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ЕЙ ТРИВОЖНИЙ ПЕРЕДЗВІН ГІТАРИ
— На зустрічі з інтелігенцією міста 

пролунала думка, що роль Ніколки в 
«Днях Турбіних* зовсім не ваша. Згод
ні з цим?

— А вв? — запитав у відповідь мій 
співбесідник — молодий артист Смо
ленського театру Сергій КАЗАКОВ.

— Не згодна. Я вже про це писала.
— І я абсолютно не згоден. До речі, 

прийшов я на то роль у театр після за
кінчення театрального факультету Са
ратовської консерваторії...

— Ссрьожо, а коли ви відчули, що 
ґ .станете актором?
'0 _ Здається, завжди про це знав.

Скільки себе пам’ятаю, був якось по
в’язаний'зі сценою. Приміром, у школі 
нашій був вокально-інструментальний 
ансамбль..*

— Гітара?
— Ударні.
— Дивно. Читачі, які бачать вас на 

знімку, подумали, певно, про інше. 
Крім того, я знаю, що ви прекрасно 
граєте на гітарі, самі пишете пісні. Вва
жаєте себе бардом?

— Вважаю.
...Про що він співзє? Скажемо там: 

об’єктом його авторської уваги стала 
душа молодої людини середини 80-х ро
ків нашого століття, часів перебудови. 
Я багато розмовляла з Сергієм, сприй
мала його серйозні, розумні думки про 
сьогоднішній день, про труднощі які 
переживає країна в революційну пору 
перебудови До вподоби мені І ЙОГО ПІС
НІ — такі відверті пронизливі тривож
ні!

У театрі Сергій Казанов працює 
другий сезон. Майже щовечора ви
ходить на сцену, хоч, крім Ніколки в 

«Днях Турбімих», великих ролей він не 
мас. Але запам’ятовується глядачам на 
віть у нрихітних ролях Охоронця («Аре
на»), глухонімого хлопчика («Самогу
бець»)... На тій же зустрічі з інтеліген
цією одна глядачна сказала йому: «Я 
коли вас побачила у цій виставі, то вже 
ні на ного не дивилася». Сергій вважає, 
що з театром йому пощастило. Пощас 
тило з режисером, — естетика янсгс 
близьна артистові. В новому сезоні сио 
лейці побачать його у виставах -«Дама 
з камеліями» за О. Дюма-сином, «Прмн 
цеса Брамбіла» за Гофманом. А ніреве 
градці будуть згадувати юного, хороб
рого Ніколку і залишать на пам’ять соб: 
цей знімок, зроблений нашим фотоне 
респондентом, коли Серьожа завітав де 
редакції зі своїми піснями.

— Існує древня мудрість* скажи ме
сі, хто твої друзі, і я скажу, хто тн 
Ваших друзів я не знаю. Сергію. Пого
воримо про... друзів людства. Ви пише

те вірші. А читати любите? Кого із су^ 
часник поетів ви поважаєте

— Йосипа Бродського. Я вважало 
його генієм.

—* А хто ваш улюблений тпкаяіеьипж 
взагалі?

— їх два. Бунін і Булгаков,
— Коли б вв не були актолг л, ь ?« би 

стали?
— Воландом.
— А ви людина з гуморег К!.. Це здяа« 

чає, ию коли не актором — то ііівзиі?
— Не зовсім так. Справа п поїму.. 

в романі Михайла Булпіквьв < Костер 
' Маргарита» саме Воланд —- чи те нгй- 
симпатичніша особа. В/м адзеи-егься?

Я ІЛОДЧВЮ,
1. Г*Ме ^»*4
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КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ПОРАДИМОСЯ РАЗОМ

Фото В. ГРИБА
з афіш і транс- 

I якщо поряд

МИ РОБИМО 
ЮНО...

звучали 
працівників, 
біля витоків

воло- 
мо

трансмісії, 
прізвища 
які стояли
освоєння.

Завдяки 
товаришів, 
у своїх виступах 
ловний інженер 
приємства В 
гор’єв, начальник

сяч.
Все пізнається в по

рівнянні. В порівнянні 
можна побачити і ста
рання гідросилівців. На 
урочистому мітингу, 
який відбувся з наго
ди випуску ювілейної

пла
редакції газети на 

19 рік, відповів на за-

Н а знімках: спіл
куватися з Д. ПАВЛИЧ- 
КОМ цікаво завше і кож
ному; Н. Ю. ТОБІЛЕВИЧ 
в оточенні вдячних слуха
чів.

звучали російська чи 
молдавська мови, то це 
сприймалося як ще одне 
підтвердження рівно
правності всіх мов і куль
тур на святі мови укра
їнської.

На черговому засіданні 
бюро обкому Компартії 
України розглянуто пи
тання про організаторську 
роботу обкому комсомолу 
по перебудові ідейно-мо
рального, інтернаціональ
ного і патріотичного вихо
вання молоді у відповід
ності до вимог XXVII з’їз-

лодіжних колективах. До
пускаються серйозні про- 
рахунки в роботі з акти
вом, доборі, розстановці та 
вихованні комсо мол ьс ьки х 
кадрів.

Прорахунку які допус
каються в ідейно-мораль
ному та політичному вихо
ванні, є наслідком того, 
що значна частина комсо
мольців не займає актив
ної життєвої позиції, не 
бере активної участі у 
Здійсненні радикальної 
економічної реформи, реа-

вол» і 
ського "

Друге місце — 
Дії «Обрій» с" 
клубу-лабораторії 
любителів.

Третьою стала 
студія «Ятрань» 
кому виробничого 
нання «Друкмаш» 
воград).

О. УСТИНОВСЬКИЙ.

та райкомів комсомолу по 
перебудові ідейно-мораль
ного, інтернаціонального 
та патріотичного вихован
ня молоді поки що не від
булося. Ця робота ведеть
ся безсистемно, нерідко у 
відриві від реального жит
тя. Секретарі, завідуючі 
відділами, інші відпові
дальні працівники обкому 
комсомолу рідко бувають 
серед комсомольців і мо
лоді за місцем роботи та 
відпочинку, слабо 
діють обстановкою в

«МК» розповів про 
ни 
198!
питання молоді.

П. Малий, О. Котов, 
10. Сердюченко зустріли
ся також з воїнами-ін- 
тернаціоналістами ра
йону.

В цілому відбулася 
відверта розмова про ті 
завдання, які сьогодні 
стоять перад обласною 
комсомольською орга
нізацією. Адже їх вирі
шувати спільно.

лізації завдань Продо
вольчої програми. За ос
танній час, наприклад, на 
третину зменшилась кіль
кість комсомольсько-моло
діжних колективів у сіль
ськогосподарському ви
робництва, понад 20 про
центів працюючих комсо
мольців не виконують нор
ми виробітку.

Відзначені недоліки ста
ли можливими тому, ЩО 
ряд міськкомів, райкомів 
партії, первинних парт- 
оргапізацій не в повній мі-

рі забезпечив виконання 
постанови ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення робо
ти з молоддю у зв’язку з 
підсумками XX з їзду влксм*.

Бюро обкому партії 
звернуло увагу комуніс
тів — членів бюро, осо
бисто першого секретаря 
обкому комсомолу П. Ф. 
Малого на серйозні недо
ліки в організаторській 
роботі по вихованню мо
лоді, зажадало від них 
вжити заходів по доко
рінній перебудові справ 
на цій важливій ' ділянці 
роботи.

Секретарі обкому 
ЛКСМ України П. Ма
лий, О. Котов, редактор 
газети «Молодий кому
нар» 10. Сердюченко зу
стрілися минулої суботи 
з комсомольцями і мо
лоддю Новомиргород- 
ського району. Провели 
своєрідний день відкри
того листа. На зустрічі 
в колгоспі імені Чкало
ва, з комсомольським 
активом району, секре
тарі розповіли про ді
яльність обкому комсо
молу, зосередили увагу 
на труднотах і пробле
мах, на актуальних зав
даннях по комуністич-

праці цих 
як сказали 

го
лі д- 

П. Гри- 
кор

пусу насосів Є. А. Гри- 
гораш, головний кон
структор В. О. Тка-

В ОБКОМІ
ду КПРС та XX з’їзду

ВЛКСМ. Відзначено, що 
обком комсомолу прово
дить певну роботу по 
формуванню у юнаків та 
дівчат комуністичних пе
реконань, розвитку їх 
творчості та ініціативи у 
розв’язанні економічних та 
соціальних питань.

У той же час вказано, 
що глибоких якісних змій, 
які б відповідали умовам 
демократизації та глас
ності, в практичній діяль
ності обкому, міськкомів

ЯК ДО БУДНІВ ЗАСПІВ
Саме так можна було б 

коротко охарактеризу
вати події Республікан
ського свята рідної мо
ви, яке проходило на Кі- 
ровоградщині з 18 по 21 
вересня. Як і на кожно
му святі, було тут море 
музики, пісень, танців. Із 
усіх областей України 
прибули гості — фольк
лорні, танцювальні, во
кальні, театральні само
діяльні колективи; при
їхали до кіровоградців і 
письменники з Києва та 
інших міст: Дмитро Пав- 
личко, Іван Драч, Воло
димир Бровченко, Петро 
Скунць, Микола Рябчук, 
Дмитро Кремінь, Галина 
Гордасевич, Анатолій 
Бортняк та інші майстри 
слова. Взяли участь у за
ходах свята заступник 
голови Ради Міністрів 
УРСР М. А. Орлик, міністр 
культури УРСР О. О. Оле- 
ненко, заступник міністра 
народної освіти респуб
ліки М. В. Фоменко, сек
ретар ЦК комсомолу Ук
раїни О. О. Зінченко, 
секретар Кіровоградсько
го обкому Компартії Ук
раїни С. М. Шапікіна, 
голова облвиконкому В. І. 
Желіба, інші партійні, 
радянські та комсомоль
ські працівники області.

Власне, офіційному від
криттю свята в Кірово
граді передували заходи 
в містах та селах облас
ті, які проходили під

егідою свята. Так що 
свято рідної мови, яке 
відкрилося в Кіровогра
ді 18 вересня, стало за
ключною частиною міс
цевих свят, їх апогеєм. 
І разом з тим це свято 
стало своєрідним зачи
ном не лише майбутніх 
свят, але й нелегких 
буднів задля відроджен
ня рідної мови, повер
нення їй офіційного ста
тусу, задля збереження 
й примноження куль
турних багатств україн
ської національної куль
тури.

І, мабуть, цілком за
кономірним є, що свято 
звучало не лише в ма
жорних тонах. У висту
пах багатьох, і не лише 
дорослих, а й дітей, зву
чали тривога і біль за 
втрати, які спіткали в ро
ки сталінських репресій і 
застою культуру і мову 
українського народу, так 
само як і інших народів 
країни.

І все ж свято було 
перш за все позначене 
оптимізмом. Повнокров
но, повноголосо зазвуча- 
ла на ньому українська 
мова, виповідаючи про 
сокровенне — духовне 
життя народу. Вона зву
чала не лише в піснях, 
віршах, але й у виступах 
офіційних осіб, вона про
мовляла 
парантів.

йому вихованню молоді. 
Підкреслено, то і обко
му комсомолу, і первин
ним комсомольським ор
ганізаціям треба швидше 
перебудовувати свою 
роботу у світлі завдань 
сьогодення. Обмінялися 
думками з приводу ви
конання конкретних ру
бежів обласної комсо-’ 
польської організації, 
порадилися з багатьох 
питань внутріспілкового 
життя.

Редактор тижневика

чевко, наша країна від
мовилася від закупки 
аналогічних агрегатів 
за кордоном.

Сьогодні ювілейний 
виріб знаходиться в 
музеї Трудової слави 
заводу. Його може по
бачити кожен відвіду
вач. Та, напевне, не 
кожен знає, що кілька 
трудових колективів 
виборювало право, щоб 
його виготовити.

І його здобула брига
да складальників цеху 
№ 4, яку очолює Олек
сандр Григорович По- 
лівара. До речі, у скла
данні цього агрегату 
брали участь і кращі 
комсомольці цеху — 
Олег Седннкін та Ігор 
Милай.

Ю. ДЄТКО8, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
заводу «Ґідросила».

У міжколгоспному піо- 
нертаборі «Бригантина* 
поблизу Новоархангель- 
ська відбувся XVIII об
ласний конкурс аматор
ських фільмів під деві
зом «За науково-техніч
ний прогрес». Було пере
глянуто близько 60 стрі
чок.

Диплом І ступеня 
ПРИЗ за кращу програ
му фільмів одержала 
народна кіностудія «Сим
вол» профкому Ульянов- 
с-ог° цУ^Р°кдм^інату.

“ --- у Сту
обласного 

кіно-

Є 100-тисячна!
КОРОТКО: 1978 РІК 

— завод «Гідросила» 
встановлює в своїх це
хах обладнання для ви
готовлення гідротранс- 
місій. Ліцензію закуп
лено у ФРН.

1980 РІК — виготов
лено 200 гідротрансмі- 
сій,

1984 РІК — е 10 ти
сяч!

І, нарешті, 1988 РІК, 
вересень. З конвейєра 
заводу сходить 100-ти
сячна гідротрансмісія. 
Напевне, щоб оцінити 
старання робітників, 
варто сказати, що із 
загальних восьми ро
ків виготовлення цих 
агрегатів за перші чо
тири їх було зроблено 
десять тисяч, а за ос
танні чотири — 90 ти-

Свято, як говорили у 
своїх виступах Дмитро 
Павличко, Іван Драч, ін
ші промовці, подарува
ло всім його учасникам 
найдорожче — надію 
Воно мало дуже бзгато 
адрес, проходило і в Кі
ровограді, і в навколиш
ніх селах, і на хуторі На
дія, де в цей же час роз
почалося традиційне те
атральне свято «Верес
неві самоцвіти».

Докладніше про Рес
публіканське свято рід
ної мови, яке проводи
лося вперше, читайте у 
наступному номері «Мо
лодого комунара».

и
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Я ЗНАЮ, хто на мене на
писав, — губи дівчини 

Тремтіли. — То Іван Юрійо
вич Щербій, наш завуч.

Секретар комітету ком
сомолу 
філіалу 
СПТУ-40 Ліда Сазін вгада
ла автора скарги, яка на
дійшла 
Мунара».
Жодного 
Слова про 
мольського
Лише «не» 
була», «не вміє».

З новообраним першим 
секретарем Добровелич- 
ківського райкому комсо
молу Миколою Лисичем 
еазначили на папері десять 
пунктів, які мали на місці 
Перевірити. Що не кажіть 
•— скарга підписана, люди
на, яка її писала, не анонім 
якийсь.

Послухай нас, — 
дружно звернулося до ме
не ^декілька райкомівців, 
— облиш витрачати да
ремно час. Знаєш, скільки 
Щербій плодить писульок? 
Он і в райком партії напи
сав. Так ту скаргу переда
ли в народний контроль.

Тетяна Гордієнко, секре
тар — завідуюча відділом 
шкільної та учнівської мо
лоді ДобрОЕеличківського 
райкому комсомолу не 
прихозувала свого обурен
ня:

— Знаєш, чому все так 
сталося? Ти послухай Ліду, 
послухай. Дізнаєшся тоді, 
що то за людина. Бач, на
писав. Знав же як закін
чити: «приїдьте, разом роз
беремося». З ким надумав 
розбиратися?

Ґііщанобрідського 
Новоукраїнського

до «Молодого ко- 
В ній не було 

доброзичливого 
роботу комсо- 

ватажка. Одні
— «нема», «не

дав мені цю виписку на 
підлогу, або демонстратив
но заносив її до завідуючо
го філіалом. Я йшла туди 
слідом і забирала.

Десь весною їздила гру
па з Новоукраїнського учи
лища в Миколаїв, щоб за
позичити їхній досвід. З 
нашого філіалу випало по
їхати мені й завучу. Гали
на Василівна після приїзду 
сказала моїй свекрусі, що я 
десь шлялася і в Миколає
ві не була.

Почалися сімейні непри
ємності. Мусила їхати в Не- 
воукраїнку і письмово 
(плакала, таке принижен
ня!) брала свідчення тих, 
з ним їздила, з ким 
харчувалися, спали в 
житку. Все це ж

разом 
гурто- 
бачив

шого слова за «препогана» 
не можу підібрати в укра
їнському лексиконі.

Про Ліду Володимир Іва
нович повідомив, що вона 
оживила комсомол, якого, 
за його словами, до появи 
звільненого секретаря комі
тету комсомолу і видно не 
було. Ще попросив В. І. 
Шепелюк, щоб газета всі 
слова викладачів, учнів, 
привела без пом’якшень:

— Судіть самі: у нас від
бувалася нарада, яка спон
танно переросла у збори 
колективу. На них проти 
того, щоб І. Ю. Щербій був 
у нас завучем проголосу
вало 18 чоловік, а його під
тримало тільки двоє.

Від завідуючого Піщано- 
брідським філіалом СПТУ-40

лись, чи що, проти Івана 
Юрійовича Щербія. З цими 
думками, навіть надією ми 
прийшли до автора скарги.

Перебиваючи і вставляю
чи свої думки, він випиту
вав: а що ж ми дізналися, 
невже всі, з ким ми зустрі
чалися і отак, проти нього, 
завуча?

Людина 
відчули й 
неприязнь: 

Ви ж
комсомольців не 
ватимете. Ліда ж нічого не 
робить, нічого, — підкрес
лив Іван Юрійович.

— Чому ж не допоможе
те?

— Я завуч з навчальної 
частини.

мінялася. Ми 
до себе якусь

комсомольці і 
критику-

в партію II Іван Юрійович, 
та... То часи були неспра
ведливі.

Тепер уже нам дух пере
хопило. Переглянувся з 
Миколою: от і маєш, в 
один ряд Галина Василівна 
до Тухачевського, Рикова, 
Бухаріна поставила і свого 
«потерпілого» чоловіка.

Чули ми багато красивих 
слів про перебудову. На
звано було I ряд недоліків 
у роботі інженерно-педа
гогічного персоналу ПІща- 
нобрідського філіалу Но- 
воунраїнського СПТУ-40. 
До речі, недоліків
справді вистачає. А ще 
більше — роботи. На 
тання, чому ж Іван Юрійо
вич не включиться в робо
ту, він відповів:

тут

пи-

РОЗПОВІДЬ ЛЕДИ

як просила Ліду написати 
листа, про те, як 
їй, та й що

мстилб
СЬОГОДНІ 

мстить (згадаймо, як свек-
русі Лідиній збрехала, ЩО 
її чоловік не бачив дівчини 
в Миколаєві...)?

про

ВІД АВТОРА
Вечоріло... Ми з Мико

лою Лисичем під вражен
ням перевірки скарги ніяк 
не могли заспокоїтися.

— Бідна Ліда. Треба ж 
так, щоб доля знову звела 
її з Іваном Юрійовичем, 
Можливо, колись він зрозу
міє, що треба й самому по* 
кращувати роботу в фі
ліалі... - 3 А-г.

Можливо, и зрозуміє. Ад
же треба, допомогти в ком
сомольській роботі і ЛідІ» 
Є в неї перші успіхи, є, 
звичайно, й недоліки. Не 
все гаразд у комсомольсь
кій роботі. З дозвіллям, на
приклад, треба вирішити 
питання. Щоб ті ж вечори 
відпочинку проходили ре
гулярно. Варто більше уваги 
приділяти і виховній робо-

l. Ю. Щербій, таким
методом задумав помсти- 
тися мені.

РОЗМОВИ
Почну з дитинства. Нав

чалася я у восьмирічній 
школі.

Дружина І. Ю. Щербія — 
Галина Василівна — була 
моїм класним керівником. 
Якось після уроків сказала 
мені:

— Проведи мене додо
му.

Думаю: чого б це? Але 
що поробиш — попросила. 
От і проводжу. А по до
розі Галина Василівна про
сить мене, щоб я дома 
(але борони боже про це 
сказати навіть батькамі) на
писала хвалебний лист про 
її чоловіка.

Щоб не виникла підозра, 
отой лист, (начебто я забу
лася вкинути) мусила по
класти в щоденник. Назавт
ра вона мала мене 
кати 
забрати мого листа.

Дома я не знаходила со
бі місця. Як це: писати не
правду? Подруги відвер
нуться ж від мене. Івана 
Юрійовича ми не любили: 
бив нас дерев’яною указ
кою, яку ми викинули. Піз
ніше купив розкладну ме
талеву ручку.

Сказала про все 
нам. Ті заборонили будь- 
що писати.

Після цього я відчувала 
неприязнь з боку класного 
керівника Галини Василів
ни. Через це й перейшла 
пізніше в іншу школу нав
чатися.

Івана Юрійовича тоді ви
ключили з партії, і він теж 
Пішов з восьмирічки. Після 
того випадку ми стали жи
ти в неприязні, ЯКА й по 
сьогодні залишилася, 
вітаємося.

Коли я прийшла в філіал 
Новоукраїнського СПТУ-40 
секретарем комсомольсь
кої організації, мене Іван 
Юрійович не то що знева
жав — ненавидів. Треба в 
кінці місяця взяти виписку 
ппл «•«'п1(іа*лЬ*/гж. ііпкіп 1ІИ-

Івана Олексійовича Кащеє- 
ва дізналися, що І. Ю. 
Щербій шлях «очищає» со
бі різними «писульками». 
Чому на Ліду написав скар
гу натомість, щоб допо
могти? Так навіщо йому 
під боком свідок подій де
сятирічної давності! Зреш-

Ми довго розшукували в 
Піщаному Броді викладачів 
філіалу Новоукраїнського 
училища. Дехто з них був у тою, не на одну Ліду леті- 
відпустці, декого вдалося 
побачити, поговорити з ни
ми.

