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Планат художників В. Шаповалова, В.

У Москві прой
шла зустріч зі спеці
алістами, які широко
застосовують таку
прогресивну форму
організації та опла
ти праці, як оренда.
Е Устинівському ра
йоні вона впровад
жується вкрай по
вільно —

Розмова про наці
ональні відносини в
СРСР — певною мі
рою цілина для на
шої
громадської
думки. Тому-то в об
говоренні цієї теми
до
однозначності
далека —

стор.

Прем’єра!
Нова
рубрика «Журналіст
Фоторепортаж із Республіканського
легкоатлетичного надмарафону —2 стор

Шаповалова

::::

ашішзд
номерсг

повернувся
пустки»
—
'

«Молодим комунар»

22 жовтня 1988 року

Світлана
Пешехонова,
Ніна
Лубцова,
Надія
Вовкобрунь
надоїли
понад '3500 кілограмів
молока від корови кож-

В. ПЕШЕХОНОВ,
секретар
комсо
мольської організа
ції колгоспу «Первое
мая».
Маловисківський
район.

Перша
висота

$
0

Ще на початку ниніш
нього року члени ком
сомольсько - молодіжно
го колективу МТФ № 2
колгоспу «Первое мая»
взяли підвищені соціа
лістичні
зобов'язання;
до 70-річчя з дня народ
ження Ленінського ком
сомолу від кожної коро
ви надоїти по 3100 кіло
грамів молока.
Кілька днів тому всі
дванадцять членів КМК
рапортували про достро
кове виконання соціалі
стичних зобов’язань. А

Нагороду

вручено
За підсумками Всесо
юзного соціалістичного
змагання
працівники
тваринницьких
ферм
Онуфріївського району
добилися високих показ
ників по виробництву і
продажу державі про
дуктів тваринництва у
період зимівлі худоби у
1987—1988 роках. Район
нагороджено Почесною
грамотою ЦК КПРС, Ра
ди
Міністрів
СРСР,
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

17 жовтня в Онуфріїв
ні в урочистій обстанов
ці відбулося вручення
високої нагороди пере
можцям змагання. Пер
ший секретар
обкому
Компартії України М. Г.
Самілик тепло поздоро
вив усіх трудівників ра
йону з трудовими пере
могами і побажав їм но
вих успіхів у виконанні
рішень
XXVII з’їзду
КПРС, XIX Всесоюзної
парткопференції,
Відзначалося, що район достроково виїюнав
річний план
продажу
хліба державі, Зростає
молока,
виробництво
м’яса, яєць, вовни.
Намічено
практичні
заходи по закріпленню і
примноженню досягнутих
результатів, виконання
яких буде відповіддю на
почесну нагороду.
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Свято
для рекордів
Комсомольсько - моло
діжна бригада механо
складального цеху № 2
нашого
підприємства
(групкомсорг Інна Нікітіна) ще 14 жовтня ра
портувала про виконан
ня зобов’язань, взятих
на
честь
70-річчя
ВЛКСМ. Колектив до-

ПЛЕНУМ ОБКОМУ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
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/
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20 жовіня відиувся пленум обкому пар
тії, який розглянув такі питання:
1. Про скликання XX11 і конференції об
ласної організації Компартії України.
2. Про хід виконання в області постано
ви 1ДК КПРС «Про стан боротьби із зло
чинністю в країні і додаткові заходи що
до запобігання правопорушенням».
З доповіддю в першому питанні висту
пив перший секретар обкому Компартії
України М. Г. САМІЛИК.

В обговоренні
доповіді
взяли
участь:
Г. Т. КОСТРОМІН — перший секретар Кіро
воградського міськкому партії, В. В. ДЗЮ
БА — секретар парткому Світловодсьного
комбінату твердих сплавів і тугоплавких
металів, В. А. ВАНСОВИЧ — перший секре
тар Петрівського райкому партії, А. П. ВЕ\
СЕЛУХА — машиніст-інструктор Помічнянсьного локомотивного депо Добровеличківського району, Л. О. ДЕЙНЕКА — перший
секретар Долинського райкому партії, 3. М.
КАРБОВСЬКА — завідуюча
молочнотовар\
ною фермою колгоспу імені Суворова
Голованівського району, Г. Д. СОЛЬСЬКА —
голова Ульяновського райвиконкому, М. А.
ПЕ1РУНІН — перший
заступник
голови
Олександрійського
райвиконкому,
голова
районної ради агропромислового об’єднан
ня, В. А. ДОЛИНЯК — секретар облвикон
кому, О. В. КУШНІР — керуючий трестом
«Кіровоградбуд», О. О. КОШУРКО — брига
дир слюсарів виробничого об’єднання «Чер
вона зірка», О. В. МАРТИНЮК
— перший
секретар
Новоархангельського
райкому
партії, Д. М. САЮШЕВ — бригадир прохід
ників (селище Смоліно Маловисківсьного ра
йону), Л. А. ПОЛІЩУК — сенретар партко
му колгоспу «Росія»
Новомиргородського
району, В. В. СКРИННИК —
голова реві
зійної комісії обласної парторганізації, на
чальник фінансового управління облвикон
кому, М. П. ПОЛЕЖАЄВ — бригадир трак
торної бригади
колгоспу імені
Калініна
Новгородківського району, О. О. СКІЧКО —
перший сенретар Олександрійського міськ
кому партії, Є. П. ТИТАРЕНКО
— телятниця
радгоспу
«Червоний
землероб»
Бобринецького
району,
Ю.
Г.
ЦЕЛИХ
—
перший
секретар
_ ,
__ г
....
Олександрійсь
кого
райкому
В.
І.
БАРАХТІИ
—
------партії,
------— голова колгоспу
Імені Дзержинського
Компаніївського району, В. Я. КРУЦЕНКО
— перший секретар Новоукраїн^ьного рай
кому партії.

У прийнятій з розглянутого питання по
станові передбачено скликати чергову об
ласну партконфереіщію 23 грудня цього
року. Затверджено її порядок денний І
норму представництва, а також утворено
комісію по підготовці конференції. Схва
лено тези звітної доповіді обкому партії
XXIII обласній партійній конференції.
З інформацією у другому питаній поряд
ку денного виступив секретар обкому пар
тії В. К. ДРИМЧЕНКО.
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Ленінського комсомолу
ударного
молодіжного
суботника. Комсомольці
дали слово досягти 28
жовтня найвищої о вир
бігку з початку нинішнього року.

комсомольський
Відбувся пленум Гайворонського
райкому
ЛКСМ
України,
який
розглянув питання про
роботу райкому комсо
молу по ідейно-мораль
ному, інтернаціонально
му та патріотичному ви
хованню молоді.

іо. дєтков,

заступник
секре
таря комітету ком
сомолу Кіровоградського заводу «Гідросила».

Розглянуто
організа
ційне питання. У за язку

КОМСОМОЛУ—70
Інформація про заходи, присвячені 70 річчю ВЛКСМ
Кіровоградський міськком. Кіровсьиий і Ленінський райко
ми комсомолу, молодіжне об’єднання «Союз» пропонують озяти участь у святкуванні ювілею Ленінського комсомолу з 2»
по ЗО ЖОВТНЯ цього року. У програмі свята:

«Хто такі «неформали»?», «Звідки прийшли металісти?» —
про ці та інші питання стосовно молодіжних течій ви зможете
поговорити на відкритті прес-клубу «Діалог» 25 жовтня о 18.00
в будинку культури імені Компанійця.
Перші секретарі райкомів комсомолу готові з вами познайомитися 26 жовтня о 17.00 в будинку культури імені Калініна на вечорі-зустрічі «Комсомольська доля».
27 ЖОВТНЯ о 19.00 у БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ЗАВОДУ РАД1ОВИРОБІВ - ТЕАТРАЛІЗОВАНИЙ ПОКАЗ МОДНОГО ОДЯГУ. Якщо
ви зробите собі оригінальну зачіску, зможете стати переможперемож
цем НОНКУРСУ МОДНИХ ЗАЧІСОК.

-27 жовтня о 20.00 в кінотеатрі «Комсомолець» представни
ки Комітету захисту миру, молодіжний клуб «Аеро», новий
англійський фільм — у програмі політвечора «Ми звинувачує
мо імперіалізм».
Можливо, поряд з вами живе ветеран комсомолу. Допомо
жіть йому під час проведення акції «Милосердя» 28 жовтня
по всьому місту.
ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ
«ГІТАРА,
ПІСНЯ,
МОЛО
ДІСТЬ». Чотири пісенних тури, а таксж ЛОТЕРЕЯ,
о якій ви
зможете виграти диски улюблених виконавців, — у БК ЗАВО
ДУ РАДІОВИРОБІВ 28 ЖОВТНЯ о 19.00.

Спартакіада вузів міста у спортзалах інституту сільгоспма-шинобудування, педінституту, льотного училища, а також на
стадіоні «Ікар» 26, 27, 28 жовтня о 17. 00. Футбол, волейбол,
гандбол, настільний теніс, показові виступи самбістів, дзюдо
їстів, каратистів.
І кому ще немає навіть 12 років і хто тільки мріє стати
Всіх,
комсомольцем, чекає відеокафе «Юність» 29 жовтня о 12.00
на програму «Улюблені мультфільми».
Пантоміма, танець, гумор, пісні, рок-музика в естрадному
концерті кіровоградської самодіяльності в БК заводу радіовиробів 29 жовтня о 18.00. Квитки продаються в БК підпри
ємства 1 в райкомах комсомолу.
ЦІКАВІ ФІЛЬМИ, КРАЩІ ДИСКОТЕКИ 8 програмі молодіжних
вечорів У КІНОТЕАТРАХ «ЯТРАНЬ» ТА «МИР» 29 ЖОВТНЯ
З 20.00.
ПЕРШИЙ ТУР ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСУ КРАСИ
29 ЖОВТ
НЯ О 18.00 У ТЕАТРІ ІМЕНІ КРОПИВНИЦЬКОГО.
Ваших букетів і експозицій чекає ВИСТАВКА КВІТІВ
ОЇ КЕБАНА» У КІНОТЕАТРІ «ЯТРАНЬ» з 25 по 29 ЖОВТНЯ, 29 ЖОВТ
НЯ вперше — аукціон виставочних робіт.

В усіх залах, на всіх заходах свята — лотереї, виставкипродажі книг, сувенірів та інших товарів.
ЗО жовтня о 18.00 у будинку культури авіаторів ви зустрі
нетеся з переможцями всіх конкурсів свята, а також з колек
тивами молодіжного об’єднання «Союз» та групою «Екіпаж»
під час шоу-програми «День народження».
Телефони для довідок: 2-78-03, 3-30-63, 4-98-71.

В обговоренні інформації взяли участь
€. АЛЕКСАНДРОВИЧ
АЛЕКСАНДРОВА. . — _____
В. Є.
перший
секретар Кіровсьного райкому партії м. Кірово
града, Б. С. ЯСИНОВСЬКИИ
—
начальник
політвідділу управління внутрішніх
справ
облвиконкому, Б. П. ХИЖНЯК — начальник
управління народної освіти облвиконкому,
В. К. ЖМУР — машиніст електровоза локо
мотивного депо ст. Знам’янка, М. Ф. ПОТОПАЛЬСЬКИИ — перший заступник проку
рора області.

В обговореному питанні прийнято поста
нову.
У роботі пленуму обкому партії взяв
участь інспектор* ЦК Компартії України
В. В. ОРЛОВ.

Є«Є9Є©Є9 ©

бився відмінних резуль
татів: виконання щомі
сячних завдань з по
чатку року тут стано
вить в середньому 114,8
процента, продуктивність
праці зросла на 5,2 про
цента, 96,2 відсотка про
дукції здається тільки з
першого подання.
Члени КМК стали іні
ціаторами проведення на
заводі у день ювілею

ееееее®еевве®о

ЛЕГКОЇ ХОДИ!
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з від їздом на навчання
з Київську вищу партій
ну школу пленум ЗВІЛЬ
НИВ Наталю Німчук від
обов’язків першого сек
ретаря райкому комсо
молу. Першим секрета
рем Гайворонського рай.
кому ЛКСМУ
обрано
Олега Мельника,
який
працював
заступником
завідуючого
відділом
комсомольських органі
зацій цього ж райкому.
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На черговому плену
мі Голованізського рай
кому ЛКСМУ було роз
глянуто питання про ро
боту комітетів комсомо
лу по перебудові ідей
но-політичного, мораль
ного і патріотичного ви
ховання молоді у- від
повідності з вимогами
постанови бюро обкому
Компартії України.
Розглянуто
організа
ційні питання.
У зв'яз
ку з переходом на гос
подарську роботу пленум
звільнив
Сергія
Осипенка від
обов язків першого секретаря
райкому
комсомолу,
Першим
секретарем
райкому ЛКСМУ обрано

Миколу

Животовського,

який до цього працював
Другим секретарем рай
кому.
Пленум обрав другим
секретарем
райкому
ЛКСМУ
Сергія Душка,
який до цього працював
директором голованівського «Райсільгоспемерго».

Республікам с ь.
кий надмарафон,
присвячений
70річчю з дня на
'•4 родження ВЛКСМ,
продовжив
СВІЙ
шлях ПО землі КіроЕоградщмни.
18 квітня легко
атлетичну
збірну
України привітно
зустрічали на кор
доні
Кіровоград
ської та Черкась
кої областей в се
лищі Косари. Гос
тинний
хліб-сіль
посланцям нашої
КОМСОМОЛІ!...
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знову — марафон.
Три дні тривав
Цей ~ республікан
ський пробіг на
Кіровоград щ и н і.
Спортсмени мину
ли п ять
районів
області — Олександрівський, Знам’янський,
Олек
сандрійський, Онуфріївський
та
Світловодський. 20
жовтня естафетну
паличку було пе
редано Полтавщи
ні.
Легкої тобі хо
ди»
радянська
молодь, як у над
марафоні, так і у
твоїх добрих ді
лах!

«Молодий комунар»

22 жовтня 1968 року
47 сортів ковбаси на магазинних прилавнахі А ще —
окорок, різноманітні види копченостей. І все це без
черги і за звичайними цінами. І все це не десь за кор
доном, а у нас, точніше — в Цілиноградській області.
Прочитавши статтю в «Известиях», де розповідалося
про магазини в Цілинограді, мої знайомі наступного
дня брали газету з собою на роботу — показати то
варишам.
До речі, в тій же статті сказано, що ще два роки
тому жителі Цілиноградської області не могли і мрія
ти про такий достаток. Поки не почали розвивати у се
бе орендний і сімейний підряди, інші нові форми гос
подарювання на селі. І як було сказано, для тих, хто
зараз повним ходом рапортує про все вищі і вищі
цифри охоплення колгоспників новими формами, а в
магазинах в той же час немає й натяку на розширення
бідного асортименту продуктів, почути і взнати наведе
ні факти — все одно, що опинитися голому на площі...
Хто ж він такий, орендатор! Сучасний чудотворець!
І що він собою являє в нашій області, в якій, судячи з
цифр, реформа на селі йде повним ходом!

