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©ріши Кіровоградського обкому ЛКСМУ

Як потрапляють у воду шкідливі спо
луки ртуті, кадмію, заліза!,. Чому й до
сі ніровоградці, незважаючи на зрослу
загрозу для їхнього власного життя 0
здоров'я, продовжують недбало стави
тися до навколишньої природи’ Про за
давнені екологічно проблеми обласного
центру {та не тільки про них) йдеться
в матеріалі «Ойкос» — означає діла...»—
6--- 7

стор.

АСУ В‘ 6- СТ°ЙКО БУЛА ЗАСУДЖЕНА КІобласним СУДОМ ДО 10 РОКІВ
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ОДРАЗУ ЗА ЧОТИРМА СТАТТЯ
МИ — ЗА КРАДІЖКУ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІ
РАХ, ЗА СЛУЖБОВІ ЗЛОВЖИВАННЯ, ЗА ХАЛАТНІСТЬ
1 ось Н0ЕА спрА-

crop.

«Молодим комунарі

•JS

З вересня 1988 року

повідальність представників комсомолу у Радах на

родних Д«пУта^Ви <(Молодий комунар» рекомендозаРедакції газет
✓ ■ а11:й в період підготовки
но підготувати ряд г
народних депутатів, які б
ДО виборів до м,^еквомітет^ комсомолу у висуванні
висвітлювали рол
^^лоді кандидатами в депутакращих представник!
• приклади взаємодії
ти. Широко пропагувати'
дЄпуДтатами.

В обкомі ЛКСМ
України
На черговому засіданні бюро обкому комсомолу
було розглянуто питання про практику роботи Кіровського райкому ЛКСМУ з молодими депутатами ра
йону. Бюро обкому в цілому схвалило практику
спільної роботи райкому комсомолу і молодих депу
татів у вирішенні молодіжних проблем. Відзначено,
що в умовах перебудови комсомольських організа
цій Кіровський райком ЛКСМ України шукає ефек
тивні форми співробітництва з Радами, активізації
діяльності молодих депутатів у вирішенні насущних
потреб і запитів юнаків та дівчат. У березні 1986 ро
ку було створено комсомольську організацію із чис
ла депутатів Кіровської районної Ради народних де
путатів. Мета її створення — координація зусиль мо
лодих депутатів, які входять в різні постійні комісії,
для проведення єдиної політики, спрямованої на за
безпечення необхідних умов праці, організації на
вчання, побуту і відпочинку молоді. Значно зміцни
лися зв’язки комітетів комсомолу з комісією Ради
народних депутатів у справах молоді.
У березні нинішнього року в райкомі відкрито гро
мадську приймальну. Раз на тиждень члени депутат
ської комсомольської організації спільно з членами
бюро райкому комсомолу ведуть прийом юнаків і

комітетів £°оС°М°о*СОМОлу розглянуло ряд

дівчат, допомагають їм у вирішенні різних проблем.
Так званий «депутатський райком» проводить бесіди
в гуртожитках, місцях організації дозвілля молоді.
Разом з тим, як відзначило бюро обкому ЛКСМУ,
діяльність «депутатського райкому» ще поки що не
достатньо ефективна. Ряд комітетів комсомолу недо
оцінюють можливості депутатських повноважень. Це
проявилось і в ході минулої передвиборної кампанії.
В більшості випадків при висуванні кандидатур для
обрання депутатами, головними критеріями служили
результати їхньої трудової діяльності. Лише потім
ділові і політичні якості. Окремі депутати до обран
ня не мали досвіду громадської роботи.
Бюро обкому ЛКСМ України порекомендувало Кіровському райкому комсомолу продовжувати ціле
спрямовану роботу по зміцненню зв’язків з молоди
ми депутатами, широко використовувати звіти моло
дих депутатів про свою діяльність на комсомольських
зборах.
Міськкомам і райкомам, комітетам комсомолу тре
ба вважати конкретною справою зміцнення взаємо
дії з Радами народних депутатів у вирішенні питань
виховання, освіти, професійної підготовки, праці і
побуту, організації дозвілля молоді. Підвищувати від-

«Городские цветы, го
родские цветы! Навсегда
завладели
вы
сердцем
моим», — в котрий раз
проголошував
Михайло
Боярський
в
гучномо
вець. Ця пісня стала на
певно негласним
хітом
дводенного свята, в яке
за традицією перетвори
лась виставка нвітів, що
завжди проводиться на
прикінці серпня в місько
му парку культури І від
починку імені Леніна.
Розмаїття барв нвітів
і
кольорової
музики,
дзеокала і стенди сЬпмн-

х>

Б,оро обкому ЛНСМ україїж тдоило в підсумки
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ТЕАТР S3 ДРЕВНЬОГО МІСТА
Звичайно, коли порів
нювати вік театру і вік
нашого древнього міста,
заснованого 1125 років
тому у верхів’ях Дніпра,
то у театру вік немовля
ти...
Смоленськ — Друге
місто після Києва, де
вперше почалися теат
ральні вистави. Було це
в 1611 році. Професій
ний театр виник у Смо
ленську в 1780 році. Як
що перегорнути .історію
нашого театру рік за ро
ком, то в ній ви знайде
те чимало захоплюючих
моментів. Сподіваємося,
що під час майбутніх зу
стрічей з глядачами ми
зможемо розповісти їм
багато цікавого. А сьо
годнішній день театру—
наші вистави.
Витоки творчості Микайла Опанасовича Булгайова пов’язані зі Смоленщиною. Тут він працюваз повітовим
лікарем, тут вперше взявся

за перо. 0 репертуарі
нашого театру, без» пе
ребільшення, чільне міс
це посідає вистава «Дні
Турбіних», яку поставив
головний режисер театру Ігор Южаков, Театр зробив героєм вистави Час, кривавий і
бунтівний, жорстокий і
великий, Час, що ламає
звичний порядок, люд
ські долі, державу. Ре
волюція і особистість,
інтелігенція і революція,
їх взаємозв’язок і спів
існування досліджує на
ша вистава.
Тему взаємовідносин
людини і часу на певно
му історичному рубежі
досліджує театр і у ви
ставі «Самогубець» за
п’єсою М. Єрдмана. Див
на доля у цієї п’єси.
Палко сприйнята Луначарським і Горьким, Станіславським і Мейерхоль
дом, вона все ж не ма
ла сценічної історії і бу
ла опублікована лише в

ВІТАЄМО ЗВИТЯЖЦІВ ЖИМІ
оСблЧас?і'СнаЧ3бираннІ врожаю зернових. Переможця-

феплиСа

минулому році. Творчий
колектив на чолі з ре
жисером С. Черкаським
здійснив постановку «Са
могубця» у жанрі сати
ричної комедії.
У пошуках естетичної
програми
наш театр
звертається не тільки до
«високої» класичної драматургії, але й доброт
ної прози. Так з’явила
ся у нашому репертуарі
вистава
за
новелою
І. Фрідберга «Арена»
(режисер - постановник
I. Южаков, сценографія
заслуженого художника
РРФСР Б. Бланка). Виста
ва вирішена у жанрі іс
торичної притчі.
Традиційним є звертан
ня нашого театру до
класичної спадщини. Ви
става «За чим підеш, те
знайдеш» створена на
основі двох п’єс О. М.
Островського — «Одру
ження Бальзамінова» і
«Святковий сон до обіДУ».
Милосердя... Це пре
красне, але «надійно»
забуте слово Тільки по
чало входити в наше жит
тя. воно означає: люди,
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ти і овочі, птахи і риби,
О
теремки і ляльки у вигля
ді казкових героїв, яні
Ф
чергувалися перед очима
відвідувачів,
свідчили
Ф
про економічну
потужність учасників. Ті,
що
мали тугий гаманець (оче
Ф
видно, з фонду соцнультФ
побуту), змагалися одиь
з одним в умінні з найбільшою фантазією викоФ
ристати
ці кошти.
Це
моє особисте враження.
______.......
Ф
А от думну «Навіщо по
трібні такі фальшиві свя
Ф
та?» І незадоволення від
організації виставни чув
©
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А вересня у вашому гостинному місті почалися
гастролі Смоленського державного драматичного
театру, одного з найстаріших театрів* Росії, що
нині завершує свій 203-й театральний сезон.

інших

ласті.
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крамниць і пишним асор
тиментом виставки?
Ян
готуються до виставок ті
організації й
установи,
котрі не мають ні влас
них оранжерей, ні
теп
лиць, ні підсобних госпо
дарств, — тобто
відпосідної матеріальної бази?
Там «за проханням» ке
рівництва збирають гро
ші — у вірних карбован
цях від кожного залежно
від чисельності колекти
ву. Тан роблять, напри
клад, в більшості шкіл,
_
,
навіть на станції юних
натуралістів. Спитати б у
партійних, радянських І
господарських
керівни
ків, доки ми будемо зай
матися власним
окоза
милюваннягл і втішатись
ілюзією достатку?
Ми не проїм виставки
як такої. Але хай
вона
стане справжнім святом
для тих, хто
насправді
займається
квітникар
ством. Адже слабо віриться в тан званим розпо
діл місць, ноли
знаєш
зворотний бік їхньої ор
ганізації. А як боляче ди
витись на те, скільки кві
тів і зелені гине в день
закриття виставки. (Хтось
зронив порівняння «кла
довище нвітів»)! І остан
нє: ноли вже не жаліють
велиних
сум на
свято
від багатьох.
одноразового ефекту, чи
Дійсно, кому потрібні
не краще зібрати їх додесятки
експозицій
та
нупи і зробити, щоб мі
номпозицій, Фонтани й
ський парк, принаймні з
ікебани, фазани і сазани
весни до осені, був
тав рукотворних
ставках,
ним привабливим, як в ці
якщо побачити їх можна
Дні?
тільки раз на рік? До то
Л. РОМАНОВ.
го ж, чи не дивує когось
На знімку: момент
контраст між прилавном
свята.
магазину
«Квіти»
або
найближчих продуктових
Фото і. ГАНИША.

/

будьте добрішими один
до одного. Тема мило
сердя звучить у виста
вах «Дівки, на копо!» за
п єсою
смоленського
драматурга Н. Семенової
і «Вагончик» Н. Пазлової.
У репертуарі нашого
театру знаменита кла
сична комедія «пана де
Мольєра» «Тартюф», ко
медії молодого сибір
ського драматурга С. Любозерова «По сусідству
ми живемо» (до речі,
свого часу цю п’єсу по
ставили відразу два мос
ковські театри: МХАТ
і театр імені Єрмолової)
і «В цій дівчині щось с»
Г. Рябкіна.
Для наймолодших кіровоградців театр пока
же дві казки — «Біло
сніжну і сімох гномів»
Л. Устинова і О. Табако
ва та «Коли ляльки не
сплять»
болгарського
драматурга Л. Мілевої
Л. РУСОВА,
помічник головного
режисера з літера
турної частини.

МИСВЕРЕД°МОЛОДИХ КО/ЬПА«НЖ
ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ НА «ДОН-1аОО>
Олександра ШВЕЦЯ з радгоспу «Устин ізськиа» Устннівського району, який разам з помічником (Володями-,
ром Поліикашем на 360 гектарах намолотив _( 137 цент

нерів зерна.

с

Валерія ГАСЕНКА з радгоспу «Райиільський» Петрів
ського району. Разом із помічником Віктором Ляшенком
він зібрав зернові на 245 гектарах і намолотив 10 169
центнерів зерна.
.
.
Віктора ПОПЛАВСЬКОГО з колгоспу імені Карна
Маркса Новоукра міського району, який зібрав зернові
цен ті і ер и зерна,
на 236 гектарах і намолотив 9484 п«™««
аепяа.
Юрія ВАСИЛЬЄВА з колгоспу імені Шевченка Боб
ринецького району, який разом з помічником Віктором
центнерів
Селеховим з площі
плоті 275 гектарів зібрав
ЗЄРІШСК-5
Івана КОВАЛЬЧУКА з колі ослу імені Шевченка Бобринецького району. Разом із братом Григорієм він зібрав
на 250-гскгарній площі 10 216 центнерів зерна.
Юрія ІІИСЬМАКА з колгоспу «Жовтень» Новомирго
родського району, який разом з помічником Олександром
Тупицею зібрав зернові на 212 гектарах і намолотив
9566 центнерів зерна.
Сергія іиНТЮКА з колгоспу «Шляхом Леніна». У
жнива разом з помічником Григорієм Литвином він на
молотив з 270-гектарної площі 9110 центнерів зерна.
СЕРЕД МОЛОДИХ ЖАТКАРІВ:
Станіслава МАМАЛАТА з колгоспу імені Ілліча Новгородківського району, який жаткою ЖВН-6 скосив зер
нові на 518 гектарах.
Олександра ЛеВЕЧКА з колгоспу «Рассвет» Ьобринецького району. Жаткою ЖВН-6 він поклав у валки
хліба па 370 гектарах.
СЕРЕД МОЛОДиХ водна, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ
НА АВіОМОБіЛЯХ «КамАЗ»:
Володимира ПОСТУГіАКА з Ульяновського ремонтнотранспортного підприємства, який перевіз 1745 тонн
зерна.
х
Миколу КЕДА з колгоспу імені Жданова Новоархангельського району. Він перевіз 1320 тонн збіжжя.
Володимира ГРИЩЕНКА з Долинського ремонтноіранспоргного підприємства, який перевіз
1249 тонн
зерна.
СЕРЕД МОЛОДИХ ВОДІЇВ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ
НА АВТОМОБІЛЯХ «і АЗ-53». Василя ТКАЧЕНКА з колгоспу імені Калініна Олександрівського району, який перевіз 1270 тонн зерна.
Анатолія МАІ ВССВА з колгоспу «Союз» Знам’їщськрго району. Він перевіз 1142 тонші зерна.
і ригорія ІЛЬЧЕНКА з колгоспу «Жовтень» Новомиргородського району, який перевіз 956 тонн зерна.
Переможці обласного соціалістичного змагання на зби
ранні врожаю зернових 19138 року будуть
нагороджені
Почесними грамотами обкому ЛКСМ України та редакції
газети «Молодий комунар», цінними подарунками.
Для групи переможців жнив-88 буде організовано ту
ристичну поїздку по СРСР.

ПРЕКРАСНІ БЕРЕГИ
ТАВРИДИ...
Не вперше довелося
виступати
«Проліску»
поряд із знаменитими ар
тистами. 5 все одно ці
серпневі дні 1988 року
залишаться в пам’яті се
редньої групи ансамблю
надовго.
Участь у V18
Всесоюзному
фестивалі
«Кримські зорі», виступи
у концерті, присвячено
му 150-річчю квітучого
міста Ялти й особливо в
театралізованому
святі
«Водна феєрія», а також
просто хороший відпочи
нок, купання в морі, —
все це щасливі моменти
минулого вже літа.
Розповідає
художній
керівник ансамблю А. Коротков: «На фестиваль в
Ялту поїхало 35 таншоР«стш.
Перебування в
Ялті співпало із святом
м,ста» в якому ми з заДоволенням брали участь.
самбиЦЄрТІ ВистУ«али анТаі^Ю ПІД КСР’°’’"птвом П. Вірського.

народні артист»: СРСР
А. СОЛОВ*ЯНЄНКО; В. Ков
тун, Т. Галкіна, С. Рота
ру, поет і композитор
ОРозенбаум, кірово
градський ансамбль «Нтрань» та багато інших
професійних і самидіяль-;
НИХ колективів. Мої Вії'
хованці залишилися над
звичайно задоволеним^
Найбільшу радість при
несла їм участь у показі
Фрагменту
з
балету
П. Чайковського «Лебе
дине озеро». Яким щас
тям світилися їхні очі’».
Дна
тижні
провели
танцюристи на прекрас
них берегах Тавриди. А
вже на другий день піс
ля повернення зібралися
У великому залі свогс
палацу на репетицію.
Наш нор.

«Молодий комунар»

З вересня 1988 року
Про роботу колгоспних комітетів комсомолу ми писали уже не раз. Це були ма
теріали і позитивного плану, де йшлося про досвід роботи спілчан, і критичні, коли
увагд акцентувалась на недоробках, а в деяких випадках—повній пасивності, безді
яльності цього комсомольського органу. Особливо інтенсивно критичні стріли леті
ли у даному напрямі, коли в спілчанських організаціях починались звіти і вибори.
На цих головних зборах року частенько члени деяких комітетів, підсумовуючи вико
нану роботу, нудно перераховували з папірця організовані та проведені заходи. Ні
більше, ні менше.
Розпочалася нова звітно виберна кампанія: проходять збори в комсомольських
групах, незабаром розпочнуться в первинних організаціях. І вже зараз комітетники
повинні задуматись: що ж зроблено — не для галочки, не для пункту в звітній до
повіді, а для доброго діла, чим запам’яталась людям їхня робота! Давайте з'ясуємо
) це у розмові з комсомольськими активістами колгоспу імені Енгельса — секрета) рем комітету комсомолу Валентиною АДИКОВСЬКОЮ, економістом Світланою
ЯРОШЕНКО, диспетчером автогаража Інною ОСИЧНЮК, головою профкому Юрієм
ПИСАКОВИМ. пташницею Валентиною БЕРСИМЕНКО.
У’ ОР.: Отже, завтра звітновиборні збори, де ви
повинні розповісти товари
шам по Спілці, що встигли
зробити за минулий рік, а
чого досягти не змогли. Як
що плани так і лишились на
папері, то чому це сталось і
хто тут винен?
Ю. ПИСАКОВ, начальник
штабу
«Комсомольського
прожектора»: Давай почне

•-

мо з мене, бо я, як відпові
дальний за роботу «КП»,
вважаюсь правою рукою Ва
лентини і звітуватиму в числі
перших. Відразу
поперед-,
жаю: не чекай похвальних
слів типу: все намічене —
виконали. Та й справа навіть
не в тому, дотримались чи
ні написаних планів. Я вза
галі вважаю, що на таких
ось зборах в першу чергу
треба говорити про недолі
ки, а не успіхи, тобто, варто
трохи критичніше підходити
до своєї діяльності. Бо у
нас вже так заведено: якщо
звітні збори, значить, тільки
й чуєш — провели... вико
нали... Те, що ти зробив, лю
ди й самі бачили. Ти їм розкажи, що ти не зробив і чо
му не зробив: не встиг чи
не схотів.

Звітувати
ЗАВТРА
А ЧИ ГОТОВІ ДО ЦЬОГО ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ!
молодих. Вважаю, що у на
шому активі саме такі лю
ди. Без перебільшення ска
жу — це мої найперші по
мічники і всі, так би мовити,
майбутні заходи задумую
ться саме тут.

давня не завжди просто. То
му стараюсь зібрати комі
тетчиків раненько,
перед
початком робочого дня, ко
ли ще люди на місцях, а Ва
ля, до речі, приїжджає вже
відпрацювавши, так би мо
вити, вранішню зміну, бо
йде на птахоферму ще вдо
світа.

КОР.: Валю, я ось, гортаю
чи список комітетників, по
мітила, що дехто із них оби
рається вже другий, а то
Ну, та це чисто організа
навіть і третій раз. Як ти ду- ційні моменти і не про це
маєш, чи не формальний це ми звітуватимемо. Із нас
підхід ваших хлопців і дів питатимуть про роботу і,
чат до виборів, котрі мірку думаю, саме відверта роз
ють приблизно так: а, був мова про зроблене і незробтакий чи така-то в комітеті лене дасть відповідь на твоє
цього року, хай буде і в на запитання — формально чи
н
ступному! Чи ж справді би ні підходять молоді до ви
В. АДИКОВСЬКА, секре працюєте там, що вас є за бору своїх активістів. Зна
єш, у голові весь час кру
тар комсомольської органі що обирати?