викли-
відповідати і тихцем

бать-

Не

— Скарга на Ліду? — 
Віктор Валерійович Васіле- 
нія аж здивувався. — За 
що?

Дізнавшись, хто автор, 
стенув плечима:

— Так, Іван Юрійович 
полюбляє з себе вдавати 
борця за перебудову. Все 
солодко говорить, але 
слова — словами, а справи 
зовсім інші. Цікаво: а чому 
ж він не допомагає Ліді в 
роботі? У скарзі правди — 
майже немає.

Чому «майже», Віктор 
Валерійович теж пояснив. 
У скарзі йшлося, що не 
проводяться вечори відпо
чинку, дискотеки. Де ж їх 
проводити. У спортзалі? 
Так там тісно і незручно. 
Втім, вечори відпочинку, 
вікторини бувають, 
так вже й рідко.

Зрештою, можна 
ганізувати й краще, 
помоги Ліда ні від 
майже 
важко, 
мольської роботи є, 
малий — з 1982 по 1987 рік 
працювала комсоргом у 
колгоспі «Шлях до кому
нізму». Звідтіля пішла не 
тому, що, як «повідомляв» 
Іван Юрійович, роботу за
валила, а тому, що ставку 
скоротили. Це підтвердили 
при зустрічі голова прав
ління і парторг цього гос
подарства. І ще сказали, 
що з роботою справляла
ся, що претензій до неї 
ніхто не мав.

Голова профкому філіалу 
Володимир Іванович Шепе
люк, який тут трудиться, 
як кажуть, з першого дня 
відкриття філіалу, тільки 
руками розвів:

— Ото людина... Ладна 
всіх з’їсти, вилізти на гору 
8 командувати. Навіть м’ян-

не отримує. 
Хоч досвід

І

їх 
Та

не

ор
до- 

кого 
Самій 

комсо- 
й не-

ли скарги. І, напевно, ще 
летітимуть. Така вже в чо
ловіка вдача.

На зборах інженерно-пе
дагогічних працівників, що 
відбувалися наприкінці 
травня (після них зразу ж 
і полетіли скарги!), Григо
рій Макарович Протас вніс 
пропозицію: звільнити І. Ю. 
Щербія від роботи заву
чем.

— Я ще кілька разів пе
репитав, — розповідає 
І. О. Кащеєв, — чи є в ко
гось інші пропозиції. Не 
було. Голосували. Вісімнад- 
цятеро не виявили довір’я 
до завуча. Лише двоє під
тримали його.

Якби Ліда була й генієм, 
вона б сама нічого не зро
била. Бо навіть коли викла
дач захворіє, чи у виховну 
годину (попробуй збери 
учнів, які роз’їжджаються 
по району додому) дівчина 
проводить 
збори, їй :
новим.

Можна
ховувати 
дачів, які 
думці одностайними: завуч 
прагнув розділити колектив 
па «своїх» і «чужих», ство
рював нездоровий клімат у 
колективі. Ну а учні, почи
наючи від найкращого — 
Миколи Жуматія, якого ми 
знайшли на жнивах, і за
кінчуючи. здавалось би, оз
лобленим на комсорга Юрі
єм Дінулом, котрий отри
мав сувору догану за пияти
ку, так всі вони за рік ча
су полюбили Ліду як ком
сорга, про неї — тільки хо
роше говорили.

комсомольські- 
заважає Іван Юрі-

ще і ще перера- 
прізвнща викла- 
були в своїй

РОЗЧАРУВАННЯ

Розмова вдавалася.
Все, що ми почули, виявля
ється було неправдою. Бу
ла якась плутанина. Підій
шла Галина Василівна і 
зверхньо, владним, що не 
терпить заперечень, голо
сом підтримувала чоловіка, 
благо, була в деталях 
«усім» обізнана.

Ніякі думки людей до 
уваги не бралися. Навіть 
пролунала заява, що в фі
ліалі училища всі п’яниці, а 
Іван Юрійович великий бо
рець за тверезість... Що ж 
виходить? Всі вісімнадцять— 
п’яниці...

Ліда взагалі... її, виявля
ється, без вищої освіти по 
блату попередній перший 
секретар райкому комсо
молу В. Новосад «назна
чив». Довелося втрутитися 
в розмову і Миколі Лиси
чу, який сказав, що і в ньо
го немає вищої освіти.

— Чого б це ми на Ліду 
злилися, ми за перебудову, 
а вона нічого не робить. І, 
взагалі, ніхто нічого не ро
бить, — чули ми.

Нагадали про події деся
тирічної давності, історію з 
листом.

О, краще було б з цього 
й почати. Як усе змінилося. 
Секунда розгубленість, і:

— Навіщо згадувати ми
нуле. Оно і Бухаріна, І Рн- 
кова, Тухачевського реабі
літували, відновили в пар
тії. Міг би ще раз вступити

В мене, та, напевне, і в 
Миколи Лисича, з яким ми 
розбирали скаргу, ще жев
ріле надія: можливо, всі 
згущують фарби, змови-

Трапляються прикрі ви* 
падки, коли учні «зазира
ють» у чарку. Ззичайно, їх 
за це карають, але одними 
покараннями становища не 
зміниш. Тут слід продума
ти, як запобігти цим випад
кам. Бо, дивись, щось тра
питься, так Іван Юрійович 
все запише в свій «чорний» 
зошит. До речі, в І. Ю. 
Щербія такий зошит є. Про 
всіх і про все туди старан* 
но занотовував завуч. По
тім строчив скарги.

Щоправда, скарга, яка 
була написана на Ліду, бу
ла наклепом. Бо всі ті де
сять пунктів, які ми зазна
чили ще в райкомі комсо
молу, повністю ке під
твердилися. Зауваження, 
звичайно, були. Та про свої 
недоліки Ліда знає. Не ли
ше знає, а й прагне їх лік
відувати. От їй би допо
могти, а

Були в 
позиції, 
назовеш, 
що? Мабуть, 
минуле, за те, що не співа
ла дівчина під сопілку Іва
на Юрійовича. З дитинства 
не пішла супроти правди, а 
тут, в філіалі, не розділила 
думок завуча.

Та хто їх і розділив?
Дивно, чому е наш час 

Ю. Щербій вирішив 
з непокір-

— Я ж повідомляю 
це куди слід. Он і в народ
ний контроль писав. ~ 
їхали. Розібралися, 
підтвердилося...

Лице автора цих 
змінюється і набуває іншо
го вигляду, коли ми обіз
нано повідомляємо, що 
скарга писалася в райком 
партії, а звідти 
редали в 
роль. І що не все підтвер
дилося, 
скаргу І. Ю. Щербій, якби 
знав, чим це для нього за
кінчиться, — теж питання...

— Ні, щось тут не так, 
ми не залишимо все по- 
старому, писатимемо...

З цими словами згадали 
все-все про викладачів, Лі
ду, що тільки, мабуть, зна
ли, з їнього життя. Назва 
цьому — плітки. Писати? — 
аж соромно не те що пи
сати, а згадувати, э яким 
смакуванням говорилося 
про Ліду і про завідуючого 
філіалом І. О. Кащеєва, 
про інших.

Враз, наче схаменувшись, 
Галина Василівна мовила:

— Надіюся, мене там не 
згадуватимете, в отій своїй 
публікації. Я скарги не пи
сала... Мене тут всі знають 
як авторитетну людину. Я 
— сільський депутат. Я...

Чо/лу ж тільки не сказа
ла Галина Василівна про те.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Коли матеріал був підготовленим до друку, в редакцію зайшов І. Ю. Щербій.

При-
Все

слів

вже її пе- 
народний конт-

і чи б писав цю

не заважати, 
скарзі й такі про- 
які інакше й не 

як помстою. За 
враховуючи

I.
розправитися 
ною, та ще й таким нечес
ним методом. І не лише з 
однією Лідою. Скарги для 
нього — не новина.

До речі, в тій скарзі, що 
надійшла до «Молодого ко
мунара», були гані слова 
«попитайте*... Ми питали. 
Відшукували людей, які у 
відпустці, відшукували уч
нів, г * “
ли.
ною: усе
клеп.

які жнивували. Пнта-
Думка була одностай

на писане — на-

Ю. ЯРОВИЙ, 
спецкор «Молодого ко- 
мунараж
Добровеличківський 
район.

Іваї. Юрійович наполягав, щоб скаргу перевірили іще раз, мовляв, коли кореспон'

дент приїжджав, було літо, а всі викладачі, майстри — у відпустках.

Ми вдруге побували в самому Новоукраїнському СПТУ 40, зустрілися з його ди-

ректором О. м. Барно. Ось якої думки Олександр Миколайович про 8. Ю. Щербія:

- Ця людина «вникає» до подробиць в роботу, особисте 'життя всіх працівник 
ків, тероризує колектив філіаТу нашого училищі Сноїх'же^^їГнепомічае..?

Про роботу Ліди Сазі» миТочул,, лише позитивні від,уКИ як від директора учи.

лища, так і від майстрів, викладачів, учнів філіалу. 

Баї ато чого можна розповісти після другої поїздки? Та не будемо вдаватися до
повторень. Думка у викладачів, майстрів одностайна - Ліда чесна, породна люди-

на.

Про Івана Юрійовича Щербія там ніхто не смазав...
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«Товариші, сьогодні у нас на зборах присутній 
представник...»—і далі йдуть прізвища і назви вище
стоящих інстанцій. Звична картина під час звітів і 

виборів, чи не правда? Звична навіть зараз, коли ми 
ламаємо старі методи роботи.н

Шукаючм кабінет, де незабаром лозинні були розпо
чатись звітно-виборні збори комсомольської групи 
АТС-2 Олександрійського вузла зв’язку, нам з Василем 
Морозом, заворгом міськкому комсомолу, довелося 
йти через апаратний зал — місце досить незвичне для 
сторонньої людини. Зал був наповнений дзвінками, 
клацанням — десь там, у недрах електронних прила
дів, з’єднувались і роз’єднувались абоненти, саме тут 
сходились наточим телефонних розмов з усієї Олек
сандрії, вірніше навіть з усього району. Та техніка тех
нікою, а без дбайливих жіночих рук тут не обійтися, 
тому не можна не проникнутися повагою до трудів
ниць АТС, в тому числі й молодих. Через п’ять хвилин 
про АТС, про колектив, який тут працює, довелось за
бути: почалася звітна доповідь комсорга Ірини Литви
ненко. Чулися слова про відповідальний етап у житті 
країни, про перебудову і демократію, бігцем було ска
зано про виконання плану колективом АТС... Через 
кілька хвилин доповідь закінчилася... Настала тиша. її 
перервала головуюча на зборах:

— Переходимо до другого питання — виборів ново
го групкомсорга...

— Чекайте, дівчата, — втрутився В. Мороз, — а об
говорювати доповідь ви що ж не збираєтесь?

Після настійливих закликів, запитань: «Хіба немає у 
вас проблем?» комсомолки все ж таки почали говори
ти... Говорити про те, що їм по суті немає про що го
ворити: «Ірина у нас чудовий комсорг, претензій до неї 
немає».

Мимоволі помітив, що, розповідаючи про комсорга, 
. дівчата зверталися в першу чергу до нас «гостей» збо

рів. З ненароком відчув себе тим самим «перевіряю
чим», про яких так багато було мови буквально годину 
тому, на Олександрійському електромеханічному за
воді...

Днем раніше електромеханічний завод приймав ці
лий «десант» перевіряючих, які прибули на звітно-ви
борні збори у групах. Ось саме це і стало приводом до 
гостро? І полемічної розмови, яка розгорілася наступ
ного дня з групкомсоргами.

Для початку надамо їм слово.
Тетяна КРАВЦОВА, технік-технолог цеху друкованих 

плат:
— Чи були якісь зауваження з боку перевіряючих? 

Так. І найперше —- у моїй доповіді пролунало мало 
критики.

Заради об’єктивності додам, що у Тетяни звітно-ви
борні збори на фоні інших, які відбулися □ цей день, 
пройшли б більш-менш організовано, якби не наклад
ка, і серйозна: значну частину комсомольців адміністра
ція... на відпустила з робочих місць на збори. І лише 
потім, коли настав час голосувати, дозволили все ж та
ки цим молодим робітникам взяти в них участь.

— Мабуть, подіяв авторитет «гостя» — інструктора 
міськкому партії? — запитую у Тетяни.

— Можливо.

— Так що вам цей візит тільки допоміг?
— Не сказала б. Моя думка така — набагато краще, 

якби представники вищестоящих інстанцій прибували 
не тільки на самі збори, а й перед ними.

— Що б від цього змінилося?
— Допомогли б підготуватися, підказали б. Погодь

теся, від цього справа тільки виграла б.
Досить несподіваний поворот... Втім послухаємо ін

ших групкомсоргіз. У комсомольській групі десятого 
відділу СКБ заводу стався безпрецедентний випадок — 
звітно-виборні збори почалися, але були перервані на 
середині. Хоча, якщо бути об’єктивним, могли й не по
чинатися — з 17 комсомольців були присутні лише ві
сім, тобто не було кворуму. Але розпочалися — груп- 
комсорг Наталя Луценко прочитала доповідь, потім бу
ли виступи, але виступали не комсомольці, а переві
ряючі — начальник відділу, він же секретар парторга- 
нізації СКБ Ю. П. Тороповський, інструктор міськкому 
партії В. О. Демура, заступник секретаря заводського 
комітету комсомолу О. Вознюк. Виступали з критикою 
і, як сказала Наталя, «з побажаннями». Було прийнято 
рішення — збори перенести, тому, що й доповідь бу
ла куценькою, і комсомольці, судячи з усього, непідго- 
товленими.

Як треба «готуватися», розповів секретар комсомоль
ського бюро відділу головного метролога Ігоо РУД
МАН:

— Про те, що будуть перевіряючі, я знав уже з три 
години. Тож підготували кімнату головного метролога, 
знайшли трибуну. На стінах вивісили випуски «Комсо
мольського прожектора», стінгазети. Гості — пред
ставники обкому комсомолу О. Городний і ЦК ЛКСМУ 
В. Гежа, а з ними представники адміністрації і комітету 
комсомолу заводу прийшли ще до початку. Виступив з 
доповіддю я, потім начальник штабу «КП». Заздалегідь 
«підготували» двох виступаючих, але вийшов тільки 
один. Потім взяв слово ще один комсомолець і обго
ворення закінчилося. Почалися вибори нового секрета
ря і розгорілася дискусія з приводу того, скільки тре
ба набрати голосів — 50 процентів чи дві третини. Сек
ретар комітету комсомолу Толя Свешников побіг за 
інструкцією, не знайшов... Нарешті, один з «гостей» під
казав, як треба діяти, і обрали мене — вже без всяких 
дебатів, висування якихось аргументів.

— Як ти вважаєш, був якийсь толк від цих зборів?
— Та ніякого! Бо пройшли вони для показухи, без

душі. *
— А от я вважаю, — сказала Наталя Луценко, — що 

наші збори, які «провалилися», пройшли якраз «від ду
ші», з усякому разі ми не -приховували, з якому стані 
наша організація.

0 вона по-своєму має рацію. Тому, що неможливо пе
ребудовуватись, не знаючи своїх недоліків. Як, втім, о 
безглуздо закликати до перебудови нижчестоячі колек
тиви, не знаючи про справжній стан справ. Тим більше, 
що така увага з боку перевіряючих до електромеха
нічного заводу швидше за все не була випадковою. 
Напередодні, як повідомив В. Мороз, з восьми звітно- 
виборних зборів було «зірвано»... вісім. Тож можна 
зрозуміти, що це викликало занепокоєння, і треба бу
ло очікувати серйозної розмови...

— Які були висловлені побажання? — перепитує 
Н. Луценко. — Щоб при підготовці цих зборів я спи
ралася на минулорічні звіти і вибори. Але ж я сама 
знаю, що еони були проведені вхолосту. Ще представ
ники говорили^ що в інших організаціях справи значно

^Тос^вНУ а стосовно доповіді було сказано: «Тре- 
ба, щоб зачепила за живе».

Ігор Рудман:
_  Які були побажання? Ніяких...
«Зачепити за живе». Зараз ясно 

збори й справді працювали і 
рити на і. 
ником став

гості не виступали.
____  щоб звітно-виборні 

---------ч на перебудову» треба ство- szrzsw. »4 ..»і«.«”.™» w 

виступаючих люди самі знайдуть, що сказати. А як 
цього добитись? Далеко не кожен 
секретар може дати на це запитання відповідь. Ось то- 
Тй думаєш про допомогу тих самих товариша яких 
представляють комсомольцям перед початком збор.в. 
У них і досвіду, і знань побільше. .а тільки навряд чи 
хто може згадати, коли це різноманітні «представники. 
□Являлися не на самі збори, а під час .х підготовки. Чи... 
може, вони не зацікавлені в кінцевому успіху.

_  Чому, якщо у нас щось не виходить, обов’язково 
приїжджають перевіряючі, щоб «зняти стружку»,- А 
чому вони не стануть не «перевіряючими», а допома- 
гаючими? — каже Олександр ҐРОШЕЗ, секретар комсо- 
мольського бюро СКБ, — навіть якщо все пройде нор
мально, який ефект від відвідання зборів заїжджими 
гостями? Тільки той, що ми справимо на них враження?

І хоч Олександр додав потім, що це лише його осо
биста думка, все ж, думаю, з ним можуть погодитись 
секретарі багатьох низових організацій. Як і з словами 
Наталі Луценко, що краще було б, якби представники 
міськкомів і обкому бузали в комсомольських групах 
не під час ззітно-зиборної кампанії, а протягом усього 
року.

До речі, нічого дивного, що на ОЕМЗ так невдало 
розпочалися звіти і вибори, адже й протягом року тут 
далеко не регулярно проходили збори з групах. Невже 
й справді можна було очікувати активності в:д комсо
мольців ось тепер, під час звітно-виборної кампанії. 
Але ж перебудова — не кампанія. 8 невже всерйоз 
можна надіятись, що «десанти» перевіряючих, які пе
ретворюються на своєрідні короткочасні «осінні поба
чення», можуть якось змінити стан справ. Адже будемо 
відвертими — ефект якраз діаметрально протилежний, 
бо, як сказаз Вгор Рудман, «відзерта розмова не ве
деться при перевіряючих, і говорити будуть хлопці від 
душі, коли не буде попереджень, що нас приїдуть 
контролювати». 8 зізнаємось: ось такі перевірки — ну, 
як ви там знизу перебудовуєтесь! — причому раз на 
рік, вже віджили себе. Знову стара хвороба: 
нових завдань старим протореним шляхом, 
чайно легше, та чи розумніше?

Ми запевняємо і закликаємо комсомольців, 
дамент перебудови закладається ось зараз, 
звітів і виборів. То може, крім закликів, і самим до
класти рук до його зведення?

...Такі думки виникли під час розмови на електроме
ханічному заводі, а зараз ми з Василем Морозом сиді
ли на зборах АТС-2 і дівчата розгублено мовчали, а 
найсміливіші «оборонялися»: «Ми працюємо кожна на 
своєму місці, які там спільні проблеми». Потім, коли 
майже без дискусії обрали нового групкомсорга і по
рядок денний було вичерпано, Василь заговорив з ком< 
сомолками про проблеми, що його турбували. Як на
лагодити дозвілля молоді в місті, що вони самі можуть 
для цього зробити? І дівчата розговорились. А коли 
Мороз запропонував провести суботник з парку, деякі 
без вагань його підтримали:

Я, наприклад, перша вийду, бо вже 
відпочити ніде!

А вони, виявляється, зовсім не пасивні,

йдемо ДЭ 
Так зви-

що фун- 
під час

З дитиною і

м. Олександрія.

ці дівчата..

М. МЕДВІДЬ.

: • ......
...під час виконання інтернаціонального обов*яз- 

ку у складі обмеженого контингенту радянських 
військ в Афганістані немало випробувань випало 
на долю молодшого сержанта Леоніда Булиги. «у 
сорочці народився...»,—тан кажуть про нього тепер 
у Мінському госпіталі. Усе ціле, але не хоче слу
хатися, нерухома руна і нога. Леонід все ж прагне 
бігати, піднімати хворою рукою гирі... Він знає І 
вірить, що мусить стати повноцінною людиною.

(Фотохроніка ТАРС).

Міліцейський ((загін милосердя»
Які питання можна було б винести на звітно-ви

борні збори комсомольців УВС? Про деякі з них на 
прохання редакції говорить секретар комітету ком
сомолу УВС облвиконкому Олександр САЙКО:

«Швидко і точно викона
ти доручення комсомоль
ської організації, довести 
почату роботу до кінця»,— 
так розуміє свій обов’язок 
міліціонер підрозділу пат- 
р у Л ЫІО - п ос то 00 ї сл у Ж б 11
старшина міліції Олек
сандр Михаилов. Він від
повідальний за роботу 
по наданню допомоги опе
ративним комсомольським 
загонам міста. На жаль, 
без належної підтримки 
міськкому комсомолу ця 
робота залишається мало^ 
ефективною.

Всього кілька років тому 
як про новину ми говори
ли про створення комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів у міліції. А сьо
годні уже важко уявити 
собі комсомольську органі
зацію без них. Приклад у 
роботі показують КМК ок
ремого підрозділу дорож
ньо-патрульної служби УВС 
облвиконкому (керівник

окремого
облвиконкому
В. Кравченко), 
підрозділу відомчої міліції 
(керівник А. Губін), під-

розділу патрульно-постової 
служби (керівник В. 
пнцький).

Однак питання 
шення роботи КМК 
шається на порядку денно
му.

