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Скансен—музей під відкритим небом
Стоять на горбах, підставившії крила
пругким вітрам, столітньої давності віт
ряки. Мовчки стоять: не перелопачуються
вже їхніми іце добротними крилами го
лубі шовки неба. Поскрипують лиш сум
но, лиш думу, мабуть, думають про те,
що відійшли їхні часи, що замінили їх
жорна міцніші й проворніші...
Та ще не одне десятиріччя будуть слу
жити вони людям. Тому, що це — музей.
Музей під відкритим небом, або як його
ще по-іншому називають — скансен, від
назви горбистої місцевості у Швеції, де
вперше понад сто років тому виникла'

думка створити
музей подібного
типу.
Музей народної архітектури і побуту в
Києві — один із найбільших європей
ських музеїв. Формування його розпоча
то у лютому 1969 року, вів займає площу
понад 150 гектарів, розділено музей за
етнографічним принципом: Середня Над
дніпрянщина, Полтавщина і Слобожан
щина, Полісся, Карпати, Південь Украї
ни. В окремі зони виділені вітряки, на
родну архітектуру і побут соціалістично
го села, зову відпочинку...

Нині київський скансен продовжує роз«
впватися — розширюється територіально,
поповнюється новими експонатами.

Наш фотокореспондент запропонував
газеті мить сонячного літнього ДНЯ У;
скансені під Києвом, у музеї, до якого
йдуть та йдуть люди, щоб глибше пізна
ти історію українського народу, причас»
тигися серцем і душею до його героїчних
і житейських, далеких і сьогоднішніх
днів.
В. ГРИБ 1фото|.

«Молодий комунар»
20 серпня 1938 року
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ЗАВТРА —
ДЕНЬ ПОВІТРЯНОГО ФЛОТУ СРСР
Кіровоград — місто авіаційне. Тут є й звичний для
обласних центрів аеропорт. Розлітаються і звідси, із
<райцентрів над полями тихоходи-«кукурузники», роз
Ісікають повітря дтсаафівські парашутисти і плане'ристи... Крім цього, ми маємо в обласному центрі виіце льотне училище цивільної авіації, котре готує
інжеиерів-пілотів, штурманів, диспетчерів на літаки
АН-24 і ЛН-26. Заняття курсантів проходять як в
аудиторіях, так і, ясна річ, у небі та на аеродромах.
Старший диспетчер ,С. Г. ЩЕРБИНА (на знімку
внизу) — один із тих, хто забезпечує нормальний
поліг повітряних суден. Неї знімку справа ви бачите
курсантів Олександра ДОНЦОВА та Олексія КНЯЗИКА. Вони в ці дні знаходяться в центрі початкової
льотної підготовки, а знято їх у момент перепочинку
після польоту на такому-от легенькому літаку —
ЯК-18. Олександр — із Сиктивкара, служив в Афганістані, має медаль «За відвагу», Олексій — ленінградець, вступив до училища одразу після школи.
Із різних країв, з різними долями хлопці, а майбутнє
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У житті комітетів ком
сомолу області настала
відповідальна пора
—
звітно-виборна
кампа
у всіх однакове: за хмарами — небо...
♦
нія. Згідно рішення ЦК
Фото В. РУДЕНКА.
N
ВЛКСМ звіти і вибори в
групах, організаціях з
правами первинних, пер: ©
винних комсомольських‘ о
організаціях підприємств,
установ, колгоспів І рад ф
госпів, а також вузів та ф
спеціальних учбових за
кладів пройдуть в серп- ©
ні-грудні.
ф
Вчора в обкомі ЛКСМ
України відбувся семінар ©
перших секретарів міськ
комів і райкомів комсо- ф
1 молу, завідуючих відді- ©
1 лами
комсомольських
* організацій з питань ор- ф
* ганізації і проведення
) звітів і виборів. Адже о
? нині вони пройдуть в той ©
? час, коли повсюдно розс горнулася
наполеглива о
? робота по виконанню ріФ
А шень
XIX
Всесоюзної
) партійної
конференції,
о
а Допомогти юнакам і дівф
д чатам знайти своє місце
5 в
складних процесах
ф
0 оновлення
суспільства,
ф
й спрямувати їх енергію і
завзяття на розв’язання
ф
конкретних
соціальнозначимих справ, підтри
мати ідейно-моральнийІ
ф
дух — головне завдання
зборів. Вони повинні ак
ф
тивізувати роботу всіх
о
комсомольських
орга
нізацій по здійсненню
о
рішень XX з’їзду ВЛКСМ,
дати могутній імпульс
боротьбі з формалізмом,
кандидатів на*
заорганізованістю,
некуреної комісії, які, ду Пошуки
Так минулої середи опублікувавши їхні про маю, дали їм об’єктивні посаду вестимуться три- ’
конкретністю і байдужим
КОНКУРС
грами.
вирішила конкурсна ко
ставленням до насущних
конкурсом, а та-■
Рішення
конкурсної характеристики. Але од ваючим
кож обласним управлін-1
місія у складі начальни
потреб та запитів мо
разу ж скажу, що чет
комісії:
жодна
кандида

ка управління торгівлі
(
лоді.
веро з п’яти не пройшли ням торгівлі.
облвиконкому І. 1. Мар- тура не відповідає тим
Через 2—3 місяці го
На головних зборах ро
вимогам,
які повинен за найелементарнішими
ковського,
першого
сек

ку потрібно передусім
вимогами: або зовсім не ловне підприємство оп
ретаря обкому комсомо мати директор майбут
проаналізувати хід пере
працюють у торгівлі (як тово-роздрібного об’сднього підприємства.
лу
Павла
Малого
Й
інбудови стилю і методів
роботи комітетів комсо
Підбито підсумки конкурсу на кра-«
молу,
комсомольських
щу емблему республіканського свята 1
ватажків і активістів, до
рідної
мови, оголошений
в нашій га-<
ріДПМІ ічии..,
-----------сягнень і прорахунків.
зеті 18
18 червня.
емблемою]
зеті
червня. Найкращою
Найкращою емблемою
Вибори комсомольських
Отже, конкурс
три Ігор Рубан), або не ма- мання по торгівлі това-9
визнано Босого.
проект(Емблема
художника
Олек-*
Олек-* стРУктоРа обкому комватажків мають пройти
сандра
публікуєть-*
і на
широній
демократич

ває.
Бажаючих
взяти
в ють вищої економічної рами для молоді «Мо* і1
ній иипмо,.
сандра
Босого.
(Емблема
публікуеть-ся поруч,
і віднині
усі публікації
до* С0М0ЛУ Світлани Сисоєній основі. Слід
діж на мода» почне 1
чи торговельної освіти. по —
^рішальнХ
аЯ’привідмовиЧврТ"
ся
"«РУЧ,
і
віднині
усі
публікації
до'
ньому
участь
просимо
---- МАЛИ
свята і висвітлення його виходити-* ?оь РозглянУ3ши заяви
Світлани працювати. Бажаючі до-1
ні групкомсорга чи сен- < свята і висвітлення
ВИХОДНТИ.пма піп ЙОГО
її СЯЙВОМ).
ПеД и Д°иУменти п
пре- звертатись у відділ ро За винятком
підприємству *
її
кандидатуру помогти
ретаря
комсомольської
муть у світбуде
саменагороджений
під її сяйвом).грамо-*
Не-.- —
. ия замішений
замішення
організації
була думка $/реможець
т ..яли,;,
д
а щення бітничої і сільської мо Яцюк.
(порадити,
підказати
ДУ^'1
лоді
обкому
комсомолу.
конкурсна
комісія
від

реможець
буде --------ш
адміністрації і партійної
ппппр-І вакантної посади дирекхилила тому, що Світла- ки стосовно організації і
тою обласного оргкомітету по прове-< тора головного підпри Телефон — 4-74-77.
денню свята 1 грошовою премією.
І
Прокоментувати
кон- . на не має досвіду керів роботи, оформлення ін-1 ’
організації. Ватажна по
ємства оптово-роздрібно
винна обирати молодь.
Друге й трете місця вирішено не!
курс ми попросили на- ництва
торговельним тер’єру магазину, співро- £
Це її право. Можна оби
го об’єднання по тор
Тому бітництва з підприсмст-^
рати з нількох кандида
присуджувати.
< гівлі товарами для мо чальника відділу органі підприємством,
Заохочувальними преміями та гра-'
зації торгівлі республі усім, хто надалі
тур, обговоривши ножну.
схоче вами легкої промисло м
Комсомольські організа , мотами редакції нагороджено шко-' лоді «Молодіжна мода». канського
об’єднання взяти участь у конкурсі, вості чи кооперативами^
ції мають очолити справ • лярку Оксану Стругову із села Чисто-'
Вя- треба
«Молодіжна мода»
враховувати
ці і т. д.З можуть тако*Ґ
жні ватажни молоді.
чеслава Яценка:
нюанси. Посада дирек- звертатись до відділу роЧ'
У ході звітів і виборів Іпілля Вільшанського району й учня
— Я менше знаю тих тора ще не існуючого бітничої і сільської моло- '
треба суворо
ставити [ Кіровоградської десятирічки № 19
кандидатів, які подавали підприємства
залишає- ді обкому комсомолу. *
питання поведінки чле > Олександра Розюка,
заяви, від членів кон- ться поки що вакантною.
ОРГКОМІТЕТ СВЯТА.
Наш кор- 1
нів ВЛКСМ, їх особисто
Наша газета 23 липня
го прикладу, додержан
опублікувала умови учас
ня статутних вимог. Эти
ті у конкурсі, 13 серпня
ми, хто грубо порушує
надала слово чотирьом
його, принижує звання
£ із п’яти
претендентів,
зеті стаття «Звільнити!» відділу карного розшу^
члена
ВЛКСМ,
треба
управлінням внутрішніх відділу кадрів і політвіД'
діяти принципово і без
справ розглянута. Фак ділу УВС на недолік )
компромісно.
11 липня 1938 року в дільничного інспектора ти, викладені в ній, мали при вирішенні питанн13
Звіти і вибори в низо
«Молодому
комунарі» у спрагах неповнолітніх місце.
вих комсомольських лан
ШкарУ1*
стосовно
про
під
таким заголовком Шхарупи Л. О. і
За появу на роботі в Я. О.
ках—це не тільки огляд,
рі нетверезому стані, негід
було опубліковано стат ігнорування цього
велика колективна роз
тю, в якій йшлося про шення керівництвом об ну поведінку та інші
мова
про
молодіжні
рішення трудового ко ласного управління внут упущення молодший лей
справи. Це — суворий
лективу
Олександрій рішніх справ. Редакція тенант міліції Шкарупа
екзамен для кожного ко
ського міського відділу отримала листа за підпи Л. О. з органів внутріш
мітету комсомолу на по
внутрішніх справ
про сом
начальника
УВС ніх справ звільнена.
літичну зрілість, здатність
виключення з рядів мілі В. М. МАРУ СЕНИ А:
Вказано
інспекції
у
ділом довести вірність
ції за негідну поведінку
— Опублікована в га- справах
неповнолітніх
перебудові.
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ЕМБЛЕМА СВЯТА

РІДНОЇ мови

І

Посада директора залишається вакантною

І

«ЗВІЛЬНИТИ!» РЕЗОНАНС

«Молодий комунар»

20 серпня 1988 року

И

ИСАТИ про доярку, мабуть, не легше,
ніж писати про космонавта. Мені хоті
лось написати про це так, щоб навіть той,
хто далекий від сільського господарства,
брозумів, яка то нелегка робота (хоча, в
принципі, на селі всі роботи нелегкі). І Я
вирішила тимчасово попрацювати дояр
кою.
У райкомі комсомолу мета мого від
рядження викликала цілком природне зди
вування: до цих пір із такими завданнями
журналісти ще не приїжджали. Це ж тре
ба — самій доїти корів! Ми довго пере
бирали з Світланою Фесун, другим секре
тарем райкому комсомолу, господарства,
де працюють молоді тваринники. Спочат
ку мова зайшла про колгосп «Дружба».
Та й не дивно, адже саме там трудиться
комсомольсько-молодіжний колектив Лі
дії Демчук, котрий у минулому році став
переможцем Всесоюзного
соціалістич
ного змагання серед КМК галузі, наго
роджений вимпелом ЦК ВЛКСМ «Послі
довники стахановських
традицій»,
гро

шовою премією і пільговою путівкою до
Болгарії. Світлана розповідала мені,
які
там старанні дівчата, які хороші у них
умови праці і відпочинку, згадала, що де
кілька разів про них писали в газетах і я
зрозуміла: увагою преси цей колектив не
обділений.

О
О'

Мені ж хотілось поїхати на ферму, де
ще нєаазс таких визначних успіхів, де пра
цюють звичайнісінькі трудівники без по
чесних титулів і грамот, повсякдень і по
всякчас роблячи свою нелегку роботу. У
розмові Світлана зронила фразу, що с в
районі кілька молодих сімей, які працю
ють біля корів. Серед них ось Олена І
Микола Ковалі з колгопу «Україна». Цей
факт зацікавив. Хотілося особисто пере
свідчитись, краще чи гірше справляються
із споконвіку жіночою роботою представ
ники сильної статі! Вирішили: ЇДЕМО В
МЛИНОК.
Автобус висадив нас неподалік від кол
госпної ферми. По запилюженій стежці
попрямували до тваринницьких корпусів.
І тут трапилася Історія, над якою ми потім
довго сміялися. Пройшовши із. половину,
дороги, помітили, що під самою фермою
походжас...

— Та то ж колгоспний бугай. — Зляка
лась Світлана. — Та ще й відв’язаний.
Розвернувшись, ми мело не бігом пода
лися назад. Неподалік від того місця, де
зійшли з автобуса, побачили двох дівча
ток, котрі відразу впізнали мою супутни
цю. Адже зовсім недавно Світлана Васи
лівна вчителювала у їхній середній школі.
Дізнавшись про нашу біду, Іра Воронець
1га Валя Байдак весело розсміялися:
—- То не бугай, то корова там ходить.

— Вона постійно відв’язується та й па
сеться собі біля ферми. Ідіть, не бійтеся...
Біля корпусів жінки збиралися на ве
чірнє доїння. Питаємо про Ковалів.
— Не було ще. Не приїжджали. На чо
тири сходимося поратись, значить, ось-ось
будуть.
І справді через кілька хвилин загурко
тів мотоцикл.
— А ось і Коля з Оленою.
Ідемо знайомитись. Снажу відверто —
дуже потерпала, якою виявиться моя на
ставниця, яке враження справить на неї
моє рішення. Олена вислухала мене, весело
посміхаючись: що ж, мовляв, дояркою так
дояркою, і я зрозуміла: ми знайдемо з нею
спільну мову.
Світлана пішла додому (вона живе у цьо
му селі), а ми із Оленою стали поратись.
Вірніше поралась Олена, я ж старалась
Допомогти їй то в одному, то в іншому,
ідразу скажу, що профаном себе у цій
справі не вважаю, бо ще школяркою під
мас літніх канінул два рони підряд разом
Із сестрою працювала підмінною дояркою
на своїй, колгоспній фермі. Умови там бу
ли не дуже хороші, та основна складність
полягала в тому, що доїли ми вручну. СпроСуйте-но руками видоїти більше двадцяти
корів три рази в день і при цьому вкласти
ся У відведений час, бо візок за бідонами
з молоком майже не запізнювався, а зага• «шся сама — значить нестимеш бідони у
чфунах до молокоблоку. Повірте, це було
неблизько.
Щоб встигнути попоратись разом із до
рослими доярками, ми з сестрою прихо
дили на годину раніше і все одно йшли із
роботи майже останніми, а оскільки жили
дуже далеко від ферми, то тільки й всти
гали дома поїсти і з півгодинки відпочи
ти. Важко було неймовірно і перші дні,
пам’ятаю, мені щоночі снились корови, а
на ранок руки набрякали до ліктів.
— А тобі корови попервах не снили
ся? — запитую в Олени.
Сміється.
Поки худоба в загоні, наводимо лад у
корівнику. Неподалік порається Коля. Там
його група. Поступово зав’язується роз
мова. Говоримо про різне — і про жи
тейські дрібниці, і про роботу, й про сі
мейні справи. Потім мова заходить про
дітей. На цю тему жінки можуть говорити
без кінця, тому чоловік дає зрозуміти, що
пора переходити вїд слів до діла. При
лягли два великі залізні візки.
— Будемо кашу коровам готувати, —
пояснює Олена, вловивши моє німе запи
тання. — Ось сухий корм принесемо, змі
шаємо його з водою та й буде каша.

Ідемо по корм, захопивши із собою два
великі кубинські (як у нас їх називають)
мішки. Біля складу, де його видають, ме
не з цікавістю оглядають доярки: чужа
людина завжди викликає природний інте
рес.

— Це ж хто у нас тут новий! — питає
мою наставницю завідуюча фермою Ан
тоніма Микитівна Зімниця.
— Доярка нова. Ось хоче попрацювати
трохи.
— Чому ж я її не знаю!
— Та я на стажуванні у вас, — жар
тую. — Сподобається, може й лишуся.
Візьмете!
— Чого ж, хороші доярки нам завжди
потрібні. — А очі дибляться недовірливо,
мовг.яв, навіщо ці пусті обіцянки. II мені
стає незручно.
Тим часом надійшла наша черга наби
рати, і невдовзі мішки були повні. Понес
ли їх Олена і Коля. Мені не дали, бо поперше, хтозна, чи підняла б, а, по-друге,
не мала ще робочого одягу.
— Ось кашу приготуємо і з’їздимо з
Колею додому. Ми тут близенько живе
мо. Халат чистий візьму, хустинку та й на
ноги щось прихоплю.
Хвилин через п’ятнадцять, переодягнув
шись у привезений Оленою «спецодяг»,
запускаємо у корівник худобу. Підштовху
ючи одна одну, червоні, чорні, рябі ко
рівки поспішають до ясел. Одні відразу
знаходять своє місце, інші, задерши хвос
ти, гасають по проходу.
— Корови, як і люди, з характером,—
повертаюсь до наставниці.
— Є всякі — і спокійні, і з норовом. А
ставлюсь до всіх однаково, бо всі свої.
У сусідньому ряду Олена прив’язує ко
рови, стала допомагати їй і я. Молодень
ка корівчина, до якої підступилась, фирк
нувши, сердито махає головою, неспокій
но тупцює — не підпускає, бачить же, що
чужа. Я намагаюсь одягти їй ланцюг на
роги. Перелякана тварина ледь не притис
кає мене до ясел.

— За шию прив’язуй її, за шию, — під
казує збоку Олена.
— А ми дома за роги припинаємо, —
відчуваю, що починаю червоніти. І рап
том пригадую — ай спраедї,. на фермі
прив’язували за шию.
— Уже все забула, стільки років про
йшло, — виправдовуюсь.
Почувши голос господарки, корівчина
трохи заспокоїлась, і я з горем і бідою
таки прив’язала її. Далі справа
пішла
краще. Нарешті впорались. Тепер будемо
кашу роздавати, а тоді й доїти почнемо.
Удвох з Оленою ледь притягли із кутка
важку.щий візок, в якому густо колиха
лась приготовлена суміш.
— А чому у вас цю кашу в кормоцеху
не варять? — запитую. — У нас, пам’ятаю,
готували її саме там, а потім у спеціаль
ній бочці розвозили по корівнику. Всетаки легше.
— У нас зимою теж варять. А літом ось
так, руками.
Олена пішла по одному ряду, я по ін
шому і як не поспішала, все одно догна
ти її не змогла. Вона працювала швидко,

куємося, та й то тільки в разі необхідності.
Олена, взявши апарат, пішла в другий ні
мець ряду, я ж із відром, умощуюсь біля
Бірюзи — треба пробувати.
— Головне — не бійся, — підходить моя
наставниця. — Корова ця спонійна, І не
б’ється вона зовсім, може оглядатиметься
частіше та тупцюватиме трохи — не біда,
все ж ти для них нова людина — треба,
щоб звинли.
Я спочатку несміливо, а потім все впев
неніше починаю доїти. Стараюсь, як Оле
на — швидко-швидко. Однак через кілька

хвилин нестерпно ниють пальці. Маленька
передишка — і знову до роботи. Бірюза
вже змирилась зі мною, мирно жує свою
жуйку, лише зрідка хльоскаючи по боках
заїдають трикляті мухи.
Спливають хвилини — відро майже пов

доегим хвостом:

не. Ретельно додоюю останні каплі, ка
жуть, вони найжирніші. З гордістю і хви
люванням показую дійницю Олені — чи
не мало? Вона заспокоює — як завжди.

— Яку ти ще руками доїш?
Наставниця спробувала відмовити:

— Вистачить з тебе. Завтра руки болі
тимуть.
Однак, зваживши на мою настирність,
привела до Ази.
— Ця теж без вибриків. Правда, весь
час відступає і відступає, аж поки до ясел
боком не повернеться, так що ти підсу
вайся за нею і працюй собі спокійно.
Так ми і доїли: я — руками, Олена —
апаратами. Молоко із дійниць зливали у
великі п’ятнадцятилітрові відра і носиди

їх на молокопункт: там стояли наші бідо
ни. Крадькома спостерігала за Колею: як
він там справляється; виявилося, що не

погано — встигав і апарат підключити, і
руками здоїти. І короби його не боялися,
хоч і ходив з цигаркою, а читала десь, що
худоба не переносить запаху тютюну.
Коли скінчила поратись біля корів, кот
рі з різних причин дояться саме руками,
старалась не надокучати жінці запитання
ми, шукала роботу сама, то підмела, то

підчистила, то молоко віднесла. За апарат
ке бралася — щоб працювати з ним, тре
ба і знання, і навики, а оскільки їх у мене
не було, вирішила, що робитиму те, що
в моїх силах.
Час спливав непомітно, і коли раптом у
корівникустало неймовірно тихо, я не від
разу зрозуміла, що то відключили систе
му механізованого доїння. Вечірня зміна
закінчувалась.
— Ми сьогодні трохи затримаємось, —
говорить Олена. — Наша черга мити бідони.
Відв’язуємо корів, І вони ситі, розморені
знехотя, виходять із корпусу. Нехай диха
ють свіжим повітрям у загоні. Поки пора
лися, несподівано зник Коля. Щойно допо
магав чистити гній — і раптом нема. На
моє запитання Лена засміялася:
— Ятір пішов ставити, тут ось недалеко.
У нас після дощів знаєш як річна розлила
ся. Може, рибною свіженькою розживемось.
Він з’явився, коли вже домивали бідони.
На запитання, де ж риба, махнув рукою,
мовляв, де ж їй бути — у річці.
— Ти їдь, Колю, а ми пішки підемо. Тут
недалечко.
По дорозі знову мова зайшла про ді
тей. Я вже знала, що їх у Ковалів троє, всі
дошкільнята, знала і все допитувалась, як

же еони справляються з усім — робота,
домашнє господарство і діти — з ними ж
стільки клопотів. У мене їх двоє, до то-

вечерю. Олена смажить картоплю («обіця
ла пиріжків напекти, то вже завтра, а кар
топлю у нас всі люблять»), я ріжу овоч!