зації: Ну, в нас такого не бу
ває, щоб хтось із комітету
не виконував своїх обов’яз
ків. Бачать же хлопці й дів
чата, кого обирають, тим
більше, що багато знають
один одного по роботі, у
стосунках з рідними і дру
зями. Це теж, думаю, віді
грає важливе значення, бо
хочеться,
кому, приміром,
щоб у комсомольському
активі був ледар чи егоїст,
якому й рідна мати ніпочім,
А з другого боку треба,
щоб у комітет входили лю
ди неспокійні, ініціативні, із
такою, знаєш, організатор
ською жилкою, котрі не
тільки самі беруть участь у
вечорах чи змаганнях, а й
активно залучають до цього
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не кажи, а ми зараз не мо
жемо (як би цього не хоті
ли) в повній мірі відчути на
собі той страшенний біль,
ту розпуку жінки, у ті роки
нашої ровесниці, у котрої
на руках тільки й залиши
лись чоловікові листи і ді
ти — один одного менше.
Та, мабуть, легше (як це
дико звучить) було тим, хто
знав, де загинув чоловік чи
батько, куди можна приїха
ти, щоб поплакати над рід
ною могилою. А от у На
талки Тимофіївни Бондарен-

В. АДИКОВСЬКА: Про це,
мабуть, треба питати самих
ко/исомольців, але порів
нюючи нашу роботу і робо
ту інших організацій, не ска
жу, що працюємо гірше.
Хоча є й у нас свої пробле
ми. Одна з них, певно, за
гальновідома для всіх сіль
ських
організацій — роз
порошеність спілчан, тобто,
скажу ясніше — у наш колцентральна садиба
госп,
якого розташована на оковходять
ЛИЦІ
райцентру,
кілька навколишніх сіл. Саме там живе близько поло
вини комсомольців. Он Валя
Берсименко, член комітету,
наприклад, із Комишевого і
добиратись їй на наші засі-

титься десь почута фраза—
нехай про нас говорять наші справи — патетично, але
по суті.

С. ЯРОШЕНКО: Якщо говоритимемо про нашу кон
кретну роботу, думаю, тре
ба обов’язково згадати ве
чір солдатських листів. Він
був зовсім недавно і спра
вив на всіх велике вражен
ня. Ми, коли готували цей
вечір, ходили по хатах до
тих бабусь, що втратили на
війні чоловіків і залишились
вдовами з малолітніми діть
ми. Бачила б ти, як вони ра
до нас зустріли, як плакали,
згадуючи ті гіркі часи, їм.
же так хотілось перед ки
мось виговоритись. Бо

но чоловік пропав безвісти.
Так було написано у тому
страшному папірцеві. Дов
го чекала
вона
втішної
звістки і лише зовсім недав
но прийшов їй лист із Нов
городської області. Там, по
близу села Васильєвщина,
знайшов
останки
кількох
солдатів
екскаваторник
Юрій Сулейманович Авясов.
Юні
слідопити
місцевої
школи встановили, що один
з них — чоловік
Наталки
Тимофіївни. Тепер
Авясов
приїжджає у цю сім'ю як
до рідних людей.
На цьому вечорі не можна було залишитись спокій
ним. Плакали і ветерани, і
вдови, й артисти, слухаючи
останні солдатські листи з
тих далеких сорокових, пла
кали діти загиблих,
котрі
виросли, але так і не назва
ли нікого татом. Це треба,
звичайно, було бачити.

В. БЕРСИМЕНКО, відпові
дальна за культурно-масову
роботу: Якщо чесно, то хва
литись, як бачиш, є чим, бо
і задумали, і провели всьо
го немало. Звичайно, готу
вали всі вечори і змагання
не одноосібно, а в спів
дружності з
працівниками
колгоспного будинку куль
тури. Кажуть же, що одна
голова добре, а в нас он
скільки голів. Отак у гурті й
народжуються цікаві іде? й
задумки.

Весною у районному БК
проводився вечір
«Випробуй себе», де змагались
хлопці нашого господарства
і сусіднього колгоспу імені
Леніна. Яких там конкурсів
тільки не було! Один з учас
ників — Юра Писаков. Як
тобі такий конкурс-демонстрація екстравагантних мо
делей одягу двотисячного
року у виконанні головного
енергетика Валентина Горбенка? Юра ж коментував
кожну деталь
останнього
крику моди. Ой, хлопці і
«Свинарочку» танцювали (ці

два господарства — імені
Енгельса та
імені Леніна
спеціалізуються на вирощу
ванні свинини— АВТ.), на хо
дулях ходили, вірші склада
ли на кожного члена коман
ди і салати готували, взага
лі — куди не глянь, одні та
ланти.

і. ОСИЧНЮК: Кілька слів
скажу про організацію со
ціалістичного змагання в автогаражі, саме про це зві
туватиму на зборах. Чогось
особливо
нового
немає.
Форми організації змаган
ня та й стимули, мабуть, та
кі, як і скрізь. Гаряча пора
була ось під час жнив. Ко
жен день вивішували в агітвагончиках, на тракторній
бригаді блискавки, інформа
тори, старались, щоб жни
варі щодня знали, хто попе
реду, а хто відстає. Не об
минали увагою і молодих
водіїв, тим більше, що Ста
ніслав Кордюков із комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу автогаража і в ми
нулому році був перемож
цем колгоспного
соціаліс
тичного змагання і в цьому
році — у числі перших.

КОР.: Я помітила, що ми*
нулорічні випуски «Комєос
мольського прожектора» бу
ли якісь яскравіші, краще
оформлені і від цього вида
вались дотепнішими в трохи
влучнішими. Чому ж нині во
ни були занадто сірі?

Однак робота моя обме
жується не тільки жнивами,
такі ж інформації готуються
під час посівної,
масової
заготівлі кормів, а попереду
ще збирання цукрових бу
ряків. Аж зимою стане спо
кійніше.

Ю. ПИСАКОВ: Відсутність
у комітеті художника — це
наша біда.
Раніше в штаб
«КП» входила Таня Качаненко, яка дуже гарно малює й
саме вона й оформляла веї
випуски «прожектора». Те
пер Тетяна у декретній від*

Ю. ПИСАКОВ: Хлопці із
гаража й справді працюють
непогано, але одного разу і
вони
потрапили в
наш
прожектор —
це
коли
дружно не прийшли на політзаняття. Хоч і ображались
трохи, та самі винні. Ну, а

пустці і ми без неї, як без
рук. У колгоспі, правда, е
штатний художник, але у «
нього своя робота і не зав
жди буває змога
яскраво
оформити результати про*
ведених рейдів. Оце такий
мінус.
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У кожний рейд запрошу«
вали спеціаліста з тієї галу
зі, яку мали перевіряти, чле
нів групи народного конт»
ролю, щоб порушники були
покарані не тільки словом
у наших випусках (на жальа
не завжди вони досягають
потрібного ефекту), а й рі
шенням правління колгоспу
чи парткому, коли мова йде
про комуніста.

ВІДСТУП АВТОРА. Є деякі проблеми і в тій сфері,
за яну відповідає Валя Берсименко. Хоч і зроблено там
багато. Стосуються вони, певно, не тільки комсомольського комітету, а й інших організацій, котрі відають кад
рами культпрацівників. Справа в тому, що у Солдатсько
му, котре належить до цього колгоспу, немає в клубі _
кваліфікованого спеціаліста. Для того, щоб"якось випра-^

вити становище, колгосп у цьому році направив до вузу
двох випускниць загальноосвітньої і музичної шкіл з
надією, що в майбутньому матиме гарних спеціалістів
(на час написання матеріалу дівчата здавали екзамени)«
Можливо тоді трохи б тіснішими були зв'язки керівни
ків відділкових клубів і комітету комсомолу, бо може й
не погодяться зі мною комітетники, але мені здається^
що більша частина заходів, організованих ними, прово*
диться в будинку культури на центральній садибі е*оспо°
дарства. До сіл же ці заходи добираються рідше.
КОР.: У минулому році на кому, підсуваючи рознаряд
період проведення звітно- ку, а приймаємо лише тих,
виборних зборів у вас на хто сам виявив бажання. У,
обліку було 32 комсомоль минулому році, наприклад,
ці, зараз їх уже 42. За раху- підходить до мене Гриша
нок кого поповнилась орга Ступак і просить — прийміть
нізація: ви прийняли до у комсомол. За власним ба
Спілки свою місцеву мо жанням прийшов і Вітя Нег*
лодь чи її поповнили люди ров, він зараз в армії слу*
зі сторони, тобто ті,
хто жить. Обоє працювали трак
прийшов працювати у гос тористами, хлопці добросо
подарство?
вісні, сумлінні і ми їх прий

В. АДИКОВСЬКА: Ниніш
нього року у господарстві
до комсомолу не
вступав
ніхто. І не тому, що живуть
у нас одні пенсіонери. Є
кілька чоловік комсомоль
ського віку, однак,
якщо
відверто, у комсомолі
їм
робити нічого. ~Не гідні вони такого звання.
Добре,
що не тиснуть тепер із рай-
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повертаючись до запитання
про заплановане і виконане, скажу, що майже
ВСІ
намічені рейди ми провели*
Інколи, бувало, не вклада*
лись у задумані строки, бо
як ти, приміром, перевіря*
тимеш, чи гублять машини
зерно по дорозі, коли йде
дощ і всі комбайни стоять^
але, якщо відклали рейд, то
хоч через день, хоч через
тиждень, все одно його про
ведемо.

няли.
А оце недавно поставили
на облік Сергія Єременка
(він прийшов після вузу і
призначений головним зоо
техніком),
і Юру
Шпака,
котрий закінчив Гайворонське
профтехучилище.
В
основному молоді
прихо
дять у колгосп уже э ком
сомольськими квитками»

Ось такою вийшла розмова. Може, не про все задумане встигла запитати бо
хлопці й дівчата поглядали на годинники: у кожного робота, а Валі Берсименко ше
й добиратись ген куди. Сергій Журавко, групкомсорг КМК водіїв Іу комітеті відпо.
відає за спортивно-масову роботу), вискочивши на хвилинку, так і не поеевнився.
Одержав наряд і, певно, в поле — тоді йшли останні жнивні дні.
к 1 *
— Хоч Сергій і пішов, але не думай, що він утік, бо нема про що говооити —Ні.
би аж виправдовувались. - Ось близенько спортзал, там різні знаряддя займайся
чим душа бажає І в с,ебе в колгоспі змагання проводимо, і в районних задніх не па
сем Спитаи он Кості (неподалік схвально кивав головою райкомівець Костянтин шХ
ра, з яким приїхала сюди), він не дасть обманути.
т«

Я їм Вірила, бо бачила, наскільки впевнено і докладно розповідали комітетник»
про свою роботу. І про що б мова не заходила, все знала комсомольський секретар
Я и не дивувалась - вже була по.нформована, що спілчанським ватажком Валя обЕ
раеться четвертин рік Із евтми зауваженнями і пропозиціями виступала Адкковсью
і на зустрічі членів бюро райкому Компартії України з комсомольським ативом
району, і на засіданні дискусійного клубу для молодих, котрий створений при ра£
комі комсомолу. її знають як принципову, відверту людину
р р
СміЯєть«.ДУМв€Ш' Ви6еругь те6е * цього ₽ОНу! - ’«питую. - Заслужила чи нН
А все-таки — виберуть чи не виберуть!
и » ю
х СО
«о 2 о.

Новоархангельсьиий район.

Розмову провела Ольга ПИЛИПЕНКО,

«Молодий комунар».

ТюІ ТОГлої

ОЗ В ОЛЮ собі спочатку дещо ризиковану ана/Д логію: не лише у мистецтві, а й у політичній
освіті головним мало б стати прагнення радувати
людину — в даному випадку це може бути радість
пізнання. Розумію всю фантастичність і невідпо
відність реальному станові речей такого положен
ня, в усякому разі для Бобринецького району. Ад
же, як відверто визнав другий секретар райкому
комсомолу Вадим Мирненко, поки що питання
стоїть так: як зібрати комсомольців на чергове
заняття школи комсомольської політосвіти? Тоб
то, настала пора нарешті визнати, що в районі
немає шкіл, які б справді притягали до себе ком
сомольців та молодь (між іншим, коли про це
зайшло в нашій розмові, Вадим резонно зауважив,
що їхній район не є сьогодні чимось винятковим).
Отже, підготовка до
нового навчального року
в системі комсомольської
політосвіти триває. Чи ж
привнесе вона які карди
нальні зміни у роботу
комсомольських
політшкіл? Певно, якоюсь мі
рою знайти відповідь до
поможе виклад нашої з
В. Мирненком розмови.
КОР.: Мабуть, голов
ним у минулорічному ек
сперименті
в системі
комсомольської політос
віти було впровадження
нових форм проведення
занять...
В. МИРНЕНКО: Так,
це словосполучення —
«нові форми» — звучало
досить часто. В тому
числі й на семінарах,
пропагандистів, секрета
рів комсомольських ко
мітетів. Але що означа
ють ці «нові форми»? Які
з них конкретно нам
сьогодні під силу впро
вадити у себе? Мабуть,
, з огляду на цілий ряд
задавнених проблем ком
сомольської політосвіти
(підбір
пропагандист
ських кадрів, забезпечен
ня наочністю та посібішками, хронічна неявка
слухачів,
відсутність
контролю, начотництво,
формалізм), наші мож1 ливості тут були й зали
шаються
невисокими.
Однак ми пробували то
рік створити у себе в
райцентрі
дискусійний
клуб — форма ця, безч
перечно, цікава. Та, зно
ву ж таки, по-справжньо
му реалізувати задум
не змогли через відсут
ність грамотних методис
тів, через пасивність са
мих секретарів комсо-

мольськнх
організацій,
які стали членами дис
кусійного клубу.
Початок був ніби і багатообіцяючим:
збира
лися за чаєм у читально
му .залі райбібліотекп,
пропагандист О. В. Данилюк ділився своїми
задумами й пропозиція
ми, але клуб не склався:
явка погана, дискусії не
вдавалися...
КОР.: Як видно із ва
ших планів, у колгоспі
«Комінтерн» планувало
ся створити базовий ка
бінет комсомольської по
літосвіти...
В. МИРНЕНКО: Зупи
нилися на компромісно
му рішенні: проводити
заняття комсомольської
політшко^и цього райцептрівеького колгоспу в
кабінеті партійної політ
освіти (він тут — один з
кращих у районі). Осо
бисто я вважаю такс рі
шення виправданим, бо
принципових відміннос
тей у оформленні таких
кабінеті», як ми знаємо,
немає. Краще створити
комсомольський Кабінет
політосвіти там, де не
має партійного. Та сьо
годні це завдання, ми, як
це не прикро, не викона
ли через брак приміщень,
які можна було б при
стосувати під кабінет.
КОР.: Отже, якщо су
дити з ваших слів, кар
динальних змін у матері
альній базі, організації
занять, підготовці пропа
гандистів цього року че
кати не доводиться?
В. МИРНЕНКО: Ні,
чому ж, зміни є. Стосу
ються вони, правда, не
підбору пропагандистів

(це, на мою думку, най
більша проблема) і не
зміцнення матеріальної
і
Г"
бази. Сподіваємося по. .......... ......
ж
силити
контроль
за про
веденням занять з боку
райкому комсомолу, і ось
яким чином. Якщо торік
у нас було 38 шкіл, то
цього навчального року
залишиться 18. Це ті, де
найбільше комсомольців
і які краще забезпечені
кадрами пропагандистів.
Слухачі решти шкіл (як
правило, в малочисельник
комсомольських органі
заціях) увіллються до
шкіл партійної освіти,( де
і матеріальна база кра
ща, і з пропагандистами
менше проблем.
КОР.: А які ваші пла
ни стосовно вдосконален
ня методики навчання?
В.МИРНЕНКО: Яки
хось остаточних рекомен
дацій про кількість кур
сів та їхню спрямова
ність ми досі не одержа
ли, хоча передбачається,
що їх буде шість. Через
те поки що зосередили
свою увагу на підготовці
формування шкіл, що за
лишилися,
підготовці
списків майбутіх слуха
чів...
К ОДРАЗУ переконався навчений дос
відом читач, ознайомив
шись із викладом нашої
з В. Мирненком розмо
ви, політичне навчання
молоді в Бобринецькому
районі справді не має
поки іцо нічого спільного
з мистецтвом. Натомість
є схожість із тим, що
прийнято називати імі
тацією мистецтва... Звіс
но, йайлегшс в усіх його
недоліках, які видно не
озброєним оком, звину
вачувати райком комсо
молу й самого В. Мирненка, якби не деякі
«але»... Взяти хоч би й ту
обставину, що рекомен
дації (аналогічні тим, які
чекають у районі цього
року) минулого року ре
комендували впроваджу
вати, приміром, нові фор
ми навчання «на розсуд
пропагандиста». А чи має
кожен реальний пропа
гандист (той, хто пра
цює а колгоспі зоотехні
ком, інженером, агроно-

З вересня 1983 року

мои) час і спеціальні
знання для того, щоб
щось вибирати на свій
розсуд? Мабуть, голов
ним недоліком всіх реко
мендацій, які надходили
в школи досі, є гхня ві
дірваність від конкретно
го життя слухачів. То чи
е резон практикувати їх
і надалі, зберігаючи в цій
справі строгу централіза
цію в теперішній її фор
мі? Питання залишається
відкритим.
Ще одне запитання, що
випливає з нашої розмо
ви: чи слід чекати, зва
жаючи
на скорочення
кількості підзвітних рай
комові комсомолу політшкіл, якісних змін У ро
боті тих, що залишили
ся? Як вважає другий
секретар,
головною (і
єдиною) перевагою такої
реорганізації є можли
вість тіснішого контролю
за проведенням занять.
Але давайте дивитися на
речі реально: чи хоч один
перевіряючий забезпечив
коли хорошу явку слу
хачів до комсомольської
політшколи, де панують
формалізм, начотництво
і нудьга? Відповідь, як
кажуть, відома кожному.
З цього приводу вар
то переглянути торішній
графік контролю за про
веденням занять у комс о м о л ьс ьк и х пол і т ш ко л а х
Бобринецького
району.
Як добре видно з нього,
сякий - такий
контроль
працівники райкому здій
снювали у перші тижні
занять, та з часом їхній
запал помітно пригас, а
після Нового року коит-

роль як такий став рід
кісно-епізодичним.
Однак справа навіть
не
в
систематичності
контролю, а в чомусь ін
шому. Може, в його від
дачі, корисності для слу
хачів і
пропагандиста?
Ознайомившись із звіта
ми перевіряючих про від
відання занять, у графі
«Выводы и предложение
проверяющего»
можна
знайти або пропуски, або
такі записи:
«Несвоевременная явка
слушателей» (цікаво, що
хотів сказати таким «вис
новком» перевіряючий?);
«Плохая явка на заня
тия» (знову, як це розу
міти — як пропозицію?);
«Начинать занятия без
опозданий»;
«Активизировать слу
шателей,
предоставит*
возможность дискутиро
вать на занятии»...
Звичайно, мало що мо
жуть дати такі «перевір
ки». До речі, як видне з
цитат,
документація а
політосвіті,
рСКОМСНДО’
вані пропагандистам тек
сти, а звідси й саме ве
дення занять — все це
нерідко здійснюється ро
сійською мовою, навіть
там, де і пропагандист,і
слухачі
в звичайному
житті користуються ук
раїнською. А як же бути
з ленінським
положен
ням про українську мову
як засіб комуністичного
виховання мас? Доводи
ться засумніватися в то
му, що слухачам краще
учитися
дискутувати
спершу не рідною, а ро
сійською мовою.

Певно, ці та інші проблеми комсомольської ПО
появилися у Бобринецькому^ районі (та й
не тільки) не сьогодні й не вчора. Через те для
їхнього вирішення потрібен час. Але це не значить,
. звичайно, що не слід поспішати — хоч би й із ти
ми ж рекомендаціями на новий навчальний рік.
Готуючи до друку даний матеріал, ми звернулися
з цього приводу в Будинок політосвіти обкому
Компартії України. Консультант з питань комсо
мольської політосвіти В. Т. Кажанов запевнив:
«Як тільки рекомендації до нового навчального
року в системі комсомольської політосвіти надій
дуть із Києва, одразу запропонуємо їх для публі
кації в «Молодому комунарі». На цьому й хоті
лось би закінчити сьогоднішню розмову: споді
ваємося, що рекомендації нарешті надійдуть і бу
дуть конструктивними й діловими.
ЛІТОСВІТИ

Бобринецький район.

