.50 — Вперше на ек вчання. 10.25 — Фільм «Ка 20.00 — Вечірня казка 20.15
рані УТ худ, фільм «І в зву нікули Петрова і Васєчкіна. — Якщо хочеш бути ЗДОРО
ках пам’ять відгукнеться». Звичайні й неймовірні». 2 се ВИМ Передача 3. 20.30 — Ек
23.10 — Новини. 23.25
— рія. «Лицар». 11.35 — «Спі ран док. Фільму. «На землі
ває і танцює «Молодість». опаленій». 21.00 — «Час».
Музична мозаїка.
11.50 — Телефільм «Поль 21.40 — Поожектоп перебу
А ЦТ (II програма)
ські дороги». 5 сепія. 12.50 дови. 21.50 — Телефільм
8.00 — Гімнастика. 8 20— — Док. Фільм. 13 10 — Но а Польські пороги» 5 серія.
Пісня 88. 8.40 — В об'єктиві вини 13 15 — Телефільм 22 50 — Новини.
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18 ЛИПНЯ
А ЦТ (І програма)
6 ЗО — «120 хвилин». 8.30
«ЧЬго і чому?» Передача
для—дітей. 9.00 — Меридіани
дГ.Жхби. Ю. 00 — Рух без
небезпеки. 10 ЗО — Народна
творчість. 11.00 — «Перебу
дова і культура». Про робо
ту- Спілки дизайнерів СРСР
12.00 —
Фільм. 12 10 —
Мультфільм.
12.20 — Для
всіх і для кожного. 12.50 —
В країнах соціалізму 13 20
— До 70-тИччя ВЛКСМ. Фільм
«Час. уперед!» і 1 2 сепії. В
перерві — 14 0п __ Новини.

ГЛУХОТІ
17 ЛИПНЯ *
А ЦТ (І програма)
8 00 — Новини. 8 20

Ритмічна гімнастика. 9.45—
«На хвилі дружби». Джаз-анеймбль «Архангельськ». 10.15
— Худ. Фільм «І в звуках
пам’ять відгукнеться». 11.35
— Доброго вам здоров’я.
12.05 — Новини. 12.15 —
Циркова програма. 12.55 —
Для дітей. Телефільм «Три
історії з телефоном». 13.15 —
Симфонічний концепт. 13.45
— «Живе слово». Відповіді
на листи глядачів. 14.30 —
В театрі — прем’єра. Виста
ва «Слон». 0. Копкова в Оде
ському театрі музичної ко
медії. 15.15—Док. телефільм
— «Роздуми в дорозі» 15 50 —

16.00 — У світі тварин. 17.00
— Міжнародна програма.
18.00 — «Театр і час». «Ре
петиція» ГІоо Саратовський
драматичний
театр імені
К. Маркса 19.30 — На екра
ні — кінокомедія. «Ти —
мені, я — тобі». 21.00—«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21 50 — В суботу вве
чері. «КВН». Зустріч команд
Новосибірського і Дніпропет
ровського державних універ
ситетів. 2350 — Новини.
00.60 — «На сцену запрошу
ються...».

А УТ
9.00 — Новини,

9 15

В концертних залах. Концерт
державної заслуженої орде
на Трудового Червоного Пра
пора академічної
капели
УРСР «Думка» та естрадносимфонічного оркестру РТ і
радіо. 16.15 — Сатиричний
об’єктив. 16.45 — Скарби му.
зеїв України. «Козак Мамай».
17.00 — Суботні
зустрічі.
Народна творчість і сього
дення. 18.30 — Актуальна ка
мера. 19.00 — Кубок СРСР з
футболу. 1/16 фіналу. «Ди
намо» (Київ) —«Гурія» (Ланчхуті). В перерві — Телепрестайм. 20.45 — На добраніч,
піти! 21.00 — «Час», 21 40—