для салату.
— Проблеми? Ось вони наші проблеми,-г
киває вглиб сіней. — Живемо, сама
ба
чиш, тіснувато. У Світланки скоро уроки
почнуться, а стіл письмовий нікуди поста
вити. Купили цю стареньку хатину, бо тре
ба було десь жити. Через дорогу он бу
дуємось, але коли то буде. Хоч би до зи
ми норобну поставити. Будує
нам
кол
госпна бригада і матеріали з колгоспу (як
повідомив у розмові з кореспондентом сек
ретар парткому колгоспу М. І. Постепьняк
будматеріали для індивідуальних забудов
ників виділяються за пільговими цінами —
АВТ.), а вони не завжди бувають — то од
ного нема, то іншого. Так що може вже аж
в наступному році ввійдемо в носу хату.
— А руками переш чи машинкою? — по
казую на дві довгих низки дитячих плаття
чок, колготок, сорочечок, що простягнись
через все подвір’я.
— Є старенька машина, мама віддала. їй
років та років. А нову нупить ніяк не мо
жемо. Скільки не їздили — безрезультатно.
Може брат допоможе, він у Білорусії жи
ве, а там їх десь виготовляють.
Виготовляють їх і у нас, на Україні. І в
Мелітополі, і віднедавна в Харкові, але,
мабуть, ще довго доведеться чекати на

шим господиням, бо занадто велика різ
ниця нині між бажаним і дійсним.
— Мамко, корови йдуть, — гукають від
тину дівчатка. А Сашко, вилізши на воро
та, вже кличе «Аля, Аля» — Альбіна ще
не вимовить.

— У вас і своя є? — дивуюсь. —
ферм» не набридають?

На

— А як дітям без молока?
Погоджуюсь, що ніяк і соромлюсь
своїх думок, знаючи,, що подекуди дояр
ки не гребують прихопити з роботи літрдругий.

— Іще не наговорились? — йде від во
ріт Світлана Фесун. — Уже темніє, а тебе
нема й нема. (Домовились, що ночувати
му у неї, бо у Ковалів ніде, самі ледве
вміщаються}. — Думаю, може на ферм!
й спати лишились, щоб не спізнитись на
вранішнє доїння.

Ми посміялись, але хто знав,
ли пророчі слова. Бо назавтра,
ши Олені прийти, я ганебно
Прокинулась близько сьомої і
що спішити нікуди — в таму
вже закінчували поратись.

що тс бу
пообіцяв
проспала«
зрозуміла,
пору вени

— Пішли в контору, — запропонувала
Світлана. — Ти говорила з Ковалями, те
пер поговориш про них.

Секретар парткому колгоспу
Микола
Іванович Постельняк, дізнавшись про кого
йтиме мова, схвально кивнув:
— Хоч і молоді, а роботящі — працю
ють не гірше, а то й краще старших, до
свідченіших. Знаєте, нам нема різниц: хто
на групі — чоловік чи жінка, тільки б ху
доба була доглянута та щоб робили на
совість. У Лени і батько корови доїть. Не

говорила?
Уже, мабуть, років з десять.
Проблема кадрів? Ну, та де її нема. Хоча
років із три тому вона стояла у нас дуже

гостро, особливо у тваринництві. Трапля
лося й таке, що деякі групи взагалі були
без доярок. Зараз поступово ця пробле
ма вирішується, і думаю, головну роль ві
діграло тут масове будівництво житлових
будинків для молодих сімей, їх уже по

над п ятдесят. І Ковалі будуються, каза
ли, мабуть. Знаю, що є
у них претензії,
бо підняли їм будиночок тільки до вікон.
І ми не всесильні. Нема будматеріалів __
де їх візьмеш? Бачили, он поряд будинок
культури зводимо. Без нього на селі ніяк.
Бо молодим після роботи і потанцювати
хочеться, і фільм гарний подивитись. Чим
вони гірші від тих, що в міст»?
Під час нашої розмови до кабінету за
глянула жінка: колгоспний економіст, яка

веде тваринниитво, пояснив Микола Іва
нович, і попросив у неї дані по Ковалях.
— Так то ж скандалістка, — обмпгмг. ви
гукнула жінка, почувши ім'я Олени 1 іо’
на ж
ж там
там постійно
погтшил чимось невдоволена
* Ео‘
на
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— Але хоч і скандалістка, — додає сердито жінка, — та робить добре. Цифри про
це говорять.
завченими рухами наливаючи кожній ко
рові стільки, скільки потрібно, я ж ніяк
не могла вгадати — тій більше, тій менше.
— Нічого, досвід — діло наживне, —
заспокоювала наставниця. — Ось роздамо
всім, а залишки доллємо тим, що краще
дояться.
Порожній візок відтягуємо у куток. Аку
ратно вимивши І витерши дійки (щоб мо
локо не забруднювалось), Олена сідає з

відром до тієї корівчини, з якою я набра
лась стільки лиха. Тугі струмені ударили в
дно дійниці, розлетівшись навкруги со
лодкими пахучими бризками.
— Поки не включена система, ось Чаєчку
руками здою. Малечу треба напоїти, — ки
ває жінна на загорідки, де, почувши запах
молока, з радісним нетерпінням тупцюють
трійко теляток.
Поки напувала жваву ненаситну теличку,
корівник сповнився різким несподіваним
гулом — підключили систему механізова
ного ДОЇННЯ. Тепер не говоримо — РЄрегУ’

• У ЦЬОМУ
ПЕРЕКОНАЛАСЯ НАШ
КОРЕСПОНДЕНТ,
ПРАЦЮЮЧИ НА МТФ
го ж ні корови, ні свині, як в тій приказ
ці — і то не завжди встигаю.
— Справляємось, — сміється Лена. <=>
Чоловік допомагав і на фермі, і
дома.
Доїння у нас дворазове — вранці і вве
чері, так що вистачає часу і на домашні
справи. До того ж через три дні на чет
вертий вихідна. А діти? Ходять у дитсадок
чи до мами моєї побіжать (вона через дві
хати живе), там гуляють. Турбот із ними
багато, а де бони без клопотів ростуть.
Найменшому ось два
виповнюється, а
Світлана у вересні вже до школи піде.
Розмову продовжуємо дома, готуючи

Цифри справді були високими, та в
му, що Олена працює добросовісно, я пе
реконалась сама Недарма ж була у неї

на стажуванні. Думаю, що задніх не пас

ла- Як ти вважаєш, наставнице?

Ольга ПИЛИПЕНКО.

Онуфріївський район.

«Молодий комуні*,»

До 70-річчя ВЛКСМ
— Зоя сьогодні вночі хай оформить
иа місці
вулиці протокол, а повезе Антон, зранку сяде
Знам’янки — Жовтневої, де зараз снують верхом і до Недайводи, там його рідні
міські автобуси і де знаходиться поштамт, живуть, переночує і вже наступного дня
Палац культури, міськком партії і міськ добереться до окружкому.
ком комсомолу, численні магазини, так от
На тому й порішили...».
на цьому місці пролягала велика балка,
це __ уривок з автобіографічних, ціл
відразу за якою починався Чорний ліс. ком документальних спогадів Івана МеЯк давно це було? Івану Мефодійовичу, фодійовича Ткаченка. Чому вдався до
здається, що не дуже давно. В усякому
разі пам’ятає до найменших дрібниць, які них? Почав скоріше всього для себе, для
квіти росли в балці, що він їх дарував душі, бо бачив і відчував: погано ми знає
своїй Галин ці, майбутній дружині, з кот мо свою історію, а якщо й знаємо, то
рою познайомилися в комсомольському тільки про легендарних людей, героїв, а
осередку паровозного депо. До речі, осе от про тих, хто жив на твоїй же вулиці,
редок він згодом, у 1927-му році, очолив. але кілька десятиріч тому...
Сьогодні його комсомольський квиток,
виданий у 1924-му році, зберігається в
Кіровоградському обласному краєзнавчо
му музеї. «Як реліквія» — сплив на умі
штампований вираз. Та чи часто ми замис
люємось, що він значив тоді, комсомоль
ський квиток?
«-— Леонтію Гимофійовичу, хлопці на
збори зібрались, тільки де ми їх прове
демо? — запитав Ільїнський.
— А скільки вас?
— Дев’ять.

важко уявити, але ж факт:
ЦЕцентральної
і -найжвавішої

зараз працюють тут же, на залізниці. Хо
ча все одно будемо задаватись питанням:
«Якими ж вони були?».
«...Тишу осінньої ночі порушив тріск
сухого бур’яну. В ньому заплітались сот
ні ніг і копит. На залізничний вузол руха
лась озвіріла банда. Зупинилась біля ху
тора Малоівана І розбилась на дві групи:
піші під командуванням «Князька» по
прямували праворуч, а кінні тихим кро
ком рушили на сторожевик пост їльїнського, де чергували хлопці з комсомоль
ського взводу.
Ільїнський
першим почув сторонній
шум з боку хутора і припав до землі.
— Тихше... — наказав своїм, прислу
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«Черговий суботник закінчувався. На
них вже було відремонтовано дев’ять
паровозів і двадцять п’ять вагонів і плат
форм.
Ільїнський зібрав молодь біля поворот
ного кругу і запропонував:
— А тепер, хто бажає, підемо в
д,ещо доробимо, роботи там години на дві,
не більше.
...Антон підійшов до своєї сестри мало,
сердя, обличчя у Наді було в білих пля
мах — вона в коридорі підбілювала стіни. А
— А ти сьогодні напудрилася глиною. ™
— Ти що — пудритись!!! Просто вима
залася.
— Товариші! — несподівано пролунав

«ЗА НАС
ГОВОРИЛИ
НАШІ
СПРАВИ...
Мадей окинув поглядом приміщення,
вільні стільці:
— Вас дев’ятеро та нас четверо, навіть
ще три місця будуть в запасі, проведемо
тут. Йди, клич хлопців.
Вони ввійшли — сім юнаків і дві дівчи
ни в червоних хустинках, вчителька Зоя і
Йадя Чорнонос.
— Товариші комсомольці, почнемо...—
вимовив Мадей.
Надя і Зоя, почувши ці слова, збенте
жено глянули па голову ревкому, обличчя
їх запашіли, наче прикрились червоними
хустинками — адже тільки три дні тому
вони подали заяви з проханням прийняти
їх до Спілки молоді, а вже «охрестили»
комсомольцями.
— Так, так, дівчата, я не помилився, то
вариші комсомольці, — глянувши на них,
продовжив Мадей. — Скільки разів під
час хазяйнування волосної банди ви ди
вилися смерті в обличчя, а коли під самим
носом посиленого караулу вивели з дії во
допостачання і залізничний вузол застопо
рився, не пропустивши жодного відсту
паючого патлюрівського ешелону, — це хі
ба не подвиг? Так що зрозумійте мене
правильно, дівчата, що ви, як і всі хлопці,
що присутні тут, давно записали себе в
комсомольці, ми ж зібрались для того,
щоб організаційно оформити наш осере
док.
— Товариші, давайте в президію обере
мо Леонтія Тимофійовнча і Зою, вона гра
мотна і знає, як писати протокол.
Піднявся Ільїнський. В руці він тримав
дев’ять заяв, написаних на маленьких
листах: «Прошу прийняти мене в члени
Російської Комуністичної спілки молоді.
За перемогу над контрреволюцією, за Ра
дянську владу не пошкодую сил, якщо
знадобиться, віддам своє життя. Дата.
Підпис».
Голосували по черзі за кожного. Пер
шим був Антон Горяка, який розгублено
йіднявся з місця і картав себе за те, що
не знав: піднімати за себе руку чи ні?
Коли черга дійшла до Наді Чорнонос,
щ>иа піднялася, низько схиливши голову,—
Обличчя знову запашіло і знову почула, як
тривожно забилося серце.
— Сядь, Надюшо, і заспокойся, — вимовив Мадей. - А між тим, товариші,
Надя не з боязких — в шістнадцять років
Пішла па фронт сестрою милосердя і свої
ми дитячими руками винесла з поля бою,
ні, не винесла, а витягла вісім солдат, вря
тувала їм життя...
Почулось схлипування. Горяка дав На
ді стакан з водою. Мадей на хвильку
затнувся і тільки й сказав:
— В чому я впевнений, так це те, що
сьогоднішній день вам запам’ятається на
все життя.
Після того, як обрали ватажка першо
го комсомольського осередку, постало пи
тання про те, щоб відправити протокол
зборів в окружком з проханням затверди
ти осередок і взяти його на облік,

Саме тому ще в 1905-му році загорівся
Ткаченко мрією — створити в депо му
зей. Зерна ідеї впали на благодатний
грунт, адже майже в кожній хаті, в кож
ній сім’ї залізничників були унікальні фо
тографії, робоче знаряддя паровозників
ще з дореволюційних часів. Через два ро
ки обладнали кімнату-музей, а в 1983-му
відкрили просторий музей Зиамінського
локомотивного депо, в якому представле
на жива історія Знам’янки. Так, на заліз
ниці всі добре знають машиніста О. В.
Удода, а в музеї представлено всю їхню
династію — п’ять поколінь: найперший—
Адам Станиславович Удод водив тут поїз
ди ще в минулому столітті. Тит Андрійо
вич — серед тих, хто відправився воювати
на бронепоїзді, що зупинявся ремонтува
тись в Знам’янці, Володимир Титович —
відроджував стахановський рух на заліз
ниці у післявоєнний час.
...Бологое. Так-так, це десь «між Ле
нінградом і Москвою». Наспівуючи цю
популярну пісшо, ми тепер навіть і не
знаємо, що саме Бологое стало місцем, де
зустрілися будівельники першої в нашій
країні залізничної магістралі, котра поча
ла прокладатися одночасно з Москви і
Петербургу. І саме в Бологому закінчи
лося будівництво.
На жаль, це лише одне з багатьох від
криттів, котре можуть зробити юні Зна
м’янці, відвідавши цей музей. Чому «па
жаль»? Тому, що переважну більшість по
дій, які представлені в музеї, і які сто
суються безпосередньо Знам’янки, вони
повніші б знати з розповідей батьків і мате
рів, бабусів і дідусів. Десь він втрачає
ться, цей зв’язок поколінь...
Наприклад, чи багатьом що скаже та
кий напис: «Знам’янськпй паровозник»?
Навряд. А між тим під час Великої
Вітчизняної здіймався в небо літак під
такою назвою, бо кошти па його придбан
ня зібрали І передали знам’янські заліз
ничники. До речі, в небі Вітчизняної від
важно воювала і радянська льотчиця Жепя Прохорова, котра народилась тут, у
Знам’янці. Вона загинула в небі війни.,,
А ось ще один стенд. Після окупації
фашистами міста залізничники підпали
ли депо. Гітлерівці взяли заложниками
кількох чоловік І розстріляли їх. Тоді ж
пропали безвісти машиніст Григорій Порфирійович Лопаченко та два його сипи—
Гваїі і Володимир.
Як вони загинули, де Тх заховано,—
досі невідомо, — сумно говорить Іван Мефодійовпч...
Іак, багато ще в історії «білих плям»,
І не тільки у великих масштабах, а ось і
в таких, місцевих.
На одному зі стендів дивляться з фо
тографії з десяток юнаків і дівчат — пер
ший комсомольський осередок Зпам’яиського депо па чолі з Львом Бабкіним. Як
добре, що понад шістдесят років тому ко
мусь прийшла в голову ця ідея—сфотогра
фуватись на пам’ять, і ось ми тепер мо
жемо вдивлятись в їхні обличчя, шукати
знайомі риси їхніх внуків і правнуків, що

хаючись до шуму, — значить так, ви тут
посидьте, а я проберусь вперед і переві
рю в чому справа.
— Я з тобою, — сказав Горяка.
— Не треба, я сам...
Повернувшись, пін повідомив:
— Хлопці, там ціла банда, Бурильченко з Малиною. В ревком бігти вже пізно,
відкриємо самі вогонь, наші почують. Ан
тон, бери хлопців і давай до будки Голу
бева, а я дам кілька пострілів. На - їхні
спалахи у відповідь відкривайте оогонь і
паліть іцосили.
Ледве комсомольці перебралися до буд
ки, Ільїнський один за другим дав кілька
пострілів, і перебіг в інше місце.
Малину ці постріли розлютили:
— Стріляйте, чого дивитесь!
Зацьохкали кулі. Антон видихнув:
— Хлопці, давай!..».
Так, це теж було. Щоправда, ці спогади
стосуються П’ятихатського залізничного
вузла, де Іван Ткаченко жив до 1925 року
і де ті ж самі Ільїнський і Горяка прий
мали його в комсомол. Але і в Знам’янці,
куди він перейшов працювати, діяльність
комсомольського осередку теж не обме
жувалася одними засіданнями.
Осередок тоді розташовувався в дере
в’яному колійному будинку. Щотижня ви
пускали стінгазету.
— Малювали її не в робочий час, а піс
ля роботи або ж в неділю, всі разом, —
розповідає Іван Мефодійович.
Нестачею «інформація» стіннівка не
страждала — загони «легкої кавалерії»,
якими керував Іван Бабичев, під час піч
них рейдів заставали «па гарячому» кра
діїв, ледарів...
— А були ж іще й «синьоблузники», —
згадує 1. М. Ткаченко, — самодіяльна гру
па молоді, котра виступала виключно в
синіх блузах. Самі складали слова, під
бирали музику. Про що співали? А ось, на
приклад. Старший робітник 1. Д. Гараськов «славився» тим, що часто кричав на
робітників, тобто, як ми зараз кажемо,
дотримувався типового «командного ме
тоду» керування, до того ж не вельми
ввічливого. Хоча сам він від цієї «слави»
аж ніяк не потерпав, швидше навпаки.
Поки робітники не поскаржилися у штаб
«легкої кавалерії». Далі його «слава» про
довжилася в нищівних куплетах, які до
сить-таки довго були «коронним» номе
ром «синьоблузників» під час виступів...
Про що по дума лося: ось на ці пожовклі
фотографії і експонати ми звично диви
мося, як па пройдений етап нашої історії*
Та чи пройдений і усвідомлений? І чи
зможуть нинішні комсомольці сьогодні ось
так розповідати про свою діяльність?
— Іване Мефодійовичу, а як часто на
відується в музей молодь?
— Організовано, звичайно, приходять—
зі шкіл, профтехучилищ.
А от самі, за своїм бажанням? Проходя
чи щодня мимо цього будинку з таблич
кою «Музей», зацікавився хоч один, що ж
там в цьому музеї? Скільки там розпові
дей про людські долі?

голос секретаря комсомольського осередь
ку. — Сьогодні ми відмінно попрацювали,
і для того, щоб якась гадина не надсміялась над нашою працею, треба клуб охо
роняти, чергувати будемо і в нічний час.
Це потім в селищі на питання «Куди
йдеш?» стала звичною відповідь «У клуб»«
Зараз же йти в клуб означало для цих
перших комсомольців дещо інше...».
А все ж таки я, судячи з усього, нена«
роком «зачепив» Івана Мефодійовича за
живе, запитавши, чи тягнеться молодь до
своєї історії.
— Я вже говорив про те, щоб вруча
ти у музеї комсомольські квитки. Що
правда, по святах так і роблять, але,
щоб регулярно...
Думаю, що все-таки прийняти рішення
про обов’язкове вручення квитків у при
міщенні музею — це не головна проблема.
Вона — глибше. Ми дуже часто говоримо
про зв’язок поколінь. * Хотілося б про не
сказати й зараз, але...
— Ви не знаєте, де знайти секретарями
мітету комсомолу?
— Ні, — юнак здвигнув плечима.
— А як хоч його прізвище?
— Не знаю.
Звертаюся до іншого хлопця.
— Хто у вас секретар комітету комсо
молу?
.— В обличчя його знаю, а прізвище
ні. Він зараз повинен бути десь там, й
роздягальні, підійдіть туди.
— Хто у вас секретар?
— Якийсь повий.
Найближчою до істини виявилась жяпл:
— Дівчина його заміщає, а взагалі паю
секретар пішов на фронт.
Розшифрую цей напівжарт: секретар
комітету комсомолу Знам’янського депо
Анатолій Дяков пішов... пі, не на фронт,
а працювати у міськком комсомолу, зав«
оргом. Але Збори його й справді були
довгими, перейшов він оперативно, навіть
не знайшовши собі заміну. І ось уже три
оплЯ^' організація, що налічує близько
300 комсомольців, без ватажка. Важко та
ке уявити: а як же комсомольські внески?,
А вони вираховуються через касу, з
зарплати, — пояснює мені Дяков вже в
кабінеті міськкому.
Як же так трапилось, що численна
комсомольська організація кілька місяців
не має лідера? — запитую у другого сек«
ретаря міськкому Юрія Б утенка.
1а кандидатура є, тільки той чолові®
чекаємо .В,АП^аЦІ°ВаТН РІК в депо’ От 1

МА^?.-І,аі"ііка,вішс в цій історії? Комсо*
мольні депо (в усякому разі ті з ким я
без^дера ПЄ помргили> Що залишилися
пом4ВаЖ^п^КЄ»й уявити У «наших» 20-х
кн' Мефодійович
ПР'Ш0ДУ

МХР,ІЧЧЯ ВЛК-М ~ знаменна датаХ?
Ачм-’ пп»Р,аЩС 11 .зустРіча™ без фанфара
Адже працювати і думати є над чим.
м, Знам'янка,

М. МЕДВІДЬ.