У той час, як у 
граді створюються 
ративи милосердя, 
мольці 
УВС на 
створити 
сердя». 
якого покладено передусім 
безкорисливість. Закріпили 
комсомольців за пенсіоне
рами МВС, які потребують 
постійної допомоги. І уже 
зараз в кОхМітет комсомолу 
дзвонять люди з проханням 
сказати слова вдячності на 
а дрссу ко мсомол ки - медика 
Людмили Іванової.

Говорячи про будні 
це йської ко мсом о л і ї, 
можу не торкнутися 
лово-побутових умов.

Багато комсомольців зму
шені проживати на приват
них квартирах, в кращому

Стад-

поліп-
зали-

Кірово- 
кооие- 
комсо- 

службимедичної
зборах вирішили 
свій «загін мило- 
в основу роботи

мілі- 
я не 
жнт-

разі в гуртожитках, які на
лежать різним організаціям 
і відомствам. Поселення ту
ди в останній час також 
стало важкоздійснюваним.

А чому б нашому міськ
виконкому не підтримати 
клопотання міськкому ком
сомолу про заселення вусі 
робітничі гуртожитки 
одному або два 
працівники міліції 
надання допомоги 
манні належного 
ського порядку в 
кий Досвід є, наприклад у 
Полтаві. ’

Неодноразово міліціоне
ри патрульно-постової слух;, 
бп самі виявляли па своїх 
дільницях квартири з част
ковими зручностями або 
без зручностей, в яких ні
хто не проживає протягом 
довгого часу (таке житло 
знайшов, приміром, комсо
молець Ю. Бугая). Однак 
на клопотання керівництва 
відділу охорони громад
ського порядку І прохання 
мешканців даного будинку 
про заселення цієї кварти
ри працівником міліції 
міськвиконком дає негатив
ну ВІДПОВІДЬ.

по 
молодих 
з метою 

в підтри- 
громад- 

них? Та-

Цього року ми добилися 
участі 6-ти комсомольців у 
будівництві МЖК- Планує
ться рекомендувати і на по
чатку 1989 року 6 чоловік 
отцями третього загону 
МЖК-1. Але цього, иажаяь, 
дуже мало.

короткі години між 
чергуваннями багатьох мо
лодих працівників можна 
побачити в спортзалах, на 
стадіоні А комсомольці 
* • Нечай та О. На горна ві
дібрали групу дітей до
шкільного дитячого будин
ку, здатних займатися гім< 
пастикою, і регулярно про* 
водять з ними тренування» 

Колектив художньої са
модіяльності УВС у ліпші 
цього року виступив перед 
працівниками міліції, які 
викопують завдання по лік< 
відацн наслідків аварії на 
чорнобильській АЕС. Вага«« 
тьом відома солістка во
кально - інструментального 
ансамблю Т. Клепайло. Од
нак ці приклади не гово
рять про задовільний стан 
справ. Ми не досяглн ма
совості як у спорті, так і в 
художній самодіяльності.
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«А я на пташиних правах!»
Кожен рік сотні вузів, 

технікумів, училищ випус
кають мільйони спеціаліс
тів різного профілю. Це 
добре, що наша молодь 
прагне здобути вищу осві
ту, бути корисним нашому 
суспільству. А чи кожен 
зможе, точніше, чи кож
ному дадуть змогу реалі
зувати себе в тій чи ін
шій галузі народного гос
подарства? Питання на 
перший погляд багатьом 
видасться дивним. Та, ма
буть, недарма і «Молодий 
комунар» у номері за 18 
червня звернувся до 
проблем молодих спеціа
лістів (стаття «Втекти чи 
залишитися»)...

Я розмовляю з моло
дим спеціалістом, випуск
ницею Кіровоградського 
державного педагогічно
го інституту імені О. С. 
Пушкіна Наталею С. (вона 
просила не вказувати 
прізвища).

— Наталю, де і ким ти 
працюєш!

— Вихователькою в дит
садку.

— Це за спеціальністю!
— Не зовсім, бо я вчи

телька російської мови та 
літератури, але таких ва
кансій у школах міста не 
знайдеш...,

А ось інший мій знайо
мий — випускник КІСМу 
працює... сантехніком. І 
ніхто цьому особливо не

дивується. Стало звичай
ним явищем і таке: ви
пускник їде за направлен
ням, але на місці вияв
ляється: не потрібен. Ви
никає питання, — навіщо 
все це? Адже, щоб ви
вчити людину, наша дер
жава витрачає великі 
кошти. А може тому не 
дуже бажані молоді спе
ціалісти, що приносять із 
собою нерідко нове став
лення до праці, новий під
хід до вирішення різних 
виробничих питань? Чи ж 
можна забезпечити про
грес нашого суспільства 
при негативному ставлен
ні до такої молоді?

Недавно на вулиці 
лодарського зустріла 
знайому. Вона, вся в сльо
зах, вибігла з дверей об
ласного протитуберку
льозного диспансеру. За
питую: що трапилось! Во
на й розказала:

— Ось уже два 
працюю в диспансері 
направленням, 
робота, самі 
бувають часом 
пості, де їх не 
все одно ніяк 
мію: чому у 
ставлення до 
спеціалістів! Адже ніби і 
права якісь нам надано, 
та не завжди на них зва
жають, в усякому разі у 
нас. Що ж мені робити— 
кидати медицину! Так я ж

із дитинства хотіла стати 
медиком, робити людям 
добро. Але тепер мені, 
молодому спеціалістові, 
по кілька разів на день 
кажуть, що звільнять за 
статтею, то де та правда! 
Крім своєї роботи вико
нувала ще й іншу, додат
кову. Важко було, кілька 
разів підходила до стар
шої медичної сестри від
ділення, просила її, щоб 
дала мені ще півставки, 
або хоч би чверть. Але

майже завжди у відпо
відь чулося: «Ні!». Якось, 
правда, старша медсестра 
сказала, що ці півтори 
ставки треба дати тим, хто 
йде скоро на пенсію, щоб 
та пенсія була вищою...

Я знала, що дівчина ця 
живе в Кіровограді без 
батьків, без ніякої під
тримки. М$ти у неї тяжко 
хворіє, батько працює 
сам. Гроші з дому вона 
старається не брати, адже 
в сім’ї ще є діти...

— Я тоді розповіла цій 
жінці, що, було, жила за 
40 копійок не один день. 
Вона пожаліла мене і до

зволила попрацювати два 
місяці на півтори ставки 
(почався сезон відпусток). 
Тепер знову я працюю на 
одну ставку... їм добре, у 
них є і житло, і гроші за
робляють немалі. Але ж 
у них с свої діти, чому ж 
ці люди мене не розумі
ють! У мене нерви не ви
тримують, я почала спе
речатися з усіма. Але це 
нічого не дало, тільки со
бі гірше зробила: сказа
ли, щоб я йшла «на всі 
чотири сторонні», якщо 
мені тут так погано...

Я на мить уявила себе

на місці цієї дівчини, і 
мені стало страшно. Досі 

тимчасово в 
(поселили не 
адміністрації), 
був інший гур-

чи єПРОБЛЕМИ'

роки 
за 

Робота як 
розумієте, 

і неприєм- 
буває. Але 
не зрозу- 
нас таке 

молодих

ґ||» З ПЕРЕД-• ...л _
Є, ще й неабиякі, в основному через лімітуван

ня багатьох видань. А як у місті Олександрії, так 
і в районі? Інтерв’ю дає начальник відділу по 
розповсюдженню преси Олександрійського рай- 
вузла зв’язку Л. Я. БЕСЛРАБ.

— Лідіє Яківно, 
відрізняється 
передплатна 
від попередніх? Які ви
дання найбільше цікав
лять людей?

— Помітно зріс попит 
па центральні газети і 
особливо журнали. Ска
жімо, кілька років тому 
«Огонёк» був дорожнім 
журналом, брали його 
тільки любителі крос
вордів, а відколи редак
тором став Віталій Ко
ротші, через гостросоці- 
альні, історичні матеріа
ли журнал нарозхват.

— Нарозхват, а перед
плату обмежують... Па
перу обмаль? Можна бу
ло б «зекономити» його 
на нових журналах. А то 
не встигне створитися 
якесь нове товариство 
(тверезості, фонд куль
тури, Дитячий фонд) — 
одразу видає журнал. 
Може, варто було б за
чекати, подивитися, що 
те товариство зробить, 
чи життєздатне воно... 
З року в рік зростає кіль
кість автолюбителів і від
повідний попит на жур
нал «За рулем», а він 
весь час лишається дефі
цитним... Що ви думаєте 
з цього приводу?

— У появі жорстких лі
мітів читачі бачать зву
ження гласності. Почас
ти так воно і є. Посилан
ня па відсутність 
та друкарського 
мания мало кого
ють.

— Яка ваша

чим 
нинішня 

кампанія

паперу 
облад- 
йтипа-

думка 
про «Молодий комунар» 
як тижневик?

— Молодіжна стала 
кращою. Звертають па се-
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бо увагу публікації П. Се- 
лецького, В. Бондаря, 
В. Левочко. Прикрасою 
газети є гостросоціальпі 
матеріали Н. Данилеико 
про неформальні об’єд
нання молоді, наркома
нію, пияцтво... А от 
спортивна тематика ста
ла висвітлюватися бідні
ше. Тут явно треба по
правляти становище. ; 
Більше треба приділяти 
уваги і розповідям про 
організацію дозвілля мо
лоді, причому не тільки 
в містах, а. й у селах об
ласті. Тоді у газети було 
б іще більше прихильни
ків.

— Як продається «МІ<» 
вроздріб?

— Щомісяця ми про
даємо близько 400 ек
земплярів. Це немало, як
що врахувати, що кожен 
примірник читає не одна 
людина. На початку ро
ку були неув’язки із се
редньою вкладкою газе
ти, тепер ця проблема не 
стоїть ні перед листоно
шами, пі перед продав
цями.

— Чи цікавляться хо
дом передплати на тиж
невик комсомольські пра
цівники?

— Не просто цікавля
ться, а й надають всіля
ку допомогу. З праців
никами міського та 
районного комітетів 
ЛКСМУ ми зустрічаємо
ся щотижня, намічаємо 
конкретні заходи по роз
ширенню нередплрти на 
молодіжні видання, в 
тому числі на «МК».

Вів бесіду 
В. РОВЕНКО.
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ПЛ АБУТЬ, те ніколи, 
відколи виходить у 

Львові журнал «Жов
тень», ми не одержува
ли так багато читацьких 
листів, як тепер. Пишуть 
нам з усіх куточків Ук
раїни, Кубані, Казахста
ну, Зміст цієї читацької 
зливи найрізноманітні
ший: підтримка перебу
дови, яку проводить у 
країні партія, засуджен
ня сталінізму, бюрокра
тії, турбота про розви
ток української мови, 
усієї культури. В бага
тьох листах читачі від
значають зрослу попу-

займе в журналі вагоме 
місце. Водночас пла
нуємо публікувати твори 
призабутих поетів або ж 
постів, на яких свого 
часу було накладено по
літичне — °---------
хочемо 
тачів із 
тослава 
Будуть 
кож вірші

табу. Зокрема, 
познайомити чи- 
творчістю Свя- 

Гординського. 
надруковані та- 

україиських 
поетів, які проживають 
у соціалістичних краї
нах — Іллі Галайди з 
Чсхословаччинн, Остапа 
.Папського з Польщі, Те- 
офіля Ребошапки з Ру
мунії.

«Цснамонтові крамни
ці» єврейського ШІСЬМСІІ- 
ка Бруно Шульца, який 
загинув у 
му гетто, 
ний роман 
пропонує 
Р. Самбук.

Редакція 
року пильну 
ДІЛЯТІІМЄ Г‘ 
тому розділові 
лу «Пошук», 
том року 
другий том «Історії за
порозьких козаків»

Дрогобицько- 
Гостросюжст- 
«Київ. 1937» 

журналові

і і наступного 
"і увагу пря
на іі популяр п і- 

■’—1 журна
ле протя- 

вадрукуемо

вона жила 
гуртожитку 
прохання 
а до цього 
тожиток, де доводилося 
платити по 20 карбованців 
щомісяця. Мабуть, трохи 
не до речі я запитала.

__ А як у тебе особис
те життя?

— Яке там особисте 
життя, коли стільки вся
ких проблем! Та мені 
після робочого дня ні
чого вже не хочеться, 
крім спокою. Тут же не 
можна ні на роботу, ні з 
роботи йти з нормальним 
настроєм!

Вона побігла, як сказа
ла, в якусь лікарню, де 
збирається влаштовуватись 
на роботу. А я лишилася 
сам-на-сам із своїми дум
ками про почуте. Став
лення до молодих спеціа
лістів у нас і справді, як 
пишуть газети, «не неви
сокому рівні». Вони ж усі 
(та, власне, й авторка цих 
рядків теж) ще зовсім мо
лоді люди, яких так треба 
підтримати, щоб не зби
лися вони з пуття, щоб не 
розчарувалися, не стали 
циніками... Та все частіше 
виникає сумнів у тому, 
що комусь це небайду
же. Чи, може, це тільки 
моїм знайомим так не 
щастить, чи, може, я чо
гось ке розумію?

Ю. МИРОНЧУК.
м. Кіровоград.

ФФ ф ф ФФ
Паьла Ковжуиа. Вже 
сьогодні наші автори го
тують для часопису на* 
риси про сучасні осе-* 
редкй народного мис
тецтва на Подністров’ї, 
Дніпропетровщині, Во
лині, Поліссі, Закарпат
ті. Бойківшині та Гу* 
цульщині.

Читачі, мабуть, помі
тили, що відповідно до 
потреб перебудови ре- 
орган ізова но публіцис- 
тпчний розділ журналу 
«Пост імені Ярослава 
Галана»; лід цією руб
рикою щомісяця, як і до
тепер. появлятимуться 
матеріали із серій «Дзві
нок до редакції», «Це

£ «ЖОВТЕНЬ»-89

«ИГО
л яр вість журналу (вдвоє 
зріс його тираж), під
тримують паші починан
ня. Не обходиться також 
без гострої критики, по
рад, рекомендацій і по
бажань. Є листи, в яких 
автори пропонують свою 
допомогу в передплатній 
кампанії...

Ми розуміємо, що по
пулярність «Жовтня» за
лежить не тільки від щи
рої зацікавленості чи 
високої національної 
свідомості читачів, а й 
насамперед від нас, пра
цівників редакції, від 
того, який журнал буде
мо робити. І тому вже 
тепер добираємо твори 
для публікацій у наступ
ному році, зважуємо їх
ню художню та пізна
вальну вартість.

То що ж появиться ці
кавого на сторінках 
«Жовтня» 1989 року? 
Спершу про поезію. Су
часна українська поезія

НАМ З УСІХ КУТОЧКІВ...»
Розділ прози почне 

рік повою повістю Є. Гу
цала «Прокляття», су
часним романом Д. Те
раси мчу ка «Чотири корч
ми». Віддамо, нарешті, 
читачам давню заборго
ваність і опублікуємо 
історичний роман М. Тар- 
тіавського про Кармелю- 
ка, роман-ссе Р. Горака 
і Я. Гпатіва 
Устняпович». Приємною 
несподіванкою для чи
тачів станс публікація 
історичної повісті Б. Леп
ного «Вадим» та істо
ричної повісті Ю. Опіль- 
ського «Золотий лев». 
Обіцяє нам свій новий 
історичний роман П. За- 
гребельпин. Фактично 
наново відкриємо для 
нашої літератури при
забутого українського 
новеліста, котрий помер 
у США. — Івана Кер- 
пицького. З переклад
них творів приверне ува- 
І'У !(•>»••■»> г-гч СПНІГТЬ

«Микола

Ті

Д. Яворницького, працю 
М. Грушевського «Куль
турно-національний рух 
на Україні в XVI—XVII 
ст.», «Хроніку4' польську, 
литовську, жмудську і 
всієї Русі» польського 
хроніста XVI століття 
Матвія Стрийковського, 
«Мандрівні записи Пав
ла Халебського», дослід- 
жсиня-есе Г. Нудьги 
«Суд над українськими 
поетами XVI століття» 
та інші матеріалі!.

Давня традиція паню
го журйалу —’ широке 
висвітлення мистецько
го життя республіки. 
Крім нарисів про сучас
них митців, оглядів ху
дожніх виставок, рецен
зій на театральні виста
ви, у портфелі призби
рано чимало оповїдей- 

. досліджень про видат
них художників мину
лого Івана Холодного, 
М и х а й і а Бойчукз, Тсо- 
Ф?ля Клпнстянського

нас стосується!», «Шкіль
ний клуб «Жовтня», 
«Екологічний клуб
«Служба «Дністра». До 
50-річчя возз’єднання за
хідної країн ських зем ель 
в єдиній Українській Ра
дянській державі надру
куємо низку матеріалів 
про революційних та 
культурних діячів, чи
мало з яких загинуло у 
сталінських катівнях.

Розумію, що заплано
вано вами дуже багато, 
а обсяг журналу, незва
жаючи на наші старан
ня, пе збільшується. Все 
ж колектив редакції, від
чуваючи величезну під
тримку читачів часопи
су, робитиме все для то
го. щоб «Жовтень» V цей 
переломний 
справжнім 
рсбуаовв.

Роман 
головний 
журналу «Жовтень».

час був 
рупором пе-

ФЕДОРІВ, 
редактор

«...1 СОЛІДНИЙ ДЯДЯ НА ЫРЕ31»
Під таким заголовком 

у номері «Молодого ко
мунара» за 28 травня ц. р. 
було вмішено критичну 
замітку про недоліки в 
охороні природи, зокре
ма — про забруднення

навколишнього середо- 
вища через несправність 
канал Нації у с Сок олів
ці Кірової папського ра
йону По рея акції на
дійшла гака відповідь 
голови «Кіровоградобл-

агробудл» О. В НОВА 
ЛЕНКА:

.7” З приполу публіка
ції «...! солідний дядя на 
березі» ПОВІДОМЛЯЄМО, 
що ІНШІ будівельні під- 
розлічи трестів «Кірояо- 
градсільбуд» та «Спец- 
сільгосп монтаж» ведуть 
будівництво очисних спо-

ф ф ф ф ф
РУ-1 ю.ині цюскТНО-
кош іориснию докумен
тацію га раніше роз- 
роб теними й 
жен м м п за ч ода м и, 
тові об’єкти 
канн м $а і «і йін>і 
очисних н еанк 
ти н гкгллуатацію 
жовтім Ц. Р

затнерд- 
Го- 

насосної 
ггаїнііТ н 
ТЬСЯ евес-

У
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ЧИТАЧ ГАЗЕТА - ЧИТАЧ
Мелодії з Південного Бугу

• НАШІ ІНТЕРВ'Ю І

А пиг>ігЄЙ?Л^о?»КОМПОЗИТор |£°? крутий відвідав місто Гайворон, де народився ї І виріс. Гостював у матері — Світлани Семенівни. |
С" СОЛ,СТ Мос,<онЦерту. Широкій аудиторії відомий не тільки ян !

?Л«С^-К?Г° мпа5У акомпаніатор^^ що блискуче володіє кількома музичними інстру- < 
™ ™аноаи™и композитор. Наш земляк працював з відомими ! 

радянськими співаками — Валентиною Толкуновою Полладом Бюль-Бюль-огли. < 
Наш громадський кореспондент Н. ЗЕМНОРІй побувала у сім’ї Крутих. ]

ком І. Шафераном. Нині доля посміхну- ; 
лася мені вдруге: зустріч з прекрасною < 
поетесою. Римою Казановою. >

КОР.: Розкажіть " . .
маршрути....

— Чимало їздив з концертами по на
шій країні. Були

»><> > ВЛІТКУ наше місто, прикрашене численними клум- ♦ 
бами і газонами, потопає в зелені. Ми сприй- і

*- У Гайвороні я став учнем музичної 
школи по класу баяна. Тут зіграв перші 
гами, освоїв сольфеджіо.

Згодом відчув: музика настільки за
хопила мене, що стала вже не лише впо
добанням, а справою мого життя. Тому 
твердо вирішив продовжувати навчання. 
Хотілося оволодіти теорією музики, гар
монією, технікою гри на фортепіано. 
Вступив і навчався в Кіровоградському 
музичному училищі на теоретичному від
діленні. Опісля, повернувшись до Гайво
рона, деякий час працював у музичній 
школі міста викладачем. Тут і народи
лись мої перші пісні. На якомусь етапі 
зрозумів, що знання свої слід удоскона
лювати. Це привело мене у Миколаїв-* 
ський педагогічний інститут імені В. Г. 
Бєлінського на диригентське відділення 
музичного факультету.

КОР.: Що запам’яталося із студентських 
років у Миколаєві?

— Насамперед, щастило на зустрічі. 
Тут подружився з Олександром Сєро- 
$йм, нині відомим співаком. Часто на 
студентських вечоринках Сашко співав 
мої пісні. Ніхто з друзів тоді і не здога
дувався, що пройдуть роки, і Олександр 
Серов отримає Гран-прі на конкурсах 
«Іитерталант-87», «Вісім пісень в студії», 
що проходили відповідно в Празі і Бу
дапешті.

КОР.: Хочеться додати — обидва призи 
За виконання пісень Ігоря Нрутого. По
тім — спільний диск-гігант...

Хто дав вам путівку в життя?
— Велику роль у моєму становленні 

як музиканта і людини відіграв викла
дач теоретичних дисциплін Кіровоград
ського музучилшца Кім Олександрович 
Шутенко.

КОР.: Ігоре Яковичу, запорукою успіху 
в музичній творчості, нажуть, є утворен
ня міцного триєдиного союзу: компози
тор — виконавець — поет. Талановитого 
виконавця, яким є О. Серов, ви знайшли. 
А от школа, так би мовити, «свого» поета. 
Є він у вас?