будова і право. Про перебу
дову в системі вищої школи.
13.30 — Реклама, 13.35 —
«Берег милий для мене».
А ЦТ (II програма)
13.55 — Очевидне — неймо
8.00 — Гімнастика. 8.15— вірне. 14.55 — Ваша думка.
Реклама. 8.20 — Телеогляд 15.30 — Показують театри
«Перспектива». 9.10 — Теле країни. В. Шекспір. .«Міра
Фільм-вистава.
візійний театральний або за міру».
немент. А. Чехов. «Чайка». 17.40 — Фільм «Рідня». 19.15
10.00 — Здоров’я. 10.55 — — Свято автоспорту. 20 00 —
Релігія і суспільство про Вечірня казка. 20.15 — Пла
історичний аспект старооб вання. Чемпіонат СРСР. 21.00
рядства. 11.25 — Реклама. — «Час». 21.40 — Прожек
11.30 — «Пори року» Ли тор перебудови. 21.50 —
пень. 12.30 — Реклама. 12.35 Фільм «Сказання про хороб
— Домашня академія. 13.05 рого Хочбара». 23.20 — Но
— Реклама. 13 15 — Поре вини.

Прожектор перебудови. 21.50
—Худ. фільм «Недільна ніч».
23.25 — Вечірній вісник.
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ритмічна гімнастика. 9 05—
Док. фільм. 9 20 — Тираж
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Ран
кова пошт;- П.зо — Клсб
MjkUP'BHUKiB 12.‘Ю — Mvзі^гий кіоск. 13.00 — Сіль
ська година. 14.00 — Здо
ров’я. 14.45 — Ф інтаєтик < в
тл . гі.типл ’ .ції
< Перевал «►.
15.15 — Фільм «Гойдалки»».
16 20 — Виступає народний

ансамбль танцю «Світанок»
Будинку культури Кремен
чуцького автозаводу. 16.35—
Дон фільм
16.55 — Док.
Фільм «Жива планета». 1 се
рія «Створення світу». (Ан
глія). 18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 — Неділь
ний кінозал,
«Правитель».
Мультфільм. «Художники те
атру. кіно і телебачення».
Д<»к. фільм. 19.25 — Фільм
«Змієлов». 21.00 — «Час».
21.40 — «Мн йдемо шука
ти-. Про відродження народ
них ігор. 22.10 — «Всі сим
фонії П. Чайковського». Сим-

фонія №• 2. 23.00 — Футболь 13.15 — «Спадщина». Збере
ний огляд. 23.30 — «В май женнл пам’яток історії та
стерні художника». О. Рома архітектури м. Ялти. 14.00 —
Дитячий кінотеатр. Зустріч
нова. 23.50 — Новини.
з актором М. Караченцошім.
д УТ
15.00 — «Село і люди». Кол
9.00 — Новини. 9.15 — госпні кооперативи на Тер
Ритмічна гімнастика. 9.45 — нопільщині. 15 ЗО — «Ви нам
«Народні таланти». Ансамбль писали». Музична передача
бального танцю «Вікторія». за листами глядачів. 16.00—
10.15 — На шляхах респуб Слава солдатська. 17.00 —
ліки Погода. Експрес-Інфор- «Дюймовочка». Вистава Ки
міація.
10.20 — Телефільм ївського
театру
ляльок.
«Сільська хора». 11.10 — 18.00 — «Шляхом оновлен
Новини. 11.30—«Шопеніана». ня«». 18.45 — Співає Я. ГпаБалетна вистава 12.00 — тюк. 19.00 — Актуальна ка
Для дітей. Худ. телефільм мера 19.35 — К. Кидіашвілі.
«Після дощпка. у четвер». «Мачуха». Вистава Грузин

ського академічного драма
тичного театру їм. 111. Руставелі. 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Продовження вистави «Ма
чуха». 22.40 — Вечірній віс
ник.

12.30 — Наука, теорія, експе-.
рнмент, практика. 13.00 —!
Філософські бесіди. 14.00 —'
Здрастуй, музикої 14.25 —
Док. телефільм «З життя
Вернадського». 15.00 — Кон
церт ІО. Башмета. 16.00 —
«Що? Де? Коли?». ТелезіктоА ЦТ (II програма)
рина 17.45 — Мультфільми.
8.00 — На зарядку, ставай! 18.25 — Док. телефільм «Ста
8.15 — Програма «Думка» ратель з Кічери». 19.00 —
Радянська поезія. К. Кулієв. Клуб любителів опери. 20.00
8.50 — Ерудит. 9.40 — — Вечірня казка. 20.15 —•!
«Портрети». І. Гончаров. Сто Якщо хочеш бути здоровим.
рінки життя і творчості. 20 ЗО — Плавання. Чемпіо
10.25 — Російська мова. нат СРСР. 21.00 — «Час».
11.00 — Школа: час перемін. 21.40 — Телефільм «Мої ци
11.30 — Клуб мандрівників. гани». 22.55 ~