С. ПЕТРЕНКО.

І

■ ‘ШГ

Чи далеко від часу атомного бомбардування ХІросіми
Ідо наших днів? Для американця РІчарда Шервуда це за
питання сповнене особливого змісту, йому, тоді військо
вому льотчикові, випало фотографувати руїни японського
міста-страждальця одразу після атомного
бомбового
удару. Шок від побаченого став причиною того, що
Шервуд врешті-решт став активним борцем за мир. Про
це він завжди розповідає під час маніфестацій проти за■ грози ядерної війни, в яних бере участь.
І
Так було й під час радянсько-американського Маршу
миру, який розпочався в Одесі, а трохи більше тижня
тому проходив і територією нашої області. Як ці квіти в

став символом взаєморозуміння двох великих"наоолі’в
свідченням того, що майбутнє світу — на шляхах иьогл
взаєморозуміння й співробітництва.
и
Зустрічі, розмови й розповіді тих двох днів, коли учаг
ними походу перебували на Кірсвоградщині. ще
пам ятатимуться ульянозцям та гостям району
Впмї/
певне, будуть ще одним із тих численних зв’язків
ямі’
з’єднали радянський та американський народи нині Лп
дяки перебудові.
и
’ завДівчатка, які займаються в Ульяновському пайоннпм«
будинку піонерів та школярів, знайомлячись і з Гостем з

СП₽АВД), записали
Р ганські ровесники.
долаюч^а?лНСЬ”иі* Соі°3 їхні «««■
До порозуміння' тепеп -к
мовний бар’єр, прийшли
-ким зустрічам і заходам” як аЗимуть більше. Завдяки
Маршу миру на
ЯН Т ’
відбулися в хоЮ
€прЄНКІЬСЬКОМУт Киє9і-- ДІДИНІ’ а згодом — у Корсунь

одногГР-°3у”0і""”Нр"ам0де“уваагяШУ стало: можливості Дпл
Д ого и взаємна повага? увага Д° Думок та потреб одн*

—.

Фото с. ФЕНЕНКА.

«Молодий комунар»

З вересня І988 року
такої кав’ярні у Кіровограді та
області нема. І кафе «Біля трьох
млинів» також. Це вже щось із історико-пригодницьких романів типу Олек
сандра Дюма. Але коли б ви захотіли
У нашому благословенному Кіровогра
ді знайти щось пов’язане з історією, то
крім увіковічненої Ятрані, годі й гадаЩось роздивитися! Туман. Зацикли
лися на Ятрані. Ми про це вже, зреш
тою, писали. Поки ви читаете, Ятрань
може зринути ще десь. Дорогі земля
ки, що ж заважає вам виявити хоч трі
шечки фантазії? Знаємо, скажете: а ми
тут до чого, ми, чи що ті вулиці та рес
торани іменуємо? Не ви, звичайно. Вже
доводилося нам писати, як шукали
назву для літературного кафе. Оголо
шений нашою газетою конкурс приніс
-£?Усе ТУ ж оскоминну «Ятрань». Ну, ще
«Пам ять». Прикро за це велике і свя
те слово. Нехай краще пам’ять буде в
ножному з вас. Між іншим, саме пам ять і повинна допомогти вам у вибо
рі назви літературного кафе. Не зава
дила б пам ять і тим, хто іменує нові
вулиці, кінотеатри. Не можна ж усе
так спрощувати. Живемо в краї з та
кими літературно-мистецькими тради
ціями. Чому яку-небудь кав’ярню не
пов’язати з іменем Мартина Борулі,
створеного талантом нашого земляка
Карпенка-Карого? Невже тому, що Боруля не знав, що з тою кавою робити:
чи до борщу, чи як! Ми з друзями наТзиваємо отой магазин-кафе, що на ро: вулиць Шевченка і Луначарського,
залом, Погребом чи навіть «Гостиу Прокопа». Прокопа там немає,
звичайно,, а гостина буває доброю. Ви
віска ж — «Кава, соки, морозиво»... Та
й інші точки громадського харчуван
ня — «Весна», «Київ»,
«Україна»,
«Юність» — у кожному місті є. А ось
«Добруджа» суто наша, хоч і позичена
у болгар.

Сьогодні, коли ми так багато говори
мо про охорону пам’яток історії і
культури, коли виникають численні
; у добродійні фонди, повертаються старі
назви не лише вулицям, а й містам,
треба б подумати й про те, щоб кожне
.місто було своєрідним, неповторним у
найменуваннях. Ні, ми не про те, щоб
повернути назви всім вулицям. Це бу
ло б примітивно, та й не мала біль
шість наших вулиць якихось особливих
найменувань. Приміром, у Кіровограді
вулиця Луначарського була Еванівською, Карла Маркса — Великою Пер
спективною, Леніна — Двірцевою, Де

кабристів носила назву Інгульської. До
речі, Інгульська вулиця у Кіровограді
е й тепер. «Інгул» — це якраз із тих
назв, що й «Ятрань». Декабристів —
теж. Вулиця, площа, ще й провулок,
який старожили іменують Липовим, —
там справді розкішні дерева. Перейме
новано вулицю Ельвортівську на Жовт
неву. Це зрозуміло. Не вистачало ще
увіковічнювати пам’ять експлуататор
ських класів! € в Кіровограді вулиця
Жданова. Є в області господарства
його імені. Після статті Ю. Карякіна в
недавньому «Огоньке» сумнівність збе
реження цієї назви стала очевидною.
Ті, хто перейменовував вулицю Суворівську у Ливарну, певно, нічого не ма
ли проти О. В. Суворова, тоді чого ж!
Деякі перейменування носять досить
необов’язковий характер. Літні кіровогРадці й зараз кажуть: «Живе на Пер
мі», тобто на колишній Пермській, яка
дістала назву від Пермського полку,
що колись там стояв. Тепер це вулиця
Яна Томпа. Стара назва зафіксувала
момент історії міста, і можна було її
зберегти, а ім’я Яна Томпа присвоїти
новій вулиці.
Центральну правобережну
частину
Кіровограда досі неофіційно іменують
Виковою, від колишніх Нижньої та
Верхньої Викових вулиць. Одну назва
ли іменем Пушкіна, що зрозуміло: в
одному з будинків колись зупинився
великий російський поет по дорозі на
південь. Іншу — Чапаева. Чому саме її?
Обласний центр виростає з кожним
днем. Як називають вулиці у нових
мікрорайонах? їм обов’язково дають
імена заслужених людей. Ніхто не про
ти космонавтів і Героїв. Воронь боже
таке подумати. Але ми проти однома
нітності. Погляньте, всі вулиці в Кіро
вограді носять чиїсь імена і в рідкісних
випадках пробивається щось
безвід
носне до імен. Хочеться чогось неуніфікованого, свою.
Значний період життя одного з авто
рів статті пов’язаний з вулицею Плю
щихою. Мабуть, не'треба називати міс
то, кожен зрозуміє, що це Москва.
Справа не тільки в «Трьох тополях на
Плющисі». До речі, тополь там ніколи
не було. Просто іншої такої вулиці не
має ніде. Унікальні київський Хрещатик,
одеська Дерибасівська.
Але важко пригадати якусь назву, що
була б типовою лише для Кіровограда.
Сам Кіровоград раніше звався Єлисаветградом, короткий час — Зінов’євськом, Кіровим...

Немало поселень на території тепе
рішньої області заснували переселенці
з берегів Адріатики: у Новомиргороді
частину міста й тепер називають Чор
ногорією, і зараз там зустрічаються
типові югославські прізвища Кулинич,
Лукич, Ковачевич. Цей період історії
краю практично не відображений
у
найменуваннях.
Назва села Федвор
Олександрівського району — теж серб
ського походження. Перейменували в
Підлісне — бо коло лісу розташоване
Скільки в країні сіл біля лісу! Є і в об
ласті Лісне, Ліски, Лісниче, в Федвор
був один.

Карта області взагалі дас цікавий
матеріал для роздумів. Можливо, наші
дані трохи неточні, адже час іде, о наз
вах відбуваються зміни, та не думаємо,
що такі вже радикальні. Подивимося
на назви сіл. Рубаний Міст Новомиргородського, Калантаїв Світловодського,
Скалівські Хутори Новоархангельського, Павлиш Онуфріївського районів —
назви запам’ятовуються,
приваблю
ють, видно, що вони носять географіч
ний чи історичний відтінок. Разом з
тим ми маємо 7 Андріївок, 8 Мар’янівок та Костянтинівок, по 6 Тарасівок,
Володимирівок, Водяних, 9 Лозоваток,
по 5 Березівок, Григорівок, Ганнівок,
Федорівок, Василівок. Подекуди, пев
но, ці розхожі назви давав сам народ,
але часом вони явно нав’язувалися
штучно. Наприклад, Юзефівка Новомиргородського, Юзефове
Ульянов
ського, Юзефпіль Ульяновського райо
нів дружно стали Йосипівнами, а Янове Світловодського та Янопіль Новомиргородського — Іванівнами. 6 ос
танньому районі був ще Янів Міст, то
він став просто Мостовим.
Чим умотивовано такі заміни? На на
шу думку, тут доречно згадати розка
заний Іриною Вільде у книзі «Повно
літні діти» анекдот. Свого часу на Бу
ковині частина населення дуже прагла
зробитися шляхтою, тобто панами. Хо
ча б номінально, от і ставали
Івани
Янами, Йосипи — Юзефами, а на під
твердження «дворянського походжен
ня» носили камізельки — типовий одяг
польського панства. От зустрічає пе
рехожий на полі босого чоловіка, що
копає картоплю: «Здоров, Іване?». -—
«Янек я!». — «А де ж
камізелька
твоя?». — «А онде на межі лежить,
зняв, щоб не зносилася!». Мабуть, перейменувальники хотіли
підкреслити,
що в нас не може бути нічого спіль

ного з такими людьми. Та й це ж —історія. У Добровеличківському районі
теж, очевидно, відхрестилися від «іноземності» перейменуванням села Ста
рий Данціг (Данцігом іменувалося ко
лишнє пруське, нині польське
місто
Гданськ) у Прибережне, а в Бобринецькому — Базилевого у Веселівку.

То тоді вже 6 треба Василівна, адже
французький Базіль — це наш (а за
походженням грецький) Василь...
І вже зовсім незрозуміла заміна Мамалата і Бельведерів Новоархангельського у Вільне й Синюху (уже є така
річка), Кагарлика Добровеличківського
і Кошар Олександрівського районів—
в Осикове й Берегове. Від таких без
ликих назв, як ці нові, карта рябіє:
Вільне, Бокове, Сильне, Зелене, Верх
нє, Зразкове, Завітне, Чарівне,. Пишне,
Вірне. Здебільшого це невеликі села з
так званих колишніх неперспективних.
Півтора десятка напіврозвалених хати
нок — і яке-небудь Радісне...

Повернімося ще раз до Кіровограда.
Ім’я С. М. Кірова увіковічнено у самій
назві міста, у головній площі, заводе.
Є вулиця Кірова, а коли в місті утво
рилося два райони, ще й один із них
став Кіровським. Думаємо, що така
множинність не нагадує зайвий раз про
шану до людей, чиє ім’я дається, як за
думувалося. Навпаки, це звучить прос
то набридливо і знецінює повагу.
А той же Світловодськ? Красива
назва, ніде правди діти. Та стільки
«водськів», «градів» і «горськів» у Со
юзі, прямо в голові паморочиться. А
ось Табурище — неповторно.
Давайте ж фантазувати. Історичний
досвід теж допоможе нам визначити
свою індивідуальність, несхожість.

Тільки давайте фантазувати так, щоб
фантазія, народившись в одному кабі
неті, не перекочувала одразу в офі
ційні документи.
Давайте обговорю
вати пропозиції про перейменування
всенародно, щоб нові назви
вулиць,
сіл і міст задовольняли людей, котрі
там живуть, щоб у кафе, театр, клуб,
магазин хотілося зайти вже
заради
назви, як у кіровоградську «Оксану».
Юрій Антонов оспівав вулиці Каштано
ву, Абрикосову, Тінисту, Виноградну.
І нам усім буде приємно пройтися про
вулком Старих Тополь, навіть якщо оба
біч нього шелестітимуть молоді
де
рева...

В. ЛЕВОЧКОр
Н. ДДНИЛЕНКО.

«Молодий комунар»
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З вересня 1988 рому
ВІД АВТОРА
ИМ, хто полюбляє кривотлума
чення, перестрахувальникам із
чиновницького апарату, всім небай

Т

дужим до проблем екології хочу
пояснити мету цієї публікації. Вона
викликана ніяк на бажанням зроби
ти сенсацію, яка сколихнула й наля
кала б мирного обивателя. Ні. Час
(навіть календарний!) диктує необ
хідність знань про умови, обставини
і наслідки нашої активної життєді
яльності.
Чистота рідного дому, якщо його
мислити ширше (не тільки як власну
домівку) — село, місто, країна, пла
нета — потребує вже зараз дуже
серйозної уваги від кожного. Адже

на поверхню. Валерія ніде нема.
Гукаю — мовчання. Поглядом шу
каю внизу і не одразу помічаю, що
на перекритті, де ми раніше стояли,
не вистачає третьої, останньої пли
ти. Коли побачив її долі, в очах
потьмяніло, серце тупо
закалатало...
Несподівано з-під води якось міш
кувато, боком вивернувся на камінь
Валеоій. (Промайнуло, може секунд
двадцять, а тоді здалося
в Де
сять разів більше). Кров, майже не
ВИДНО, ТІЛЬКИ ногу тримає дуже пря
мо, перекошене обличчя, аж начеб
то білі очі — очі людини, яка тільки-но побувала за межею життя.
Не буду переповідати, як мужньо
вів себе мій товариш, як ми видер
лися нагору, як дісталися домівки.

ленн,, опр.ч д.о,й.
служб,
кровно
ТХІЛЬ.
ки мешканці міс,д чГема / -єтьсй
враження.

Діленням
МІСЬК‘
санепідстанціі 8. Я. ГУСЄВА.
__ з року В рік ми ведемо кон
ковтну боротьбу з конкретними винуватцями забруднення водоймищ.
Але виробниче об єднання «ДРУ*маш» і завод радіовиробів продов
жують скидати із стоками залізо.
«Гідросила» — нітрати, які забира
ють кисень, такий необхідний для
самоочищення води. Особливо нас
непокоїть стан очисних споруд ста
рого майданчика заводу дозавтоматів та м’ясокомбінату. Бід першого
в Інгул із стічними водами попадає
хром-речовина, дуже токсична для
організму. Наслідки роботи другого
будуються на парадоксі: чим ефек
тивніше працює м’ясокомбінат, тим
більше він забруднює річку.

зростання його
об’єктів. Біда а ^водоохоронних
розрив стає дисг?.’ Г°. Ч8С минас'
лужувати прог-1 Н8Д°'
,
Н 2 ■ Чвиство - сил.
Зараз ми маєА
потужністю 30^1.Лсн*
ди на добу. Одна?‘У6ом
в
тисяч. Про яку ?’0ЖИВа£М° 100
може йти мов 'іІивНУ °ЧИСТКУ
' КО д друга черга
ОС такої ж потух
а
/.-та
повинна 6ула ста.и до ладу
1986
; (ї
кошторисна вапт„
1
/ 7
774 тих-оо; .,.^^1° мільйонів
223 тисячі карбо:
Головним
підрядником
«Ировоградміськбуд» («іруіо°■ м
їй О. в. Кушнір) — за пер;од .
татку будів
ництва освоєно на»
но" 3 мільйони
378 тисяч. За наиХ
• • даними, на
об ЄКТІ ІНОДІ ^
Г— ’•^жроє чоловік.
Тепер порахуємо
втече в Лету, nepj°ЖКИ ш,е В°ДИ
місто одержить другу і всі
наступні заплановані черги очисну '■
Я ИОРУА-

«ойко с»ОЗНАЧАЄ ДІМ

«ВОЗДУХА БЕРЕЖИ»

А може, це СЛОВО походить від «Ой!»?
Невже через
безоглядність
та безпринципність

господарських
керівників,

споживацьке
ставлення

туристів та
а втом обіліспі і в

коли-небудь

стануть
пророчими слова
нашого

поета-земляка
Арсені я
1 арковського...

бурхливий розвиток науки, техніки,
індустрії не завжди був йому на ко
ристь. І що буде з ним далі, яку
спадщину в ньому ми залишимо на
щадкам, треба вирішувати
опера
тивно, розумно, врівноважено. Не
заплющуючи сполохано очі, не че
каючи вказівок «можна» — «не мож
на», відверто, гласно. Бо може тра
питися, що згодом питання про охо
рону здоров’я людини може пере
творитись у питання про охорону
ЖИТТЯ.

Наведені цифри і факти мають
документальне підтвердження.

ЗА ТРИ ДЮЙМИ
ВІД СМЕРТІ
Це сталося влітку минулого року.
Ми з Валерієм недільного ранку
пішли по гриби. Перейшли міст че
рез Сугоклею поза хімчисткою, під
нялись на пагорбок і заглибились у
лісосмугу в надії на вдале «тихе по
лювання». Та чомусь не везло... Чи
місце тут не грибне, чи грибники з
нас поганенькі. Вирішили прямувати
а бік старих покинутих ферм, де
могли натрапити на печериці. Але
знайшли зовсім інше: напіврозвалені будівлі, уквітчані
бур’янами в
людський зріст, купи битої цегли,
залізну і бетонну арматуру — все Це
покрите багном і брудом. «Скільки
ж тисяч карбованців тут гниє», —
міркували ми.
Залишивши цю пустку, перейшли
балку, і опинились в іншій лісосмузі.
Марно пропетлявши в ній з півго
дини, ми вийшли на галявину, яка
кінчалася урвищем. Знизу долинав
шум. Валерій підійшов до краю,
помацав ногою землю. Після дощу
грунт був ще слабкий, і тому окра
єць виступу посипався донизу. Я
наблизився, став
поруч з товари
шем. Картина, яку ми побачили, ви
кликала в уяві окремі епізоди кіно
фільму «Сталкер» А. Тарковського.
З правого боку майже правильного

півкола урвища на півтора метра
нижче рівня землі стирчала досить
об’ємна бетонна труба, з неї вири
вався каламутний жовтаво-зелений
потік і водоспадом ринув на дно.
Там, на шестиметровій глибині впе
ремішку з глиною і щебінкою були
розкидані бетонні куби, уламки гра
ніту, залишки залізних труб, муфти,
інший будівельний мотлох. Вода,
пробивши собі дорогу, то примхли
во розливаючись, то ховаючись в
бур'яні, котилася в Сугоклею. Все
це створювало сильне і гнітюче вра
ження.

Цей природно-індустріальний апо
каліпсис зацікавив нас. Прямо пе
ред ногами здіймалась залізобетон
на споруда, що нагадувала колодязь
водоводу або опору незавершеного
мосту. Ми ступили на неї. В щілині
між плитами, куди я спустився сам,
були помітні сліди людського пере
бування: газета, сковорідка, кастру
ля... Не встиг я вигукнути, що тут,
мабуть, живуть «бичі», як над голо
вою щось загуркотіло, посипалася
земля.
Зачувши недобре, швидко виліз

Можу додати тільки, що після огля
ду лікаря Валерій, посміхнувшись,

сказав: «От і не вір після цього в
долю...».
Прогулянка
коштувала
йому тижня постільного режиму, а
криваві синці ще довго не сходи
ли...
Подібний синець і досі не сходить
з моєї душі (можете читати — «пси
хіки»). Чому? Тому, що я ношу в ній
і свою вину і вину тих, хто залишив
нам у природі отой «подарунок».
Задумайтесь: якби замість нас там
опинилися діти, що цілком можливе
й зараз. Сталася б трагедія.
Від неї Валерія відділяло кілька
дюймів. Плита, на яку він ступив,
ніби навмисно була покладена на
дві точки опори так, що центр ваги
її був зміщений. Досить було пів
кроку, щоб вона перевернулася і
накрила першого-ліпшого. Добре,
що Валерій тренована, фізично за
гартована людина. В останню мить
спрацювала реакція легкоатлета, і
він щосили відштовхнувся від за
грозливої «могильної» плити. Вона
впала поруч.

