апромгрмгьха обласиа
? ’і ЧруПСЬК

ПРОЛЕТАЙ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
Виходить з Ь груди»
1939 року

№ 37 (4012).
СУБОТА

ВЕРЕСНЯ 1988 р

.Орган

Кіровоградського обкому ЯКОМУ

Ціна 8 коп,
-■

ПЕРШЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ СВЯТО РІДНОЇ МОВИ,
ЯКЕ ПРОХОДИТИМЕ НА КІРОВОГРАДЩИН І, - НА ПО
РОЗІ. УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ
ЙОГО
ВІДБУДЕТЬСЯ
18 ВЕРЕСНЯ.
ЧЕРГОВА ПУБЛІКАЦІЯ І ПРОГРАМА СВЯТА —

НҐЯіПг..

(яЮХП
ЦМмїз_ці|

Початок окупації нашої
країни, області в підруч
никах не
позбавлений
«білих» плям... «Вітчиз-

ПЕРЕХІД НА НОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ —
ПРОЦЕС СКЛАДНИЙ, ТУТ НЕ ОБІЙТИСЯ БЕЗ ЕКСЦЕ
СІВ. КЕРІВНИКИ КІРОВОГРАДСЬКОГО КОМБІНАТУ ХЛІ
БОПРОДУКТІВ ЦЕ РОЗУМІЮТЬ І...

г.

...і самі провокують конфліктну ситуацію —

комсомольського
се»
■

а

Е

■ ■

і
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Увага! Заявки, програми кандидатів та їхні характеристики прохання надсилати на адресу редакції до 10 жовтня
з поміткою «На конкурс». _____________

*
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• Чи всі знають, що наш
обласний центр за всю істо
рію свого існування носив
к чотири назви? Тричі пере
йменування відбувалось у
20—30-і роки нашого століт
тя, роки становлення і ут

вердження
сталінського
культу особи...
• «Оно ж Рикова, Зінов’є
ва реабілітували. Мій чоло
вік теж міг би поновитися в
партії, але».,, («Наклеп»),

• Для чого пральній ма
шині потрібен бак? Не тіль
ки для перекручування простирадел і наволочок. Якщо
закласти туди порізані фрук
ти і дати їм перебродити..,

«Молодий комунар»^'

10 вересня 1988 року

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

ЦІНА БЕЗПЕЧНОСТІ
Відбувся пленум
воукраїнського райкому
ЛКСМ України, який
розглянув хід виконання
конкретних рубежів ра
йонної
комсомольської
організації на 1988 рік.

комсомольський

5

Пленум розглянув ор
ганізаційні питання. У
зв’язку з виїздом за ме
жі області за сімейними
обставинами
пленум
звільнив Тетяну Пружи
ну від обов’язків першо
го секретаря Новоукраїнського райкому ком
сомолу. Першим секре
тарем райкому ЛКСМУ
в результаті конкурсних
виборів із трьох канди
датур
обрано Сергія
ГРЁСБКА, який працю
вав керуючим відділком
№ 2 колгоспу імені Ка
лій іна цього ж району.
У зв’язку з призовом
на службу п дави Радян
ської Армії пленум звіль
нив Вадима Калиниченка від обов’язків друго
го секретаря райкому
комсомолу. Другим сек
ретарем райкому ЛКСМУ
за результатами кон
курсних виборів обрано
Олександра МАРИНКЕВИЧ А, який до цього
працював
директором
Новоєгорівської восьми
річної школи.

Як стало відомо, кілька днів том}
7 верес
ня ц. р. на території будівельного управління
№ 2 тресту
«Кіровоградбуд» спостерігався
підвищений радіаційний (бон.
Сталося
те,
чого можна і слід було запобігти: порушення
правил збереження пристроїв із радіактивмим
наповнювачем призвело до радіаційного за
бруднення місцевості в провулку Червонозорівсьному.

За даними міськвиконкому, винуватцями ви
явилися двоє робітників, які ще 1985 року са
мовільно розгерметизували пристрої з на
повнювачем. Безпосереднє місце події — те
риторія виробничого об’єднання
«Кіровоградзалізобетон». Восьмого вересня там було
вжито певних заходів по дезактивації забруд
нених ділянок. Проведено всі ці заходи під
контролем спеціалістів.
Радіаційний фон у районі БУ-2 не переви
щував 0,2 мілірентгена. Як вважають медики,

У Кіровограді відбувся конкурс професій
ної майстерності серед молодих інспекторів
дорожньо-паТрульної служби окремого ба
тальйону ДПС державтоінспекції управління
внутрішніх справ облвиконкому, присвячений
70-річчю ВЛКСМ.
Рушив
автомобіль,
за
кермом
яко
го інспектор дорожньо-патрульної
служби
сержант міліції молодий комуніст С. М. Мель
ник. Чітко, впевнено провів Сергій службо
вий автомобіль по всіх фігурах, вміло корис
тувався коробкою передач, «накатом». І час
непоганий показав. Жюрі визнало С. М. Мель
ника найкращим серед інспекторів по водін
ню автомобіля.
Непогані знання продемонстрували інспек
тори дорожньо-патрульної служби одного з
підрозділів міста Долинсьна. його представ-

передплати. Цю дум
ку підтвердило не
давнє
опитування
УВАГА!
тридцятьох потенцій
них
передплатників
УВАГА!
«МК». Шестеро з них,
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕ поринувши у безліч
ТИ «МОЛОДИЙ КО проблем, передплат
МУНАР» ТА ОБЛАС никами «МК» й досі
НЕ
ВИРОБНИЧО- не стали, але хочуть
ТЕХНІЧНЕ УПРАВ стати. Ще десятьох
ЛІННЯ
ЗВ’ЯЗКУ «налякали» черги на
відділенПРОВОДЯТЬ КОН поштових
КУРС НА КРАЩОГО них. «Якщо організу
РОЗПОВСЮДЖУВА ють передплату цент
ЧА
«молодого ралізовано — «Моло
КОМУНАРА», прак дий комунар»-89 пе
тика показує, що сум редплатимо обов’яз
лінне ставлення до ково!» — така їхня
своїх обов’язків, твор думка.
Уявімо, які резерви
чий підхід розповсюд
жувачів сприяє успіху передплатної кампа-

УВАГА!

1:0

Долю матчу вирішила
висока
індивідуальна
майстерність Сергія Лактіонова, котрий букваль
но продерся крізь захис
ні редути дніпрян, ви
йшов сам-на-сам з гол
кіпером гостей і м’яко
перекинув через нього
м’яч. Цс було в першо
му таймі.
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Є сенс зупинитись на
грі окремих футболістів.
Досить впевнено почуває
себе захисна ланка коман
ди, де надійною грою ви
різняються
капітан
команди Самофалов
та
Паламарчук. Гірше з пів
захистом. Стомлений ви
гляд мав Бобиляк, через
низьку стартову
швид
кість не раз
програвав
двобої Резниченко. У на
падаючого Лактіонова не
все виходило, хоча
він
свою справу
зробив —
забив м’яча. Досить ви
сокі
фізичні
кондиції
Денисенка поки що
не
компенсують
низької
технічної підготовки (зга
даймо хоча' б відмінний
пас
Лактіонова,
після
якого Денисенко не влу
чив у порожні ворота).

Гак, «Зірка» поступо
во наближається до гру
пи команд, ідо мають
32—35 очок. Але ні «Ма
як», який йде в ногу із
«Зіркою», ні горлівський
«Шахтар» (трохи від
стає) зброю ще не скла
ли. Тим більше, після на
ступного матчу «Зірки»
з «Десною» (9 вересня у
Кіровограді) наші фут
болісти проведуть два
матчі поспіль з харків’я
нами і горлівчапами (від
повідно 14 та 17 верес
ня). Вони багато в чому
прояснять ситуацію.
А. ШПАК.

РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО СВЯТА

ласній лікарні.
Нарешті, хочеться запитати й таке: як могло
статися, що пристрої з радіоактивним напов
нювачем потрапили до випадкових (інакше и
не назвеш) рук? Чи всіх заходів було вжито
для своєчасного попередження
мешканців
прилеглого району? Поки що остаточної від
повіді на ці питання нема... Чи не є халатність
і бездумність, допущені на Новомиколаївці,
ще одним виявом все тієї ж безпечності, яка
і нині так дорого обходиться нашому наро
дові в Чорнобилі — мозляв, якось воно буде?
Адх<е з радіацією не жартують.
Наш кор-

м. Кіровоград.

ники — А. М. Школа, С. В. Павлюк та А. А.
Сириця — перемогли по технічній, теоретич
ній І фізичній підготовці. Команда цього під
розділу зайняла в конкурсі перше місце. Доб
ре підготувались і представники з Маловиснівсьного та Олександрійського
підрозділів
дорожньо-патрульної служби ДАІ. Вони посі
ли відповідно друге і третє командні місця.
Переможці конкурсу нагороджені призами
управління внутрішніх справ та
грамотами
Ленінського райкому ЛКСМУ м. Кіровограда.

В особистій першості інспектори змагали
ся за приз імені інженера дорожнього нагля
ду ДАІ УВС облвиконкому лейтенанта міліції
С. А. Досужого, який трагічно загинув, вико
нуючи свій службовий обов’язок. У напру
женій боротьбі його одержав представник
одного з підрозділів окремого батальйону
дорожньо-патрульної служби ДАІ УВС сер
жант міліції А. М. Школа.
М. РИБАЛКО,

І

РІДНОЇ МОВИ
(м. КІРОВОГРАД)
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18 вересня, неділя
20.30— 21.30. Вечір учасників свята
«Дружба народів — не просто слова,
дружба народів •— цс правда жива».
19 вересня, понеділок
10.00—13.00, Зустріч учасників свята
у трудових колективах (заводи «р*Дросила», радіовнробів. виробниче об єд
нання «Червона зірка»).
15.30— 17.30. Відкриття республікан
ського свята рідної мови. Концерт.
18.00—19.30. Літературний ярмарок
(парк імені В. І. Леніна).
20 вересня, вівторок
9 00—13.00. Зустрічі учасників свята
із школярами в навчальних закладах
області.
14.30— 16.00. Відвідання й огляд му
зею та садиби українського драматурга
й актора І. К. Карпенка-Карого на ху
торі Надія.
16.00—19.00. Участь у театралізова
ному святі «Вересневі самоцвіти».
21 вересня, середа
10.00—13.00. Літературне свято «Му
жай, прекрасна наша мово, серед пре
красних братніх мов». Театралізований
виступ студентів
Кіровоградського
педінституту імені О. С. Пушкіна.
18.00—20.30. Урочисте закриття свята.

І
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ПРИМІТКА. Місце проведення пере
лічених заходів буде вказано в програ
мі свята наступної суботи.

О
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«Зірка»

«Дніпро»

пРОГР АМА

медична служба звертається з проханням до
всіх, хто працював після радіаційного за
бруднення на території БУ-2 тресту «Кірово
градбуд», пройти медичне обстеження в об

хто кращий інспектор даг?

ФУТБОЛ

V

серйозної загрози для здоров’я мешканців
прилеглих кварталів це не становить. І все ж

нії ще не приведені в
дію! Отож, слово за
вами, шановні праців
ники зв’язку, пошто
вих відділень, комсо
мольські
активісти,
громадські
розпов
сюджувачі! Міськко
ми і райкоми комсо
молу, з якими ви пра
цюватимете в тісному
контакті, на засідан
нях бюро у присутнос
ті начальників вузлів
зв’язку визначать кра
щих з вас. А визна
чивши, надішлють ви
писку із засідання бю
ро
НЕ ПІЗНІШЕ
4 ЛИСТОПАДА (за
поштовим
штемпе
лем). Рішення бюро у
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Саме переробною овочів, вирощених в господарствах
?^Лну’м3аинятий Iу ц| дні Знам'янський нонсервний
завод. Колентив підприємства успішно справляється
З виконанням подекадного графіку робіт, дбає про ви
соку якість кінцевої продукції — баклажанної та ка-

©

Початок осені для хліборобів — пора відносного за
тишшя. Зернові вже зібрано, до копання буряків ще
приступати рано. І тільки городники не мають часу
для перепочинку. Відійшли кабачки, огірки — пора
зиирати помідори, баклажани, солодкий перець, морк
ву... і не просто збирати, а робити це в оптимальні
строки, щоб овочі не перестигали, з урахуванням техроблятиИХ ВИМОГ 3™а™ їх на зберігання, пере-

виписці повинне бути
обгрунтоване, зокре
ма, вказана кількість
примірників
«МК»,
розповсюджених кан
дидатом у переможці
конкурсу.
Для кращих
роз
повсюджувачів «Мо
лодого комунара» на
1989 рік встановлено
премії. Перша — 75
карбованців, друга —
50, третя — 25, п’ять
заохочувальних — по
10 карбованців. Пере
можці будуть також
нагороджені грамота
ми редакції «Молодо
го комунара».
Чекаємо
повідом
лень.

І

АНОНС
З 22 по 25 вересня
1988
Сзітловодську відбудеться
обласний зліт воїнів запасу,
тів військово-патріотичного
ня молоді.

року у
перший
активісвихован

У програмі зльоту — зустрічі з уч
нівською і робітничою молоддю, з тру
довими колективами, спільна маніфес
тація учасників зльоту і молоді міста,
військово-спортивне свято,
концерт
солдатської самодіяльної пісні, народ
женої на афганській землі. Кошти від
концерту підуть на будівництво па
м’ятника
воїнам-інтернаціоналістам
усіх поколінь. Так само, як і кошти,
зароблені на суботнику, — учаснини
зльоту працюватимуть на підприєм
ствах Світловодська.

Колишні
воїни-інтернаціоналісти,
воїни запасу відвідають військові по
ховання, могили воїнів-інтернаціоналістів, закладуть пам’ятник воїнам-ін
тернаціоналістам
усіх
поколінь в
м. Світловодську.
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«Мелодий комунар»

.НО вересня 1988 року
А початку серпня до редакції зайшла відвідупачка.
— Я — Білецька Наталя Федорівна, — предста
вилася молода жінка. — Колись була бухгалте
ром Кіровоградського комбінату Хлібопродуктів
№ 2, а зараз — безробітна...
Погодьтеся: подібне визначення соціального
статусу може здивувати кого завгодно. Певно, не
вдалося приховати недовір’я й мені. Бо Наталя
Федорівна гарячково продовжила:
— Гак, так, все правда, чистісінька правда...
І повідала вона про ге, як несподівано опини
лася за прохідною підприємства, як марно, ось
уже десять місяців, добивається справедливості.
— Опублікуйте, якщо можна, — простягнула
кілька аркушів паперу, списаних убористим по
черком. — Тут все правда...
Ми пішли назустріч Н. Ф. Біленькій, оскільки
проблеми, порушені в її листі-спсвіді, хвилюють
сьогодні багатьох.