районі перейшла на колек
тивний підряд і швидко
дала всім зрозуміти, що
високопродуктивна і висо
коякісна робота залежить
не тільки від закликів, а й
від безпосередньої мате
ріальної
зацікавленості.
Але, мабуть, і справді ро
били це дуже швидко, бо
в кінці року правління кол
госпу, побачивши їхні за
робітки, видно, злякалося
появи «мільйонерів» серед
своїх земляків і твердою
рукою повело зрівнялівку.
Пройшли роки і керівни
цтво колгоспу тепер дово
дить
механізаторам, що
колективний підряд — це
дуже вигідно для всіх, А

як йому підсунули «слаб
ких» поросят, тобто як Ми
кола сам каже, він «виру
чив» колгосп. Якось тепер
виходить зі становища —
те, що зовсім слабеньке,
бере додому, «на дієту».
А як набере потрібну вагу
•— знову сюди, в загін. Хо
ча зрозуміло, що на кінце
вому результаті це все-та
ки позначиться.
А одного разу все ж не
на жарт злякався: рапто
во захворіло майже все
поголів’я.
Помчався
за
фельдшером.
Виявилося,
що колгосп видав комбі
корм для курей, від яко
го свині ледве оклигали.
А потім Миколі довелося

му, мабуть, голів триста, бу
ду працювати з напарником.
Це добре, що він не
втрачає оптимізму попри
все. Попри що? Може, бай
дужість керівників
кол
госпу які, звичайно, чу
дово розуміють, як багато
значить перший приклад у
впровадженні нової справи
і все ж залишили свого
першого орендатора один
на один зі своїми (своїми?)
проблемами? За півроку
ніхто так і не побував у
нього, не поцікавився, як
йдуть справи.
Втім можливо, є інші,
більш важливі діла. Як, на
приклад, перехід на підряд
не однієї людини, а цілого

вручну,
без механізації«
Але ж зараз все це повніс
тю в компетенції самого
колективу ферми,
котрий
вже сам може розпоряд
жатися своїми фінансами.
_ Але ж ми і хотіли о
знати, скільки у нас грсшей, хто скільки заробив,
але все це для нас таємни
ця — каже одна з доярок»
Ви помітили, що я не на
зиваю прізвищ своїх спів
бесідниць? Тому ЩО вони
мені їх не називали, від
верто зізнавшись, що прос
то побоюються.
І це ДО
речі, ще раз говорить: не
почувають вони себе тут
господарями, після десяти
місяців роботи на підряді

РІК тому Микола КарЩЕпенко
мав досить при

марне уявлення про орен
ду, підряд. Та й навряд чи
все це було йому потрібне.
Хоча б тому, що не мало
ніякого відношення до про
фесії телемайстра, яку він
обрав після служби в ар
мії. Зате тепер Микола сам
може називатися цим мод
ним нині словом — орен
датор. Після того, як у
квітні взяв на відгодівлю
вісім десятків поросят.
І хоч спливло уже пів
року, ми з першим секре
тарем Устинівського рай
кому комсомолу Олексан
дром Щерюком виявилися
першими, хто поцікавився
справами єдиного в кол
госпі «Більшовик» оренда
тора.
Микола вийшов з хати,
тримаючи за ручку малень
ку Ольгу.
— Підемо, подивитесь
моє господарство.
Розмістилося
воно
8
кількох десятках метрів,
на цій же вулиці, в садибі
з напівзрушеною хатинрю.
Ми стояли біля огорожі,
Микола розповідав про те,
що не пожалкував витрат
на встановлення дорогої,
але надійної і довговічнішої металевої сітки за
мість дощатого паркану,
як раніше намічав. Але
шкодував, що не зробив
покриття, де були свині.
— Влітку воно, звичай
но, не має значення, але
коли
наступають холоди
1 пора дощів, то це дасть
про себе знати...
Показував
на дальній
огороджений куток:
— Он ту партію тварин
вже збираюсь здавати.
А маленька Оля, бавля
чись біля огорожі, звичай
но, ще не могла усвідоми
ти, на який сміливий і ри
зикований крок відважився
її батько — без досвіду і
навичок догляду за твари
нами, без спеціальних еко
номічних знань. Але, як сам
каже, не жалкує...
Чому ж все-таки тільки
він один взяв індивідуаль
ний підряд? Якщо бути
ТОЧНИМ, ТО в колгоспі є
ще орендатори — бригада
вірменів на чолі з Стані
славом Гасановим, котрі в
червні взяли підряд на
відгодівлю 150 бичків. Але
з самих колгоспників ніхто
не виявив такої ініціативи.
Деяке роз’яснення мо
же дати стаття, вміщена
наприкінці березня в ра
йонній газеті, і присвячена
саме колгоспу
«Більшо
вик», яка так і називалася
—- «Протидіють перебудо
ві». Звинувачення серйоз
не і стосувалося воно не
тільки і не стільки керів
ників господарства, як са
мих рядових колгоспників.
Виявилося, що виробіток в
цьому колгоспі один з най
нижчих по району, зате за
робіток — найвищий. З
цим погоджується і голов
ний економіст
колгоспу
Л. Ф. Карпенко: справді з
року в рік все знижували
і знижували норми виро
бітку, відповідно зростав
заробіток, але тепер гро
ші треба не одержувати, а
заробляти.
Це так, але ось минулої
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осені молодий тракторист
Вадим Колісниченко взяв
підряд на відгодівлю 40
телят.
Але не довівши
справу до кінця, розір
вав
договір
і
зараз,
судячи з усього, більше
не збирається бути орен
датором. Чому? Тому що
вже намучився: концкормів не вистачало, колгосп
нічим не зміг зарадити
(зоотехнік колгоспу
Г. І.
Бадиченко, щоправда, ска
зала що невдалим вия
вився період — адже взим
ку ніяких зелених кормів,
зрозуміло, немає). Не зміг
колгосп виділити оренда
тору і конячину, а без неї,
звичайно, яка робота.
А ще раніше відважили
ся на підряд в рослинницт
ві два брати Віктор і Воло
димир Бадиченки. І знову
невдача. Вони хотіли взяти
200 гектарів кукурудзи, а
колгосп наполягав — як
що лан у, нас на 280 гекта
рів, то беріть всі двісті ві
сімдесят. До того ж не
змогли знайти з орендато
рами спільної мови і під
час польових робіт, адже
і вони — механізатори, —
і їхня техніка вкрай були
потрібні колгоспу під час
посівної кампанії.
Тому, мабуть, не випад
ково
Любов Федорівна
Карпенко на запитання, чо
му колгоспники так неохо
че беруть підряд, обмови
лася:
— Не вірять люди...
Скільки ми вже втрати
ли від цього зневір’яі Але
ж і на порожньому місці
воно не з’являється, згодь
тесь. Зараз, якщо брати по
Устинівському району, то
чисельність працюючих за
новими формами значно
більша у тваринництві, ніж
у рослинництві. Саме по
собі це не дивує: взяти на
відгодівлю телят чи сви
ней буває значно легше,
ніж доглядати за соняшни
ком, чи, тим більше, буря
ками Але ось факт: ще
п’ять років тому 8 колгоспі
імені Суворова бригада
механізаторів першою в

• Із телемайстрів — в орендатори.
Чи потрібні колгоспу «мільйонери»!

• «Хтозна, чи на підряді ми... Не знаємо».
Ф Школа гарна, а вчитись нікому.

ті — не вірять. І все тут...
Діла давно минулих днів?
Але ось приклад цьогоріч
ний. Бригадир механізато
рів В. Мельниченко з кол
госпу імені Ватутіна, пе
рейшовши на підряд, почав
вимагати
самостійності,
конфліктувати з керівницт
вом колгоспу. Конфлікти
були вирішені елементар
но: зараз бригадир нічого
не вимагає, бо його звіль
нили з цієї посади нібито
за
порушення трудової
дисципліни з дуже сумнів
ними доказами цього по
рушення. Зате сам цей
факт став чудовим дока
зом того, що підряд під
рядом, а своє місце треба
знати. Бо якщо говорити
про справжній підряд, то
серед його наслідків мож
ливі й такі неприємні мо
менти, як залежність ке
рівників від рядових кол
госпників, від того як во
ни
організовують
їхню
роботу які надають умови,
врешті-решт може
навіть
постати питання про до
цільність тримання в кон
торі колгоспу такої кіль
кості службовців.
Хоча, звичайно, так від
крито душити підряд, як у
колгоспі імені Ватутіна, на
вряд чи хто зважиться. Є
інший шлях, не робити ні
чого «проти», але й вза
галі нічого не робити, не
допомагати.
Повернемося до нашого
орендатора. Миколи Карпенка. Все-таки брак дос
віду дав про себе знати:
беручи свиней, не помітив,

знову брати в руки лопату
і викидати зі сховища на
зад п’ять тонн цього ком
бікорму. До речі, стосовно
корму. Пам’ятаєте, зоотех
нік з приводу невдалої
спроби взяти взимку під
ряд говорила про те, що
тоді просто не було зеле
них кормів. Карпенко пра
цював влітку, то ж чи бу
ли в нього корми?
— Ні гарбузів ні кавунів
не було, — відповідає Ми
кола, — в основному ви
користовував концкорми.
Тут же, на подвір’ї, —
велика вагонетка, в якій
Микола вручну розмішує
комбікорм. Про кормозмі
шувач йому залишається
тільки мріяти... Втім, наш
орендатор старається ви
ходити із становища —
купив у магазині
ручний
кормоподрібнювач,
соло
морізку.
Взагалі багато Що зале
жить від власних рук. Кар
пенко наприклад, самотуж
ки
склав
трактор.
І
тільки місяць тому колгосп
виділив своєму першому
орендатору гужовий транс
порт...
— Скільки ж ти очікуєш
в цьому році прибутку? —
запитую у Миколи.
— Зараз витрати і при
буток майже однакові —
зіграло свою роль і вста
новлення металевої сітки,
і витрати на комбікорми
через відсутність зелених
кормів і слабість поросят.
Але ОПТИМІЗМУ він не
втрачає.
— На наступний рік візь-

не впевнені, що не вер
нуться назад старі часи. Бо
й нових часів вони не від
чувають: «може це й є під«
ряд. не знаємо».
Як,
виявляється, легко
скомпрометувати
новб|
Дати орендатору хворих
поросят, переплутати комбікорми для них, тягнути
з виділенням транспорту, а
при переході на колектив®
ний підряд на фермі —* не
подумати
завчасно
про
встановлення
лічильника
на кожному корівнику, про«
колективу молочної фер вести іншу підготовчу роми.
боту, щоб справді кожна
На початку року тут від ланка була на підряді (са
булися
збори, на яких ме за такої умови кожна
представник обкому партії доярка бачитиме результа»
докладно розповів дояр ти своєї праці).
кам про переваги і неза
Звичайно це все можна
перечні плюси підряду. І назвати елементарною байось я розмовляю з жінка дужістю,
яка грунтується
ми, які вже десять місяців на тому, що нове саме
працюють за новим мето собі проб'є дорогу. Але
дом.
чому ж тоді так «наганяти»
— Хтозна, чи на підряді цифри охоплених новими
ми чи ні... Може, так всю формами господарювання?
ди, тоді і в нас, значить, В «Більшовику» 54,5 про«
непогано.
цента
колгоспників
пра
= І що ніяких змін не цюють на різних формах
відчули, скажімо, у заро підряду, Цифра перепон®
бітку?
лива, як втім, і в цілому
— Заробляти стали біль» по району рапорти про пеше, бо тепер у нас кожна рехід на нові рейки досить
на дві корови більше об справні. Тільки чи позве*
слуговує, але замість під чаються вони якимось чи«
ряду —> як нам його пояс ном на
прилавках наших
нювали — у нас справжня магазинів?
зрівнялівка:
одна ланка
втім, справа не тільки В
працює відмінно, а інша цьому. Коли ми в’їхали в
майже на тисячу літрів на село Сонцеве, Олександр
доює менше, а отримують Щерюк показав мені кра
всі з загального котла по сиву нову будову восьми
рівну. Ми говорили: давай річної школи:
те переведемо на підряд
— Школа гарна, а вчи
не тільки ферму в цілому, тись немає кому. Восьмий
в й кожну ланку.
Але клас
практично відсутній
нам відповіли,
що не- — немає учнів. А всього
можливо
налагодити тут навчається до тридцяти
облік, хто скільки
кор
школярів. Тікає молодь з
му витрачає, хто еконо села.
мить електроенергію, хто
Микола Карпенко повер
ні...
нувся до свого села з рай
Говорили
трудівниці І центру Бо відчув — тут
про інші турботи: як важ зможе зайнятись
ділом»
ко тягати по 40—50 кіло
Але для цього требе бути
грамів норму по багнюці ОПТИМІСТОМ, щоб йірити е
через усе подвір’я як не ✓спіх попри есе .
обхідний
фермі
Трактор
Поки Микола --»дин.
Для перевезення кормів,
М МЕДВЕДЬ.
ЯК
складно
працювати
Устинівсьний район.

«Молодим комунар»

До 70-річчя ВЛКСМ
ЛЯ них це було

свято.

Адже дехто
востаннє
Д
бачився ще до війни. І ось

тепер вони зустрілися —
випускники Петрівської СШ
№ 3 1940-го року. Ті май
же п'ятдесят
років,
ЩО
спливли після прощального
дзвінка, кожен з них про
жив по-різному: чийсь шлях
від рідного Петрового про
ліг аж до Москви, а хтось
тут же в школі і залишив-

школі і ми, розповідаючи
КОЖ ЄН про свій життєвий
шлях, вже говорили не тіль
ки для своїх товаришів, а
й для цих м-олодих людей,
у яких ще все
попереду.
Мабуть, це правильно, ад
же кожне молоде поколін
ня вчиться жити у поперед
нього. Але щось ми всетаки втратили на
цьому
шляху...
Наприклад, мій друг Хар-

22 жовтня 1988 року

коли з приводу і без при
воду згадують ці роки, не
обтяжуючи себе аргумента
цією, це вже схоже на ксн’кжтурщиму, шкоди від якої
не менше, ніж від напів
правди.
Перед війною я працю
вав завобліком Петрівського райкому комсомолу. Тоді
в штаті райкому було всьо
го два чоловіки — я і пер
ший секретар. Це
може

...А райком складався
ся працювати викладачем.
Один з випускників — Ми
кола Іванович ДАВИДЕНКО,
працював з Петрівському
райкомі ЛКСМУ,
Кірово
градському обкомі комсо
молу, в ЦК ВЛКСМ. Тож ве
терану на своєму прикладі
є що згадати про славний
шлях Ленінського комсомо
лу:

— Нашу зустріч колиш
ніх однокласників ми намі
чали відзначити як
суто
особисту подію. Але при
йшли
учні,
котрі
за
навчаються
в цій
раз

лампій Савович Решотка, з здатися дивним, якщо по
котрим ми сиділи за -однією рахувати сьогоднішню кіль
партою, і який зараз пра кість працюючих в комсо
які
цює доцентом Полтавського мольському апараті,
кооперативного
інституту, все одно не можуть роз
згадував, як приймали нас в ворушити часто інертних і
комсомол —• за комсомоль пасивних рядових комсо
ськими квитками їхали на мольців, Може, тоді нам
Зараз, коли ми говоримо
машинах з прапорами,
з легше було організовувати
про численні біди в комсо
музикою...
роботу, тому що сама мо
Я вступив до комсомолу лодь була активною і в її молі, я б винуватив у цьо
в 1937-му. Щоправда, зараз середовищі знаходилися не му не тільки саму молодь.
Просто ми втратили
дуже
при згадуванні цього року
виникають певні асоціації, формальні лідери, які вели багато чудових традицій, за
масову
виховну
пов'язані зі сталінськими за собою? Щоправда й нам пустили
репресіями. Говорити прав доводилось працювати з роботу, я вже не кажу про
трудове виховання. Ми, на
ду, звичайно, треба, але ранку і до ночі...
приклад, у свій час кожне
літо працювали в колгоспі
— від першого дня до ос
таннього. Х-оча це теж
не
може служити ідеалом тру
дового виховання.
однак
тепер кинулися
в
іншу
крайність — всю весну до
рослі дяді і тьоті ламають
голови, як створити най
кращі умови для відпочин
ку не тільки жовтенят і піо
нерів, а й для відносно до
рослих комсомольців,
які
потім в піонертаборі зроб
лять показовий «Трудовий
десант» на лани сусіднього
колгоспу і на цьому
все
трудове виховання
закін
читься. А дорослі дяді
і
тьоті, ледве відійшовши від
напруження під час роботи
пі оперт зборів, потім лише
похитують головами, читаю
чи про американських • мі
льйонерів, котрі змушують
своїх дітей витирати на ав
томобілях скло на
пере
хрестях за якихось десять
центів...
Нас виховував сам час,
складні і нелегкі обставини
нашого життя. Але роль
комсомолу ніколи не втра
чалася. Пам’ятаю, майже
відразу після Сталінградської битви постало питання

з ДВОХ

їм л цієї дівчини — Оксана СМОКВіНА. На Кіровоградському заводі радіовиробів
вона віднедавна, але сумлінне ставлення до роботи і доручень підвищило її авто
ритет: уже вдруге молодь дільниці Нз 16 обрала Оксану своїм комсомольським ва
тажком.
Фото В. СЕМЕРКА.