«Молодий комунар»
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«Я НЕ ВИННА»
ЕіЛЯ ХВІРТКИ сільського
“■* будинку
стояло
ху
деньке, ну прямо-таки кри
хітне дівча і про щось роз
мовляло зі своєю подру
гою. Враз, наче схаменув
шись, заспішило у двір.
Моє запитання: чи тут жи
вуть Гаєвські, зупинило дів
чину.
— Це ми і є, а звуть ме
не Яною, — почув я у відпо
відь.
У дворі, де приємно і
якось особливо по-рідно
му пахло селом (є такий
запах: рідний для всіх ви
хідців з села і який вони
не переплутають ні з яким
Іншим) на великій купі гіл
ля в якомусь своєрідному
павутинні біліли сотні, як
що не тисячі схожі на тро
хи більші від голубиних яєць
кокони. Поряд, вже вичи
щені й одібрані, в чоти
рьох ящиках були такі ж
самі «яєчка».
— Оце наші шовкопря
ди, наша праця і наш біль,
•— сумовито після знайом
ства
повідомила
Лідія Карпівна Гаєвська, автор скар
ги, що надійшла
до редакції.
— Чому ж біль?
Працюєте ж над
ними, гроші заро
бите, — поспішив
я заспокоїти гос
подарів.
— То тепер всі
допомагаємо Яні.
Раніше ж вона все
робила сама. А за
те, що взялася за
цю працю, її зали
шають на другий
рік у дев’ятому
класі. Отакі в нас
справи...
Батько Яниі,( яка в цьому
році закінчила
дев’ятий
клас, працює в
колгоспі
Імені Котовського бригадиром. Десь у червні дорумило йому керівництво господарства роздати людям
на вирощення шовкопря
ди. Справа це клопітна, та
ще й потребує чималої ро
боти.
Колгоспники особ
ливого бажання взятися за
шовкопряди не виявили, бо
торік навіть господарство,
яке має базу,
понесло
збитки.
Прийшов додому
Іван
Миколайович, і як водить
ся в селі, за пізньою вече
рею розповів
про свої
проблеми. Яна
Г
візьми тоді
та й скажи:
— А що, тату, як одну
коробочку грек тутового
шовкопряду я візьму?
Батько аж здивувався:
— Роботи ж біля них.,,
— Нічого. Оно ходимо в
школу відпрацьовувати ви
робничу практику, так там
майже нічого корисного не
робимо. То дощ завадить,
то бур’ян біля школи са
пами вирубуємо, зрідка на
колгоспне поле вийдемо.
А так матиму постійну ро
боту.
Звідтоді (з третього чер
вня) Яна взялася за робо
ту.
Напевне, не варто гово
рити, що з шовкопрядів
виготовляють натуральний
шовк. Тут все зрозуміло:
навіть слова схожі. Виго
товляють його так,
В невеличких (схожих на
сірникові) коробочках, як і
в отій, котру взяла Яна,
знаходяться грена тутово
го шовкопряду.
Коштує
коробка 26
карбованців.
Іншими словами — то дрібні-дрібні личинки. Спочат
ку Яна подробила один
листок з шовковині і ПО’
сипала зеленню на ці личинки, Пізніше — листя
сипала на полиці. З личинок почала рости гусінь.
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де нема ні своєї школи, н?
свого будинку
культури.
Де вечорами, як і тоді, ко
ли я був у Гаєвських, зби
рається молодь на вечор
ниці.
...Після літнього дня, на
Шкільне подвір’я тихе,
повненого годинами важ
безгомінне: літо. На клумкої праці, коли
надворі
бах ряснів бур’янець: хоч
вже зовсім потемніло, Яні
і сапали практиканти, та
на разом зі своею стар
доглядати треба постійно.
шою сестрою Інною, яка
— Висапували на подвір’ї З парторгом колгоспу іме
приїхала в гості,
весело
школи бур’ян, біля клумб ні Котовського Миколою
щебетала перед дзерка
порядок наводили, інколи Миколайовичем,
Шаповалом. Через якусь хвилинуй на буряках були. Але я лом чекали на директора
другу, скромно прикраше
всього сім днів попрацю Гнатівської
десятирічки.
ні, випурхнули на вулицю.
вала. Погано взагалі ходи- Чому з парторгом?
— Ви ж там дивіться *—
півгодини, не більш! — це
мати, Лідія Карпівна.
О «Оце наші шовкопряди, наша пра
— Чого це — півгодини?
— заступився батько. - - З
ця І НЭШ біль»
шовкопрядом
майже закінчили, хай погуляє,
О Не перевели до десятого КЛ9Суг
для них — півгодини...
бо ледача
шкода, клубу немає.
Дійсно, в селі клубу не0 У правління колгоспу зі школи на
ма. Будується він тут вже
дійшов ще один папірець: вплину
друге десятиліття. Голова
ти на комуніста Гаєвського, щоб
правління колгоспу імен?
Котовського Леонід Мико
пустив дочку у школу на прак
лайович Решетник, коли я
тику...
розпитував його про робо
ту Яніни, про шовкопря
ди можна сказати
серцем скипав, ко
ли мова заходила
про молодь. РАНО
досі не може роз
в’язати проблеми
з
будівництвом
клубу; а те, що і 14
дітей треба щодня
возити до школи у
Гнатівку... Куди не
зверталися — одні
обіцянки.
Таким
школяркам, як Янїна,
які на ділі
допомагають кол
госпові, дякувати
треба, заохочува
ти, а не...».
Справді
требе.
Рідко таких сьогод
ні зустрінеш. Невала, й ночувала. В цей же ли. Звідтоді й не ходила
У правління колгоспу на таку ж скаргу могли б на-. часто у школах, і в тій ж®
час дев’ятикласники ходи більше. Вдома була весь дійшов ще один папірець писати і вчителі.
Гнатівськїй середній, почу
ли відробляти виробничу цей час...
Так хто ж тут винен і чи
зі школи. Мовляв,
так і
єш
прізвища випускників0
треба було оце
практику. На Янине занят
Не так добре ходили й так, просимо вплинути на взагалі:
1
як сказала директор які залишилися працювати
тя
дивилися
скептично: інші дев'ятикласники. Та комуніста Гаєвського, щоб все,
1
виносити на суд в місцевих господарствах.
мовляв, побачимо, що з чомусь увага загострила той пустив дівчину в шко- школи,
1
Куди піде Яніна, дирек*
цього вийде. Це — одно ся на Яні. Особливе «опі лу на практику. Парторг «людський»?
класники.
Звичайно, треба! Навіть тор не знала. Дітей багато,
їздив
з
цим
папірцем
на

кунство» проявляла клас
б тому, щоб запобіг Анкети
пишуть
(інколи
’
Вчителі ж забили триво ний керівник дев’ятиклас віть у райком партії. І що хоча
ж ви думаєте? Там навіть ти подібним випадкам. Ні протилежне на папері, чим
гу. Як так! Дівчина без їх
ників.
Не
полінувалася
на

здивувалися, що таке мог коли б і не подумав, що у житті), більшість планує
нього дозволу, погодженписати навіть листа бать
вчителі так недоброзичли в місто.
ня
взялася
вирощувати кам, мовляв, якщо Яніна ло статися в районі, Звизаспокоїли,
ска- во ставитимуться до праці
шовкопряди,
Переказува- не відробить практику в чайно,
Яніна
не
планувала.
завши, щр це ж
добре: своєї вихованки, як, до ре Якось наївно розміркову
ли дітьми (Яна, як і бага
чі,
не
подумав
би,
що
не
то учнів Гнатівської деся школі, то її не переведуть учениця взялася за шсвкоможна працювати (поду вала: «Що ж там у міст?,
до 10 класу. Не забула На пряди.
тирічки, живе в сусідньому
майте: працювати!) на шов не так, як у нас живуть а
Директор
Гнатівської
дія
Олександрівна
Ясиноселі — Братолюбівці), щоб
копрядах...
працюють? Ну, є театри, кі
негайно дівчина все кинула венко написати, що «через десятирічки Галина Федо
— Дівчину ми перевели нотеатри, магазинів бага
і йшла відробляти практи колгосп в 9 класі практика рівна Мацаєнко перебува в десятий клас, але нашої
категорично
забороняєть ла у відпустці, однак до вини в даному випадку не то і... повітря чорне від ди
ку.
му...»
Кинути шовкопряди аж ся Міністерством УРСР». школи прийшла.
має,
так на закінчення
ніяк не можна. Пропадуть. От питання тільки: яким мі
— Яніна? Скромна, тиха розмови сказала
...Коли я їхав з Братолюн
Галина
Написали в правлінні кол ністерством?
дівчинка. Ніколи слова не Федорівна Мацаєнко.
госпу
довідку: прохання
бівки, Лідія Карпівна, вже
правда,
— Не вважаю себе вин скаже поганого,
роботу Яніни Гаєвської за ною, — говорила Яніна, — вчиться
слабенько.
От
біля
контори
правління
рахувати у виробничу прак Оно минулий рік працюва батько її...
тику.
Галина Федорівна розпо
ли ж на шовкопрядах дев’я
колгоспу, подала мені де«
А справді:
Довідка, до речі, підпи тикласники, і нічого, всіх віла, що була неприємна
хто винен?
сана головою
правління перевели. Чим я гірша?
розмова з Іваном Микола Яніна — так та ж ночей не кілька круглих біленьких
спала біля своїх шовкопря
колгоспу Л. М. Решетни
Звичайно, нічим, Стільки йовичем, який грубо кинув дів. Школа? Так там теж «яєчок».
ком і видана зразу ж, ко праці вкласти біля шовко- у вічі директорові^
ли Яніна взялася за робо— Донька практики не по-своєму праві, коли гово
їх дівЯніна посоромилася
ту, через деякий час вер- прядів! Виростила
рять про колективну, під
чина гарні: великі, багато буде відробляти, вона ж і
керівництвом педагога, на
так працює!
нулася з резолюцією кесортом.
першим
сама дати, то просила, щоб
рівника
навчально-вироб- пішло
Я не чув тієї розмови. вчально - виробничу прак
ничої ’ практики
дев’яти- Шкода лише, що з школою Чув, як кажуть, обидві сто тику. Так хто ж правий?
класників В. М. Колбаса — так і не порозумілися. Ні рони. А в них, отих сторін,
...Шовкопряди дуже по я не забула при від’їзд!
вона, учениця, ні її батьки.
«отказано».
любилися
кооперативам.
і
думки
протилежні.
Хоча
— Ні, практику дівчина,
їх беруть, бо коли добре передати ці кокони. З них
Пізніше...
я,
як
стороння
людина,
вва

якщо на те вже піде, не
побігаєш, можна заробити
Тут варто звернутися до буде
відробляти.
Якось жаю, що дорослі Гаєвські чималі гроші. Нічого пога такі хороші метелики ви«
рядків з листа в редакцію:
в одному неправі: і мені
що і
«Згодом передали зі шко принизливо. Це ж визнає говорили, що Яніна краще ного нема і в тому,
лупляться...
ли записку, що Гаєвська мо свою вину, визнаємо, забере документи і піде в Яніна (підкреслимо — чес
що
працювала
заради
за
ної)
заробила
десь
півтиЯніна Іванівна не перево
училище, ніж отакий со
Через хвилину тужливо,
диться до 10 класу, бо не робітку, — такої думки був ром терпіти. Я б особисто сячі карбованців. Дівчина
взагалі думає залишитися
відробила практики. Що ж Іван Миколайович Гаєвсь- не забирав...
в селі, піти на
роботу в з неприхованою тривогою
тепер їй робить? Гусениці кий.
Раніше дозволялося ді
шовкопряда вже великі, ро
Думка дещо суперечли тям приносити довідки з теплиці, А це був для неї запитала:
перший екзамен. На жаль,
боти дуже багато, та ще ва. Нічого б не сталося
там схожий на біг з перешкопогода дощова,
кормова поганого, якби й зараз, у колгоспу, що вони
1о справді доньку пе*
база слабка (ота старень серпні, Яніна відпрацюва працюють. Ця робота за дами.
раховувалася учням у нав
ка шовковиця за селом
Погодьтеся: не так вже й
ла ті дні. Хоча, погодьте
практи багато залишається в нас реведуть до десятого?
Ю. Я.), а вона старається, ся, певна рація є і в сло чально-виробничу
ку. Цьогоріч у школі вирі випускників шкіл у рідних
говорить, піду ще раз в
9-й клас, а шовкопряди не вах батька: значить справді шили: дев’ятикласники пра селах. Забить місто своїми
в омах Лідії Карпів нн
покину. Та й куди поки не ходила разом з одно- цюватимуть всі разом. Пра зручностями. Яніну не при
класниками,
бо
знайшла
нуть? Пропадуть же. Що
цювали. Дівчатка кухова вабило. Казала, якщо й пі стояли сльози.
ж це виходить? Не перевес вигіднішу роботу? Роботу, рили, ходили просапувати де до міста, то лише, щоб
ти до вищого класу, бо ле за яку отримала сотні кар буряки, допомагали роби набути якусь спеціальність
дача? А однокласники вже бованців. Та хіба це пога ти ремонт. Одні краще, ін і повернеться обов’язко
ю. ЯРОВИЙ»
спецкор
«Молодого
«відробили» і собі
спо но, що за добру працю ші
гірше. Були й такі, во в село.
комунара».
кійно гуляють па каніку- люди, хоч і молоді, отри що ні в школі користі від
Повернеться дівчина
в
Добровеличківсьний
мують добрі гроші?
них, ні в колгоспі. Тільки от рідне село Братолюбівку,
район.

Настільки ненажерлива, що
листя, яке дівчина рвала
на старій розлогій шовко
виці, іцо за "'селом, з’їдала
відрами.
Підгодовувати доводило
ся дванадцять раз на добу.
Тобто через кожні дві го
дини. Яна і вночі поралася
біля шовкопрядів. її вело
сипед тільки й літав від бу
динку до шовковиці.
Після
певного періоду
гусінь робить кокон. Випу
скає рідину, обплутується
павутинням,
іяке
намотує
на себе. Так і утворюється
оте «голубине яйце», в середині якого знаходиться,
по-народному кажучи, лялечка. Отоді й треба одбирати і сортувати кокони на 4 сорти, треба спі
шити, щоб з круглого ко
кона не вилетів, продов
бавши дірочку, метелик.
На одному коконі від З
до 5 кілометрів тоненької
ниточки шовку. їх через
Янині руки пройшло сотні,
тисячі.
Зрештою, облишим тех
нологію. Мороки з шовко
прядами, як бачимо, ви
стачає. Біля них Яна і дню-

Коли починало вечоріти,
Яна звернулася до своєї
сестри Інни:
— Посортуй трошки, а я
побіжу корову
заганяти,
оно вже череду женуть.
Біля череди зустрілася
зі своєю однокласницею.
Питаю Таню Коваль, що ж
робила вона на виробни
чій практиці в школі.

дивина: чому, так постави
лися до Яніни?
таке
Знали ж тут, що
шовкопряди?
Хто взявся
за них, мусить глядіти аж
до здачі коконів.
А тут
почали вимагати, писуль
ки різні передавати Яніні,
її батькам.
— Якби раніше про все
поговорили, ми не запере
чили б. Та Гаєвські не по
передили нас заздалегідь.
Якось все відбувалося гру
бо... — говорила дирек
тор школи. — Ми переве
ли Яніну до десятого, не
хвилюйтеся, — заспокоїла
мене Галина Федорівна.
Не погодитися з дирек
тором ні я, ні парторг кол
госпу імені Котовського,
ні присутні при розмові
вчителі не могли. Справді,
історія з Яніниними шовко
прядами (інакше й не на
звеш, як «історію») виявилася непорозумінням. На
Диво, його ніхто не намагався ліквідувати. Навпаки — з кожним днем БОНО
набухало, набухало і, лопнувши, вилилось у скаргу.
Хоча, будемо справедливі,

ХТО Ж ВИНЕН?
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Спецшкола для бешкетників

Зі спогадів директора
О. Г. Скориніна
ОАКІНЧИВ Кіровоградський ледінститут, спеціальність — учи
тель англійської мови, а мене —
вихователем. У Балахівський інтер
нат, який півроку тому відкрився.
Мені там поставили ліжко в фізкабінет — і квартира готова.
Учні — дитбудинківці з усієї об
ласті — зграя! Переростки, а мені
23 роки. Жителі села іноді приво
дили тих із них, що тікали. Крали в
людей качок, гусей, смажили... Отак
почався для мене курс молодого
бійця.... Інститут? Він нічого не дав,
крім знання предмета. А практика
там підносилася на білій скатертині.
Місяць я кричав як різаний, бив ку
лаком об стіл, а потім зовсім за
хрип. Дирекція тільки «розбирала
ся» з дітьми, але це нічого не да
вало. З ніг збивали. Якось іду по
двору, а на балконі дівчатка-учениці (тоді тут і дівчата були) гигочуть:
«Он іде молодий учитель, давайте
йому на голову плюнемо!». Я нічо
го їм не сказав і мовчки обійшов
те місце. Вважаю це першим своїм
педагогічним успіхом.
Другий був із тією ж англійською.
«Не хочемо її, давай німецьку!». А
самі жодної не знають, підручни
ків у школі нема. От я й став усе
записувати на дошці, вогч перепи
сувати і поступово зацікавилися.
Та ось настало літо, дали мені ЗО
дівчат і хлопців, котрих ніхто на ка
нікули не забрав, і — вези їх у та
бір до Криму. Повіз. Для початку
взяли білети не до Сімферополя, ян
треба було, а до Дніпропетровська.
Приїхали, а дітлахи всі — до Дніп
ра, розбіглися по пляжу — де їх шу
кати! Але коли Толя Шейко дав о
7-й вечора горн, усі з’явилися. А в
Крим як приїхали — купання щодня,
глибина з головою, а діти такі, що
на березі один одного втоплять, не
те що у воді. Але все закінчилося
нормально.
...Інтернат цей тоді відкрили по
спіхом, аби прозвітувати. Мода тоді
пішла така — дати державне вихо
вання тим, хто недоодержав сімей
ного. Матеріальна база-то була, а
от кадрів ніхто не готував. Я сам
відчув себе впевненим у собі лише
тоді, коли з’явилася поруч досвід
чена вихователька — спокійна, доб
ра, мудра. Отакі люди, практики,
мають викладати і в педінститутах.
А там часто працюють люди дуже
далекі від звичайної школи, не ка
жучи вже про інтернат.

Директор взяв зі столу нерозпечатаний конверт, глянув на зворотну
адресу: в/ч. Витягнув ножиці з шухляди, надрізав край конверта. За
вікном гамір, сміх: лаштуються хлопці на післяобідню лінійку — буцаються стриженими головами, тусаються плечима...
Двері кабінету вискнули й прочинились:
— Можна!
— Заходьте.
Зайшла худенька жінка в рожевому платті, а за нею хлопчик років
тринадцяти. Голову опустив, заросла вона вже трохи за літо, й не впі
знаєш одразу.
— Серьожа!
— Я.
— Ну що — відпочив удома!
Хлоп’я знову нагнуло голову:
— Угу.
— Відпочив, — добавила за сина мати. — Й мені допомагав. У полі,
і вдома. Прямо не пізнаю свою дитину. — Змовкла на хвилину, далі ще
сказала: — Вмовляв мене всю дорогу: давайте попросимось, щоб я
вже був удома, я все буду слухатись.
Хлоп’я стояло мовчки, длубало ніготь об ніготь, потім — зирк спід
лоба на директора.
— Нічого, — сказав директор. — Ще рік повчиться, а в травні по
дасте клопотання до комісії у справах неповнолітніх... Якщо, звичайно,
не буде бешкетувати... Так, Серьожо! Читав щось уліткуі
— Читав.
— А що!
— Журнали читав.
— Журнали читав, газети, — вслід за ним мати.
— Ну, молодець. Місяць-другий поскучаєш, а там уже й до травня
недалеко. Молодець, що вчасно приїхав після канікул...
Серьожка ще дужче опустив голову, відвернувся і крадькома витер
пальцем під оком сльозу.
ТАК ДЛЯ НАС, ЖУРНАЛІСТІВ, ПОЧАЛОСЯ ЗНАЙОМСТВО З БАЛАХІВСЬКОЮ СПЕЦІАЛЬНОЮ ШКОЛОЮ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ
ОСОБЛИВИХ УМОВ ВИХОВАННЯ.
мально, щоб діти самі підтримували
порядок. Вдалося підібрати непога
ні кадри. Сьогодні це вчителі 1. Л.
Гачковська, Г. Т. Таран, М. П. Таран,
H. І. Фатовенко, К. Т. Корчагіна,
I. О. Єрмаков, вихователі Н. А. Ков
тун, В. Ю. Костенко, Л. В. Чернець
ка, вчителі праці В. Д. Лимаренко,
В. П. Хода, помдиректора В. Я. Майданник... Але їх ніхто не помічав і
не помічає. Бувало, хотів надрукувати^дещо про нашу школу, а ме
ні — ні. «У тебе бандити»... Євгенія
Михайліна Чабаненко, колишній за
ступник голови облвиконкому, —
одна з небагатьох, хто нам співчу
вав і помагав.