Н

У 1982 році я несподі
вано захворіла. Зверну
лася до лікарів за міс
цем проживання. Ті, за
підозривши
професій
ну недугу, направили до
Криворізького
інститу
ту гігієни праці. Діагноз
був невтішним — алер
гія. Надалі мені
були
протипоказані
роботи,
пов’язані з пилом, газа
ми, іншими подразнюю
чими речовинами.
Людині, котра хоч раз
бувала
на
хлібоприй
мальних чи переробних
підприємствах подібного
профілю, гадаю, неваж
ко збагнути причини ви
никнення недуги. Запи
леність повітря у нас на
багато перевищує допус
тимі норми. Це й прово
кує всілякі алергічні за
хворювання.
Мені пішли назустріч,
перевівши з млина на
вагову, а в 1983 році —
в бухгалтерію
комбіна
ту. Там я працювала до
жовтня минулого року.
Наказ п|5о скорочення
штатів з’явився 15 ве
ресня. Я вийшла з черго
вої відпустки через кіль
ка днів після нього. То
ді й довідалася «по сек
рету», що потрапила до
числа невдах, яким до
ведеться розпрощатися
з підприємством. Пішла
у відділ кадрів. Там під
твердили,
що
посада
бухгалтера скорочується.
Через кілька днів до
мене підійшла начальник
відділу кадрів В. Семикоз і ознайомила з нака
зом. Причина скорочен
ня, як свідчить форму-,
люванця, *+“7 «низька про-"
дуктивність праці. Ціка
ве, яким чином адміні
страція визначила це?
У відділі
нас
було
троє. Усі — без спеці
альної освіти. До того ж
стаж роботи на комбіна
ті у мене був найбіль
шим. З усІ/«АЗ функціями

справлялася успішно, у
відсутність головного бух
галтера завжди викону
вала його роботу —• го
тувала звіти, відпускала
продукцію.
15 жовтня мене викли
кали на засідання проф
кому. Там йшлося про
моє звільнення. Але ж
керівні товариші
мали
подумати й про наступ
не
працевлаштування.
Сказала про це. Після
з’ясування у відділі кад
рів мені запропонували
посаду маркірувальника.
Я майже нічого не зна
ла про цю роботу. Тому
вирішила побувати
на
місці,
ознайомитися
з

ти
відповідну
роботу,
виплачувати
грошові
компенсації, передбаче
ні трудовим . законодав
ством.
Без зайвих церемоній
мені дали трудову книж
ку, де вже було зробле
но запис, і вказали
за
прохідну.
Ось так через чотир
надцять років сумлінної
роботи (я не боюся цьо
го визначення і не вва
жаю його нескромним),
я опинилася на вулиці.
Опинилася всупереч по
ложенню
про праце
влаштування, де підкрес
лено, що особлива ува
га при скороченнях шта-

умовами праці. Момент
суттєвий, адже за ста
ном здоров’я я можу
працювати
далеко не
скрізь. Про своє рішен
ня пообіцяла повідоми
ти профком до кінця
робочого дня.
І тут сталося несподі
ване — директор ком
бінату Г. О. Глобенко
дав безапеляційну вка
зівку —- звільнити!
Те
пер розумію, що зава
жала керівникові всі ро
ки роботи на підприєм
стві. Адже це тільки він
єдиний вважав профза
хворювання придуманим,
обурювався,
що
мені
доводилося
підшукува-

Переконана, що саме
ЦІ липові «документи»
мали вирішальне значен
ня. Суд відхилив мій по
зов.
Вже десять місяців Я
шукаю
справедливості.
Зверталася до Верховно
го Суду
УРСР.
Звідти
справу передали на роз
гляд обласного суду, і
знову — відмова.
У зв’язку з цим хочу
процитувати
відповідь,
надіслану мені з облпрофради: «На наш по
гляд при звільненні вас
з роботи
адміністрація
комбінату не займалася
працевлаштуванням і ра
зом з профкомом зро

РОЗДУМИ
ЗА
ПРОХІДНОЮ

т

’

тів повинна
звертатися
на жінок, що мають ді
тей, а також на осіб з
обмеженою
працездат
ністю.
Довелося
звернутися
в обком профспілки пра
цівників сільського гос
подарства. Після
пере
вірки всіх обставин моєї
справи
там
пояснили:
справді,
за
трудовим
стажем,
станом
здо
ров’я, результатами ате
стації
та характеристи
ками я відповідаю поса
ді, яку обіймала. Але ось
парадокс:
профспілко
вий орган може тільки
констатувати це і не мо
же змусити керівництво
комбінату
надати мені
відповідну роботу... Ме
ні порадили звернутися
ДО суду.
Так я й зробила. На
передодні слухання спра
ви Кіровським народним
судом міста Кіровограда
директор
зробив
усе
можливе,
аби
надати
своєму
наказові
про
звільнення
переконли
вого
вигляду.
Замість
об'єктивної характерис
тики з’явилася різко не
гативна, підшили до спра
ви й доповідну про так
звані «упущення в ро
боті бухгалтера Білецької», написану... 24 жовт
ня (з роботи мене звільнили 15 жовтня).

била поспішний висно
вок щодо відмови
пе
рейти на іншу
роботу.
Не було враховане
ва
ше право на переваги в
зв’язку з профзахворю
ванням і втратою
пра
цездатності на ЗО
про
центів.
З
урахуванням
цих обставин директору
Глобенку Г. О. запропо
новано
змінити
наказ
про ваше звільнення і
виплатити за час виму
шеного прогулу. Івлєв».
То хто ж помиляється—
облпрофрада чи народ
ний суд? Я намагаюся це
з’ясувати. На жаль, мар
но.
Гірко
усвідомлювати,
що в наш час долі лю
дей вершаться бюрокра
тами, байдужими до чу
жої біди. Найкращі мо
лоді роки віддала я під
приємству, тут захворіла.
Та достатньо було одно
го помаху
директорової правиці, як усе за
булося.
Я не трималася саме
за посаду
бухгалтера,
згодна була на будь-яку
іншу роботу.
Скажімо,
вагаря, сторожа чи при
биральниці. І вакансії та
кі на підприємстві були.
Однак
Глобенко
вирі
шив вчинити інакше. І до
мігся свого.
Де тепер шукати спра
ведливості?

ментар кореспондента
Про свої поневіряння без роботи, а,
значить, і без належних засобів для існу
вання, Наталя Федорівна Білецька роз
повідала з розпаяєм/ Зрозуміти її мож
на і треба. Непросто отак в одну мить
залишитися за прохідною підприємства,
з яким було пов’язане, здається, все по
переднє життя. Стократ складніше, як
що на ньому ти втратив здоров’я. Пев
но, свого часу Н. Ф. Білецька не сумні
валася: колектив підтримає її. І не лише
компенсацією за часткову втрату праце
здатності. Та не так сталося, як гада
лося.

Я зустрічався з директором хлібокомбінату Г. О. Глобенком, розмовляв з го
ловою профкому М. 1. Бондаренком. Во
ни переконані: перехід на нові форми
господарювання — процес складний, тут
не обійтися без ексцесів. Важко щось
заперечити керівникам. Та з ними, мож
на посперечатися щодо стилю і’методів
роботи по впорядкуванню штатів.

Пам’ятається, в листі Н. Ф. Білецька
ставила під сумнів об’єктивність дирек
тора. Запитав про це Георгія Олексійо
вича. Він заперечив:
— Чи має для вас значення — хто на
биратиме кореспонденцію в друкарні?

Ні? Мені теж якось байдуже — Білець
ка сидітиме в бухгалтерії чи хтось Ін
ший...

Можна було б повірити в це, але на
далі, певно, сам того не помічаючи, ди
ректор почав суперечити собі.
— Довідка про захворювання — фік
ція, — переконував він. — Я давав го
ловному інженерові доручення довести
це. Шкода, але справа повисла в повіт
рі. Наше упущення...
— А характеристики? Як пояснити
дивну непослідовність: в одному випад
ку людина характеризується позитивно,
в іншому — різко негативно. Написані
однією людиною, через незначний промі
жок часу. Щоправда, «хороша» характе
ристика — для атестації, «погана» —
для суду...
— Об'єктивна та, що «погана», — від
повів Г. О. Глобенко, не вагаючись.
Далі розмова перейшла в дещо інше
русло:
— Та я б при бажанні міг залишити її,
Біленьку, без квартири. Перед тим, як
отримувати ордер, вона зробила прогул.
Заплющив па все очі, не надав порушен
ню трудової дисципліни значення*
— Чому?
Бо почалися б розбирання, ходіння

по інстанціях. Дядько Біленької тоді в
обкомі профспілки працював...

Дивний аргумент, чи не правда? Поки
працював дядько (не смію цього запере
чувати, але й стверджувати не буду) все
вирішувалося миролюбно, а не стало
його і...

Директор мало довіряє профспілковим
органам. Цього він І не приховує.
— її Микола Федорович Дигало, заві
дуючий юридичною консультацією облпрофради, підтримує, — мовив Георгій
Олексійович. — Він займався справою,
поспішав тоді у відпустку. Не розібрав
ся, як слід... Після судового розгляду і
винесення рішення справа набуває чин
ності закону. А облпрофрада, бач, реві
зує закони...
Не беруся стверджувати, що Білецька
у всьому права. У неї немає спеціальної
бухгалтерської підготовки, припускалася
вона й елементарних помилок у звітнос
ті. Це підтвердили працівниці бухгалте
рії. Директор стверджує, що під час ско
рочення на підприємстві (Тули вільні ва
кансії (до речі, є й зараз — аж двадцять
вісім). Правом перейти на іншу роботу,
не залишаючи комбінату, скористалися
56 Із 60 працівників, котрі потрапили під

скорочення. Білецька не скористалася
(чи їй не дозволили цього зробити?). Та
навіть якщо взяли в жінки верх амбіції,
то винна в цьому адміністрація. Спро«
бую пояснити чому.
Свого часу не розібралася вона до кін
ця
«справжня» у Білецької хвороба
чи надумана? А раз так — пішли гуляти
в колективі домисли, припущення, сумні
ви. Одним словом, плітки. Це й породжу
вало недовіру до людини.

А з прогулом як бути? Чому не проявив
І. О. Глобенко принциповості? Якщо
злякався «дядька*, то сам дав Білецькій
привід повірити в її винятковість.
Проводжаючи за прохідну,
висунув ще один аргумент:

директор

ствеРДжуе, що хтось на
комбінаті поцупив у її чоловіка санаторну путівку. А я думаю, що зробила це
вона сама....
Браво, директоре! Знову припущення,
знову плітки. Невже й падалі вони зали
шатимуться тим фоном, на якому вер
шиться розумна і потрібна справа - пе
рехід на нові форми господарювання?
пе хочеться вірити в це.

Микола ЧЕРНЕНКО«

м. Кіровоград.

«Молодий комунар»

10 вересня 1988 року
РО звіти і вибори в партійних організаціях, вірніше,
про те, що ми від них чекаємо, сказано і написано
багато. Головна думка — вони повинні різко відрізня
тись від попередніх звітно-виборних кампаній, бути де
мократичними і незаорганізованими. І найперший привід для цього — чітке визначення функцій партійних
комітетів, яке було зроблено на XIX Всесоюзній партконференції.
Втім, це визначення — щодо функцій — в повній мірі
стосується І комсомольських комітетів. А щодо звітів і
виборів, котрі вже розпочалися в низових комсомоль
ських організаціях? Як вони пройдуть? І що треба зро
бити для того, щоб збори стали новим, реальним кро
ком у нашій перебудові? На що в першу чергу звернути
увагу?
Про це розмірковує секретар комітету комсомолу кол
госпу імені Фрунзе Долинського району Людмила ТРО
ЦЕНКО.

селі? Чого засмучуватись—
є рятівна думка: «Який там
спорт під час косовиці, коли вертій годині ранку, як її
й вгору ніколи глянути?». залучити до громадських
Або ж хотіла організувати справ?
дозвілля молоді в колгоспі.
А, може, справа якраз у
Хоч дещо і зроблено, але
ще далеко до ідеалу. І зно тому, що не треба «залуча
ву ж є об’єктивна причи ти» (маю на увазі далеко не
на — як можна організува краще розуміння цього сло
ти художню самодіяльність ва). Може, замість того,
або гуртки, якщо художній щоб агітувати комсомольців
керівник в будинку культу за проведення тих чи інших
ри працює на півставки, і заздалегідь складених пла
лише перед святами готує нів, розпочати з того, що їх
концертні програми. Що тут найбільше сьогодні хвилює,
чи механізатора.
в наших силах? Розрахову доярку
вати па ентузіазм серед са Адже виходить парадокс —
мих комсомольців? Але ж проблем у сільської молоді
ми вже стільки і небезпід море (ті ж самі умови праці
ставно говоримо про па і побуту), а ми продовжує
сивність
рядових членів мо говорити про її пасив
— Про що мріяла, коли теж турбот па селі виста ВЛКСМ...
ність. Чи не настав час від
рік тому мене обрали сек чає.
Вирішили ми, наприклад, верто зізнатись, що раз ми,
Звичайно, створення фут
ретарем? Наприклад, у пла
створити в себе дискусійні комсомольські
організатонах було й таке: створити у больної команди — не го
себе в колгоспі... сильну ловна моя мрія, просто на
цьому прикладі хотіла по
футбольну команду. Адже і казати,
як дуже легко нам •
завзяті спортсмени у нас є, піддатися
спокусі пояснити
І суботиик по благоустрою все «об’єктивними» причи
стадіону провели. Але... По нами, «об’єктивними» трудри, не можемо «розворуши
чалися жнива, хіба
і"
...... Не.
. вдалося
__ _
___
теперж. ношами.
нала-, політклуби — дуже цікава
до футболу? Після жнив годити спортивну роботу на і захоплююча річ! Всі сім ти» молодь, то не стільки во
членів комітету комсомолу на винна, скільки ми, зна
загорілися цією ідеєю, піш чить форми і методи, якими
ли до секретаря парткому працювали, виявилися не
М. М. Добровольського. Він тими, раз не дають ефекту?
так буде справедливі
Є підтримав, падав для пер Може,
шого засідання свій кабінет. ше? І, шукаючи нові форми
а Зібралося 12—15 комсо роботи, треба знову ж таки
мольців, з урахуванням чле виходити з реальних умов
нів комітету комсомолу... І життя сільської молоді.
Якими ж повинні бути, ЦІ,
Є розмови, Тим більше диску
сії, не вийшло. «Розповідай нові методи, в першу чергу
О ти, а ми послухаємо». Прик організаторського і вихов
На другій молочното
цем не ворухнув, щоб
ро. що така чудова ідея за ного характеру? Готового
варній фермі колгоспу
зарадити молодим
вогубилася практично в за рецепту ніхто не дасть. Вва
імені Калініна молоді
діям.
жаю, що саме про це і по
родку.
•
тваринники, наприклад,
Взагалі, проблем у РТП
І\ог9 ж звинувачувати? винна піти мова на звітнопоставили питання реб
— більш ніж треба. За
Комсомольців, їхню інерт виборних зборах у комсомо
ром: коли їх ознайом
крутили хлопці з підря
ність? Але ж згадаймо, яки лі, тому, що найкращі ідеї
лять з премудростями
дом. З їхніх виступів і
ми гнівними і обуреними виникають під час колек
орендного підряду?
заяв зрозуміло: хочуть
словами ми критикували і тивного обговорення. А щоб
Райком комсомолу не
водії працювати за про
критикуємо ось цю пасив це стало можливим, треба
гресивними
методами о ність і байдужість, а резуль почати з проведення по-но
міг не прислухатися до
Пропозиції тваринників:
організації праці, але...
вому звітно-виборних зборів,
татів — мало...
у кінці серпня на базі
адміністрація їм назуст
Значить, потрібен меха створити умови для того,
радгоспу імені Куйбишеріч не йде.
о нізм, який би на ділі сприяв щоб зацікавленим учасни
ва було проведено се
Зрештою,
непорозу
пробудженню ініціативи се ком був кожен присутній
мінар з питань орендно
міння на місці з керів
ред рядових комсомольців, на них.
го підряду. До речі —
ництвом РТП якось вирі
е потрібні конкретні кроки на Для цього, звичайно, тре
шимо.
на ньому були присутні
зустріч молоді. Скажімо, ми ба рішуче відмовитися ВІД
майже всі молоді дояр
Молодь у даній си
нерідко осудливо говоримо таких зручних і «надійних»
ки району.
туації (я б сказав — кри
про те, що молодь «тікає» в форм проведення, як, напри
Жодне
зауваження,
тичній)
запропонувала
місто, а от у пас шість ком клад, «голосування» за за
пропозиція спілчан
не
власний вихід: по району
сомольців працюють водія здалегідь визначеного ком
залишається
без уваги
одне з одним господар
ми і якби ж то працювали... сомольського ватажка. Зі
райкому комсомолу. Ось,
ства проводять «обмін». е
По півроку машина не ви б’ємося на це, — і погубимо
наприклад, групі водіїв
У когось щось зайве, у
ходить з ремонту. Микола зацікавленість і ініціативу
ремонтно - транспортно
іншого — цього не ви о
Сисун і Микола Титаренко серед юнаків і дівчат, а го
го підприємства намагає
стачає. Що не кажіть, а
вже у відчаї: хіба це робо ловне — втратимо довір’я,
мося зарадити Із при
така взаємодопомога по
та — приносити додому по І не залишиться нічого ін
дбанням запчастин.
трібна.
ЗО—40 карбованців. Якби ж шого, як знову з трибуни до
Про їх дефіцит гово
Не втратно оптимізму
ще хоч були запасні части рікати їх за несвідомість і
риться на кожних збо
після декількох невдалих
ни, але їх немає і завгар пасивність...
рах у колективі водіїв.
спроб допомогти водіям
розводить руками: «де я їх
Вважаю за необхідне (та
На жаль, справу цю спіл
придбати дефіцитні зап
візьму?». І все ж таки, на хіба тільки я!) організову
чанам зрушити з місця
частини і райком ком
мою думку, можна і в таких вати вибори секретарів ком
так і не під силу. Про
сомолу. Будемо виходи о умовах турбуватися про мо сомольських організацій з
бував допомогти і рай
ти з пропозицією в ЦК
лодь. Хоча б такий факт: в кількох кандидатів, щоб у
ком комсомолу. Куди ли
ВЛКСМ про організацію
колгоспі не пам’ятають, ко кожного була своя перед
шень на писали! В кого
спеціального
фонду,
ли новенький автомобіль бу виборна програма, програ
тільки не просили допо
який допоміг би хоча б
ло виділено молодому во ма вирішення тих проблем,
моги!
Запропонували
певною мірою вирішити
дієві. Дорікати в пасивності що хвилюють молодих тру-.,
Горьковському
автоза
проблеми молодих в
і небажанні працювати на дівників. іІ це потрібно не
воду:
ми вам овочі,
діїв, механізаторів...
ТАМГ що
...А обговорен
«ЙГАОАААО.
селі, звичайно, легше...
тільки тому,
фрукти за договором, а
О. ПОНОМАРЕНКО,
Хочу повторити: треба ви ня програм кандидатів на
ви
нам — запчастини.
заступник завідую
ходити з реальностей: ді багато більше сприятиме
Відмовилися.
чого відділом ком
яльність комсомольських ор створенню атмосфери за
Кланялися, як то ка
сомольських органі
ганізацій в місті і на селі гальної зацікавленості, ніж
жуть, і київським (рес
зацій райкому ком
значно відрізняються. Про заклики з президії: «Ну, то
публіканським)
поста
сомолу.
механізаторів я вже говори вариші, давайте веселіше!»,
чальникам. Ніхто й пальБобрииецький район.
ла, а от дояркуі скажімо, а ще й тому, що комсомоль
котра встає на роботу о чет- цям потрібен справжній лі-