Нещодавно я побував на тому
сумному місці. Нікому досі й діла
нема, що воно залишається так само
небезпечним, загрожуючи чиємусь
життю. Навколо урвища нема ніякої
огорожі, ніяких позначок. За це тре
ба спитати з адміністрації радгоспу
«Зоря», якому належить територія.

ЖИВА И МЕРТВЯЩА
ВОДА
В одному із старих довідниківпроспектів Кіровоградщина названа
багатим і неповторним краєм. Як
що замислитись і співставити мину
ле з сьогоденням, то другий епітет
(«неповторний» край), відгукнувшись
луною від берегів пам’яті, почне
звучати в свідомості тривожними
ударами дзвонів. Так, дійсно, не
повторяться вже в своїй минулій
красі Інгул, Чорний Ташлик, Громо-

клея, Тясмин, Березівка та багато
інших великих і малих річок. Невже
через безоглядність та безпринцип
ність господарських керівників, спо
живацьке ставлення туристів та ав
томобілістів
коли-небудь
стануть
пророчими слова нашого поета-зем
ляка Арсенія Тарковського:
Река Сугоклея уходит в камыш.
Бумажный кораблик плывет
по реке,
Ребенок стоит на песне золотом
В руках его яблоко и стрекоза'

А где стрекоза! Улетела, д’ где
Кораблик» Уплыл. Где река»

Справа в тому, що жироловка там
розрахована на переробку 50 тонн
м’яса на добу. Насправді ж пере
робляється близько 100 тонн. А при
стрій цей — неефективний, бо давно
застарів. Тому й забиваються тру

би, і вода зворотним ходом крізь
оглядові колодязі виливається в ме
режу дощової каналізації. Зазначу:
каналізаційний колектор теж
час
уже міняти. До речі, в аварійних
скиданнях біля мосту по вулиці Терешкової періодично беруть участь
молокозавод та маслосирбаза. По
переджую рибалок, яких спокушає
добре клювання: стережіться, риба
тут поступово
отруюється
фека
ліями.

Неабияку роль у забрудненні во
ди відіграють приватні оселі, роз
ташовані на берегах Інгулу, Біанки,
Сугоклеї. їхні господарі безсором
но влаштували там незаконні звали
ща. Ними час від часу користуються
й деякі підприємства, на яких
не
працюють станції нейтралізації. Та
ким чином у воду попадають част
ки нікелю, ртуті, сурми, кадмію, за
ліза. В результаті вода відкритих
джерел, протікаючи через
місто,
забруднюється в кілька разів вище
норми. За даними лабораторії міськсанепідемстанції, якість води в Інгу
лі змінюється в такий бік: прозо
рість зменшується втричі, кількість
завислих речовин зростає в 6,3 ра
за, органічних речовин — у 6 разів.
Крім цього, виділяються збудники
інфекційних захворювань (сальмо
нела].

Проблема питної води давно тур
бує кіровоградців і за кількісними,
і за якісними показниками. З підве
денням дніпровської нитки водово
ду доза питної води на душу насе
лення набагато збільшилась.
Але
збільшилось і саме населення, і
значна частина підрозділів інфра
структури міста. Не змінюється ли
ше стан міського водопроводу, кот
рий Є одним із найстаріших в країні
3 нині діючих. Із 163 кілометрів йо
го мереж., яку треба переобладна
ти, зараз міняють від 2,5 до 3,5 кі
лометрів на рік. Хоча через велику
кількість аварій та поломок праців
ники міськкому нгоспу та водокана
лу вже дійшли висновку, що цього
надто мало. Сподіваємося, що й у
міськвиконкомі знають і про це і
про те, що відносно чиста
вода
проходячи крізь систему
міського

™
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Доречно спитати де ж й’іпплг.тСоЛвУГбИВ Кл°абРОЛЮ?' 8-и ~ на°Х:

утекла.
Де ви бачили останнім часом чис
тий, «золотий» пісок на берегах Ін
гулу або Сугоклеї? (Якщо десь і є
тримайте в секреті). Зате замість
хлопчика з яблуком і бабкою в ру.
ках стоять поблизу річок пихаті ін
дустріальні «родини». Хай собі гос
подарюють на користь економіки
та тільки не перетворюють на кло
аку навколишнє середовище. Це думка мешканців міста. А ось дум
ки спеціаліста з цих питань, заавід-

Рп ГоЛ°о ЕОДИ На РІК‘ 8 8 ^борато.

Р» водоканалу — до 3000
на відповідність ГОСТу ппоаоп Дб'Р
із свердловин підземних джерелі"
Резервуарів на зонах водовофе"'та
пикахГ ОЄМвРвЖІ <пеР«евжно в тусновки
шоДв' СЛУ>Кби Р°блять вибруднення пГт Р1^ОДЖЄрЄЛОМ
заспоруди міста Г ?оди е - °чисні
Точніше,
нестачааТмал:Л^ІВКИ-

Цей заповіт в
(переклад наш) не
сати великими
центральних ві
зобудов. на
«флагманів»
закликом, адже ви
фактів.

аяковського
дило б напина(
^ччях
паркі
нодустрі
их
и не голим
є тривожних

Серед міст Укрйв Кіровоград
належить до групи фереднім рів.
нем вмісту ШКІДГИЬі речовин в
атмосферному поіітрїдле безглуз
де, безтурботне ::і»мння до проб
лем екології та сіндрного стану
може вивести- його щіінший, більш
високий рівень. Преги цього борю
ться працівники беоато^ , конт
ролю забруднення аиосфери при
обласному гідро.
о та держінспекції по охоро- гмосферного
повітря. Так лабосяарія постійно
проводить аналіз
ря нашого
міста на 11 інгриді-Ж Крім цього,
вона надсилає прес* повітря в
Пермський центр Гцромету,
де
проводиться аналіз -ниявлення ще
10 шкідливих ре-іоИКерівник ла
бораторії С. А. МЯТО пояснює:
— В повітрі нмиюіміста в пер
шому півріччі ц. р спостерігався
підвищений вміст ДН-ИХ шкідливих
речовин. Пил — в Ираза, сажа—
в 1,2 раза, форма
— в 2,6 ра
за перевищували
но допусти«
мі норми. Вміст діу:|У азоту зна
ходився на рівні грг#іно-допустимої концентрації, а іпькість фто
ристих сполук, оксм-^азоту, сірча
ної кислоти не пер<*цувала нор
му. Найбільше першения кіль
кості пилу спостерігся й зараз в
районах ол.(ек«р--*ного заводу
та Konrocnfiorö~f>ir*iP 4их
прдаГ^ищгиТГранично до
пустимої норми С»*
В Р’ИОНІ
80 по сівалках < Ч»*а .’Т1??..!“'
воду «Гідросила» ™ цей показ-

ник — 10.
Перевищенні’ к'
і формальдегіду /
рігається в район’ і
ка» о сьомій го
в'язано з викид
сірого та ковкого

і сажі, пилу
асто спостеервона зірнку, що по
ранок цехів

ість прироЩоб оцінити •
«Червоній
доохоронної робо
ватися у її
зірці», надто заг.
татньо безвивчення не трвбг
*
'
вули/’-ми
вітряним днем- .де^дєва, І\м\вОрджонікідзе.
тягнуться
ською та Щорса * юго підпривздовж корпусів ГО-- довго білим
ємства. Взимку ТУ’ ою крешуть
не буває, і иоЛИ Іні підошваломом його зафоР** . поміж шами пласти, ясно о й наліт сажі
рами льоду харвК2 Р гостро дита кіптяви. Але ооо- ^»ся
влітку
хання заводу
рово заповВранішнє повітря
Іиеталу, маснюється запахам1’ * |в. А під кіІзаводу, на
тила, ще яких#51
нець дня на тери'л І можна поасфальті тих
рилок, який,
бачити руДУ8ат0*с‘. ■добре про
накопичуючись, на* їли дерева
сіяний попіл. Зосв" І» літнім певиділяють мєніііє * йважче. Що
рехожим тут Диха^ рів, які пра
вже казати про Р вах, наприцюють тут в таки1
сірог »аклад, в ливарнй З
і не один
вуну або в метизн0
рік!
Іидно,
що
Навіть непосв^еЬ Ічина криє»еціального
тут не все гаразд
ться не тільки в

«Молодий комунар»

ЕКОЖГІЯ
V

енні, опріч дао
повно зацікавлан, Названих служб,
:и мешканці міСТа Ще. мабуть, тілЬ^аке складається
враження.
Зже говорилось
Що темпи Зро:тання міста
г
^еревиіцують темпи
вростання його
природоохоронних
об’єктів. Біда В*
>озрив стає /• Т°МУ, щ0 час минає,
СпРопорцією, і надотужувати
* Не виста-1 | сил.

Зараз ми має
'очисні'4!
|РУДИ
потужністю ЗО
кубом
кв вона
Однак
д споживаємо 100
■исяч. Про яку
*оже йти^мова

ЄфективНУ очис™У

-ч/..
' к°ли друга черга
ЗС такої ж потуж^
7
та стати до лапі
°СТ| повинна бу<оштооисна
ааот?Є У 1986 Р°ЦІ ”
223 тисячі карбоваТ?
?'ЛЬЙОН'3
підрядником ^2“ ЛЧІВ' Г0С°ВНИМ
^адміськбудЛ*^70*
роаоНір) - за періодР^Ючии °- %КуШ‘
з початку будів
ництва освоєно
,
■ 378 тисяч. За наши
°
м|льиони
об'єкті іноді Прац£ДвНИМИ' Нв
‘РаЦює троє ЧОЛОВІК.
Іепер порахуємо
г
втече 8
н
СКІЛЬКИ ще води
У, перш ніж місто одер
жить другу , всі на
• заплан£.

вані черги очисних споруд.

«ВОЗДУХА БЕРЕЖИ»
Цей заповіт
С.
Ö. Маяковського
(переклад наш) не
~ завадило б написати великими
"
на
<;ччях
центральних в
на парк.ноаобудов, на^
/т а х і ндустр^
их
«флагманів».’ ■irR був би не голим
закликом, адже вистачав тривожних
фактів.
Серед міст України Кіровоград
належить до групи із середнім рів
нем вмісту шкідливих речовин 8
атмосферному повітрі. Але безглуз
де, безтурботне ставлення до проб
лем екології та санітарного стану
може вивести його на інший, більш
високий рівень. Проти цього борю
ться працівники *ч&а6оратог . конт
ролю забруднення атмосфери при
обласному гідрометбюро та держінспекції по охороні атмосферного
повітря. Так лабораторія постійно
проводить аналіз
повітря нашого
міста на 11 інгридієнтів. Крім цього,
вона надсилає
проби повітря в
Пермський центр
Гідромету, де
проводиться аналіз на виявлення ще
10 шкідливих речовин. Керівник ла
бораторії С. А. МЯЛО пояснює:

— В повітрі нашого міста в пер
шому півріччі ц. р.
спостерігався
підвищений вміст деяких шкідливих
речовин. Пил — в 2,6 раза, сажа—
в 1,2 раза, формальдегід — о 2,6 ра
за перевищували гранично допусти
мі норми. Вміст двуокису азоту зна
ходився на рівні гранично-допусти
мої концентрації. А кількість фто
ристих сполук, оксиду азоту, сірча
ної кислоти не перевищувала нор
му. Найбільше перевищення кіль
кості пилу спостерігається й зараз в
районах олісекстракці иного заводу
та Колгоспйого ринку. В цйх місцях
процент перевищення гранично до
пустимої норми склав 2. В районі
ВО по сівалках «Черво«» з.рка», за«оду «Гідросила», ТЕЦ цей показ
ник — 10.
Перевищення кількості сажі, пилу
і формальдегіду ДУ>«е час,° сп°стерігається в районі ВО -Червона з.р-

на» о сьомій годин* Р
У. Що по
в'язано з викидами в^Раноі< Ц*хів
сірого та ковкого чає;
•
Щоб оцінити ефективність прироробо™

гр.б..
вітряним днелф

дг"™" -

ПАрОИвеД€Вд \

ОХоТж
р"“°™“ідїїХ«ї
”4«;
’^орпуоЬ голо.-ого годпри.
вздовж корпу
ємства. Взимку тут
не узає,
ломом
ми пласти,

довго б

зафОрМс,ван' оідошвапоміж та
ясно °
иий наліт саж.

рами льоду
гостро да
та юптяви. Але -о
и ал.т
хання заводу від Уостулвао запов\
Вранішнє повітря
, газу, "етапу. маснюється запахами
виПЗР'^ А під ці.
тила, ще якихось І,. - .1 !
заводу , на
нець дня на тери
^ііЬ MOU<u;
дулись можна поасфальті тих же
- Пилок
ПИпл.. _
бачити рудуватоР уЄ добре пронакопичуючись, н
кО(ІИ дере8а
сіяний попіл носе
літнім певиділяють мен^е
аджче
рехожим тут дИХД;бітникі«. які празже казати про Р°
ов«, нап
цюють тут в таки* це*У сіРогг ,а.
клад, з ливарна
у —-і не один
зуну або в метизномуодин

^^ДНо
Навіть непосвяменом^^ич^^^ криє^

ту; не асе гаРа31^вМії свального
ться не тільки в
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З вересня 1988 року

підрозділу по охороні навколишньо.

сеРед°вища. Чекати> коли воно
Візьме природоохоронну владу 8
сво. руки , поставить заслін поруш
никам, однаково шкідливо як і' лп =
екології рідного
міста так і лпя
здоров я
робітників
об’єднання
Господарським керівникам
адмі
ністраци
заводу
безлинк
Д
вказівок чи рейдів г°вздиРективних
хідно так будувДати ЄР’?РОК НЄ°б;

на своїх ділянках випоА °ТУ’
бігти забрудненнівиробництва залоСРЗАЛПО./

т
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НАВКОЛИШНЬОГО

їаннями
- 3 ПОКИ Що цими питаннями
займається в основному
держшепекція
по охороні
атмосферного повітря.
Нею встановлено, що устаткування

сіоо?оННЯ ВИКИДІВ 8 зварних цехах
сірого та ковкого чавуну, в механоскладальних цехах №№ 1 2 4 24
давно морально і фізично 'застарі
ло. В зв язку з цим має місце пере
вищення дозволених норм викидів:
Т РЗЗИ "■ П° Фасувальних
камерах механоскладальних цехів,
з 4—7 разів — по сушильних каме
рах стержньового відділення ливар
ного цеху
сірого чавуну.
Часто
трапляються випадки несвоєчасного
проведення техобслуговування сиСтвм„ газопилоочищення
та венти
ляції. Повільно вирішується питання
оснащення вагранок ливарного це
ху ковкого чавуну пристроями газо
очищення. Про відсутність цих при
строїв у ливарному цеху сірого ча
вуну не дбають зовсім, киваючи на
наказ Мінсільгоспмашу про ліквіда
цію цеху в 1991 році. Задамо пи
тання (риторичне?) дирекції заводу:
«Чому саме в 91-му, а не у 89-му чи
90-му?».
Що, в ці строки вона сподівається
позбутися
порушень
екологічних
норм на підприємстві? А як вона
дивиться на відсутність навколо за
воду передбаченої нормативом за
хисної санітарної зони, шо повинна
бути як мінімум п'ятсотметровою?
Мабуть, ніхто ще не вивчав, якою
шкодою обертається небажане су
сідство для пацієнток і новонарод
жених у лікарні № 2. Якщо на рік з
29,7 тисяч тонн місцевих промисло
вих викидів
в атмосферу
тільки
«Червона зірка» «випромінює» 17,9
тисячі тонн, то велика шкода
тут
неминуча. Крім ВС по сівалках, не
безпечними джерелами забруднен
ня повітря є ТЕЦ, ВО «Кіровоградзалізобетон» і заводи «Більшовик»
імені Таратуги,
«Цукрогідромаш»,
будматеріалів, ливарний, асфальтнобітумний.
Чимало викидів
(понад 50 про
центів) в атмосферу припадає на
долю автотранспорту.
За даними
Пермського Гідромету в пробах по
вітря нашого міста за січень-квітень
ц. р. є випадки перевищення кіль
кості бенз(а)пірену. Високий вміст
в повіїрі бенз(а)пірену та формаль
дегіду також фіксує обласна лабо
раторія контролю забруднення ат
мосфери. Про це вона систематич
но повідомляє обласній ДАІ та ДАІ
Кіровського і Ленінського районів.
Проте кількість цих шкідливих ре
човин в повітря нашого міста
нё
зменшується. Це свідчить про неза
довільну організацію екологічної
роботи громадських та державтоінспекгорів, водіїв.
З метою перевірки
дотримання
повітряноохороиного законодавства
на автотранспортних підприємствах
міста в травні ц. р. проводилась
операція «Чисте повітря». її виснов
ки коментує уповноважений держінспекції по охороні атмосферного
повітря М. М. ЖУКОВ:

— Природоохоронними органами
разом з громадськістю було обсте
жено 25 автопідприємств, перевіре
но 1861 автомобіль (1384 — на лінії,
інші — на випуску). Перевірка по
казала, що контроль за вмістом
шкідливих речовин в газах, що від
працювали, на більшості автопід
приємств не ведеться. Це — автопідприємство авіапідприсмства, спецавтобаза № 14 облдорбуду,
БМУ
зв’язку, ПМК-37, автобази
тресту
«Сільбуд»,
водоканалу, обласної
торговельно-закупочної бази
гро
мадського харчування і далі — по
над 10 найменувань. Там не створе
ні громадські комісії по охороні
*—«**“•
оточуючого середовища, на бага
тьох не розроблені плани по змен
шенню викидів шкідливих речовин
автотранспортними засобами, при
родоохоронні питання не враховую
ться при підведенні підсумків соцзмагання. Більшість водіїв не мають
талонів токсичності, паливна апара
тура автомобілів не пломбується,
приладів її контролю нема. Мають
місце випадки порушення сортності
пагіиШа при заправці.
Так, на випуску з автогосподарства

обласної
торговельно-закупочної
бази громадського харчування в 16
з 26 перевірених автомобілів був
підвищений вміст шкідливих речо
вин. Причина — паливо, не перед
бачене для даного типу автомобі
лів (бензин АІ-72 замість А-93). Те,
Що цей випадок непоодинокий, під
твердив і контроль на лінії, де
близько 10 процентів всіх автомо
білів з підвищеним вмістом шкідли
вих речовин в газах, що відпрацю
вали, були заправлені бензином не
передбаченої марки. В основному—
це транспорт підприємств та орга
нізацій, які мають власні заправні
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Чіалог
з читачем

станції. Серед автопідприємств та
організацій, чий транспорт найчасті
ше зупинявся на лінії через підви
щений вміст СО в газах, що відпра
цювали: ПМК-37 тресту
«Кірсвоградводбуд», Кіровоградська держнасінінспекція, автошкола
кірово
градського товариства «Автолюби
тель», заводи — м’ясокісткового бо
рошна, «Червоний Жовтень» та інші.
Мало уваги приділяє керівництво
автопідприємств та організацій
-------- ?
питанню своєчасної держперевірки
газоаналізаторів на підприємствах,
Не мали талонів держперевірки
приладів контролю токсичності від
працьованих газів на СТО «АвтоВАЗтехобслуговуоання», УМБ облрембудтресту, ВО «Друкмаш», на
заводах імені Таратути, «Гідросила»,
ливарному. Чому нікого не триво
жить, що на всі автопідприємств!
міста, які налічують 1191 дизельний
автомобіль, є 1 (один) димовимірювач, та й тим ніхто не користуєтьср — зіпсований!