«Молодий комунар»

9 липня 1968 року

□
о

□
D

У И

□

•Ж

О

Липневий триптих.
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ІД чого залежить стан
фізкультури і спорту
в районному центрі? По
бувавши в Новомиргороді,
я переконався, що одно
значно на це не відповіс
ти. Довелося зустрітися з
представниками керівни
цтва фізкультурної робо
ти в Новомиргородському
районі: головою райспорткомітету Анатолієм Ткачу-

колектив «згас» і загубив
ся серед великого числа
таких же рядових команд
колентивів фізкультури Кіровоградщини. Може, це
й стало початком сход
ження униз? Адже футбол
недарма вважається спортом № 1 у масовій фіз
культурі.
Культивувалася у НовоМиргороді й легка атлети-

стве — затишний стадіон
у міському парку. Навкру
ги нього — дерева, чисте
повітря. Але... Через фут
больне поле крокують на
впростець перехожі, лег
коатлетична доріжка потребує асфальтового поириття, огорожі.
— Дуже важко мирити
ся з цим, — казав мені
Дарієнко. — Та я не здаю-

МАСОВИЙ СПОРТ
ти — тоді й відчиняйте>
двері... А тс надто вжеі
контрастують між собою1
ідеальний стан трибун (їх5
ремонтують щовесни] і1
занедбаність того, що по’
між ними.
Те повернімося до са•
мого спорту. Ео трапляли-

Чи тільки районного рівня?
ком, головою районної ка. Втім, є вона й зараз:
ради ВДФСТ профспілок Олександр Дарієнко осОлександром Полінським таннім
часом
запросив
та директором місцевого до створеної за його іні
стадіону Олександром Да- ціативою легкоатлетичної
рієнком. Всі вони — мо секції кількох
хлопчиків
лоді люди. Судячи хоча б та
Директор
дівчаток.
із цього, можна було при прагне повернути «коро
пускати, що спорт у Но леві спорту» прописку у
вомиргороді
переживає Нсрсмиргсроді. Адже він
період омолодження.
добре пам’ятає, що була
Стан фізичної культури колись в його місті спорт
багато в чому
залежить сменка Олександра Кова
від заціказленості
керів ленко. Та сама, яка зго
ників району.
Партійної дом виїхала до Черкас і
там
норматив
заціказленості. Все це я виконала
спорту
міжнаведу до того, що була ко майстра
лись
у
Новомиргороді родного класу. І дуже
славна футбольна дружи прикро Дарієнку, що це—
на, яка навіть захищала лише яскравий спалах, який
честь К;ровоградщини на так і не став традицією.
Показував мені
Олек
республіканській арені. З
гссподарчасом
цей
самобутній сандр й своє

•••••••
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Кросворд «Загадка»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Ні
земля, ні вода, ні по ній
ходити, ні плавати. 6. Ума
нема, а хитрий. 10. На го
роді здіймається, а
під
тином ховається. 11. Си
дить на острішку, нрутить на лемішну. 12. Що
плаче, а сліз

15. Не птах, а літає,' не
літак, а натає, не жуй, а
нрила має. 16. Біліша сні
гу, чорніша сажі, вища
хати, нижча трави. 17. Є
рослина в нас така, що
від неї кінь снака. 18. По
соломі ходить, а не ше
лестить. 21. Всіх годує, а
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ТРИ ЛІТЕРИ>
ВМІЩЕНИЙ В «МК> ЗА 25 ЧЕРВНЯ ц. р.
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Тин. 44. Ага. 45. Ара. 47. Мор
3. Ост. 5. Рас. 7. Пал. 48. Нсн. 50. Рат, 52. Аід.
9. Кеа. 10. Ода. 12. Рен. 54. Юон. 56. Лаг. 59. Дір.
15. Рол. 18. Юга. 21. Тон. 60. Бра. 61. Фас. 62. Сен.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Туш.
23. Ахо. 24. Сир. 25. «Зоя».
Ока. 4. Тло.
26. Урі. 27. Уха. 29. Ату. 2. Нон. 3. Она.
7. Пан.
31. Бор. 34. Иуб. 36. Пул. 5. Руа. 6. Сур.
38. Гол. 41. Алі. 43. Іже. 8, «Ліс». 11. Дог, 13. Лох.