П

ТАНЦІ, ПОЛІТКЛУБ І

••

Кланялися

постачальникам...
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ЗВІТИ І ВИБОРИ
дер. якому вони б довіряли.
Один з головних виснов
ків,-ЯКИЙ я зробила за рік
роб°Ти -сомольськ

залежить ВІД комсо
мольського лідера, від того
як зуміє він організувати
свою роботу і роботу членів
комітетів комсомолу, а вва
жаю, що якщо ми хочемо
серйозно взятися за перебуДОВ5’ в комсомолі» то ПОВИН
НІ з усією серйозністю за
мислитися і над становищем
«незвільненого» комсомоль
ського ватажка, який пови
нен, мабуть, в першу чергу,
виконувати свої функціо
нальні обов’язки, тим біль
ше це стосується молодого
спеціаліста, наприклад, ме-

кмк
не. Тож, думаю, треба не
тільки говорити про відпо
відальну роль комсомоль
ського секретаря, а й нада
ти йому можливість для пов
ноцінного виконання цієї
ролі, хоча б через часткове
«звільнення» від основної
роботи.
Лідер повинен, якщо він
справді лідер, бути обізна
ним у всьому — починаючи
з політики і закінчуючи тан
цями. Лише тоді він зможе
бути нарівні з кожним ком
сомольцем. Скажу відверто:
іноді я просто боюся відпо
відати на деякі запитання—
не знаю точної відповіді.
Для комсомольських ватаж
ків слід організувати постінне цілеспрямоване нав чани я. Про це говорили й
раніше, але сьогодні така
потреба відчувається, як
ніколи, адже зараз на селі
активно
впроваджуються
нові форми господарювання,
які вимагають і великих екопомічних знань.
Наприклад, виникла у нас
ідея — запровадити на птахофермі підряд серед комсомольців. Але знову ж таки не вистачає економічних
знань. Чи не повторюємо ми
помилок минулого, коли впрішували чергові завдання
старими засобами?
Звичайно, при бажанні я б
могла багато розповісти і
про те хороше, що в нас е,—
і підтримку голови колгоспу М. В. Загороднього, і
виділення нової «Ниви» на
шому кращому комсомоль
сько-молодіжному екіпажу,
і організацію туристичної
поїздки, комсомольців в Ки
шинів, і створення КМК на
вирощуванні цукрових буряків... Про все^це'можіїГбуло б розповісти детальніше
але ХОТІЛОСЯ ЗВЄрнути в‘
•
шу чергу увагу на
проблеми.
Л. ТРОЦЕНКО,
секретар комітету ком
сомолу колгоспу Імені
Фрунзе.
Долинський район.

-До ЯРОК >
НАМ ОУКОЧЗ

у записник
комсорга:

«
На календарі — вере- <’
« сень — перший місяць
»осені. У тебе, комсорг, ‘
| справ вистачає. Але, ма-|
<< буть, головне у твоїй ро- £
«боті:
уміти правильно |
І визначити
основне, |
I справжнє діло. Організу-^

§ вати себе на його вико- »
Знання і повести за со-»
>> бою комсомольську ор- д
>> ганізацію, кожну моло-$
|ду людину. До розряду |
« таких справ належить і»
г? звітно-виборна кампанія, $
» яка нині
проходить у $
| комсомольських групах,»
% первинних організаціях. |
$ На головних зборах року)!
1Л треба глибоко проаналі-^

зувати діяльність кожно-І;
го члена ВЛКСМ за звіт-!;
ний період. Чи все ви І
(зробили для поліпшення |
роботи комсомольської |
організації?
|

£

На жаль, як свідчать $
факти, далеко не скрізь |
38ІТИ і вибори проходять |
^організовано. Часто збо& ри переносять.
Чому? %
Мабуть, це свідчить про у>
| те, що групкомсоргу чи %
| секретарю первинної ні |
<< про що звітувати комсо- »
« мольцям. Або інше. Ча- $

>> сом головні збори року <<
проходять
формально, §
< £ інертно, як кажуть, для«
І ; «галочки». Можливо, це <<
І
г ; свідчить про те, що про- ??
< ;тягом звітного періоду
? ; комсомольський осере- <>
жив нецікавим жит->>
! ^док
(тям. Так це насправді чи |
!
ні, але над цими фанта< \Іми
варто замислитися то-І;
<
> бі, комсорг. Пам’ятай:
5
; > від того, як пройдуть го-<!
< ? повні збори року, багато
< > в чому залежатиме дальдіяльність
комсо< ша
< ^мольської організації.

Нині напружений пе-$
<
; Ьріод у тваринництві — |
< І триває підготовка до наЛ
’ ї ступної зимівлі громад-1
’ Г ської худоби. Отож тре- Ь
' ;ба, комсорг, аже зараз &
: , подбати про соцзмаган- $
ня молодих тваринників,«
умови їхньої праці і від- £
починку. В цей період |
мають активізувати свою
роботу пости і штаби
| «Комсомольського про- $
| жектора».
»

І
»
>>
|

| Вересень — останній мі|сяць підготовки до почат-|
| ку нового
навчального |
»
3 системі комсо- паші $ мольського
політна- »
| вчання і економічної ос-

І

<< віти. Ще раз продумай,
(комсорг, чи асе готове^
до навчання. Які
нові д
форми
навчання буде
застосовано, аби занят- <.■
тя були змістовними і ці-?
кавими.
Всі ці питання?
треба обговорити на чер-^
гових
КОМСОМОЛЬСЬКИХ?
зборах.

газетм і журнали на 1989
Щоб ця
проКомае

«»/■УїМи і

і порадник рад?

Малюнок О. КОЧУБЕЯ.

Ностальгісти? Неформали? Просто молодь.

(Фотохроніка ТАРС)
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На-

Триває
передплата пона ї
ДЗІ^лі
ть ваші
: ___ поради, ___
/
і \ "VI>
.
бажання,
прол о з иціі
РІК. І
.
^журналістам,
позаштатважлива
кампанія
активу газети Чайшла організовано,
жен
юнак
паєм о
лис тіі ядівчина
передплатити своє ком
сомольське видання. Хо-}
тілося б, комсорг, аби ти

«Молодий комунар»

.10 вересня 1988 року
була заступником

секре

ДИВЛЮСЯ на знімок
в нашій стінгазеті: за таря комсомольської ор
Яскельцями
окулярів —ганізації,
начальником

уважний погляд Людмили
Авдєєвої, ледь іронічна
посмішка. Знімок зробле
ний напередодні Дня Ра
дянської Армії, коли друзі
і колеги проводжали Лю
ду на роботу в Афганістан

штабу «Комсомольського
прожектора». Часто вони
радились, як і які матеріа
ли готувати. До речі, два
матеріали і в «Молодий
комунар» Люда лідготу-

кі відтінки спогадів про
неї.
Тут дуже гостро
сприймаються ці спогади.
Здається, дома й квіти
пахнуть рідніше... Так час
то згадуємо рідних! Нас
глибоко хвилюють усі су
спільні зміни, іцо відбу
ваються вдома, стараємо
ся не пропустити жодної

датською. Вона — добрий
знавець новинок у товстих
журналах.
Медсестра
Г. Пурич, моя читачка —
молдаванка, у неї в фор
мулярі книги про .любов,
сучасну молодь. Хороші
читачі у мене й українець
10.
Секрет,
росіянин
С. Акимов. Книги найіо-

«У НАС В ГАРНІЗОНІ...»
(вона пішла туди добро
вольцем).
Часто ми дорікаємо ни
за

нішнім комсомольцям

пасивність, відсутність гро
мадянської позиції...

Лю

дине рішення багатьох зди

вувало, хоч пасивною во-

на за ті чотири роки, які

працювала в нас після за
кінчення Київського інсти-

о

туту культури, не була. І
все ж — така тендітна, невеличка, молода, і раптом вала...
— --------------------------------- ...А недавно я написала
— туди, де, можливо, ча-*------------------------------------------------- —------------------ їй на адресу далекої но
тує смерть...-------------------- ------------------------------------------- —------------------------------ льової пошти. ПоцікавиВопа народилася в Знам’янці, в сім’ї робітників. лась» як жс ж там> *але~
(молодша сестра — теж ко від Батьківщини. Як і
робітниця). А сама Люд
мила після школи пішла в завжди, швидко й по-діло
районну дитячу бібліоте вому відповіла Люда на
ку. Після вузу була в об
ласній імені Крупської біб кілька моїх запитань. Ось
ліотекарем і старшим біб вони:
ліотекарем абонементу, не
раз, коли треба, заступала
1. Як бачиться і чується
завідуючу. «Молода, а на Батьківщина з-за рубежа?
дійна, покластися па .неї
— Про любов до Бать
можна, — казала завабо- ківщини тут говоримо з
немсптом В. П. Козлова, глибшим усвідомленням то
яка звала-свою комсомол го, що це таке. Куди біль
ку ще і як пар торг. Люда ше цінуємо навіть малсиь-

і^АПРИКІНЦі літа 1944
року Арсеній

ренгьєв

Лав-

членом

став

КПРС. їхня танкова час
тина тоді брала участь в

наступальних

по
від

операціях

визволенню

Литви

німецько-фашист

ських загарбників.

мальовничим селом Першотравенкою.

Війна залишила в його
житті
глибокий
шрам.
Батько не повернувся з
німецького
концентра
ційного табору, загинули
в боях під Смоленськом
два брати
Арсенія
—
Архип і Леонід. Сирота

важливої події, що сто
сується Союзу. І на вечо
рах відпочинку ділимось
враженнями — кожен про
свій край.
2. Чи в роботі, серед лю
дей знайшли себе? Чи так
це уявлялося вдома?
— їдучи сюди, звісно,
хвилювалася: що буде? За
три місяці призвичаїлась.
Працюю завбібліотєкою.
Читачі мої читати люб
лять, чекали на мене, здає
ться, з нетерпінням — не
легка тут у наших служ
ба... А щоб якось полегши
ти її — організовую до^зйілля: огляди книг, кон
ференції, вечори, диспути,
Навіть в ролі «артистки»
вперше виступала — тут
чим більше вмієш, тим
краще. Дуже допомагає
те, що з боку політвідділу
маю: розуміння, підтрим
ку — самій було б дуже
важко працювати.
3. Людо, у вас, мабуть,
з’явилися вже серед чита
чів нові друзі, знайомі, од
нодумці?
— У нас в гарнізоні є
представники різних на
родів Союзу. Моя країна
подруга М. А мінова — та
тарка, працює старшою
медсестрою в санчастині.
ЛЛулїра завжди заряджає
нас енергією: вона любить
пригодницькі книги, бага
то читає про Афганістан.
А осетинка Зо.ііпа Федаро
ва — моя колега, теж завбібліотекою. тільки сол-

ків було вручено від
імені ЦК КГІРС Почесну
грамоту штабу будови і
грошову премію.

Довелося Арсенію по-

працювати і в сільсько-

господарському
ництві. Після

Екробвідомого

ми залишились трос Архипових діток. їхнє вихо
вання Арсен без Еегань
узяв на себе.

Важко було, нестерпно

о

СПОКІЙ
Партійного квитка вручав майор Удовиченко:
— Усі присутні
зна
ють, — коротко сказав
він, маючи на увазі ко
муністів батальйону, —
що мужності, принципо
вості Арсенію не пози

чати. Бажаю йому зали
шатися таким завжди.
1і слова
Лаврентьев
згадає потім не раз. І в
Східній Прусії, під час
штурму
Кенігсберга,
і
тоді, коли
повернеться
до мирного життя. Що
правда, з армії демобі
лізується не без вагань:

командир першого тан
кового з’єднання
гене

рал Бутков кілька разів
пропонував йому зали,5*ушатися кадровим
вій
ськовим, обіцяв
напра

вити на навчання. Та Арсеній вже рахував дні,

години, що
до зустрічі

залишалися
з рідними,

важко. Все частіше нага
дували про себе три по

ранення і дві
контузії.
І ось результат — у Ар
сенія
відібрало
мову.
Довгих шість місяців лі
кувався він у госпіталі.
Тоді й згадав слова ма

йора
Удовиченка
мужність. Вона в ті

про
дні

потрібна була йому
не
менше, ніж на фронті.

Після госпіталю
Лав
рентьев працює старшим
механіком автороти «Союззаготтрансу». Разом із
групою водіїв їде на спо

рудження Волго-Донецького
каналу.
Успішно
справляється із
загаль

Пленуму ЦК пре

зміц*

нення досвідченими кад

рами МТС у вересні 1953
рому він їде де Чигири
на. Стає там

головним

ним керівництвом
ко
лективу кіровоградських

механіком машинно-трам-

водіїв, одночасно вико
нує функції диспетчера,

терної станції

механіка і касира. На
честь пуску каналу йому
в числі багатьох ударни-

гає директорові Савелію

Допома

Романовичу Поетиці на

вальними мовами (а їх у
нас до п'яти тисяч) корис
туються великим попитом,
це ніби ниточка, що зв’я
зує кожного з національ
ними культурами, 8 рід
ною землею...
4. В чому труднощі но
вого життя, як переборює
те їх? Хто допомагає в
цьому?
— Перш за все важко
бути так далеко від Бать
ківщини. Смутно буває. З
нетерпінням чекаємо «по
штовиків»... Важко перено
шу місцевий клімат. Але
спасибі нашим медикам, і
тим, хто дбає про ваше
харчування...
5. А як знайомитеся в
життям Афганістану?
— В основному з книг,
які читаю тут. Іноді вдає
ться «заговорити» (за до
помогою жестів, звісно) 8
афганськими солдатами..,
6. Додому ще не зби
раєтеся?
— З великим нетерпін
ням чекали початку виве
дення радянських військ.
Але паш гарнізон виходи
тиме останнім. Сподіваємо
ся, що Пакистан все-таки
буде дотримуватися умов
Женевської угоди. Гадаю,
Повий рік • стрінемо на
Батьківщині...