їх у школі 140

1968 року школу перетворили у
заклад закритого типу. До нас ста
ли привозити хлопчиків, що про
йшли через приймач-розподільник,
міліцію, з неблагополучних сімей.
Директором сюди іти не хотів. Ме
ні не подобалося, що все тут три
мається на режимній службі. Є по
мічник директора по режиму — є
дисципліна. Є сильний учитель —
усе добре. А якщо слабкий — нема
діла. Я ж хотів, щоб і при слабкому
вчителеві все в школі було нор-

Хто ж потрапляє у восьмирічку із
бентежним акцентом «спец»? Це
школа не для розумово відсталих
дітей, інтелектуальні здібності в
них, як і у всіх, а якщо хтось не вміє
навіть читати, то це через педаго
гічну запущеність. В основному за
учнями в минулому водяться такі
гріхи, як пропуски уроків, крадіж
ки, бійки, дуже рідко — згвалтуван
ня. Можуть прийняти в будь-який
клас і з будь-якого «відпустити» в
звичайну школу. Але більшість за
кінчує восьмий. І після закінчення
школи комісії у справах неповноліт
ніх зобов’язані повідомити у школу,
як хлопець зараз живе і куди зби
рається йти далі.
Уже, мабуть, усім приїлися роз
мірковування про те, що діти ні
чим не зайняті, що ліниві, від цього
попадають не в ту компанію, стають
не на ту доріжку... Розмови приїли
ся, але ж так воно і є. Подивіться на
зайнятість у Балахівській школі.
Дигина, прибувши у школу, пере
буває 25 днів на карантині. Ми ба
чили карантинне приміщення — то
нічогенька дачка, затишна, з квіта
ми на вікнах, чиста. Це ніби лице
школи, сподобається тут, то й далі
вже не так страшно. В карантині

вчителі визначають рівень підготов
ки новачка, можуть після цього пе-ревести у нижчий, ніж до того, клас.
А потім:
7.00 — підйом. 7.10 — 7.40 — за
правка ліжок, ранковий туалет, до
8-ї — сніданок, 8.00 — 8.30 — ран
кова лінійка, читання газет, радіогазета. З 8.30 — уроки, на великій
перерві другий сніданок, 13.15—14.0с
кінець занять. Тут учнів приймають
учителі праці і ведуть на обід. 14.30
— 17.00 для 5—6 класів — виробни
ча праця. 7—8 класи — до 18.00. Са
мопідготовка до 20.30. Домашні зав
дання хлопці виконують з виховате
лем. З 20.30 — позакласна робота,
спорт, читання книг, зустрічі, КВВ
тощо. 21.00—21.30 —- підготовка до
сну. 22.00 — відбій.
Щодня оцінюється поведінка, на
вчання, праця кожної дитини. За
охочення — вимпели, вихід за ме
жі школи, в кіно, кращим класам—
екскурсії. Балахівці їздили в Кіро
воград, Світловодськ, Чернівці, Пол
таву, Дніпропетровськ.
Усі без винятку діти зайняті в
гуртках. У неділю обов’язково пе
регляд телепередачі «Служу Радян
ському Союзу!», побачення з бать
ками. Після цих днів часто хоро
ший учень пише диктант на одини
цю. Хвилюються...
Канікул немає. € відпустка на лі
то, приблизно місяць. Коли ми бу
ли в школі, більшість дітей розібра
ли. На лавочці біля входу сиділо,
однак, кілька старших хлопчиків.
Сергій Залевський, Станіслав Ма
монтов, Микола Голод нікуди не по
їхали. «Поїдемо, якщо за нами при
будуть». Микола вже закінчив шко
лу, збирається влаштовуватися на
роботу у місцевий колгосп. А сам
з Полтавщини. «Чому ж не додо І
му?». — «А що там робити?».
Що там робити... Перш, ніж від
пустити дитину додому, школа за
ручається папером від комісії у
справах неповнолітніх щодо того,
ЧИ є можливість знаходитися біля
батьків або рідних. Бачили ми в пап
ці повідомлення: «Умови для про

живання незадовільні»,
«Позитив
ний вплив у сім’ї сумнівний...». Най
частіше тоді, коли батьки пиячать...
У школі навчаються діти з усієї
республіки. Чорнобай, Кам янецьПодільський, Чернівці, Тростянець,
Кривий Ріг, Шостка, Терни, Павло
град, Верхньодніпровськ, Полтава,
Орджонікідзе... І дуже багато на
віть у цьому розмаїтті нашої Новоукраїнки. Чи то там до неповноліт
ніх такі уважні, чи то школи і сім’ї
«перевиконують план» по важковиховуваних...
Школа режимна, скаже читач, от
же, тут мають і карати за провину
не так, як на «великій землі».
— Є наряд на дві години роботи
на території, догана, зауваження,
перебування
у штрафній кімнаті
(до 3-х діб)... Уже сам паркан на
вколо школи — покарання, — під
креслює директор.
Та вже ж так... Хоч перемахнути
той паркан — штука нехитра, та ку
ди втечеш від себе — непридатно
го для звичайної школи, часто не
потрібного товаришам і рідним...
Втечі зрідка бували. Якось один
хлопчик після повернення признав
ся: «Я не тому побіг, що погано
мені тут було. Просто якось лежав,
згадав двір наш, хату, і от здалося,
що як не побачу їх — життя мені
не буде...».
— Знаєте, — говорить Олександр
Георгійович, — у чому вони відхо
дять! У праці. До чого ми звикли в
школі! Відстає дитина в навчанні,
товчуть її — сяка-така. На іншому
поприщі вона себе в школі прояви
ти не може. А тут вийшло в нього
гарно склеїти коробочку, його по
хвалили — і він на сьомому небі.
Він бачить, що на щось здатен.

БАМ. СерГій Семикін». Надсипають
’ оирізии 3 Газетг газетні фотограФ’к Але пишуть хлопці не тільки зі
слУжби в армії І на флоті. Пишуть і
т°дь коли переступають поріг сі
мейного Егтя — весільних фото
графій багато- 8 коли Дітки народ
жуються, Те>к присилають знімки.
НеР'ДК0 замість випускників пишуть
батьки.
«Часто
йому колі Олег згаДУє жи
цшколі, директора,
зчителів і вихователів, які допомог
ли стати йому на правильний шлях.
Спецшкола дала йому не тільки
знання, а й виховала в ньому чесНІСТЬ, добросовісність, порядність.
Велике спасибі вам, вчителі, за це!
Зараз наг^си5, . вступив до політех
нічного технікуму й навчається за
спеціальністю
«Механік взуттєвої
промисловості». Ми спокійні за йо
го майбутнє. Батьки Олега — Ва-

Листи, листи...
їх у школу від колишніх випуск- І лентин Андрійович і Віра Трохимівників надходить багато. Вони збері- І на Сахнови. Дніпропетровськ».
гаються у шафах директорського |
Листи, листи... Гортаєш їх, пере
кабінету, акуратно складені в пап- | глядаєш, радієш за тих, невиправ
ках. Конверти з різними адресами, !
них колись бешкетників-вушкодерз різними почерками, з фотогра- | |
ників-непослу хів, які знайшли себе
фіями. «Треба музей свій ~ створи- І
в житті і раптом — аж в пельці за
ти, — міркують викладачі й вихова- | (
пече папір і подих перехопить.
телі, — листами розповідати й ви- І Лист із колонії!
ховувати».
І
«Здрастуйте, Олександр Георгійо
Більшість випускників школи зна- І
вич! Так, тільки в місцях позбавлен
йшли себе в житті. І листи їхні хо- |
ня волі я зрозумів по-справжньому,
роші, світлі, оптимістичні. З нотка- І
ми печалі при згадці про школу.
І як треба жити й цінувати свободу.
«Дорогий Олександре Георгійо- | Ви, мабуть, знаєте, що я засудже
вичу, здрастуйте! З великим^ чисто- | ний за крадіжку особистого майна
сердечним привітом до вас колиш- | на два роки, зараз знаходжусь у
ній випускник Сергій. Який саме, ви І колонії загального режиму. Вибач
вже, мабуть, здогадались із фото- | те мені, вчителі, що чорну пляму
графи й підпису на конверті... Ось | накладаю на весь педагогічний ко
спецшколу. Не зрів
видалась вільна хвилина і я вирі- І лектив і всю
шив вам написати. Не раз сідав, але | няти спецшколу з колонією: і ре
все не міг рішитися. А зараз рі- І жим тут суворіший, і праця важча,
шився.
та й взагалі. Але нічого не вдієш:
Служба моя і справи мої солдат- І вчинив злочин — спокутуй кару. Я
ські йдуть відмінно, через п’ять І постараюсь відмінною працею за
днів мине півроку — ще три рази І служити умовно-дострокове звільI нення. Я доведу, що спецшкола
по стільки і повернусь додому.
Пишу цього листа на Вашу адре- |І недарма сттьки років витратила на
су, Олександре Георгійовичу, але ІІ мене. Прочитайте ці слова, Олекстосується він усіх вчителів і вихо- IІ сандре Георгійовичу, своїм тепевателів. Хочу подякувати всім за ту IІ рішнім вихованцям, щоб їм не допрацю, яку ви вклали в наше вихо- IІ велось повторити мої помилки, не
вання. Вибачте, що стільки сивини І довелось просити, як ось я зараз, у
добавив у ваші посивілі скроні...». І вас вибачення. Ігор Д.».
З фотографії уважно дивиться
молодий хлопчина: армійська шап
ка набакир, значок гвардійський на
грудях....
Ще армійська фотографія: чор
ночубий, чорноокий молодший сер
жант, теж з гвардійським значком
на грудях:

І

І
1
I
I
і
I
І
І
«Дуже вдячний вам, Олександре |
Георгійовичу, за запрошення на
ювілей школи, але, на жаль, не змо І
жу приїхати, бо ще служба не за I
кінчилась. Після армії, я вже вирі 1
шив, — вступатиму до вузу. За ос 1
танні роки, після школи, я багато
передумав, особливо про те, якою
має бути радянська людина. І тіль
ки зараз я розумію, яка важка у I
вас робота, які міцні треба мати I
І
нерви, скільки ви витрачаєте енер
гії на виховання тих, що збилися з ’
шляху. Дозвольте щиро привітати
1
усіх із ювілеєм школи, побажатиІ
вам міцного здоров'я у вашій бла
городній праці! Микола».
Фотографії флотські, біля танка
чи військового автомобіля... Ось мо
лоденький прапорщик в рудому ар
мійському бушлаті стоїть на заліз
ничних коліях, які виписують дугу
на чистому сліпучому снігу. А на
звороті знімка напис: «Ці рейки і є

І ще ось довжелезний лист на
дрібно списаних восьми сторінках
учнівського зошита в клітинку. Лише окремі витяги наведемо із листа. Лист схвильований, часто думки
повторюю1^ я...
«Я >Цт- -мав’ ЧО після спецшколи потраплю в колонію. Мабуть, і
дЛЯ Вас цс повна несподіванка. Адже в школі Я був тихим, сумирним,
проте на волі не втримався: заліз у
чужу кварку і взяв там крупну суму грошей. За це й дали мені три
роки неволі Зараз караюсь, що не
зміг люд*м А°вести’’ спецшкола виховус Поки що я не став доброю
людино». « — негідник і сам це
усвідомлю10, Як І те. що проводити
свої молоді роки за колючим дротом — "е не житгя- Ворогові свосMV не лобате би потрапяяти сюди,
теча тут ' •иховатепі' й майстри до
нас добре ставляться. Але — невоЗеертаІ°ЧИ<:ь до хпоп^ів- які з«*
-Л Вихову'°ться У спецшколі, хочу
?х попрос*’* не підводьте своїх

вчителі». 90ИИ.вам свое здоров'я
. даК(Ть; п,м ятайте, своїм зпочичом ви реи"'е не тільки рідних, а й
цих люді- ,КІ
ками намагаються
Гоби”^пн>дьми.
Спецшн°г': не стала для мене УР°’
МУСИТ* Стати КОЛОНІЯ. Коли я
К0М
с,м’ю, я виховуватиму

матиму
дітеи тап»

ви, Олександре Геор-

•

«Молодий комунар»

«Білі плями» педагогіки

20 серпня 1988 року
ЬАМ. Сергій Семикін». Надсилають
1 вирізкн з газет, газетні фотогра
фі’- Але Пишуть хлопці не тільки зі

гійовичу, і ваші вчителі:
все до
краплиночки їм віддам, аби
лиш
вони не бачили неба через грати.

служби 8 армії ’ на Флотї- Пишуть і
тодь Коли переступають поріг сі
мейного життя — весільних фото
графій багато. 1 коли Д’тки народ
жуються, Теж присилають знімки.
Нерідко замість випускників пишуть
батьки.

Я знаю, що Вам неприємно чита
ти листи, написані в колонії. Боляче
й гірко. Може, й немає мені про
щення, хоч я його прошу. Я ще до

«Часто - .сі£$номУ колі Олег зга
дує жт
.
що>цшкОЛ’' ДиРект°ра,
вчителів І вихователів, які допомог
ли стати йому на правильний шлях.
Спецшкола дала йому не тільки
знання, а й виховала в ньому чес
ність, добросовісність, порядність.
Велике спасибі вам, вчителі, за це!
Зараз на<? '
вступив до політех
нічного технікуму й навчається за
спеціальністю «Механік
взуттєвої

промисловості»- Ми спокійні за йо
го майбутнє. Батьки Олега — Ва-

веду, що зможу стати справжньою
людиною. Ще не все втрачено. У
жовтні мені мине лише 18.
Сергій Б.».

Справді, як читати такі рядки вчи
телям, які три-чотири роки відда
вали тепло своїх сердець йому,
Сергію Б., а, виходить — марно? Ні,
не марно, — відповідають
вони.
Для одного й кількох місяців ви
стачить, а іншому на роки потрібні
довірлива душа, товариський лікоть.
За людину ніколи не пізно боро
тись. У спецшколі ця боротьба три
ває щодня, щогодини.

Листи, листи...

Терпіння нашому вчителеві треба
мати максимальне. Насваритись, на
кричати — найлегше. Треба думати
завжди, чим твоя «педагогіка» мо

же закінчитись. В кожній конкретній
ситуації. Одного хлопчину вчителі
привели до мене в кабінет і давай
перед директором жалітись:
«Він
ось такий і такий!», «І це робити не
хоче, і від того відмовляється», «І
бешкетує, і вчитись не
хоче!..».
Хлопчина слухав-слухав, лице поча

ло розпалюватись, і не встиг я вчи
телів зупинити, як він покрив їх ма
тюком...

Діти не люблять, коли їх зрад
жують, «продають», як вони кажуть.
Йду одного разу коридором: гурт
учнів і вчитель розпалює підлітків:
«Хто розчавив на стіні тюбик з зуб
ною пастою?». Ніхто не скаже, хіба
важко здогадатись. Бо якщо скаже,
то залишиться «шісткою» до остан
ніх днів у школі. Зрадників тут не
терплять. Найбільша провина —
зрада. Я тоді з учителем бесідував:
для чого зчиняти шарварок? Краще

візьми разом з ними прибери ту
пасту, вони на тебе інакше диви
тимуться.

Так само не прощають діти зради
вчителеві. Ось він у класі лає їх за
уроки, а зайшов я, директор, запи
тую: «Як справи?». — «Нічого, доб
ре» — відповідає вчитель. І діти
знають: він хоч і вимагає, і лає, але
не «продасть» директорові.

Вчителя, вихователя діти оцінюють
не за словами, а за справами: «От
ледачі діти, прямо кожного приму
шувати треба працювати!» — жа
лівся один такий педагог у полі, де
працював клас п’ятнадцятилітніх під
літків. «А чого ж ти стоїш чи поход
жаєш? Нагнись до роботи і вони
потрійну норму з тобою викона
ють!..».
лент-ин Андрійович і Віра Трохимівна Сахнови. Дніпропетровськ».

Листи, листи... Гортаєш їх, пере
глядаєш, радієш за тих, невиправ
них колись бешкетників-вушкодерників-непослухів, які знайшли себе
в житті і раптом — аж в пельці за
пече
папір і подих перехопить.
Лист із колонії!
«Здрастуйте, Олександр Георгійо
вич! Так, тільки в місцях позбавлен
ня волі я зрозумів по-справжньому,
як треба жити й цінувати свободу.

Ви, мабуть, знаєте, що я засудже
ний за крадіжку особистого майна
на два роки, зараз знаходжусь у
колонії загального режиму. Вибач

те мені, вчителі, що чорну пляму
накладано на весь педагогічний ко
лектив і всю спецшколу. Не зрів
няти спецшколу з колонією: і ре
жим тут суворіший, і праця важча,
та й взагалі. Але нічого не вдієш:
вчинив злочин — спокутуй кару. Я
постараюсь відмінною працею за
служити умовно-дострокове звіль
нення. Я доведу, що
спецшкола
недарма стільки років витратила на
мене. Прочитайте ці слова, Олек
сандре Георгійовичу, своїм тепе
рішнім вихованцям, щоб їм не до
велось повторити мої помилки, не
довелось просити, як ось я зараз, у
вас вибачення. Ігор Д.».
І ще ось Довжелезний лист на
Дрібно списаних восьми сторінках
учнівського зошита в клітинку. Ли
ше окремі витяги наведемо із лис
та Лист схвильований, часто думки
повторюються...

«Я н< і/мав,
після спецшко
ли потраплю в колонію. Мабуть, і
для вас це повна несподіванка. Ад
же в школі я був тихим, сумирним,
проте на в°лі ме втримався: заліз у
чужу квартиру і взяв там крупну су
му грошей. За це й дали мені три
ооки неволі Зараз караюсь, що не
аміг люДяМ Довести: спецшкола ви
ховує
Поки Що я не став доброю
людинок». Я ' негідник і сам це
«СВІДОМЛЮЮ- Як І те, що проводити
молод« роки за колючим дроСБ
__ це ИЄ життя. Ворогові своє1°иМме побажав би потрапляти сюди,
м?
тит і ®их°вателі, й майстри до
*°ЧапОбре ставляться. Але — невоНЗС Звертак:>МИсь до ХЛОПЧ’В' які заПЯ’ вихову,е7.ься У спецшколі, хочу
?а3«лпоосити: не підводьте своїх
ІХ „«лів, вони вам своє здоров’я
8ЧИ'пмэть; лам ятайте, своїм злочиВІДД
раните не тільки рідних, а й
ноМ
які • <*ами намагаються
СП
к°м'

МУсиТЬ

е стала для мене урокол°нія. Коли я
с’м ю' й виховуватиму
Ви» Олександре Геор-

— Оце начитаюсь цих листів, зда
вить клубок у горлі, зводжусь — і
йду воювати з бюрократами. А все
редині, з грудях — клекотить!..
Олександр Георгійович дивиться
на нас вистражданими очима...

«Шефи»
Із 1985 року Олександр Георгійо
вич, як сам каже, став агресивним.
Об’їздив аналогічні школи в рес
публіці, позаздрив їхнім матеріаль

ним базам. Помітив, що в тих шко
лах, де проводяться республіканські
семінари, перед тим усе миють, ла
тають і лакують. Балахівці семінару
не дочекаються: школа
нетипова.
Чим? Немає навчального корпусу.
Колись був, забрали під
місцеву
школу. Вона тут, за парканом, у

нього впирається й асфальтова до
ріжка, ще не заросла. Діти ж зі
спецшколи і вчаться, і сплять в од
ному приміщенні.

Школі потрібен базовик. Подіб
ним закладам у великих містах до
помагають по десятку підприємств,
а Балахівська — в крихітному сели
щі, мов сирота. Вуглерозріз «Балахівський»? Кажуть: ми бідніші за
вас. Олександрійський електромехзавод і меблеву фабрику облвикон
ком зобов’язав підсобляти школі.
Але... То ж Олександрія, а це Петрівський район. З горем пополам
електроцех зробив пару майстерень.
Діти складають розетки і діоди.
Шкільною машиною (бензин добу
вається «з кров’ю») привозять за
готовки, які доводиться буквально
виривати. Колгосп імені
40-річчя
Жовтня Петрівсьного району пома
гає в ремонті, а діти в господарстві
сапають, збирають овочі. Райви
конком не залишає школу без ува
ги, представники
облуправління
внутрішніх справ щось обіцяли, та
недосигь цього...

Із роздумів
О. Г. Скориніна
«Треба бути справжнім
педаго
гом, спадкоємцем Макаренка і Сухомлинського, добрим, чесним, по
рядним, терплячим вчителем, аби
втриматись у нашій школі. Не всі і
втримуються, чого гріха таїти. Ось
на одному з останніх уроків у ви
пускному восьмому класі я пропо
ную: «Діти, напишіть твір про своїх
вчителів. Чесно, не приховуючи ні
доброго, ні поганого». Знаєте, слаб- \
кі вчителі цих творів бояться. Бо ці
діти напишуть, як є. Не змовчать.