Оплата неповного
робочого часу
Кіровоградка Т. Кочетко
ва звернулась із листом до
редакції:
«Я працюю на одному з
підприємств
міста.
Маю
двох дітей 8 і 4 років. То
му, маючи пільги, працюю
неповний робочий день —
4 години. Але на роботі ме
ні постійно говорять, щоб
я працювала 8 годин.
Чи права адміністрація,
даючи на мене план пов
ного робочого
дня? Я ж
все одно за нього не одер
жую гроші».
На запитання відповідає
завідуючий
юридичною
консультацією обласної Ра
ди
професійних
спілок
М. Ф. ДИГАЛО:

копання
ЗАПИТАНЬ
І ВІДПОВІДЕЙ

За даними Держкомстату, кіль
кість автомобілів в місті з 1985 року
збільшилась на 5150 одиниць. Тому
загальний рівень забруднення
ат
мосферного повітря за цей період
підвищувався за рахунок
викидів
газів із вмістом бенз(а)пірену. Тіль
ки за 1987 рік викиди автотранспорту

склали 57 процентів від усіх шкід
ливих викидів по місту. Найбільш
небезпечний стан
(забрудненість
повітря в 6 разів вище норми), ма
ють вулиці Луначарського,
Шев
ченка, Декабристів та площа Проф
спілок.
В загальний рівень забруднення
атмосфери міста значний «внесок»
робляїь власники особистого авто
транспорту, кількість якого складає
зараз близько 18 тисяч одиниць.
Під час операції «Чисте
повітря»
182 автомобілі з 1022 обстежених
мали підвищений вміст шкідливих
речовин в газах, які відпрацювали.
Контроль індивідуального транспор
ту показав, що як і раніше у біль
шості водіїв відсутні талони токсич

ності, хоча штамп про проходжен
ня щорічного техогляду в техпаспорті є. Ще один мінус припадає на
діяльність товариства
«Автолюби
тель», яке не спромоглося налаго
дити перевірку на токсичність осо
бистих автомобілів в гаражних ко
оперативах Ленінського району.
Хто ж повинен доглядати за по
рядком у власному домі? В першу
чергу, ті, хто за нього відповідає.
Однак міськком партії, міськком
комсомолу та міськвиконком, яким
постійно надходить екологічна ін
формація, виходячи з неї, не виро
били ще єдиної спільної думки.
Здебільшого вони займаються тим,
що надсилають ту інформацію у
відповідні органи і організації з ре
золюцією «Вжити заходи...».
Таку
позицію можна розцінити щонай
менше як спокійно-споглядальну.
Якщо я і помиляюся, то через не
достатню гласність в рішеннях еко
логічних проблем.
Варто згадати ще один факт. 8
січні минулого року ЦК ВЛКСМ ро
зіслав в усі комсомольські організа
ції для виконання в роботі «Поло
ження про громадського інспекто

ра», затверджене Держкомгідрометом і погоджене з ВЦРПС, а також
дав вказівку про надання практич
ної допомоги органам Держінспекції по охороні атмосферного
по
вітря в проведенні контролю повітряноохоронної діяльності
підпри
ємств та підборі громадських
ін
спекторів із лав комсомольців. Та
коли держінспектор звернувся з
цим питанням в обком комсомолу,
заввідділом робітничої і сільської
молоді М. Цуканов відповів: «Таких
людей у нас нема...». Можливо,
хтось вважає інакше?
ТОЖ ЗВЕР
ТАЙТЕСЯ
ТЕЛЕФОНОМ
4-05-49
(ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ
ПО
ОХОРОНІ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ)...

Р. ЛЮБАРСЬКИЙ.

І
І
І
і
І
І
і
І

Згідно статті 56 КЗііП
УРСР за погодженням
між працівниками та служ
бовцями й адміністрацією
може встановлюватись не
повний робочий день чи
неповний робочий тиждень,
При влаштуванні на робо
ту и опісля.
В статті 26 Основ зако
нодавства Союзу РСР і
союзних
республік про
працю (в редакції Указу
Президії Верховної Ради
СРСР від 2 вересня 1987
року) сказано, що за про
ханням вагітної жінки або
жінки, яка має дитину у
віці до восьми років, або
доглядає хворого члена
сім’ї в відповідності з мсдичним висновком, адміністрація повинна (підкреслю» — повинна) вста
новити їй неповний роборобо
чий день або неповний ро
бочий тиждень.
Робота па умовах непов
ного робочого дня регу
люється Положенням про
порядок і умови викорис
тання праці жінок, які ма
ють дітей і працюють не
повний робочий день. Во
но затверджено Дсржкомирацею СРСР і ВЦРПСза
згодою з Держпланом
СРСР від 29 квітня 1980
року (Бюлетень. Держкомпраці СРСР, 1980, № 8,
с, 3),

Неповний робочий час
(неповний робочий день чи
неповний
робочий
тиж
день) встановлюється
за
погодженням між праців
ницею й адміністрацією,
янщо, доглядаючи
дітей,
вона не може працювати
повний робочий день. Пра
ця в таких випадках опла
чується
пропорціонально
відпрацьованому
часові,
або залежно від виробітку.
Неповний робочий час
може бути встановлено за
погодженням без обмежень
строку, або на будь-який
зручний
для
працівниці
строк: до досягнення
ди
тиною певного віку, на пе
ріод навчального року.
Режим праці і відпочин
ку таким робітницям вста
новлюється адміністрацією
за погодженням з профвпілковим
комітетом і з
урахуванням
побажання
жінки.
Треба звернути увагу на
те, що робота на умовах
неповного робочого
часу
не впливає ні на обмежен
ня тривалості щорічної від
пустки, ні на нарахування
трудового стажу й
інші
трудові права.
Отже, янщо факти,
ви
кладені в листі Т. Початко
вої, достовірні, то слід ви
знати: адміністрація
під
приємства неправа.

і
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Е кілька років тому, коли в газетах з’являлись по

відомлення про відкриття того чи іншого кафе,
Щ
я раділа. Писали, що запрошуються всі бажаючі,

І

що кожен знайде собі заняття до душі. Але на що
перетворилися ці «клуби захоплень»? Збираються
компанії молоді, підлітків,
єхидно посміюються
один над одним, вживаючи такі слова, що й «вуха
в’януть», і впевнені: вони — «сучасні». Так, всі пивбари перетворено на безалкогольні молодіжні ка
фе. Але чи такі вони безалкогольні? Багато «нефор
мальних» домовленостей існує між такою «сучас
ною молоддю» і барменами, яким все одно, що
робиться в приміщенні, аби було більш-менш спо
кійно...

і

Набридло жити нецікаво!
Ось, наприклад, було колись оголошено про від
криття кафе «Юність». На верхніх поверхах обіцяли
цікавий корисний відпочинок, але — скільки кош
ту« туди вхід! Скажу: чотири карбованці. Щодо ме
не, то я не маю зайвих грошей, щоб заходити туди.
А на першому поверсі «Юності» візьмеш порцію
морозива чи кави, та й усе — треба додому, бо й
інші хочуть посидіти. Хіба це відпочинок! Де цікаві
бесіди, дискусії]
Коли в мене випадає вільний час, хочеться позай
матися спортом — на тренажерах, спортивних сна
рядах. Недалеко від мого дому є стадіон, але як
там займатися — самій? От якби переобладнали
якийсь будинок на справді молодіжний клуб! Не та
кий, в якому проводяться тільки дискотеки. Хай в
ньому буде і спортивний комплекс... Бо в спортив
них секціях, що існують нині, готують чемпіонів, та
й то у навіть підлітковому віці туди вже пізно звер
татися — переросток. А якщо людина не має ве
ликих здібностей, та все одно хоче
займатися
спортом, то вона вже й нікому не потрібна...
В іншому відділенні цього комплексу хай би про
водилися різноманітні бесіди — атеїстичні, астро
номічні, про правила етикету, про стосунки між
хлопцями та дівчатами.,. Я впевнена, що такий від
починок багатьох би зацікавив.

І. БРАГАР.

НЕ ТІЛЬКИ
Прочитала в «Молодо
му комунарі» за 4 червня
статтю Віктора Погріб
ного «Гріх» і не можу
заспокоїтися. Роз’ятри
ла вона мій давній і по
стійний біль. Той біль
проймає мене після кож
них відвідин (у службо
вих справах доводиться)
будинку дитини чи то ди
тячого будинку, в яких
постійно понад три сотні
малюків марно чекають
рідних. Той біль не по
кидає мене й через влас
них трьох дітей, яких
рідний батько зробив
напівсиротами. Та
мої
діти, вважайте, вже до
рослі. Меншим дочкам

ПРО своє
недавно вісімнадцять ви
повнилось, І є у них зав
жди я — їхня мати. А
ось як живеться синам
Світлани С., знайомство
з якою принесло мені
стільки прикрощів? Один
із хлопців служить нині
в армії, а другому ли
ше чотирнадцять
ро
ків. «Як він?» — спита
ла у свого колишнього
чоловіка, з яким нині
живе мати отого хлопчи
ка. «Сам по собі». —
відповів він. Як же це
так? Чим живе та дити
на? Що їсть, п’є? Від ко
го добре слово чує?
А. МАЛЮГА,
лікар.

ОДНОГО РАЗУ В РЕСТОРАНІ
Хто ми, які ми — про це можна судити із буден
ної нашої поведінки, із «автоматизму» наших зви
чок. Одного разу в ресторані я побачив за сусіднім
столиком двох дівчат, одягнутих в імпортні джинси
й кросовки. Вони жваво розмовляли, потягуючи си
гарети та час від часу струшуючи попіл на тарілки,
а потім ще й роздавили недопалки об хлібну шкуринку... Я не втримався від зауваження: вказав на таб
личку «Курити заборонено», а потім додав, що га
сити окурки об хліб —- взагалі вершина безкуль
тур’я.
— Цей хліб все одно викинуть! — відказали рес
торанні красуні. — А потім — ми за нього запла
тили...

Я зрозумів: для цих дівчат хліб — просто товар,
як і всякий інший, який можна купити, бо він про
дається. Певно, зайве було їм говорити про свя
тість хліба, бо святий труд тих, хто його вирощує..
Я не сказав про це дівчатам, бо побачив: вони див
ляться на мене упереджено. Але чому їх не навчив
ніхто цьому раніше, коли ще можна було! Адже
таких, як ці дівчата немалд..
,
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«Молодий комунар»

ОР.: Олександре Макаро
вичу, ви так добре роз
мовляєте українською мо
вою, що здасться, ніби зав
жди жили на Україні.

К

О. КОНОНЕНКО: Для ме
не забути мову батьків—це
втратити
гідність,
честь,
знівелювати свою
особис
тість. І дуже щодо цього
мене вразив Кіровоград. Він
втрачає своє національне
обличчя. Заходиш у кафе
«Крижинка», «Юність» чи то
«Золотий півник», і таке
враження, ніби знаходишся
десь у Тамбові чи Мурман
ську. Звучить в основному
зарубіжна естрада, зрідка—
радянська, відвідувачі роз
мовляють російською
мо
вою. Слова рідного так ні
де й не почув. Треба роз
вивати езою мову,
націо
нальне мистецтво, прищеп
лювати до них любов. Ми
маємо багатющу фольклор
ну спадщину. Наш народ —
один з найспівучіших у сві
ті. Чому ж не використову
вати таке мистецтво?
До
речі, за кордоном уже на
мічається тенденція
пере
ходу еід року до музики
кантрі (в основі — народна
музика). Втративши
націо
нальний корінь, людина ви
ростає пустоцтвітом, космо
політом

лікаря
Української
тридцяті роки були кірово- ного
градці, які відлякували сво РСР.
їх дітей від усього україн
Батько вважав, що мені
ського. Подібних і зараз не краще буде ечитися в ро
мало. Чому такий живучий сійськомовній школі.
Він
національний нігілізм!
тоді так само помилявся, як

О. КОНОНЕНКО:
Мені
здається, аби відповісти на
це питання, найкраще звер
нутися до пропозиції Лені
на, який наполягав: аналі
зуючи якесь, тим більше
складне явище, слід питати:
«Кому це вигідно?».
Тож
кому? А нікому: ні україн
ському, ні російському на
родам, ні кіровоградцям та
їхнім дітям. Це вигідно бю
рократії, яка завжди проти
стоїть народові і зацікавле
на у його розколі. Формує
ться деяка
превілейована
меншість, якій розкол по
легшує здійснення всіляких
кар’єристичних намірів. Де
хто намагається розповсю
дити ці привілеї на себе та
своїх дітей. Але це глибока
помилка, бюрократія не має
майбутнього. Ми зараз зби
раємо гіркі плоди
сталінсько-брежнєвської
політи
ки. Ця політика виходила з
того, що єдиній країні, єди
ній економічній системі по
винен відповідати один на
род, одна мова, одна куль
тура. Бо багатство
мов і
культур суперечить єдиній
КСР.: У журналі «Украї економіці. Здавалося б, це
на» журналіст у статті про логічно. Але в цьому прин
українського
художника ципі немає нітрохи діалек
Феодосія Гуменюка, ленін тики. Діалектика — глибше.
градця, так сказав: україн Загляньмо в цю глибину.
цем треба народитися дві Марксистсько-ленінська фі
грун
чі: перший раз фізично, лософія підкреслює

другий — духовно...
О. КОНОНЕНКО: Він

мзб

рацію. У декого, крім запи
су в паспорті, що він украї
нець, більше українського
нічого і не залишилося. -Ті
ж Петренко чи Коваленко
ще й сіють зневагу, нена
висть до свого рідного. Ме
ні згадується 1928 рік (і то
ді таке було), коли батько
перевіз сім ю до Зінов’євська. На перших порах ми
наймали будинок. Коли я
малий і босий вийшов
на
подвір я і заговорив
До
тамтешніх хлопчаків україн
ською мовою, то вони за
кричали: «Хохол, хохол-мазниця» і поставили на роз
печений липневим
сонцем
бляшаний дах низького са
райчика. /Лені так пекло в
ноги, що почав кричати. А
хлопці сміялися. Вже пізні
ше згадував, що були ті
хлопці такими ж «хохлами»,
як і я. I хіба їхня вина, що
вони наді мною знущали
ся? То таке виховання дали
їм батьки. Звідтоді бляша
ний дах сарайчика, якого
вже давно немає, пече ме
ні ноги так само, як колись
пік попіл Клааса серце Тіля
Упеншпігеля.

КОР.: Ви сказали, Олек
сандре Макаровичу, що в

товний принцип, згідно
з
яким суперечності •— осно
ва розвитку. Без супереч
ностей розвитку немає. Са
ме звідси застій, про який
ми говоримо.
Ну, звичайно ж, це
не
єдина причина застою, Але
одна з основних. Тож треба
не намагатися
знишувати,
тим більш неантагоністичні
суперечності, а використо
вувати їх для розвитку, для
взаємного збагачення куль
тур народів нашої країни,
про що велемовно декла
рували, але нічого не роби
ли. Бо культури народів
унікальні. їх не можна замі
нити якоюсь однією, спіль
ною. Наприклад, у Швейца
рії чотири державних мо
ви — німецька, французь
ка, італійська та ретро-романська, хоч останньою роз
мовляє тільки 60 тисяч мителів.

КОР.: Олександре Мана*
ровмчу, в юності ви нзвчались в СШ № 11, російсько
мовній школі...
О. КОНОНЕНКО: Школу
вибирали для мене батьки.
Батько був лікарем, хірур
гом, і до кінця життя пра
цював у Кіровограді. У п’ят
десятих роках йому
було
присвоєно звання заслуже-

Хто книжку
любить трішки
Діти втрачають інтерес до читання.
Чому так сталося? — це питання турбує
і нас, бібліотекарів, і вчителів, і багатьох
батьків. Спробуємо розібратись. Безпе
речно, сьогодні, коли все цікавішою стає
програма телебачення, коли існує вели
ка кількість гуртків і спортивних секцій
на різні смаки н уподобання, у дитини
залишається на чигання
все менше
вільного часу. Та, може, но тільки-це?
Нашу бібліотеку відвідують вихованці
старшої і підготовчої груп дитсадків. Во
ни лише вчаться читати. Разом з вихова
телями ми добираємо їм книги — надру
ковані великим шрифтом, яскраво ілю
стровані. Спостерігаємо за ними в
чи
тальному залі: одні гортають сторінки,
розглядаючи малюнки, інші намагаються
скласти літеру до літери, а найздібніші
читають вголос по складах. І що харак
терно — жодної байдужої дитини. На
жаль, цей інтерес часто втрачається, ко
ли дитина підростає. Чому?

Добра традиція — сімейне читання. У
спогадах рідних, у творах художньої лі-

і нинішні батьки. Сам же
він був щирим українцем.
Одного разу я випадково
натрапив на його лист і був
вражений багатством мови,
стилем письма.
Дуже бо
лісно, що таких листів еін
мені не писав.
Батьки мої, приїхавши з
села, потяглися, відверто
скажу, за дурною модою,
будучи в душі іншими. I це
дорого
обійшлося нашій
сім’ї. Всупереч цьому бать
кове життя для мене було
цікавим і змістовним. Це й
визначило мій подальший
поступ, і ті успіхи, яких я
досяг.
*

КОР.: В Ленінграді про
жито 44 роки. Оточення —
російськомовне. Як все-та
ки вам вдалося зберегти
рідну мову!
О. КОНОНЕНКО: Не я один
такий. У Ленінграді 160 ти
сяч українців. Коли ми спіл
куємося між собою, то зав
жди українською мовою.
Ви знаєте, людина, яка ви
росла на Україні, незалеж-
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сор, доктор військових наук
В. І. Раков, генерал-лейте
нант у відставці, Герой Ра
дянського Союзу І. Г. Ро
маненко, скульптор Д. С.
Чоркін, композитор І. Б. Мацісвський, художник Ф. Гу
менюк, доцент технологіч
ного інституту холодильної
промисловості, кандидат фі-

підтримати
ініціативу.
Кошти треба направляти в
Радянський фонд культури
з поміткою: на відновлення
пам’ятника Т. Г. Шевченка
в Ленінграді.
Планується створити в Ле
нінграді
ЛАеморіальний
комплекс Т. Г. Шевченка. Це
буде місце активної пропа-
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✓
Олександр Макаровим Кононенко, керівник головної лабораторії науководослідного рентгегіо-радіологічного інституту Міністерства охорони здоров'я
СРСР, доктор біологічних наук, — наш земляк. Народився в селі Красносіллі
Олександрійського району, а з чотирьох років проживав у Кіровограді. Тут за
кінчив СШ № 11, потім були університет, аспірантура. Олександр Макарович
надрукував більше 50 наукових праць у галузі медичної фізики, радіології та
фундаментальної онкології, які знайшли широкий відгук не лише в нашій країні,

а й за її межами. Цікавиться він і літературою, сам пише прозові твори. Роман
«Скорений промінь» друкувався в журналі «Донбас».

Юнаком О. М. Кононенко виїхав з Кіровограда і ось уже 44 роки проживає
в Ленінграді. Недавно він відвідав рідні місця і дав інтерв’ю для газети.
но від її
національності,
опинившись за межами рес
публіки, гостро відчуває но
стальгію за своїм рідним
краєм. Але невже треба ви
їжджати,
щоб
зрозуміти
«хто ми і чиї ми діти»?