сінешні двері, І на
РИПНУЛИ
з’явилася восьмирічна Юля!

ЧОЛОВІК:
про створення районних ко
мітетів комсомолу в Сталінградській області, секрета,рем одного з них був і я.
На нас лягло відповідальне
завдання —
відновлення
комсомольських
організа
цій, а для цього мали спра
ву з кожним
комсомоль
цем --- чи не зронив свого
звання під час воєнної ли
хоманки, на
відновленні
народного господарства.
Подібну роботу проводи
ли і в Кіровоградському об
комі комсомолу, де з 44-го
року я працював
другим
секретарем. В сорок шосто
му ро-ці в складі делегації
Кіровоградської «області від
правився на XIII з’їзд ком
сомолу України. На знімку
ви бачите нашу делегацію.
Згодьтесь, що рі-зниця між
нею і нинішніми численни
ми -організаціями істотна...
Потім були XIV і XV з’їз
ди комсомолу України, де
обирався
членом
ЦК
ЛКСМУ, XI, XII, і XIII з’їзди
ВЛКСМ, навчання в Цент
ральній
комсомольській
школі, робота в ЦК ВЛКСМ
— відповідальним «організа
тором. Працював з
1952
року секретарем Вологод
ського -обкому комсомолу,
поті/л перейшов на партійну
роботу. Зараз на пенсії і
живу там же, у Вологді.
Інколи мене запитують:
раз я працював весь час в
апараті (саме в той час, ко
ли він все більше набував
бюрократичних рис), то
я
теж, мабуть, був активним

вона тут — один з ветеранів. Є й інші
дівчата, котрі пішли в доярки, лишилися
в рідному селі Перемога. Не знаю чому,
але всі вони виявили бажання працюва
ти разом з Юлею. Так і народився ком
сомольсько-молодіжний колектив.
Нещодавно колгосп імені Шевченка
роз’єднали. Відділилося від цього госпо
дарства село Перемога і утворився тут
ще один колгосп з такою ж назвою.

порозі

— Мамо, а мені бабуся дозволила ко
рову подоїти, — похвалилася. — І вдало
ся! — Очі дівчинки світились радістю.
Того зимового вечора Юля не знаходи
ла собі місця в тихенькій сільській осе
лі. Показувала мамі, як доїла, тулилася
до баби Параски:
— Ви казали, що корова брикає, може
стукнути. Вона ж стояла тихенько. — І
вже з надією: — Може й завтра видою
корівку, га?
Дорослі тільки посміхалися: хан ті
шиться дитина.
Випускний вечір Юля Малишко запа
м’ятала, здається, назавжди. Всі були
нарядними, аж наче подорослішали враз.
Кожному хотілося похвалитися своїми
намірами на майбутнє. Одні, з тих, хто
надумав у місто мандрувати, малювали
райське життя у гамірному вирі вулиць.
Дехто думав до дев’ятого піти. Про кол
госп не говорили.
Купною вчорашні восьмикласними ру
шили на околицю села —
зустрічати
сонце. Втомлені від нічного прощального
співу, від танців, розмов. Йшла з подру
гами. котрі побрались за руки, і Юля.
Мовчазна і тиха. Вона, мабуть єдина не
знала, що робитиме далі.
Хотілося і їй у місто, до отого міського
люду, який завжди чепурний і охайний.
Хотілося й вчитися...

СВОЯ ДОРОГА
Додому повернулася пізно.
На диво,
спати не хотілося. Скинула випускне
плаття І розгубилася: лягти спати? А мо
же,,,

Хутенько одягнула стареньку, поноше
ну одіж і поспішила на ферму.
Солодко спалося в цей час вчорашнім
Юліним однокласникам. Вона ж майже
бігла на ферму. Як прийшла того ранку,
так і залишилася тут дояркою. То було
одинадцяте червня.
Звідтоді й трудиться Юля Малишко
дояркою. Неговірка, спокійної вдачі мо
лода жінка, коли прийшов я на ферму,
вичищала з-під корів. Відставила вбік
відро, глянула на свої брудні руки, по
тім на мене, і швиденько, наче соромля
чись, сховала їх за спину.
Потім, коли ми розговорилися, і Юля,
неначе шукаючи своїми руками роботу,
бралася поправляти без потреби чи то
відро, чи ще щось, я бачив її натруджені
долоні.
На фермі ІОлю люблять всі і давно.
Напевне, ще звідтоді, як школяркою бі
гала помагати доїти корів мамі Тепер

учасником цієї бюрократк- <
зації? Що на це
сказати?
Звичайно, паперів все біль,
тало, а активної життєвої
роботи ставало все меищ§.
І в тому, що сьогодні 3 таними труднощами доводи
ться ламати старі методи і *
форми роботи, є вина, ма
буть, і нашого покоління.
От тільки огульна критика
минулого- ще ніколи не до«
помагала. Адже був і чима
лий досвід дієвої, резуль
тативної роботи.
Так, молоді треба вчитись
і на наших
прорахунках,
але бажано було б,
якби
вона вчилась і на наших
досягненнях...
Нині я очолюю раду ве
теранів комсомолу, готуємо
книгу до 70-річчя ВЛКСМ,
в якій намагаємось охопити
різноманітний
і
цікавий
шлях комсомольських ор
ганізацій багатьох сіл і міст
Вол-огодщини. Розповісти є
про що і, думаю, молодим
читачам буде про що діз«
матися, чомусь повчитися.
А сюди на зустріч я при
віз книгу, 8 и пущену у Во
логді до 60-річчя комсомо
лу, і коли завітав у
свій
рідний Петрівський райком
ЛКСМУ, прикро було діз
натися, що такої книги на
Кіровоградщин!
немає.,.
Хлопці з райкому з цікавіс
тю і заздрістю розглядали
альбом і лише жалкували:
— І нашій молоді було б
про що розповісти...

У селі цьому зраділи: раніше ж Пере
мога вважалась неперспективим селом.
Багато звідси подалося сімей у багатші
господарства. Дійшло до того, іцо навіть
у восьмирічній школі трохи більше трид
цяти учнів.
Тепер’усе навпаки. Повертається люд у
Перемогу, повнокровнішим стає життя?
Важко дівчатам на фермі. Зрозуміло’
господарство тільки стає на ноги. ‘ Коли
відділялися від колгоспу імені Шевчен
ка, добавилося в корівник худоби На дві
корови збільшилася і Юліна група. Зви
чайно — на малопродуктивних. От і
впали надої в її групи.
Зима для тваринників теж не мед. Ко
ли мені розповіли про умови праці на
фермі, аж не вірилося, що такі біди пе
реборюють дівчата...
...Бувало, прийде Юля на роботу взим
ку, а в корівнику все позамерзало Вода
в трубах теж. Худоба реве. Отоді’із ка
рих очей і течуть сльози. Це ж поки по
кличуть механізаторів, щоб розігріти па
яльними лампами замерзлі труби

М. ДАВИДЕНКО,
ветеран комсомолу.

На знімку: делегація Кі
ровоградської області на
XIII з’їзді ЛКСМУ. 1946 рік.
В нижньому ряду, крайній
зліва — М. І. Давиденко.

Плачуть через
чиюсь
безвідповідаль
ність. Коли я розмовляв з доярками, ті
показали мені
на двері.
Щілини між
дошками ■— в два-три пальці. Через них
і сніг залітає в корівник. Стеля провисає,
дивись, ще впадуть на когось протрухлі
дошки,
*
_ Ні»
кажіть> а працювати дівчатам
важно. Юля в розмові згадала про корів,
як! в Голландії. Засміялися всі. Куди нам
ТО1 Голландії! Хоча б по три тисячі за
рік надоїти...
к
Знаєте. — звертається до мене К?ля,
ми 6 теж змогли значно збільшити
лл
норову, якби не таке ставлення
до нашої праці.

Що правда — то правда. Завідуючий
молочнотоварною фермою, який на цій
посаді працює декілька місяців — з дня
утворення колгоспу, теж такої думки:
Дівчата на чолі зі своїм групком-<
соргом -- Юлею Малишко доїтимуть
гшЬШЄ’
станемо на ноги, дивись, :і
V )ви покращимо. Вже й так багатень
ко — понад дві тисячі надоїли.
іХ11’ надо*ли мало, — сумно заперег Я’ ~~ але все> що можемо, повір
те робимо.
Я допитувався в доярок, а що ж вони
роблять у Вільний Від роботи час, як у
якіпь3 В1.дпо.чинком? Зізнаюсь — задавав
ип™пГІШШ> нежнттеві питання. Бо вільіірмч ЧЗрУ 8 АОЯР°К' принаймні,
в оцих,
немає. Все —— робота.
госпіЛояеЙ р 1 ос,,овної роботи в колм„ V іп. 50яР?а заповнює роботою вдо*
сом і о /11’ Ц1€1 ПРиемНОЇ з ніжним голоеч М
КаЖутв подруги по роботі РаІііі киоіо ™’ ®а"?я
Стерпу, також з
їх І ялпягт346'0’ ДВ11ІКО діток. Хлопчиків,
го я
1 иагодУвати треба, старпгоомкамн пУ. СП0РЯднти. І все ось ними
боті'І по м?т'0'І0В,',ОМ-' Силї>ннми на ро-материнському лагідними втома.

с. Перемога,
*° ЯР0ВИЙ
Добровелнчківеький район.

- .«Молодий комунар»

Про національне питання

22 жовтня ”2988 року
МВАГА громадськості в
* наш переломний час,
час перебудови привернута
до багатьох складних проце
сів розвитку радянського
суспільства. Не виняток і
національні відносини. До
сягнення нашої країни у
галузі вирішення
націо
нального питання загально
відомі, і їх змушені визна
вати навіть дуже далекі від
симпатій до соціалізму лю

ді. Посилаючись на відоме
положення К. Маркса про
перспективи асиміляції єв
реїв, Ю. П. Сурмін не роз
криває самого поняття «аси
міляція» в усій його глиби
ні. Як відомо, добровільна
асиміляція
являє собою
складний і тривожний про
цес, який зовсім не відмі
няє розвитку національної
мови і культури. Реально
існуючі при соціалізмі дві

Ми повністю підтримує
мо Ю. П. Сурміна у тому,
що гласність вимагає квалі
фікації. Залишається жал
кувати, що мимо уваги та
кого висококваліфікованого
спеціаліста з наукового ко
мунізму пройшла одна з
публікацій «Молодого ко
мунара» по темі його ін
терв’ю. Ми маємо на увазі
вищезгаданий лист П. Мель
ника. І якщо наша розмова

будівни
ним із наслідків вирішення но-культурному
національного питання в цтві за роки Радянської
СРСР, видатним завоюван влади у нашій республіці,
ням соціалізму. Марксист стверджуючи, що всі ми
сько-ленінська точка зору стали «суперінтернаціоналішироко представлена
в стами», відреклися від рід
партійних документах, нау ної мови, традицій, культури
ковій, науково - популярній і т. д. Найбільш прийнятни
поліпшення
і
навчальній
літературі. ми методами
Радянський
народ
яв національно - культурної
ляє
собою
не
якусь ситуації П. Мельник вважає
супернацію, не безнаціо адміністративно - примусо
нальне суспільство, в якіс- ві, що цілком узгоджується

сильницької асиміляції» ук
раїнської нації, що їх ви“
суває буржуазне
україно
знавство. Ці концепції ді
стали відповідну оцінку в
марксистському
суспільст
вознавстві.
Виважена наукова оцін
ка обговорюваних проблем
національних відносин у на
шій республіці дана в спе
ціальній постанові ЦК Ком
партії України, прийнятій у

О ГЛАСНІСТЬ ВИМАГАЄ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
{З ПРИВОДУ ДЕЯКИХ ПУБЛІКАЦІЙ У ГАЗЕТІ «МОЛОДИЙ КОМУіНАР»|

//
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вересні 1987 року. Викли
про інтерв’ю Ю. П. Сурмі но нову соціальну і інтер з його педагогічною кон
кає
подив, що ні П. Мель
цепцією,
висловленою
у
на носить характер това національну спільність, до
Редакція не розділяє всіх положень цієї стат
Незрозуміло, яку ник, ні Ю. П. Сурмін ні ра
риської дискусії, то ряд, по прикмет якої відносяться листі.
ті, що є відгуком на виступи «Молодого комуна
за соціалістичним мету переслідує П. Мель зу про неї не згадали. Це
ложень
П. Мельника не єдина
ра» (посилання на них містяться в тексті). Од
нагнітаючи
емоції не було б просто тради
може не викликати нашо змістом і різноманітна за ник,
нак факт існування різних поглядів на націо
своїм
твердженням
про ційним цитуванням партій
го обурення.
національними особливос
нальні відносини в СРСР спонукає нас надруку
На перший погляд, лист тями культура, національні те, що в наш час «людям, ного документа, оскільки в
вати в порядку дискусії цей матеріал. Сподіває
П. Мельника продиктований мови і мова міжнаціональ які не цураються рідної указаній постанові наміче
мося розмову продовжити.
мови, шанують національні но широкий комплекс за*
щирою заклопотаністю ав ного спілкування
ходів по вдосконаленню
тора долею рідної мови.
У нашій історії мали міс традиції, вивчають архівні
міжнаціональних стосунків,
Проте ряд положень, ним це й відхилення від ленін документи, наклеюють яр
лик «націоналіста»
(при патріотичного та інтернаці
ської
національної
політи