с

ся. Поставили нещодавно
за футбольними воротами
перші спортивні
знаряд
дя — бруси, рукоходи, пе
рекладину... Справа зру
шила з місця. А ось пере
хожим важко заборонити
ходити через зелений ки
лим. Запропонував поки
що зачиняти стадіон, але
мені г'дповіли, що спор
тивні арени повинні бути
Еі'дкрижми для усіх
ба
жаючих.

Що ж, можна зрозумі
ти тих, хто вважає так,
адже стадіон справді по
винен бути доступним для
всіх. Зрозуміти це мож
на, та важко до кінця по
годитися. Адже напівфаб
рикати нині не в ціні. Від
ремонтуйте, вкладіть кош-

ее Ф Є С ЄЄ

само голодне. 22. В носоницю нагулялася,
ізог
нулась та й сховалася.
27. Руни, ноги, очі є, а не
говопить. 29. Сіре сукно
тягнеться у вікно. 30. Про
летіло на хвості та й схо
валось в хворості. 31. На
дерєві гойдається, жупан
колючий має,
на
літо
одягається, а восени ски
дає. 32. Під
припічком
сидить, а серед хати їсть.
ПО ЕЕРТИКАЛІ: 1. Сам
худ,
а голова з
пуд.
2. Нижче трави, а вище
гори. 3. В’ється вірьовна,
на кінці головка. 4. Го
род-Городище з височим
димарем на все місто сви
ще. 7. Що не робить бо
лі, ані печалі, а до сліз
доводить? 8. Сам од вітру
живу, увесь мир годую.
9. Кожний, скільми хоче,
бере, а все
лишається.
13. Удень спить, а як ніч
прийде, — на вогонь ле
тить. 14. Куди ступиш —
всюду маєш, хоч не ба
чиш — уживаєш. 19. Хто
живе без дружини, в чу
жім нраю без
родини?
20. Без рун, без ніг, само
голе, а сорочка в пазусі.
23. Я хоч маленький, там
удаленьями, лиш на ме
не позирнеш — вмить до
рогу віднайдеш. 24. Сім
сот воріт, та один вхід.
25. Весною веселить, лі
том холодить, восени го
дує. 26. Ходить пан
по
лану, де не стане — за
ним в’яне. 28. Ян відрі
жеш, то збільшиться, як
додаси, то зменшиться.
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Фотоетюд В. ГРИБА.

ся й такі випадки: стадіо
ни існують, е ніхто на них
не йде...
У Новомиргороді
пра
цює дитячо-юнацька спор
нативна школа, в якій
вчається більше 340 юна
груп
ків та дівчат. Гґять
з боротьби, стільки ж —
із волейболу,
початкової
футбольної
підготовки.
Працюють з ними
всіма
лише три тренери, та ще
троє на півставки. Це ду
же мало. Тут просто ди
вуєшся: а як же факуль
тет фізичного
виховання
Кіровоградського держав
ного педінституту?
Куди
йдуть
його
вихованці
(більшість із них — пред
ставники
Кіровоградщини)? Виявляється, що ті з
радістю працювали б у
Новомиргсрсді, та немає
в місті для них житла, на
віть гуртожитку. Ось і об
минають молоді тренери
райцентр.
Директор ДЮСШ Петро
Сиденко минулого
року
приїздив
до
обласного
центру, пропонуєаЕ
ви
пускникам КДПІ місця в
його школі. Ті погоджува
лися. Та, на жаль, з’ясу
вавши житлові обставини,
відразу
відмовлялися.
Інша проблєло
Новомиргородської ДЮСШ —
матеріальна база.
Спор
тивна школа орендує за
ли та майданчик у трьох
школах районного центру.
Однак там юні спортсме
ни — лише гості. Інколи
доводиться їм чекати по
кілька годин, поки школя
рі складуть заліки, награ
ються у футбол тощо. Піс
ля цього втрачається вся
ке бажання
тренуватися.