В Ленінграді ми не тільки
спілкуємося, а й намагаємо
ся продовжити національні
українські традиції, які ма
ють тут багату історію і під
тримуються не лише укра
їнцями. Рівно 90 років то
му Дмитром Менделєєвим,
видатним російським та сві
товим ученим, разом із су
зір’ям відомих петербурзь
ких діячів було засноване
товариство імені Т. Г. Шев
ченка. Протягом
багатьох
років його очолював
Микола Реріх. Зараз ми
відроджуємо товариство, Може, читали на початку березня в «Літературній Україні» звернення до
громадськості України
членів
товариства. Його підписали
академік Д. С. Лихачов, ге
нерал-майор авіації, профе-
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терагури яро життя В. І. Леніна ми чи
таємо, як було поставлено то справу в
сім’ї Ульяновых. Дітям не просто чита
ли все підряд, а вибирали найкращу лі
тературу для читання. їх учили мисли
ти, сприймаючи'прочитане, пробуджува
ли інтерес до знань. Це — приклад того,
як слід організовувати дитяче читання
в ранньому віці. А коли дитина навчи
лась читати сама, сімейне читання бажа
но продовжувати, але до нього слід за
лучати ц школяра.
Батьки нерідко скаржаться на те, що
дитина гнобить слухати і зовсім не читає
сама. Пояснюється не просто: діти зви
кають до споживацької позиції. Мені
розповідали про семикласника, якому
.програмові твори читає вголос бабуся
або переказує дідусь.
Меншає дітей, які відвідують бібліоте
ку з радістю. Зменшилось числоі юних
відвідувачів читальних залів.
.
Мотиви

лософських наук Т. М. Лебединська, поети, критики,
прозаїки, робітники, інже
нери... Всіх не перелічити.

КОР.: Для тих, хто не пе
редплачує «Літературної Ук
раїни», коротко передайте
суть звернення.

О. КОНОНЕНКО: Як відо
мо, наступного року в нашій
країні і в усьому світі широ
ко відзначатиметься 175-річчя від дня народження Т. Г.
Шевченка. Життя його і
творчість тісно пов’язані з
Петербургом. Ленінградська
громадськість
вважає
за
необхідне провести ряд за
ходів з нагоди цього юві
лею. Зокрема, хочемо від
новити встановлений
1918
року в тодішньому Петро

граді, відповідно до Ленін
ського плану монументаль
ної пропаганди,
пам’ятник
Т. Г. Шевченку. Збір коштів
для цього уже розпочався.
Можливо, і серед моїх земляків знайдуться бажаючі

ганди шевченківських ідей,
зустрічей діячів російської
та української культур, по
ширення українського сло
ва, музики й пісні, які доб
ре знав, любив і високо ці
нував В. І. Ленін.
Розмістити
Товариство
імені Т. Г. Шевченка та ме
моріальний комплекс
вва
жаємо доцільним на
першому-другому поверхах бу
динку, тісно пов’язаних
з
життям і творчістю поета—
№ 8 на Загородньому про
спекті. Тут Кобзар жив, на
вчався,
писав.
Думаємо
створити і відкрити робочі
приміщення Товариства із
залом засідань та урочистих
зустрічей, читальнею,
біб
ліотекою та книгарнею.

КОР.: Скажіть, уже щось
зроблено товариством!

О. КОНОНЕНКО: Ми підтримуємо урочистості,
які
традиційно організовує Ле
нінградська академія
мметецтв, академіком якої був
Шевченко. Завдяки
нашій

звертання дітей до книги — завдання
вчителя, громадська робота. Так би мо
вити, ділове читання. Є діти, які за рік
прочитують всього по кілька книг. Все
більше замислюємось над
причинами
цього ми, бібліотекарі відділу обслуго
вування молодших читачів. Уважно ста
вимося до кожного дитячого запиту; на
магаємось невимушено поговорити про
прочитане, про шкільні справи, виявити
інтереси юного читача, зрозуміти його.
В бібліотечну роботу намагаємося вно
сити елементи гри. Для третьокласників,
наприклад, практикуємо книжкові виставки-інформації («Що, де, коли?», «Як
що хочеш все знати...»): дітям пропокуються запитання, а поруч — книги,
які дають на них відповіді
Наймолодшим пашим читачам, зокре
ма, шестиліткам, до вподоби виставкиігри — «З якої ми казк •:?», «Вчимося
читати», «Ти йдеш до ніколи перший раз,
а то візьмеш з собою в клас?». Вони
люблять відгадувати загадки, з’єднавши
кубики, ставити книжкових героїв на
.«своє» місце. Дбаємо і про художнє
оформлення таких виставок.
Одне із завдань — активізація дитя
чої творчої фантазії. Малюнки до улюб
лених книг, відгуки, саморобки — все де
періодично виставляється на стенді «Світ
твоїх захоплень», використовується в ро-

ініціативі 10 березня прово
диться Шевченківський день
у Ленінградському інституте
театру, музики та кінемато
графії імені Черкасова, ор
ганізовували 22 травня цьо
го року у рамках Всесоюз
ного Шевченківського дня
урочистості у
Є’"°~
графії народів СРСН з ве
ликою художньою та му
зичною програмою, в якій
взяли участь солісти Ленін
градської великої та Львів
ської опер.
Гостями були
львів’яни, які привезли з со
бою старовинну запорізьку
гармату.
Вона
з тих,
які
встановлювали триста років
тому запорожці на човнахчайках.
Ой добре ж вона
стріляла!
Відзначили спільно з то
вариством імені С. Єсеніна
125-річчя з дня народжен
ня
Гулака-Артемовсьиого.
Всі ці вечори проводяться
українською мовою, її чути
повсюди.

КОР.: Олександре Мака
ровичу, думаю, що читачам
цікаво буде дізнатися про
ваші наукові досягнення.
O. КОНОНЕНКО: Деякі є.
вдалося
розв язвти
Мені
одне з найскладніших зав___ Ідозиметрії,
_1__
_ , ж яке
сто
дань
сується опромінювання тіла
радіоактивними
речовина
ми, що потрапляють в ньо
го. Це має значення
для
проблематики,
пов’язаної,
наприклад, з Чорнобилем.
Робота надрукована і
за
стосовується не тільки в нас,
а й за межами країни.
У галузі радіаційної біоло
гії спільно з німецьким вче
ним вивчив другу хвилю ра
діаційної клітинної патології
та ще дещо інше. У галузі
біології та фундаментальної
онкології показав обмеже
ність моделі клітинного обмі
ну американських вчених і
розробив повнішу моделье
яка розкриває деякі власти
вості
обллінних
клітинних
систем та деякі властивості
ракового переродження.
Відновив і
розповсюдив
майже по всій країні дози
метричну службу Міністер
ства
охорони
здоров’я
СРСР, яка зараз налічує 12
лабораторій, з них 3 на Ук
раїні. Завдяки цьому поліп
шена
якість
променевого
лікування, онкологічних хво
рих.

КОР.: Що збираєтесь ро
бити б майбутньому!
О. КОНОНЕНКО: Я ще в
силі, але мені, на жаль, вже
65 років. Займатимусь
на
укою, літературою, громад
ською роботою. Часи тепер
прийшли цікаві.
Хочеться
жити, творити... А ще —
роститиму онучку Маринку,
яка, як і в усіх дідусів, ду
же гарна дівчинка.

Розмову вів
Володимир ВАКУЛИЧ^

боті. Іде пошук так званих активних
форм пропаганди книги, в основі яких
лежить не монолог бібліотекаря, а обовільний обмін думками. Діти вчаться ви
словлювати свої думки. І паралельно —
гра: вікторини, відгадування загадок
ігротеки.
-

є у нас велике бажання — зпобитм.
шими спільниками батьнів
сів,
старших братів
&‘ДУ*
індивідуально
3aJciMaсестегп
?xVo₽)HacneÄ«
ß ВЖЄ ІЧІЛЬНа РОНІВ прантиMVfU'r л ■
КІВ. Проводяться вони в останн^Аы^
ножного місяця (крім літніх! п£-НЄА,яю
разом з батьками запрошуємо
програму таких днів включ=Л? е ' В
мультфільмів, перегляд еист^ -.
°Наз
ного лялькового гуртка дитячІх^^Л*
ИІВ тощо. На шаль
* маЛЮНна наші запрошення...
в,Дгунуються
Великі вимоги поставив перед іпколгт
лютневий (1988 року) Пленум цк кпРС
ми іх тож сприйняли як керівництво ПО
дп.. йдеться про необхідність перебудов
ви ідейнь-політнчного і морального вич^
вапня підростаючого покоління
підви.
шення якості знань учнів, розвиток інди
відуальних здібностей. Без книги
™г
^обійтися. її не замінять ніякі комп^завідуюча відділом ©вслуговуй

«я дошкільників та учнів 1-3 нпг-

1. ФАТАЛЬНА
ЗУСТРІЧ
!

П«ОБОВ і готовність до самопожертви
багатьох батьнів - загальновідомі
Тож немає нічого дивного, що коли оішенням Новомиргородського народного
,УДУ »а злісне хуліганство із нанесенням
їяжкнх тілесних пошкоджень Олександ
ра Пирка було засуджено до б років позбавлення волі, його батьки — Анатолій
Андрійович і Ніна Захарівна, які меш
кають у с. Зеленому цього ж району, почалм всіх, насамперед себе, переконував
ти, ідо засуджено його неправильно. А
оскільки органи правосуддя були проти
*
«ежної думки {стаття 101 передбачав
покарання до 3 років позбавлення волі!,
то якогось пом'якшення очікувати не до
водилось.

Тоді у батьків виник інший
намір:
будь-що «визволити» сина з ув’язнення.
На превеликий жаль,^е вельми широко
побутує думка, що цього можна доби
тись обхідними шляхами, варто
лише
знайти юриста, який «бере». І коли ідеяфікс заволодіє помислами людини, во
на, як правило, ні перед чим не зупи
няється, аби досягти наміченого.
Справедливості
г ради слід сказати, що, як про те стало
т відомо останнім часом, і серед правоВІДСТУП

ПЕРШИЙ.

охоронних працівників були такі,
які
«брали». Та річ не про них, а про тих,
які згодні «давати». Бо не будь тих, хто
в грошах бачить головний важіль вирі
шення будь-якої справи, не було б і тих,
хто «бере».
І тут починається драма.
У Новомиргородському райсуд» Ніна
Захарівна Пирко «випадково» зустріла
ся з Валентиною Іванівною Стойко, 1958
року народження.
— у зас — горе? — співчутливо запита
ла остання у заплаканої жінки.
— Атож. Сина засудили, а він
не
винний.
— Можу допомогти. Знаєте, я теж бу
ла неправильно засуджена, та знайшов
ся адвокат, який врятував мене. Як оачите, я — на волі. А все завдяки йому,
Петру Федоровичу Комару.
*.
ВІДСТУП ДРУГИЙ. В. І. Стойко справді
була засуджена Кіровоградським облас
ним судом до 10 років позбавлення волі
одразу за чотирма статтями — за кра
діжку в особливо великих розмірах, за
службові зловживання, за халатність в
роботі і за підробку документів. її справ
ді в суді захищав адвокат П. Ф. Комар.
Та от звільнили В. І. Стойко не завдяки
зусиллям юриста, а за амністією.
Та про це нова знайома воліла мовча
ти. А Ніні Захарівні, яка так побивалась
за сином, здалось, що будь-яка протяг
нута їй рука — дружня. І Стойко вель
ми мало зусиль довелось докласти, аби
умовити Н. Пирко зустрітись з адвока
том, який «може усе».

2. ТАЄМНА
ЗУСТРІЧ
Незабаром Стойко повідомила про
час Г місце таємної зустрічі — на квар
тирі у сестри А. А. Пирка по вул. Шев
ченка, 102 в Новомиргороді. Розгублені
батьки прибули на переговори зі Стойко

•) Справжнє ім’я і прізвище ми не вка
зуємо з етичних міркувань.

й людиною, яку вона назвала Петром
Федоровичем Комарем.
— Забарна справа, — сказав адвокат,
вислухавши батьків засудженого. — Та
можна взятись... Для відкриття справи
потрібна копія вироку, характеристики і
почесні грамоти, якщо еони є. А ще,
ясна річ, гроші.
Батьки обережно поцікавились сумою,
і Комар її назвав — три тисячі карбо
ванців. Через кілька днів її було вру
чено.
Воістину сліпа батьківська любов. Та
не лише це штовхнуло Пирків на, ска
жемо так, нерозумний вчинок. Вирі
шальну роль, думається, відіграла хибна
думка, що за гроші все мо?кна купити,
навіть честь і порядність посадових осіб.
А сліпота Пирків полягала ще й у тому,
що вони, віддаючи а руки людині, яку
вперше побачили, чималу суму, навіть
не обмовилися про якийсь документ,
який би підтверджував цю дію.
Так започаткувалась ця сумна й дра
матична історія, відтворена згодом а
двох томах судової справи.

3. ДАЛІ
БУДЕ...
Через місяць Стойко через родичів
передала Пиркам, що справу відкрито у
Верховному суді УРСР і треба додати
ще три тисячі. Знову зустріч на вул. Шее-

ченка, знову Н. 3. Пирко передає вказа
ну суму Стойко і «Комару».
ВІДСТУП ТРЕТІЙ. Комар у лапках, то
му, що справжній П. Ф. Комар, хай ви
бачить за втручання в його особисту
справу, без чого наша розповідь не бу
де првною, ніякого відношення до Стой
ко і*її махінацій не мав. Крім того дав
нього випадку, коли він захищав її у
суді.
А «Комар» із нашої історії ще й досі
не розшуканий, його справа виділена в
окрему. До речі, чималу роль у цьому
відіграла нещирість Стойко. Якщо ко
ротко сформулювати її поведінку на
слідстві й суді, то це — брехня на брех
ні сидить і брехнею поганяє. Вона, при
міром, «навела» слідство на трьох меш
канців Черкас, з яких лише один зветься
Петром, але всі троє не мали абсолют
но ніякого відношення до афер Стойко,
навіть не знали її і в наших місцях у пе
ріод злочинної діяльності аферистки не
бували.
Отримавши черговий внесок, шахраї
спокійно залишили квартиру. Проте на
залишили в спокої своїх жертв.

У квітні 1987 року бухгалтер Рейментарівського відділку радгоспу «Капітанівський», де працював А. А. Пирко.
А. А. Тимошенко прийняв телефоногра
му такого змісту: «З Кіровограда, Пир
ко А. А. На 2-ге пересуджений заплати
ти держмита 1856 крб. 42 коп. Зайдіть
до Стойко і перешліть на Комара до
Киева. Телефонувала Чорноіваненко».
Цікава деталь: Стойко і під час першої
зустрічі з Н. 3. Пирко 15 серпня 1936
року і пізніше запевняла, що Комар — з
Кіровограда, а той уперто твердив, що
зін — київський адвокат. Певно, для со- .
лідності. Проте й це не насторожило
Пирків. Батько з приреченістю бика,
якого ведуть на бойню, сідав в машину
А. В. Герасименка і їде в Листопадове #
до Стойко з названою в телефонограмі
сумою.

Валентина саме поралась на городі.
Пирко її покликав і дав гроші. Вона по
клала їх у пазуху без слів. їй давно вже
було зрозуміло, яку «корівку» еони з
тим «Комаром» доять.
А от Пирки цього не розуміли. Але,

забравши чергову суму, Стойко діє обе
режніше. Вона починає операцію при
криття.
З цією метою їде до Кіровограда в
юрконсультацію
Ленінського району,
зустрічається з юрконсультом Дубовенком і просить допомогти скласти скаргу
засудженого О. Пирка, назвавшись його
родичкою.
Скарга була написана. Згідно з діючи
ми правилами за юридичну допомогу
треба було заплатити 34 карбованці, що
Стойко тут же й робить. Гроші у неї
прийняли, видавши квитанцію № 3233.
Все було розраховано. «Згадавши»
одну з статтей, за якою її колись суди
ли, а саме 172-у — за підробку доку
ментів, Стойко «учиняє дійство» — пе
ред «34» ставить «18», хоч у дужках за
лишаються ті ж «тридцять чотири», після
прізвища «Дубовенко» дописує «Комар»
і в такому вигляді урочисто вручає Пир
кам. Ось, лаовляв, заплатила 1834 крб.
Треба думати, ця відверта «липа» за
спокоїла й Пирків, бо чим же тоді мож
на пояснити, що коли після цілого року
тяганини Стойко у серпні 1987 року по
казує А. Пирко бланк з реквізитами ко
лонії, де перебуває його син, з написа
ною нею цифрою «2.000», Пирко віддає
їй і цю суму, після чого завбачлива шах
райка бланк відбирає: «Я сама перешлю
гроші т у д и». Адже і перед тим, у лю
тому, вона, знову вдавшись до засобів
зв'язку, телеграфом зажадала на те мі
фічне держмито 1834 карбованці (саме

А. Пирко почав шукати таємничого Ко
мара. Кілька разів їздив до Кіровограда,
нарешті, дізнався, де працює П. Ф. Ко
мар.
Зайшов до кабінету.
— Ви — Петро Федорович Комар?
• Так,
відповів хазяїн кабінету.
Все ще не вірячи своїм очам, Анато
лій Андрійович запитав:
— Ви Стойко знаєте?
Петро Федорович подумав.
— Знав раніше.
— А гроші вона вам передавала?
—- Які гроші? — отетерів той.
Отетерів і Пирко — занадто вже цей
Комар різнився від того «Комара», яко
му він віддавав гроші.
Але й Петрові Федоровичу непере
ливки. Бути втягнутому в таку аферуї
І вони разом їдуть до Листопадового.
П. Ф. Комар залишається в машині, а
Пирко викликає Стойко.
— Ти кому давала гроші за сина?
— Як — кому? Комарові Петру Федо
ровичу, юристу, з Кіровограда.
Петро Федорович вийшов із машини.
— Побійся бога, жінко!
Уявляєте картину? Гоголівська
німа
сцена.
Та Стойко не з тих, хто довго німує.
— Так це не той Комар. Той Комар —•
другий.
— А де ж він?
— Знайду. Присягаюсь, що знайду і за
беру гроші. Ах він шахраюга!.. Все! Уве-.

за них
*
вона «звітувала» отією липовою
квитанцією).
Тим часом Пирків намагалися «заспо
коїти»:
«Пйрко А. А. Заспокойтесь, до 26.09
есе буде вирішено. Я хочу працювати
на своїй посаді, гроші не пропадуть. Ко
ллар» — записка. «Капітанівка, Зелене,
Пирку Анатолію Андрійовичу із Шуравки. Вислали 46—50, буду з 26 по 29, че
кайте вдома, Петро» — телеграма. «Зе
лене, Пирку Анатолію Андрійовичу. Не
хвилюйтесь, заїхати не можу, чекайте
виклику на Київ» — телеграма. Лише на
діслана не з Києва, а з Новомиргорода.

чері приходьте, поїдемо в лісосмугу бі
ля шахти, я йому там зустріч призначу.
Він у мене покрутиться! Він мені все
викладе!
А. Пирко, І. К. Григоренко і А. В. Гера
сименко, який двічі возив до Стойко
Пирка з грошима, їдуть на конспіративну
зустріч.
...До 3-ї години ночі чекали «Комара»,
Та він на «явку» не з’явився, як і слід
було чекати.
Аж тоді були написані заяви потерпі
лих до слідчих органів.

Протягом року Стойко «видоїла» з
Пирків 11.680 карбованців, з яких лише
34 витратила, та й то для заволодіння
хоча б якимось документом на своє ви
правдання перед «давальниками». Пир
ки залізли в борги по самі вуха, але да
вали, давали, давали... Вони хотіли об’їха
ти на вороних закон, та все більше за
смоктувались болотом, в яке їх втягува
ла аферистка з неповною середньою
освітою.

А тій і 11 тисяч виявилося мало. Не
без підстав вважаючи, що такі, як Пир
ки, для того і живуть, щоб з них дерти,
вона приїхала до них і запропонува
ла... заплатити ще 3600 карбованців,
вже навіть невідомо, для чого, для яко
го числом «пересудження».
І тут, нарешті, у Пирків чи то терпець
урвався, чи щось почало розтуманюватись у голові, чи вже джерела кредиту
вичерпались, але цього разу грошей во
ни не дали. Натомість, навпаки, виріши
ли дізнатись, куди ж вони йдуть.
І тут починається

СПРАВЖНІЙ
ДЕТЕКТИВ
Ретельно вивчивши справу, я чітко, д
найменших подробиць уявляю подальші
події.