В школі ніхто з учителів не ку
рить, не те, щоб під чаркою кого
побачили. А потрапляють же сюди
такі хлопчики, які й курять, і нар
комани, і токсикомани.
Привезли
якось одного з Кременчука. Похо

див він, подивився, а потім каже:
«Я у аас не зостануся, бо я п’ю».
Ну, нам до цього не звикати. «Зо
ставайся, — жартую, — будем тобі
пиво давати». Зостався. Посидів
кілька днів у карантині, а тоді й ка
же мені: «Дядю, я вже три дні
сиджу, а пива ніхто не дає». — «То
бі ж нічого за ці дні не сталось?»—
питаю. «Ні». — «І зараз
непога
но?». — «Ні». — «Ну то навіщо во
но тобі те пиво?».
І від пива відучуємо, і від вина,
від горілки, а випускаємо у світ і—
боїмось за них. Не кожен втри
мається. Та ще й якщо дружки, на
віть рідні сприяють цьому. Ось при
їхала мати за сином, вивела його
за поріг школи, купила пляшку вина
в магазині й відзначили вихід у лі
сосмузі. І всі наші старання кілька
річні лопнули, як мильна бульбашка
Чи тікають зі школи? Тікають. Не
має в нас ні грат, ні колючого дро
ту, а той паркан підліток переско
чить запросто. Ні, огорожею
не
втримати. Он у стрийській такій же
школі паркан висотою 12 метрів

(раніше за Польщі там тюрма бу
ла), а дівчата тікають. Не в парка
нові справа. Я переконаний: довіра
міцніша від усяких грат і загород.
Але тікають. Рідко, та за два де
сятиліття мені кожна втеча пам’я
тається. І таку кмітливість при вте
чах виявляють, що потім рука не
здіймається карати, коли повертає
мо. Та мусимо. За втечу кожен по
винен відповідати. Хоча й бувають
винятки. Одної ночі втекли три учні.
Піднімаємо грузовики і — на по
шуки. Двох під ранок знайшли в
скирті соломи, мало не позамерза
ли, а один сам прийшов. «Що ж ви
думаєте з ним робити?» — питають
мене вчителі. «Розпитав чого й які
відпустив на урок». Він оцінив моє
милосердя, я вже згодом відчув.

«Раз добром зігріте серце вік
не прохолоне!» — ці Шевченкові
слова треба пам’ятати кожному пе
дагогові, особливо в таких школах,
як наша. Ні окриком, ні карою таке
серце не візьмеш. Вони ж усі з та
ких сімей приходять до нас, що
тільки й чули лайки та матюччя та
такого вже встигли надивитись за
свої півтора десятка рочків!..
Тільки добром, тільки любов’ю»

Ніна ДАНИЛЕНКО,
Василь БОНДАР.
Петрівський район.

ПОБУТ
Недавно гостинно розчинило відвідувачам
свої
двері кафе «Казка». Відразу милує око інтер’єр. Ма
буть, через це й пішли містом чутки, що кафе це—
кооперативне, і тому без карбованця о кишені кра
ще туди й не заходити.

Куди
зникають
квитки?

Насправді ж підпорядковане воно нашому ресто
ранові «Лісова поляна». Отже, і в державній торгівлі
можуть, як бачимо, зробити так, ніби в приватному
секторі, ніби своє.
Звичайно, не все ще й тут гаразд. У залі для від
відувачів красиво, затишно, а в підсобних приміщен
нях ніде повернутися, все заставлено тарою (а що
робити, машину не так легко дістати, щоб кожен

Мені і моїй сім’ї цех
ком запропонував путів
ки на заводську базу
відпочинку «Прибій» на
Чорному морі. Добирати
ся треба до Одеси, а вже
звідти заводський авто
бус відвозить па місце.
Тепер я зрозумів, що пу
тівку дістати легше, ніж
добратися до Одеси. 24
липня, в неділю, пішов я
в касу попереднього про
дажу квитків. Та купи
ти квитки так і не вда
лося — дають їх за 10
днів до відправлення по
їзда. (А їхати ми збира
лися 5 серпня).
Нічого, думаю собі, в
пас же є каси, які про
дають квитки від 2-х до
45 діб. Але... серед номе
рів поїздів, па які мож
на було тут купити кви
ток. № 637 був заклеєний
папірцем. Пішов до чер
гової по вокзалу, щоб
узнати, чому все-таки па
поїзд 637 Знам’янка —
Одеса не можна купити
квитки в ціп касі. Але
зрозумілої відповіді так
і не отримав.
Що ж, довелося ще
раз іти па вокзал 26 лип
ня — залишалося якраз
10 діб до відправлення
нашого поїзда. На цей
раз пішла моя дружина,
бо я працював у першу
зміну. Вистояла вона бі
ля каси № 4 від 6-ї го
дини аж до 9-ї. А коли
почала замовляти квит
ки, то касир відповіла,
що окрім загального ва
гону нічого не може за
пропонувати. Чудеса! По
переду було чоловік 12,
але піхто па Одесу не
брав, і цс був перший
день продажу квитків па
цей поїзд...
— Куди ж зникають
квитки? — запитала моя
дружина касира.
Та категорично
від
мовилася відповідати.
Так,
справді,
куди
зникають квитки? І коли
нарешті закінчаться па
вокзалах ці непорядки?
Зараз так багато гово
рять про
перебудову,
але зайвий раз переко
пуюся,
що
більшість
справді тільки говорить
і все. Чому? Чому я, ро
бітник, не можу їхати в
плацкартному вагоні, а
хтось, хто має «лапу» і
чин, може? До сліз бо
ляче.
Хотіла дружина пого
ворити з начальницею
вокзалу, але її па робо
чому місці не виявилось,
хоч було вже далеко за
10 годину ранку.
Ця поїздка нам, моїй
сім’ї, запам’ятається на
довго. Ні, не приємними
враженнями, а безчин
ством і непоряднами.
І всс-такп хочеться по
чути, що скажуть па мій
лист працівники вок
залу.
М. ГУЛОВ,
робітник заводу «Гідросипа».
м. Кіровоград.

’

У «КАЗЦІ»
день потроху всього возити), немає над плитою ви
тяжної вентиляції. Душно і в самому залі.
Зараз розмірковують: чи готувати тут шашлики,
інші гарячі страви? Адже людям, які обідали в до
мовій кухні, що була тут раніше, тепер немає де пе
рекусити. На мою ж думку, шкода перетворювати
таке кафе на звичайну їдальню. Місця тут, крім то
го — не розгуляєшся. Може, краще б організувати

виносну торгівлю? У спеку надворі, під грибком...
Побачимо, як буде далі. А зараз — морозиво, со
ки, каву, інші напої, тістечка — усе це можна скуш
тувати в кафе. На столиках — квіти, лунає приємна
музика.
Коли є компоненти для коктейлів, шоколад, гарні
цукерки, то й виручка за день сягає майже 400 кар
бованців. Якщо немає — значно менше. Тому обо
в’язково потрібна тут людина, яка б займалася по
стачанням.

Нелегко було підшукати сюди й персонал. Потрібні
були кухарі 5 розряду: і коктейль та інші напої смач
но приготувати, і бутерброди. Знайшли. 1 хоч сама
назва професії «бармен» вказує на те, що працюва
ти тут мають чоловіки, Ольга Волкова та Тетяна
Швець цілком справляються зі своїми обов’язками.
Ольга до того ж заочно навчається в Харківському
інституті громадського харчування, невдовзі матиме
вищу освіту.
— Нелегко з 10 ранку до 10 вечора вистояти, але
весь час у русі, в розмовах з людьми — мені по
добається, — говорить вона.

До речі, якщо хтось захоче відзначити важливу
подію в своєму житті, «Казка» залюбки прийме й та
ку заявку.
Тож, хай щастить тобі, «Казко»!

О. УСТИНОВСЬКИЙ.
Знам'янський район.
На

знімку:

така «Казка» ззовні.
Фото автора.

Країна філателія
На другому поверсі цьо
го магазину майже завжди
можна побачити відвіду
вачів. Але, на відміну від
інших магазинів, гості не
поспішають його швидше
покинути. Тут можна зу
стрітися з друзями, обго
ворити новину...
Де ж це такий магазин?
Іїа Набережній обласного
центру, «Філателія». Про
давці М. Г. Таратюпко та
В. М. Макарова — досвід
чені фахівці, вони завжди
прийдуть па допомогу філателісту-початківто по
радять, де можна знайти
необхідну літературу, як
правильно зберігати її ко
лекціонувати марки. Фі
лателісти
завжди
мо
жуть довідатись про нові

на дходжеші я й в мета вкн.
Щодня порад від продав
ців чекають 200—300 від
відувачів.
Велику допомогу у про
паганді марок та іншого
філателістичного матеріа
лу виявляють активісти
міського відділення Все
союзного товариства фі
лателістів. А їх серед 300
дорослих членів та 1500
юнацької секції ВТФ —
більшість. Це В. Комаров,
В. Дерев’янко, В. Серафи
мович, М. Чабаненко та
інші.
Чудова країна Філателія
щорік поповнюється нови
ми жителями. Багато з них
приходить сюди через фі
лателістичний магазин на
Набережній.
Г, ХАРИТОНОВ.

«Молодий комунар»

ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ
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З ІСТОРІЇ БОРОТЬБИ В САМОГОНОВАРІННЯМ У 20-ИХ РОКАХ В НАШОМУ КРАЇ
’ЯКИМ НАРОДОМ ЛЕГШЕ УПРАВЛЯТИ» — В ЦИХ

СЛОВАХ КАТЕРИНИ ІІ ВИРАЖЕНА СУТЬ

АЛКО-

ГОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПАНІВНИХ ВЕРСТВ У ДОРЕВОЛЮ
ЦІЙНИЙ ПЕРІОД В НАШІЙ КРАЇНІ.
ЦЕНТІВ САМОДЕРЖАВНОГО

БЛИЗЬКО ЗО ПРО

БЮДЖЕТУ

СКЛАДАЛИ

ПРИБУТКИ ВІД ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ.

Лише в 1914 році з метою застереження масових без
порядків, викпиканих стихійним протестом проти імпе
ріалістичної війни, царський уряд заборонив продаж
спиртних напоїв. Та в обстановці алкогольних звичок,
що вкорінилися, та при тривалій відсутності будь-якої
боротьби з алкоголізмом, при державній політиці спою
вання трудящих ця заборона досить швидко показала
свою неспроможність.
Обстеження ряду місцевостей, зокрема, Харківщини
та Полтавщини показало, що населення з першого ж ро
ку заборони досить швидко почало вживати різнома
нітні алкогольні сурогати, які використовувались спочат
ку для домашнього вжитку, а потім з’явились і у віль
ному продажі. В 1915 році на базарах пропонувалось до
20 видів таких «вогненних» (майже у прямому розумін
ні) напоїв, виготовлених із денатурованого спирту, лаку,
палітури, одеколону. В зв’язку з великим вмістом си
вушного масла в цих сурогатах, отруєння і смерть після
вживання сурогатів стали звичними явищами.
Виникнувши в селі, самогоноваріння поступово про
никло і в місто. У справах Бобринецьксго суду читаємо,
що в погребі міщанина Берштейна було виявлено жестяний бак, інше причандалля, «діжку з закваскою та нілька
пляшок спирту домашнього виготовлення. Берштейн по
яснив, що бак слугуоав для підігріву води і не був части
ною апарату для винокуріння..., а спирт він купив у яко
гось чоловіка». Та, незважаючи на таке «трактування»
призначення цих та інших знайдених речей, експертиза
встановила, що то був «обладнаний апарат для таємного
вироблення винного спирту», а його господаря було ви
знано винним з передачею справи до Єлисаветградського
окреуду. На відміну від свого «нолеги» по забороненому
промислу І. Глушков, в домі яного було знайдено восьми
відерну бочку закваски та запчастини апарату, визнав
свою провину. До винесення остаточних вироків обидва
звинувачуваних внесли потри тисячі карбованців застави.
Цікаве повідомлення • того часу зустрічаємо в розділі
«Хроніка» єлисаветградсьнсї газети «Голос юга»: «Изъ
приказа по городской страже. Мной замечено, что некото
рый лица, принадлежащая к составу вверенной мне стра
жи позволяютъ себе появляться въ публичных местах
въ нетрезвомъ виде».
Після перемоги соціалістичної революції партія біль
шовиків, Радянський уряд одразу езяли курс на найрішучішу боротьбу з самогоноварінням та пияцтвом. У
1918 році В. І. Лені« назвав ворогами народу громадян,
що переводять хліб на спиртні сурогати.
На VIII з’їзді РКП|б) алкоголізм, як соціальне явище
було поставлено в один ряд з туберкульозом і венерич
ними захворюваннями. В перші роки Радянської влади,
коли в країні було заборонено продаж спиртних напоїв,
боротьба з алкоголізмом супроводжувалась головним
чином проти самогоноваріння і виражалась в адміністра
тивних засобах. У 1919 році Рада Народних Комісарів
прийняла постанову «Про заборону на території РРФСР
виготовлення та продажу спирту, міцних напоїв та спиртовмістимих речовин, які не відносяться до напоїв».

Наказом № 32 Єлисаветградського повітового фінвід
ділу за 1920 рік ці антиалкогольні заходи Радянського
уряду доводились до відома населення. Міцними визна
вались напої понад 1,5 градуса. Дозволявся їх продаж
лише для лікарських, фармацевтичних, хімічних, техно
логічних, експортних цілей, а пиготовпення — лише на
підприємствах, які були націоналізовані чи взяті під
контроль держави. За виготовлення самогону згідно
постанови звинувачені могли бути позбавлені волі на
різні строки з примусовими роботами і конфіскацією
майна. Особи, винні «лише» у влаштуванні, придбанні
та зберіганні обладнання для самогонних апаратів, за
суджувались не менше, ніж на один рік позбавлення
волі з примусовими роботами. Така ж кара чекала за
розлиття самогону і появу в публічних місцях у нетве
резому стані. За порушення постанови службовими осо
бами справи на них повинні були передаватись до над
звичайних комісій та ревтрибуналів.
Хроніка діяльності народних судів Єлисаветградщини
в 20-х роках свідчить про активну боротьбу із садлогоноварінням правоохоронних органів у нашому краї. При
виявленні порушень складались протоколи обшуку з
участю понятих, та допиту обвинуваченого і свідків, про
вадилась експертиза речових доказів. Як показують кар
ні справи, використовуючи всю повноту наданих жорст
ких прав, народні судді враховували в межах закону і
пом’якшуючі обставини, якими вважались престарілий
вік, нужденне матеріальне положення, соціальне по
ходження, чистосердечие зізнання та інші, внаслідок
чого покарання зменшувалось.
У встановленому порядку засуджені мали можливість
подавати касаційні скарги. «Липня 24-го 1920 р. народ
ним судом 4-го в. я засуджений до примусових робіт
строком на два тижні за розлиття самогону, — писав до
Ради народних суддів Єлисаветградського відділу юсти
ції Псученко. — Визначене рішення знаходжу непра
вильним за слідуючими обставинами. Під час розгляду
даної справи я чистосердечно зізнався, що випив стакан
самогону, так як вважав, що цим я ніякого злочину не
здійснив, оскільки я хворий, страждаю натаро/л шлунка.
І ПГІ> иппи
кЛ’Игилц«*. їу зипиниты І

випив склянку самогону. На мене хворого і знесиленого
самогон подіяв і я йшов додому заточуючись. /Ліліціонер мене зупинив і склав акг. Ніхто мене не бачив, щоб
я пив самогон, я в цьому зізнався сам, випив його від
болю, а не розпивав для задоволення і публічно, в зв’яз
ку з чим прошу рішення нарсуду відмінити, і вважати
мене по суду виправданим». Рада народних суддів, роз
глянувши справу, вирішила: «рішення нарсуду 4 від. від
24 липня 1920 р. з цієї справи складено з точки зору як
матеріальної, так і процесуального права у всьому вір
не і цілком відповідне з вимогами існуючих з цього
приводу декретів Робітничо-Селянського уряду і, таким
чином, відхиленню в касаційному порядку не підлягає».
Відмовлявся від намірів продавати саморобний напій
громадянин Куненко. Однан, знайдені крім обладнаного
апарату що й 11 пляшок самогону, дозволили єлисаветградсьним суддям висунути підсудному й це звинува
чення.
Вивчивши показання Назарія Лозенка, відносно знай
деного у його квартирі апарату, суд 3-ї дільниці єлисаветградського повіту визнав винною за вироблення
самогону його співмешканку, якій І належав апарат. Але
оскільки це виробництво здійснювалось з відома госпо
даря, до карної відповідальності притягнуто обох. Знач
но більше поталанило звинуваченим, чиї справи розгля
дались у листопаді 1920 року.
«1920 р. листопада ЗО дня народний суд, розглянувши
карну справу в обвинуваченні Саселія Лободи в торгівлі
самогоном і Марто Кайло у варінні самогону, прийнявши
до уваги амністію в ознаменування трьохрічної річниці
Жовтневої Резолюції, постановив: справу припинити і
вважати її закінченою».
При виявленні варки самогону у Ковальової з Михай
лівни Єлисаветградківського району було вилито 5 відер
закваски, конфісковано труби, 2 діжки і залізний бак,
4 пляшки самогону. Після касаційного розгляду скарги
звинуваченій було присуджено 3 роки умовно, а Касимовій, що також була присутня і сприяла варінню «зілля»,—
тиждень примусових робіт. При цьому було враховано
чистосердечно зізнання, що обидві жінки — бідні вдови і
виховують малолітніх дітей.
З метою посилення антиалкогольних заходів прийма
ються нові рішення. У 1923 році нарсуди Єлисаветградщини отримали постанову ВУЦВК «Про надзвичайні за
ходи по боротьбі з самогоном». «Для боротьби з гос
подарськими та політичними збитками, які наносить
УРСР незаконна варка спирту шляхом самогону, ВУЦВК,
приймаючи до уваги, що боротьба з самогоном в за
гальнім порядку не приводить до потрібних результа
тів, постановляє:
1... справи по приготуванню, зберіганню самогону, су
рогатів спиртних напоїв з метою збуту, а рівно і самий
збут цих речовин та торгівля ними розглядаються на
родним суддею поза чергою».

ного напою в промислових умовах знадобилось би У _
разів менше). Лише в 1924 році збитки, нанесена на
родному господарству від витрат зерна, палива « т. д. на
самогоноваріння, склали 235 млн. ирб.

Значне вживання самогону, що мало тенденцію до
збільшення, великі збитки, які наносились народному
господарству самогоноварінням, значна кількість
ток
сичних сивушних масел у самогоні, його певна доступ
ність, економічний аналіз становища привели до рішен
ня про виробництво горілки промисловим способом та
введення державної винної монополії (літо 1925 року)Як повідомляв дописувач Зінов’свської ОКРУ^НО*Я
ти «Червоний шлях» від 1 липня 1927 рону «По медовсьній сільраді Устинівсьного району, по населених ПУН’\
тах багацько гонить самогон. А голова сільради про це
знас та мовчить. Може хто другий за його скаже».
Так що роботи народним судам по боротьої з
новарінням та пияцтвом ще вистачало. Так у кінці
року на 2 тижні примусових праць було засуджено Диченно з с. Михайлівни за знайдений у неї куб. А от в . »упат з Єлисаветграднівни було виправдано за відсутністю
доказів. А почалося слідство із затримки п’яного на міс
цевому базарі, яний показав, що випили пляшку самого
ну утрьох в квартирі Горпини. Та «напарники» підпи
лого цю версію не підтвердили, повідомивши, що спожи
вали оковиту в іншому місці.
Із введенням державної монополії на горілчані виро
би, дозволом їх продажу, реалізацією курсу на витіс
нення шкідливого самогону, в Радянській державі розу
міли, що і горілка шкідлива і необхідно, реально враху
вавши накопичений досвід, продовжувати боротьбу з
пияцтвом. Закінчити продаж горілки в кінцевому під
сумку можливо було лише після підготовки ДО ЦЬОГО
мас. Простою ж формальною забороною продажу те
виробництва спиртних напоїв важко було покінчити
пияцтвом.
В найближчі роки були прийняті постанови про забо
рону продажу спиртних напоїв малолітнім та нетвере*
зим особам, а також в буфетах, культосвітніх установах*
поблизу учбових та дитячих закладів, покарання
за
таємне винокуріння та появу в нетверезому вигляді в
публічних місцях.
Вимушена торгівля горілкою поєднувалась з посилен
ням активної широкої антиалкогольної пропаганди. На
цю тематику готувались плакати, бесіди, лекції, спен>
гакпі, фільми, агітаційні «суди» над алкоголем. У травне
1927 року було прийнято постанову про створення міс
цевих спеціальних комісій з питань алкоголізму. У 1928
році було створено «Всесоюзне товариство по боротьбі
з алкоголізмом», членами якого були, зокрема, Будьокний, Подвойський, Ярославський, Бєдний.