Хабаровський
нрай. Про цікаву історію ~ Ком
сомольська-на-Амурі нагадує великий сірий ка
мінь, встановлений на набережній. На ньому виби
то слова: «Тут 10 травня 1932 року висадились пер
ші комсомольці — будівники міста». Того ж дня на
берег зійшли 3747 чоловік — посланці Ленінграда,
Горьного, Одеси та багатьох інших міст нраїни. На
короткому мітингу вони поклялися звести
місто
комсомольської слави.
Тут на пам’яті одного покоління місто не лише
народилося, але стало й одним з великих індустрі
альних центрів Далекого Сходу. На його прапорі
сяють ордени Леніна й Жовтневої Революції. Висо
кими нагородами відзначено роботу заводу імені
Ленінського комсомолу, який поклав початон місту
і розвитку суднобудівної промисловості у нраї.
На знімку: біля історичного каменя першобудівнини міста А. Н. ЗЮЗІНА. М. Н. ОПОЛЄВ (злі
ва), А. Л. ГАВРИЛЮК (в центрі) з теперішніми по
сланцями з Одеси, членами
Всесоюзного
комсо
мольсько-молодіжного
загону
Ю.
Коваленком,
С, Івлевим, І. Веселном, А. Борисовим, А. Гинжулом.
Фото В. ТАРАБАЩУКА.
(Фотохроніка ТАРС).

А. КОРІНЬ,
працівниця обласної на
укової бібліотеки іме
ні Н. К. Крупської.

вести лад на виробництві,

живе лише

працею.

А

ще—вірою в доцільність

сміливих

реформ, роз

початих М. С.

Хрущо

вим.
І тут — нова біда, що
стала наслідком неймо
вірного
перевантажен
ня — інфаркт. Вісім мі
сяців був
Арсеній
на
межі смерті і життя. Пе
реміг,
повернувся
до
активної діяльності.
...Тепер Арсеній
Федосійович Лаврентьєв на
пенсії. Та
залишається
він все таким же неспо
кійним, ЯК І в МОЛОДІ СЕОІ
роки. Пише спогади про
найважливіші
події
в
житті нашого народу, в
яких йому довелося бра
ти участь, веде велику
громадську роботу. Це
він, Арсеній Федосійович, був одним із
за
сновників
краєзнавчого
музею в своєму рідно
му селі
Першотравенці
КомпаніЇЕського району.
Є там і спогади про
створення першого ком
сомольського осередку,
є документи про діяль
ність комсомольської ор
ганізації
напереродні
війни. -їх пюбовно допо
магає збирати краєзнав
цям А ф
Лаврентьєв.
Мріє в’дтєериги
повну
історію зародження мо
лодіжного руху в рідно
му селі

М. ПОЛІЩУК.
На знімку: А. Ф. ЛАВРЕНТЬЄВ.

«Молодь, мир, культура» ,— під такою назвою в
молодіжному центрі «Олімпієць» організовано між
народний табір, в якому беруть участь
понад
триста чоловік із п’ятнадцяти країн світу: США
Франції,
Швеції, ФРН, Італії. Бельгії. Представ
ницькими є делегації з соціалістичних країн
—
Болгарії, НДР, Польщі, Чехословаччини
„Лі.їи„3 н 1 м к у: дочка фермера
із США
ЛІнн
«РИЗИК та радянський інженер Сергій ВАСИЛЬЄВ
добре попрацювали на суботнику на місці садиби
російського поета Олександра Блока.
м
Фото А. МОРКОВКІНА.
(Фотохроніка ТАРС).

«Молодий комунар»
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С

вересня 1988 року

ВОГНИЩА
Що потрібно людині
для щастя? Певно, ко
жен з нас не раз і не
два подумки запитував
себе про це. 8 знаходив
відповідь, що не прете*дус на філософські гли
бини: сімейний затишок,
дім, улюблена роботз...
Так, так, саме на цих
трьох китах тримається
наше буття, а вже потім
йдуть інші аргументи. Та
вони — лише фон, не
більше.
Розповім про людей,
котрих
без найменших
вагань і сумнівів можна
назвати щасливими. Жи
вуть вони у Добровеличківському районі, пра
цюють у колгоспі імені
Карла Маркса. Костя —
трактористом, Марія —
дояркою. Заможно жи
вуть. Мають дім, як дзвін,
із семи кімнат, сарай і
гараж, двох корівок —
Розу й Квітку, двох те
ляток, усіляку іншу жив
ність. Та щастя їхнє, як
обоє зізналися, не в цьо
му — з матеріальним до
статком, бачте, вже 38ИМлися. їхнє щастя в дітях,
Вовці та Оленці.
Ось вони, на знімку
збоку, білоголові розум
ники — надія й втіха мо
лодих батьків. Я побував
у гостях в Сафронових а
останні дні серпня. Стояв
спекотний день, та небо
відсвічувало вже осін
ньою блакиттю. Ось вони
з батьками серед велетнів-соняхів. Рідко випа
дає нагода побути ось
так, усім разом. Та діти
не ображаються, вони
розуміють: тато з ма
мою — люди зайняті, у
них — робота. Цікава.
Щоправда,
Оленці
більше до вподоби фер
ма. Там пахне молочком
і вистрибують у загоріддях пустотливі
телятка.
Досхочу можна з ними
награтися, доки доїть ма
ма своїх корів.
А Вовка стане тракто
ристом, давно так вирі
шив. 8ін і мене з гордіс
тю підвів до батькового
ЮМЗ, запросив у кабіну.
— Ось це муфта зчеп
лення, — показав. — А
тут швидкості переклю
чаються...

Гадаю, розповідь

про

сім’ю Сафронових буде
неповною, якщо не ска
зати:

Костянтин

і Ма

рія — передовики, обоє

користуються

заслуже-

ним авторитетом в гос
подарстві, їхній будинок

зведено на кошти

кол

госпу. Коли молодій сім’ї
вручалися ключі від ньо

го, голова правління під

креслив:

правофлангові

соціалістичного

змаган

ня мають право на першочергове забезпечення

житлом.

А

Сафронови

якраз і належать до слав

ної когорти працелюбів.

Василь ГРИБ,
Фото автора.
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Телефон, зізнаємось, від дзвінків не нагрівався на прямій лінії «ЛІК», яку
ми анонсували в номері за 27 серпня і котра пройшла по 2 вересня включноможливо, ми обрали не найкращу форму. Але ті, хто телефонував, як і ті, хго
виклав свої думки в листах, що їх ми також дістали за цей час, щиро, по-друж
ньому поділилися своїми міркуваннями про «Молодий комунар» зразка 1988
року і запропонували своє бачення тижневика-89.
Нижче ми друкуємо окремі думки і пропозиції, тим самим запрошуючи до
дальшої розмови з питання, яке небайдуже, сподіваємося, не лише нам.
Отже, «Л1К»-89 — це...

ПОЧАВСЯ ДЕМОНТАЖ?
9 липня нинішнього року з «Молодому комунарі» було вміщено матеріал
«Факти не підтвердились» за підписом працівника міліції. Про що він? Ясна
річ, про анонімки, про колишнє і теперішнє ставлення до них. Згоден з авто
ром — немало крові попсували чесним людям всілякі «сигнальники». Та є а
кореспонденції місце, яке, відзерто кажучи, дивує. Автор, В. Шаповалов, за
ступник начальника Ленінського РВУС м. Кіровограда, заявляє: «...що ж сто
сується анонімок про самогонників, то ми їх перевірятимемо «нашими ме
тодами».
Не будемо про «методи», скажемо про наслідки. Певно, все розвивати
меться в такій послідовності: спочатку перевірятимуться листи без підпису
гро самогонників, потім — про «несунів», потім — про подружню невір
ність, потім... Стопі Так далеко можна зайти.
Настільки далеко, що почнеться черговий демонтаж прийнятих на найви
щому рівні рішень, свідками чого ми не раз ставали у так звані застійні часи.
Дивуюся позиції «Молодого комунара» — газети, на мій погляд, сміливої,
авторитетної: як можна публікувати подібні речі, від яких за версту тхне застійщйною?
А. ПЕТРЕНКО.

м. Кіровоград.

добре, що
ДУЖЄ
лодий номунар»

«Мо
під
няв на своїх сторінках
питання про те, що бага
то кому з молодих лю
дей, які знайшли
свій
шлях у житті, доводиться
долати штучні і невиправ
дані випробування. Маю
на увазі статтю «Поклинання...
А довідка
є?»
про Залентину
Володи
мирівну Сироту, яка мріє
стати вихователем, педа
гогом, але її мрії і нама
гання не можуть здійсни
тися.

Мовчати
не можна
З любові Валентини до
дітей видно, що її покли
кання — робота в шко
лі, дитячому садку,'вза
галі з дітьми. І дуже
шкода, що до неї поста
вилися так черство, пе
приділили уваги. Можна
було підійти по-іншому,
як-то кажуть, по-людськи.
Я впевнена, що Вален
тина докладе всіх зу
силь і доведе свої ба
жання до кінця, посту
пить, нарешті, в педучи
лище, буде працювати
за покликанням. А ди
ректор училища Григо
рій Олексійович Дубівка
в процесі навчання по
бачить отих нездар, які
говорять: «Дітки, пішли
на колідор...».
Я, наприклад, знаю
одного педагога
росій
ської мови, який на уро
ках завжди повторював
улюблене речення: «Сви
нья под дубом ела же
лудь я». Цс в його лек
сиконі було ніби щось
само собою зрозуміле. А
насправді, то такого пе
дагога треба було гнати
в три ІШІЇ...
Хотілося б, щоб «Мо
лодий комунар» продов
жував па своїх сторін
ках розмову про порушену проблему.
Ваша читачка
м. соломонюк.
с. Грузьке
Голованівського району.

Потрібні додаткові тури
Дозвольте поділитися своїми думками з приводу
ваших газетних конкурсів. Вони цікаві, але виходять
неритмічно. Наприклад, па футбольний турнір відпо
віді треба було надсилати в 10-деиний строк, па
•«Ерудит» — спочатку через 2 тижні, тоді ще піз
ніше...
Наступні конкурси, по-моєму, повинні ускладнюва
тися від туру до туру, але питання підбирайте такі,
щоб могли відповісти і 15—17-річні. Хай у «Ерудиті»
будуть головоломки, ребуси, кросворди, цікаві питан
ня. Підсумки — через 2—4 тури зразу.
З ще: образливо буває вибувати з конкурсу, не
взявши участі» в одному турі. Проводьте в кінці кон
курсу додатковий тур для тих, хто пропустив кон
курсний тур.
Ольга БІЛЬЧИЧ.

м. Олександрія.

Брейк та інші
Передплачую вашу га
зету перший рік, і мені
вона дуже подобається,
би вміщували гімнастику
у стилі брейк-данс, а ме
ні хотілося б, щоб ви
завели рубрику, де б на-

вчали читачів сучасно
танцювати. У школі нас
цього не вчать, а вміти
танцювати дуже хочеть
ся.
Олена КОНДРАТЮК.

м. Гайворон.

Модницю засміють...
Читаю «МК» другий рік. Раніше газета мені пе по
добалася, а тепер попа майже така, якою хотіла б її
бачити.

Мені 15 років. Стараюся не відставати від моди.
Одягаюся сучасно, але не виклично. Модні речі ніде
не можна нупити, тож я шию сама з допомогою мами.
Та ніде взяти й моделі та фасони одягу. Я живу у се
лищі, де всі всіх знають, і коли одягтися так, як ма
люють і пишуть у газетах і журналах, показують по
телебаченню, то тебе засміють і наговорять такого,
що й уявити важко.

Тому пропоную вашій газеті вміщувати моделі
одягу з неяскравих тканин, щоб не мати вигляду па
пуг.
Олена ВАСИЛЬЄВА.
емг Знам'янка.

«Чорна «ага» ми «нова хвиля»!
Хочу поділитися міркуваннями з приводу музичних
матеріалів у вашій газеті.
Ви не помічаєте, тексти яких пісень друкуєте? Всі
вони стосуються так званої естради, а пісень з ре
пертуару рок-груп я поки що не бачив.
Напевне серед ваших працівників є молоді люди,
котрі люблять рон, особливо «метал», і знають, які
групи любить слухати молодь. Тож я пропоную надру
кувати історію, дискографію, пісні груп «Арія», «Чор
на кава», «Круїз», «АС/ДС», «Твістер систер». Добре
що ви писали про групи «СВ», «НаутІлус ПомпІліус»,
але ж це - «нова хвиля», а не рок.

м. Кіровоград.

Олексамдр КУЗЬМШ.

«Молодий комунар»
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ЯК МАМА
І ТАТО
Приїхали ми в село
Спасове у 1981 році. Поселилися в невеличкому
будинку. Татові з мамою
доручили роботу на вів
цефермі.
З першого ж дня у
них виникли
труднощі,
але батьки мовби їх не
помічали,
а працювали

і

роботи влітку, коли на
стає час стригти вовну.
Буває всяк, що й пора
нять вівцю. А тому —
увага і ласка тут особли
во потрібні, щоб не за
хворіли тварини.
Та мої
тато
(Василь
Іванович) і мама (Марія
Павлівна) зі всім справ
ляються. Хоча на фермі
моїх батьків 1000 голів

я* годиться. Робота їхня
дійсно важка. Техніки та
кої, щоб роздавати корм,
немає, і вони все роблять
вручну. Особливо багато

редавали по радіо, дру»
кували в районній газеті,
їх преміювали. Я дуже
горджуся своїми батька
ми І, коли закінчу сіль
ськогосподарський тех
нікум, обов'язково піду
працювати
в колгосп
«Жовтнева
революція»
Новгородківського райо
ну, де працюють мої
батьки. Буду лікувати
овець.

овець. Від кожної вівце
матки треба
одержати
по ягняті, настригти по
5 кілограмів вовни.

Про успіхи батьків пе-

А. МАЛЯР.

ХОЧУ

4

ЛИСТУВАТИСЯ
Два роки назад я зацікавилася Індією.
Я збираю все, де лише є слово «Індія»
чи «індійський». Вмію малювати, скла
даю невеличкі вірші про цю країну. Лот
знайти однодумців — важко. Я мрію на*
вчитися, наприклад, індійському мистец
тву танцю. І мрію побувати в Індії, Усі,
хто розділяє мої захоплення, прошу, пи
шіть на адресу:
317200, Компаніївський район, с. Брат
ське, вул. Щорса, 1, Хлевицькій Наталії.
* ♦ .*
Хочу листуватися з ровесниками, взна
ти, як вони живуть, навчаються, чим ці-

кавляться. Люблю в’язати, збираю пош
тові листівки.
317917, Олександрійський район, с. Но
ва Прага, колгосп «Красный флаг»,
вул. Тихомирова, 74, Альохіна Тетяна.

* * ★
Дорога редакціє, допоможи мені знай
ти друзів! Мені 14 років, колекціоную
календарики, люблю читати фантастику.
Хто хоче стати моїм другом, пишіть за
адресою:
317103, Кіровоградський район, с. Виш
някове, Малиняк «Любі.

. Л А Л . Л * Д і

Цього року минає 70 років з дня народження видатного

педагога

нашого

земляка В. О. Сухомлинсьного. Василя Олександровича немає з нами, але серце

Його залишилося в дітях — колишніх вихованцях І в нинішніх школярах...
Середня школа імені В. Сухомлинсьного в ПавлишІ ОнуфрІївського району«
Заняття в -зеленому» класі.

Фото І. ГАНИША.

л і л 1Л иЛІ -«

До Шалви Амоиашіілі м жвд
У середині травня в Тбілісі була організована Всесоюзна науково-практична кон
ференція вчителів початкових класів, Головна мета її — вивчення передового досві
ду грузинських педагогів-новаторів та впровадження його в роботу з шестилітками.
До відомого педагога Ш. Амонашвілі поїхали і кіровоградські вчителі Т. В. Толмачова та Н. П. Корсунська. Отже, їм слово.