висунутих,
не
назвеш
інак

ди. Це не
означає без- тенденції у розвитку націй,
ше як спекуляцією на ре ки, її деформації, спотво цьому слово «націоналіст» онального виховання, по
проблемності національних народностей, етнічних груп альних проблемах... Ми за
рення. Однак це не ро- набрано з «и», а не з «і», ліпшення вивчення українвідносин в СРСР. На їх і т. д. — розквіт і зблискладність
і суперечли ження — стосуються у пов
вість вказують багато пар ній мірі всіх без винятку
тійних документів останніх національних груп. І заві
трьох років. Відомі події, дуючий кафедрою науко
повинен,
що відбувалися в різних вого комунізму
регіонах нашої ираїни, при. на наш погляд, не ігнорува
вернули ще більшу увагу ти цю обставину, а дати
до сфери національних від чітке роз’яснення. У цьо
носин, а політика гласності му зв’язку вважаємо за
висвітлила багато больових потрібне сказати, що у на
точок в житті та спілку шій країні створені необ
ванні численних націй і хідні умови задоволення
народностей, що населя реальних потреб радянсь
ють Радянський Союз.
ких євреїв у розвитку на
Обласна молодіжна газе- ціональної мови і культу
та
«Молодий
комунар» ри.
взяла на себе нелегку, але
Справедливо
відзнача
дуже важливу місію обго ючи той факт, що для пе
ворення складних проблем ріоду застою були харак
національних відносин, від терні прояви як сіоністсь
дала свої сторінки для віль ких так і антисемітських
ного висловлювання погля настроїв, Ю. П. Сурмін на
дів, і цей факт можна тіль надто «солідному» соціо
ки вітати. Знайомство з де логічному матеріалі (почу
якими матеріалами газети, тій розмові двох учителів)
опублікованими у квітні- намагається
аналізувати
травні 1988 року, спонука складну проблему форму
ло нас висловитися з при вання негативного націо
воду обговорюваних проб нального стереотипу. Розу
лем.
міючи, що газетне інтер
А^ова піде, передусім, в’ю не є науковою статтею,
про дві публікації: інтер все ж відзначимо сумнів
в’ю завідуючого кафедрою ність такого аналізу, тим
наукового комунізму Кіро більше, що всупереч діа
воградського педінституту лектиці і своїм власним
доцента Ю. П. Сурміна міркуванням. Ю. П. Сурмін
«Перо, а не багнет» (21 зупиняється лише на протравня 1988 р.) і лист у ре сіоністському
стереотипі,
дакцію доктора технічних нічого не сказавши про ан
наук П. Мельника «Не зара тисемітський. від чого ця
ди
покаяння» (9 квітня частина інтерв’ю дуже про
1988 р.). У своєму інтерв’ю грає.
Ю. П. Сурмін намагається
Висловився Ю. П. Сурмін
дати розгорнутий аналіз і по широко обговорюва
На півдні Молдавії в буджакському степу живуть гагаузи. Для мешканців старовинного села Бешалма
причин негативних явищ у ній проблемі розвитку ук
як і для всього тюркомовного населення республіки, нинішній рік став знаменною віхою у розвитку наці
ональної культури народу. До програми загальноосвітньої шноли введено вивчення рідної мови Вперше
сфері національних відно раїнської мови. Це справді
в їхні оселі прийшла газета гагаузькою мовою- додаток до республіканського видання «Советской Молсин. Визнаємо, що багато актуальна і серйозна про
давии».
в чому йому це вдалося. блема, бо в останні роки
На знімну: учитель російської мови І літератури Марія Костянтинівна ДРАГНІ в минулому - випуск
Тим більш прикрим уявля спостерігалась
негативна
ниця Бешалмінської середньої школи. Цього року після закінчення нурсів учителів гагаузької мови пви
Інституті вдосконалення вчителів викладає ЦЮ мову У своїй школі.
'
МОВИ при
ється ряд неточностей і тенденція
до звуження
навіть помилкових думок, сфери застосування україн
Фото Б. КАПНІНА.
(Фотохроніка ТАРС).
допущених ним. (Ми розу ської мови, зниження рів
міємо, що важко у корот ня її викладання і вивчення
кому інтерв’ю охопити та у школі, порушення мов
ке широке КОЛО проблем.) ного статусу українських
Правомірно, порушуючи театрів, скорочення випус
питання про необхідність ку кінофільмів українською
врахування
особливостей мовою. Ми згодні з цією гласність і культуру дис бить менш диким і кощун- тобто підкреслено росій
національного характеру в оцінкою мовної ситуації і кусій,
проти навішування ським намагання автора по ською мовою). До речі, ми ської, російської та інших
повні
інтернаціонально . патріо ролі педагогічних вузів в політичних ярликів і обме ставити в один асоціативний добре знаємо, що в часи мов народів СРСР,
шого задоволення
потреб
тичному вихованні, автор її поліпшенні. Але перехо жень свободи висловлю ряд національну політику в
роботи
П. Мельника
в населення
з врахуванням
дає надто приблизну, роз дячи до методів вирішення вання думок. Але ми не умовах соціалізму з фа
КІСМі його вільне спілку його національної структу
пливчасту його характерис даної ситуації, Ю. П. Сур можемо визнавати виявом шистською теорією пере
вання на рідній мові з ко ри. Великої відповідальноо
тику, змішує національні мін віддає перевагу адмі соціалістичного плюралізму ваги арійської раси. П. Ме
легами та студентами ніким
особливості з особливостя- ністративно - обмежуваль думок фальсифікацію по-/
хоче
переконати не обмежувалось і не за ті потребує ця постанова їми темпераменту. Навряд ному підходу, пропонуючи нять і фактів, які спрямова льник
від засобів масової інфор
читача у тому, що сучасна суджувалось.
чи наукове твердження, що зробити володіння українсь ні на те, щоб викликати в
мації.
національна
політика
КПРС
Н©
можемо
не
сказати
і
трагізм подій у Сумгаїті кою мовою умовою обран читача негативні емоції.
явно
чи
неявно
стверджує
В. КАРЛЕНКО,
ще
про
один
аспект
листа
поглиблений
природною ня викладача по конкурсу.
Доречно спитати, з якого
зав. кафедрою науко«
запальністю азербайджан А як бути з тими високо джерела черпав П. Мель перевагу російської нації П. Мельника. Звичайно, на
вого комунізму
Кіро
ців. Адже, як підкреслює кваліфікованими науково, ник свої уявлення про кон над усіма іншими. Викорис ївно було б пояснити усі
воградського інституту
сам Ю. П, Сурмін, азер педагогічними
кадрами, цепцію радянського наро товує автор і такий негід наші реальні труднощі й
сільськогосподарсько
байджанці продемонстру які приїздять до нас із ду як спільності без націй ний «аргумент», як ототож проблеми діями буржуаз
го
машинобудування,
вали у драматичній ситуації інших регіонів країни? Від з єдиною
соціалістичною нювання сформованої за ної пропаганди. Але ідео
Доцент, кандидат філо
«зразки інтернаціоналізму' повідь, з нашої точки зору, мовою і культурою?
роки соціалістичного будів логічна боротьба — це ре
софських наук.
і пролетарської солідар проста: будь-яка культурна
Відомо, що формування ництва ситуації в міжнаці альність нашого часу, і ми
ності».
М. ЖИХАРЕВИЧ,
людина, тим більше викла радянського народу — це ональних відносинах на Ук повинні віддавати собі звіт
Дивними уявляються мір дач вузу, приїхавши на природно - історичний про раїні З ШОВІНІСТИЧНОЮ по У тому, з якими поглядаголова науково - мето«
кування доцента Ю. П. Сур- Україну на постійне місце цес, основні етапи якого літикою русифікації, котра, МИ °бЛктивно змикаються
дичної ради обласної
міна при відповіді на пи проживання, повинен ово збігаються з етапами будів як ми знаємо, проводилась
організації товариства
позиції П. Мельника. А во
тання кореспондента з при лодіти українською мовою. ництва соціалізму у нашій російським
«Знання» з проблем
царизмом. ни майже текстуально збі
воду єврейської культури і Звичайно, треба дати йому країні. Як відзначалося на П. Мельник фактично від
інтернаціонального
і
мови. Фактично Ю. П. Сур для цього час і можливос XXVII з’їзді КПРС, освіта мітає все те позитивне, що гаються з антирадянськими
патріотичного вихован
концепціями «денаціоналі
мін ухилився від відпові- ті.
ня, доцент, кандидат
радянського народу є од- було досягнуто у національ- зації», «русифікації», «нафілософських наук.

«Молодий комунар»

22 жовтня 1988 року
ПРЕМ'ЄРА РУБРИКИ
Сьогодні ми започатковуємо нову рубрику. Звичайно, не для того, щоб їх
побільшало в «Молодому комунарі» ще на одну. А, певно (про це судити вам,

читачі), для того, щоб розповісти про побачене журналістами під час відпус
ток. Поділитися своїми враженнями, цікавим, зрештою — заінтересувати чи

тачів своїми думками. їх, повірте, привозять наші газетярі

після

відпусток

пухкі блокноти.
Ось І цього року три журналісти -г- Юрій Яровий, Тетяна Тарасенко та Ігор
Куценко — відпустки провели за кордоном. Тож вони сьогодні

й представ

ляють рубрику «Журналіст повернувся з відпустки». Ну, а чи вдало розпоча

ли «прем’єру», ви шановні наші читачі, можете поділитися своїми думками в

ПРО УГОРЩИНУ МОЖНА
РОЗПОВІДАТИ БАГАТО...
Приїжджаючи
до
Угорщини, я щоразу ди
вувався
відмінностями
між Радянським Сою
зом і цією країною.
Грайливо багаті вітрини
магазинів, одне з най
старіших у світі Буда
пештське метро, висока
внутрішня
культура...
Ця
країна гордиться
своєю історією і навіть
тим, що угорці — давніпредавні переселенці з

місцевості
нинішнього
Сибіру.
— Кажеш, різниця
угорське й радянське?
— перепитав давній зна
йомий, журналіст облас
ної бекешчабської на
родної газети Іштван
Буковинськи, коли я по
ділився з ним вражен
ням від чергової поїзд
ки. — Я бував у СРСР і
скажу, іцо спільного у
нас більше.

листах, яких чекає «Молодий комунар».

ЛАЗЕНКИ —ЖИВЦЕМ,
або «ВІЄ ВЕСНА Зі СХОДУ...»
Цим нотаткам, зразу
уточню, все таки вже кіль
ка місяців — нічого по
рівнювати їх і важли
вість тієї інформації, кот
ра дотихчас появилася на
сторінках «Молодого ко
мунара». А проте цього
разу знайшлося місце і
для вакацікних ремінісценцій. Крім суто емо
ційного, вони, очевидно,
несуть і небезінтересний
інформаційний заряд. От
же...
«Слухай-но, хлопче, а
які в тебе будуть аргумен
ти тепер, коли он майже
у всіх наших газетах роз
трубили, що влітку цього
року
відкрито
одразу
кілька радянських поїзних
маршрутів прямого спо
лучення з Польщею? Як
що й далі киватимеш на
ускладнений виїзд — вже
точно знатиму, що ти шу
каєш причіпку, аби не
їхати..»
Приятель мій мешкає в
Бєльско-Бялій, а це во
єводство, на моє щастя,
не стоїть на перехресті
головних доріг і шляхів.
Тому надія, що жевріла в
мені («я ж не до Варша
ви...»),
виповнилася: не
пройшло й чотирьох го
дин вглядання до міжна
родних кас ізнадвору, як
прямий і зворотний кви
ток вже були в моїх ру
ках: видать, аргументи,
що виїхати я мушу не піз
ніше післязавтра, були пе
реконливими настільки, що
мені не довелося чекати
наступного дня ще й за
отриманням
замовлених
квитків... (Нотабене. Зво
ротні квитки за кордон ми
ще не вміємо робити за
критими (із зазначеними)
датою й іншими проїзни
ми даними зворотної до
роги — у пасажира лиш
сумлінно забирається їх
ня вартість із запевнен
нями, що на місці прибут
тя досить буде лише впи

= Є

сати необхідні дані — і
рушай на батьківщину!
Закликаю проте нё покла
датися легковажно на ці
завіряння і, як на вокзалах
та а аеропортах Півдня й
Кавказу, тут же по приїз
ді на місце дбати про зво
ротні проїзні документи).

Прикордонна
станція
Мостиська зустріла яскра
вим вранішнім сонцем і
свіжими обличчями пред
ставників служб паспорт
ного й митного контро
лю. Після досить опера
тивного залагодження не
обхідних формальностей
поїзд став накручувати ос
танні кілометри вітчизня
ної колії. Близько полуд
ня після якоїсь зупинки
ДО купе постукали служ
бовці вже в іншій спецформі, і процедура пе
ревірки документів та ба
гажу повторилася. Запо
падливі панянки з уже
польського турбюро «Орбіс» охоче із вправністю
банкірів міняли чеки на
«злотузки», а тим часом
їхні колеги хвацько рва
ли копії квитанцій мита
за ввіз кольорових теле
візорів.
Перші кілометри польською землею пролеті
ли у вигляданні з вікон
та коментарях бувальців і
самих поляків. Непоміт
но над’їхав Пшемишль, а
з ним — гарантована ще
з
кордону двогодинна
стоянка. Кожен знав, що
протягом саме такого ча
су мінятимуть колесні па
ри в усьому составі, до
пасовуючи їх під вужчу
колію польської залізниці.
Нічого й гадати, більшість
пасажирів
постановила
використати цю нагоду
для... Дійсно, для озна
йомлення з древнім міс
том та його сучасними
здобутками (в тому чис
лі й у легкій промисло
вості)...
А далі знову була доро
га. Разом з брунатними
навскісними смугами по
ліз на селянських обій
стях («полем»
тут гордо
йменують бодай десяти
метрові діляночки орної
землі
під
городину та
фруктові дерева и кущі)
відбивалися в пам’яті кра
ще за відео чепурненькі,
навіть
очима
пасажира
швидкого поїзда, будиноч
ки обабіч вулиць. Будин
ки ті — переважно двопо
верхові, це про щось та
свідчить, але найменше —
про моду чи престижність:
багато молодих сімей меш

кають разом із батьками І
займають, відповідно, го
рішній поверх. Ну, а роз
киданість
господарств
і
віддаленість їх від комуні
кацій та номунальних цент
рів красномовно пояснює
строкатість
легковушон
попід
багатьма домами.
То все зароблене власним
трудом. І
— доповнене
додатновими заробітками
(на відміну від лиш не
давніх наших нововведень
поляки за бажанням — а
скоріш через необхідність
— працюють на двох робо
тах віддавна.)
Прослуха
ні в купе поїзда урони
життя «а ля полонь» я
потім в деталях порівняв
на практиці, і розходжень
не знайшов.

Переведений ще в Пшемишлі на дві години на
зад годинник показував
п’яту, а в повітрі вже
міцно завис специфічний
вугільний запах: почалася
шахтарська
Сілезія,
Шльонск
по-польськи.
Тут моє холостякування й
закінчилося — на пероні
Катозіц вже здалеку ма
хав мені жмутком свіжої
преси (знав і цю мою
слабинку!) Януш. І пер
шим його словом було:
«Нарешті!» Дійсно, нареш
ті вітання «гей!» можна
було
вигукнути замість
вкотре виводити на папе
рі...