«Особливо важливо в даний час, щоб переконання у
величезній шкідливості алкоголю глибоко проникли в
маси народні, — писав академік Бехтерев у 1927 році у
На рік була позбавлена волі жителька Єлисаветградстатті «Соціальна спадщина старого побуту». Кожен, хто
ківки С. Кильова, яка була затримана на базарі з 2-ма
бере участь в антиалкогольній пропаганді, робить спра
пляшками оковитої (третю представив невдалий по
ву величезної ваги не лише для своїх сучасників, але й
купець). Взявши одразу ж підписку про невиїзд, пред
для майбутніх поколінь населення рідної країни...».
ставники правоохоронних органів знайшли під час обшу
Досвід боротьби із самогоноварінням у 20-их роках по
ку вдома ще й відповідний апарат, що звичайно впли
казує надзвичайну складність цього процесу, оскільки е
нуло на присуд. Такий же вирок було винесено і бобперші роки Радянської влади важко було викоренити
ринчанці Рябокінь за виявлені півпляшки самогону та
одразу всі родимі плями старого побуту. Частина насе
апарат, який планувалося використати при підготовці до
власного весілля. Внаслідок касаційного розгляду тер- ! лення жила у вкрай бідних умовах, важка фізична пра
ця. ...Напевно, у підпільних самогонщиків 80-х посилань
мін було зменшено до 3-х місяців.
на вказані умови не може бути (хоча, напевне, чимось
Основні продукти (хліб, картопля, буряк, ячмінь), з
же вони виправдовують перед адміністративними орга
яких у ті роки вироблялись алкогольні напої, знаходи
лись головним чином у селах. В той же час у зв’язну з
нами своє «ремесло», що проросло до нас із старих ча
потребою селян у промислових товарах, самогон став
сів).
вигідним товаром, оскільки за нього можна було придба
Та, зробивши екскурс у наш час, і, потрапивши на пле
ти значно більше, ніж за таку ж кількість продукту, з
яного його зроблено. Мати 5 малолітніх дітей, біднячка з
нум Центральної ради Всесоюзного добровільного то
Єлисаветградківии Петрова Євдокія закзасила пуд муни,
вариства боротьби за тверезість у 1987 році, ми переко
а механізм для перегонки, за її словами, знайшла у ка
нуємось, що самогоноваріння являється серйозною пе
наві. Суд, зваживши всі обставини, вирішив «піддати
примусовим роботам некваліфікованої фізичної праці
репоною для викорінення пияцтва і сьогодні. Зусилля
строком на 6 місяців. Але беручи до уваги обвинуваченої
що приймаються з цією метою, отримують підтримку
пролетарське походження та чистосердечие зізнання пе
та схвалення трудящих, сприяють оздоровленню в суред судом, суд переходить до нижчої міри покарання —
зменшити до 2 місяців». Необхідністю купити дітям оде
спільстві моральної атмосфери, зміцненню
жу мотивував знайдений у нього апарат та пляшну са
дисципліни та правопорядку. Поряд з цим і в трудової
могону житель с. Михайлівни А. Швець. У жительки
наїв час
на виготовлення самогону переводяться сотні тисячто^
с. Хвощеватки з Петрівського району Гій було знайдено
З пляшки оковитої, які планувались для продажу з ме
цукру, буряка, зерна. Незважаючи на помітне збільшен
тою купівлі посівного зерна, і це також було враховано:
ня реалізації цукру, на прилавках він буває не завжди
«піддати позбавленню волі строком на 1 рік..., та, маючи
достатній кількості. На хлібобулочних заводах
маю В
на увазі, що Гін являється одна з найбідніших громадя
нок без всякої допомоги і здійснила злочин вперше,
місце факти крадіжок дріжджів, що призводить до по*
всьому суду зізналась, дала завірення більше не робити
гіршення якості продукції, що випікається. Крім алисі
злочинів, трудитися чесно, здійснила злочин під впливом
гольного яду, самогон можливо ще більше, ніж рані
голоду І нужди, її класове пролетарське походження,
суд... вирок... вважає умовним, якщо обвинувачувана на
містить у великій концентрації небезпечні сивушні
протязі трьох років не здійснить аналогічного злочину».
ла і спирти, фурфурол, окисли металів апаратів е не*
На 2 тижні примусових робіт засудив нарсуд 22 діль
рідко і добавки за власними рецептами підпільних ш
ниці Єлисаветградківського району жительку Михайлів
карів — різноманітні токсичні речовини. Нечастій» **
ни Ганну Дмитренко лише за знайдений у неї куб, який
випадки тяжких групових отруєнь цим сурогатом
6ЛИ
міг в принципі служити для вигонки оковитої.
«Зростає доступність до алкогольних напоїв виготоп
Таким чином, аналіз діяльності лише кількох єлисаветлених в домашніх умовах, для дітей, підлітків, молоді
градських судів в першій половині 20-х років, кількість
було сказано у прийнятому на пленумі Зверненні
розглянутих карних справ по ст. 140 і 140і (самогонова
членів товариства, всіх трудящих. — А саме для
ріння) свідчить про досить активні юридичні заходи про
категорії самогон особливо небезпечний. Тут вони
ти виготовлення алкогольних сурогатів та пияцтва.
мують перші уроки аморальності, лицемірства нТХ*’
За дєякиааи даними, на початку 20-х років у нашій
сання законами і морально-естетичними нормами
країні знизилось в порівнянні з періодом до 1914 року
...Ми, учасники пленуму Центральної ради
вживання «.лксголю на душу населення, зменшилась
кількість психічних хворих та смертельних випадків на
мось до 14-мільйонної армії членів Всесоюзного
риства боротьби за тверезість, до всіх трудЯцхих У°ва*
грунті алкоголізму.

Та незважаючи на суворі покарання за самогоноварін
ня, самоук залишився найбільш поширеним алкоголь
ним напоєм в країні і на середину 20-х років. Якщо в
1922 році виявлено 94 тисячі випадків самогоноваріння,
то в 1924 році — 275 тисяч. Кількість вилучених самогонних апаратів у ці роки становили відповідно 23 і 73
І тисячі. В 1923 році на самогон було переведено 808 тиI еяч тонн хліба їв той мас. як пви виготовленні апкоголь-

рячим закликом повести рішучий та безкомпроміг
бій з виробництвом та споживанням самогону?
Нехай ваша активна громадянська позиція стане кр
ланкою перешкодою на шляху самогонщиків, п’янив^?“
явних і таємних прихильників».
**

с. Шевченка
дивектор Держархіву oBnacrL

л

«Молодий комунар»
2©' гердая 1988 року
Р ПАЛЛХ ^Р“"» » кінці липня—на початку серпу

Київський
спортінтернат.
Конкурсний відбір про
йшов успішно. Потім під
час виступів на першість
республіки
за
збірну
Херсонщини отримав за
прошення до «Зірки»...
— 8 не шкодуєш, що
прийняв його!
— Ні. Після служби в
армії і виступів за київ

НИ, КОЛИ з чотирьох матчах^юа^Л^Г^:

перемоги, був, мабуть, основн^^^Т^
па Кіровоградщині в ці дц|.

Z-r*

ВтІМ, зачекайте! Чи ж е потреба заносити шо по
дію в розряд неординарних? Хіба не був™о так«Зірка» зіграє один-два матчі „а піднесенні а жуп
ішисти тут як тут - «знайшли свою гру" «визнане’
но оптимальний склад», «розкрився потенціал» і тій
Ьуло, було. І навіть нинішнього сезону Згадаймо
мажорні переспіви журналістів після перемога «зХ°
ки» над «Ворсклою», а невдовзі - над «Нафтовп
ком». «Все, нарешті гра пішла» — цей вислів много
А болільників па той час видавався не таким уже й
5“’
ШЄ ТОГ0> ІІІХТО й "е здумав б/зап"

^ФЗТбйАЬЯЙГО

З того часу минуло три місяці. «Зірка» поволі скотилася па дно турнірної таблиці і вела відчайдушну
боротьбу аби не опинитися на останньому її рядку.
Команду з різних причин залишили гравці, на яких
перед стартом чемпіонату робили ставку: Ралюченко
Улицький, Шелест та інші. Не витримала потужних
атак суперників найсильніша ланка команди — за
хист: з’явилися програші з розгромними рахунками.
У ці важкі для команди часи на сторінках «МК»
з’являється самокритичний-виступ головного тренера
команди Іштвапа Шандора. Одна з основних думок
тренера — «Краще працювати не вмію!», ясна річ,
оптимізму не вселила, і після цього — безбарвна по
разка 0:3 вдома від «Буковини»...
( раптом три перемоги в чотирьох матчах! Та ще й
ЯКИХ і над КИМ! На виїзді — над торпедівцями
Запоріжжя, вдома — над одеситами і миколаївцями.
Особливо вразили дві останні — 3:2 і 3:0. «Оце був
футбол!» — цитую схвальні вигуки уболівальників
ПІСЛЯ цих ігор.
Про перебіг подій у цих матчах, мабуть, зайве го
ворити: про це писали газети, повідомляли по радіо.
Хочу звернути увагу на окремі яскраві штрихи, що
проглядалися у грі «Зірки». На фоні організованих
командних дій вирізнялися високою виконавською
майстерністю Сергій Лактіонов та Ярослав Бобиляк.
Невисокого зросту, тендітні, вони як метелики порха
ли по полю, несподівано вигулькуючи то тут, то там
і залишаючи позад себе ставних і високорослих за
хисників одеситів та миколаївців. Практично всі
гострі моменти біля їхніх воріт виникали за безпо
середньої участі саме цих двох футболістів. Втім,
звичайно, зовсім не хочеться применшити внесок ін
ших гравців команди: вони в цих* двох матчах до
всього додали ще бомовитості. Та й фізичні конди
ції багатьох гравців, які ще недавно піддавались
серйозній критиці, викликали приємне здивування.’
ІІс поспішаю на традиційне в таких випадках ін
терв’ю з тренерами. Швидше всього вопи, будучи
фанатично відданими своїм футбольним концепціям,
по-своєму розуміючи і трактуючи футбол в різних
його аспектах, й: самі не чекали швидкого успіху
команди. Інакше як розуміти ррзпачлнво-розгублеиий
тон виступу в газеті Іштвапа Шандора ще, місяць
тому? Так чи інакше, але тренери ВІРИЛИ. Без цьо
го неможлива щаслива тренерська доля, ну й до то
го ж є на чому грунтуватись вірі: минулі успіхи
Шаидора-тренера загальновідомі.
Одним з характерних етапів відпрацювання стра
тегічних і тактичних схем, як на мене, був міжнарод
ний товариський матч «Зірки» з «Добруджою» з бол
гарського міста Толбухіна, побратима Кіровограда.
Згадаймо, якими несхожими були обидва тайми.
Перші 40 хвилин — відчутна перевага «Зірки»,
натхненні атаки — 3:0! Щоправда, болгарські футбо
лісти протягом трьох хвилин скоротили розрив до
мінімуму.
ГІО перерві тактичний малюнок «Зірки» коротко
можна охарактеризувати так: оборона із застосуван
ням швидких контратак. Не все, далеко не все вихо
дило, особливо після довгих передач, коли атак} чим півзахисникам і нападаючим «Зірки» часто-густо
не вдавалося приборкати м’яч. Запам ятались хіоа
що 2—3 вилазки до воріт «Добруджі» з участю Са
мофалова, Бобиляка, Лактіонова, то могли завері тись взяттям воріт суперника. Перекопаний, шо
кий, відпрацьований варіант ведення гри у ма
«голбухіицями набув осмисленості у, наступнії.
•
чах. Одна з контратак принесла успіх в матчі
ситами, дві — з миколаївцями...
Ці нотатки писались по гарячих слідах двох■
внх для «Зірки» матчів. Сьогодні ^оли’впїїс
nLj
зультати ігор «Зірки» в Кривому Розі та Па
р
І зможе зробити — хай і не далекосяжні
У
Ьнсновки. Отже, що це: Іскрометним спала^ . ‘ /
лом темному фоні? Невиразна гра одеситі
лаївців? Початок корінного перелому як у І 1
4
0 З ішиогобоку, як би там не було, а хочеться за-

Вершити СЬОГОДНІШНЮ розмову СЛ0ВаМ” ОД
[ пь0
рільників: «Грати наші вміють, коли хоіу
му важко заперечити.
Анатолій БЕЗТАКА.

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ

НОМЕР:

«Зірка» — 2:0; «Шахтар» — «Зірка»

«Кривбас» -

— Тепер про заробітки
футболістів. Кажуть,
що
вони просто казкові...
— Перебільшення. 220
карбованців плюс премі
альні. Але премію треба
заробити хорошою грою,
перемогами. Нараховува
ти її чи ні — вирішує тре^нерська рада, до якої, до
речі, крім наставників вхо

НА НЕБОСХИЛІ НОВА «ЗІРКА»?
— Б’юсь об заклад: на
небосхилі кіровоградсько
го футболу з’явилася но
ва
«зірка»! — вигукнув
після матчу з одеським
СКА один із завсідників
центрального сектору.
— Хто ж це, якщо не
секрет? — весело відгук
нувся його сусід.
— Лактіонов, «дев’ятка»
наша!
Тоді подумалось: до чо
го ж незлопам’ятні вони
люди, справжні болільни
ки! Бач, раз вдало зігра
ли земляки, перемогли (у
відмінному,
щоправда,
стилі) команду, яка вхо

ші дії на полі стали осмисленішими, тепер кожен
знає свій маневр. Місяць—
півтора тому хіба що за
хист команди не викликав
нарікань, а от група атаки
діяла сумбурно,
споді
ваючись на помилку су
перника. Справжньої ім
провізації теж не було.
Ясна річ, про хороші ре
зультати за такої гри годі
було й мріяти.
— Наскільки я зрозумів
тебе, Сергію, тепер бо
лільники дочекалися кра
щих часів!
— Не буду категорич
ним, але команда повіри

КРАЩИЙ ГРАВЕЦЬ МІСЯЦЯ
ський СКА мав кілька про
позицій від команд майст
рів. Але твердо вирішив:
повернуся до Кіровогра
да. Тут мої друзі, тут на
мене надіються, мені ві
рять.
— Кілька запитань, які
найчастіше зустрічаються
в листах читачів нашого
тижневика. Як оцінюєш ви
ступ збірної СРСР на чем
піонаті континенту!
— Команда
Лобановського грала відмінно. На
мою думку, мала всі мож-

дять
найавторитетніші
футболісти — Паламарчук,
капітан команди Валерій
Самофалов.
— І останнє: чи важко
грати і одночасно навча
тися у вузі!

— Наскільки я зрозумів,
це теж з розряду навколофутбольних розмов: во
ни, мовляв, не вчаться, за
ліки ставлять за голи й
очки.., Так? Не згоден з
цими твердженнями. Вчи
тися доводиться по-справ
жньому, з підручниками

Візитна картка

Сергія ЛАКТІОНОВА

Нападаючий. Народився 1967 року
у селі Нововолодимирівка Голопристанського району Херсонської об'
ласті. Два роки — з 1982 по 1984—
навчався у Київському спортінтерна*
ті. У «Зірці» з 1984 року. Під час
служби в Збройних Силах СРСР ви
ступав за команду київського СКА
За колективи майстрів другої ліги
зіграв 80 матчів.
Студент факультету фізвиховання
Кіровоградського державного педа
гогічного інституту імені О. С. Пуш
кіна.
ла у свої сили. У нас
дить до групи лідерів, І,
роший, дружний
колек
будь ласка, — вболіваль
тив, справжні^ сплав дос
ники пробачають невдачі,
віду й молодості.
Після
вірять у несподіваний злет
відрахування кількох «зі(хай трохи запізнілий), за
тамувавши подих відшу ~рок» (знаєш, кого я маю
на увазі), припинилися всі
кують на смарагдовому
лякі «тертя», невдоволен
чотирикутнику поля своїх
ня. Футболісти довіряють
кумирів.
тренерам, а наставники —
Так було і так буде: бо
нам.
має
не лише
лільник
— До речі, непроста, на
команду, а й
«свою»
ситуація: з
мій погляд,
улюбленого
гравця, за
команді є гравці, яким дав
яким стежить, яким пино за тридцять, є й двад
шається, в якого безтямно
цятирічні... Чи знаходите
вірить. Недаремно ж хо
лиаості стати чемпіоном. У
не розлучаюсь і під чає
спільну мову!
дили цілі покоління щи
фіналі трохи не пощасти
виїздів, і вдома. Поблаж*
рих прихильників футбо
ло. Забий Литовченко, не
— Звичайно! Валерій Са
ки можуть бути тільки в
лу на Симоняна і Федо
промахнись Бєланов І,..
мофалов і Михайло Пала
одному: здати екзамен чи
това, Блохїна, ходять і ни
— Твій улюблений гра
марчук — люди привітні,
залік раніше або пізніше,
ні — помилуватися філі
вець і команда у велико
доброзичливі. Вони допо
з іншою групою. Спасибі
гранною майстерністю За
му футболі!
магають нам і словом, і
тим викладачам, що з ро*
варова, Бєланова, Литов— Заваров. Він уміє все.
ділом. Скажімо, Костя Созумінням ставляться до
ченка і Безсоноца...
Вболіваю за київське «Ди
сенко прогресує від матчу
нашого життя «на коле®
У Сергія Лактіоноза теж
намо» і «Дніпро».
до матчу, на мою думку,
сах».
є свої болільники. Переко
— Певно, не відмовив
тільки завдяки своїм ко
нався в цьому під час
Після цих слів Сергій
ся б спробувати свої сили
легам по амплуа. У вете
матчу «Зірки» з миколаїв
Лактіонов ще раз подяку
в цих колективах!
ранів ми вчимося профе
ським «Суднобудівником».
сіоналізму в найкращому
— Поганий той солдат,
вав болільникам за під
Того вечора форвард був,
розумінні цього слова. Це
котрий не мріє стати гетримку і написав їм своє
що називається, «в ударі».
нералом...
не перебільшення.
побажання:
Один м’яч у відмінному
— А тепер запитання,
стилі провів сам, ще один
Сергію, котре цікавить,
Сергій Алексеев забив з
насамперед, юних
при
його ювелірної передачі.
хильників спорту: як ста
Вдалий маневр, слалом
ють футболістами!
ний прохід чи несподіва
— Певно, шляхи бувають
на передача у виконанні
різні. Особисто я скільки
Лактіонова — і оплески
себе пам’ятаю — завжди
на трибунах. Глядачі під
марив футболом. Не роз
тримували
нападаючого
лучався з м’ячем. Грали
«Зірки»,
який, нарешті,
вулиця проти вулиці, се
«спіймав» свою гру.
ло — проти села. Коли
Після матчу й відбула
закінчив вісім класів, стар
ся наша розмова:
ший брат і вчитель фіз
— Спасибі болільникам
культури повезли мене в
за підтримку, — подяку
вав Сергій. — її нам так
бракувало під час затяж
ПІСЛЯМОВА ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА «ЗІРКИ» 8. Д. ШАНДОРА:
ної серії невдач на почат
— Сергій Лактіонов! Гравець з хорошим майбутнім. Якщо, звичайно, працю
ку літа.
— Вважаєш, що «Зірка»
нарешті знайшла свою гру!

— Схоже на те. Стабілі
зувався склад команди,
нині заміни гравців якщо й
трапляються, то лише ви
мушені. Та головне — на

ватиме над вдосконаленням своєї майстерності. Ми, щоправда, чекали від нього
більшого на початку сезону.
Виділяється хорошим дриблінгом, витривалістю, контактний у житті і на полі«
Є й недоліки: слабо грає головою, «одноногий», як ми кажемо (володіє тіль
ки ударом правою), недостатньо активний у штрафному майданчику...
Отже, лауреату болільницьких симпатій є над чим працювати.
Розмову записав Микола ЧЕРНЕНКО.

ВІДКРИВАЄМО ИАШ ФЕСТИВАЛЬ
«ДНІПРО РОЗДІЛЯЄ НАС, «ДНІПРО» (НАС ОБ’ЄДНАЄ»

Перш н й.
М і жобла сн п й.
Фестиваль будівельних за
гонів «Дніпро». Студент
ський фестиваль будза гонів
Кіровоградської та Дніпро
петровської областей.
Щоб уникнути всіх «ЧОму?», «коли?», «як?», «ващо?» і т. д. даємо коротку
довідку: 13—14 серпня у
Плавнях біля Світловодська
Відкрився перший міжоблас
ний фестиваль будівельних
вагонів. Учасники хотіли
»дружитися,
позмагатися,
Поговорити, поспівати біля
Вогнища.
Після досить стислих уро
чистостей фестиваль розпо
чався з ...малих олімпій
ських ігор. Організатори,
мабуть, недарма спершу в
програмі,
запланували
«олімпійські» ігри: хто б не
Виграв, а переможе дружба.
Передбачаю посмішки: ох,
пі банальні й звичні фрази.
Так і мені подумалося, коли
після всіх змагань почула
ПІ слова від комісара Кіро
воградського обласного бу
дівельного загону Г. Топора. Але потім переконала
ся, що він мав рацію: дівча
та і хлопці всіх команд (а
в кожній були бійці і з Кі
ровограда, і з Дніпропетров
ська) так здружилися, що
були нерозлийвода ми, і від-

почивали разом, командою
і юшку сьорбали...
Але це було потім. Спо
чатку — напружені малі
олімпійські ігри, які можуть
поступитися іграм в Сеулі
хіба що масштабністю і
кількістю
учасників, але
тільки не спортивним азар
том і болільницькою під
тримкою.
Виграти в десятиборстві
було не так вже й легко.
І випробування на учасни
ків чекали досить-такн не
сподівані. Наприклад, треба
було надути п’ять повітря
них кульок так, щоб дві з
них лопнуло, тенісну кульку
треба було пронести (бі
гом!) на ракетці так, щоб
вона не впала... Особливі
випробування чокали на
учасників автораллі: на са
москидах (звичайно, дитя
чих) перевезти за три рази
купу піску’ з фінішної лінії
на стартову за всіма прави
лами дорожнього руху.
— А-я-яп, — коментував
ці змагання Г. Топор, — яке
ставлення до техніки! Абсо
лютно ж нова техніка!
Нелегко було і в естафеті
любителів солодкого — пе
ренести десять цукерок (ко
жен учасник мав право взя
ти лише одну) і не з’їсти.
Це можна було зробити

тільки після естафети І тіль
ки всією командою.
I Iа й б і л ь ш е бол і л ьн и цькі
пристрасті розгорілися, ко
ли команди перетягували
канат. В один момент (коли
команди № 2 та № 3 боро
лися за перше місце в цьо
му виді спорту) здавалося
він ось-ось трісне...

що це не конкурс на
«Місс...», і підійти до нього
треба було ло-студентськи
несподівано, цікаво і непе
редбачено. І коли до гурту
приєдналась ще одна «пре
тендентка» на красуню (пе
реодягнений хлопець) з кос
метикою Клеопатри, то цей
жарт став мимоволі... друж
нім шаржем. Піснями біля
вогнища, танцювальним ма
рафоном, де активно взяли
участь практично всі сту
денти (марафоном під до
щем — він не зміг стати пе
решкодою, щоб повеселити
ся і відпочити), і закінчився
перший день студентського
фестивалю.
Хоч і співав гість фести
валю дипломант всесоюзно
го, лауреат республікан
ських конкурсів композитор
Володимир Ярцсв у ПІСНІ
«Про що говорять студен
ти», що «10 процентів —
наука і практика, а 90 —
звичайно, любов», все одно
ті невеликі 10 процентів по
містили в собі досить-таки
складні і «вічні» будзагонівські проблеми. І дніпропетровцям, і кіровоградцям го
ворити було про що. Ті віч
ні проблеми «з бородою»...
Сергій КАСЯНОВ, Дні
пропетровський інженернобудівельний інститут:
— Коли ми укладаємо
договори, господарства обі
цяють золоті гори, аби ми

приїхали. 1 те дамо, і те бу
де. А потім... І того нема, і
Наступний конкурс мав того не вистачає.
визначити красеня-мужчину.
— А умови праці та від
Повірили у свої сили тільни
чотири учасники, і все ж бо починку?
ротьба за почесне звання
— Це залежить не тільки
була інтригуючою. Хлопці
повинні були не тільки мати від господарства. Обласний
міцні м’язи, щоб піднімати штаб повинен просто не ви-

Перемогла,
дружба.