П’ЯТЬ ДНІВ
У ТБІЛІСІ
Саме стільки знайомилися ми з форма
ми, методами роботи грузинських колег.
Відвідали уроки в початкових класах. Не
забутнє враження залишила зустріч із вче
ним, членом-кореспондентом АПН СРСР,
вчителем-практиком
Ш. О. Амонашвілі,
який щедро поділився своїм
досвідом,
захопив слухачів своїми ідеями.
Ш. О. Амонашвілі керує Тбіліською ла
бораторією експериментальної дидактики
з 1968 року. Базовою є школа № 1 м. Тбі
лісі. Укомплектована вона висококваліфі
кованими вчителями, які одночасно є і
співробітниками лабораторії, і учасниками
експерименту, а також допомагають скла
дати пробні підручники.
За Ш. О. Амонашвілі, навчальний про
цес повинен реалізуватися на основі прин
ципу педагогіки співробітництва,
тобто
гуманно-особистого підходу до учня.
В
процесі навчання повинен існувати взаєм
но-зворотній інтерес вчителя та учня, за
хоплення дітей грою, а не нав язування и
дітям. Учень сам повинен просити гру, по
винен хотіти працювати. А працювати він
буде з улюбленим вчителем. Для цьо
го треба бути артистом. Артистом у вузь
кому педагогічному значенні.
І ще: повноцінної роботи з дітьми бути
не може без знання і практичного втілен
ня в життя ідей Макаренка, Ушинського,
Сухомлинського, Песталоцці,
Крупськоі.
І — читати, читати, читати, спілкуватися з
наукою. В роботі не кидатися гучними
фразами, а суть їх вкладати в зміст педа
гогічної діяльності...
У нас, на Кіровоградщині, є чимало вчи
телів творчої педагогічної праці.
Обмі
нюючись досвідом і узагальнюючи нако
пичене, вивчаючи роботи ведучих діячів
педагогічних наук, вчителям слід
всю
свою роботу спрямувати в русло ділови
тості так, щоб мати хороші результати у
навчанні і вихованні підростаючого поко
ління.
Г, лглпиі Оі/пдп КОЖНОГО вчителя В Педа-

роботою
праці.

і

конкретними

результатами

Хочу звернутися до колег зі стажем і
до молодих спеціалістів, котрі роблять
перші кроки на ниві педагогічної діяль
ності: реформа загальноосвітньої і про
фесійної школи відкрила для вчителів ши
рокі шляхи для творчості, саме ПЕДАГО
ГІЧНОЇ творчості, створила кращі умови
для навчання і виховання підростаючого
покоління, підготовки їх до життя і праці,
активної суспільної діяльності.
Тож давайте використаємо ці можли
вості максимально. Свої знання, уміння,
творчі сили віддамо тим, хто сьогодні сі
дає за парту.

Т. ТОЛМАЧОВА,
вчитель початкових класів СШ № 4
м. Кіровограда.

НЕЗВИЧНА
ШКОЛА
Після одного із засідань в обкомі ком
сомолу, де ми обговорювали можливість
створення обласного клубу молодих педа
гогів, до мене підійшли працівники відді
лу учнівської молоді. Вони розповіли, що
є можливість побувати в Тбілісі, у відомій
експериментальній школі N2 1.
__ уи б хотіла поїхати? — запитали мене.
В мене навіть дух перехопило від неспо
діванки. Хто ж з учителів відмовиться від
відати знамениту школу, де педагоги пов
ністю відмовилися від оцінок та імпера
тивної (тобто владної, наказової) педаго
гіки?! Хто відмовиться повчитися в самого
Шалви Олександровича Амонашвілі, ім’я
якого відоме не тільки у нас!
__ Звичайно, дуже хочу! — зразу відпо
віла. Але, чесно, навіть не вірилося, що
все це здійсниться.
Колеги в школі мене підтримали, пообі
цяли підмінити. А як же мої учні? Вони в
мене народ серйозний: «Наталя Павлівна
поїде вчитися, потім нам все покаже, роз
маже. Ог буде цікаво?» —• говорили вони.

Експериментальна школа № 1 є наукововиробничим об’єднанням, де в тісному
зв’язку працює лабораторія експеримен
тальної дидактики, яку очолює Ш. О. Амо
нашвілі, і власне школа. Все це в одному
приміщенні.
Читаючи книги Амонашвілі, ми, звичай
но, уявляли собі, що школа ця незвична.
Так і вийшло.

В коридорах ніяких стендів, лозунгів,
екранів і взагалі усього, чим так багаті ко
ридори наших шкіл. Тбіліські вчителі вва
жають, що для дітей така наочна агітація
некорисна і непотрібна, навіть шкідлива,
бо є речі, повз які бігати байдуже просто
недопустимо. Суть лозунгів, які постійно
висять перед очима дітей, знецінюється,
вицвітає (!).
Замість того — шкільні дошки, крейда.
Діти можуть що-небудь намалювати, роз
в’язати важкий приклад, головоломку.
Учитель може використовувати цю дошку
для об’яв, цікавих завдань. А ще в кори
дорах школи є стенди учнівських робіт
(щось на кшталт «Своїми руками», де є і
учнівські твори, вірші). Цікаво, що з цих
стендів можна взяти будь-яку роботу для
себе. Господар буде навіть дуже задово
леним: його витвір комусь сподобався.
Здивувало нас ось що: діти почувають
себе на перервах, та й на уроках дуже
вільно. І нам, звиклим підтримувати на пе
рервах зразковий порядок (якщо такий
можливий у дітлахів), було дивно бачити,
як вчитель пробирався повз стінку, аби
не заважати хлопчикам, які вовтузилися,
бігали, стрибали, словом, не
заважати
ду-уже рухливим іграм школяриків. Нам
за старою звичкою так і хотілося крикну
ти: «Ану перестаньте гасати! Це не ста
діон!». Або щось приблизно таке.
Уроки в цій школі вражали величезним
об’ємом опрацьованого на уроці матеріа
лу, атмосферою сердечності і довір’я між
учнем і учителем. Головне наочне при
ладдя — дошка. Практично нема карти
нок, картонок та іншого. Про це можна
сперечатися. Але і можна сміливо стверд
жувати, що знання в дітей міцні, достат
ньо глибокі.
Варто відзначити, що в школі навчання
ведеться грузинською мовою. І діти ніби
живлять свої уми і душі багатою грузин
ською культурою. Вони знають десятки
віршів грузинських авторів, влліють співа
ти грузинські пісні, знають і люблять істо
рію свого міста, республіки. В цьому, я

українська культура — чисте і світле дже
рело, до якого ми надто часто забуваємо
дорогу.
І ще. Навчання нерозривно пов’язане з
вихованням. Виховання особистості ■— туї
це фундамент, на якому базуються вирі
шення всіх інших проблем.
Не буду кривити душею — було таке,
що трохи нас збентежило: шум, в якому
не завжди почуєш відпоеідь учня, деякі
неясності з методики перевірки і контро
лю знань учнів, «випадання» із загального
ходу уроку декотрих школярів.
Але вся справа в тому, що ми побачили
зовсім інший метод роботи! Ще не раз
мені доведеться відкривати сеої тбіліські
записи, обдумувати їх.

На зустрічі з НІ. О. Амонашвілі мм
вслухалися в кожне його слово. Ця люди
на світиться своєю величезною любов’ю
до дітей. Він все в них розуміє, порівню
ючи свою професію вчителя з професією
то лікаря (адже лікар не може злитися на
хворого за те, що у нього болить), то ак
тора, то астронома, геолога...
Мене вразили такі слова Шалви Олек
сандровича. Він сказав: «Одні з найменш
читаючих спеціалістів — вчителі». Прикро!
Але це, мабуть, правда. /Ли просто нечас
то беремо до рук книги великих педапґ**
гів.
А
Є ж 'нстРУкЦ’їі методичні ре
комендації, листи, в яких чітко сказано,
за що яку оцінку ставити, як повести себе
в тому чи іншому випадку. Ось і виникає,
вважає Шалва Олександрович, такий цуп
кий туман над учителем, який заважає
йому побачити зоряне небо науки.
Зрозуміло, передовий педагогічний дос
від» досвід вчителів-новаторів неможливо
взяти в сумку і принести до свого класу.
Важливо зрозуміти його, визначити його
суть, взяти найраціональнішу ідею. Але
для цього потрібно (мінімум!) знати цей
досвід. А в нас з цим ох як важко. Де мо
лодому вчителю взнати про те нове, Ш°
роблять його колеги? Де поділитися свої
ми ідеями? Де зустрітися з новаторами?
В обласному клубі молодих
педагогів,
який може бути організованим при обкомі
комсомолу! Плани і перспективи такого
клубу
тема для окремої розмови.

А поки розпочався новий навчалышЗ
рік. Хочу, щоб він був цікавим, иапру^'
ним для моїх дітей, а значить І для мене.
Н. КОРСУНСЬКА.
вчитель початкових класт СШ Н® 34.

«Молодий комунар»

АНО8НА редакціє! Зараз я живу на Миколаївщині,
в е. оог^анівці Доманівського району. Та вся мо
Ш
лодість моя минула на Кіровоградщині. В роки Великої
вітчизняної війни допомагала партизанам. В архіві Кіровоградського обкому партії зберігаються документи,
які е тому Підтвердженням. Пишу цього листа, щоб роз
повісти молоді Кіровоградщини про той важкий час і
мужність радянських людей, які не скорилися окупайСподіваюся, що мої спогади, як і спогади інших
-видців, допоможуть нашій молоді краще зрозуміти
ТІ нелегкі для нэшого народу роки...
Зт’Д РЕДАКЦІЇ: Спогади, надіслані до редакції (Г, Т.
Хомеяко, охоплюють тривалий час і широке коло подій.
Ми сьогодні пропонуємо увазі читачів уривок із них, в
якому йдеться про дні напередодні приходу німецькофашистських окупантів (ці часи на сьогодні с недосить
дослідженими й висвітленими).
Звістка про початок війни з Німеччиною надійшла в
наше віддалене степове село 23 червня. Її привіз запилен^А верхівець, який примчав на змиленому коні до
сільради і вручив черговому «під розпис» засургучений
пакет з райвиконкому, на словах додавши, що почалася
війна. Зловісна чутка передавалася далі із вуст в уста
чомусь пошепки — певно, людям не хотілося вірити у
найстрашніше. Біля бригадного будинку, де колгоспники
одержували наряд на роботи, голова сільради повідомив
про початок війни офіційно. Пославшись на розпоряд
ження райвиконкому, він попередив, що початок війни
не повинен негативно позначитися на сільськогосподар
ських роботах і настроєві жителів села. Небавом чолові
ки взялися до роботи на фермі, а жінки вирушили в поле.
Однак фронт наблизився до села несподівано швид
ко. З району надійшло розпорядження про підготовку
до евакуації тракторів та молочно-продуктивного стада
»'
оспу. Заметушилися по селу керівники різних ранг».. підшукуючи людей в далеку дорогу, а через село
на схід уже простували поодинокі червоноармійці, Від

чувалися перші подихи війни, розмови про яку все біль
ше тепер ятрили душу. Діди, яким довелося пережити
кайзерівську окупацію, вже ледве чи не відкрито гово
рили, що незабаром німці захоплять село, й схиляли
людей до думки, що при німцях встановиться влада,
заснована на самоврядуванні та приватній власності, як
то було за панів. Деякі селяни, ніде правди діти, наслу
хавшись таких розмов, уже роздумували, як житимуть
при «панах німцях»: може, й самі забагатіють? Хоч на
родна мудрість недарма каже: дурень думкою багатіє.
Радянські війська, ведучи жорстокі бої з переважаю
чими силами ворога, змушені були відступати на схід.
Головніші шляхи відступу проходили не через село Гри
горівну, а по шосе на північний схід до залізничної стан-

Продукти приймали в основному відділкові командири
чи хтось із старших військовослужбовців і передавали
це все в солдатські руки.
Повертаючись додому, селяни по дорозі купували
глиняний посуд, щоб завтра чи позавтра знову прийти
до шляху із запасом продуктів. Так продовжувалось
кілька днів, а наприкінці тижня справа набула несподі
ваного розвитку. По селу розповзлися чутки, що всіх,
хто допомагає відступаючим радянським військам, не
помітно беруть на «чорний список», а коли в село при
йдуть німці, за цим списком будуть карати. Якогось дня
сусідка сказала мені про те, що один із місцевих керів
ників чомусь заборонив виходити жінкам на шлях...

ції Знам’янка та через Аджамку. Григорівці, буваючий
базарні дні в Аджамці, розповідали вдома про змуче
них боями червоноармійців, які відступали. Наприкінці
липня в село передали усне звернення голови виконко
му сусіднього Аджамського району до населення про
надання допомоги відступаючим військам в продуктах
харчування. В місцевих колгоспах і без того готували для
солдатів обіди, та їх не вистачало через брак казанів.
Не вистачало й посуду, був, певно, й замаскований са
ботаж: то нема нібито транспорту для підвезення їжі,
то не могли знайти куховарку...
Григоріосьні колгоспники взялися допомагати червоноармійцям чим могли: щодня надвечір та вранці із села
рушала в дорогу група людей з продуктами. Діставшись
до шляху, селяни ставали вздовж нього, щоб передавати
солдатам продукти: молоко, сметану, масло, сир, кра
шанки, сало, хліб, цибулю, відварену молоду нартоплю,
огірки, м’ясо, ковбасу, різні овочі та фрукти...

вдосвіта, непомітно пробираючись берегогл- чи густий
вишняном до лісосмуги. Це були здебільшого матері, дру
жини чи близькі родичі військовослужбовців, які на той
час перебували на службі в Радянській Армії. Одного дня
ці жінки, діставшись до шляху, побачили його майже по
рожнім, тільки вдалині на сході виднілися поодиноні по
статі червоноармійців, котрі наздоганяли своїх,
Принесені харчі віддавати було нікому, тому, пора
дившись між собою, вирішили, що одна із жінок чека
тиме відступаючих червоноармійців, а решта негайно
повернеться в село. Вибір випав на мене.
...Сонце вже підбилося височенько, а солдати все не
появлялись. Я почала думати про те, як би залишити
продукти в одній із ближніх хат, попрохавши господарів
передати їх при нагоді відступаючим, коли раптом десь
на західній околиці села почувся гуркіт моторів. Неза
баром із-за рогу появилися радянські танки з червони
ми зірками. У відкритих верхніх люках бойових машин
на повен зріст стояли танкісти, на броньових бортах си
діли піхотинці. Машини зупинилися обабіч шляху на
вигоні, а кілька — в центрі базарної площі, серед лю
дей. Піхотинці разом з танкістами приймали від людей
продукти, водії заливали в мотори воду... Тут же на ба
зарі відбувся й мітинг, де перед присутніми виступив
командир танкового полку. Він говорив:
— Товариші! Настав грізний для країни час. Гітлерівці
напали на нас зненацька, без оголошення війни. Сили
тепер нерівні... У боях з ворогом загинуло вже багато
наших, але основні сили Радянської Армії збереглися і
знаходяться зараз у повній бойовій готовності. Відбиваю
чись від ворога, ми тимчасово відступаємо вглиб країни«
але згодом ворог буде розбитий, перемога буде за на
ми! А тепер послухайте командира танка, вашого зем
ляка...
На таннові появився невисокого зросту молодий тан
кіст в шоломі, запиленому одязі. Я пізнала в ньому сина
недалеких своїх сусідів Елінських. Танкіст почав так:
— Товариші! Ми живемо, воюємо і будемо боротися з
фашистами до повного розгрому гітлерівської Німеччини,
Тепер ми змушені відступати, але вірте, що ми не кине
мо вас у біді, напризволяще. Чекайте на нас, боріться
чим зможете з ненависним ворогом, перемога буде за на
ми! Якщо є тут люди з Григорівни, передайте моїм бать
кам Елінським, що їхній син Василь живий і продовжує
воювати з німцями!
Потім виступили інші промовці, а я, не випускаючи з
поля зору Василя Елінського, пробиралася крізь натовпв
щоб поговорити з ним, коли раптом оголосили, що мі
тинг із нагоди перебування в селі військової танкової
частини закритий, тут же почулася команда: «По маши
нах!».
* * »
А потім у нашій Григорівці відбувся ще один, вже
останній перед приходом німців мітинг. Виступав допо
відач з райцентру. З мітингу люди розходилися купками
по своїх кутках. Село гуло, мов розбурханий бджоли
ний вулик. Гуртувалися в основному навколо дідів, які
пам’ятали ще кайзерівців.
— Ну, що, діду, розіб’ємо німця? — запитав голосно
хтось із чоловіків, звертаючись до діда Бубиря, чи не
найстаршого з григорівців.
— Розіб’ємоі Обов’язково розіб'ємо, Юхиме, — від
повів дід Бубир. — Правда, може, не так легко й скоро«
як говорив лектор, але то вже інша справа. Німець силь
ний своєю технікою, та дарма, проти нас йому не встоя
ти!