І додав.
— Та й проблем спіль

них чимало.
Що ж, зростанню цін
десять мільйонів угорців
не дивуються. Двокім
натна
кооперативна
квартира в місті коштує
близько 60 тисяч карбо
ванців (900—980 тисяч
форинтів) при середньо
му місячному заробітку
400—500
карбованців.
То ж нечасто і заходптимеш у ті магазини, де
товару — видимо-неви
димо. За блиском вітрин
—- важка праця. Високо
продуктивна. Тут кожен
цінує кожну хвилину,
буквально від народжен
ня — культ економії: не
так вже й багато корис
них копалин в угорській
землі.
Ну, а про решту знає
мо з газет. Кубик Руби
ка, вигідні економічно
і комфортабельні «Ікарусії», модний одяг... Все
це — заслуга здебіль
шого молодих працівни
ків.
Коли я був у редакції,
фотокореспондент газе
ти — мила, приємна і
завжди усміхнена дів
чина Єржибет Ковач —
передала для «Молодого
комунара» кілька знім-

Традиційна
польська
гостинність
передбачає
увагу й повагу до гостя
вже з першої хвилини
його гостин. Тому протя
гом усього часу їзди до
Бєльска, де й мешкає мій
знайомий, я практично не
мав можливості навіть ви
зирнути у вікно: Януш все
повторював, що й далі
розмовляти доведеться в
дорозі. Уже в дорозі до
Чешина збагнув — я «про
пав»!

Звісно, годі переповісти всього, що довелося
побачити і пережити за
тих два тижні. Знаючи
ціну побаченому,
ціну
вищу від стократ чутого,
мій давній знайомий зали
шився вірним своїй обі
цянці показати
багато.
Про згадані уже Чешин,
Катовіце,
Бєльско-Бялу,
Тихи, Освенцім, Краків,
Варшаву чи Ченстохову я
знав чимало з теорії. Пе
вен: будучи у складі тур
групп, чув би ті ж слова
— завчено-бездумні — і
від гідів, «літаючи» від
одного експоната до ін
шого та
проводжаючи
краєвиди крізь шибу аз-

тобуса. А приватні екскур
сії тим себе і окупляють,
що попри масу незручностей побутового порядку
вони дають можливість
не раз і не два вернутися
до того самого місця і
відзначити за кожним ра
зом щось нове. Це дуже
важить, якщо
прагнеш
пізнати не просто країну,
а її життя й людей...
Буквально з поїзда ме
не спішили привезти до
дому не на гарячу пече-

ню (хоча й тут діє
приказна «Заклади —
а по
клади», тобто, представся
якнайкраще) —
по теле
баченню мали транслюва
ти репортаж про зустрічі
нашого партійного керів
ника на краківській зем
лі і, зокрема, концерт для
високих гостей. Що ж там
буде, допитувався я, а
у
відповідь чув — ось давай
зачекаємо... І дійсно, пієля зустрічі
М. С. Горба
чова та В. Ярузельського
з польською та
радянсь
кою молоддю у дворі Вавельського замку відбувся
гарний концерт. Коронним

ків, ні ми сьогодні пу— від.
б.іІК’ їмо. На
почц іж дітей. В Угортин реально дбають
про |к)Є майбутнє, турбую’ £Ь, щоб усмішки
Дім цня берегла не як
ше ій рекламних проСПЄІ
Ну. а огірки, які дівч.шнакладають у бан
ки. южна було десь із
рікЬму купити в нашифагазинах. Можли
во. |ме оті огірки, які
ми Ічимо на знімку,
будв> зимою у нас на
столі? Угорщина екс
порт до Радянського
Союз? дуже багато кон
сервна них
овочів
і
|В.
одному із знімків
кено новин кор(едінституту в облас Еу центрі Бекешча( іе — творча знахід архітекторів: чудо иторії, великі ни
зали, де можна і
та.
д_ олою посмикува
ти Водночас послухати
виступ лектора.
п?*
1 Угорщину можна
розпівідати багато...
Юрій ЯРОВИЙ.

номером його,
ЯК ЗГО‘
один поперед одного
значали журналісти, став
виступ представника по
пулярного о Польщі жан
ру кабаре
Анджея Росевича.

Я помітив: за реакцією
спостерігала публіка не
лише обабіч краківських
гостей — мої господарі
також. «Горбачов весело
сміявся»,
писалося на
ступного дня в пресі. Те
Й чому б Не посміятися з
незаумних,
щирих, ВІД

[

Єрж#ет КОВАЧ (фото),
журналісти.

Беішчаба (УНР) —
Кіровоград.

серця сказе сйх слів уже
досить давно популярної
і ПНР пісні «Віє весна зі
Сюду». «Віє весна зі Схо
ді, віє весна на добре...
днавесні знову молодшає
#иття... Кохаю весну, мою
сестру... Навесні виміта
нь із хати весь непотріб,
а з кабінетів — воскові
фігури...»
Пожвавлення
незмінно викликають спо
рі рефрену
російською
//звою: «Михаил, Михаил,

«Молодий комунар»

22 жовтня 1988 року
это песня для тебя, Что
бы новые реформы там
довел ты до конца,,. Ты
построишь новый
мир,
Не английский, на фран
цузский, но ты русский бо
гатырь.., Ой-ой мама, кру
жится земля, матушка Рос.
сия, Родина моя...» А що
не дипломатичні звертан
ня й заяви? Так треба не
знати кабаре з його від
вертістю
й
гротеском,
Щоб вишукувати тут кра
молу...
Це прагнення — вияви
ти свій інтерес і повагу
до того, що нині відбува
ється в СРСР — я відмі
чав практично всюди, де
бував. Воно було у стро
катих юрмах біля вітрин з
фотоінформацією про пе
ребіг подій у зв’язку
з
візитом, у приватних роз
мовах із простими поля
ками, котрі запрошували
в гості, довідавшись, що
я
«звідти».
Прагнення
принаймні зрозуміти, по
бажати успіху (й жодного
кроку назад), щирі думки
про власні проблеми...

жда.чи сыуодш пу
блікуймо. На
— від
починок дітей. В Угор
щині
реально дбають
про сное майбутнє, тур
буючись, щоб усмішки
дітлапіия берегла не ли
ше для рекламних про
спектів.
Ну. а огірки, які дів
чата накладають у бан
ки, можна було десь із
рік тому купити в на
ших магазинах. Можли
во. саме оті огірки, які
ми бачимо на знімку,
буду 1 фимою у нас на
столі? І Угорщина
екс
порту фо Радя нського
Союзу вуже багато кон
сервованих
овочів
і
фру к І ІВ.
На одному із знімків
зображено новий
кор
пус педінституту в об
лає но ж центрі Бекёшчабі Це — творча зна
хідка архітекторів: чу
до-аудиторії, великі чи
тал ьніізали, де можна і
пе псі - колою посмакува
ти і водночас послухати
вис гуп лектора.
Про^горщину можна
розповідати багато..

Юрій ЯРОВИЙ,
Єржи^ет КОВАЧ (фото),
журналісти.
Бекфчзба (УЫР) —
Кіровоград.

серця сказ? «іх слів уже

давно популярної
в
™ пісні «Віє весна зі
Сходу». цЗіє аесна 3| Схо
ду* 3<є весна на добре...
А -^зесні знову молодшає
життя.„ Кохаю весну, мою
сестру... Навесні вимітають >з хати весь непотріб,
а з кабінетів — воскові

Пожвавлення
незмінно викликають сло
ва Рефрену російською
м°В0(О: «Михаил, Михаил,

НУ, І ТРОХИ НОТАТОК.
Бєльско-Бяла. Це тут, як і
в розміщених
неподалік
Тихах, виробляють,
мабуть-таки, всесвітньо ві_
домі
«фіати-1 26п»,
або
«малюхи», як їх любовно
називають самі поляки. Сі
мейна
автомашина: ком
пактно, швидко,
весело.
Найекономніша, щоправ
да, лише при 70-ти «кеме»
швидкості — коли тільки
й розганятися на міжмісь
кій
«двосмужці».
Гори!
Граючись сходити щотиж
ня на
висоту 1000—1040
метрів — Це може
собі
тут дозволити кожен
ба
жаючий. А вибору, зреш
тою, немає:
або
всією
сім’єю на місцеві «еверести» Щирк та Шинджельню з черговою відміткою
з книжечці туриста, або
тим же складом — в ба
сейн під відкритим небом,
але все з тим же вигля
дом на Бескид Шльонскі.
8
кіношку культпоходи
радше не модні: недеше
во по нинішніх часах, та
й нудно тижнями перегля
дати «Коммандо» або «Лук
Ероса»...
Катовще. Найбільше —
харцеріз
і
колоністів,
просто учнів, котрі тут
із
щоб
скопичуються,
велетенськими «плецакапороз’їми» за спиною
жджатися на природу на
день-тиждень-місяць...
Чешин. Одна половин
ка польська,
друга —
чеська. Тече прикордон
на Ольше, на обох бере
гах якої на табличках —
застережні
надписи.
Польський слюсар показує
перепустку і через п ять
хвилин приступає до ро
боти
в Ческім Тєшині.
Хвороба
прикордонного
міста — скажені ціни. Як
на курорті. Мені страш
но пощастило: півдня не
було дощу.
Освенцім. Паломництво
триває.
Багато
німців,
французів, менше
ан
глійців і з СРСР. Від бу
денних голосів екскурсо
водів ще моторошніше.
Частина блоків і корпусів
на реставрації й оновлен
ні експозиції.
Краків. Одного дня за
мало. Бажано приїжджа
ти в будень: у вихідні^ го
ді протовпитись бодай до
скромніших пам яток
іс
торії ЧИ культури. Дуже

розгалуджена
мережа
туристичних
організацій,
але суто з Краковом зна
йомлять всього три з-по
серед тринадцяти.
Фа
тальна чортова дюжина?
Варшава! Що за розкіш
оглядати столицю від пів
на сьому ранку, пішки ми
нути кільканадцять квар
талів хоча б для того, щоб
після
заурбанізованого
центру ходити акуратними
алеями
Лазенковського
парку і час від часу смі
шити свого супутника ви
гуками «О, та це ж Бота
нічний
сад!
Пам’ятник
Шубертові? А це — Шо
пену? Невже це той слав
ний Бельведер? Слухай, а
де ж знаменитий Палац
на воді? Схоже на обсер
ваторію...»
Обабіч Алей
Уяздовських — кілька по
сольств. Уже з
сірого
світанку під ними — на
товпи. Люди хочуть за
різними мотивами зали
шити батьківщину і виїха
ти до Франції, ФРН, Ве
ликобританії, Канади. Що
ж, вольному воля, але
звідти Польщу не одновиш.
Ченстохова. Матка боска ченстохозска — це ми
чули не раз. Вона в
ко
стьолі на Ясній Горі. Хтось
дістається сюди для огля
дин пам’ятника архітекту
ри XIV століття, хто —
на чергову обідню. Мо
лоді — сила-силенна. Це
не збіг обставин. Взагалі,
ні тобі «рокерів», ні «пан
ків», ні
«ново-хіпістів»...
Алелуйя, алелуйя!
Бого
шукання як замінник правдошукань на фоні від
чутно складного життя, в
якому доводиться
жити
молодим, — не
найкра
щий спосіб.
Але ліпше
бити поклони святому Пав
лу, аніж у приймальній ка
надського консула.
Польща взагалі. Опти
мізму ще вистачає, а про
те з пресі, на радіо й те
лебаченні сатира все їдучіша: де
обіцяні зміни?
Про сорок п’ять мільярдів
боргів знає кожен харцер,
але міністр поки що му
сить йому зізнатися,
що
до кінця століття число це
може подвоїтися... Соці
альна справедливість тут
цілком матеріальне
по
няття.
...Відкритий
зворотний
квиток змусив діставатися
східного кордону ПНР са
мотужки («більшість поля
ків ще добирається Пшемишля, а далі поїзд — на
півпустий»»). Але він же
був чинним на всі відріз
ки шляху — потреба перекомпостозування полякам
незнайома.
Можна було
вибирати не лише
час,
але й вагон — у кожному
составі
порівну
вагонів
для курців і нетерпимих
ДО тютюнного диму. Як і
для
поверх — роблячи
вагони,
нас пасажирські
якими ми їх знаємо, поніляки вдома їздять в
мецьких, переважно двоповерхових.
Чи
«Запрошуємо ще!»
легко нам зі своїм прак
тицизмом вимовити таку
фразу
гостеві,
котрий
став для нас дорогим ще
й тому що... виїжджає?
А Януш сказав це просто,
наче й не усвідомлюючи,
ЩО повторний гість — це
по новій витрачені тисячі
(!) злотих.
Значить, не це головне?
Ігор КУЦЕНКО.
Фото автора.
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«-МОЖЛИВО за два ти■** жні
перебування в
Польщі зробити настільки
глибоку і точну характе
ристику, яку дав у «Сакурі та дубі» В. Овчинни
ков англійцям та япон
цям. і все ж те, що най
більше
запам’яталося,
вразило,
схвилювало,
думаю, вже якось характеризус народ.
Отже, спочатку
про
любов.
За той час мені вдалося побувати в багатьох
місцях. Логвич — старо
давнє польське містечко
(на цей край кажуть —
чиста Польща), центр біскупства
—
костьольної
влади.
Ще досі щороку

довідалася, що Старому
мясту нема і двадцяти ро
ків. П.сля війни тут зали
шилися переважно самі
фундаменти будівель. Ес
кіз за ескізом, план за
планом, картина за кар
тиною — і архітектори
вже мали цілісне уявлен
ня про будинки, костьоли,
вулички. Так виросло Ста
ре място. І хіба що лише
прискіпливе око фахівця
визначить його вік. Або
досить зайти до костьолу
— точних малюнків його
внутрішнього оформлен
ня, мабуть, не збереглося:
відбиток сучасності
тут
особливо сильний. Підня
ли із століть не тільки бу
динки — королівський па

творів \і... закохалися в
симфонічну музику.
До
речі, концерти ці прово
дяться безплатно.
Взагалі, музику часто
виносять
з приміщень.
Навіть учні музичних шкіл.
В Ланцуті є великий замок
Потоцьких.
Потрапизши
туди вперше, здивувалася
— під кожним
деревом
звучала музика. Там віо
лончеліст
вигравав
ма
зурки, тут скрипаль на
тхненно виконував поло
нез Огінського. Щоб не
сидіти в тісних класах му
зичної школи (а на тери
торії колишнього обійстя
Потоцьких така є), учні
виходять на повітря і го
туються до іспитів саме