звичайно,

16-кілограмову
гирю, а и
чаруюче посміхнутися,
за
танцювати, проспівати і елегантно запросити на танець
дівчину.
Переможцем став номан________
загону
дир
будівельного
«Механік-88» Дніпропетров
ського
Інженерно-будівель
ного Інституту Микола Мин
ников, а істинним джентль
меном... Ільгар Ахмедов, сту
дент Кіровоградського Інсти
туту сільськогосподарсько
го машинобудування. Він на
городжений
спеціальним
призом.
— Ільгар, декілька слів
для преси... Ти став правди
вим джентльменом — це та
ка рідкість для нашого ча
су. Що найголовніше для
тебе?
— Для кожного справж
нього мужчини найголовні
шим має бути
внутрішня
краса, а також І фізична си
ла, тобто краса тіла, Фігура.
Ще одне? Правдивий джентль
мен повинен бути главою
сім’ї. А не жінна, як у рас
поширено...

Що ж, шпильки на свою
адресу хлопці, звичайно,
приймуть і зроблять певні
висновки. Сподіваємося, що
на наступних фестивалях
правдивого
джентльмена
важче буде вибрати серед
багатьох претендентів...
До свого конкурсу «Фестивальна красуня» дівчата
готувалися набагато ретель
ніше. І все ж... він не вдав
ся, Чому? Дівчата Бабули,

пускати загін, коли погані
умови. Це його право. У нас
щодо цього дуже суворо.
Взагалі, у будзагонівському
русі змін на краще багато:
раніше у будзагін заганяли,
тепер їхали тільки за ба
жанням — так і працювати
стало краще, чесне слово.
Та й не повинен студент си-

діти у батьків на шиї, коли
руки й ноги цілі.
Вікторія
КОРОБЕНКО,
командир загону безкорис
ливої праці «Корчагінець»
Кіровоградського педінсти
туту:
— Наш загін особливий—
усі гроші до копійки ми пе
рераховуємо дитячим бу
динкам. Минулого року ку
пили (не тільки наш загін, а
іще три безкорисливих) ав-

тобус для Олександрійсько
го дитячого будинку. Цьо
го ж року планували пода
рувати автобус Кіровоград
ському дитячому будинку.
Але... не знаю, яку лепту
внесе у шо справу мій загін.
Працюємо в колгоспі імені

Жданова
Світловодського
району. Поки були овочі *—
ми мали роботу. А потім...
Нашим «виконробом» був
сторож П. П. Шевченко •—
він давав нам завдання: то
тут, то там. Але останні
тижні ми сиділи взагалі без
роботи. Що ж ми дітям да
мо? Говорили з головою,

надіємося, що В. В. Артв*
мепко пас нарешті зрозуміє.
Проблеми... Побутові, ро
бочі, господарські. Такі по
дібні, ніби більшість будза*
гонів працює в одному гос*Лй=£>’
подарстві. Можливо, ще то*
му такі фестивалі потрібні,
щоб виробити тактику бо*
ротьбн... Одна голова добре,
а понад сто — ще краще.
Недарма девіз фестивалю;
«Дніпро розділяє нас, «Дні*
про» пас об’єднає». Об’єд
нає у всьому — у спорті, ро*
боті, і, звичайно, у пісні.

Конкурс будза гонівської
пісні, може, не став «жнвчи*
ком» фестивалю, як перед*
бачалося, але додав йому
неповторного студентсько
го духу, легкого суму для
тих, хто поїхав у будівель*
ний загін останній раз. Ад*
же, «счастлив, кому знакомо
щемящее чувство дороги»,
бо «уезжают с песнями ре*
бята, уезжают строить горо*
да». А будзагін «Ел іон»
склав і присвятив фестива*
лю нову пісшо.
Що ж, нехай справдяться
слова В. Бабченка, команди*
ра Дніпропетровського об
ласного будівельного заго
ну, що це повинно ввійти в
традицію. Усі, хто відзначав
свято в ті дні, я думаю, та*
кож не будуть проти.
Т. ТАРАСЕНКО,
Фото В. СТРИГУНА
і В. СУЛЕЙМЕНОВА.

і
З 22 то 28 серпня
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24 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)

23 СЕРПНЯ

22 СЕРПНЯ

А ЦТ (І програма)
▲ ЦТ (І програма)
Новини.15
1

15.30
Камчатської
грама
бачення.

СТУДИ

Співає

телеан-

ської філармонії. 16.50 — Новини.
16.55 — «Галанс». Художній фільм.
18.00 — Спорт і кіно. 18.40 — Сьо
годні у світі. 18.55 — «Як живеш,
бригада?». Нарис. 19.30 — Прем’є
ра фільму-вистави театру «Сати
рикон». «Мир дому твоєму». Автор
С. Альтов. 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50
—
Продовження фільму-вистави «Мир
дому твоєму». 23.05 — Сьогодні у
світі. 23.15 — Л. Бернстайн. «Ди

вертисмент».

д УТ
16.30 — Новини. 16.40 — «Літо
піонерське». 17.15 — «Молоді голо
си».
Концерт.
17.55 — Реклама.
13.00 — День за днем. (Кіровоград).
18.20 — Наші довідки. (Кіровоград).
18.30 — Фільм-концерт «Диверти
смент». 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — «Час
рішень — час
дій». Турботи малого міста. (При
луки Чернігівської області). 20.05 —
Телеспортарена. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
‘
' ------21.50

А ЦТ (II програма)
18.15
— Новини.
козачим
народний
18.30
М. Кал і ні на.
колгоспу їм.
СоюРадянському
— «Служу _ Футбольний
<огляд.
зу!» 19.30
20.15
Вечірня казка. 2С._
20.00 — В_
г____
21.00
—
Міжнародна панорама.
Прожектор
ебУ;
«Час».
21.40 — Прожекі^
и пеР
____
осей 21.50 — «Жива планета» До
кументальний фільм. 5 серія «Мо
ря трав». 22.45 — Спідвей.
ЧемІонат світу 23 15 — Новини.

18.00
ступає

ТЕЛЕАНОНС

Останній спектакль Аркадія
Райкіна називався «Мир дому
твоєму». Ним відкривався но
вий театр «Сатирикон». Цієї по
дії видатний актор чекав кіль
ка років, але. на жаль, виступа
ти на сиені свого московського
театру йому довелося недовго.
В основу спектакля який по
бачать глядачі покладено мі
ніатюри С. Альтова, котрі поз
вінчають
безгосподарність і
КОРУППІЮ.
«Мир дому твоєму» йде по
телебаченню приблизно через
два роки після тг.го як був зня
тий Однак* постановка ця не
втратила злободенності. у чому
ви зможете пересвідчитися са
мі 22 серпня по ї програм! ПТ
о 19.25 1 21 50.

6.30 — «120 хвилин». 8.35 — «Ро
сія молода». Художній телефільм.
1 серія. 9.40 — С. Альтов. «Мир до
му твоєму». Фільм-вистава театру
«Сатирикон». У перерві — 11.10 —
Нсеини. 15,30 — Новини. 15.45 —
«Молодці». Змагання
школярів з
рухливих ігор.
16.25 — «Салам».
Концерт
Державного
ансамблю
танцю
Кабардино - Балкарської
АРСР «Кабардинка». 17.00 — Но
вини. 17.05 — «Другий Український.
Хроніка і спогади». Документаль
ний фільм. 17.45 — Програма теле
бачення Румунії. 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Шахи. Чемпіонат
СРСР. 19.20 — «Наш сад». 19.50 —
«Росія молода». Художній теле
фільм. 1 серія. 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови. 21.50 —
«Музичне літо у Палаці-музе? в Ос
танкіні». Грає ансамбль «Віртуози
Москви». 22.35 — Сьогодні у світі.
22.45 — «Актуальний
об’єктив».
Прем’єра документального фільму
«Група товаришів».

▲

ут

9.00 — Новини. 9.15 — «Доброго
вам здоров’я».
9.45 — Художній
телефільм
«Совість». З і 4 серії.
12.25— Новини. 16.30 — Новини.
16.40 —Екран молодих. 17.10 —«Відо
браження». Лауреат Всесоюзного
конкурсу артистів балету Н. Яновлєва. (Одеса). 18.00 —Шляхом онов
лення. В передачі беруть
участь
делегати XIX Всесоюзної партконФеренції КПРС М. А. Монаша. М. М.
Цеотій. В. А. Давидяк. (Кіровоград).
18.45 — Концерт духової музики.
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — «Шляхом оновлен
ня». Делегати XIX Всесоюзної кон
ференції КПРС поо демократизацію
партійного життя. (Ворошиловград).
20.00 — Запитуйте — відповідаємо.
На листи трудящих відповідає за
відуючий житлово-побутовим
від
ділом облпроФпапи В. В. Жосан.
(Иіповогрлц). 20 45 — На добраніч,
діти' 21.00 — «Час». 21 40 — Про
жектор пепебуповм. 21.50 — Впер
ше на екрані УТ художній фільм
«Совість». 5 серія. 23.15 — Вечірній
вісник.

А ІІТ (її програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — Спі
вають сестри Оссяну. 8.50 — «По
дорож по Москві. Під шатами мос
ковських бульварів» Документаль
ний Фільм. 9.10 — «Пригоди
Не
знайки». Мультфільм. Частини 3 і 4.
9.45 — Французька мова. 1 рік на
вчання. 10.15 — Фільм — дітям
«Канікули Крота». 2 серія. 11.20 —
Французька мова. 2 рік кавчання.
11.50 — «Білий птах з чорною від
знаною». Художній фільм. '3.25 —
«Ленінградські акварелі».
Фільмконцерт. 13.55 — Новини. 14.00 —
Денний сеанс повторного телефіль
му. «Довгі версти війни» Художній
Фільм.
1 серія. 18.00 — Новини.
18.15 — Ритмічна гіммастина. 18.45
—
«...До
шістнадцяти
і
стар
ші» 19.30 — Музичний кіоск 20.00
— Вечірня назна 20.15 — Концерт
Г. Жисліна. 21.00 - «Час». 21.40Прожентор перебудови. 21.50 — Ек
ран друзів «Постріли
““
' * при
—*" місячному світлі» Художній фільм. 23.10
передача
«Ранкова
— Музичнаі
"1 — Новини
пошта» (ппвтпо) 23 40

6.30 — «120 хвилин». 8.35 — «Ро
сія молода». Художній телефільм.
2 серія. 9.40 — «Молодці». Змаган
ня школярів з рухливих ігор. 10.20
— «У злагоді з природою». Доку
ментальні телефільми «Там високо
у горах», «Чорний коршун», «Пла
то Путорана».
11.15 — Новини.
15.30 — Новини. 15.45 — Народні
мелодії.
16.00
—
Мультфільми
«Вершки і корінці», «Розповідь про
зайчиків»,
«Кріт і парасолька».
16.30 — Новини. 16.35 — Про дер
жавну програму «Дороги Нечорно
зем’я». 17.25 — Твори Ф. Шубер
та виконує Великий дитячий хор
Держтелерадіо СРСР. 18.15 — «Тре
тій Український. Хроніка і спога
ди». Документальний
фільм. Про
битву за Дніпро. 18.45 — Сьогодні
у світі. • 19.05 — «Дійові
особи».
19.55 — «Росія молода». Художній
телефільм. 2 серія. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — «Музичне літо у Палаці-музеї в Останкіні». Виступ камерного
оркестру Литовської РСР. 22.40 —
Сьогодні у світі. 22.50 — «Ми шу
каємо Піросмані». Передачі 1 і 2.
А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — «Село і
І люди». 9.45 — Художній телефільм
«Совість». 5 серія. 11.10 — «Народ
ні таланти». Концерт чоловічої хо
рової капели Миколаївського заво
ду «Океан». 11.40 — Л. Стратієв.
«Замшевий піджак». Вистава. В пеЙерві — 12.50 — Новини. 16.30 —
овини. 16.40 — «Народовладдя».
Місцеві Ради І контроль за вико
нанням рішень. 17.10 — «Художня
панорама». Художня кераміка в ар
хітектурі Києва. 17.45 — День за
днем. (Кіровоград). 18.05 — «Нумо
музики». Концерт ансамблю троїс
тих музик колгоспу імені Чкалова
Новсмиргородського району. (Кіро
воград). 18.25 — Наші довідки. (Кі
ровоград). 18.30 — Чемпіонат СРСР
з футболу; «Торпедо» (Москва) —
«Динамо» (Київ). 20.15 — Актуаль
на намера. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — «Гір
кий цукор». Із циклу «Через обста
вини, що склались». 22.30 — Ве
чірній вісник. 23.00 — Музичний
монітор.
Вокал ьно-інстру менталь
ний ансамбль «Краяни»,
(Кіровоград на Республіканське
телебачон ня).

А ІІТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — «Му...у
зичні середи у Римського-Корсакова». Фільм-концерт. 8.40 — «По
дорож по Москві. Вздовж древньо
го Земляного врлу». Документаль
ний фільм. 9.00 — «Пригоди
Не
знайки». Мультфільм. Частини 5 і 6
9.35 — Німецька мова. 1 рік
на
вчання. 10.05 — Концерт
радян
ської пісні. 10.20 — Фільм — ді.
тям. «Канікули Кроша».
З серія.
11.30 — Німецька мова. 2 рік на
вчання. 12.00 — Екран друзів «По
стріли при місячному світлі». Ху
дожнім Фільм. 13.20 — «Світ твоїх
захоплень». Документальні Філкми
«Театр з вулиці Манаремма». «Спо
чатку бчн танець.. ». 13 40 — Но
вини.
13.45 — «Сниться
дитинстеп». ФІльм-нонцерт. 14.15 — Ден
ний сеанс повторного телеФІлим\/
«Довгі версти рійми» 7 сепія. 18.00
— Новини 18 15 — Пісні ■ танці
Уaмvnтu 18 25 — Футбол. Чемпіо
нат СРСР «Торпело» — «Димлмг.»
(Ки"г'' 20 15 — Вечірмр казка. 20 зп
— «Дня всіх І для кожного» ?1 оо
— «Час» 21 40 — Прожектор пепе
булови 21 50 — Ечпач дги'Мя *ди
рий гоЯдкап Умллм/иїй гМлим
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А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 — «Ро
сія молода». Художній телефільм.
З серія. 9.40 — Мультфільми «Пе
кар і сажотрус», «Кроконош і при
вид». «Парасолька у цирку». 10.15
— Прем’єра документальних філь
мів «Кайсин». «Сто років по тому».
10.45 — «Дійові особи». 11.30 —
Новини. 15.30 — Новини. 15.40 —
«По правді і по совісті». Докумен
тальний телефільм про сьогодніш
ній день Казахської РСР. 16.30 —
Концерт Казахського
державного
оркестру народних
Інструментів
ім. Курмангази.
17.00 — Новини.
17.05 —«Баранкін. будь людиною!».
Мультфільм.
17.25 — «Музична
скапбниця».
Й. Гайдн. Симфонія
№ 103 мі бемоль мажор («Лондон
ська»). 18.00 — «...До шістнадцяти
і старші». 18.45 — Сьогодні у світі.
19.05 — Пісня-88. 19.20 — Діалек
тика особистих і громадських ін
тересів. 19.50 — Хвилини
поезії.
19.55 — «Росія молода». Художній
телефільм. З серія. 21.00 — «Час».
21.40 — Поожектор
перебудови.
21.50 — «Музичне літо у Палацімузеї в Останкіні». Грає Деожавний квартет ім. О. Бородіна. Соліст
у
М. Плетньов.
Плетньос. 22.35 — Сьогодні
’
світі. 22.45 — «Портрет на Фоні десятиріч». Дві зустрічі з письменником Ю. Нагібіним.

А УТ
9.°0
9.00 — Новини. 9.15 — Любите
лям хорового
хориииі и співу.
иіііоу. 9.45 — Художн*и.„те
телефільм
яефільм «Повернення». 1 |і 2
‘ня панорама»,
панорам?»,
серп. 12.10 — «Художня
архітектурі
художня < кераміка в лпхітектупі
яя. 13.00 —
Києва. 12.45 - Новини.
«Азбука добра»і». «6
* «В»
°- шукає рішення». 16.30, — Новини. 16.40 —
я:
проблеми
і пошуки».
«Агропром:
г
Росія» ВеликобурлуцькоКолгосп
«"
району
Харківської
області.
го
«В концертних залах Ун17.10 -—
раїни»,. Виступ ансамблю камерної
18.00 —- Докуменмузики «Віола».
телеФільм «Без пострілів
тальний
іі погонь».
— «Сонячне коло».
погонь». 18.30
іи.ЗО —
(Кіровоград на Республіканське те
те-
-»ппа — Актуальна
Антуальна налебачення). 19.00
ка
мера. 19.30 — «Вересаеве свято».
Відеорепоптаж з Республікансько
го свята Кобзарського мистецтва.
20.25 — Телефільм «Аромати Дзінтарса». 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 23.20 — Носмни.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — «Пісня
далека і близька». 8.55 — «Приго
ди Незнайки». Мультфільм. Части
ни 7 і 8. 9.30 — «Подорож по Мо
скві. Від Кримського
Броду
до
Тріумфальних воріт». Документаль
ний фільм. 9.50 — Іспанська мова.
1 рік навчання. 10.20 — Фільм —
дітям. «Канікули Кроша». 4 серія.
11.30 — Іспанська мова. 2 рій на
вчання. 12.00 — Енран друзів. «Ди
кий собака». Художній фільм. 13.15
— Новини. 13.20 — «Чародій тан
цю». Фільм-концерт. 14.15 — Ден
ний сеанс повторного телефільму.
«Довгі версти війни». Художній те
лефільм. З серія. 18.00 — Новини.
18.15 — Сільська година. 19.15 —
і Ритмічна гімнастика. 19.45 — Грає
І Дует баяністів К. Кобилинський і
О.
Четвериков. 20.00 — Вечірня
мазка. 20.15 — «Осінні барви гір
ського
Криму».
Документальний
телефільм.
20.25 — Г. Ністреєм.
Концертна симфонія для віолонче
лі з оркестром у виконанні Сток
гольмського філармонічного орке
стру під керуванням П Берглунда
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Екран друзів.
«Як допомогти татові».
Художній
телефільм. 23.10 — Новини. 23.20
— Художня
гімнастика.
Кубок

СРСР.
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А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин*. 8.30 —«Ро
сія молода*. Художній телефільм.
4 серія. 9.35 — Мультфільми «Про
великих і маленьких», «Як бара
нець і тушканчик добро шукали»,
«Зоряна казна», «Цвіркун і жук».
10.10 — Пісні і танці народів СРСР.
10.40 — Новини. 15.30 — Новини.
15.40 — «Діла і турботи агропрому». 16.20 — «Чого І чому?». Пере
дача для дітей.
16.50 — Новини.
16.55 — Програма Литовського те
лебачення. 18.00 — «Новатори і кон
серватори». Відповіді на листи те
леглядачів. 18.45 —Сьогодні у сві
ті. 19.05 — Курсом XIX партконференції. 19.55 — «Росія молода». Ху
дожній телефільм. 4 серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Музичне літо у Палаці-музеї в Останніні». Хореогра
фічні мініатюри Г. Аленсідзе
на
музику М. Глінни. 22.25 — «Інтерсигнал». 22.55 — «Погляд». Вечірня
інформаційно-музична програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — В. Лівшиць. «Шукай вітра в полі». Ви
става для дітей. 10.15 — «Вересаеве
свято». 11.05 — Телефільм «Запо
відна совість країни». 11.35 — Но
вини. 11.50 — Молодіжна
студія
«Гарт». 16.30 — Новини. 16.40 —
Для дітей. «Пісні над морем». 17.10
— Для шнолярів. «Варіант». 17.40
— День за днем. (Кіровоград). 18.00
— Екран молодих. Комсомол І пе
ребудова. Передача друга. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Темп». Телерадіоперенлик
з проблем науково-технічного про
гресу. 20.30 — Прем’єра телефіль
му «Круг». (Студія «Укртелефільм»).
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Добрий вечір, хлібо
робе! 22.50 — Новини. 23.05
—
«Пори року». Купальські пісні.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — «Лі
дія Забіляста». Фільм-концерт. 8.55
— «Пригоди
Незнайки».
Мульт
фільм. Частини 9 і 10. 9.30 — «По
дорож по Москві». Замоскворіччя».
9.50 — Англійська мова. 1 рік на
вчання.
10.20 — Фільм — дітям.
«Гірка ягода». 11.20 — Англійська
мова. 2 рік навчання. 11.50 — Ек
ран друзів. «Як допомогти татові».
Художній телефільм. 13.10 — Но
вини.
13.15 — Хронікально-доку
ментальний Фільм про життя
і
творчість
В.
Соловйсва-Сєдого.
14.15 — Денний сеанс повторного
телефільму. «Здрастуйте, доктор».
Художній телефільм. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Лауреати коннурсу
*..............
ім. П. Чайковсьного. Д. Аленсєєв
(фортепіано). 18.50 — «У світі тва
рин». 19.50 — Прем’єра документаДьного фільму «Тенгіз». 20.00 —
Вечірня
казка. 20.15 — Народні
мелодії. 20.30 — Велоспорт. Чем
піонат СРСР. 21.00 — «Час» 21.40
— Прожектор перебудови. 21.50 —
Енран друзів. «Самозахист». Худож
ній фільм. 23.05 — Новини. 23.15 —
Художня гімнастика. Кубок СРСР.