*

♦ ♦otttt**************************** *
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Перші на фарватерах історії
Йшов березень
Києві буяла
від
їішик
иерезень 1919
І а V року.
рику. У
«У 1\псиі
му»-« весна: природа весело •просипалася
ля ~ ...
корсх-*дї зимової сплячки. Червоні козаки під проводом прославлених М. О. Щорса
корової
1 В. Ь. ібоженка щойно прогнали з міста вояк Директорії...

Та залишалися в окрузі недобиті банди націоналістів, колишніх поміщиків і кур
кулів — отаманів Струна, Зеленого, Ангела. Вони нападали на органи радянської
влади, активістів, руйнували господарство, грабували и тероризували населення.

Для боротьби з ними й почала формува
вся Дніпровська військова флотилія зі
Штабом у Києві. Коли постало питання
пРо командира цього формування, то . ви
бір впав на А. В. Полупанова, більшовикаленінця з дореволюційним стажем.
Ь групою революційних моряків Полу
панов прибув до столиці України, зайняв
Пі;' тимчасове приміщення штабу другий
поверх готелю «Франсуа». 12 березня він
підписав наказ номер один, чим було засгйдчено народження червоної' флотилії.
Цей документ увійшов у історію.
Полупанов був вольовим командиром,
ь'Пізся сам і допомагав ініиим. В пічні го
лини, коли затихав штаб (він розмістився
Згодом і* березі Дніпра), Андрій Васпльопереймав ази військової науки віл
^Ярового морського офіцера В. В. Щскі‘Iа — начальника одного з підрозділів
Подовгу сиділи в кабінеті, обдавшись книжками та. топографічними

картами, занотовували найголовніше з
досвіду вітчизняних флотоводців, вивчали
техніку і навігацію.
Особовий склад флотилії працював у
той час багато; спали по чотири-п ять го
дин на добу. Військових кораблів на
Дніпрі не було, за винятком захоплених
у петлюрівців чотирьох бронекатерів. Зви
чайні пасажирські та вантажні пароплави
націоналізували у купців і почали присто
совувати ці суда для бойових дій. Началь
ник штабу флотилії В. Є. Дяченко з на
дісланими сюди двома інженерами-фахівцими по озброєнню кораблів виконали до
сить складні математичні підрахунки і до
вели, що буксирні торгові пароплави змо
жуть витримати віддачу гармат. Тоді, за
допомогою робітників корабельних майсте
рень, почали закріпляти стальні листи па
бортах суден. На носі та на кормі кож
ного встановлювали польові гармати, з

бортів — по чотири кулемети, між мішка
ми з піском — бійниці для стрільців.
Сумна і тривожна звістка докотилася
до Києва: банда колишнього царського
офіцера Зеленого, який підняв заколот
проти Радянської влади і був оголошений
поза законом, оточила село, де розташу
вався загін київських комсомольців, і
жорстоко розправилася з хлопцями і дів
чатами. Цей акт вандалізму увійшов в
історію під назвою Трипільської трагедії;
героям-комсомольцям нині встановлено
пам'ятник на березі Дніпра...
Влітку 1919 року Дніпровська військова
флотилія разом із сухопутними військами
розгромила ба н д у 3 ел е н о го, яка пал і ч у в ала /іо 12 тисяч чан^пік.
На теперішній території нашої області
за участю Дніпровської військової флоти
лії були очищені від григор’евців у травні
1919 року колишній Новогсорг Іївськ та село Та бури ще (зараз на цьому місці розта
шований Світлоподськ)« Тоді ж червоні
річковики звільнили й місто Черкаси. Зго
дом вони розгромили банди Струна в ра
йоні Чорнобиля, захопивши й привівши «
Київ флотилію «отамана» з семи паропла
вів. А на захопленому у бандитів Зеленого
пароплаві знайшли чотири пули наша б«-

ваного срібла. Все воно було передане у
київський банк.
Після
громадянської
червонофлотцї
повернулися до мирного життя. Андрій
Васильович Полупапов, як ми знаємо, був
певний час червоним директором па єлиса«
ветградському заводі «Червона зірка», при
ньому було започатковано випуск трактор
них сівалок (до речі, вперше в нашій
країні). Вадим Євгенович Дяченко, колиш
ній начальник штабу флотилії, став чле*
ном-кореспондентом Академії наук УРСР.
Визначний вчений, він розробив фізико*
технічні методи обчислювальної математи
ки. Під його керівництвом у Києві було
розроблено перші електроінтегратори, за
сновано відповідну лабораторію у Київ
ському державному університеті.
В 1919—1924 роках служив у Дніпров
ській військовій флотилії О. С. Пироговський. який потім став директором лісо
заводу у Києві. У грізні роки Великої Віт
чизняної війни залишився у тимчасово
окупованому місті секретарем підпільного
Залізничного райкому партії. Під його ке
рівництвом бойові групи вели агітаційну
роботу серед населення, влаштовували ди
версії, добували зброю для партизанів,
Олександр Сидорович загинув у застінках
гестапо у листопаді 1943 року. 1945-го
О. С. Ппроговському було присвоєно зван
ня Героя Радянського Союзу (посмертно),
С. БОНФЕЛЬД,

«Молодий комунар»

10 вересня 1988 року

Інформує
Уісоопторг -

«Я бачив
такий
народ...))
Людство наших днів недарма стурбо

ване порушеннями,

що стались е при

родному середовищі, у гармонії приро

ди й людини. Екологічні проблеми тор
каються і людської душі. Отже, йдеться

про екологію духовності. Наведу рядки

з

відкритого листа діячів культури

громадськості України,

до

опублікованого

рівно рік тому в «Радянській Україні»:
«Спів для людини завжди був одним
із найвищих і в той же час цілком зви
чайним духовним актом. Зокрема, Ук

раїна по праву одвічно вважалась зем
лею співучою і славкою своєю піснею.
Співучість навіть стала рисою національ
ного характеру».

Про те саме свого часу писав, ознайо
мившись із Україною, геніальний росій
ський композитор Гі. І. Чайковський:

«Є щасливо обдаровані натури і щас
ливо обдаровані народи. Я бачив такий
народ, народ-музикант, — це українці».
Польський поет Адам Міцкевич,
чи
таючи в Парижі лекції про літературу
слов’янських народів, говорив: «Україн

ські простори є столицею ліричної поезії,
звідки пісні невідомих поетів розходя
ться по всій Слов’янщині». А соратник

В. І. Леніна, перший нарком освіти А. В.
Луначарський у статті про Т. Г. Шевчен
ка писав: «Українська музика та поезія
е найбільш розкішною, найбільш запаш
ною з усіх гілок на дереві світової на
родної творчості. Мінорна основним

своїм змістом, сумна навіть у своєму еєселому пориві, українська пісня ставиться
всіма знавцями на перше місце в музи
ці всіх народів».

То чому ж у наші дні ми відвернулися
від своїх народних пісень?
У згаданому вже листі діячів культури
звучить тривога через те, що з кожним
роком співучі голоси в нашій республіці
стають все більшою рідкістю. На прак
тиці своєї роботи я теж переконуюсь,
що в загальноосвітній школі за останні
роки стався повний занепад співу. Не
набагато краща справа і в музичних шко
лах. Ми бачимо, як учні стають жертва
ми розтлінних смакіз. Бачимо, як псую
ться юні голоси нинішньою естрадою.
Ніхто не проти культурної розважаль
ної музики. Одначе низькопробна ест
радна і рок-музика гіршими, найагресив.
нішими чужими та й вітчизняними зраз
ками масово спекулює на несформованих смаках молоді. Така музика у наші
дні лавиною йде на слухача з концертних
організацій, радіо, кіно, платівок.
Що
правда, по Кіровоградському обласному
радіо останнім часом більше почало
звучати пісень наших композиторів, ук
раїнських народних. Але це ще краплина
в морі. А заглянемо в наші дискотеки.
Саме вони, нерідко з благослосення ко
мітетів комсомолу, є розповсюджувача
ми так званої масової культури, еони
призводять до хворобливої деформації
голосів молоді.

Природа метиться за насильство над
нею: від безликого співу гинуть
при
родні людські голоси, в на місце їх при
ходить шаманське викрикування, гундосе
Хрипіння, а то й звичайнісіньке кривлян
ня. Децибели, ці своєрідні музичні нар
котики, руйнують душі людей, а надто
дітей. Де ми відступаємо від свого рід
ного, там повіддя бере шлягерна маса
зарубіжного зразка.

Мені не раз доводилося спостерігати
« школах новорічні свята старшокласниКІВ |а до НИХ же тягнуться й молодшії.
Жаль і досі дітей, які майже весь вечір
конвульсійно пересмикувалися. Просто
стає незручно, що у наших школах забу
ли вальс; польку, козачок кадриль... Не
„м/ч «же поо иаоолн* пісню. Втім, у

нону започатковано свято «В сім'ї воль
ній, новій», де кожен клас змагається за
краще виконання пісні. Свято масове, загальношкільне. Кожен учень співає, спів
переживає. В учнів с прекрасні голоси.
Про це говорить той факт, що учні шос
того класу, готуючись до свята квітів,
вирішили оживити захист своїх букетів
піснею «Чорнобривці», а на святі уро
жаю — піснею «Гарно нам на полях».
Так у класі сформувався хор. Всі діти
співають. А всі класи школи — зведений
хор школи. З дітьми могли б співати
батьки й вчителі...

ЗАГОТІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
ЗАКУПОВУЮТЬ У НАСЕЛЕННЯ В НЕОБМЕЖЕНІЙ
КІЛЬКОСТІ

КАРТОПЛЮ, ЦИБУЛЮ, ЧАСНИК
Шановні товариші! Вчасно здавай
те картоплю, цибулю, часник на прий
мально-заготівельні пункти спожив
чої кооперації.
Оплата за домовленістю. Закупі
вельна ціна за 1 кг: картоплі — до
20 коп., цибулі—до 40.когі„ часнику—
до 2 крб.
Розрахунок — готівкою через каси
заготконтор, поштовими переказами

або перерахуванням на особисті ра
хунки в ощадкасах.
Здавачі за бажанням можуть ско
ристатися тарою та транспортом за
готівельної контори.
Сільськогосподарська продукція по
винна відповідати вимогам держав
ного стандарту.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Питається: а чи в багатьох сім’ях є
програвачі, платівки чи магнітні стрічки
з українськими народними піснями у ви
конанні хору імені Верьовки, Черкасько
го народного хору, Антоніни Червінської,
Ніни Матвієнко, Анатолія Солов’яненка,
Раїси Кириченко, Івана Козловського,
Лідії РусланоЕОЇ? Адже на основі засвоє
ної народної музики легко привчати ді
тей і до класичної музики.
Без пісень і хліб не родить — тєердить
народна мудрість. У ній народ відобра
зив своє розуміння зв’язку духовного і
матеріального. З досвіду роботи в школі
бачу, як в останньому десятиріччі з жит
тя наших вихованців випадає ціла ланка
високої духовної насолоди власною твор
чістю — співом. А скільки співочих та
лантів через це так і не розквітло! Ні,
не можна дозволити прекрасному голо
сові народу зникнути так само просто й
байдуже, як зник у наших полях голос
перепілки, подекуди — зозулі, ластівки
й жайворонка. Невже вони у нас тільки
залишаться, що в поезії? Щоб цього не
сталось, ми повинні повернути пісню ді
тям. Особисто я в силу можливостей на
магаюся, щоб на уроках мови звучала

пісня. Але тільки цього, звісно,
мало.
Один учитель, як би він не старався, ні
чого не зробить. Як справедливо заува
жив Карл Маркс, культура, яка не спря
мовується свідомо, залишає після сёбе
пустелю.

Гальмування реформи школи відбило
ся і на духовному вихованні наших дітей.
Вважаю великою втратою відмову від
проведення районних олімпіад худож
ньої самодіяльності школярів. Адже во
ни були своєрідним стимулом для юних
аматорів. Культура співу починається від
рідної хати. Які пісні культивуються у
сім’ї, так виховується й дитина. Батьки і
школа разом мусять музично виховувати
дитину. Недарма великий педагог К. Д.
Уїминськмй писав: «Заспіває школа — за
співає народ!».
Саме в дитинстві закладаються підва
лини широкого мистецького світогляду.
В одній із своїх праць Індіра Ганді з гор
дістю писала: «Я своїми вухами чула, як
човняр співав у такт веслуванню пісню,
складену в XVI столітті королевою Хаб-

бой-Хатун. Тому я і сказала одного разу,
що наш народ наділений культурною
грамотністю». А чи зможемо нині ми
сказати так про себе, про наших дітей?
Поки що мовчки спостерігаємо, як за
сіваються «музичні будяки» у багатьох
дитячих душах. А взяти хоч би високу
хорову культуру в школах прибалтій
ських радянських республік. Нам зали
шається нині тільки позаздрити їм. Бо у
самих роботи непочатий край. Про це
йшлося, до речі, на одному з пленумів
Спілки композиторів України. Та й нам—
батькам, вчителям, громадськості слід
шукати ліків проти музичного несмаку.
Сучасний український композитор Мико
ла Пилипчук писав у своїй статті «Почне
мо з колискової»: «Спостерігаємо зверх
нє ставлення молоді до традицій рідного
краю, історії, мови, народної пісні». За
питаймо ж себе: чи зуміємо за таких
умов виховати всебічно розвинену осо
бистість, справжнього патріота? Боюся,
що відповідь тут може бути однозначна.

Микола СУРЖОК,
учитель-мєтодист Листопадівської
восьмирічки.

ДОСТИГЛІ ЯБЛУКА,
ГРУШІ, сливи...
В домашніх умовах важко переробити й частину того, чим радує восени навіть
невеличкий садок.
Лишки доброякісних свіжих фруктів та кісточкових плодів ви можете вчас
но здаги, скориставшись послугами заготівельних пунктів споживчої коопера
ції. Нестандартні плоди слід використовувати для виготовлення сухофруктів,
які приймаються необмежено.
Як правильно заготовляти? Яка буде винагорода? — на ці та інші запитан
ня вичерпну відповідь ви одержите від працівників місцевих приймально-за
готівельних пунктів споживчої кооперації.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.
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6.30 - «120 хвилин». 8.35-Клуб
мандрівників. 9.35 —* Дітям про зві
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13 ВЕРЕСНЯ
12 ВЕРЕСНЯ

ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин».
8.35
—
Фільм «Чорна стріла». 10.00—Фут
больний огляд.
10.30 — Новини.
15.30 — Новини. 15.45 — П'ятиріч
на: діла і люди. Документальні те
лефільми.
16.35 — Мультфільми.
16.55 — Новини. 17.00 — «Я, ти і
всі ми разом».
17.45 — Виступає
ансамбль «Ністреній». 18.15 —Кур
сом XIX партконференції. Про дос
від роботи Бутовсьного комбінату
будівельних матеріалів. 18.45
—
Сьогодні у світі. 19.05 — Хвилини
поезії. 19.10 — «Дядечків сон». Телевистава за однойменною повіс
тю Ф. Достоєвського. 21.00 —«Час».
21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50 — Продовження телевистави
«Дядечків сон». 23.50 — Сьогодні
у світі.

А
16.30 — Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Телефільм «Но
вобранці». 17.20 — Час рішень —
час дій. 18.05 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.25 — Наші довідки.
(Кіровоград). 18.30 — Футбол. Ку
бок СРСР. 1/8 фіналу. «Жальгіріс»
— «Динамо» (Київ). 20.15 — Акту
альна камера. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожентор перебудови. 21.50
—
В. Шукшин. «Цілковито безглузді
історії». Вистава Орловського дра
матичного театру ім. Тургенева.
(Кіровоград).