— Дійсно, щоб написаний тобою твір 
знайшов надійну прописку в житті і за
воював любов та прихильність шану
вальників естради, потрібні, насамперед, 
хороші вірші. Тобто, ніби канва майбут
ньої пісні. По цьому орієнтиру, образно 
кажучи, композитор висе підбирає потріб
ну пісенну мелодію, відшукує необхідний 
ритм звучання. Звичайно, велике щастя, 
Колії вдається добитися органічної єд
ності 1 гармонійного поєднання втілення 
творчого задуму обохі Хто уважно слід
кує за платівками, помітив, що раніше я 
Співробітничав з відомим поетом-пісенни-

маємо це як належне і не замислюємося над тим, 
скільки праці, зусиль докладають робітники конто
ри зеленого господарства, працівники ЖЕДу та лю
бителі природи, щоб прикрасити нашу Олександ
рію, зробити чистим її повітря.

Щовесни на вулицях та в скверах висаджують ти
сячі кущів троянд, плодових і декоративних дерев. 
Та ось що трапляється. Вдень добрі люди висадили 
троянди та інші квіти, а вночі підлі «ханиги» і дар
моїди десятками їх викопують або просто витягують 
з грядок і одразу ж продають на базарі по «тро
ячці».

ХОЧУ

про свої гастрольні

жтлтися
Мені 14 років. Я комсомолка ^уся 

у школі. Захоплююся математикою : 
естрадною музикою, люблю шити, в‘я- • 
зати. А ще — люблю писати друзям. 
Відповім на всі листи 
317528. м. Помічна, вул. 
го, 3. Кобериюк Лариса.

* * ♦

Д.о мене.
Воровсько-

шій країні. Були також і поїздки за 
кордон — в НДР, ФРН, Польщу, Юго
славію, Болгарію, Монголію, Афгані
стан, Лаос, до В’єтнаму, на Кіпр, до 
Шрі-Ланки, в Індію, Канаду. Нещодав
но повернувся із Сполучених Штатів 
Америки, де виступав разом із народ
ним артистом СРСР Леонідом Сметан- 
ніковим.

КОР.: І які враження?
— Нас, представників товариства

«Батьківщина», тепло зустрічали в зна
менитому «Арров-парку». Це унікаль- $ 
ний куточок слов’янської культури на % 
території США, який відзначав 40-рІч- | 
чя з дня заснування. Кожна наша зу- $ 
стріч виливалася у справжнє свято ми- « 
ру, дружби і взаєморозуміння між на- | 
шими народами. <|

КОР.: Який концерт вам найбільше $
запам’ятався?

— У країні створена нова народна й
організація, яка покликана захищати | 
дитинство, — Всесоюзний дитячий фонд І 
імені В. І. Леніна. Нещодавно була про- й 
ведена акція — благодійний вечір «Всі | 
діти — наші», кошти від якого перера- | 
ховані на рахунок Всесоюзного дитячо- | 
го фонду імені В. І. Леніна № 707. З | 
великим задоволенням брав участь у | 
цьому концерті. її

КОР.: І останнє запитання; над чим пра- £• 
цюєте нині? &

•— У жовтні чекає ще одна закордон- | 
на поїздка на фестиваль молоді у Спо- $ 
лучені Штати Америки. Будемо висту- $ 
пати із Олександром Сєровим. Нині Й 
працюємо над повою програмою, хви- | 
люемось, бо хочеться підготувати її яко- « 
мога краше. Запис» на телебаченні і 
радіо... Робота над музикою, до худож
нього фільму з умовною назвою «Суве- Ф 
нір для прокурора», який незабаром 
вийде на екрани. В ролях відомі акто- • 
ри — Г. Беляева, В. Соломій, співак ж 
О. Серов.

Розмова наша підходить до кінця. Ігор ф 
сів за фортепіано. Зіграв фрагмент із му- 
Інки до майбутнього фільму. В притих- А 
лій кімнаті — мати, Світлана Семвнівна, 
притиснула руки до грудей, ніби цим а 
можна було зняти хвилювання. її можна 
було зрозуміти.

Грав син...

І КРИВДЯТЬ ПРИРОДУ
% На території басейну минулого року було зисад- 
>:> жено 504 кущі троянд, більшу частину з них покра- 
% ли, і так — по всьому місту. Що ж виходить: за 
« незаконне полювання чи рибальство браконьєри 
% притягуються до кримінальної відповідальності, а 

за знищення насаджень — ніяких суворих покарань, 
хай природа страждає, гине?

А треба так: уразив природу — отримай стори- 
$ цею, і це повинно увійти в нашу свідомість.

Чималу долю збитку природі наносять володарі 
автомашин. Бони перетворили громадські дзори а 
місце стоянок власного транспорту і тим самим 
спотворили їх. Автомобілі відстоюються на газонах, 
спортмайданчиках, палісадниках. Звісно, де ж тут 
лишитись зеленій травиці та свіжому повітрю...

А що робиться під час дозрівання плодових де
рев?.. Душа болить дивитись, як юні, угодовані та 
добре вдягнені, шибайголови з якоюсь несамови
тістю, злісною ненажерливістю ламають, калічать, 
паплюжать дерева. Особливо, на мій погляд, не 
люблять своє місто учні середньої школи N2 15. 
Шкода, що наші школи, училища, міськком комсо
молу не взяли за правило своєчасно виховувати 
цих губителів природи.

В деяких містах с формальні і неформальні об’єд
нання, загони, групи, які допомагають старшим зба
гачувати і охороняти природу. У нас я щось цього 
не бачу. Прикро, що й батьки не' відчувають, як за
раз необхідне серйозне виховання у дітей береж
ливого стазлення до природи.

П. ПРОЦЕНКО, 
ветеран війни та праці.

м. Олександрія.

< ►

< ►

Ми хочемо листуватися зі своїми 
ровесниками. Закінчили 7 клас. Захоп
люємося рок-музикою. Займаємося 
спортом. Кіровоградська область, 
м. Помічна, вул. Жовтнева, об. Карась 
С . іана; м. Помічна, вул. Каліпіма, 
83. Козловська Наталка.

* » *
Мені 14 років. Вчуся добре. Люблю 

співати, малювати.
317905, Олександрійський район, 

с. Недогарки, вул. Шевченка, 49, 
Жукова Оксана.

* * *
У мене зовсім немає друзів.Допо

можіть мені знайти їх. Мені 1 Жлів. 
люблю читати, подорожувати. віль
ні хвилини вишиваю, в’яжу. Маю ба
гато рецептів смачних страв, якими із 
задоволенням можу поділитися.

Моя адреса: 326900, Херсонська об
ласть, м. Каховка, вул. К. Маркса, 120, 
кв. 4. Стороженко Олена.

* ♦ ф

Надіюся, що знайду собі справжньо
го друга. Коротко про себе: 15 років, 
вчуся добре, люблю читати фантасти- 

ку, захоплююся гімнастикою, -----
лом. естрадною радянською 
біжною музикою.

317130, Кіровоградський 
с. Бережинка, вул. Гагаріна, 
кумова АнтояІна.

♦ * *

ЗІ своїми

волейбо- 
та эеру«

-айои,
63. Сйв-
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Фото О. САМБОРСЬКОТ.«•••••«••»а
Базарюємо?!® • 9 О ®

РАЗ ДОБРОМ 
ЗІГРІТЕ СЕРЦЕ...

Милосердя... Який гли
бокий і зворушливий 
зміст вкладено о це сло
во! Воно прямо стосує
ться й фельдшера Л. І, 
Гоян, яка багато років 
працює в Новгородків- 
ському СПТУ № 36. Не
простий, прямо скажу, у 
неї контингент, та вміє 
Лідія Іванівна обходи
тися з дітьми з особли
вим тактом. Завдяки 
цьом}’ вмінню учні ша- 
нуірть медпранівницю, 
уважно ставляться до 
її прохань, порад, а іно
ді — до її категоричних 
вимог.

Атмосфера милосердя 
й доброзичливості панує 
і в Новгородківській ра
йонній аптеці. Сюди 
звертаються хворі, люди 
похилого віку, інваліди. 
Працівники аптеки своїм 
чуйним і турботливим 
ставленням, коли навіть 
немає потрібних ліків (а 
це трапляється рідко), 
підтримують у людях на
стрій, що теж немало 
важить.

Безкорисливо допома*

гають людям похилого 
віку, інвалідам і учні 
СПТУ М 36 Ігор Пла
тон, Олександр Несте
ров, Сергій Кадаманич, 
Віталій Бондаренко, 
Олег Зар'ян, Віктор 
Мішкурко та інші. Так 
що, як бачимо, милосер
дя завжди знаходить 
відгук у душах юних — 
це цілком закономірно.

На привеликий жаль, 
нерідко ми ще зустрічає
мося із фактами байду
жості, черствості, а ча
сом і хамства людей, 
причетних до цього в си
лу своєї професії. Ще 
досить часто замість ввіч
ливих слів можна на лю
дях почути таке, що го
риш від сорому. Що то за 
батьки, які матюкаються 
на весь голос, не звер
таючи при цьому уваги 
на присутність дітей! 
Доброти, милосердя, доб
розичливості в повсяк
денному житті, в стосун
ках між людьми теж € 
немало, але всім нам не
обхідно дбати про 
поширення, вкорінення. 
Це — теж завдання перебудови.

9. БІЛИЙ, 
ветеран війни іі 
праці.

емт Ноагородка.

< ►

його ' ’ ’
< ►

Мені 14 років, люблю шити, в'яза« 
ти, пекти. Колекціоную марки. Хоті
ла б знайти собі друзів, які розділять 
мої захоплення.

317020, Онуфріївський район, с. Браї- 
лівка. Тесленко

* #
Захоплююся 

виступами ансамблів «Міраж», «Євро
па». люблю фотографувати і вболіваю 

за київське «Динамо»/Однодумці, вії- 
гукиіть'ся!

316004, м. Кіровоград, вул, Ізмаїль
ська, 32. Грабаренко Вікторія.

♦ * ф

Мені 15. Захоплююся сучасною му
зикою, збираю фото артистів кіно. 
Сподіваюся, що газета допоможе мені 
знайти собі друга не тільки солідар
ного з моїми захопленнями, а взагалі 
справжнього друга.

317052, м. Знам’янка, вул. Черня- 
ховська, 66. Коленченко Лариса.

* ф ф

Дуже добре, коли маєш багато дру;* 
зів. А тому надіюся, що після опублі4 
кування моєї адреси, я також буду 
мати хороших друзів.
317560, Новоукраїнський район, с. По
мічна, вул. Толстого, 31. Аджіснко 
Ірина.

Наталя»
♦
музикою, а особливо

И 3 розлучилися
два роки тому, я перейшла 

на сао« дівоче прізвище. Шести- 
річний син носить прізвище бать- 
ка. Чи можна, щоб ми з Ігорем 
маї^и однакове прізвище — 
мо«Ь - з такими й подібними 
Запитаннями часто звертаються у 
відділ ЗАГСу жителі міста.

Існують нормативні документи, 
які регулюють зміни прізвищ, в 
тому числі й дітей. До таких на
лежать Кодекс про шлюб та 
сім'ю Української РСР та «Прави
ла, зміни, доповнення й виправ
лення записів актів громадян* 
еького стану», затверджені 
нісгерством юстиції СРСР.

Конфліктних ситуацій щодо ви
бору прізвища новонародженої 
дитини у нас не буває, оскільки 
батьки, як правило, мають одне 
прізвище. А якщо ж прізвища

ПРІЗВИЩЕ ДЛЯ ДИТИНИ

Мі-

різні, то до спільної згоди ЛОЗИН
НІ доходити самі батьки. Коли 
згоди немає, питання про присяо* 
«ння дитині прізвища вирішу« 
орган опіки й піклування.

Після запису про народження 
батьки дитини (так само Й інші 
особи) не можуть змінювати її 
прізвища. Розрив шлюбу батьків 
і поновлення ними з зв’язку з 
цим дошлюбного прізвища не 
притягають за собою змін прізви
ща дитини.

Втім, якщо батько або мати 
(той, хто утримує дитину), прагне 
дати їй своє прізвище, органи 
опіки й піклування можуть дати 
на це доззіл.

Оскільки батьки мають однако-

громадськими вчинками ганьбить 
честь і гідність сім’ї, буде спра
ведливо дати дитині прізвище то- 
го' Х7° ЇТ Фактично утримує і ай

ві права щодо своїх дітей, неза- ходу«. В подібних випадках згода 
аіп — — . ..... на це іншої сторони не потрібна.

і а бувають клопотання й без- 
п^ТаВН,‘ ЯкЩО колишн* дружина 

- Ндмагаеться «насолити» 
батькові дитини, який не ухилися 
ни" то пЛтГТІ У вих°ванні Дити
ни, то подібне клопотання буде 
відхилено. т

Отже, розглядаючи питання 
про ДОЦІЛЬНІСТЬ зміни пріївиш! 

дитини, треба керуватися не ам- 
б ціями батьків та їхніми претен
зіями один до одного, а виключно 
інтересами дитини.

„ . н* астаніяа,
завідуюча Кіровськмм район
ним відділом ЗАГСу м, Кіро
вограда. р

ЛЄ7КНО ВІД того, при кому з них 
проживають діти, то для зміни 
прізвища дитини потрібна згода 
обох батьків, Орган опіки і пік
лування має право дозволити 
зміну прізвища дитини лиш» на 
вимогу одного з батьків, без зго* 
ди другого за умови, коли ста о- 
рилися незвичайні обставини у 
житті дитини і якщо її інтереси 
вимагають зміни прізвища. На
приклад, якщо батька або матір, 
чиє прізвище носить дитина, по
збавили батьківських прав або 
хтось із них ухиляється від вико
нання обов'язків по вихованню 
сина чи дочки, має надзвичайно 
погану репутацію і своїми анти-

* ♦ ♦
Захоплююся сучасною музикою, 

спортом. Мені 16. Сподіваюся, *3 
мене напишуть мої ровесники.

317054, м. Знам’янка, вул. КФ®80' 
градська, 31-А. Котова Надій.

* е *
Я шко.чярка. Мені 14 років. Люблю 

читати, малювати, захоплююся сучас- 
йоіо музикою.

317020, Онуфріїаськин район, с. Бра?- 
лівка, вул. Шкільна, 28. Яре^«к0 
Ірина.

♦ ♦ *
Люблю в’язати, читати, малювати,, 

захоплююся баскетболом, музикою.
317350. Новоархангельський Р1#?*!’ 

с. Торговиця, вул. Крупської, 
Скрипка Олена.

ф е е
Я хочу листуватися з хлопцем

17 років. Люблю естраду, фантае/^ 
займаюся спортом. Вчуся на відмШно«

317934, Петрівський район, с. 
димирівка, вул. Гагаріна, 8/2. Каї
нова Таня.



«Молодим комунар»

24 вересня 1988 року
Якось я придбала книгу Орестова «Чуже життя і бе

рег далеким», в якій автор розповідав про своє перебу
вання у Великобританії. Пізніше, зацікавившись подіб
ною літературою, познайомилася з книгами «Як ловлять 
крабів у Сан-Франціско» Крнвицького. «10 тисяч кіло
метрів по Сполучених Штатах Америки» (спогади ре
йнських туристів про перебування у США) У моїй 

ідіотещ з явилися листи Карела Чапека з Італії 
8 О. А. Ярбою ми знайомі давно. Він, голова учпроф- 

кому Знам’янського СПТУ № 12, часто пише до Зпа- 
м’янської міськрайонної газети про життя училища 
про цікаві зустрічі, екскурсії. Нещодавно повернувся 
з туристичної поїздки у Фінляндію і погодився поділи
тися своїми враженнями від подорожі.

КОР.: Олегу Андрійовичу, це була ваша перша по
їздка?

О. ЯРБА: Гак. I, відверто кажучи, трохи сумнівався, 
коли брав путівку: не хотілося тратити надаремне від
пустку. Зараз такої думки немає, бо враження дуже 
багаті.
ною г вітою?

О°ЯРКД.’ І?певме> «*'«авилися у Фінляндії і професій- 
О. ЯРБА: Не тільки. Наша делегація відвідала за

гальноосвітню школу, приміром. Там добре поставлене 
трудове навчання. У третьому класі дівчатка й хлопчи
ки. вивчають домашнє господарство та обробіток дере
вини, потім обирають, що їм більше до вподоби, І вже 
до закінчення школи займаються однією справою. Це. 
гадаю, сприяє профорієнтації. Та й наповненість класів 
оптимальна — у кожному не більше 20 учнів.

КОР.; Чи є різниця між навчанням учнів училища де 
ви працюєте, та сільськогосподарського державного 
училища в місті Іматрі, яке ви також відвідали?

ЯРБА: Наше училище готує майбутніх залізнични- 
*• Ле?ез те порівнювати навчальні процеси мені важ
ко. У фінському училищі щодня 3 години відводяться 
для теоретичних занять, а 3 — на працю. Практику 
організовано на фермах, у теплицях. Під керівництвом 
майстрів учні доглядають тварин, вирощують овочі, 
квіти. Під час розмови з учнями на робочих місцях пе
ресвідчився у тому, ш.о обрана професія їм до вподоби 
І після закінчення училища всіх чекає робота.

КОР.: Що вас вразило у Фінляндії найбільше?
О. ЯРБА: Цс єдина капіталістична країна, в якій діє 

музей Леніна. Ми відвідали місто Тамиере, побували в 
музеї, поклали живі квіти до пам’ятника вождю; на 
згадку про це я привіз додому фотознімки. Тепер у Ле
нінській кімнаті нашого училища теж будуть ще й 
свідчення того, як фінський народ вшановує пам’ять 
во>кдя революції.

о'гім, вражає не тільки це. Приміром, харчування у 
школах безкоштовне; двічі на рік організовується від
починок дітей разом з батьками, правда, не можу ска
зати, іцо це правило розповсюджується на всіх... Вліт
ку і взимку сім’ї мають можливість проводити ВІЛЬНИЙ 
час на спортивних базах. На одній із них — у місті 
Лахті — ми теж побували. Вразило й те, що у суботу 
та неділю у Фінляндії відпочивають усі: робітники, 
службовці, учні шкіл та училищ. Якщо фін із малою 
дитиною приходить до бібліотеки, де йому треба пра
цювати, дитину можуть на цей час залучити до лялько
вого театру, який працює тут же.

Одного дня мп зустріли групу інвалідів, які оглядали 
пам’ятні місця Лахті. Цим людям було запропоновано 
спеціальні автобуси, з яких зручно з’їжджати на інва
лід ських колясках...

КОР.: До редакції надійшов лист від Інваліда 1-ої 
групи Любові Бананової, яка теж цілком справедливо 
порушує і досі не вирішену проблему: як потрапити

ДЕВ'ЯТЬ ДНІВ У КРАЇНІ ОЗЕР
інвалідові до кінотеатру, Палацу культури залізнични
ків? Певно, тут ми могли б дещо запозичити у сусідів?

О. ЯРБА: Безперечно. Адже переймати хороше зав
жди варто (пригадайте Шевчсикове: «І чужому научай
тесь...»). У фінському місті Еспоо ми зустрічали па ву
лицях літніх жінок і чоловіків, які мали дуже бадьо
рий вигляд. В чому секрет? Виявляється, у масовому 
захопленні спортом і туризмом. На вихідні дні у цьому 
місті піхто не залишається вдома — всі їдуть до озер, 
на спортивні бази. Та й санаторна справа у Фінляндії 
поставлена в інтересах ліодей. В одному санаторії мо
жуть лікуватися робітник, президент, пенсіонер, юрист...

КОР.: Чи не слід вас розуміти так, що фінни зуміли 
якимось чином обмежити власну бюрократію?

О. ЯРБА: За 9 днів поїздки важко зрозуміти чужу••••••••••••••••
торі 

поставлена в інтересах людей. В

КОР.: Чи не слід вас розуміти так, що фінни зуміли

країну, але зустрічі з профспілковими активістами, ро* 
бітниками, активістами товариства дружби СРСР — 
Фінляндія дали змогу зробити висновок: фініш не люб
лять порожньої балаканини. Тому, приміром, у муніци
палітеті час засідань обмежений до двох годин.

КОР.: А яке ставлення до екології?
О. ЯРБА: Фініш бережуть свою природу, особливо лЬ 

ся. У деревообробній промисловості використовують ли
ше те, що з’явилося під час прорідження лісів. Більшу 
частину деревини завозять із Радянського Союзу. Фін
ські меблі заслужено користуються попитом па світо
вому ринку.

Розмову вела Л. ПОВАЛІЙ.
м. Знам’янка.ШАБЛЯ НАПОЛЕОНА

о

УДЕРЖАВНОхЧУ Історичному 
музеї в Москві зберігається 

шабля, яка свого час}7 належала 
Наполеонові. Цією шаблею Кон
вент Французької республіки наго
родив генерала Наполеона Бона
парта, тодішнього першого кон
сула Франції, за єгипетський похід 
1798—1799 років. Текст дарчого 
напису було вигравіювано на самій 
шаблі. Наполеон дуже лишався на
городою і ніколи не розставався із 
нею. 1 тільки непередбачені обста
вини змусили його це зробити...

Після ’закінчення Вітчизняної вій
ни і вступу союзних військ в Париж 
весною 1814 року було підписано 
Фонтенблський трактат, яний вирі
шна і долю Наполеона. Його зіслали 
на острів Ельбу. До місця заслання 
скинутого Імператора супроводжу
вали спеціальні комісари союзників. 
Росію представляв ад’ютант Олек
сандра першого граф Павло Андрі
йович Шувалов. Та виявилось, що 
шлях від Фонтенбло до середземно
морського порту повен загрозливих 
несподіванок. Стало відомо, що го
тується розправа над колишнім ім
ператором, яний приніс країні стіль
ки лиха. І Шувалов, аби гідно вико
нати своє доручення, щиро запро
понував недавньому ворогу поміня
тися одежею та екіпажем. Решту 
шляху Наполеон їхав у шинелі ро
сійського генерала та в його ко
лясці.