СУД
ВІДСТУП ЧЕТВЕРТИЙ. З касаційної
скарги В. Стойко: «Я в своєму житті ні
коли не зловживала нічиєю довірою і
ніколи не прагнула заволодіти чужим
майном, вела чесний трудовий спосіб
життя і не займалась шахрайством, як
про це виніс рішення суд».
Суддя: Ось телеграма на адресу Пир
ка А. А. Що ви можете про неї сказати?
Стойко: Не знаю, хто писав цю те
леграму. Я її не давала. Написана вона
моєю рукою, але я її не давала. Не па
м’ятаю, коли писала цю телеграму.
Суддя: Хто брав гроші і куди вони
йшли?
Стойко: Гроші брав Комар. Куди вони
- пішли, я не знаю. Собі я нічого не брала.
З вироку: «В парі з незстановленокз
особою Стойко заволоділа сумою в 6000
карбованців, особисто взяла 5.656 кар
бованців.
З висновку експертів: Три записки, пе
редані Пиркам, написані рукою Стойко.
< <ідробка квитанції № 3233 зроблена та
кож її рукою...
Касаційну скаргу засудженої В. І. Стой
ко обласний суд відхилив як безпід
ставну.
Син Пирків відбуває покарання.
Через відведений судом строк і Стой
ко вийде за ворота колонії.
Хто ще захоче скористатись її «юри
дичною допомогою»?
А. КУМАНСЬКИЯ

м. Кіровоград.

«Молодий комунар»
V-
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З вересня 11988 року

Інформуе Укоолторгреклама
«АБАВА»,
|
«ТУРИСТ»,
«ВЕФ-214»

ОДИН З ЦИХ НЕВЕЛИКИХ ТРАНЗИСТОРНИХ РАДІО
ПРИЙМАЧІВ СТАНЕ ВАМ У ПРИГОДІ НА ПОЛЬОВОМУ
СТАНІ, В ТУРИСТСЬКИХ МАНДРАХ, НА ПРОГУЛЯНЦІ,
ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ НА ЛОНІ ПРИРОДИ.
ЯКИЙ ЖЕ ПРИЙМАЧ ВИБРАТИ? ОСЬ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

«АБАВА» ПРАЦЮЄ НА ДОВГИХ І СЕРЕДНІХ ХВИлях, ЖИВЛЕННЯ — ВІД МЕРЕЖІ 220 В АБО АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ 9 В. УДОСКОНАЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ
СПРИЯЄ ВІДМІННОМУ ПРИЙМАННЮ ЗВУКОВИХ ПРОГРАМ. «АБАВА» МАЄ ОРИГІНАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ виГЛЯД: ВИРАЗНА ГОРИЗОНТАЛЬНО-ПОДОВЖЕНА ФОРМА КОРПУСУ Й ЕФЕКТНЕ КОЛЬОРОВО-ФАКТУРНЕ РІШЕННЯ. НЕВЕЛИКІ ГАБАРИТИ (315X90X65 ММ), ВАГА
(1,2 КГ), ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ — ЛИШЕ ДЕЯКІ ДОСТО
ЇНСТВА «АБАВИ». ЦІНА — 44 КРБ.
«ТУРИСТ»
СТАБІЛЬНО ПРАЦЮЄ В ДІАПАЗОНАХ
ДОВГИХ І СЕРЕДНІХ ХВИЛЬ. У НЬОМУ ПЕРЕДБАЧЕНЕ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ТЕЛЕФОНІВ, ВІН ПРИЙМАЄ
НАВІТЬ МАЛОПОТУЖНІ Й ВІДДАЛЕНІ РАДІОСТАНЦІЇ.
ЖИВЛЕННЯ «ТУРИСТА» — ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 220 В
ТА СУХИХ ЕЛЕМЕНТІВ — 9 В. ГАБАРИТИ—264X170X78 ММ
ВАГА — 1,6 КГ. ВАРТІСТЬ — 37 КРБ.
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«ВЕФ-214» — ПРИЙМАЧ ВСЕХВИЛЬОВИЙ, МОНОФОНІЧНИЙ. для ПРИЙОМУ ПЕРЕДАЧ НА ДОВГИХ І СЕ
РЕДНІХ ХВИЛЯХ ВІН МАЄ ВНУТРІШНЮ МАГНІТНУ АН
ТЕНУ, А НА КОРОТКИХ ТА УЛЬТРАКОРОТКИХ ХВИЛЯХ і
— ШТИРЬоВУ ТЕЛЕСКОПІЧНУ. ЗАВДЯКИ ВИСОКІЙ ЧУТ
ЛИВОСТІ ПРИЙМАЧА МОЖНА СЛУХАТИ НАЙВІДДАЛ ЕНІШІ СТАНЦІЇ. ЖИВЛЕННЯ - ВІД МЕРЕЖІ 220 В АБО БА
ТАРЕЙ 9 В. ДО ПРИЙМАЧА МОЖНА ПІДКЛЮЧИТИ МАГ
НІТОФОН І ГОЛОВНІ ТЕЛЕФОНИ. ВАГА —2,3 КГ. Ціна
ПО КРБ.
ТРАНЗИСТОРНІ РАДІОПРИЙМАЧІ «А БАБА», «ТУРИСТ», «ВЕФ-214» МОЖНА ПРИДБАТИ В МАГАЗИНА А
«ТЕХНІКА», «КУЛЬТТОВАРИ» ТА УНІВЕРМАГАХ СПОЖИВ
ЧОЇ КООПЕРАЦІЇ.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

НУТРІЯ
ЯКЩО У ВАС Є МІСЦЕ ДЛЯ НЕВЕЛИЧКОГО ДЕРЕВ'Я
НОГО БУДИНОЧКА З ВИГУЛАМИ З МЕТАЛЕВОЇ СІТКИ,
НАВІСИ, САРАЇ ЧИ СТАРІ ТВАРИННИЦЬКІ ПРИМІЩЕН
НЯ, — ЗАЙМІТЬСЯ ВИРОЩУВАННЯМ НУТРІЙ. ЦЕ КОРИС
НА Й ЦІЛКОМ ПОСИЛЬНА СПРАВА.
ДЛЯ ГОДІВЛІ ТВАРИН ПРИДАТНЕ МАЙЖЕ ВСЕ, ЩО
РОСТЕ В ПОЛІ, НА ГОРОДІ, ПО БЕРЕГАХ ВОДОЙМИЩ ТА
НА ЛІСОВИХ ГАЛЯВИНАХ, А ТАКОЖ
ХАРЧОВІ ВІДХОДИ.
ШКУРКИ Й М'ЯСО НУТРІЙ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ЗАКУПО
ВУЮТЬ ЗАГОТІВЕЛЬНІ ПУНКТИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРА
ЦІЇ. ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЛИШЕ ОДНОГО ПРИПЛОДУ МОЖНА
ОДЕРЖАТИ ПОНАД 200 КРБ. ПРИБУТКИ ГРОМАДЯН ВІД
ПРОДАЖУ ШКУРОК ДЕРЖАВІ ТА М'ЯСА НУТРІЙ НА КОЛ
ГОСПНИХ РИНКАХ НЕ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ.
ЗАГОТІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРА
ЦІЇ ТА ТОВАРИСТВА КРОЛІВНИКІВ І ЗВІРІВНИК1В-ЛЮБИТЕЛІВ КОНСУЛЬТУЮТЬ З ПИТАНЬ УТРИМАННЯ НУТРІЙ,
СПРИЯЮТЬ ЗАКУПІВЛІ ПЛЕМІННОГО ПОГОЛІВ'Я, СІТКИ
ДЛЯ КЛІТОК, КОНЦКОРМІВ, НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ ПО ЗА
БОЮ ТВАРИН І ПЕРВИННІЙ ОБРОБЦІ ШКУРОК.

БІЛЬШЕ РОЗВОДЬТЕ (НУТРІЙ! ЗДАВАЙТЕ ЇХ ШКУРКИ ТА
М'ЯСО НА ЗАГОТІВЕЛЬНІ ПУНКТИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕ

РАЦІЇ!
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

А ЦТ (І програма)

ВІВТОРОК
5 ВЕРЕСНЯ

д ЦТ (І програма)
0 ЗО — *120 хвилин». 9.35
—
Фільм «Друга спроба Віктора Крохіна». 10.10 — Новини. 10.20
—
Футбольний огляд. 16.00 — Нови
ни. 16.15 — Програма
П’ятигор
ської студії телебачення. 17.10 —
Новини. 17.15 - На приз клубу
«Шкіряний м’яч». 18.00 - Зупини
ся, мить! 18.45 — Сьогодні у світ».
19.05 — Мультфільми для
дорос
лих. 19.15 — Курсом XIX партконференції. мБудівельнин». Про якість
будівельних робіт в умовах повно
го
госпрозрахунку.
19.45 — До
160-річчя з дня народження Л. Тол
стого. Телевистава «І світло в піть
мі сеітить» за п’єсою Л. Толстого.
21.00 — «Час». 21.40 — Прожентор
перебудови. 21.50 — Продовження
телеоистави «І світло а пітьмі сві
тить». 23.05 — Сьогодні у світі.
23.15 — Музика і ми.

А УТ
16.30 — Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Любителям ба
лету. 17.30 — Комуністи 80-х. Звіти
і вибори в партгрупах Херсонсько
го
суднобудівного
виробничого
об'єднання. 18.00 — День за днем.
(Кіровоград). 18.20 — Наші довід
ки,
фотохвилйнна.
(Кіровоград).
18.30 — Актуальна намера. 19.00 —
Футбол, і 16 фіналу кубка СРСР.
«Г урія» (Ланчхуті) —
«Динамо»
(Київ). У перерві — ренлама. 20.45
— На добраніч діти? 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50 — Все про кіно. 23.05 — Ве
чірній аіснин. 23.35 — Телеспортарена.

>

ЦІ (1) програма)

8.00 —■ Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Подорож
по
Москві. Проспект Маркса». Донументальний фільм. 8.35,
9.35
—
«Слово о полку Ігоревім» і росій
ська культура. З кл. 9.05 — Італій
ська мова. 10.05 — Учням
СПТУ.
Основи інформатики і обчислюваль
ної техніки 10.35, 11.35 — Астро
номія. 10 кл. 11.05 — «Спогад про
Павловськ» Документальний фільм.
12.05 — Новини. 12.10 — Далеке —
близьке. 12.30 — Фільм «Надія
опора». 18.00 — Новини. 18.15 —
Футбольний огляд. 18.45 — В май
стерні художника. О Немов. 19.00
“
Служу
Радянському
Союзу1
20.00 — Вечірня казка. 20.15
—
Міжнародна
панорама. 21.00
—
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Жива планета» До
кументальний Фільм. 7 серія. «Не
бо над нами». 22.45 — Ранкова пош
та (повтор) 2315 — Новини.

6 ВЕРЕСНЯ

А ЦТ (1 програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
—
І?’ '°ЛСІОЙ’
СВІТЛО в пітьмі свіАИЛЬ)>- Телевистава. В перерві
—
?ві5~ Н?-,в.ини'. 1600 - Новини.
16.15 — «П’ятирічка: діла і люди»
Документальний телефільм «Розду
ли в дорозі» 16.50 — Новини. 16.55
ія іТІЛЬМ «Без права на провал».
™
“ ^Джерела». 18.45 — Сьо•°ДНІ
19.00 — Людина і за
кон. 19.30
—
Кінопубліцистина:
вчора, сьогодні, завтра. 21.00
—
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Всі симфонії С. Рахманінова. Перша симфонія. 23.00 —
«Каскадер». Кінний театр. 23.10 —
Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Все про
кіно. 10.30 — Доброго вам здоров’я.
Куріння — зло. 11.00 — Художній
фільм
«Полювання на лисиць».
12.35 — Новини. 16.30 — Новини.
Д6.40 — Срібний дзвіночок. 17.00 —
Грає естрадно-симфонічний орнестр
Українського телебачення і радіо.
17.30 — Сонячне коло.
18.00
—
Доброго вам здоров’я. Попереджу
ють, радять, рекомендують лікарі.
(Кіровоград). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Чемпіонат СРСР з
хокею. «Сокіл» (Київ) — «Динамо»
(Мінськ). 2 І 3 періоди. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови. 21.50 —
Стосується кожного. На контролі
ХІП аикпчаммр
п-гт-змоо |1Ц Кгмпарті» України. 23.05 — Вечірній
вісник.
23.35 — «На
Київській
хвилі».

ЦІ (II програма]

'

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Подорож
по
Москві. Вулиця Горького».
Доку
ментальний фільм. 8.35, 9.35 — Ге
ографія. 7 кл. 9.05 — Французька
мова. 1 рік навчання. 10.05 — На
уково-популярний
фільм.
10.35,
11.35 — Музика. З кл. 10,55 — На
уково-популярний фільм. 11.05 —
Французька мова. 2 рік навчання.
11.55 — Новими. 12.00 — У злагоді
з природою.
12.40 — Телефільм
«Варіант «Омега». 1 серія. 18.00 —
Новини. 18.15 — «...До шістнадця
ти і старші». 19.00 — Ритмічна гім
настика. 19.30 — Музичний кіоск
20.00 — Вечірня казка. 20.15 — За
безпеку руху.
20.20 — «Легенда
про «Буревісник». Передача 1. Про
проблеми перебудови економічно
го. соціального, духовного життя в
трудовому
колективі
Ленінград
ського об’єднання
«Буревісник»
21.00 — «Час». 21.40 — Прожентор
перебудови 21.50 — Фільм «Довге
щасливе життя».

БММТ «СУПУТНИК » ПРОПОНУЄ
для працюючої . студентської молоді поїздки»

ЗА ТУРИСТИЧНИМИ МАРШРУТАМИ

гігГЬчнс^с
аіжаий» 3

А

Лау^с ““ 30—19 вересня, проживання в готелі;
22—2< вересня — проживання в туркомплексі <Моло-

Львів — 10—12 вересня, проживання в готелі;
Ник — 9—11 вересня:
Рига — 21—24 вересня.

7 ВЕРЕСНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 —
Мультфільми. 9.05 — На приз клу
бу «Шкіряний м’яч». 9.50 — Нови
ни. 10.00 — У світі тварин. 16.00 —
Новини. 16.15 — Здрастуй, музико!
17.00 — Новини. 17.05 — Бразільська акварель. 18.05 — Сьогодні у
світі. 18.25 — Футбол. Європейські
кубки. «Тракія» (Болгарія) — «Ди
намо» (Мінсьн); «Дніпро» — «Бор
до» (Франція). 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови. 21.50 —
Футбол. Європейські кубки. «Спар
так»— «Гленторан* (Північна Ір
ландія). 23.40 — «Жальгіріс»
—
«Аустрія». (Австрія). 2-й тайм. 00.30
— «Борац» (Югославія) — «Мета
ліст». У перерві — 23,30 — Сьо
годні у світі.

А УТ

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Фільм кон
церт «Подорож з пісенькою». 9.45 —
«Манук — відважне серце». Виста
ва для дітей, 10.35 — Село і люди.
11.05 — Америка — маршрутами
миру. 12.00 — Новини. 16.30 — Но
вини. 16.40 — Срібний дзвіночок.
(Кіровоград на Республіканське те
лебачення). 17.00 — Документаль
ний телефільм «Пролив». 17.25 —
«Наука і час». «ХАІ» — студентська
марка. (Харків).
17.55 — Резерв.
18-00
День за днем. (Кіровоград).
18.20 — Мультфільм «Три ведмеді».
(Кіровоград). 18.30
—
Музичний
фільм «Серенада
для струнних».
19.00 — Актуальна камера. 19.30 —
Художній фільм «Людський
фак
тор». 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Молодіжну сту
дія «Гарт». 23.20 — Вечірній віс
пин.

д ЦТ (II програма)
8.00, — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Подорож
по
Москві. Вулиця Кірова». Докумен
тальний фільм. 3.35, 9.35 — Основи
інформатики І обчислювальної тех
ніки. 10 кл. 9.05 — Німецька мова.
1 рік навчання. 10.05 — «Як стати
багатим».
Науково популярний
фільм. 10.35, 11.35 — Біологія. 9 кл
11.05 — Німецька мова. 2 рік на
вчання. 12.05 — Телефільм
«Дім
лля наших дітей». 1 і 2 серії 13.50
— Новини. 13.55 — Телефільм «Ва
ріант «Омега». 2 серія. 18.00 —Но
вини. 18.15 — Якщо хочеш
бути
здоровим 18.30 — Сільська годи
на. 19.30 — Лауреати Міжнародно
го конкурсу ім. П. Чайновського.
Н. Демиденко (фортепіано). 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — «Легенда
про «Буревісник» Пеоедача 2. 21.00
— «Час», 21.40 — Прожентор пе
ребудови. 21.50 — Телефільм «Дім
для наших дітей». 1 і 2 серії. 23.40
— Новини

МОЛОДІЖНІ ТУРЦЕНТРИ:

«Березовий гай» (м. Іваново) — 13—26 вересня;
«Цісарткело» <м. Батумі) — 22 вересня — 7 жовтня;
«Сонячна долина» (м. Баку) — 26 вересня — 11 жовтня;
«Болгар» їм. Кострома) — 23 вересня — 6 жовтня;
«Ластівка» (м. Єреван) — 27 вересня — 10 жовтня.
За всіма довідками телефонувати. 7-35-77 7-35-94.

6.30 — «120 хвилин». 8.35—Фут
бол. Європейські кубки. У перерв!
— 9.25 — Новини. 16.00 — Новини.
16.15 — «Від Пеитусану до Кесо
ну». Кінопрограма про КНДР. 17.00
— Новини.
17.05 — Мультфільм.
17.15 — «...До шістнадцяти і стар
ші». 18.00 — «Музична скарбниця».
С. Прокоф’єв. Фрагменти
балету
«Ромео і Джульетта». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.05 — Мультфільми
для дорослих. 19.30 — «Резонанс».
«Як будувати європейський дім?»
20.45 — Народні мелодії. 21.00 —
•Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Всі симфонії С. Рахманінова. Друга симфонія. 22.50 —
Сьогодні у світі. 23.00 — По музеях
і
виставочних
залах.
Виставка
«1000-річчя російської
художньої
культури» в Академії художесто

ФУТБОЛ

«Ворскла» — «Зірка» — 2:1.