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15 — На
вчальна програма. «Подорож
по
Москві. Вулиця Герцена». Докумен
тальний фільм. 8.35, 9.35 — Істо
рія. 8 кл. 9.05 — Італійська мова.
10.05 — Учням СПТУ. Основи ін
форматики і обчислювальної тех
ніки. 10.35
11.35 — Астрономія.
10 кл.
11.05 — «...И вечной
па
мятью двенадцатого года».
Доку
ментальний фільм. 12.05 — Нови
ни. 12.10 — Телефільм «Томіріс».
12.20 — Документальний телефільм
«Вогненна пам’ять». 13.50 — Фільм
«На вас чекає громадянка
Никанороеа». 18.00 — Новики. 18.15 —
Д. Брубек. Композиція для
двох
фортепіано. 20.20 — Як ми відпо
чиваємо. 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50
—
«Жива планета». Документальний
фільм. 8 серія. — «Свіжа прісна во
да». 22.45 — Ранкова пошта (по
втор.). 23.15 — Новини.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
—
«Підняті по
тривозі».
Докумен
тальний телефільм Із циклу «Ми —
молода гвардія».
9.30 — Мульт
фільми. 9.50 — Новини. 15.30
—
Новини. 15.45 — «Гарна ти, пісне
російська». 16.15 — Новини. 16.20
— Фільм — дітям. «Чудова дібро
ва». 17.30 — Імпровізація на
за
дану тему. Про фестиваль
твор
чості
молодих
композиторів
у
м. Горькому. 18.15 — Наука: теорія,
експеримент, практика. 18.45
—
Сьогодні у світі. 19.05 — «Ваш ви
хід, артисте». Співає Г. Каменний.
19.25 — Хвилини поезії. 19.30 —
«Перебудова: проблеми і рішення».
«Шляхи Нечорнозем’я». 21.00
—
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Телефільм
«Тріум
фальна арка». 23.25 — Сьогодні у
світі.

А
9.00 — Новини. 9.15 — Все про
кіно. 10.25 — Мультфільм «Сезон
метеликів». 10.35 — Шкільний ек
ран. 9 кл. Основи інформатики і
обчислювальної техніни. 11.05 —
Літературний театр. «В степу да
лекім за Уралом». 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 кл. Українська літе
ратура. 12.10 — Доброго вам здо
ров’я. 12.50
Новини. 16.30 — Но
вини. 16.45 — Срібний дзвіночок.
17.05 — Телефільм «Дорогу здолає
той, хто йде». 17.35 — «Обірвана
пісня».
18.00 —• Комуністи
80-х.
Звіти і вибори в парторганізаціях.
13.30 — Закриття днів літератури
і мистецтва Казахської РСР в Ук
раїнській РСР. Концерт
дружби.
20.15 — Актуальна камера. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожентор перебудови.
21.50 — Документальний
фільм
«Канва життя». 22.40 — Вечірній
вісник. 23.10 — Музичний монітор.
Фільм-комедія «Мелодія для флей
ти».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Подорож
по
Москві». Шлях за Яузу». Докумен
тальний фільм. 8.35, 9.45 — Етика
і психологія сімейного життя. 9 Нл.
9.00 — Французька мова. 9.30 —
«Знову в країні Геометрії». 10.05 —
Учням СПТУ. Естетичне виховання.
10.35, 11.35 — Біологія. 5 кл. 10.55
— «О, велосипед». Науково-попу
лярний фільм. 11.05 — Французька
мова. 11.55 — Телефільм «Коли б
не нещастя...». 13.00 — Докумен
тальні фільми.
13.50 — Новини.
13.55 — Телефільм «Серце БонІвура». 1 серія. 18.00 — Новини. 18.15
— Ритмічна гімнастика. 18.45
—
«...До шістнадцяти і старші». 19.30
— Музичний -кіоск. 20.00 — Вечір
ня казна. 20.15 — Міжнародна па
норама. 21.00 — «Час». 21.40
—
Прожектор перебудови. 21.50
—
Документальний телефільм. 23.05
— Новини. 23.15 — «Ми чекаємо
на тебе, хлопче».

14 ВЕРЕСНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 — Те
лефільм «Тріумфальна арка». 10.10
— Новини. 15.30 — Новини. 15.45
— Дітям про звірят. 16.15 — Танці
в стилі качіпуді. (Індія). 16.40 —Но
вини. 16.45 — Про що співають ді
ти Землі.
17.45 — Мультфільми.
18.15
—
«Вчимося
демократії».
Ідеологія оновлення І практика пе
ребудови. 13.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Основи економічних знань.
Тележурнал «Агро». 19.30 — Зна
йомтесь: молоді кінематографісти.
21.00 — «Час». 21.40 — Прожентор
перебудови. 21.50 — Всі симфонії
С. Рахманінова. «Симфонічні тан
ці». Виконує академічний симфо
нічний оркестр Союзу РСР. Дири
гент Є. Свєтланор. 22.50 — Сьогодні
у світі. 23.00 — Актуальний об’єк
тив. Документальний
телефільм
«Карабагаз Життя після смерті».

А УТ
9,00 — Новини. 9.20 — Село і лю
ди. 9.50 — Концерт органної музи
ки. 10.30 — Художній фільм «КизЖибек». 1 серія. 11.40 — Шнільний
екран. 4 клас. Історія СРСР. 12.10
— Художній фільм
«Киз-Жибек».
2 серія. 13.20 — Новини. 13.35 —
Телепост на реконструкції Ужго
родського заводу
залізобетонних
виробів. 16.30 — Новини. 16.45 —
Срібний дзвіночок. 17.05 — «Наука
і час». 17.35 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.00 — «Шураві» таки
втік...». (Кіровоград). 19.00 — Акту
альна
намера.
19.30 — Шляхом
оновлення. Про господарську під
приємливість на селі. 20.20 — До
кументальний фільм «Побут, по
бут, побут...». 20.40 — «Пам’ятка
грибникові».
Погода
(експрес-інформація). 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — Впер
ше на енрані УТ художній фільм
«Тема». 23.25 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма «Подорож
по
Москві. Проспект
Миру».
Доку
ментальний фільм. 8.35, 9.35
—
Світ, що нас оточує. 1 нл. 8.55 —
«Портрет без рами». Науково-попу
лярний фільм. 9.05 — Німецьна мо
ва. 1 рік навчання. 9.55 — Облич
чя дисплею. 10.05 — Учням СПТУ.
Біологія.
10.35,
11.35 — Фізика.
6 кл. 11.05 — Німецька мова. 2 рік
навчання. 12.05 — Фільм «Парк».
13.30 — «У злагоді з природою».
Документальні телефільми. 14.00 —
Новини. 14.05 — Телефільм «Серце
Бонівура». 2 серія. 18.00 — Нови
ни. 18.10 — «Для всіх і для кож
ного». «Листи
про
кооперацію».
18.40 — Служу Радянському Сою
зу! 19.40 — «Унгенська нераміка».
Документальний телефільм.
20.00
— Вечірня казка. 20.15 — «Близь
кий Схід: час не чекає. Дискусія у
Женеві». 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50
—
«Що? Де? Коли?».
Телевікторина.
23.10 — Лауреати
Міжнародного
конкурсу ім. П. Чайковського. А. Ру
дій (віолончель). 23.40 —Новини.

вини. 15.40 — Документальний те
лефільм. 15.55 — Музична скарб
ниця. Твори Дж. Россіні і О. Респїгі виконує
Великий симфоніЧний
оркестр Держтелерадіо СРСР. 15,55
— Новини. 17.00 — «...До шістнад
цяти і старші». 17.45 —- Зустріч ді
лових людей у Концертній студії
Остаякіно. Передача 1. Про проб
леми організації нових форм ро
боти
в сільському
господарсто].
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00-Ді_
йові особи. Про творчість кіноре
жисера О. Сокурова. 19.40 — «Су
часниця». Тележурнал. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. £1.50 — Заключний концерт
Міжнародного молодіжного
фес
тивалю пісні «Червона гвоздика», у
перерві — Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Л. Дворський. «Принцеса,
стрибає».
Лялькова вистава.
.
Солдат
ські листи. 10.35 — Шкільний ек
ран. 10 нл. Фізика.
— Худож
ній фільм «Тема». 12.40 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Республіканська
фізико-математична школа. Метод
координат. Пер. 17.30 — «Народо
владдя». Сільська рада: права про
голошені і реальні. 18.00 —- Доку
ментальні фільми «Крокодил пус
телі», «Пришелець». 18.30
му
зичний
фільм
«Лечу до
тебе
мрією». 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — Розповіді про неспо
кій. 20.30 — Реклама, телеафіша.
Погода. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 23.20 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15 — На
вчальна програма. «Подорож
до
Коломни».
Науково-популярний
фільм. 8.35, 9.35 — Природознав
ство. 4 кл. 8.55 — «Стародавня
Бактрія».
Науково-популярний
фільм. 9.05 — іспанська мова. 1 рік
навчання. 9.55 — «Лісова метео
станція».
Науково-популярний
фільм. 10.05 — Учням СПТУ. Літе
ратура.
10.35,
11.40 — Біологія.
7 кл. 11.00 — Іспанська мова. 2 рік
навчання. 11.30
—
«Скарбничка
курйозів».
Науково-популярний
фільм. 12.05 — Фільм «Спортлото82». 13.35 — «Світ твоїх
захоп
лень». Документальний телефільм.
13.55 — Новини. 14.00 — Телефільм
«Серце Бонівура». З серія. 18.00 —
Новини. 18.15 — Сільсьна година.
19.15
-—
Ритмічна
гімнастика.
19.45 — За безпеку руху. 19.50 —
«Сибір
на енрані».
Кіножурнал.
20.00 — Вечірня казка. 20.20 — Го
лоси народних інструментів. 21.00
— «Час». 21.40 — Прожектор пе
ребудови. 21.50 — Фільми студій
союзних республік. Телефільм «Уро
ки ненависті». 22.55 — Новини.

6.30 — «120 хвилин». 3^5 —Оче
видне — неймовірне. 9.3з —Мульт
фільм. 9.50 — Новини. 15.30— Но
вини. 15.45 — «І вічно пісня у сві
ті буде». 16.05 — Документальні
фільми. 17.15 — Новини. 17.20 —
«Чого і чому?». Передача для д:геи.
17.45 — Зустріч ділових людей у
Концертній студії Останкіно.
Пе
редача 2. 18.45 — Сьогодні у світі.
19.05 — Творчість народів
світу.
«Мексінакські етюди». 19.35 — Хви
лини поезії. 19.40 — Фільм «І ще
одна ніч Шехерезади».
21.00
—
«Час». 21.40 — Прожентор пере
будови. 21.50 — В. А. Моцарт. Кон
церт для двох фортепіано з орке
стром мі бемоль мажор. 22.20 —
«Погляд». Вечірня
інформаційномузична програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Розпо
відь про неспокій». 10.20 — Теле
фільм «Сходження на золоті гори».
10.35 — Музичний фільм «Зодіак».
11.40 — Шнільний
екран. 10 нл.
Російська література. 12.10 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 13.40 — Но
вини. 16.30 — Новини.
16.40
—
Срібний дзвіночок. 16.55 — На до
помогу школі. Музина.
17.30
—
Мости єднання.
Братня
дружба
жителів сусідніх сіл Ново-Біла Ворошиловградської та
Воронезької
областей. 18.00 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.20 — «Екран моло
дих».
«Комсомол
і перебудова».
Передача III. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна
камера.
19.30 — Від
криття XII музичного фестивалю
мистецтв «Золота осінь». Концерт.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Продовження
кон
церту «Золота осінь». 23.00 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
8.00 < — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Берег
милий
для
мене».
Науково-популярний
фільм. 8.35, 9.35 — Історія. 4 кл.
9.05 — Англійська мова. 1 рін на
вчання. 10.05 — Учням СПТУ. Аст
рономія. 10.35, 11.35 — Географія.
5 кл. 11.05 —Англійська мова. 2 рік
навчання. 12.05 — Телефільм «Уро
ки ненависті». 13.10 — «Міста і ро
ни».
Документальні
телефільми.
13.55 — Новини. 14.00 — Телефільм
«Серце Бонівура». 4 серія. 18.00 —
Новини. 18.10 — Клуб мандрівни
ків. 19.10 — Рух без
небезпеки.
19.40 — У майстерні
художника
О. Романова. 20.00 —Вечірня казка.
20.15 — Реклама. 20.20 — II Все
союзний фестиваль хорової музи
ки в Горі. 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектер перебудови. 21.50
—
Фільми студій союзних республік.
Фільм «Потерпілі претензій не ма
ють». 23.25 — Новини.
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А ЦТ (І програма)

А ЦТ (і програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 — «Чо
го і чому?». Передача для
дітги.
9.С0 — Домашня академія. З.зО —
Пісня-38. 9.50 — На чиїй
вулиці
свято? 10.25 — «Для всіх і для неж
ного». Про проблеми розвитку сто
матологічної допомоги населенню.
11.— Батьківський день — су
бот«?.. 12.30
—
Хвилини
погзЯ.
12.35 — Очевидне — неймовірне.
13.35 — Фотоконкурс
люблю
тебе, життя». 13.40 — *3 країнах
соціалізму». Тележурнал.
14.10
Новини. 14.20 — Урочисте відкрит
тя XXIV літніх Олімпійських ігор.
Передача з Сеула. 18.00 — Міжна
родна програма. 19.00 — Муі№ТФІльми для дорослих. 19.25 —
70-річчя ВЛКСМ. Фільм «Мій ДРУГ
— людина несерйозна». 21.00
—
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Після вистави». Те
атральний капусник. 23.00 — Но
вини. 23.10 — Концерт групи «Даиєр Стройте» та Е. Клептона на ста
діоні Уемблі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна
гімнастика. 9.45 — Програма спор
тивних фільмів. 10.15 — М. Злот
ников. «Прийшов чоловік до жін
ки». Вистава. 12.00 — «Народні та
ланти». 12.25 — Доброго вам здо
ров’я. 12.55 — Новини.
13.10
—
Концерт артистів Державного ук
раїнського ансамблю «Балет на льо
ду». 14.15 — «Закон і ми». Хочу
бути
мамою. 14.50 — Ілюзіоніст
B. Данилін в телевізійному фільмі
«Сьогодні в програмі».
15.10
—
«Автограф». Народні артисти УРСР
C. Коливанова та Т. Попеску. 16.00
— Для шнолярів. «Варіант». 16.35
— Науково-популярний фільм «Не
мені одному». 16.45 — Скарби му
зеїв України. 17.00 — Суботні зу
стрічі. Духова музика. 18.30 — Ак
туальна камера. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Динамо» (Київ) —
«Шахтар». В перерві — телепрестайм. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Прем’єра ху
дожнього фільму «Блакитна троян
да». 1 серія. 22.55 — Вечірній віс
ник.

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Про
грама «Думка». Студія
представ
ляє... «Куранти». 8.55 — Здоров’я.
9.40 — Вибране. Леонід Андреев.
11.45 — Основи економічних знань.
«Журнал «Телееко». 12.15 — У сві
ті тварин. 13.20 — Новатори і кон
серватори.
Відповіді
на
листи.
14.05 — Інститут людини. 15.10 —
Фільм «Москва
сльозам
не
ві
рить». 1 і 2 серії. 17.35 — «Музика
в ефірі». У перерві — 18.35 — Рек
лама. 19.40 — Вечірня казка. 19.55
— XXIV літні
Олімпійські
ігри.
Стрибки у воду. Бокс. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50 — XXIV літні Олімпійські Ігри.
Стрибки у воду. Бокс.

За результатами всіх турів однакову кіль
кість очок — 26 набрали одразу троє еруди
тів — 1. Блящук (Вільшанка), С. Колесников
(Кіровоград), В. Нечипоренко (Знам’янка).
Вони одержать призи «Молодого комунара».
Активні учасники конкурсу В. Манойленко,
В. Лень, П. Побережний, І. Чорноіван, О. Кулішов, Е. Володимярська
(Кіровоград),
О. Рябошапка (Знам'янка), О. Безп’ятюк
(Устинівка), О. Більчич (Олександрія), О. Форостяний (Сеітловодськ) одержать пам’ятні
сувеніри «МК».