В порту Наполеон гаряче подя
кував Шувалову за великодуш
ність. А у вираз вдячності подару
вав йому улюблену шаблю.

Потім шабля як сімсїша реліквія 
передавалась та зберігалась у на
щадків Шувалова. Коли в 1912 ро
ці на честь сторіччя Вітчизняної 
війни в приміщенні арсеналу Мос
ковського Кремля організовувалась 
ювілейна, виставка, то серед тисяч 
експонатів була виставлена й шаб
ля Наполеона (вона тоді зберігала-

кував

ся у племінниці Шувалова графині 
Вороицової-Дашкової, уродженої 
Шувалової). З реєстраційних доку
ментів відОхМО, що після виставки 
шабля була повернута графині в 
один з її маєтків на Україні.

У перші роки Радянської влади 
один з учасників громадянської вій
ни, перебуваючи в Москві, передав 
у створюваний музей Червоної Ар
мії оту шаблю, як свою особисту 
бойову зброю, імовірно і не підоз
рюючи кому вона належала раніше. 
Співробітники музею у 1926 році 
прочитали французькі написи па 
шаблі і цікава реліквія потрапила 
до відділу зброї Державного Істо
ричного музею. Спроби співробіт
ників Історичного музею встанови
ти долю шаблі в бурхливий період 
1918—1925 років були безуспішни
ми. І тоді в журналі «Огонёк» 
(№ 41 за 1962 рік) вони помістили 
фото шаблі і звернулися через жур
нал із ..закликом дописати незвич
ну долю експоната.

А через деякий час з Алма-Ати 
надійшов лист. Уродженець нашого 
краю Віктор Абраменко писая: «В 
січні 1918 року в Новій Празі був 
організований червоногвардійсьний 
загін. Організатором та командиром 
загону став уродженець Нової Праги, 
морим Чорноморського флоту Петро 
Агеєвич Несмашний. Озброювався 
загін рушницями, принесеними сол
датами з фронту, а також зброєю, 
конфіскованою в поміщицьких ма
єтках». І далі він розповідав, що з 
маєтку «Затишок», котрий належав 
графині Воронцовій-Дашковій, в січ
ні 1918 року було конфісковано чи
мало холодно? та вогнепальної зброї. 
Шабля, що на фото о «Огоньну», при 
розподілі дісталася червоноармІйцю 
Штаньку. З нею він брав участь а 
бойових операціях загону. Але у 
1919 році Штаньно переметнувся до 
банди Григор’єва. а після розгрому 
останнього з невеликою групою ша-

ленів в околицях Саблино-Знам’ян- 
ського цукрозаводу. На початку 1920 
року банду Штанька ліквідували, а 
його розстріляли. Зброя дісталась 
тодішньому начальнику політбюро 
НоЕіолразької міліції Петру Алек
сееву.

Також автор листа повідомляв, що 
в кінці тридцятих ронів його було 
репресовано. Алексеев зазнав тюр
ми І Колими. А після реабілітації 
поселився жити біля Алма-Ати. Біль
ше з ним зв’язатися не вдалося, 
невдовзі він помер.

З того часу оцю майже детек
тиві^7 історію шаблі Наполеона чи« 
мало авторів у газетах та журна
лах розповідали дещо по-своєму* 
Вказували навіть, що шабля зна
ходилась в Єлнсаветградській гу
бернії» хоч такої ніколи не існува
ло. Писали І про музей зброї у Но
вій Празі, та жоден із старожиліа 
такого не. пам’ятає. Все ж в на
стирних пошуках, гортаючи архів
ні та бібліотечні джерела, вдалося 
дещо прояснити істину.

У верхів’ї річки Бешки десь за 
три кілометри від цукрозаводу е 
невеличке село, що тепер зветься 
Сокільннки. В XVIII столітті воно 
Іменувалось Костянтинівною, а піз
ніше — Станишним. Біля того се
ла до самої революції був дворян
ський маєток, що носив досить ро
мантичну назву «Затишок». І як пи
сав Віктор Абраменко, що в загоні 
Петра Несмашного свого часу був 
за начальника штаб}’, звідти рекві
зували холодну та вогнепальну 
зброю для червоііогвардійського 
загону.

Наш землян Ф. Г. Модзалеасьний, 
що в перші роки по революції за
кінчив у Кременчуці курси військ 
міліції та потім працював при по
літбюро Новопразької, а потім Олек
сандрійської міліції, пригадував, іцо 
і пізніше йому доводилося працюва
ти разом з Алексеєвим в органах 
ДПУ. Можливо, що Алексеев І одвіз 
оту шаблю до Москви.

Ф. ПЛОТНІР.
Нова Прага,
Олександрійський район.

Розмаїття квітів. Цілюще 
свіже повітря. Мелодійне 
гудіння бджіл, які збира- 
ють-з квітів солодкий нек
тар. І статечний пасічник 
—. вусатий, у брилі, — що 
походжає між вуликами, 
нвгляддючи за порядком у 
бджолиному царстві... Та
кою ідилічною уявляється 
багатьом з нас, надто го
родянам, поверхово обіз
наним із сільською пра- 

а поготів — із бджіль
ництвом, робота пасічника.

Тим часом Ігор Коломі- 
сць, пасічник колгоспу іме
ні Ульянова Олександрій
ського району, —- безвусий, 
безбородий, поки що не 
дуже статечний, скоріше 
навпаки: непосидючий, РУХ* 
ливий, — І зовсім молодий 
(1964 року народження).

— Не кожна людина мо
же стати пасічником, бджо
лярем, — зауважу« він, ко
пи мова заходить про йо
го фах. І згадує ^повчаль
ний випадок, який трапив
ся ще в училищі, кілька ро
ків тому. Якось на пасіці, у 
перші дні навмання, одну 
дівчину вжалила бджола. 
Дівчина несподівано зомлі- 
■•х Виявилося, вона була 
іті/ською, доти бачила 
бджіл по телевізору ао° 
здалеку; знала, що бджо
ли «кусаються», але не 
здогадувалася, що реакція

Я МЕД
її організму на одне-одні- 
сіньке жаління виявиться 
такою бурхливою. Ця дів
чина, звісно, мусила зали
шити навчання — пасічни-
ка з неї ніколи не" вийде.

Ігор теж МІСЬКИЙ, НІрОЕО- 
градець, із бджолами «по
знайомився» років сім тому, 
після дев’ятого класу, коли 
батьків нолега взяв його з 
собою на вихідні у Мало- 
висківський район на влас
ну пасіку. Там Ігор уперше 
зблизька побачив живих 
бджіл, там уперше відчув, 
як боляче вони жалять (але 
не зомлів). Там, з випадко
вих відвідин приватної пасі
ки, І почалася його бджоляр- 
ська біографія.

Незабаром під К1Р?вогР.а-і 
дом на приміській бабусиній 
садибі він доглядав власну 
бджолину сім’ю; УЗИМ“У 
власноруч змайстрував но
вий вулик, І пасіка, таким 
чином, зросла 
одержавши атестат зрілості, 
подався в Чернігівську ов- 
ласть, де й став за рік про
фесійним. дипломованим 
бджолярем.

— Ну І як батьки поста
вилися до вашого вибору?

— Батьки — нормально... 
Правда, трохи побурчали 
спочатку. Але — спочатку 
І саме —• трохи.

_  А однокласники?
— З них майже ніхто не 

знав про моє захоплення « 
намір стати пасічником.

— А потім, коли аи за
кінчили училище?

— Потім?.. Різне говори
ли... Одні: «Молодець!» Ін
ші стенали плечима. Треті

мовчали. Напевно думали: 
«От ідіот!» — усміхаючись, 
відповідає Ігор. І додає: 
— Батько ще сказав: «Як
що ти вже вибрав цю про
фесію, то йди до кінця, 
тобто здобувай вищу осві
ту».

— І як ви поставилися до 
цієї поради?

— Учуся заочно на пер
шому курсі сільськогоспо
дарської академії у Києві.

У колгоспі Ульянова Ігор 
працює з 1984 року. На йо
го пасіці, розташованій під 
лісом поблизу села Підліс
ного, — вісімдесят бджо- 
ло-сімей. Згодом їх має 
стати більше. Зокрема, 
узимку Ігор планує вигото
вити кілька багатокорпус
них вуликів, які за оцінка
ми спеціалістів, є більш 
продуктивними при про
мисловому бджільництві.

Узимку Ігор живе.пере- 
. важно в місті, а лід час 
сезону квартирує в селі. 
Незабаром колгосп добу
ду« на пасіці бджільниць
кий будиночок і це дасть 
змогу не тільки виконува
ти там необхідні* пасічниць
кі операції, а й із достатні
ми зручностями цілодобо
во жити тут протягом усьо
го сезону, тобто з ранньої 
весни, від першого обльо
ту бджіл, до пізньої осені, 
коли бджоли утворюють 

так званий зимовий клуб.
Частими гостями на Іго

ревій пасіці є батьки, бабу
ся, брат. Вони, власне, не 
стільки розкошують на при
роді, скільки допомагають 
Ігорю — І на пасіці, і на го
роді, виділеному йому прао^ 
лінням нолгоспу. Найбільшим 
Ігорів помічник — брат Со
лодя, шестикласник кірово
градської середньої школи 
№ 17. Торік за активну до
помогу на пасіці колгосп 
відзначив його грамотою. 
Правда, Володиною заповіт
ною мрією все-таки лишає
ться професія льотчика, а 
не пасічника... Нехай І так — 
спостереження за бджолам^и 
аж ніян не зашкодять май
бутньому пілотові. Як І на
вики до самостійної праці, 
яких так бракує міській мо
лоді. Та йПіе тільни, на 
жаль, •■'і'-ьчій...

— Якби всі селяни так 
ставилися до своєї роботи, 
то було б дуже добре. — 
так відгукується про «горо
дянина» Ігоря Коломїйця 
голова колгоспу імені Уль
янова О. Колісник.

То що ж, справді — іди
лія? А Ігор — «голубий» 
герой? Звичайно, ні. Ігорю 
ще вчитися та вчитися, щоб 
стати майстром високих 
медових врожаїв, щоб до
гнати, наприклад,свого ко
легу, який тримає пасіку, 
другу колгоспну, в іншому 
місці 1 має. удвічі більший 
медозбір.

Або й така невеличка 
ложка дьогтю: Ігоря прий
няли кандидатом у члени 
КПРС, а от навантажити по
стійним партійним дору
ченням, сумісним із йото 
цілоденною зайнятістю і Пі
дірваністю від села, чи то 
забули, чи то не змогли...

Але все це — полравимі 
речі. Головне *- Ігор від
чуває себе хазяїном «а 
пасіці, у нього лежить душа 
до цієї роботи; і все це 
разом з часом дасть свої 
позитивні наслідки.

Так що справді, пасіка -* 
це квіти, це свіже повітря, 
це солодкий мед. А ще 
** солоний ПІТ пасічника, 
без ЯКОГО ЖОДНИЙ мед Н0 
стане солодким.

В. КОБЗАР-
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Перше, що скажу про 
свого вчителя, духовного 
наставника і найдорожчого 
друга Василя Олександро
вича Сухомлинського: він 
мав у своєму серці те, що 
не вмирає, а живе вічно, як 
народ, що дав йому життя, 
світлий розум, серце Дан- 
ко і вогонь Прометея.

Він не стільки жив у ми
нулому, як живе сьогодні в 
трудових буднях і творчих 
пошуках сучасної школи, а 
ще більше буде жити в 
майбутньому як філософ і 
соціолог, педагог і психо
лог, поет душі дітей, вихо
ванню яких він віддав ін
телект генія і духовну пов* 
поцінність власного життя. 
Мені, як і моєму поколінню 
вчителів, випало велике 
щастя: понад чверть сто
ліття духовно спілкуватися 
з Василем Олександрови
чем, збагачуватися його 
ідеями, осмислювати прак
тику — багатогранну, своє
рідну, неповторну.

— Юрко з рогатки 
убив пташку! — з гала
сом прибігли діти до мо
лодого вчителя.

Скипілося серце у Ва
силя Олександровича: що 
робити?

В подібних випадках 
вчинок учня осуджують у 
присутності його товари
шів, щоб іншим була на
ука. Та молодий учитель 
зробив по-іншому. Він 
узяв Юрка за руку і повів 
у шкільний сад, до куща. 
Розгорнули віти, Юрко 
побачив гніздо, а в ньому 
п’ятеро маленьких пташе
нят.

— Дивись, Юрко, кого 
ти залишив без матері, 
Хто їх тепер нагодує?

Учитель замовк.
Погляди їхні зустріли

ся. Важко зітхнув Юрко, 
очі його наповнились 
слізьми від жалю до пта
шенят,, на яких чекала го
лодна смерть, адже він 
зовсім не думав, стріля
ючи з рогатки, що все це 
обернеться таким горем 
для пташенят.

Учитель поклав руку на 
тремтяче від схлипування 
Плече хлопчика, тихо ска
зав:

— Ходімо до класу, на 
нас чекають книги.

А сам думав: цей
пам’ятний урок не пови
нен забуватися.

Ось так починав своє 
«входження у світ педа
гогіки» молодий учитель 
Сухомлинський.

Мої особисті спогади 
це невеликі, але пам’

ятні для мене сторінки з 
чудової книги життя педа
гога - новатора, генія з 
Павлиша, теоретика і кла
сика радянської педагогі
ки

..с1950 рік. Кірово. рад. 
Обласна нарада активу 
працівників народної ос
віти. На трибуні В. О. Су- 
хсмлинськ4н. Вже на той 
і<сС його Ім’я 6/^.0 відо- 

педагогічній громад
ськості нашої області. 
Його статей чекали. Тому 
»розумілою була глибока 
й урочиста тиша всього 
залу.

Говорив Василь Олек
сандрович Сухомлинсь
кий про вчителя, його оз
броєння марксистсько- 
ленінською теорією, його 
педагогічну і методичну 
майстерність. Особливо 
запам’яталися мбні його 
«три кредо» про особис
тість вчителя: бути на рів
ні знань епохи комуніс
тичного будівництва; ма
ти чітку програму комуніс
тичного виховання радян
ського школяра; мати

(Фрагменти спогадів про В. О. Сухомлинського)

серце, сповнене любові 
до дітей.

— Є вчителі, — гово
рив В. О. Сухомлинський, 
— які дають повноцінні 
уроки завдяки своїй ба
гатій педагогічній інтуїції. 
Але, на жаль, інтуїція як 
досвід не передається. З 
року в рік зростає число 
учителів, які дають пов
ноцінні уроки завдяки 
глибоким знанням теорії 
і методики навчання і ви
ховання. їхній досвід ро
боти треба вивчати і по
ширювати.

П’ятдесяті роки— пам'
ятні для мене: запалені 
особистим прикладом
B. О. Сухомлинського, 
ми прагнули досконало 
оволодіти методами нав
чання і методикою кому
ністичного виховання.

Старанно вивчали педаго
гічну спадщину К. Д. 
Ушинського, Н. К. Круп- 
ської, П. П. Блонського,
C. Т. Шацького, А. В. Лу-
начарського, А. С. Мака- 
ренка і часто в своїх ви
ступах посилались на неї. 
Пригадую, як на одній з 
ділових нарад я розпові
дав, що вчителі нашої 
школи, готуючись до уро
ків, особливу увагу приді
ляють дидактичному
принципові наочності. 8 
при цьому послався на ві
доме положення К. Д. 
Ушинського про роль на
очності у навчанні. Мій 
виступ справив хороше 
враження на аудиторію. І 
тому, коли під час пе
рерви Василь Олександ
рович підійшов до мене, 
я з особливим хвилюван
ням чекав на його слово.

— К. Д. Ушинський пе
реконливо довів, що ди

тяча природа ясно потре
бує наочності, — сказав 
він. — Але це не озна
чає, що дітей не треба 
вчити абстрактному мис
ленню. Вдумайтесь у 
зміст вчення академіка 
Павлова про першу і дру
гу сигнальні системи, З 
вам стане зрозумілою 
вся глибина філософсь
кої формули В. І. Леніна 
про те, що слово узагаль
нює. Єдність чуттєвого З 
логічного пізнання має 
бути б діалектичній єд
ності на всіх етапах уро
ку.

Пізніше, у своїх висту
пах, працях, він не раз 
повторював цю думку, 
посилаючись на яскраві 
приклади з живої педаго
гічної практики.

Восени 1958 року в 
м. Кіровограді відбувся 
перший зліт учнівських 
бригад, За підсумками 

соціалістичного змагання 
учнівська бригада Богда- 
нівської середньої школи 
імені В. І. Леніна Знам’- 
янського району зайняла 
перше місце і була наго
роджена перехідним Чер
воним прапором обкому 
Компартії України, облви
конкому і облпрофради. 
Василь Олександрович ви
соко оцінив зміст і музи
ку пісні учнівської бри
гади «Змолоду честь тру
дову бережи», яку вико
нав шкільний ансамбль 
пісні і танцю. У творчій 
співдружності учителів і 
учнів, які створили текст 
І музику пісні, він вбачав 
ті необхідні моральні пе
редумови, які визнача
ють всю повноту змісту 
духовного спілкування, 
активізують процес об
міну моральними ціннос
тями і збагачують досвід 
учнів.

Пам’ятними для мене 
були дні перебування в 
Києві у складі делегації 
працівників народної ос
віти Кіровоградщини на 
Другому з’їзді учителів 
Української РСР.

Мені пощастило вечір
ні години першого дня 
провести в спілкуванні з 
Василем Олександрови
чем. Ми ходили Хрещати
ком, довго-довго стояли 
б урочистій тиші біля 
пам’ятника Т. Г, Шевчен
ку. Із спільних розмов я 
переконався, як В. О. Су
хомлинський чудово знає 
твори класиків марксиз- 
му-ленінізму, класичної 
російської і української 
літератур. Цитуючи на
пам’ять промову В. І. Ле
ніна на III з’їзді комсомо
лу, він переконливо гово
рив про те, що це наша 
програма комуністичного 
виховання молодого під
ростаючого покоління.

Говорилося того вечора 
V про лихоліття війни. Я 
довідався про тяжке по
ранення політрука В. О. 
Сухомлинського в боях 
під Ржевом. З інтересом 
слухав Василь Олександ
рович мої розповіді про 
боротьбу підпільників І 
партизанів в тилу німець
ко - фашистських загарб
ників.

ААинуть роки, і ця роз
мова на Хрещатику ве
чірнього Києва оживе на 
сторінках педагогічних 
книг В. О. Сухомлинсько
го. Він зберіг її в своє
му серці. І хочеться ска
зати читачеві сьогодніш
нього дня: все, все, що 
його оточувало, він 
сприймав серцем.

Цей день напередодні 

відкриття з’їзду пам’ят
ний для мене й тим, що 
Василь Олександрович 
запропонував сфотогра
фуватися біля пам’ятника 
В. І. Леніну. Це фото — 
священна реліквія моєї 
сім’ї, як і священний ав
тограф: «Дорогому Ивану 
Гуровичу Ткаченко в знак 
дружбы и уважения на 
память о Киеве. В. Су- 
хомлинский».

18 серпня 1960 року за
ступник Голови Президії 
Верховної Ради Українсь
кої РСР, двічі Герой Ра
дянського Союзу, про
славлений партизанський 
генерал С. А. Ковпак гру
пі вчителів Кіровоградсь
кої області вручив урядо
ві нагороди. Першим 
одержав нагороду В. О. 
Сухомлинський. Сидір 
Артемович міцно обняв 
Василя Олександровича, 
за народною традицією 
тричі поцілував, і сказав: 
«Бути тобі, синку, геро
єм!» Мине вісім років 1 
збудуться пророчі слова 
Сидора Артемовича: на 
грудях Василя Олександ
ровича Сухомлинського 
засяє Золота Зірка Героя 
Соціалістичної Праці.

В передмові до книги: 
«Серце віддаю дітям» 
Василь Олександрович 
писав: «Що було найго
ловнішим у моєму житті? 
Без вагань відповідаю: 
любов до діте й».

Кожного разу, коли ме
ні доводилось читати і 
перечитувати ці дорогі 
моєму серцю рядки, я 
пригадую столичний те
атр опери і балету Імені 
Т. Г. Шевченка, на сцені 
якого з великим успіхом 
Ішов балет «Лісова піс
ня». Ми, вчителі Кірово
градщини, дивились тоді 
балет, захоплювались 
грою Лукаша на сопілці, 
в Василь Олександрович, 
здається, весь був на 
сцені (до речі, сам він 
любив грати на сопілці, 
скрипці). Закінчився ба
лет, спалахнули вогні, 
аплодували глядачі І чи 
не найбільше сам Василь 
Олександрович. По вели
кій паузі він заговорив, 
для себе, для нас, бо не 
міг мовчати:
4— Серця наших дітей 

якомога раніше треба 
відкрити на дивний світ 
природи, чарівний світ 
казки і самого життя, бо 
все це засіває ниву дитя
чої душі зерном добра, 
правди, любові, вірності, 
справедливості. Тільки та
ке мистецтво і на тако
му рівні не залишить: бай
дужим наших дітей до 

долі Лукаша і Мавки, як 
не залишило нас з вами, 
дорослих. Мало сказати: 
ширше дорогу мистецтву 
в школі. Треба це все 
зробити! І не кустарно, а 
талановито.