ЛЮБОВ, МУЗИКА
1 КВІТИ
тут проводиться
велика
релігійна процесія, дуже
барвиста,
кольорова.
З’їжджається багато гос
тей, а місцеві жителі від
малого до старого одя
гають своє національне
логвицьке народне вбран
ня. Про древність Логвича свідчать хіба що за
лишки оборонних валів і
Заоборонного замку,
лишки ці дуже мізерні,
них
але все одно біля
стенд, де все описано,
розписано про ці вали.
Желязова Воля — містечко відоме
і дороге
кожному поляку, Тут народився
Фредерік Шо
пен. Зранку до вечора
обійстя родини Шопеніз,
яке, до речі, у виключно
хорошому
стані,
повне
відвідувачів.
Так само всі знають
і
костьол святого Хреста у
Варшаві — тут, як свіднадпис, поховане
чить
серце великого композитора.
...До чого тут любов, --може перебити мене чи
тач.
А до того, що маю на
увазі
любов до свого
краю- і своєї культури,
історії. Поляки — великі
патріоти. Усі ці екскурсії
по містах і містечках, по
замках і костьолах, по му
зеях і палацах були без
спеціальних
гідів. Мої
знайомі, родичі були ци
ми гідами.
Цифри, ле
генди, прізвища, королі,
дати — все це розповіда
ли вони, далекі за сво
єю спеціальністю від іс
торичних наук.
Потім,
спілкуючись і розмовля
ючи з іншими людьми --і молодими, і старшими
— зрозуміла, що мої зна
йомі — не виняток.
Взагалі, любов ця до
своєї історії і культури
не є споглядальною —
просто так собі люблю і
нічого більше не роблю.
Вони ще й вміють берег
ти те, що доніс час до на
ших днів, або відроджу
вати те, що не доніс.
Старий центр Варшааи,
Старе място, як кажуть
поляки. Ми дивилися і ди
вувалися архітектурі, бру
ківці, вузеньким вуличкам,
кутим стародавнім бра
мам.
— От будували так бу
дували — віки простояло
І ще стояти буде, — не
стримувалася я. і яким
же було здивування, коли

лац столиці також пов
ністю відбудований і відреставрований. Шпалери,
паркети, оздоба, позоло
та — все заново зробле
но за стародавніми ма
люнками. До речі, тут по
бував і М. С. Горбачов
під час свого візиту в
Польщу, і у великому
бальному залі біля старо
давнього годинника сто
їть
табличка:
«Подару
нок Генерального секре
таря ЦК КПРС М. С. Гор
бачова».
Не буду стверджувати,
що в питанні збереження
пам’яток старовини все
гладко. За час мого пере
бування два чи три рази
тележурналісти показува
ли
стародавні споруди,
які потребують терміно
вого ремонту. Ведучі за
переконували,
кликали,
не дазгіли спокою тим,
від кого це залежить.
Чим не спосіб боротьби
з байдужістю і неробст
вом? Але
головне,
що
люди самі не дають
в
образу досягнення своєї
культури та історії.
Тепер — про музику.
Не буду говорити за сот
ні вокально - інструмен
тальних,
просто
інстру
ментальних, джазових, рокових, народних ансамб
лів, груп, дуетів, кварте
тів і т. д. Усього не розка
жеш Про ті конкурси які
безперервно
проводять
ся на радіо і телебаченні
на кращу і найпопулярнішу
пісню тижня, місяця, ро
ку, про фестивалі... Усьо
го цього від поляків не
забрати. Зрештою, це є і
в нас, тому не видається
вже геть
несподіваним.
А от побачити п’ятьохшістьох музикантів на ву
лиці, які нагадують
чи
мось
старих сільських
музик, — було таки несподіванкою. Наі вулиці
для всіх грають вони
і
за
буті і нові пісні, їм підспівують, можна і затанцювати. Якщо
вам не
шкода злотих — не відмовляться музиканти
і
від заробітку: футляр від
скрипки завжди розкри
тий.
В Королівських лазнях
у Варшаві часто виступа
ють симфонічні оркестри,
також на свіжому повіт

рі. Цікаво, що присвяче
ні вони часто одному ком
позиторові. Ми потрапи
ли на Гайдна, почули де
кілька маловідомих його

так — добре, що парк ве
ликий і є де знайти собі
хорошу
місцину.
Якщо
комусь захочеться послухати — будь ласка, це не
засоромить юного музи
канта, а ще додасть сил’:
якщо слухають,
значить
є що...
Залишилося розповісти
про квіти. Клумб там мож
на зовсім не побачити.
Зате купити гарний букет
— на
кожному
кроці.
Обов'язково вони прода
ються
біля
залізнично
го
і автовокзалів. Про
давати квіти має
право
тільки та людина, яка за
кінчила спеціальні курси.
Зрештою, це видно з бу
кетів. Вам треба на по
дарунок літній пані! Будь
ласка.
Вашій
подрузі
двадцять! Тоді ось
цей.
На побачення! Тільки та
кий. Вам подобається іке
бана!
Кілька хвилин і
зробимо.
І зроблять, повірте, ду
же гарно,
перев’яжуть
обов’язково гарною стрі
чечкою (тільки такою, яка
пасуватиме до вашої по
дії), додадуть зелені.
А
якщо вам в дорогу і тре
ба з собою мати букет
квітів, можете не хвилю
ватися, що вони зів’януть.
придумана
Для
цього
торбинка
поліетиленова
перез ручками форми
туди
вернутої трапеції,
вставзаливається вода,
ляється букет. Квіти до
їдуть живими і гарними,
Коли ж хлопець хоче по
дарувати
своїй
дівчині
букет, але на пишний не
має вдосталь грошей, мо
же не сумувати — неве
личкі (але гарні й милі)
букетики коштують всьо
го лише 25 копійок наши
ми грошима.
Найбільше люблять
в
Польщі, мабуть, гербери.
З них роблять найгарніші
композиції, вони пасують
до всіх дат. Не буду це
остаточно,
стверджувати
більшості
але в
руках
саме ці
жінок бачили
квіти.
побачила
Такою
я
Польщу. Не торкаюся го
стрих економічних
і со
ціальних її проблем, про
них можна почути
і
по
телевізору,
і
по радіо.
Але оптимізм поляків —
а вони в більшості неви
черпні оптимісти — обіцяє,
що життя має піти на краТетяна ТАРАСЕНКО.
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У ВІДПОВІДЬ ОКСАНІ
Ли« від Оксани Стругової надійшов коротенький
Дівчина питала, як організувати роботу учкому, щоб вона була цікавою і «розворушила» школярів. Якогось
одного рецепту бути, звичайно, не може. Але, можливо
згодиться і пропозиція нашого постійного читача і до
писувача В. КВІТКИ.
м
Я не вірю в те, що сучасний старшокласник може
займатися «шкільними справами» від щирого серця.
Просто в більшості старшокласників виробилася така
психологія, що усе у школі (виняток становить лише
навчання) робиться для «галочки». Якщо говорити від
верто, то так воно і є (хоч це, можливо, І абсурд, але
навіть на свята нас доводиться «заганяти» директору
і класним керівникам). Сучасну молодь більше ціка
вить те, як влаштувати своє майбутнє життя. Взагалі
це, звичайно, непогано — мріяти. Але, на жаль, ці мрії
рідко мають характер «велико? мети» (типу — удоско
налення радянського суспільства; перебудова людської
свідомості та ін.), а більше носять вузько особистий ха
рактер («Якщо я навіть роблю що-небудь для нашого
радянського суспільства, то лише для того, щоб при
множити свій достаток, жити ситніше».) Звідси і комсо
мольська пасивність: мовляв, за ініціативу не платять.
Не малу роль грає й особиста лінь, і небажання пра
цювати Винуватців шукати немає чого — винні всі ті
попередні роки, коли розумна ініціатива й ентузіазм
приглушувалися, а інколи й каралися. А безкарність у

ЯК сп РАБИ,
13 жовтня відбувся III обласний зліт
піонерських вожатих.
Зараз в області 70 тисяч понерів. І
якими вони виростуть громадянами, у
великій мірі залежить від їхніх вожатих. Отож поговорити, посперечатися
було про що. Як покращити роботу 3
піонерами, які є нові форми такої робо
ти, як зацікавити дітей і як врешті ор-

Наш кор.
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«...Мені 15 років. Хочу листуватисия зі своїми
ровесниками. Люблю читати книги. Дуже подо
бається творчість Чингіза Айтматова. ^Захоплю
юся сучасною музикою. Моя адреса: Кіровоград
ська обл.г Кіровоградський р н, с. Бережинка,
вуя. Гагаріна. 63. Савкунсвсй Антоніні.
А

Відгукніться, ровесники! Мене звати Надія
Котова, я живу в красивому місті Знам’янці.
Люблю спорт і музику. Давайте листуватися! Ось
моя адреса: 317054, Кіровоградська сбл., м. Знам’яика, вуя. Кіровоградська, 31 А. Н. Кетовій.
А

А

Хто захоплюється історичними романами, ціка
виться сучасною естрадою, радянською і зару
біжною, любить індійські кінофільми, в яких так
багато музики, пісень, танців, такі красиві актори,
можливо захоче поділитися зі мною своїми за
хопленнями. Чекаю листа з нетерпінням на адре
су: 317441, Маловисківський р н, с. Паливна, вуя.
Центральна, 27. Галині Кодацькій.
★

★

Дорога редакціє, допоможіть! Хочу, щоб на
мій лист відгукнувся хлопець, який у вересні
1986 року перебував на лікуванні в травматоло
гічному відділенні Ульяновської районної лікарні.
Нехай напише мені на адресу: 317629, Ульянов
ський р-н, є. Дельфинівка. Тамарі Мйроновій.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Якщо юнак, про якого пише Та
мара," читає нашу газету, він обов’язково відгук
неться До речі, у листі є ще одна деталь — лю
дина, про яку пише дівчина, виписалася з лікарні
24 вересня. Не втрачай надії, Тамаро.
Хочеться попросити читачів, які висловлюють
своє бажання листуватися, повністю називати своє
ім’я, як це прийнято при знайомстві, 8 розбірливо
писати адресу.
Чекаємо нових лиспе.

«Шановна редакціє «Моло
дого комунара», здрастуйте!
Пише вам ваша постійна читачна. Хочу у вас запитати:
чи мають право змусити
бути
комсоргом школи,
янщо наприклад, я цього
не хочу. Знаю, що ніколи не
стану лідером. Ця робота не
для
мого характеру. Чи
можна давати самовідвід?
Бо наш класний керівник
говорить: «Не хочеш? Зму
симо!» Я думаю, що це не
правильно.
ВІД РЕДАКЦІЇ. Цього ли
ста ми попросили прокомен
тувати секретаря обкому
комсомолу Л. Єгельсьну:
— Класний керівник вза
галі не повинен брати учас
ті у виборі комсорга. Його
вибирає комсомольська ор
ганізація, адже в пас само
врядування.
Кожен може
взяти самовідвід. І ніхто
змусити бути комсоргом не
може.

надавало
Ще більшої
Боротьба була напруженою, як завжди на
__
______ напруги
__
те, що КВВ був технічним — змагалися юні техніни 7-А (команда «ГВИНТ ») та 7-В
(команда «Міф-») нласів Кіровоградської десятирічки № 6. Різниця в рахунку ся
гала часом менше бала. Все вирішували останні завдання... Перемогла команда
«ГВИНТ».
Фото Г. НОШ НА.
.'Ж.’Ж. лиXI.-ж. м.

А

Я — школярка, Мені 14 років. Люблю читати,
малювати, слухати музику. Колекціоную календарики. Хто хоче зі мною листуватися, пишіть на
адресу: 317020, Кіровоградська сбл., ОнуфріївськиіВ р-н, с. Браїлівке, Буя, Шкільна, 28. Ірині
Яременко.

*

є. Протопопівка,
Олександрійський район.

ВОЖАТИЙ?

Зростає кількість листів, о яких наші читач; вис
ловлюють бажання знайти нових друзів з допо
могою газети.

*

ряді випадків заспокоювала, запевняючи, що людині
можна прожити на широку ногу (тихо і добротно) без ✓
особливих зусиль. У людей навіть виробилася думка,
яку так важко зараз викорінити: « Краще прожити тихо
і сумирно, ніж «рвати душу» та ще й, чого доброго, за
це мати неприємності». Звичайно, цьому ж навчилися і
Діти.
На зустрічі керівників засобів масової інформації
редактор газети «Правда» В. Г. Афанасьев сказав:
«Необхідно ламати психологію людей». Але ламати при
ватновласницьку психологію треба поступово. Мені
здається для того, щоб налагодити комсомольську ро
боту, треба застосувати таку систему, яка б поєднувала
особисті інтереси школярів-старшокласників із суспіль
ними. Цю систему, яку я пропагую, можна застосовува
ти не лише для учкому. Найголовніше тут те, що ста
ранність кожного учня і його поведінка повинні бути
дуже тісно пов’язані із суспільною діяльністю.
Наприклад, у відповідального за який-небудь сектор
(скажімо, за стан підручників) виявилося, що у деяких
учнів підручники в незадовільному стані. Тоді відпові
дальному дається строк (який — вирішує голова уч
кому), і якщо за цей час відповідальний не вплине на
недбайливого учня — знижується йому оцінка з пове

ганізувати ефективне навчання для піопервожатих. Усі ці проблеми вожаті мо
гли б обговорити і на спільному засідан
ні, і дискусійних клубах, і на вогнику
всіх поколінь піонервожатих.
У роботі зльоту взяли участь перший
секретар обкому комсомолу П. Малий,
секретар Л. Єгельська.

Хочу
листу
зватися

А
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дінки і старанності за чверть (зверніть увагу — відпо
відає не бібліотекар і не вчитель). Але все у цьому
ланцюгу повинно бути взаємопов’язаним. Голова учкбму відповідає за роботу усіх членів учкому, еони, р
свою чергу, відповідають за навчання, старанність і поі
ведінку всіх інших школярів.
Тепер, про комітет комсомолу ШКОЛИ. Тут теж ПОВИНу
на бути встановлена система «Відповідальність і ще раз
відповідальність», причому відповідальність подвійн^
У цьому випадку — із комітетом комсомолу — шансі^
на успіх більше, адже активна суспільна діяльність кож
ного комсомольця тут пов’язана із майбутнім життєвим
шляхом.
Як? Дуже просто. Юнак, який хоче стати агрономом,
зробить усе, щоб суспільно корисна праця (його сек
тор) була у школі на високому рівні. А дівчина,
мріє присвятити своє життя вчителюванню, без сумнГ ;
докладе максимум зусиль у вожатській роботі. А як же
інакше? Не справляться із роботою — прощавайте мрії
дитинства, виконаєш усі доручення — ось тобі і відпо?
відна характеристика, ось тобі і рекомендаційни£'\зист
у відповідний навчальний заклад.
Дехто можливо скаже, що це не метод — штучно
створювати ініціативу. Але, на мою думку, при такій
пасивності, як зараз у наших школах, лише так можна
суттєво підвищити активність школярів. Високі ж словй
і гучні фрази навряд чи спроможні розворушити. Кажу
так, оглядаючись на яскраві приклади життя комсо
мольської організації моєї школи.

МОЄ СЛОВО ТАКЕ
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Мені уже за 60.