Не вистачає в ДЮСШ і
спортивного
знаряддя,
одягу, взуття. Немає не
тому, що в магазинах по
рожньо. Просто, як ска
зав Анатолікй Ткачук, в
них нічого не купиш че
рез бюрократичні «рогат
ки». Гроші у школи є, та
розрахунок готівкою за
боронений — тільки
їв
перерахунком.
А
бази
спорттоварів нічого не мають, Єс все йде до спортколо
магазині*. Просто
Ніби
якесь зачароване.
хто навмисне ставить пе
репони. Хто ж саме?
Навіть за таких умов
спорт району зрушив із
останнього — у 1986 ро
ці — місця: 1987 рін —

о

17-а сходинка в »області,
нинішній приніс поки що
одинадцяту. Молода хвиля дає про себе знати!
Та неповною буде картина /гасового спорту, як
що ми зупинимось тільки
на спсртшколі і стадіоні.
А як же в колгоспах, на
підприємствах?
Наведу
кілька характерних
фактір.
На шахті
«Ноаомиргородська» працює понад
тисячу чоловік. Споптінструктор ЕЇдсутній. Чому?
Та тому, ще трест «Слександріявугілля», якому під
порядкована шахта,
від
мовляє шахті у введенні
цієї штатної одиниці.
У колгоспах інструктори
с. Але зарплата їхня — 90
карбованців — навряд чи
мож^ зацікавити
випуск
ника інституту. Тему кол
госпи імені Чкалова, Мічуріна. Чапаева, Компаній
ця,
Ілліча,
Литвинова,
«Прогрес», «Жовтень» (8
із 15 в районі!) так і не
зуміли «заманити» жодно
го. спортивного спеціаліс
та. Інші
зуміли?
Важно
сказати «так», адже там
працюють люди випадко
ві далекі від спорту.
Ще гірші справи в ко
лективах фізкультури: на
тридцять п’ять таких при
падає лише ДЄСЯ7Ь спортінструкторів. З одним із
них я вирішив познайоми
тися особисто. Це — Га
лина Василівна Шпачєнко,
інструктор
РАПО, літня
вже жінка. Колись
____
вона
була заступником голови
РАПО по кадрах.
Я зайшов до РАПО,. аби
домовитись про зустріч із
нею. Домсеинся, але зу
стріч не відбулася,
все
стало ясно і без неї. На
запитання про проблеми
Галина Василівна відпові
ла: «Купи/ло магнітофон за
1000 керебе — і все буде
гаразд!». А ссь у райкомі
комсомолу так не вважа
ють, адже далеченько ще
колективові
фізкультури
РАПО до стану «гаразд»,
і одним магнітофоном (на
віть за «тисячу керебе!»)
проблем не вирішиш.
І
взагалі, спортом слід би
керувати тим, хто сам бі
гає, стрибає, грас у волей
бол, футбол, баскетбол...

Проблем вистачає. В чи
справді вони тільки район«
ного рівня! Мабуть, не
тільки, та в районі вирішуйати їх складніше. Хоч
вирішувати
необхідно,
інакше нікому не потріб
ними будуть МІСЦЯ й очки
району у заліку обласної
спартакіади. Тільки задо
волення потреб людей є
оцінкою тієї чи іншої ро
боти. А за цією міркою у
Новомиргороді оцінка ви
сокою не буде.
Сергій БОНДАРСВ,
спецкор
«Молодого
комунара».
м. Новомиргород.
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• Літо у розпалі. Спека
примушує городян прово
дити свій відпочинок «вад
річкою у затінку дерев».
Однак це не означає, що
культурне життя у місті
припинилося. Сьогодні, 9
липня, кіноклуб «Екран»
запрошує
на
перегляд
стрічки режисера 1О. Ільєнка «Криниця дл’$Й!прагліїхх» (цикл «Прем’єра ро
ку»). Початок о 18 год.
40 хв. в актовому залі біб
ліотеки імені Крупської.

10 липня о 17-ій го
дині в приміщенні облас
ного музично-драматичного
. театру імені Кропнвницьжого відбудеться урочистий
ювілейний акт та концерт,
присвячені 1000-літтю вве
дення християнства на
Русі. У концерті
участь архієрейські
Кіровограда й Миколаєва,
камерний хор міського па
лацу культури імені Ком
панійця (художній керів
ник і диригент Ю. Любович), камерний оркестр
обласної філармонії (ху
дожній керівник 1 дири
гент Н. Кочко), солісти
Р. Валькевич, В. Стратьєв,
В. Си лейко, В. За ленський.

О Ю липня о 10 гадині
ранку у парку ПерЖьги
буде проведено День червонозорївця.
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