І замовк. Замислився. 
Сам увійшов в себе. Він 
думав про дітей. Він жив 
з ними одним життям.

Цієї ночі не гасло світло 
в кімнаті готелю, в якому 
жив Василь Олександро
вич. Він працював. Така 
це була людина. Непов
торна в своїй душевній 
красі і завжди в плідній 
праці.

В моєму сімейному 
альбомі є фото, на якому 
Василь Олександрович в 
оточенні освітян Кірово
градщини. Обличчя по- 
весняному одухотворе
не, сяючі очі, а постать в 
динаміці, русі, випромі
нює енергію, і сам він 
увесь, як солдат перед 
боєм. На звороті фото 
напис: «Політ мислі, 15 
квітня 1970 року. м. Кі
ровоград».

Того дня в будинку об
ласної філармонії відбу
лося урочисте засідан
ня, присвячене 100-річчю 
з дня народження В. І. 
Леніна, в якому брав 
участь і Василь Олександ
рович. Під час перерви у 
залі філармонії, як зав
жди, душевно ділився а 
учителями своїми твор
чими планами. І його »по
стать, і його мислі були 
спрямовані в майбутнє. 
Цю мить і вхопив об’єк
тив фотокореспондента 
А. Дібровного. Не дума
лось мені, що це буде 
остання зустріч. Ніщо не 
віщувало близького кін
ця...

Часто мене запитують, 
особливо молоді учителі: 
яким був у житті Василь 
Олександрович? Про ньо
го можна сказати так, як 
сормівський робітник 
сказав про В. I. Леніна: 
простий як правда. Він 
невіддільний від своїх 
творів, своїх ідей і педа
гогічної спадщини. Чита
ючи і перечитуючи Су
хомлинського, я разом з 
ним роблю мандрівку в 
роки дитинства, отроцтва 

і юності. Багато згаду
ється.

...Одного разу я і мій 
сусіда Кость, з яким я 
дружив, попали під хо
лодний осінній дощ, на
моклі і промерзлі вбігли 
в нашу хату. Моя мати 
напоїла нас гарячим аао- 
локом, а потім взяла Кос- 
тю за руку і повела в ма
леньку бокову кімнату. 
Звідти Кость вийшов у 
сухому ОДЯЗІ І 0 моєму 

новому пальті. Побачив
ши на моїх очах сльози, 
мати підійшла до мене, 
поклала руки на плечі і 
стиха сказала: «Не сумуй, 
синку. Ми тобі купимо з 
новий одяг, і нове паль
то, а хто ж купить Кости- 
нові?». I сама собі відпо
віла: «Ніхто. Бо він сиро
та...» Ось вона — мате
ринська педагогіка мора
лі, з якою я пішов у са
мостійне життя. Це од\га 
із сторінок народної пе
дагогіки, яка так щедро 
живила допитливий ро
зум і дивовижну спосте
режливість Сухомлинсь
кого, суть якої він так 
об’ємно і талановито ви
світлив у своїх педаго
гічних творах.

Спогади, спогади... І а 
серці, в людській пам’яті, 
і в його листах, де в кож
нім слові його палке сер
це й допитливий розумв 
Ось невеличкий уривок з 
листа від 6.12.60 року:

«З великим задоволен
ням прочитав у «Народ- 
ном образовании» вашу 
рецензію на.л$ок5 книгу 
про радянський патріо
тизм. Сердечно дякую 
Вам і за високу оцінку 
книги, і за окремі заува
ження. Ваші слова нади
хають на велику працю* 
Хочеться зробити біль
ше, ніж до цих пір ро
бив».

В цих рядках увесь Су
хомлинський: «Хочеться
зробити більше, ніж до 
цих пір робив».

Скромність. Вимогли
вість. Труд розуму і ду
ші. Жадоба праці для 
загального добра. Він 
завжди був, як солдат у 
бою, як робітник біля 
верстата, як хлібороб у 
полі. Від його життя не
мовби яскравіше світиг<У 
сонце.

Лютневий (1988 р.) Пле
нум ЦК нашої партії наз
вав В. О. Сухомлинсько
го Великим Трудівником 
народної освіти.

І в наш динамічний час 
перебудови, гласності 0 
демократії джерела пе
дагогічної спадщини Су
хомлинського мають на
повнити по вінця серце 
кожного учителя, мають 
стати стимулом для влас
ної' творчості, кожному 
вчителеві, кожному вихо
вателеві підростаючого 
покоління.

І. ТКДЧЕНКО, 
старший викладач ка
федри педагогіки Кі
ровоградського пед
інституту імені О. С. 1-у 
Пушкіна, Герой Соці
алістичної Праце, за
служений ■ 4 учитель 
УРСР, кандидат педа
гогічних наук.
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ЗАЧЕКАЙТЕ, — ска- 
зав один із моїх 

супутників, — я ось зі 
знайомою перебалакаю. 

До машини підійшла 
лолода жінка, облишив

ши ремонт будинку. На 
запитання, як справи, 
зітхнула:

— Поїхав. З нею, У 
Кривому Розі їх бачили 
під ручку.

Це про свого чи то чо
ловіка, чи кавалера, кот
рий привіз її сюди із За
хідної України на заро
бітки та й поміняв на ін
шу подругу.

—- А чого ж йому не 
полаяти, — продовжила 
жінка, — у неї мати са
могон варить, п'ють ра
зом...

— Варять. І п’ють доб
ре, переконаєтеся, — з 
Один голос запевнили 
мене супутники — пра
цівники Долинського 
райвідділу внутрішніх 
справ В. 8. Будяк і О. П. 
Шпилька та Ю. І. Голов- 
ченко з обласного УВС.

«^Сільські вулиці ден- 
ЛВЇ передосінньої пори 

гГорожні — люди в полі, 
на городах. Навіть тран
спорту майже немає, хі
ба зрідка грузовичок 
протарабанить. Ага, ось 
ще на в’їзді в село Слав
не мотоцикл показався, 
троє молодих чоловіків 
кудись котять, мабуть, на 
роботу, бо зодягнені 
Відповідно. Гостре мілі
цейське око, одначе, 
блискавично фіксує у 
компанії ознаки неви
робничих занять. Ми зу
пиняємося, сходимося, 
н/гаємося, і зблизька уже 
й мені ясно, чим займа-

— Нє... Але ж ми ніко
го не чіпали, нічого та
кого не робили...

«Такого» не робили, 
тому міліція і обмежила
ся тільки штрафом. Не 
могли уже вони й день 
допрацювати. Що ж за
лишалося? Забрати «фан- 
фурики», розповідати 
знайомим про пригоду 
з міліцією і...

— Куди ж ви одеко
лон подінете?

— Побриюся і мазати
ся буду, люблю, коли 
пахне, ги-ги-ги...

Організм механізатора 
того ж самого колгоспу 
імені Щорса Юрія Го- 
бана на прийняття ріди
ни для «тонусу» реагує 
більш експансивно. На 
п'яну руку прогулював 
роботу, влаштовував 
сварки з дружиною. Пра
цівники міліції застали 
господаря вдома в ліж
ку з цигаркою. Дружи
на, вибачте на слові, 
підняла спідницю й по
казала синці від чолові
кових побоїв...

У СЕЛІ Славному, як 
нам сказали, офіцій

на зона тверезості, тоб
то в магазин спиртного 
не завозять. Бракує тут 
у продажу, крім бага
тьох товарів першої не
обхідності, і цукерок. Не 
вишуканих трюфелів, 
«Вишні в шоколаді» і 
«Метеоритів», які майже 
всюди відходять в об
ласть легенд, а й най
простіших карамельок і 
«довгограючих». Гро
мадська думка схиляє
ться до твердження, що 
солодощі успішно замі-

Будяк їде з нею на дру
гий город О. П. Жму
ри — все марно.

—- Мабуть, не доче
каємося,—говорить О. П. 
Шпилька, — тому треба 
опечатати кухню. Ми ту
ди зазирали, тому, — за
прошує сусідок М. Ф. 
Петричко і Н. С. Карпець, 
— ходімо подивитеся, 
що все на місці, аби не 
було скарг, ніби щось 
пропало.

— Ось, дивіться, тут 
консервація, тут посуд... 
Давайте перевіримо, чи 
газова плита вимкнена. 
Запаху газу нема?

Гострий міліцейський 
ніс, не вловивши арома
ту пропан-бутану, вияв
ляє інший запах, ще 
більше знайомий.

А ось і джерело аро
мату — металеве цебер
ко, а в ньому клекоче, як 
у Долині гейзерів.

А ось і знаряддя пра
ці — цинковий тазочок 
із трубкою.

А ось і... Пральні ма
шини в дефіциті, у жі
нок терпнуть руки і кі
лок у спині від немеха- 
нізованого прання, а тут 
така цінна річ служить не 
за призначенням. У ба
ку замість білизни пла
вають порізані яблука і 
ягідки винограду, міси
во випромінює неповтор
ний кисло-дріжджовий 
запах...

Коли закваска виноси
ться надвір і виливається 
на город, сусідки, котрі 
до того так привітно ще
бетали і усміхалися, мі
няються в лиці і німіють, 
Складається акт, само
гонний апарат конфіску- 

трохи висушити, а що 
виходить?

Ось ви прочитали про 
півдня тільки в одному 
невеликому Славному, 
Ну, це раз у... не знаю, 
в який період, але, ма
буть, некороткий, мілі
ція завітала. А крім неї, 
ще хтось щось робить? 
Є, певно, в Долинській 
районне товариство тве
резості, а от якби його 
діячів спитати... Ні, не 
про те, скільки людей 
охоплено членством у 
ньому, скільки лекцій 
прочитано, скільки про
токолів написано, а, ска
жімо, так: є якийсь зри- 
мий, непаперовий ре
зультат протверезіння в 
результаті діяльності то
вариства? Результат, який 
можна побачити наочно? 
Наприклад, отак об’їха
ти село з метою пошу
кати п’яних і поїхати ні з 
чим — цей «неврожай», 
повірте, був би приєм
ним. Є чи нема?

Товариство, як і маси, 
звичайно, кивне на мілі
цію. Правильно. А в мі
ліції — один дільничний 
інспектор на кілька сіл. 
Вимагають від нього: 
шукай вогнища самого
новаріння, а підтекстом 
іде: добирайся до них 
на перекладних. Машин 
для дільничних нема. (Ми 
їздили на особистій В. В. 
Будяка). Принагідно хо
четься запитати керівни
цтво обласного управ
ління внутрішніх справ: 
чи нема у його відомстві 
таких, приміром, резер
вів транспорту: автомо
білі числяться за низо
вими підрозділами, а їз-

для покійника, трапля-
лося, без неї не ко-
пали...

Відповідно ж не всі
женуть самогон для
спекуляції, а за рятів
ним «для розтирання» 
криється фактичне «за 
послуги». Такий соціаль
ний фон індивідуального 
виробництва алкоголю...

Асоціальний фон 
вживання? Взяти те ж 
Славне. Навіть на повер

ховий огляд це не рай
ський куточок. Стовпи 
від розвалених госпо
дарських споруд нагаду
ють зруйновані колони 
Херсонеса, в їдальні у 
день нашого перебуван
ня не було м’яса, а за
робітки...

О. П. Шпилька звер
нув у конторі мою 
увагу на папір: вихо- 
додні й доходи пра
цівників за місяць. Най
більша сума — 80 кар
бованців, а то є й 20, і 
10... За місяць, нагадаю. 
Вихододні в деяких на 
пальцях однієї руки по
лічиш. Пиятика — прогу
ли — важка робота на 
старій техніці — погане 
постачання — відсутність 
культурного дозвілля — 
нудьга — пиятика. Коло 
замикається...

Недавно в пресі про
майнуло: майже в усіх 
високоцивілізованих кра
їнах провінції забезпе
чуються краще, ніж сто
лиці, і це стримує непо
мірне розростання цент
ральних міст і виїзд лю
дей із невеликих насе
лених пунктів. А у нас... 
«Огонёк» писав: Москва 
відмовилася прийняти як

— Рейди, штрафи теж 
мало що дають, — гово
рить О. П. Шпилька. — 
Зробити б спеціальні 
підприємства, де пи
яки заробляли б на 
штраф у свої вихідні, то
ді б сім’ї не страждали 
від вирахунків з їхньої 
зарплати...
к Сім'я, жінка,' домашній 
затишок загалом-то ство
рюють 'антиалкогольну 
атмосферу. Але й у ній 
дедалі частіше з’являю
ться аналоги природних 
озонових Дірок. Проби
вають їх і жінки-алкого- 
лічки.

У Долинському РВВС 
ми зустрілися з тгнсою. 
Дістала 15 діб за те, що 
«випила і дівчатам розгін 
давала в гуртожитку». 
Років ЗО, але по фігурі 
не скажеш, що четверо 
дітей має — нічого зай
вого. Помити б їй ноги, 
стерти блукаючу ус
мішку з лиця — славна 
була б жіночка, чолові
ки б заглядалися.

Вони, правда, і так... 
Двоє дітей мають офі
ційних батьків, а інших 
двоє... Двоє біля бабусі, 
одне забрав котрийсь із 
чоловіків, одне — в дит
будинку. На всіх матуся 
батьківських прав по-« 
збавлена.

— І до чого ж ви отак 
доп’єтеся?

— Не знаю. Поки що 
ж білочка мене не схо
пила...

А хто здатен розпізна
ти, на підході та «білоч
ка», тобто біла гарячка, 
чи вже тримає мозок у 
своїх кігтястих лапах?..

лися хлопці а робочий 
передобідній час.

Поглиблюємо знайом
ство з Василем Тягни- 
рядном і братами Вале
рием і Василем Глушка- 
ми в конторі третього 
и -дділка колгоспу імені 
Щорса.

— Що ж ви пили, 
хлопці?

— Казьонку.
— Ох, мабуть, ні...
—- Та чого там ні... А 

взагалі-то фанфурики 
пили...

На столі з’являються 
чотири флакони одеко
лону «Русский лес». 
Скільки точно їх злито 
•середину, невідомо,, але 
видно, що немало, бо на 
Обличчях хлопців блука
ють невиразні усмішки, 
Однакові в усіх. Схожі 
вони й довгим немитим 
та нечесаним волоссям, і 
каламутними очима, і 
розслабленими, загал»- 
/ованими рухами і мо
вою.

— А для чого пили?
— Для тонусу орга

нізму, — це Валерій 
Глушко.

—і І помдгас? и. . 

нюють лімітований цу
кор як сировину для ма
леньких домашніх спирт- 
заводиків.

Ця сама громадська 
думка шляхом перехрес
них опитів і скарг при
водить нас до садиби 
пенсіонерки О. П. Жму
ри. Заходимо в двір. Ха
та на замку. Може, гос
подиня на городі? Поди
вилися — нема. Може, в 
літній кухні —- двері не 
замкнені? О. П. Шпиль
ка зазирнув, ненароком 
зачепив банку з консер
вованими кавунами на 
столі і відсмикнув ру
ку --- МОВ із кип’ятком
посудина! Значить, ха
зяйка щойно була тут. 
Сіли під парканом на 
лазчині, чекаємо. Потім 
вирішуємо попитати су
сідів:

— Не знаємо, мабуть, 
поїхала у Долинську. 
Може, ще вчора зве
чора.

«Звечора» ніяк не ви
ходить, якщо згадати га
рячі банки. Питаємо ще 
одну сусідку, питаємо 
хрещеницю, куму, 8. 8. 

ється, виписується «за
прошення» зайти в мілі
цію господині, котра так 
і не з’являється, хоча, як 
нам сказали, у хаті зачи
нена її недужа стара 
мати...

Картинки» затриман
ня нетверезих, ви

лучення самогонних апа
ратів, дебатів п’яниць із 
міліцією тощо — благо
датний матеріал для фей
летоністів, кінематогра
фістів, творців анекдо
тів. Народ читає, диви
ться, слухає — і смієть
ся. Коли збоку, це 
справді смішно. Смішна 
п’яна людська жалюгід
ність.

А коли не збоку... Ко
ли п’яний чоловік кидає
ться з ножем на дитину, 
коли п’яний водій зби
ває на вулиці людину, 
коли п’яний будівель
ник «після вчорашнього» 
падає в працюючу бето
номішалку, коли... Тоді 
народ плаче. Смію 
стверджувати, що сліз 
куди більше, аніж сміху 
Відомий Указ по бороть
бі з пияцтвом і алкого
лізмом маз би їх хоч 

дать на них виключно 
начальники.

Вимагають від дільнич
ного: шукай вогнища са
могоноваріння, а підтекс
том іде: крутися при 
цьому, мов муха в окро
пі. Чому? Бо спиртзаво- 
дики ховаються по кух
нях та запічках, і щоб їх 
виявити, треба шарудіти 
по кутках, що дуже не
приємно обом сторонам 
і загрожує непередбачу- 
ваними ексцесами...

Крім того, потрібен 
сигнал, ще й не анонім
ний, про те, що там-то й 
там-то є... це саме. Не 
таємниця, що виробників 
«домашнього міцного» 
населення якоюсь мі
рою оберігає. І не тіль
ки пияки, а й цілком бай
дужі до спиртного лю
ди, котрим самогон по
трібен як твердо кон
вертована валюта. Зно
ву ж не таємниця: для 
слюсаря, що зробить 
дрібний ремонт, для 
тракториста, що виоре 
город, для парубків, що 
привезуть самотній ба
буні дровець, часто най
краща оплата не гроші, 
а пляшка. Навіть могилу 

некондиційну ковбасу з 
невеликого містечка. При 
перевірці ковбаса вияви
лася цілком їстівною, 
просто при наявності 
звезених звідусіль висо- 
кокласніших виробів 
москвичі її не дуже ку
пували. У своєму місті 
постачальники кинути 
продукти на порожні по
лиці не могли — ковба
са проходила по графі 
«для Москви»...

Боюся, що це типово 
не тільки для столиці 
Сметану, масло, курку— 
спробуйте їх купити в 
сільській крамниці...

Типово на селі й інше. 
Багато молодих чолові 
ків — нежонаті, хоча 
вже давно пора.

— Наймолодшим дів
чатам по селах — 48 ро
ків, — невесело пожар
тували міліціонери.

Антиалкогольні за
ходи сповнені супе 

оечностей. Самогон ви
пивають, а одеколон не 
хлають права конфіску 
чати, хоча те й інше 
п’ють з однаковою ме
тою.

Мені не дуже сподо
балося, що працівники 
міліції розмовляли з 
тією «п’ятнадцятидобо- 
еою» жіночкою грайли
во, хіхоньки^хахоньки.

— Так і треба. Хай 
краще сміється. Бо на 
таких людей буває щось 
як находить — вішатися 
біжать.

Мабуть, «білочка» ве
лить...

ДИ8НІ думки блу
кали в мене в го

лові по дорозі додому. 
Не рясно цього року яб
лук, груш і слив у садах, 
а я бачу їх не на блюді, 
а під центрифугою 
пральної машини. І хоч і 
рясно квітів у палісадни
ках, я бачу їх не у ва
зочці, а переробленими 
у парфуми. А ті, в свою 
чергу, уявляю не в пе
рукарні, щоб потім на 
виголені щоки, а в трем
тячих рукам — щоб зго
дом із горла...

Хто зупинить цей про
цес?

Н, ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодо
го комунара».

Долинський «»айон.
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ГІ1Д ЗНАКОМ ОЛІМПІЙСЬКИХ КІЛЕЦЬ
Олімпійські Ігри — яскраве спортивне свято молоді всього світу. Ось І 

знов кращі атлети планети зібралися на свої головні старти чотириріччя, щоб 
мільйони прихильників спорту оцінили багатство їхнього спортивного репер
туару. Так було й на минулій літній Олімпіаді в Москві, де радянські спорт
смени повністю розкрили свій потенціал. Важко перелічити тих, хто виявив 
себе на Олімпійських іграх якнайкраще. Можна говорити про олімпійських 
чемпіонів Віктора Власова (кульова стрільба) та Юрина Варданяна (важна атле
тика). Не менш цікавою була б і розповідь про дворазового чемпіона минулих 
Олімпіад, рекордсмена світу з потрійного стрибка Віктора Санєсва, який у 
Моснві-80 завоював тільки «срібло»...

Сьогоднішня спортивна добірна присвячена Олімпіаді в Сеулі. В ній ви зу
стрінетесь з Ганною Дмитрісвою, якій разом з Сергієм Ческідовим було дору
чено вести телерепортаж з відкриття Ігор. Пригадаймо тож деякі яскраві фраг
менти Олімпіади-80, підготовлені фоторепортером «МК» Василем ГРИБОМ. 
Палай, вогонь олімпійський!

ЦЯ ЖІНКА принаймні раз 
на тиждень приходить 

до нас у гості. Приходить з 
кольорового екрана телеві
зора...

На Центральному телеба
ченні Ганна Володимирів
на Дмитрієва з 1975 року. 
За ці роки телеглядачі 
до неї звикли. І дехто мо
же засумніватися: то хто ж 
кращий — Дмитрієва— те
нісистка, чи Дмитрієва — 
тележурналіст? Ця дилема— 
«за Дмнтрієву>, адже і на 
корті, і на телеекрані вона— 
професіонал.

— Ганно Володимирівно, 
рдо стало причиною вашої 
Появи на ЦТ?

— Якоюсь мірою — ви
падок, та, мабуть, значною 
— моє попереднє спортив
не життя. Колись грала у 
{Теніс, була неодноразовою 
чемпіонкою Радянського

не було спеціальної фіз
культурної освіти.

— Наприкінці минулого 
року «Литературная газе
та» запропонувала своїм 
читачам пародії на попу
лярних спортивних комен
таторів країни. Не обмину
ли увагою і вас. Як ви ста
витесь до цього?