Прочитав колись

У вашій газеті, що діти самі не хо-

чуть виконувати уроки, а дивляться,
аби їм допомагали батьки. А знаєте,
чому це так? Діти лінькуваті? Ні. Це
тому, що зараз таку придумали про
граму, що з перших днів школи у
дітей від таких уроків відпадає ба
жання вчитися.
По-перше, діти ідуть в дитсадок з
1,5-річного віку, вони не знають сво
го дитинства, бо вже на них чекають
там перші «програми», які будуть
вивчатись після виходу з дитсадна ще
10 років, а потім — 5 — 6 років у вузі.
Замість того, щоб діти бавилися іг
рашками, бігали на свіжому повітрі,
бували в лісах і біля водоймищ, во
ни мають «ленції». По-друге, запитай
те в деяних дітей, чи хочеться їм до
школи. Більшість скаже, що нам шко
ла вже і в дитсадку набридла.
А програма яка! В нашій школі бу
ла за 7 класів така, яку зараз товчуть в
1—2 класах. І я не знаю, як наші
вчителі, (а їм бУло років по 18), вкла
дались в програму, бо якщо ми не
засвоїли матеріалу, то вони нам за
давали його по 2—3 рази одну те
му. А зараз ечитєлі чеканять уроки,
хто знає, хто не знає, а вперед, бо
треба програму виконувати! Вдруге
задати уроки вже не можна. От і
виходить, що вчимо дітей £ дитинст
ва до повноліття, а вони нічого не
знають. Хліба спекти — нема кому, в
їдальні зварити калорійну страву
— нема, сантехніків, які конче по
трібні, — нема шляхоремонтників
теж. А що вже й казати про лікарів,
то це аж страшно...
І до чого ми зараз довчилися? Що
окутали себе атомами, що нам уже Ні
чим дихати? А що ж чекає на нйших
внуків, їхніх дітей?
І здається мені (а роно т$н І буде),
що чим далі, то діти нб бажатимуть

ВЧИТИСЯ. Бо € ще й різні діти, одним
дасться навчання легше, іншим зовсім
важко, а дивляться на них однаково.
Потім їх залишають на другий рік, а
вона чи він іще гірше вчиться. А помоєму, не треба їх залишати на дру
гий рік — прийде їхнє повноліття,
він- вона знайдуть свій шлях у житті.
У кожного з них є свох покликання.
А так, як ми зараз до них ставимось,
то більше з них стане наркоманів,
тонсиноманів і тунеядців. Янщо ми
їм не допоможемо, звичайно.
А. ГРИЦЕВСЬКИЙ,
ветеран війни і праці.
с. Богданівна,
Знам’янського району.

ШКІЛЬНІ КРАВЦІ—ШЕВЦІ
Ще знадвору, окинувши оком май
стерні, зрозуміла, що це не просто
навчально-виробничі корпуси. У про
сторих, обплетених квітами цехах
щось було від сімейного затишку.
Чистота, лад, зі смаком розташоване
обладнання, наочність, В усьому, від
гарно вимитих шибок широких вікон
до серветок на робочих місцях, від
чувалась дбайлива й господарська
жіноча рука.
У «Куточку майстерні» — вироби
учнів з початку 1988 року, розцінки
товарів.
Напочатку року учні уклали договір
з шкірзаводом на виробництво про
дукції з відходів сировини. Виготов
ляли шкіряні краватки, гаманці, пасни. Працювали й під час весняних та
літніх канікул. Двері швейної май
стерні не зачинялися.
— Сам по собі успіх не приходить.
Щоб досягти його, треба працювати
наполегливо, творчо, — сказав при
зустрічі директор шноли А. К. Невмитий, — Думаєте, ця швейна май
стерня була два роки тому такою, лк
зараз? Де там — голі стіни і такесяке обладнання.
Чимало сил, енергії, досвіду, умін
ня й особистого вільного часу віддаЗи вчителі праці В. М. Литвинова тд
і. П. Горицька, щоб навести Б при-

міщенні порядок, зробити кого справ
ді другою домівкою для школярів й
одночасно робочим місцем.
— У виробництві власної продук
ції зацікавлена не тільки школа, на
рахунок якої надходять додаткові
кошти, а й учні, — розповідає В. П,
Горицька. — Наприклад, при пошитті
краватки, яка коштує 6 карбованців,
учень одержує 20 копійок, а при ви
готовленні паска — 30 копійок. Що
місяця кожен має можливість заро
бити гроші на власні потреби. Біль
ше зробиш — більше й одержиш.
Однак не тільки через гроші засид
жуються старшокласники у навчаль
но-виробничих цехах після уроків та
Під час канікул. Прагнення пізнати
ази швейної справи, технологікг-“ви
робництва, любов до праці — для
них важливіше. Тільки за ці роки чи
мало випускниць пішли навчатися у
швейні училища.
Напочатку літа майстерня віднри-?
ла ательє індивідуального пошиття
одягу. Бригада з десяти учениць про
тягом канікул приймала замовлення
на пошиття суконь, спідниць, блузон.
На замовлення школи майстерня ви
готовила 68 беретів та 108 фартухів,
ностюми для учасників художньої сач
модіяльності, форму — для барабан
щиків. На святі Новомиргорода дівча-,
та також реалізували товарів на суму
50 карбованців.
Нинішнього року випусннини шко
ли просапали у підшефному нолгос?
лі три гектари цукрових буряній, заз
роблені кошти подарували майстер^
ні для придбання нового обладнання,
— Хочемо купити в кабінет домо
водства кухонний гарнітур, — роз
повідають учні. — Посуд для серві
рування столу. Тож кошти, які заро-1
бимо цього навчального року, пі
дуть саме на ці потреби.
О. ДОЛЯ,
працівниця районної газети «Чер
вона зірка».
м. Новомиргород.

«М^одим комунар»
22 жовтня 1988 року

МИНУТНАЯ СТОЯНКА
£ще один разъезд —
Минутная стоянка.
Над красней крышей
шест —•
На нем синеет галке.
Над каменным
крыльцом.
Над красной черепицей
Красиво дым
струится,
Сэиааегся з кольцо.
Хозяйка на крыльце
. В оранжевом жилете.
■О

А на ее лице
Печаль заметна,
Как и в осеннем дне,
Тревожном
и нестойком...
Качнулся дом в окне,
И потекли постройки.
И в мутное стекло
Плацкартного вагона
Пространство потеклоС лесистого уклона.
На стыках все шумней
Железа перебранка.

Чем дальше,
Тем видней
Минутная стоянка.
Чем дальше то крыльцо
И домик тот опрятный,
Тем все видней лицо,
Печаль на нем —
понятней.
И мне не спится снова.
Вновь неспокоен я.
И асе бессильней слово
Пред смыслом бытия.

Кіровоградський поет Юрій Камінськин — автор кількох поетичних збірок,
член Спілки письменників СРСР. Поезії нашого земляка — це схвильована і
щира оповідь про болі і тривоги сьогодення, про нас з вами. Автор не обхо
дить манівцями гострі кути злободенних проблем і в той же час не полишав
увагою інтимну лірику. У віршах глибоко особистого звучання Ю. Камінськин
намагається зазирнути в найпотаємніші куточки людської душі, наповнивши
свої строфи мрійливими спогадами і роздумами про людське щастя і віражі
людської долі.
Сьогодні ми пропонуємо увазі наших читачів вірші Юрія Камінського з йо<
го нового рукопису «Минутная стоянка», який знаходиться в активі видавни
цтва «Радянський письменник».

Завтрашнее человечество
Сыну Мише

Ь

Лицо младенца —

утренний пейзаж
начала лета
на берегу немелкого пруда.
^Явился луч
И вспыхнула аода —
рдушевленно вспыхнула,
И это
еще сильнее подчеркнуло связь
лица младенца с утренним пейзажем
на берегу немелкого пруда.
.-"4- А тающая
легкая звезда,
летний горизонт облокотясь
дописывала схожесть светлой сажейй
1.
Губы и руки, глаза и ресницы —
Слово из тысячелетней темницы —
Тянут-потянут — трепет и дрожь:
Сын мой гулит и шумит, словно дождь.
Нет еще СЛОВА —
слоги и звуки —
Мыслью по древу —
древняя мука —

Высказать. Выкричать —
трепет и дрожь —
В самом начале правда и ложь.
3.
Завтрашнее человечество начинается
с моего сына,
который родился вчера.
В даль нашей общей жизни,
что чаще была сера,
добавилось две капли сини.
Две чистые, незащищенные —
Две капли счастья,
Обреченные
Стать человечеством.
Когда
мутнеет с каждым днем вода,
и небо кажется с овчинку, .
и души отданы в починку,
и старый страх, и новый страх
соседствуют в людских сердцах.

па углу
Карла Маркса и Шевченко,
где сидела каждый день
безымянная старушка,
темный загудел сквозняк.
У соседа появился мотоцикл и телевизор,
А сосед того соседа на машину подсобрал.
В гаражах мы пили водку,
ели п смеялись много,
пили, ели и смеялись.
А наевшись и напившись,
и до колик насмеявшись,
уважение друг к другу
начинали вдруг искать.
А один, совсем отчаянный,
тот, что мать в приют отправил
из трехкомнатной квартиры,
тот, который пацаном
в храм ходил и там на Пасху
деньги с блюда воровал —
он канистру керосина
опрокинул и поджег.

А веселый поджигатель,
хохотал почти безумно
и плясал на сквозняке.

с ю ЖЕТ

Девочка на крыше загорала.
Солнце еще было за горами.
Дождик собирался в небесах.
Ты котенку придавила лапу:
— Что за чертовщина, просто страх,
И солонку уронила на пол.
Ходики пробили ровно десять.
Я смотрел в окно.
— Да не надейся,
Не упрямся, надо уезжать.
Сколько ждать погоду.
Я уеду.
Собралась.
Такси пришло к обеду.
— Я одна.
Не надо провожать.

И завтрашнее человечество, которое
началось с моего сына,
Опять обреченно
надеется на счастье.

Погреюсь у счастья чужого
неспеша,
И дальше пойду
И долго
у доброго слова
Гостить еще будет душа.
И долго
в петлистой ДОрОГ01
Что жизнью зовется моей,
Мне будет теплее немного,
Мне будет немного светлей.

Я очевидец.
Я хорошо помню.
И узний коридор в школе,
И траурный блин репродуктора,
И сиротливый март,
И слезы соседской Оли,
маленькой девочки Оли,
Но крепче всего запомнил я
ее фантастический бант.

за озером

Он был, как большой пропеллер —
огромный цветной пропеллер,
(На траурном фоне марта —
первый букет цветов.)
И лопасти его легкие под ветром печальным пели —
Счастливое что-то, свободное —
свое что-то пели без слов.
И я уж не слышал радио, в толпу не глядел слезливо.
Каменной и угрюмой, я помню, была толпа.
Я видел, кан дядя брезгливо,
а может быть, боязливо,
Смял этот бант-пропеллер.
первый букет растоптал.

РАССВЕТ
Проснувшись,
пастушка
свое отражение
Искала в лице пастуха...
Внизу,
по лугам,
начиналось движение —
Рассвет
сквозь коровьи бока
проступал.

Что может объяснить нам слово,
Когда вокруг осядет пыль?
Вот луг —
он зелен?
Вот корова —
коричневая?
А вот ковыль —
серебряный —
Попробуй тронь,
И луг вокруг засеребрится.
А рядышком —
твоя ладонь —
вздремнувшая в полете
птица.

Я смотрел 8 окно на серый полдень<
Громыхнуло.
Вспышки дальних молний.
Оживили тень твою на миг.
Длился день над морем и горами.

БАНТ

Спать улеглось

ПОЛДЕНЬ

Все семьдесят нашей истории
Рядом еще живут:
Толкутся привычно в очереди,
Работают.
Водку пыот.
Толкуют о чем попало
В метро, за столом, в толпе:
Погромче — теперь—о Сталине,
Потише чуть — о себе.
И споры, и даже ссоры —
Обо всем говорят все:
Посдержанней о победах.
И — яростней —- о колбасе.
Все семьдесят — год за годом,
И даже за часом час —
Все семьдесят лет народа
Рядом...
Вокруг...
Не в нас.

Нищие стояли молча,
отрезвев над теплым пеплом,
и растерянно искали
в мертвой пустоши людей.

светило.
Коровье солнце в ржавые луга
Стекало теплой струйкой молока.
Дремало стадо сытое.
Пастух
разглядывал лицо пастушки.
Она сидела рядышком послушно,
И он
кормил ее,
как птицу, с рук.
Почуяв запах раннего костра,
*
Корозы шевельнулись неохотно.
Вспорхнула пыль —
как будто для полета,
Но поднялась не выше и куста.
Пастушка засмеялась.
А пастух
увидел солнце в розоватом дыме:
оно повисло,
тихое,
над ними,
большое--заслонило все вокруг»
И сразу стало тесно на лугу.
Пастушка потянулась к пастуху —
И места для двоих как раз хватило»
Уснуло все.
Лишь розовый телок
искал губами влажными сосок»

В небесах кочует гром
На цыганском тарантасе.
Вжался в землю дальний холм,
Помрачнел, как будто в трансе.
Сорвался с ветвей берез
Перезревший вихрь опальный,
И за холм осевший дальний
Всю печаль свою понес.
Пригибаясь, наутек
Травы дольные пустились.
А колеса как взбесились —.
Вдоль гремят и поперек.
И с разгона — в дальний холм:
Треск и шум фатальной ломки.
Молний брызнули обломки,
II притихло все кругом.
Часто все еще дыша,
Распрямлялась вероника,
Словно в тайпу смерти вникла
Тонкая ее душа.
Воздух держит медный гул.
Как последний грош в кармане.
А под стогом спят цыгане.
Юго-запада июль.

А у школы,

ПАСТОРАЛЬ
ЗАКАТ

ЮГО-ЗАПАДА
ИЮЛЬ

По-моему, в конце шестидесятых
Я уже не видел нищих
на базарах и в трамваях.
Как-то сразу их не стало,
словно ветром с улиц сдуло.

Дядя в цивильном френче руку отдернул тут же,
Как будто обжег его пальцы легкий и пылкий шифон,
«Это шпион, наверно», — я помню свой детский ужас...
И помню Олины слезы з день сталинских похорон.

*

*

*

Становятся немного
Как будто бы ясней.
Светлеют понемногу

И смутные тревоги
Моих вчерашних дней

*

*

*

Синеза з стволах деревьев.
В темных пятнах
мертвых стазень.
Заколочена деревня,
Были люди
и — не стало.
Лишь кресты в глуши кладбища:
Савва. Марья. Ольга. Гриша.
Толстой ниткой паутины,

Тревоги прошлых дней,
Как очертанья строгих
Рассзетных тополей.

Как в мешок село зашито.
Высыхает пруд утиный
Рассыхается корыто.
Тын обвязан лебедою.
Только звук из слова «жито»
Откликается бедою.
Да синица громко свищет
В топких зарослях кладбища,
Уж-то, думает, услышат:
Савва. Марья. Ольга. Гриша.