8.00 — Носи ви. 8Л5 — Ритмічна
гімнастика.
9,60 — Мультфільм.
9.15 — Тираж «Слоргяото». 9.30 —
Еудильзич. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу!
11.00 — Ранкова
пошта. 11.30 — XXIV літні
Олім
пійські ігри. Стрибки у воду. 13.30
— біузичиий кіоск. 14.00 — Сіль
ська
година.
15.00 — Здоров я.
15.45 — Зустріч з редакцією жур
налу «Нева». 17.00 — Хвилини по
езії. 17.05—Документальний фільм
«Жига планета». 10 серія — «Світи
в океані». 18.00 — Міжнародна па
норама.
18.45
Мультфільми.
19.40 — Співає П. Шраєр
(НДР).
20.00—XXIV літні Олімпійські ігри.
21.00 — «Час». 21.40 — XXIV літні
Олімпійські ігри. Важка атлетика.
Спортивна гімнастика. Бокс. У яерерсі — 00320 — Новини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.Г5 — Ритмічна
гімнастика. 9.45 — Для дітей. «Ца
рівна жаба». 11.05 — Художня па
норама. 11.50 — На шляхах
рес
публіки. Погода (експрес-інформація). 11.55 — Для школярів. «Ва
ріант».
12.30 — П. Чайяовський.
Симфонія № 1.
13.30 — Новини.
13.40 — Художній фільм «Королів
ство кривих дзеркал». 14.55 — Се
ло і люди. 15.25 — «Ви нам писа
ли». Музична передача за листами
глядачів. 15.55 — Театральна афі
ша. Погода
(експрес-інформаціяр
16.00 — Слава солдатська. 17.00 —
Телефільм «Не
чужий в
домі».
17.20 — Мультфільм на замовлен
ня. 18.30 — «Живе слово». Зустріч
з поетом Я. Вишеславсьним. 19.00
— Актуальна камера. 19.35 — «Со
нячні кларнети». 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Прем’єра художнього фільму «Бла
китна троянда», 2 серія. 23.00 —
Вечірній вісник. 23.30 — Світ по
езії. Ганна Чубач.

А ЦТ (П програма)
8.00 — На зарядку ставай! 8.15 —
Програма «Думка». «Зірочка». Науково-пізназальний журнал
для
школярів. 9.05 — Наш сад. 9.35 —
«Портрети». Життя і житіє Авва
кума. 10.40 — «Навколо
світу».
Кіноальманах. 11.40 — Життя ви
датних людей. Академік Л. Орбелі.
12.15 — «Враження». НауноЕО-популярний фільм. 12.25 — Філософ
ські бесіди.
13.30 — XXIV
літні
Олімпійські ігри. Спортивна
гім
настика. Боне.
17.00 — Концерт
болгарської художньої самодіяль
ності. 17.20 — А. Чехов. «Дядя Ва
ня». Фільм-вистава Ленінградсько
го Анадемічного Великого драма
тичного
театру ім. М. Горького.
20.00 — Вечірня казна. 20.15
—
«Наша спадщина». «Мезонін
біля
Нарзану». 21.00 — «Час». 21.40 —
Фільм «Почни спочатку». 22.50 —
Новини.

Нагороди ерудитам будуть вислані пош
тою.
Дякуємо всім учасникам конкурсу і вітає
мо переможців!
Відповіді на запитання останнього туру
вікторини:
1. Річки Я, І, А, Ю.
2. Марс — майданчик для спостережень на
щоглі вітрильника.
3. Мигдаль і черемха цвітуть поряд на ву
лицях столиці Норвегії Осло завдяки близь
кості теплої течії Гольфстрім.

«Молодий комкав»
вересня 19Э8 року
ОПУЛЯРНІСТЬ цієї групи у Латвії неза

ністратор групи Лейдас, стимулюють, загар
товують. А от необхідність обертатися в
колах спекулянтів та ділків для того, щоб
ської ^четвірки, під впливом якої патріархи купити якісну апаратуру, дуже погано від
латиської рок-музики — Мітрохін, Кал- бивається на психологічному стані музикан
ніньш і Романовскіс — намагалися прище тів. Раніше державні установи, що відпові
пити ідеї щ>ого жанру у республіці. Далі дають за самодіяльну творчість, просто
«справжній» рок змінили солодкоголосі зневажливо відмахувалися від рок-музики—
спадкоємці «АББИ» та Кріса Нормана.

баром можна буде порівняти зі славою
П
«Бітлз». А починалося все саме з ліверпуль-
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Таких груп, яною в 1976 році була хардронова «Ліви» Юріса Павіголоса з текстами
пісень на національній основі, грало
по
країні не дуже багато. Тоді теперішній лідер
групи Айнарс Вірга мав дванадцять років, а
школяр Айварс Брізе (зараз вокаліст), як
розповідають свідки, співав, збираючи
по
квартирах макулатуру,
щоб
розжалобити
хазяїв. Колись у «Лівах» грали більш тала
новиті музиканти — нращий ударнин рес
публіки Вілніс Крісвіньш, Модріс
Штернс,
відомий вокаліст Родріго Фомінс. Але здає
ться,\що зараз «Ліви» — це згуртований ко
лектив, пов’язаний спільними творчими за
думами. їхні пісні, такі, як «Рідна мова»,
«Боюся за пісню», для
ногось є занадто
гострими, але група не відступає від соціаль
ної тематики. Отже, «Ліви» Айнарса Вірги:
Айнарс (соло-гітара, вокал), Айварс
Брізе
(вснал), Яніс Гродумс (бас-гітара, вонал), Інгріда Павітола (вокал), Гунтарс
Муценіенс
(нлавішні), Валдіс Штаркс
(ударні),
Юріс
Яковлевс (керівник групи та звукооператор),
Юріс Ледайс (адміністратор), Дідзіс Лаціс та
Нсрмундс Лінніс (освітлювачі).

«ЛІВИ»
З ЛІЄПАЇ

мовляв, що там вони можуть, ці гітаристи
з підпілля. Але й тепер, коли рівень май
стерності латиських музикантів значно ви
ріс, і тексти пісень утворюють гармонію з
музикою (як, наприклад, в опері Яніса Лусенса і €. Євтушенка «Мама і нейтронна
бомба»), так звана фінансова офіційна до
помога наче намагається утримати справжні
таланти на загальному рівні розважальної
пісні. Музиканти самі купують інструменти
та обладнання, а щодо нечистих на руку
Пісні групи забороняли. «Лівам» погрожу «меценатів» від року, то поки що проти них
вали, намагалися приборкати солодким пря можна боротися лише піснею. До речі,
ником, але творчий розвиток музикантів «Пісню для ледаря» Яніса Гродумса Лієпайневпинно продовжувався. Різноманітні бю ський міськвиконком не рекомендує вико
рократичні перешкоди, що їх долає адмі- нувати на масових концертах.

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ
У нас на Україні поширена дуглка, що в
прибалтійських рок-музикантів все гаразд і
майже немає проблем. Тільки побажаєш —
і ось тобі дарунок від міської елзди — син
тезатор «Ямаха». Це викликано стереотипом:
якщо територіально Прибалтика ближче до
Заходу і рівень музикантів там щільніше на
ближається до європейського, то і матері
альні питання розв’язуються янимись каз-. №|
новими засобами. Але згадуються розповіді' «ев
музикантів естонського «Радара» про те, як Г"!
вони їздять до Фінляндії і там купують ін- І—І
струменти з так званими виробничими дефектами у магазинах товарів за зниженими Гта
цінами... Проте рок-ситуація все-таки
змінюється. Наприклад, у Ризі тільки протягом | 8
тижня на початку липня кращі
групи міського рок-клубу грали на майданчиках фесВа
«АрТНОНтивалю авангардного а.ь./.>ГАІ>-г
мистецтва
«Артнон- ~~
Г|
тант-88» та під час свята,
гприсвяченого
.
в, що загину
загину- «—
пам’яті воїнів-інтернаціоналістів,
ли в Афганістані.

п

Але повернемося до «Лівів» з міста під
липами — Лієпаї, що базуються на мета- | |
лургійному заводі «Сарканайс металургі». __.
Група розпалася після загибелі в 1985 році лідер-гітариста Еріка Когеліса, який г—г
об’єднував навколо себе таланти. Нові му-«—
зиканти продовжили творче життя «Лівів»—
з 1976 року грає тільки Яніс Гродумс.
В оновленому складі, здобувши звання Ь-і
переможця на фестивалі «Літуаніка-87»,
флагман латиського року вправно відливає.—_
зі свого «металу» цікаві, неординарні пісні,
В. ШИЛО. [З
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Біля входу до однієї ра г
діо-телевізійної майстерні^
о
у Роттердамі висить таке*
оголошення: «Тут швидкої
і доброякісно ремонтують
радіоприймачі і телевізо-^
ри, а коли треба, створю-1
ють різні завади. Вони до- З
поможуть дружинам хоч р
коли-не-коли відривати чо-1
ловіків від блакитних ек
ГОЛОВНИЙ ВИГРАШ
ранів».
Головним виграшем одПРИНЦИПОВІ
нієї лотереї у Парижі був
митники
дозвіл протягом десяти
Цілий місяць відмовля років ставити автомобіль
лися австралійські митни на будь-якій стоянці в
ки дати дозвіл на увіз у центрі міста. Другий ви
країну єгипетської мумії, граш — шеститижнева лояку британське археоло- дорож наєколо світу.
гічне товариство продало
Мельбурнському
універ ІНСТРУКЦІЯ
У Цюріху введено нову .“І-;мертве
ситету. Причина:
місцевої Ц-І
тіло не дозволяється пе- інструкцію для
пожежної
ревозити без медичного добровільної
посвідчення, деі вказува- команди. Там є такий палося б на причину смерті. рагр^ф: «За дві години до Ц*
Той факт, що мумії 6000 початку гожежі рішуче Ц.и
вж
років, довго не міг пере забороняється
алкогольні
конати впертих чиновни- будь-які
пої».
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О Який "фільм ]Ц
йому найбільшу славу?
звичайно, «Сімнадцять мит*
тєвостей весни». Либонь, не*
має людини, котра б не ба
чила нього фільму, не за
хоплювалася сміливим, ро
зумним, незрівнянним Штірліцем, роль якого викопував
народний артист СРСР, Ге
рой Соціалістичної Праці
Вячеслав Тихонов. Але не
ті л ьк 11 Ш т і р л і ц—кожи
л ь,
зіграна ним актором, почи
наючи з першої крихітної
ролі юного підпільника
........ - узнаменитій стрічці С. А. Ге«Молода
ге ар
раснмова
дія», — то ча стк а нашої з
вами долі. З радістю повідомляємо
кіровоградцям,
що 11 вересня на них чекає
зустріч з Вячеславо?л Васи
льовичем ТИХОНОВИЧ у
приміщенні обласної філар
монії. Разом з Тихонович у
концерті бере участь в^і.омйй кінорежисер Ігор {вкр
ТЄВ. Початок о 18 і 2^^дині.
А сьогодні. 10 вересня,
на сцені обласної філармонії
виступає відома українська
співачка народна артистка
СРСР Діана Петрпненко,
чий прекрасний голос добре
відомий кіровоградцям.
О Кіпоклуб «Екран» 10
вересня о 18 годині 40 хв*
запрошує шанувальників за
р у б і ж в о г о к і и с м а т о г р а ф а ле*
реглянутн фільм знаменито
го
італійського рсжЙКра
Федсріко Фолі ні «Джинд
жер і Фред» (2 серії).
С. Традиційне засідання
клубу цікавих зустрічей від
будеться 13 вересня о 16 го
дині в міському будинку
культури імені Компанійця.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
«Молодей коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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МОСКВА. У Всесоюзному музейному об’єднанні «Державна. ”
.
Третякоеська галерея» працює виставка живопису XX століття Із зібрання
відомого колекціонера барона Ганса Генріха Тіссен-Борнемісца. Вона
організована Міністерством культури СРСР та фондом Тіссен-Борне
місца. На виставці представлено 40 живописних полотен відомих євро
пейських та американських художників.
На знімку: картина Сальвадора Далі «Сон, викликаний польотом бджоли навколо граната, за секунду до пробудження». Олія. По
лотно. 1944 рік.
(Фотохроніка ТАРС).
..........

Штраус-психотерапевт
У Болгарії неврози і реактивні пси
хози лікують музикою. Але зцілює
далеко не всяка музика. Завдає від
чутної шкоди «врубана» на повну
гучність. Тож слухайте:

о кантату № 2 Баха, «Місячну сонату»
Бетховена.
О м^урки і прелюдії Шопена, вальси
Штрауса, «Мелодію» Рубінштейна.

о нії Гайдна, Італійський концертсимфо
Баха.
до опери «Фіделіо» Баха,
а музику
Угорську рапсодію № 1 Ліста, сюїту
о
о ФРАЗИ
Щоб зменшити роздратування

—

Щоб позбутися почуття тривоги —

з драми Лермонтова «Маскарад» Хачатуряна, сюїту «Американець у Парижі» Гершвіна.
Заспокійлива музика: 3-я частина’’
6-ї симфонії Бетховена, «Колискова»
Брамса, «Аеє Марія» Шуберта, «Місячне світло» Дебюссі.

Щоб погасити лють і гнів —

Допомагають проти підозріливості, <:
недовірливості і гіпертонії концерт 8 О

Щоб позбутися головного болю —

ре мінор Баха, Соната для фортепіано о
Бартока, Кантата № 21 Баха, Ноктюрн о
ре мінор Шопена.

А Будь-яку дурницю
можна назвати
гіпоте
зою, якщо маєш вчений
ступінь.

□

А Це несолідно — пи
татися солідною
поса
дою.

А Якщо у свідків не
має голосу совісті, суд
втрачає гласність.
Д Навіщо йому пере
борювати труднощі, як
що у нього є для цього
заступник?
Юрій РИБНИКОВ.

Дайте відповіді на такі запитання:
1. Чи випадало вам не виходити на роботу че
рез пиятику?
2. Чи страждає ваша сім’я еід того, що ви вжи
ваєте спиртне?
3. Чи вважаєте ви, що п’єте через те, що важко
знаходите спільну мову з людьми?
А. Чи відчуваєте докори сумління після того, як
вип’єте?
5. Чи загрожують випивки вашому доброму
імені?
6. Чи доводиться вам залишатися без грошей
через пиятики?
' 7. Чи вважаєте ви, що дедалі більше тяжієте до
компанії алкоголіків?
8. Чи не здається вам, що відтоді, як п’єте, у
вас зникло честолюбство?
9. Чи зневажаєте ви свою сім’ю через пияцтво?
10. Чи не хочеться вам випити у певну годину
дня?
11. Маєте бажання похмелитися вранці?
12. Чи не помічаєте, що після еипиеки гірше
засинаєте?
13. Чи порушує Еипивка вашу душевну рівновагу?
14. Чи загрожує алкоголь вашому службовому
“•?
становищу?
15. Чи випиваєте ви, аби забути прикрощі?
16. Чи схильні пити наодинці?
17. Чи траплялися у вас після пиятики провали
і
пам’яті?
18. Чи радилися ви з лікарем з приводу схильності до спиртного?
19. Чи вживаєте алкоголь для кращого самопочуття?
20. Потрапляли у витверезник чи лікарню в
зв’язку з випивкою?
Ствердні відповіді НА ДВА ЗАПИТАННЯ свід
чать про вашу схильність до алкоголізму.
Позитивні відповіді НА ТРИ ЗАПИТАННЯ озна
чають, що ви вже майже ступили на шлях алкого
лізму.
Ствердні відповіді НА БІЛЬШІСТЬ ПУНКТІВ свід
чать, що ви алкоголік.

ТОвіЛОіОвОвОваіОвОіМіОвОШаІОвОІіОвСІиаЯОВОІПІ.

НАША
АДРЕСА:
316050,

мпс.
м. Кіровоград,
вуж Луначарського, 36.

о
о

□
□
о
о

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; комсомольского життя
ТП вил,> .г.
Ая ог
та економіки — л
2-04-84;
учнів
ської молоді І соціальних проб
лем— 2-59-82; фотолабораторії-т
4-94-94;
оголошень — 4-28-96’
норекторсьної — 3-61-83.
Газета виходить щосуботи.

Друнарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«’Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України,
м. Кіровоград, вул. Глінни, 2.
Індекс 61103.-

БК 06230.

Зам. № 398.

Тираж Б2200.

Мад номером працювалиі
художник — О.
Босми,
складач машинного набо
ру

—

М.

МуЖИНОВСЬНИИг

складачі вручну—Н. Ста
ростина,
Б.
Ватульов»
коректори — Л. Ноеаленко, Л. Сєрдюче^:о, цин
кограф — О. Щербина,
Друкарі — В. Виноградов»
В. Цонсе, відповідальний
черговий — Н. Данилеийо.