— Адинола Озеров відра
зу сказав мені: «Запам'я
тай, кожний жарт на твою 
адресу робить тебе попу
лярною». Але мені більше 
запам'яталось Інше. Якось 
ми були на прийомі в 
Кремлі в Є. К. Лигачовз. 
Спортсмени розповідали 
про те, що їх хвилює. Ви
словлювали й своє став
лення до преси... Потім 
слово було надано Генна- 
дію Хазанову. Він сказав 
так: «Нині ми радіємо 
всьому гострому. Але ра
діємо тільки тоді, коли ця

— Юрій по замовленим? 
свого товариша з норвезь* 
кої збірної Кросбі, привід 
до Калгарі кілька пакун
ків тестостерону — анабо- 
лічного препарату. В {" 
тестостерон можна г л 
бати у будь-якій аптеці, 
але в Канаді, Норвегії, ін
ших скандінавських краї* 
нах цей препарат нале** 
жить до заборонених. Тому 
Юрію Гуляеву довелось 
з’ясовувати стосунки з міс
цевими владами.

— Повернемося до тені
су. Де няні ваш партнер по 
збірній Олександр Метре- 
велі?

— Тривалим час ^^треве- 
лі працював заступником 
голови Держи ом спорту 
Грузинської РСР, а -нині 
став кооператором.

*— Скільки заробив Чес
ноков за перемогу в турнірі 
серії Гран-прі?

Ганна Дмитрієва:
«ЛЕГШЕ БУТИ

СПОРТСМЕНОМ..»

£ ТО, ф>
&

Штанга потребує 
постійного підходу.

ф Спортсглен-безсріб- 
нин: одержує на Олім
піадах лише золоті ме
далі.

ІЗ БЛОКНОТА БОЛІЛЬНИКА
Воротаря переспі

лу вали удари долі — у 
Верхній кут воріт.

ф Футболіст був
млсодць хоч нуди — на- 
>йть в Ояімеїйсьяе сели- 
и»-

ф У зустрічі «атер- 
пояькмх команд випли
вала на поверхню їхня 
слабка плавальна підго
товка.

а Одні боксери б’ють 
на тренуванні грушу, Ін
ші — байдики. Олег СЕЇН,

Союзу, стала заслуженим 
майстром спорту...

— ...1 першою серед ра
дянських тенісисток відкри
вали для СРСР міжнародну 
арену.

— Так. Принаймні пер
шою серед жінок увійшла 
до чвертьфіналу Уїмбл- 
донського турніру. Потім 
перші ролі перейшли до 
Ольги Морозової. Мені ж 
довелося піти з великого 
тенісу... Якраз у цей час мій 
товариш, відомий журна
ліст Юрій Рост і «вираху
вав», що мені необхідно 
займатися журналістикою. 
Моя поява на Центрально
му телебаченні пов’язана 
з тим, що з кінця 1974 ро
ку головним редактором 
спортивних програм ЦТ 
став Олександр Іваниць- 
кий, в минулому сам видат
ний спортсмен — чотири
разовий чемпіон світу, пе
реможець Олімпіади. Він 
вважав, що спортивним ко
ментатором повинен бути 
лише спортсмен, тобто лю
дина компетентна у спорті. 
Так прийшли на телебачен
ня Володимир Маслаченко, 
Лариса Петрик, Сергій Бу- 
далов, Людмила Титова, 
Євген Зимін, Євген Майо
ров.

— А що легше —- спорт 
чи журналістика?

— Легше бути спортсме
ном і не бути журналістом. 
Адже щоб поєднати ці два 
серйозних захоплення, не
обхідно знати спорт не 
тільки через футбольне по
ле чи тенісний корт. Не
обхідно відчувати його.

— Але у вас був ще один 
шлях після завершення 
спортивної кар’єри. Маю на 
увазі тренерську роботу.

— Під час активних ви
ступів я навчалась в уні
верситеті на французько
му відділенні філологічного 
факультету. Мабуть, це й 
відіграло свою негативну 
роль. Не буду приховува
ти, що з «Динамо» мене 
звільнили, тому що в мене

гострота направлена не 
проти нас». Гадаю, що в 
цих словах величезний 
зміст — дехто ще не на
вчився сприймати гласність, 
як повсякденну річ.

— Ганно Володимирівно, 
вам пощастило вести ре
портажі з Олімпіади в 
Калгарі. Що найбільше 
вразило?

*— Впевнені виступи 
представників лижного 
спорту. Як на мене — це 
несподіванка. Успіх — це 
планомірний процес. Тому 
перемогам радянських 
лижників пояснень поки 
що немає. Гадаю, що вони 
«проявляться» трохи пізні
ше.

— Нині чимало говорять 
про нові види допінгової 
підготовки. Наприклад, про 
так званий «кров’яний до
пінг», коли збагачена, кон
сервована кров додається 
до артеріальної системи 
спортсмена всього за кілька 
годин до старту...

— «Кров’яний допінг» не 
належить до розряду зе- 
боронених. Але його й не 
радять застосовувати. На
приклад, тренер канадсь
кої хокейної збірної ззи- 
нуватив у застосуванні по
дібного методу Віктора Ва
сильовича Тихонова. Пред
ставник Держкомспорту у 
відповіді канадцю чомусь 
навіть не заперечив...

— Однією з несподіванок 
зимової Олімгііади-88 стала 
перемога Юрія Гуляева, а 
в чому його успіх?

— У компромісі. Гуляєв 
мені якось сказав, що 

чДержкомспорт не дуже 
довіряє своїм ковзаня
рам, приділяючи увагу 
лижникам. Ось Юрій і до
вів на практиці, що на 
льодовій трасі в СРСР теж 
є олімпійські чемпіони.

— Ще про Гуляєва. Що 
трапилось з ним у Калгарі? 
Наша центральна преса 
тільки натякнула про його 
непорозуміння з канадською 
поліцією.

— Державі приніс сто 
тисяч доларів, а сам не 
здобув навіть копійки. Це 
одне з негативних явищ 
радянського спорту. Адже 
Держкомспорт не хвилю
ють навіть добові, які на
лежать спортсменові. Для 
довідки повідомлю, що 
тенісисти інших країн за
робляють по двадцять до
ларів на добу, а Чесноков, 
який виступає краще їх, 
лише три долари. Ось і до
водиться йому їсти у де-* 
шевих кафе фірми Мак
Дональд.

— Хто ще з вашої роди* 
ни став знаменитим?

— Мій рідний брат Во
лодимир Молчанов, зас
новник телевізійної пере«* 
дачі «До і після опівночі».

— Чи є у вас можливість 
зробити телепередачу про 
теніс, щось на зразок фут
больного чи баскетбольно
го огляду?

— Теніс набуває все 
більшої популярності, але 
шанси для цієї пе^дачі 
мінімальні. Центральне те
лебачення заповнене
вщерть.

— Із спорту ви пішли 
вчасно. А чи стосується це 
телебачення?

— Це стосується всього, 
з чим пов’язана твоя спра
ва. За умови професійно
го ставлення до неї.

— У своїх футбольних 
репортажах Володимир 
Маслаченко часто-густо 
розхвалює московський 
«Спартак», причому й тоді 
коли це зовсім не до часу?

— Якщо й так, то це не 
акторський імідж. Це — 
від душі.

...Питань, пов’язаних із 
спортом у мене було чима
ло, але Ганна Володими
рівна поспішала в Ocv. ^кі
но. І ми попрощалися, аби 
увечері зустрітися знову« 
На кольоровому екрані те
левізора.

С. БОНДАРЄВ.
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А ЦТ (І програма)

17.10 — XXIV літні Олімпійські 
ігри. Легка атлетика. 17.25 — Но* 
вини. 17.30 — «Колисанка». Укра
їнські народні пісні у виконанні 
народної артистки Української 
РСР О. Басистюк. 17.50 — «Я, ти І 
всі ми разом». 18.35 — Мульт- 
^іільм. 18.45 — Сьогодні у світі.

9.00 — Курсом XIX партконферен* 
ції. «Радячись з вами,..». Про ви
бори в партійних організаціях.
19.45 — Хвилини поезії. 19.50 —
Прем’єра документально« о фільму 
«їх очима». Американське телеба
чення про Радянський Союз. 20.50 
— Народні мелодії. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — XXIV літні ОлімпІйсьнІ 
Ігри. Дзюдо. Важна атлетика. В пе
рерві — 23.45 — Сьогодні у світі.

А УІ

16.30 — Новини. 16.40 — Срібний 
дзвіночок. 17.00 — «Комуністи
80-х». Звіти і вибори в партійних 
рргамізаціях. 17.30 — «Народні та
ланти». Концерт. 18.00 — Теле
фільм «Відкриті двері». 18,30 —
Фільм-нонцерт «Прогулянка по 
Львову». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Час рішень —- час 
діц». Що і як будуємо? 20.00 “
«Урок без дзвоника». До 70-річчя 
з дня народження В. О. Сухомлин- 
сьного. 20.45 — На добраніч, діти. 
21.00 — -Час» 21.40 — Прожек- 
тор перебудови. 21.50 — «Все про 
кіно». 23.00 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.15 — Відкри
тий рояль. Вальси і ноктюрни 
Ф. Шопена. 18.45 — XXIV літні 
Олімпійськ’ »гри. Дзюдо. Бокс. В 
перерві — 19.45 — Вечірня казка. 
21.00 — «Час» 21.40 — Пложектор 
перебудови. 21.50 — «Жива плане
та». Документальний Фільм. 10 се
рія — «Світи в океані». 22.45 —
Музична передача «Ранкова пош
та» (повтор). 23.15 — Новини.

УВАГА!

28 вересня (у середу) в при
міщенні обкому комсомолу від
будеться заняття міської моло
діжної літературної студі’ «Сі
вач». Запрошуються почзткую- 
чі літератори, старшокласники, 
учні технікумів, училиш. сту
денти, молоді робітники й служ
бовці.

Початок — о 18-й годині.

ВІВТОРОК
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27 ВЕРЕСНЯ

▲ ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 — «Я, 
Ти і всі ми разом». 9.20 — Нови
ни. 9.30 - XXIV літні Олімпійські 
ігри. Стрибки у воду. Велоспорт.
15.30 — Новини. 15.45 — Р. Щед
рій. «Геометрія звуку». 16.00 —
Фільм — дітям. «Сенеч-футболіст».
17.20 — Новини. 17,25 — Вчимося 
демократії. Програма Воронезької 
студії телебачення. 18.10 — До 
Всесвітнього дня туризму. Доку
ментальні фільми «Мозаїка», «Си
бір прекрасний». 18.40 — Сьогодні 
у світі. 18.55 —- XXIV літні Олімпій
ські ігри. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 —
ХХ|У Літні Олімпійські ігри. Важка 
атлетина. Дзюдо. Бокс. В перерві —
23.45 — Сьогодні у світі.

А

9.00 — Новини. 9.15 — Музичний 
фільм «Звичайні чудеса». 10-00 — 
Художній телефільм «ТАРС упов
новажений заявити». 1 і 2 серії.
12.15 — Новини. 16.30 — Новини.
16.45 — Срібний дзвіночок. 17.10 — 
Телефільм «Я—старий молодий ве
лосипед». 17.30 — «Партном і пе
ребудова». 17.55 — Реклама. 18.00 
— Телефільм «Повернення до се
бе». 18.30 — Концерт. 19.00 Ак
туальна камера. 19.30 — «Шляхом 
омовлвння» Досвід І проблеми під
вищення якості і коннурентрздат- 
ності продукції машинобудування 
на Харківському виробничому 
об’єднанні «Турбоатом». 20.00 —
Чемпіонат СРСР з хокею. «Дина
мо» — (Харків) — «Сокіл» (Київ). 
III період. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 -г Про
жектор перебудови. 21.50 — Ху
дожній фільм «ТАРС уповноваже
ний заявити». 3-я серія. 23.00 —
Вечірній вісник.

А ПТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Гюстав Нурбе». 
Науково-популярний фільм. 8.35,
9.35 — Етика і психологія сімейно
го життя. ' нл. Особистість. 9.05 — 
Французька мова. 1 рік навчання. 
10.05 —■ Учням СПТУ. Естетичне ви
ховання. 10.35. 11.35 — ІстоР»я
6 кл. Середньовічне село. 11.05 — 
Французька мова. 2 рік навчання. 
12.05 — «З коханими не розлучай
тесь». Художній фільм. 13.20 —Но
вини. 15.00 — XXIV літні Олімпій
ські ігри. Кінний спорт. Бокс- 17.50
— «Ф. Шуберт. Тріо «Нонтюрн». 
18.00 — Новини. 18.15 — Ритмічна 
Нмнастина. 18.45 — Екран доку
ментального фільму. Прем’єра до 
кумемтального фільму «Дмитро 
Шостакович, Альтова соната». 20.00
— Цечірня казка. 20.15 — «...До
шістнадцяти і старші». 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Фільми студій союз
них республік Прем’єра художньо
го телефільму «Екзамен». 23,10 — 
Нрвини. 23.20 — XXIV літні Олім
пійські Іти флутмраммя

А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 —
«Жінка в білому». Художній фільм. 
В перерві — 9.50 — Новини. 11.00
— «Дебют». Композитор М. Бега- 
лієв. 14.40 — Новини. 14.55 —XXIV 
літні Олімпійські ігри. Легна атле
тика. 17.25 — Новини. 
«Музичний Новосибірськ». 18.1э 
Основи економічних знань. Теле
журнал «Агро». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — «Дійові особи». Про 
депутата Новочебоксарської міськ
ради М. Сороніна. 19.45 — Прем’є
ра документального телефільму 
«Озираючись назад». До 80-річчя 
І. Андроникова. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21,50 — Старовинні романси, ци
ганські пісні у виконанні А. Бая- 
нової. 22.45 — XXIV літні Олімпій
ські ігри. Дзюдо. Теніс. В перерві
— 23.45 — Сьогодні у світі.

А УТ

9.00 — Новини. 9.10 — «Мелодії 
гаївочни». 9.40 — «Незабутні». Бо
рис Горбатов. 10.35 — «Шкільний 
енран». 10 клас. 11.05 — «Село і 
люди». 11.30 — Художній фільм 
«ТАРС уповноважений, заявити». 
ЗгЯ серія. 12.40 — Теленарис «Кре 
менчун». 12.55 — Новини. 16.30 — 
Новини. 16.45 — Срібний дзвіночок. 
17.05 — «З людьми і для людей».
17.40 — «Вересневі самоцвіти».
(Кіровоград). 19.00 — Актуальна 
намера. 19.30 — «Відеомлин». Му
зично-розважальна програма. 20.35 
— Вперше на екрані УТ док. Фільм 
«Скарбничка курйозів». 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — Художній фільм «ТАРС 
уповноважений заявити». 4-а серія. 
23.00 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Ювілей». На- 
уно8о-популярний фільм. 8.35, 9.^5
— Бесіди про гігієну і Фізіологію. 
8 кл. Твої можливості, людино. 
9.05 — Німецька мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Науково-популяр
ний фільм. 10.35, 11.35 — М. Гоголь. 
«Тарас Бульба». 6 кл. 11.05 — Ні
мецька мова. 2 рік навчання. 12.05
— Новини. 12.10 — XXIV літні Олім
пійські Ігри. Легка атлетика. Бокс.
17.30 — XXIV літні ОлімпІйсьнІ 
ігри. Дзюдо. Бокс. Теніс. В перерві
— 19.45 — Вечірня казка. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор перебу 
дози. 21.50 — Фільми студій союз
них республік. «Давай поговори
мо». Художній фільм. 23.05 — Но
вини.

29 ВЕРЕСНЯ

А ЦТ (і програма)

6.30 — «120 хвилин». 8,35 —
«Що б ти обрав?»*- Художній теле
фільм. 9.50 — Новини. Ю.ОО—-XXIV 
літні Олімпійські ігри. Важка атле
тина. Легка атлетика. Баскетбол. 
Жінки. Фінал. 15.15 — Новини*
15.30 - XXIV літні Олімпійські 
Ігри. Легна атлетика. Бокс. 18.00 — 
«...До шістнадцяти і старші», 18 45
— Сьогодні у світі. 19.05 —Мульт* 
фільм. 19.25 — XXIV літні Олімпій
ські ігри. Гандбол. Жінки. Фінал 
21.00 - «Час». 21.40 - Прожектор 
перебудови. 21.50 — XXIV Л1тці 
Олімпійські ігри. Вільна боротьба. 
Волейбол. Жінки. Фінал. Фехтуван
ня. В перерві 22.50 — Сьогодні 
у світі.

А
9.00 — Новини. 9.20 — Телефільм 

«Осінь в Сорочах». 9.50 — Худож
ній телефільм «ТАРС уповноваже
ний заявити». 4-а серія. 11.00 — Но
вини. 16.30 - Новини. 16ЛО - 
Срібний дзвіночок. 17.00 — Респуб
ліканська фізико-математична шко
ла. 17.30 - Ставиться питання, 
яким бути шахтарським селищам 
Донбасу? 18.00 — Теленарис «Па
січник з Рожевого». 18.30 — Соняч
не ноло. Ансамбль бального тан
цю. «Гармонія». 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — «Темп». Теле- 
радіоперенлик з проблем науково- 
технічного прогресу. 20.30 — Ка
мерний концерт. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 —
Молодіжна студія «Гарт». 23.20 — 
Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Увага: шести- 
літки». Науково-популярний фільм.
8.35, 9.35 — Природознавство. 4 кл.
Каша планета — Земля. 8.55 —
«Магічна сімка». Науково-популяр
ний фільм. 9.05 — Іспанська мова. 
1 рік навчання. 9.55 — Життя ви
датних людей. Академік О. М. Бах.
10.35. 11.35 — Фізика. 7 кл. Тепло
передача в природі і техніці. 11.05
— Іспанська мова. 2 рік навчання. 
12.05 — «Давай поговоримо». Ху
дожній фільм. 13.20 — «Світ твоїх 
захоплень». Документальні теле* 
фільми «Фантазія». «Ти там ніколи 
не був». «Жив собі Іванко». 14.00 — 
Новини. 14.05 — Татарські народ
ні мелодії. 14.30 — XXIV літні Олім
пІйсьнІ ігри. Теніс. 18.00 — Нови
ни. 18.15 — Людина і закон. 18.50
— Романси С. Рахманінова вико
нує Л. Казарновська. 19.10 —Сіль- 
сьна година. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Лауреати Міжнародно
го конкурсу ім. П. Чайковсьного. 
Р. Агаранян (фортепіано). 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Приступити до лік
відації». Художній фільм. 1 серія. 
22.55 — XXIV літні Олімпійські 
ігри. Бокс. Дзюдо. 00.25 — Новини,

ЗО ВЕРЕСНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — *120 хвилин». 8.35 —«Сім 

старих і одна дівчина». Художній 
телефільм. 9.55 — Новини. 10.00 — 
«Дійові особи». 14.55 — Новини. 
15.10 — XXIV літні ОлімпІйсьнІ 
Ігри. Легна атлетина. Теніс. 16.40
— «Пісні над Доном». 17.10 — Но
вини. 17.15 — «Чого і чому?». 17.45
— До Дня учителя. День відкри
тих дверей. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.05 — Супутник телеглядача.
19.40 — XXIV літні Олімпійські 
Ігри. Баскетбол. Чоловіки. Фінал. 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — «Пісня-88». 
22.05 — Інтерсигндл. 22.35 —XXIV 
літні Олімпійські ігри. Дзюдо. Віль
на боротьба. Художня гімнастика. 
В перерві — 23.45 — Сьогодні у 
світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Телефільм 

«Діброва». 9.45 — В дзернальному 
залі. 10.30 — Все про кіно. 11.40 — 
«Шкільний екран». 7 клас. 12.10 — 
Молодіжна студія «Гарт». 13.40 — 
Новини. 16.30 — Новини. 16.40 — 
Срібний дзвіночок. 17.00 — На до
помогу школі. Музина. Творчість 
К. Стеценка. 17.30 — «Колектив і 
п’ятирічка». 18.00 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.25 — Наші довід
ки. (Кіровоград). 18.30 — Актуаль
на камера. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. «Динамо» (Київ) — 
«Динамо» (Мінськ). 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Нас». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 —
Художній телефільм «ТАРС упов
новажений заявити». 5 серія. 22.55 
— Новини. 23.10 — Музичний мі
ніатюр. Співає І. Попович.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — «Да

леке близьке». Документальні філь
ми. 8.50 — XXIV літні Олімпійські 
Ігри. Веслування на байдарках і 
каное. Легна атлетина. Синхронне 
плавання. Теніс. 18.00 — Новини.
18.15 «Для всіх і для ножного». 
Про організацію торгівлі у м. Вла
димир!. 18.45 — «Музичні будинки 
Росії». *9.45 — Вечірня казка.
20.00 — XXIV літні ОлімпІйсьнІ ігри. 
Настільний теніс. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — «Приступити до ліквіда
ції». Художній Фільм. 2 серія. 
22.55 — Новини. 23.05 — XXIV літні 
Олімпійські ігри.

«СУПЕРФІНАЛИ» «ЗІРКИ»
— так називали болільники нашої команди матчі кіровоградців з 
харківським «Маяком» та горлівським «Шахтарем» — сусідами по 
турнірній таблиці. Підсумки ігор уже відомі — в Харкові’— «Зірка» 
поступилася «Маяку» — 0:1, з Ґордівки привезла очко (нульова 
нічия).

Ну шо ж, говорити про вдалий чи невдалий виступ важко.— 
розрив між нами і горлівчанами не такий уже й малий — 6 очок. 
Тим більше, з останніх восьми матчів «Зірки» шість — домашніх. 
Але гірники, мабуть, кинуть останні сили, аби не полишати команди 
майстрів.