9.00 — Новини. 9.15 — «т*™«
Телерадіоперенлин з проблем
на
уково-технічного прогресу Щ 1«;
Російський романс. 10.35 -1 Шиль
ний екран. 10 клас. Фізика Елек
тромагнітні коливання.
11.05
—
Художній фільм «Людський
Фак
тор». 12.20 — Новини. 16.30 — Но
вини. 16.40 — Срібний дзвіночок.
17.00 — Документальний фільм «Чи
будуть ягоди?». 17.30 — Республі
канська фізико-математична шко
ла. 18.00 — Співають і танцюють
діти. 18.30 — Актуальна
камера.
19.00 — Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Динамо» (Тбілісі) — «Динамо»
(Київ). В перерві — Реклама. 20.45
— На добраніч, діти? 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — Відеорепортаж про
від
криття днів літератури і мистецтва
Казахської РСР в Українській РСР
та концерт майстрів мистецтв І ху
дожніх колективів Казахської РСР.
В перерві — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма «Подорож
по
Москві. Там, де протікала
річка
Неглинна». Документальний фільм.
8.35, 9.35 — Природознавство. З кл.
9.05 — Іспанська мова. 1 рін на
вчання. 10.05 —' Науково-популярні
фільми. «Прекрасне й загадкове».
«Кристали». 10.35, 11.35 — Біоло
гія. 7 кл. 11.05 — Іспанська мова.
2 рік навчання. 12.05 — Телефільм
«Дім для наших дітей». З і 4 серії.
14.05 — Новини. 14.10 — Телефільм
І «Варіант «Омега». З серія. 18.00 —
’ Новини. 18.15 — Янщо хочеш бути
здоровим. 18.30 — «Для всіх і для
кожного». «Обличчям до проблеми».
Обговорення наступної реформи ці
ноутворення. 19.30 — Ритмічна гім
настика. 20.00 — Вечірня
казка,
20.15 —«Легенда про «Буревісник».
Передача 3. 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови.
21.50
—
Телефільм «Дім для наших дітей».
З і 4 серії. 23.50 — Новини.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 —Мульт
фільми. 9.05 — До 160-річчя з дня
народження Л. Толстого. Докумен
тальні фільми. «У Ясній
Поляні»,
«Лев Толстой в Криму». 9.45 — Но
вини. 9.55 — Народні мелодії. 15.30
— Новини. 15.45 — Програма Ле
нінградського телебачення. 17.00 —
Новини. 17.05 — Програма телеба
чення Народної Республіки Болга
рії. 18.05 — Мультфільм. 18.15
Наш сад. 18.45 — Сьогодні у світі.
19.05 — «Актуальний об’єктив».
Документальний телефільм
«При
світлі дня...». Про проблеми атеїс
тичної пропаганди в Таджикистані.
19.35 — «Сімейний екран». Фільм
«Навчись танцювати». 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50 — Пісні Ясної Поляни. 22.25
— «Погляд». Вечірня інформаційномузична програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — «Народні
таланти». Самодіяльні художні ко
лективи м. Коростеня. 9.45 —М. Стеглик. «Казковий будиночок». Виста
ва. 11.05 — Документальний фільм
«День у музеї». 11.35 — Фільм-концерт «Струни серця». 12.05 — Но
вини. 12.20 — Молодіжна
студія
«Гарт». 16.30 — Новини. 16.40
—
Срібний дзвіночок. 17.00 — Доку
ментальний телефільм «Вершина».
17.30 — На допомогу школі. Роман
Л. М. Толстого «Війна і мир» в ілю
страціях. 18.00 — Кінопрограма сту
дії . Казахтелефільм». Документаль
ні фільми. 18.30 — День за днем.
(Кіровоград). 18.50
—
Телефільм
«Заповідними стежками». (Кірово
град). 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Міфи і дійсність». Емігра
ція. «Туди» і «Назад». 20.00 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Сокіл» (Ки
їв) — «Автомобіліст» (Свердловськ).
III період. 20.45 — На добраніч, ді
ти! Мультфільм «Жовтин». 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Художній фільм «Ко
зами». 23.25 — Новини.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма
«Подорож
по
Москві. Вулиця Воровського». До
кументальний фільм. 8.35, 9.45 —
Література. 4 кл. 8.55 — «Суздаль».
Науково-популярний фільм. 9.05 —
Англійська мова. 1 рін навчання.
9.35 —«Карадаг». Науково-популяр
ний фільм. 10.05 — Учням СПТУ.
Астрономія. Основні методи астро
номії. 10.35, 11.35 — Герої росій
ських билин. 5 нл. 11.05 — Англій
ська мова. 2 рік навчання. 12.05 —
Телефільм «Дім для наших дітей».
5 серія. 13.05 — Новини. 13.10 —
Телефільм «Варіант «Омега». 4 і 5
серії. 18.00 — Новини. 18.10 — «В
майстерні художника». Г. Шишкін.
18.25 — Хокей. Чемпіонат
СРСР.
«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Мо
сква). В перерві — 19.05 — Янщо
хочеш бути здоровим. 19.50 — Ве
чірня
казка. 20.45 — Виступає
фольклорний ансамбль
«Колхеті»
Грузинської філармонії. 21.00
—
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Телефільм «Дім для
наших дітей». 5 серія. 23.50 — Но
вини.

11 ВЕРЕСНЯ

10 ВЕРЕСНЯ

9 ВЕРЕСНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 — Ме
лодії степу. 9.00 — Чого і чому?
9.30 — «Начдив АзІн». 10.00 — Рух
без небезпеки. 10.30 — День серед
майстрів.
11.00 — Перебудова і
культура. 12.00 — Концерт болгар
ської
художньої
самодіяльності.
12.20 — В країнах соціалізму. 12.50
— Мультфільм.
13.00 — У світі
тварин. 14.00 — Для всіх І для кож
ного. 14.30 — Новини: 14.40 — До
70-річчя ВЛКСМ. Фільм «Я крокую
по Москві». 15.55 — «Гра в детек
тив». 16.35 — Міжнародна програ
ма: «Наш європейський дім». «Тамтами перемоги». «Наш співбесід
ник». Маргарет Папандреу. 17.35 —
«Пісня-88».
18.30 — Фільм «Іди і
дивись». 1 І 2 серії. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50 — Музична
програма
за
участю Я. Йоли. 23.05 — Новини.
23.15 — «Монтаж». Молодіжний телефейлетон.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна
гімнастика. 9.45 — Фільм-концерт
«Північні дзвони». 10.15 — Зустрічі
на хуторі «Надія». Українсько-ро
сійські театральні зв’язки. (Кірово
град на Республіканське телебачен
ня). 11.30 — Піснями радість дару
вати». Нарис про поета-пісняра
Е. Лещун. 12.15 — Новини. 12.30 —
А. Страшимиров. «Вампір». Виста
ва. 14.40 — «Доброго вам здоров’я».
Пияцтво — зло соціальне. 15.20 —
Циркова програма. 15.40 — «Скарби
музеїв України». 15.55 — Для дітей
художній телефільм «Про Червону
Шапочну». 1 серія. 17.00 — Суботні
зустрічі. «Яким бути речевому рин
ку». 18.30 — Сатиричний об’єнтив.
19.00 — Актуальна камера. 19.35 —
«Живе слово». Письменницькі роз
думи. Ю. Щербак. 20.20 — Премьера
телефільму «Щоб горно не згасло».
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Дні літератури і мис
тецтва
Казахської РСР
в УРСР.
Вперше на екрані УТ художній
Фільм «Киз-Жибек». 1 серія. 23.60 —
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Про
грама «Думка». Телеогляд
«Пер
спектива». 8.55 — Реклама. 9.05 —
Телевізійний театральний
абоне
мент. М. Горький. «Варвари». «Дач
ники». 10.10 — Перебудова і пра
во. 10.25 — Здоров’я. 11.15 — Та
ємничий світ коралів. 11.35 — Ре
лігія і суспільство. 12.05 — Рекла
ма. 12.10 — «Пори року». Вересень.
13.15 — «Борок. Миколі
Морозо
ву...». 13.30 — Домашня академія.
14.00 — Очевидне — неймовірне.
15.00 — Роби з нами, роби як ми,
роби краще за нас. 16.00 — Фільм
«Тривай,
тривай,
зачарування».
17.25 — Мультфільм. 17.45 — Хо
кей. Чемпіонат СРСР. «Спартак» —
«Крила Рад». 2 і 3 періоди. 19.15 —
Звучить гітара. 19.45 — Докумен
тальний фільм.
20.00 — Вечірня
казка.
20.20 — «Вас
запрошує
Зразково-показовий оркестр Комен
датури
Московського
Кремля».
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Фільми студій
союзних республік. Телефільм «Томіріс». 23.00 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8 00 — Новини. 8.45 — Ритмічна
гімнастика. 9.00 — Документальний
телефільм «Хатинь». 9.10 — Г. Сви
ридов. «Маленький триптих». У.2і
— Тираж «Спортлото». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Радянсько
му Союзу» 11.00 - Ранкова пошта
11.30 — Клу£ мандрівників. 12.30
— Музичний кіоск. 13.00 — Сіль
ська
година.
14.00 - Здоров я.
14.45 — Телевистава.
Частина 1.
«Загадка». Частина 2. «Розгадка».
За повістю В. Кавері на. 16.45
—
Сьогодні — День танкістів. 17.00 —
Документальний фільм «Жива пла
нета». 9 серія. «Між сушею і мо
рем». 18.00 — Міжнародна панора
ма. 18.45
—
Недільний
кінозал.
Мультфільми «Про Сидорова Во
ву», «Щасливий Григорій».
Доку
ментальний фільм «Аншлаг в те
атрі абсурду». 19.30 — Фільм «Чор
на стріла». 21.00 — «Час». 21.40
Всі симфонії С. Рахманінова. Третя
симфонія. 22.45 — Футбольний ог
ляд. 23.15 — Документальні філь
ми. 00.10 — Новини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна
гімнастика. 9.45 — Фільм-концерт.
9.55 — «Спадщина». Народна твор
чість. (Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 10.40 — На шля
хах республіки. Погода. (Експресінформація). 10.45 — «Пісня скли
кає друзів». Телефестиваль піонер
ської пісні. 11.30 — Новини. 11.45
— Для дітей художній телефільм
«Про Червону Шапочку». 2 серія.
12.55 — «За власним бажанням».
Прем’єра телевистави. 13.45
—
Мультфільм на замовлення. 14.55
- ВДНГ у вересні. Погода. (Енспрес-інформація). 15.00 — Село і
люди. 15.30 — «Ви нам писали».
Музична передача за листами гля
дачів. 16.00 — Сьогодні — день тан
кістів. «Слава солдатська». 17.00 —
Чемпіонат СРСР з хокею. «Соніл»
(Київ) — «Трактор»
(Челябінськ).
19.15 — Актуальна камера. 20.05 —
М. ТаривердІєв. «Сонети» В. Шекспіра в музиці». 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Художній фільм «Киз-Жибек». 2 се
рія. 22.50 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай! 8.15 —
Програма «Думка». Радянська по
езія. Лірика Я. Райніса.
9.15
—
Ерудит. 10.10 — «Портрети». І. Тур
генев. Сторінки життя і творчості.
11.00 — Основи економічних знань.
11.30 — Клуб мандрівників. 12.30 —
Російська мова.
13.00 — Наука:
теорія,
експеримент,
практика.
13.30 — Документальний телефільм.
13.40 — Телефільм «Комбати». 1 і
2 серії.
15.50 — Документальний
телефільм. «Пронягіни». 16.50
—
Мультфільми. 17.20 — Телевізійний
музичний
абонемент.
Камерний
хор «Мадригал». 18.20 — Докумен
тальний
телефільм
«Монрепо».
18.40 — Зустріч танкістів з май
страми мистецтв в Останніні. 20.00
— Вечірня назка. 20.15 — За без
пеку руху. 20.20 — Документаль
ний телефільм. 21.00 — «Час». 21.40
— Фільми студій союзних респуб
лік. Телефільм «Коли б не нещас
тя...». 22.45 — Новини.

«Молодий комунар»7

З вересня 1988 року
ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНК?

МАДОННА

"І

Слова Р. КАЗАКОВОЙ
Музыка И. КРУТОГО

Заповз

ПРИПЕВ:
Но лишь коснусь стекла рукой —
II тут же тает образ твой, мадонна.
Глаза закрою — снова мне
Вода рисует на окне
Печаль твою, мадонна.

1 в піски
Ще одна країна — Ку
вейт—обзавелася «влас
ним» СНІДом.
Правда,
його скоріше можна на
звати імпортним, оскіль
ки із 20 хворих — іно
земці. їх вислано з краї-

Діор

2.
Но небесный образ твой
И бесплотный и живой,
Зря рисует этот дождь, мадонна!
Как прекрасен этот сон:
Сквозь безмолвие времен
Ты всю жизнь ко мне идешь, мадонна...

^Кросворд
: «Калейдоскоп»

вважає,

«■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■•иве"

Повідомляємо любите
лів класичної музики, що
8 і 9 вересня в залі облас
ної філармонії пройдуть
коннерти Державного мало
го симфонічного оркестру
Союзу РСР під керуванням
10. Симонова (соліст М. Пе
тухов — фортепіано). У про
грамі — твори Бетховена,
Рахмаїїінова,
Мусоргського, Ватера, Мендельсона,
Римського-Корсакова. По
чаток о 19 год. ЗО хв.

Снова дождь рисует мне
На заплаканном окне
Твой печальный силуэт, мадонна.
Вижу, словно в первый раз,
Грусть твоих печальных глаз
Точно пишет твой портрет, мадонна.

І
ЗА ГОДИННИКОВОЮ СТРІЛКОЮ: 1. Угорський народ
? ний танець. 2. Міцна, просмолена або навощена нит- на, якою шиють взуття. 3. Просте суцвіття. 4. Відощо наймоднішою
буде* мий радянський спортивний радіотелекоментатор.
куртка, на передній час-* 5. Прикраса із пучка пір’я або нінського волосу нй
тині
якої
стилізовано? головних уборах. 6. Письменниця, автор роману
відтворені риси жіночо-» "ОвоА”- 7- Рухома модель земної нулі. 8. Таємниця.
м
г
г
*9. Норвезький полярник дослідник. 10. Документ, що
го обличчя: очі, брови,? св|дЧИТЬ
Про певні
повноваження пред’явника,
ніс, губи І навіть «муш-?11. Електровимірювальний прилад. 12. Товстий твер
ки» на щоках.
Модель? дий папір. 13. Візерунок з нольорового скла. 14. Астро»
була показана
недавно? помічна одиниця відстані. 15. Символ влади. 16. Май»
’
.
.
* стер по виготовленню посуду. 17. Штучно створев Парижі на огляді мо-£ ний засіб для пересування. 18. Енс-рекордсмен світу
ди на майбутні осінь та* з стрибків у висоту, радянський атлет.
зиму.
і
?
ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ СТРІЛКИ; 1. Місто в США.
♦2. Англійський природознавець, основоположник ево♦ люційного вчення про походження видів. 3. Пристосу? вання, за допомогою якого закривається й відкриває♦ ться отвір у корпусі музичного інструмента. 4. Зву<; новий інтервал. 5. Невеликий музичний твір у шеид’ кому темпі з підкресленим ритмом. 6. Льотчик-космо.^навт СРСР. 7. Радянський кінорежисер, автор ряду
о номедійних фільмів. 8. Український радянський письУ Великобританії існує іменник, автор роману «Мир хатам, війна палацам».
о9. Термін у боксі. 10. Елемент рукава сорочки. 11. Вефірма, котра розшукує,
;;лосипед Із двома ведучими механізмами. 12. Природ
підбирає і навіть «ство ними водоспад з уступами. 13. Старовинний пересувний
рює» двійників ВІДОМИХ' ляльновий театр. 14. Модель, за якою виготовляють
людей. Мета — реклама.;; якусь деталь. 15. Рухоме з’єднання двох частин меха
Фірма, зокрема, знайшла;' нізму в автомобілі. 16. Покровитель мандрівників у
жінок, дуже схожих на;; грецькій міфології. 17. Найдавніша форма оподатку
Мерилін Монро і Марга-;; вання населення. 18. Гірсьний масив у Греції.

7 вересня в залі музич
ного училища виступає ба
лалаєчник Є. ТростянськиіЬ
(абонемент № 3). Виконува
тимуться твори сучасних
радянських і зарубіжних
композиторів.

ПРИПЕВ.
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Кіноклуб «Екран» про
довжує показ фільмів за
творами М. В. Гоголя. Сьо
годні, 3 вересня о 18 гоД.
40 хв. демонструватиметься
фільм українського режисе
ра ІО. Тллєнка «Вечір напе
редодні Івана Купала».

* Цікавим буде вересень
для любителів
футболу.
Кілька зустрічей проведе
кіровоградська «Зірка» на
своєму полі. 6 вересня наша
команда
зустрічається з
футболістами
черкаського
«Дніпра».

Один

до одного

оет Тетчер.

;;

Хай живе

Увага, колекціонери!
4 вересня клуб імені Компа
нійця запрошує вас па чер
гове засідання.
Початой:
о 10 годині ранку.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО. '

Склала М. СЬОМІНА.

ВІДПОВІДІ
ВМІЩЕНИЙ в «мк»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Епо
лети. 6. Палермо. 9. Еклер.
! ю. Конус. 13. Анонс.
15. Ніжин.
♦ 14. Атестат.
♦* 18.
Пітон. 19.
Спирт.
Заступник голови ради* 22. Сеанс.
23.
Кабул.
міністрів Італії Д. де Мі-? 28. Палаш. 29. КалгарІ.
ЗО.
Попов.
Автол.
33.
келе рекомендує чинов-• 34.
Болід. 35.
Кемпінг.
никам для розвантажен-Ф зб’ Борисов.
ня від державних проб-?
лем відвідувати... диско-!,
теку. Де Мікелс навіть X

диско!

НА КРОСВОРД.

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

за 20 СЕРПНЯ Ц» р.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Спі
нінг. 2. Атака. 3. Батут.
4. Зміїний. 7. Ленто. 8. Ро
ман. 11. Індій. 12. Дідро,
16. Фортуна. 17. «Спар
так». 20. Пегас. 21. Кубок.
24. Лазарет. 25. Чанов.
26. Артон. 27. Хомутов.
31. Авеню. 32. Мінор.

випустив книгу — путів-;
ник по 250 кращих клу-;
бах Італії. Подейкують,’;
що автора можна вва
жати авторитетним фа
хівцем: він неодружений
і славиться як завсідник
нічних закладів.

На украинском языке.

ровесниці.

Фото І. ГАНИША.

316050,
МПС,

ПСИХОЛОГІЧНИЙ
Щоб перевірній свою

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

увагу,

пропо

нуємо якомога швидше знайти

на ма

Пластмасові

люнку числа від 14 до 90. Якщо завдання

банкноти

лин, — ви досить уважні; якщо між 10 і

випущено в Австралії,
Спеціалісти
вважають,
що вони будуть значно
довговічнішими від па
перових.
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Багато хто вважає окуляри бі
дою, що спотворює зовнішність.
Це не так. Правильно підібрана
оправа зможе приховати вади
лиця і підкреслити гарні риси.
Отже:
1). Якщо хочете візуально ви
довжити широке обличчя, носіть
круглі окуляри.
‘2). Шоб заокруглити надто

НАША
АДРЕСА

буде виконане раніше, ніж

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 життмг^
та економіки — 2-04-84; учнів
ської молоді І соціальних проб
лем—2-59-82; фотолабораторії—
4-94-94; оголошень — 4-23-66’
коректорської — 3-61-83.
Газета виходить щосуботи.

за 10 хви

15 — задовільно. Пошуки понад 15 хви
лин є сигналом, що ви неуважні. Тренуй
тесь!

••••••©•
довгастс обличчя, підшукайте
широку оправу. Верхня лінія її
має бути горизонтальною, ниж
ня — заокругленою.
3) . Дуже кругле обличчя вида
ватиметься овальним при окуля
рах у топкій оправі із видовже
ними вгору і назовні кутами.
4) . При вилицюватому обличчі
вибирайте тонку оправу з пара
лельною бровам лінією із зокругленими кутами.
5) . Лице з занадто вираженим
овалом скоригує топка, трохи
заокруглена оправа, що не вихо
дить далеко за межі очей.

••••••••••є

Друкарня Імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України,
х
м. Кіровоград, вул. Глінни, 2.

УСМІШКИ

СПРОСТУВАННЯ
Пусте торочать люди нині:
«Петренко — лицар на годину»,
Як схоче, може протриматься
Іще хвилин із чотирнадцять!

ДОРОГА УВАГА
Кохання — незбагненна сила,
Тут свій комплект чеснот і прав:
Вона за нього штраф платила,
Бо з клумби квіти дапував.
Анатолій ПАСТЕРНАК.
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Над номером працювали:
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складач машинного набо
ру — М. Мужиновсьний,
складачі впучну — Н. С7аростіна,
Б.
Вгтульов,
коректор — Л. Ссрдюченно,
цинкограф
—
О. Щербина, цр\гкапі —
В. Виноградов, В. Цонсв,
відповідальний
черго
вий — П. Селецький.