27 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 — Му
зична передача за участю оркестру
російських народних інструментів
Держтелерадіо СРСР. 9.10 — «Чого
і чому!». 9.40 — «Домашня акаде
День рамія». 10.10 — Сьогодні
дянсьного кіно. 11.00
«Розмова
по суті». «Чому закрили Азовське
море». Про
екологічні
проблеми
південних районів Донбасу. 12.30 —
«Для всіх і для кожного». Тележур
нал мод «МараФон». 13.00 — Су
часний світ і робітничий рух. 13.30
— Співає Н. Кущеннова. 13.45 —
Сьогодні — День радянського кіно.
14.30 — Новини. 14.45 — До 70-річня ВЛКСМ. Художній фільм «Зоре
пад». 16.15 — «У світі
тварин».
17.15
—
Сьогодні
День
радян
ського кіно. 18.00 — Міжнародна
програма. «У фокусі — проблема».
Війна без переможця. До 25-річчя
Конголезької революції. «Тамтами
співають перемогу». 19.00 — «Не
відомий Глазунов». Про
виставку
творів І. Глазунова. 19.35 — Впер
ше на екрані ЦТ. Художній фільм
«Найчарівніша
і
найпривабливіша». 21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — В су
боту ввечері. Мультфільми для до
рослих. «О море, море...», «Пере
творення», «Остання крапля». 22.20
— «Музичний ринг».

А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна
гімнастика. 9.45 — «На хвилі друж
би». Державний чукотсько-ескімо
ський ансамбль «Ергирон». (Кірово
град на Республіканське телебачен
ня). 10.25 — Док. телефільм «Про
фесія — оператор». 10.55 —П. Чайновський. «Спляча красуня».
Ви
става Одеського театру опери та
балету. В перерві — 12.00 — Но
вини. 13.15 — «Доброго вам здо
ров’я».
Перший
раз у перший
клас. 13.45 — Мультфільм «Не хо
чу, не буду». 13.55 — «Живе сло
во». Культура української
мови.
14.25 — Музичний телефільм «Ра
зом з Дунасвсьним». 15.20 — Впер
ше на екрані УТ. Документальний
фільм «Як нам прийдешнє даєть
ся...».
Студія
«Укркінохроніка».
16.45 — «Скапби музеїв України».
І. Труш. «Самітня сосна». 17.00 —
«Суботні зустрічі». Яним бути ук! раїнському ігровому кіно? ^8.30 —
| «Сатиричний об’єктив». 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 — «Відеомлин». Музична розгажальма про
грама. 20.35 — Прем’єра телефіль
му «З вогню і землі». 20.45 — На
добпаніч. діти’ 21.00 — «Час». 21 40
— Прожентоо перебудови. 21.50 —
— Прем’єра художньо-публіцистич
ного телефільму «І знову я належу
не собі». 23.00 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — Про
грама «Думка». «Разом з Макаренном». Документальний фільм. 9.05
— Телевізійний театральний або
немент. В. Шенспір. 10.40 — «Здо
ров’я». 11.25 — «Ми їдем, їдем
їдем...». Науково-популярний фільм.
11.45 — Перебудова і право. 12.00
— «Портрети». День Льва Толсто
го. 13.00 — «Бути російському фар
фору». Науково-популярний фільм.
13.20 — Основи економічних знань.
Тележурнал «Агро». 13.55 — «Оче
видне — неймовірне». 14.55 —«Хви
лини короткі дозвілля». Всесоюзна
художня виставка робіт співробіт
ників МВС СРСР. 15.20 — Складові
катастрофи. Про причини
аварій
на залізничному транспорті. 16.20
— «Попутник». Художній фільм із
субтитрами. 17.40 — Екран доку
ментального
фільму «...а Чехову
вірити треба». Прем’єра докумен
тального телефільму про м. Ялту.
18.10 — «Фільм, фільм, фільм».
Мультфільм.
18.30 — «Естафета».
Фізкультурно-спортивна програма.
20.00 — Вечірня казна. 20.15
—
«Естафета». Фізкультурно-спортив
на програма. 21.00 - «Час». 21.40
— Прожектор перебудови. 21.50 —
Екран друзів. «Характеристика».
Художній фільм. 23.05 — Новини.

28 СЕРПНЯ
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8.00 — Новини. 8.15 — Ритмічна
гімнастика. 9.00 — Документальний
фільм із цинлу «Вони були перши
ми» про життя і діяльність О. Стасової. 9.20 — Тираж «Спортлото».
9.30 — «Будильник». 10.00 — «Слу
жу Радянському Союзу!». 11.00 —
Музична передача «Ранкова пош
та». 11.30 — Клуб
мандрівників.
12.30 — Музичний кіоск. 13.00 —
Сільська година. 14.00 —«Здоров’я».
14.45 — Т. Габбе. «Солдат і змія».
Телепистава для дітей.
16.05
—
«Тургенєвське літо». 16.30 — Хви
лини поезії. 16.35 — «Брати Лю».
Мультфільм. 17.05 — Прем’єра до
кументального фільму «Жива пла
нета». 7 серія. «Небо над
нами».
18.00 — Міжнародна
панорама.
18.45 — Недільний кінозал. «Діалог.
Кріт І яйце». Мультфільм. «Синій
кіт~ на білому снігу». Документаль
ний фільм. 19.30 — «Пароплав». Ху
дожній фільм. 21.00 — «Час». 21.40
— П. Чайковський. Уеертюри-фантазії «Ромео і Джульетта», «Фран
ческа да Ріміні». 22.25 — Футболь
ний огляд. 22.55 — Новини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна
гімнастика. 9.45 — «Перлини душі
народної». 10.15 — На шляхах рес
публіки. Погода (енспрес-інформація). 10.20
—
Музичний
фільм
«Блакитні міста». 11.25 — «Літера
турна карта Унраї.чи». В. Маяновський
в Одесі.
12.20 — Новини.
12.35 — Я.-С. Бах — А. П’яццала.
«Дев’ять танго і Бах». Вистава Мо
сковського театру імені К. Станіславського і В. Немировича-Данченна. 13.10 — Вперше на екрані УТ.
Художній фільм «На золотому ган
ку сиділи». 14.20 — Фільм-концерт
«Лише шість струн». 14.55 — «Село
і люди». Орендний підряд. 15.25 —
«Ви нам писали...». Музична пере
дача за листами глядачів. 15.55 —
Виставки,
вернісажі.
Телеафіша
(експрес-інформація). 16.00 — «Сла
ва солдатська». 17.00 — «Братер
ство». Україна — Дагестан. 18.00 —
Дитячий кінотеатр. Зустріч з ре
жисером Б. Нєбієрідзе. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — Заключ
ний концерт фестивалю «Кримські
зорі». 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Продовжен
ня заключного концерту фестивалю
«Кримські зорі». 22.50 — Вечірній
віснин.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Про
грама «Думка». Радянська поезія.
О. Тсардовський. «За даллю даль».
9.05 — «Ерудит». Науково-популяр
ні фільми «Магія на білому фоні»,
«Чудеса в решеті»,
«Народження
жанру», сВятсьний конин». 10.00 —
«Живи, Земле!».
11.00 — Школа:
час перемін. 11.30 — Клуб мандрів
ників. 12.35 — Наука: теорія, ек
сперимент, практика. 13.05 — «Як
що
вам після...». 13.50 — Мульт
фільми «Голубе щеня», «Тільки не
зараз».
14.45 — «Встань
поряд,
товаришу». На фестивалях
полі
тичної пісні 1937 р. 15.35 — «Віт
чизни рідні імена». «Пушкін, остан
ній акт». Прем’єра документально
го телефільму. 16.10 — Поназують
театри країни. Прем’єра
фільмувистави «Єлизавета
Англійська».
Автор Ф. Брукнер. 18.30 — Телеві
зійний музичний
абонемент.
На
концерті Міжнародного
молодіж
ного симфонічного оркестру під
керуванням Л. Бернстайна. 19.40 —
«Діти революції». Документальний
фільм. 20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Прем’єра документального Філь
му «И чувства добрые...». 20.35 —
Виступ
циганського
ансамблю
Маштанових. 21.00 — «Час». 21.40
- «Кіно I глядач». 23.10 - Висту
пає група «Вітамін». 23.30 — Но
вини.

«Молодий комунар»

20 серпня 1988 року

1аманець
на дорозі

□
□

Планова відпустка Олександра Кон
дратюка, водія ПМК-2 облагробуду, по
чиналася з понеділка. Збирався з сім’єю
на море. У резерві вихідні, в які можна
навідатись до родичів в Устинівку. Сіли
Сашко з Мариною в автомобіль і зупи
нилися у Долинській. Зайшли до універ
магу. щоб племінниці платтячко придба
ти. Облюбували одне, Сашко до кишені
за грішми... та й став як укопаний — га
манця на місці не виявилось!
Розгубився Сашко, нікуди подітися,
зізнався Марині. Де загубив, не пам’я
тає. Можливо, дома забув, як переодя
гався. Тут уже не до гостювання. Зали
шалося повертатись до Кіровограда, бо
у гаманці лежало 450 карбованців від
пускних, техпаспорт на машину, посвід
чення водія і талони на бензин. У квар
тирі перевернули все догори дном. Без

а
о

□

□
□

ПРИГОДА

Я

результатно! Залишилося чекати попе«
ділка, можливо, щось на роботі з’ясує
ться...
І справді, зателефонували з Новопавлівського гранкар’єру, цікавилися • Ков
др а тюком. Сашко пригадав, як зупиняв
«Волгу» на виїзді з кар’єру. Перевіряв
запалення. Нахилявся за ключем, і гама
нець, мабуть, вислизнув із кишені брюк.
Знайшов його водій із виробничого об’єд
нання «Кіровоградагронєрудпром» . Фе
дір Володимирович Лсщемовський. Із до
кументів, які були в гаманці, він дізнав
ся, хто його господар. І повернув втра
чене за адресою.
Отже, плани подружжя Кондратюків
не порушились. Перш ніж вирушити в
приємну мандрівку, Олександр попрохав
мене розповісти його історію, щиро по
дякувати Ф. В. Лещемовському, який
повернув йому не тільки добрий настрій,
а н віру у чесних і порядних людей.

□

Д. ТАНСЬКИЙ.

О

□
□
о
а

а

ЖІНОЧИЙ САЛОН
«МОДНИЦІ з ПЕРЕДМІСТЯ»

«ТРАВ А»
ПО ФІГУРІ
Гострослови, на старт!
Фотопропозиція В. ГРИБА.

□
□ «Боевым награждается
□ орденом...»

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

Музыка М. МУРОМОВА.
П С™хн О. ПИСАРЖЕВСКОЙ
~ и А. МОНАСГЫРЕВА.
ГП} Высока, высока над землей синева,
~ Это мирное небо над Родиной.
Г | Но простые и строгие слышим слова:
«Боевым награждается орденом...».
~~ Это значит, что где-то в ночной тишине
В1 Злые пули надрывно свистят,
г—1 И что в этой борьбе, как па всякой войне,
У Жизнь и смерть снова рядом стоят.
В Это значит, что в этом суровом бою
Р“» Твой ровесник, земляк, твой сосед
Защищает любовь и надежду твою,
В Напшх окоп приветливый свет.
П Охраняя все то, чем мы так дорожим.
Он ведет этот праведный бой.
Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь
Г"| От беды заслоняя собой.
Высока, высока над землей синева,
Я1 Это мирное небо над Родиной.
Но простые и строгие слышим слова:
«Боевым награждается орденом...».

І
І
♦

О) Міні чи міді? Настали
в жіночій моді часи,
моли над цим питан™
^ням нічого й дума
ти. І те, і інше, і максі, І брю
ки — що кому до вподоби,
аби лише не в спортивному
стилі — він відступив. Гостроактуальна риса
нинішнього
сезону — декольтовані плат
тя і сарафани, навіть без бре
тельок. Тим, кому бюст не
дозволяє, можуть не сумува
ти: однаково модний і гли
бокий виріз на спині. І взага
лі, нині основні деталі одягу
переміщуються назад: обор
ки, банти, гудзики. Сучасним
буде силует сукні, де акцен
тується не талія, а лінія сте
гон.
Жінки охоче носять одяг зі
шліцами, що особливо зруч
но влітку — не так жарко.
Але зауважте: глибокий виріз
на юбці можна носити лише
тим, у кого довгі й стрункі
ноги. Доцільно пошити по
двійне плаття: нижнє, зі щіль
ної тканини, — міні, друге—•
прозоре, зчеплене лише на
талії — міді.
Тканини: для повсякденно
го одягу це тонка бавовна —
ситець, батист, маркізет, мар-

лівка, «варьонка», для вечір
нього найсучасніший
мате
ріал — махрові
синтетичні
тканини «борода» і «трава».
Але знову застереження: з
повного фігурою краще про
них забути. Зате дуже худим
«трав’яне» плаття допоможе
замаскувати
вади статури.
Таку сукню слід шити з міні
мумом деталей, оскільки ма
теріал виразний та самоцінний.
Наймодніша біжутерія —
пластмасова. Кольє на зразок
індіанських — зі збільшеною
серединою, браслети, срібні
ланцюжки І персні, брошки і
заколки у вигляді бантиків та
квітів.
Відрізняється від минулих
сезонів і нарядне взуття —
вирізи, бантики, інші прикра
си розміщуються на туфлях
збоку чи ззаду, а не спереду,
як раніше. Повсякденне взут
тя — «мильниці», текстильні
тапочки без підборів, але не
шльопанці.
Сумочки — шкіряні й клейончаті, можна з візерунком
через плече.
Модні кольори — бірюза,
линяло-червоний, блідо-голу
бий, чорний, темно-синій з бі
лим.

Салат
«Столичний»
;
‘
;
;
;

Салат
«Україна»
•
;
;
•
•
►

ГУМОР

□ КРОСВОРД

О

Сипав О. ГОЛОВАНЬ.
с. Червона Кам’янка,
Олександрійський район.

О

ВІДПОВІДІ
НА СКЛАДОВИЙ
КРОСВОРД,
ВМІЩЕНИЙ В «МК*
ЗА ЗО ЛИПНЯ Ц. Р.

о

□

ь

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Ма
рафон. 5. Толока. 7. Каз
на. 8. Танкер. 10. Фуга,
11.
Метан.
12.
Рондо.
14.
Молоко.
Тара.
15.
16.
Гана.
18.
Салон.

За даними Українського
Гідрометцентра на 20—21
серпня — мінлива хмарність,
без опадів. Вітер змінних
напрямків, 0—5 м/с. Темпе
ратура повітря вночі 10—15,
вдень 24—29 градусів.

і

Натріть на тертушці
голландський сир (35 г)ш
змішайте з подрібненим
яйцем, ріпчатою або зеленою цибулею (10 г) та
майонезом (10 г),

Білокачанну
капусту
нашаткуйте (50 г) і добре перетріть із оцтом
(3 г) і сіллю. Прогрійте
в емальованому посуді
2—3 хвилини, охолодіть
і заправте цукром. Змішайте капусту з нарізалою дрібними кубиками
ковбасою (15 г), зеле
ним горошком (10 г), ци
булею (5 г), заправте
майонезом і чорним пер: цем. Прикрасьте салат
! вареним яйцем, шматочнами ковбаси, зеленню.

;
’
;
,
:
:
:
о
« ►!
♦
’

4 >

Ковбаса
домашня
зі смаженою
цибулею

О

□
□
□
□
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□
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«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

НАША
АДРЕСА:
316050,

с МПС,
0 м. Кіровоград,
П вул. Луначарського, 36.,

Свинину наріжте дрібними кубиками або пропустіть через м’ясорубку
з великими отворами,
додайте розтертий часник (2—3 г), чорний перець (2—3 горошки), сіль
і перемішайте. Готовим
фаршем наповніть ііідготоплені кишки і поставте
на 5—6 годин в холодне місце. Потім проколіть ковбасу в кількох
місцях і смажте в ду<__
: ховці.
Ріпчасту цибулю (80 г) □
Офіціант
наріжте кільцями і смаж ■
Спитав клієнтів сухувато:
— Дасте карбованця,
о те у гарячому фритюрі
Чи вас обрахувати?..
К 1—1,5 хвилини. Додайте
до ковбаси і смажте в Г_3
Борис СЛЮСАР. ; духовці до утворення зо
м. 4Світловодськ.
< ’ лотисто-коричневої шкі ,11
рочки.
•
;
•
•
•— Чому, — питає Гліб ;
у Рим ми, —
< ►•
Котлети звуться
•
відбивними? і•
;
— Мабуть, тому, —
■
жона в одвіт,—
Що відбивають апетит. :
:
:

У РЕСТОРАНІ

О

ПРОГНОЗ
погоди

Салат
«Дністер»

о
закладу. 15. Місто на Ук туристів. 36. Місто в БІраїні. 18. Рід змій роди лорусії.
ни удавових. 19. Хімічна
сполука.
22. Виконання
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Спор
дії, роботи за якийсь про тивна снасть для
лову
7—ПО
ГОРИЗОНТАЛІ: міжок часу. 23. Місто в риби. 2. Стрімкий напад
5. Міцні, заокруглені на Афганістані. 28. Старовин на
противника. 3. Гім
кінцях погони в царській на холодна зброя. 29. Сто настичний снаряд. 4. Ос
■ Росії. 6. Місто в Італії. лиця XV Білої Олімпіади. трів
у Чорному
морі.
9. Заварне тістечко з нре- ЗО. Льотчик - космонавт 7. Повільний темп. 8. Жанр
ат.іом. 10. Обертання пря
СРСР
Двічі
Герой
Радян

художньої
літератури.
мокутного
трикутника
Хімічний
елемент.
■’навколо одного із кате ського Союзу. 33. Міне 11.
тів. 13. Оголошення про ральне мастило для дви 12. Французький філософ
XVIII
ст.
16.
Богиня
ви
—^.наступні театральні
ви- гунів внутрішнього
зго
1 Устави. 14. Свідоцтво про рання. 34. Велиний
у грецькій
ме падку, долі
5=2'гаанінчення
навчального теор. 35. Табір для авто- міфології. 17. Футбольна
команда
вищої
ліги.
20. Сузір’я
в північній
півкулі неба. 21. Спортив
ний приз. 24. Лікуваль
ний заклад при військо
вій частині.
25. Футбо
ліст київського «Динамо».
26.
Хімічний
елемент.
27. Хокеїст, член збірної
СРСР. 31. Невелика
ву
лиця в Англії, Франції,
США. 32. Музичний лад.

Подрібніть відварену
птицю (30 г), картоплю
(35 г), солоні або свіжі
огірки (ЗО г), яйця, полийте майонезом (40 г).

А Українська лісії я... Тиха, зажурлива мелодія І
жартівлива, весела, запаль
на. Скільки пісень склав
наш народ! Про кохання і
смуток, про велику історію
своєї вітчизни, про ласку
матері і красу добра. Бен
тежать, наснажують такі
ліспі з репертуару тріо Ма*
репич. Сьогодні, 20 серпня,
кіровоградці можуть завіта
ти на концерт популярних
артистів, який відбудеться
в приміщенні обласної фі
лармонії, о 18 год. ЗО хв.,
20 год. ЗО хвилин.
22, 23, 24 серпня у фі
лармонії — велика шоу-ви
ста ва за участю артистів
ленінградської естради. По
чаток о 19 год. ЗО хв.
Увага, любителі фут
болу! 22 серпня кіровоград
ська «Зірка» зустрічається
на своєму полі з севасто
польською «Чайкою». 25
серпня відбудеться зустріч
між «Зіркою» і футбольною
командою «Океан» з Керчі.

Телефони:
редактора —
2-54-26;
за
ступника ре
дактора
—
2-29-92; від
повідального
секретаря —
2-27-65; відді
лів: комуніс
тичного
виховання — 4-66-79,
4 64-21; комсомольського життя
та економіки — 2-04-84; учніеської молоді і соціальних проб
лем -2-59-82; фотолабораторії —
4-94-94;
оголошень — 4-28-96;
коректорської — 3-61-83.
Газета виходить щосуботи.

Друнарня імені Г. М. Димитров»
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України,
/• і м. Кіровоград, вул. Глінни, 2-'

19. Соя. 20. Кава. 22. Ко
ло. 23. Карфаген. 25. Гон
ка. 27. Поло. 28. Роден.
29. Дельта. 31. Бобер.
32. Солома. 34. Трикотаж.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Ту
ра. 2. Горло, 3. Макарон.
4. Фонтан. 5. Тога. 6. Ка
мера. 9. Кермо. 10. Фуко.
13. Дога. 15. Талон. 17. НаДія.і. 18. Салака. 19. Соло.
Вагон.
22. Колесо.
21.
23. Карден. 24. Гендель.
26. Каботаж. 28. «Рома».
33.
Лотос.
ЗО. Татри.
35. Комар.

БК 06220.

ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
«ХИМЕРНИЙ»,
ВМІЩЕНИЙ В «МК»
За б серпня ц. р.

Зам. № 364.

1. Вето. 2. Снов. 3. Шнек,
4. Іиар. 5. Ромб. 6. Оуен.
7. Куса. 8. Каша, 9. Арба.
10. Брід. 11. Літо. 12. Клас.
13. Кокс. 14. Бокс. 15. Ірис.
16. Філі. 17. Атол. 18. Трек.
19. Грек. 20. Бриг. 21. Ідем,
22.
Одуд.
23.
Кедр. II
24. Кадр. 25. Бард.
.
І.... І
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Над номером працювали:
художник — О.
Босий,
складач машинного набо
ру — М. Мужиковський,
складачі вручну—Н. Старостіна,
Л.
Урсаленно,
коректор —- Л. Сердюченко, цинкограф — О. Щер
бина, друкарі — В. Вино
градов, В. Цонсв, відпові
дальним
черговий
—
М.~ Медвідь.