Наводимо розклад ігор «Зірки» на завершальному етапі чем
піонату країни (друга ліга):

24 вересня. «Зірка»—«Нива» Ви
27 вересня. «Зірка»—«Поділля» 
З жовтня. «Торпедо» Лц — 

«Зірка»
6 жовтня «Авангард» Р —

І жовтня
А ЦТ (І програма)

6.30 -г «120 хвилин». 8.35—Спі
ває лауреат Всеросійського кон
курсу В. Готовцева. 8.50 — «Для 
всіх і для ножного». Про досвід ро
боти кооперативу «Патент». 9.20 — 
XXIV літні Олімпійські ігри. Бокс. 
Футбол. Фінал. 13.50 — И.-С. Бах. 
«Селянська кантата». 14.30 — Но
вини. 14.40 — «Сріблястий дзвіно- 
чон». Мультфільми. 14.55 — Кон
церт. 15.55 — XXIV літні Олімпій
ські, ігри. Легка атлетина. Гандбол. 
Чоловіки. Фінал. 19.55 — До націо
нального свята Китаю. Кінопрогра- 
ма. 21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — XXIV 
літні Олімпійські ігри. Водне поло. 
Вільна боротьба. Настільний теніс. 

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна 

гімнастина. 9.45 — «На хвилі друж
би». Виступає ансамбль «Сябри». 
10.25 — Художній телефільм «ТАРС 
уповноважений заявити». 5 серія.
11.35 — «Доброго вам здоров’я».
12.15 — Новини. 12-30 — «Театр і 
час». 13.35 — Солдатські листи.
14.20 — Відеорепортаж про зустріч 
футболістів динамівців різних по
колінь. 15.05 — Здрастуй, брате. 
Зустріч українських І казахських 
письменників. 16.20 — І знову му
зика. 17.00 — Суботні зустрічі. 
Роль учителя в перебудові сучас
ної школи. 13.30 — В пісні моє 
життя. Фільм-нонцерт. 18.45 —
Скарби музеїв України. 19.00 —
Антуальна камера. 19.35 — «Со
нячні кларнети». 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови. 21.50 — 
Художній телефільм «ТАРС упов
новажений заявити». 6 серія. 23.00
— Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — XXIV 

літні Олімпійські ігри. Веслування 
на байдарках і каное. Синхронне 
плавання. 11.30 — «Візерунни Ала- 
Тоо». 11.55 — В. Гюго. «Винагоро
да — тисяча Франнів». Телевиста- 
ва. 13.55 — XXIV літні Олімпійські 
ігри. 16.00 — «Вакансія». Художній 
фільм з субтитрами. 17.10 — «Чер
вона гвоздика». Про Міжнародний 
молодіжний фестиваль пісні в Сочі.
18.40 — Прем’єра документально
го телефільму «Де початок черги?».
19.45 — Вечірня казна. 20.00 —
XXIV літні Олімпійські ігри. Дзю
до. 21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.55 — Між
народний день музики. Концерт 
майстрів мистецтв. В перерві —
22.50 — Новини.

10 жовтня. «Зірка»—«Динамо»
13 жовтня. «Зірка» — «Спартак»
18 жовтня. «Зірка»—«Кристал»
24 жовтня. «Зірка»—«Нива» Тр

2 жовтня

А ЦТ (І програма)

8.00 — Новини. 8.10 — До Дня 
учителя. Документальні фільми 
«Двічі по два», «Шкільна оперета».
8.50 — Тираж «Спортлото». 9.00 — 
Музична передача «Ранкова пош
та». 9.30 — «Будильник». 10.00 — 
Служу Радянському Союзу! 11.00 — 
Сільська година. 12.00 — XXIV літ
ні Олімпійські ігри. Бокс. Волей
бол. 16.00 — «Дорослі діти». Роз
важальна програма, присвячена 
Дню учителя. 17.00 — XXIV літні 
Олімпійські ігри. Марафон. 18.10 — 
Міжнародна панорама. 18.55 —
Мультфільми «Візерунчаста каз- 
на», «Халіф лелека». 19.25 — Уро
чисте закриття XXIV літніх Олім
пійських ігор. 21.00 — «Час». 21.40 
— «Що? Де? Коли?». Телевікторина. 
По закінченні — Новини.

А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Ритміч
на гімнастика. 9.45 — На шляхах 
республіки. Погода. Експрес-інфор- 
мація. 9.50 — Художній телефільм 
«ТАРС уповноважений заявити». 
6 серія. 10.55 — «Земле моя». 
Дністер: вниз за течією. 11.55 —Но
вини. 12.10 — «Автограф». Заслуже
ний діяч мистецтв диригент В. Ле
онов. 12.55 — Для дітей художній 
фільм «Чудеса в Гарбузянах». 14.15
— «Автомеридіан». Проблеми до
рожнього руху». 14.40 —Фільм-нон
церт «Старовинні арії». 15.00 —«Се
ло і люди». 15.30 —«Ви нам писали». 
16.00 — Слава солдатська. 17.00 — 
Мультфільм на замовлення. 18.00
— Документальний фільм «Сивий 
Урал». 18.15 — Співають драма
тичні актори. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — «Мости єднання». 
Музична програма. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— Художній фільм «ТАРС уповно
важений заявити». 7 серія.

А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку, ставай! 8.15
— Програма «Думка». «Наш сад».
9.35 — «Біль сердечний». Докумен
тальний фільм. 8.50 — Життя ви
датних людей. О. О. Фрідман. 10.25
— «Куди піти вчитися». Реклама.
10.30 — Людина. Земля. Всесвіт.
11.30 — До Дня учителя. День від
критих дверей. 12.30 — Концерт 
ансамблю «Стругураш». 13.05 — До 
Дня учителя. Документальний те
лефільм «Традиції сільської шко
ли». 13.35 — Екран зарубіжного 
фільму. «Помилна старого чарівни
ка». (ТБ НДР). 14.50 — Прем’єра 
документального телефільму «Іван 
Кавалерідзе. На зламах часу...». Із 
циклу «Вітчизни рідні імена». 15.30
— XXIV літні Олімпійські ігри. Кін
ний спорт. Марафон. 17.00 — За 
безпеку руху. 17.05 — Телевізій
ний музичний абонемент. Д. Ойст- 
рах. Передача 2 — «Зрілість». 18.25
— Показують театри країни. Пре
м’єра фільму-вистави Єревансько
го драматичного театру. «Автобус». 
Автор С. Стратієв. В перерві —
19.40 — Вечірня казка. 21.00 —
«Час». 21.40 — Екран зарубіжного 
Фільму. «Дні кохання». (Італія)
23.20 — Новини.
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€€ТАКЕ відчуття, ніби мене зараз схоп-

■ лять і посадять тільки за те, що я 
тут чув і бачив», — шепнув один глядач 
товаришеві після вистави «Самогубець».

♦А що мені дала Жовтнева революція?». 
*Гей, люди і члени партії!». «Алло, це 
Кремль? Покличте мені найголовнішого!». 
М. Ердман вклав ці репліки в уста свого

зображували таких, г ----- д
роші), і кінець щасливий, а..1. А 
віиного відчуття прилучення до 
мистецтва нема. Думаю, причина 
як у репорта Жно-протокольному 
мої п’єси, так і у відсутності 
акторських робіт, що, до слова, харак-

а насправді — хо- 
благого- 
великого 
криється 
стилі са-
яскравих

-«У о -є-; Р в а : чй
ЗАКІНЧУЮТЬСЯ ГАСТРОЛІ В КІРОВОГРАДІ СМОЛЕНСЬКОГО 

ДРАМТЕАТРУ. ЯКІ ВРАЖЕННЯ ЗАЛИШИЛИ ЙОГО СПЕКТАКЛІ?
героя ще в 20-х роках, а п’єса прозвучала 
тільки зараз. Є такі драматургічні твори, 
дивлячись на які, думаєш; як би гарно все 
це було на екрані. «Самогубець» у вико
нанні смоленчан здався суто театральною 
річчю. Майже третину спектаклю на сце
ні... похорон. Із домовиною, попом, вінка
ми, стрічками, духовою музикою — і все в 
сатирично-саркастичному контенсті, що по
глиблює парадоксальність сприйняття. Ду
же вдалі в спектаклі масові сцени, яких 
більшість. Навіть безмовні герої помітні. 
Всі актори ведутц.ролі рівно.

«Вагончик» — вистава публіцистична, 
ще й на злободенну, як ми кажемо, те
му — педагогічна запущеність підлітків. 
Вистава майже весь час тримає глядача 
в напруженні. 1 приємна несподіванка тут 
є («погані» дівчатка, виявляється, лише

терпо для більшості побачених мною 
робіт смолепців. Можливо, тому, що в 
театрі підібралися артисти приблизно 
однакового професійного рівня?

Вистава «У цій дівчині щось є», навпа
ки, — тримається фактично на цій самій 
дівчині, котру грає Н. Кемпі. Актриса по
мітна і в інших виставах, але тут - 
особливо. Сцени, де стримана манера її 
гри (стримана навіть у гримі) контрастує ' 
із текстовою чи ситуаційною комічністю, 
особливо вдалі. У «цій дівчині...» справді 
щось є — спектакль попри драматургічну 
полегшеність і 
разів залишає 
пості.

спрощеність колізій та об* 
враження стильової ЦІЛІС

Чого вже не скажеш йро виставу «Дів- 
ки, на коло!». Автор визначає її Жанр як . Г-і 
т'рагікомедію-лубок^ У його рамках сер-^ЦД 
йбзна і щемлива тема самотності літніх 
людей не виключає при зображенні еле- _ 
ментів комедійності. Але те и інше мають и 
переплітатися, а не розпадатися на май* 
Же незалежні одна від одної частини. До 
моменту приїзду галасливої цари, котра И 
нібито поховала «не свою» бабусю, все рр 
було більш-менш нормально, а згодом ™ 
фарсовість і навіть істеричність атмосфе- О 
рн вистави практично затулила все, що 
встиг глядач засвоїти раніше.

«Арена» була заявлена в афішах як Істо- | 
ркчна притча, одначе якщо там щось і не 
ночувало, так це історія. Костюми, згадки * І 
про древній Рим? Антураж, не більше, без 
цього можна було б обійтися, і філософ- 
ська нонцепція вистави не постраждала б. І—* 
А п’єса зовсім не «історична» в значенні рті 
«та, що відійшла у минуле». Боротьба за Ька 
владу, яка набуває форм гризні, бійки і Г“"| 
норриди — хіба зараз цього нема? Спек- 

— танль, і в цьому його головна цінність, по- 
-- будований так, що паралелі з дійсністю ^>7) 

ВИДНІ ДОСИТЬ ЧІТКО. р-І*
Анторськи хороший тут Матодор (заслу- |__ І

жений артист РРФСР І. Шияновський). 
Гра його сподобалася мені ще в «Днях 
Турбіних», де загалом-то і грати було нічо- р— 
го, так, прохідний епізод, але фарби для | | 
гетьмана-отікача як особистості артист . пл 
знайшов. ' Г -Ч

екрані
»ареніі

І ф У'неділю, 25 вересня, 
І в Компаніївці відбудеться 
І свято газети «Молодий ко

мунар» і райгазетн «Прапор 
Леніна», ирисвячЬнс 70-річ- 
чю ВЛКСМ.

На учасників і гостей че
кає прес-конференція жур
налістів, виступи вокально- 
інструментального та фоль* 
клорного ансамблів, 
пи гумористів

. • «МК» «Ахіллссова 
та інші заходи:
свята об 11 годині 
діоиі емт Компановка. За
прошуємо жителів району, 
а також усіх бажаючих 
взяти участь у святі газети.

шісту-
СТвфШКИ 

п’ята» 
Початок 
на ста-

• • е а е • • • •
Конкурс краси?

Черговий обласний конкурс краси 
пройшов би у червні наступного ро
му, коли б оргкомітет Всесоюзного 
конкурсу краси не оголосив умови 
змагань, фінал яких відбудеться 8 бе
резня 1989 року в Москві. Перший 
Всесоюзний конкурс краси визначить 
«Міс кіно», котра стане зіркою кіно 
і телебачення, «Міс рекламу» і «Все
союзну красуню».

У комітеті молодіжних 
цій, довідавшійся про 
згадали легенду, яку 
розповідають гостям 
У кінці XVIII століття 
казом Катерини II 
св. Єлизавети для створення 
військовослужбовців і перетворення 
фортеці б місто прибули найврод- 
ливіші дівчата Петербурга і Москви. 
Тому корінні кіровоградки справжні 
красуні. От у К/у\О і подумали: чо
му б нашим кіровоградкам не зодяг
ти всі три корони Всесоюзного кон
курсу краси?

Через це кіровоградський конкурс 
краси було вирішено провести 29 
жовтня, щоб кіровоградські красуні

Буде!

організа- 
це, одразу 

екскурсоводи 
нашого міста, 
нібито за на- 

у фортецю 
сімей

ПРИСПІВ:

оеовзоеозоз

мали час підготуватися до республі
канського і всесоюзного турнірів.

У конкурсі краси можуть взяти 
участь дівчата Кіровограда та облас
ті віком від 17 до ЗО років, котрі по
дадуть письмові заявки з 25 вересня 
по 25 жовтня ц. р. за адресою: 
316052, Кіровоград, вул. Карла Марк
са, 41, комітет молодіжних організа
цій. Тел. 4-73-52.

Чекаємо заявок і від любитель
ських творчих колективів, готових 
створити фон конкурсу і позмагати
ся між собою. У конверті з поміт
кою «Конкурс краси» свої пропози
ції щодо проведення конкурсу мо
жуть надсилати всі бажаючі. Поду
майте і над тим, який титул присвоїти 
найгарнішій дівчині Кіровоградщини.

Переможницю конкурсу чекають 
приз і путівка на республіканський 
конкурс краси.

Спонсорами конкурсу виступлять 
центр науково-технічної творчості 
молоді «Ефект», бюро міжнародно
го молодіжного туризму «Супутник», 
кіровоградський молодіжний коопе
ратив «Стиль». О. СЕРЕДА,

Там за горою, за
іСлова

Там за горою, за крем’яною 
Стоїть калина над рікою, 
А біля неї дівчина жде — 
Чомусь коханий не йде, не йде.

А швидка річка шумить, 
хлюпоче,

Шалений біг спинить не хоче. 
І дивиться дівчина в воду —

БИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

НІ. ЧЕРСЬКА.

ч^7////л < 11іт і и?т1 №і

9 Тї ЛІЙ т 7 г~ 23
16 /5 / /' /3

лауреат-^
КОМЙ^ 

лаурЯЖ
кон-

ф 25 вересня о 19 год. 
ЗО хв. у залі обласної фі
лармонії виступає 
республіканської 
польської* премії,
IV республіканського 
курсу артистів естради ки<* 
ївська, група «Корчагіпці», 
Програма називається «Рок 
з іронією і серйозно» (со« 
ліст О. Розов).

музика Володимира ІВАСЮКА
Мабуть, боїться коханий броду. 
Там за горою, за крем’яною 
Ступає легінь вбрід рікою. 
Стихають хвилі, прудкі і злі, 
І сяє щастя по всій землі.

ПРИСПІВ.
А синя річка лише хлюпоче, 
Ввібравши зорі в свої очі.
І місяць пригорнув калину — 
Любов не знає повік зупипу.

о
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Вам належить відгадати ключові слова. Якщо за- 
Мінити У Криптограмі цифри літерами, ви прочи- ж 
гаєте куплет української народної пісні. ї)

1. Занлючна частина фуги (12-18-10-12-4-20-16); ч
2. Гармонійне поєднання кількох музичних звуків 
(16-19-1-12-15); 3. Низький жіночий голос (16-9-22-7); г-г-1 
4. Автор опери «Фауст» (11-24-21-1); 5. Композитор, ь-Д 
який написав балет за мотивами твору Л. М. Тол- р-ч 
стого (23-18-15-12-13-21); 6. Струнний щипковий ін- 
струмент — один із найбільш розповсюджених у г~і 
США (17-16-21-15-6-1); 7. Великий колектив вико-
навців музичних творів (14-1-12); 6. Танець, варіа- 
ція на визначену гармонічну послідовність 
(3-16-19-1-21-16); 9. Опера Джузеппе Верді (16-5-15-16); г--д.
10. Вид афро-американського фольклору (17-9-25-20); ; _л
11. Чеський композитор, на честь якого проводя- ~
ться змагання віолончелістів на щорічних міжна- 1__ |
родних ноннурсах «Празьна весна» (15-8-1-12-6-16- г--д 
19); 12. Композитор, один із засновників віденської 
класичної школи (11-16-2-15-21). _______________о

гл 
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД р-.

«КАЛЕЙДОСКОП», ВМІЩЕНИЙ У НОМЕРІ
ЗА З ВЕРЕСНЯ Ц- Р. Г. З

годинниковою
СТРІЛКОЮ: 

Дратва. 
Озеров. 
Войнич. 
Секрет. 
Мандат. 
Картон. 
Парсек. 
Гончар. 

Панлін.

ф Остання неділя міся
ця, 25 вересня, свідчить про 
те, що клуби після літньої 
перерви починають активно 
працювати, запрошуючи кі- 
ровоградців гарно відпочи
вати перед початком ниф< 
го трудового тижня. У клу
бі інституту сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня молодь відпочиватиме у 
дискотеці «Старий грамо
фон». Початок вечора о 18 
год. ЗО хв.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО,

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
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--------Z'Э ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ ІР3’} 
Чардаш. СТРІЛКИ: 1. Чікаго.
Китиця. 2. Дарвін. 3. Клапан. 4. Ок- г І 
Султан. тава._ 5. Скерцо. 6. Вол- 
Глобус.
Нанеси;

I.
3.
5.
7.

9,
II. , Тестер.
13. Вітраж.
15. Корона.

17. Дорога.

• • • •

нов. 7. Гайдай. 8. Смолим. Г”П
9. Нокаут. ІО. Манжет,
11.
13.
15.
17.

12. Каскад.Тандем.
Вертеп. 14. Патрон. 

Кардан. 
Данина.

16. Гермес.
18. Парнас.

•••••••
Музичний калейдоскоп 

«Пол Макнартні в 
СРСР» — тан називати-
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РОЗБЕРІТЬСЯ В СОБІ о
0
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Роздивіться малюнки і 
в кожній групі відберіть 
символ, який, на ваш по
гляд, найточніше пере
дає названий далі стан:

ПІДРАХУЙТЕ БАЛИ
1) рух 2) спокій
а-4 а —10
6-8 6-8

в —2 в —2
г—10 г-4

3) впевне 4) непев
ність ність

а—10 а —10
6—8 6-8
в —6 в-2
г—2 г —6

8-13 БАЛІВ
Ваша поведінка зале

жить насамперед від ото
чуючих. Ви легко занепа
даєте духом, легко «ви
бухаєте». Неохоче вико
нуєте те, що вам не по
добається. На вас відчут
но впливає мікроклімат у 
колективі. Ви людина на
строю. не хазяїн своїх 
вчинків.

14-20 БАЛІВ
Пливете за течією, од

нак усе ж шунаєте свій

стиль. Здатні критично 
мислити. Коли логіка під
казує помилковість ва
ших поглядів, ви здатні 
їх відкинути.

21—27 БАЛІВ
Вважаєте себе непогрі

шимим і все ж підпадає
те під вплив. Намагаєте
ся балансувати між влас
ними принципами 1 ви
могами реальності. Пра
вильні вчинки здійснює
те інтуїтивно.

28 — 34 БАЛИ
Нелегко розстаєтеся зі 

своїми переконаннями, 
опираєтеся зовнішньому 
тискові. Ваша впертість, 
однак, грунтується не 
стільки на впевненості в 
правильному виборі,
скільни на побоюванні 
зостатися в дурнях.

35—40 БАЛІВ
Прямуєте до мети, вас 

не збити зі шляху. Однак 
ваші вчинки можуть на
правляти в потрібне їм 
русло люди, що добре 
вивчили цю вашу власти
вість. Тож намагайтеся 
не бути твердолобими. ф

о

О 
® 
« 
®
О

в

ві
ки-

меться новий альбом 
домого англійського 
конавця, право першої 
реалізації якого одержа
ла наша країна. Як від
значає американський 
журнал «Ритм», альбом 
запропонований Маккарт- 
ні для розповсюдження в 
СРСР як знак визнання 
музикантом значного 
вкладу Радянського Со
юзу у підтримку миру на 
планеті і як свідчення 
симпатій до радянських 
людей.

Новому альбому гру
пи із ФРН «Скорпіоне» ві
щують довге життя. 
«Жорстока розвага» — 
так називається нова 
платівка — міцно утри
мує лідируючі позиції у 
хід-парадах різних країн.

Прихильники «важ
ного металу» захоплено 
зустріли появу нового 
дисна відомої групи «Ай- 
рон Мейден» — «Сьомий 
син сьомого сина». Як 
відзначають оглядачі, піс
ні диска вирізняються 
глибиною, майстерністю і 
натхненням виконавців. 
Особливо виділяють піс
ню «Тільки хороше поми
рає рано», називаючи її 
справжньою подією, яка 
захоплює серце і дух...

За матеріалами зару
біжної преси підго
тував В. ЮТЖН.

р80одваяаЕааово®айаяа®моеаЕма^а®ова^оза

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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0 м. Кіровоград, 
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2-27-65; відді- 
{ і| ліе: номуніс-

тичного виховання - ч^6-79, 
4-64-21; комсомольського ]Тиття 
та економіки — 2-04-84; учнів- 

І? р, сьної молоді І соціальних проб* 
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