і
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22 жовтня 11988 року,

Інформує Укоопторгренлама
НУТРІЯ
ЯКЩО У ВАС Є МІСЦЕ ДЛЯ НЕВЕЛИЧКОГО ДЕРЕВ’Я
НОГО БУДИНОЧКА З ВИГУЛАМИ З МЕТАЛЕВОЇ СІТКИ,
НАВІСИ, САРАЇ ЧИ СТАРІ ТВАРИННИЦЬКІ ПРИМІЩЕН
НЯ, — ЗАЙМІТЬСЯ ВИРОЩУВАННЯМ НУТРІЙ. ЦЕ КО
РИСНА Й ЦІЛКОМ ПОСИЛЬНА СПРАВА.
ДЛЯ ГОДІВЛІ ТВАРИН ПРИДАТНЕ МАЙЖЕ ВСЕ, ЩО
РОСТЕ В ПОЛІ, НА ГОРОДІ, ПО БЕРЕГАХ ВОДОЙМИЩ
ТА НА ЛІСОВИХ ГАЛЯВИНАХ, А ТАКОЖ ХАРЧОВІ ВІД
ХОДИ.
ШКУРКИ Й М’ЯСО НУТРІЙ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ЗАКУПО
ВУЮТЬ ЗАГОТІВЕЛЬНІ ПУНКТИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРА
ЦІЇ. ВІД РЕАЛІЗІЦІЇ ЛИШЕ ОДНОГО ПРИПЛОДУ МОЖНА
ОДЕРЖАТИ ПОНАД 200 крб. ПРИБУТКИ ГРОМАДЯН ВІД
ПРОДАЖУ ШКУРОК ДЕРЖАВІ ТА М'ЯСА НУТРІЙ НА
КОЛГОСПНИХ РИНКАХ НЕ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ.
ЗАГОТІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРА
ЦІЇ ТА ТОВАРИСТВА КРОЛІВНИКІВ І ЗВІРІВНИКІВ-ЛЮБИТЕЛІВ КОНСУЛЬТУЮТЬ З ПИТАНЬ УТРИМАННЯ НУТРІЙ,
СПРИЯЮТЬ ЗАКУПІВЛІ ПЛЕМІННОГО ПОГОЛІВ’Я, СІТКИ
ДЛЯ КЛІТОК, КОНЦКОРМІВ, НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ по
ЗАБОЮ ТВАРИН І ПЕРВИННІЙ ОБРОБЦІ ШКУРОК.
БІЛЬШЕ РОЗВОДЬТЕ НУТРІЙ! ЗДАВАЙТЕ ЇХ ШКУРКИ
ТА М’ЯСО НА ЗАГОТІВЕЛЬНІ ПУНКТИ СПОЖИВЧОЇ КО
ОПЕРАЦІЇ!
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Волос худоби —цінна сировина
Пензлі, квачі, помазки, щітки зубні,
для чищення одягу, взуття, натирання
підлоги, миття посуду та багато інших
виробів, які використовуються в побуті,
а також в багатьох галузях народного

господарства, виготовляють з волосу
коней, великої рогатої худоби, свиней.
Найкращий час для заготівлі й здачі
сировини — з пізньої осені й до весни.
Волос миють, зв’язують в жмути ва

гою 300—500 грамів. Вологість
ни не повинна перевищувати 18,
ність домішок — 9 процентів.
вельна ціна 1 кг волосу — від
до 3 крб.

сирови
а наяв
Закупі
40 коп.

Закупівельні пункти споживчої коф
перації приймають сировину в исобме*
женій кількості.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Кіровоградський Інститут сільськогосподарського машинобудування

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
на денне підготовче відділення

і

ПРИЙМАЮТЬ:

|

робітників і колгоспників зі ста
жем роботи не менше двох років за
направленнями підприємств, організацій, установ;
осіб з числа працюючої молоді,
направлених підприємствами, органі
заціями й установами на договірній
основі в порядку цільової підготов
ки, але які не пройшли за конкурсом;
осіб, що не мають зазначеного
стажу роботи, при умові успішного
складання ними екзаменів у даний
вуз;
/
військовослужбовців,
звільнених
у запас з лав Збройних Сил СРСР
протягом трьох останніх років.
Зарахування проводиться за результатами співбесіди й відбору
приймальної комісії.
Всіх зарахованих забезпечують
стипендією і гуртожитком.
Після успішного складання ви
пускних екзаменів слухачів зарахо
вують на перший курс інституту поза конкурсом.
Прийом слухачів проводиться по
спеціальностях:
електропостачання
промислових
підприємств, міст і сільського господарства,
сільськогосподарські машини,
технологія машинобудування,
металорізальні верстати й інструменти,
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будівельні і шляхові машини й
устаткування,
машини і технологія обробки металів тиском,
машини і технологія ливарного ви
робництва,
автоматизація сільськогосподар
ського виробництва,
бухгалтерський облік і аналіз гос«
подарської діяльності,
автоматика і телемеханіка.
Для вступу необхідно подати:
заяву на ім'я ректора із зазначеп*
ням обраної спеціальності;
направлення за встановлено фор
мою;
характеристику, підписану керів
ником
підприємства
(військової
частини), а також партійною, комсо
мольською і профспілковою органі*
заціями;
документ
про середню освіту
(оригінал);
виписку з трудової книжки, заві*
репу керівником підприємства;
медичну довідку (форма № 086-у)>
6 фотокарток 3X4 см.
Прийом заяв з 1 жовтня по 25 лис
топада, від звільнених в запас вої*
пів — по 15 січня, щодня з 9.00 ДО
16.30. Вихідні — субота, неділя.
Початок занять — 1 груднш
Адреса інституту: 316017, м. 'Кір0’
воград, проспект «Правды», 70-а,
німії, 306. Телефон 93-4-18.
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24 ЖОВТНЯ
-д ЦТ (і програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
~ Футбольний огляд. 9.05
Ь Мультфільми.
9.30
—
Прем’єра
документального
фільму
«Декрет».
9.50 —
Новини. 10.00 — Очне засі
дання
«Клубу
мандрівни
ків*. 15.30 — Новини. 15.40
- П’ятирічка: діла і люди.
Прем’єра
документального
фільму
«Навіщо
людині
дах?». 16.10 — «До ловців
за піснею». 16.40 — «Я, ти І
Всі^ьразом». 17.25 — Но-

вини. 17.30 «Кримська еле дови. 21.50 — Фільми Т. Абу
гія». 17.55 — «У нас в сту
ладзе. на телеекрані. «Дере
дії». К. Дебюссі. Соната для
во бажання». 23.35 — Сьо
віолончелі
І
фортепіано.
«і
годні у світі. 23.50 — «Піс18.10 — Курсом XIX партня-88».
конференції.
Репортаж
9
першого засідання диску А УТ
сійного клубу «Перебудова
16.30 — Новини. 16.40
і нове мислення наунової і
Срібний дзвіночок. 17.00 —
технічної
інтелігенції. «Народовладдя».
Львівська
18.45 — Сьогодні у світі. міська Рада народних депу
19.00 — О. Заградник. «Соло татів. 17.30
— Співає ан
для
годинника
з боєм». самбль «Краматорські дів
Фільм-вистава Московського чата». 18.00 — «Екран мо
Художнього
театру
СРСР лодих». 18.30 — «День за
їм. Горького. 21.00 — «Час». Днем». (Кіровоград). 18.50 —
21.40 — Прожектор перебу- «Наші
довідки».
(Кірово-

25 ЖОВТНЯ
д ЦТ (Жєрограма)

ціоналізатор-88».
Сьогодні у світі.
’

6.30 — «120 хвилин». 8.35
«Я, ти і всі ми разом». 9.20 —
0. Заграднин. «Соло для го
динника з боєм». Фільм-вистаза Московського Худож
нього
театру
СРСР
ім.
М. Горького. В
перерві —
10.30 —
Новини
15.30
—
Новини.
15.40 —
Програ
ма
Удмуртського
те
лебачення.
16.30
—
«Хлопчик йшов, сова
леті
ла...» Мультфільм. 16.50 —
«На
сонячній
галявинці».

А УТ

6.30 — «120 хвилин». 8.35
Прем’єра фільму-нонцеріу «Навіки ваш...» 9.30
—
Мультфільм.
9.45
9.55 — «Живи,
Зема^Л 10.55 — Грає квінтет^Жсвих
інструментів,
15.30 - Новини. 15.45 —
Прем’єра
документальних
фільмів телестудій
кра.ни
«Обличчям до вогню». 16.20
Портрет з
квітами».
16.20
*- «Твоя ленінська
бібліоїека» В. І. Ленін. «Завдай-

А ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика.
8.15
—
Навчальна
програма.
«Євгеній
Баратинський».
Науково-популярний фільм.

проблеми і пошуки». 18.00
— О. Ківа «Кантата» № 3.
18.15 — «На хвилі дружби».
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера.
19.30 — Відеорепортаж з прес-конфе
ренції
«Перспективи
роз
витку енергетини. 20.45 —
На добраніч, діти! 21,00 —
«Час». 21.40 —
Прожектор
перебудови. 21.50 — Впер
ше на екрані УТ худ. фільм
«Сліди перевертня». 23.20 —
Вечірній вісник.

9.00 Новини. 9.20
—
вам
здоров
’я».
«Доброго
___
9.50 — «Все про кіно». 11.10
— Грас Л. Пташко. 11,40 ~
«Шкільний екран»»,
б
кл.
Російська література. 12.10
— Новини. 16.30 —
Нови
ни. 16.40 — «Срібний дзві
ночок». (Кіровоград на Ук
раїнське телебачення). 17.00
— Виступає вокально - ін
струментальний
ансамбль
«Лада». 17.30 — «Агропром:

да Billммм
26 ЖОВТНЯ
д ЦТ (І програма)

град).
Актуальна
камера. 19.30 —
«Час рі
шень — час дій». «Шукачі
винаходів». 20.00 — Толеспортарена. 20.45 — На до
браніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Все про кі
но». 23.10 — Вечірній віс
ник.

ня спілок молоді». 17.05 —
Новини. 17.10
— «Подару
нок». Мультфільм. 17.20 —
Програма телебачення Ав
стрії. 18.00 — Хвилини по
езії. 18.05 — Футбол. Кубок
європейських
чемпіонів.
1/8 фіналу. «Стяуа» (Буха
рест) — «Спартак»
(Моск
ва). В перерві —18.55 —
Сьогодні у світі.
20.00 —
Футбол. Кубок УЄФА,
1/16
фіналу. «Динамо»
(Мінськ)
— «Вікторія» (Бухарест). 2
тайм. 21.00 —• «Час». 21.40
— Говорять депутати Вер
ховної Ради СРСР. 21.50 —
«Нам рано жити
спогада-

А ЦТ (II програма)
8.00

—

Гімнастика.

8.15

8.35, 9.35 —
Фізика, 9 кл.
Будова І властивості крис
талів.
9.05
—
Італійська
мова.
10.05 —
Вибране,
Ф.
Рабле.
«Гаргантюа
І
Пантагрюель». 10.35, 11.35
— Біологія, б-тсл. Селекція
рослин. 10.55 — «Невлови
мий горизонт». Науково-по
пулярний фільм
із циклу
і,----- ;
«Загадки
зоряного
неба».
11.05
—
Російська мова,
11.55 — «Євгенія
Гранде».
Художній
фільм.
13.30 —
«Далеке близьке».
Прем’є
ра
документальних
теле
фільмів. 14.15
Новини.

14.20
«Швидкість».
Ху
дожній фільм із субтитрами.
18.00 —
Новини. 18.15 —
Прем’єра
документального
телефільму «Маестро». 18.25
— Футбольний огляд. 18.55
— Ренлама. 19.00 — Служу
Радянському Союзу!» 20.00
Вечірня назка.
20.15 —
Міжнародна панорама. 21.00
— «Час». 21.40 — Прожек
тор перебудови. 21.50
—
«Просимо
поновити».
Із
цинлу «Дійові особи». 22.50
— Музична передача «Ран
кова пошта», (повтор). 23.20
Новини.

«Ерудит». Науково-популяр
ні фільми. 9.05 — Французь
ка мова. 1 рік навчання.
9.35 — Основи економічних
знань. Тележурнал «Агро».
10.05 — Учням СПТУ. Ленін
ська «Искра». 10.35, 11.35 —
Біологія. 5 кл. «Як росте
корінь?» 10.55 —
Науковопопулярний фільм із циклу
«Загадка
зоряного
неба».
11.05 — Французька мова.
2 рік навчання. 11.55 — «Во
рота
в небо».
Художній
фільм 13.20 — «Міста і ро
ки». Документальний теле
фільм «Ашхабад». 13.45 —

Новини. 13.50
Денний
сеанс повторного телефіль
му
«Мужність».
1
серія.
18.00 — Новини. 18.10 —.
«...До шістнадцяти
і стар
ші». 19.00 — Музичний кі
оск. 19.30 — Ритмічна гім
настика. 20.00
—
Вечірня
казка. 20.15 — «Східний Си
бір». Кіножурнал.
20.30 —
«Для всіх і для
ножного».
21.00 - «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 —
Фільм студій союзних рес
публік.
«Спокуса Дон-Жуана». Художній фільм. 23.15
— Новини.

НІШІПТГП

ми». 22.35 — Футбол. Кубок
володарів кубнів. 1/8 фіналу.
«Рода» (Голландія) — «Ме
таліст» (Харків). У перерві
— 23.25 —* Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.05 — Худ.
фільм «Сліди перевертня».
10.35 — «Шкільний енран».
4 кл. Музика. 1 Т.05 — Те
лефільм «Обирай». 11.40 —
«Шкільний екран». 8 кл. Ро
сійська література. 12.15 —
Новини.
16.30
— Новини.
16.40 — «Срібний дзвіночок».
17.00 —
«Заради
істини».
17.30 — «Народні таланти».

18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.20 — «Народні
таланти». Ансамбль «Пря
ля». (Кіровоград).
18.55 —
«Наші довідки». (Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.30—«Шляхом оновлення».
Госпрозрахунок
на
Новокраматорському машинобу
дівному заводі.
20.00
—
Концерт Володимира
Кузьміна та групи
«Динамік».
20.35 — Реклама. 20.40 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Говорить де
путат Верховної Ради СРСР.
21.50 — Худ. фільм «Дво
рянське гніздо»,
23.35
т-

Вечірній вісник.
8.00 — Гімнастика.
8.15
— Навчальна програма. «Де
кабрист Гавриіл Батеньков»,
8.35, 9.35 — Основи інфор
матики
і
обчислювальної
техніни. 10 кл. 9.05 — Ні
мецька мова. 1 рік навчан
ня. 10.05 —
Перебудова і
право.
10.25
—
«Вічний
рух». 10.35,
11.35
—
За
гальна біологія. 9 кл. Твари
ни і середовище. 11.05 — Ні
мецька мова. 2 рін навчан
ня. 12.05 «Спокуса Дон-Жуана». Художній фільм. 13.30

«Дорослі і діти».
14.00
—
Новини. 14.05
Денний
сеанс повторного телефільму.
«Мужність». 2 серія.
18.00 — Новини. 18.10
—
Лауреати Міжнародного кон
курсу ім. П. Чайковського.
В. Чернов. 19.10 — Рух без
небезпеки. 20.00 — Вечірня
-----казна. 20.15 — «І це асе
про нього». 20.40 — «Обліковець перепису
населення». 21.00 —
«Час». 21.40
— Говорять депутати Вер
ховної Ради СРСР. 21.50 —
Прем’єра художнього теле
фільму «Лучаферул». 1 се
рія. 23.15 — Новини.

—
Навчальна
програма.
«Вальс, що обірвався». 8.35,
9.35
—
Природознавство.
4 кл. 8.55 — «Дзеркала Ермітажа». 9.05
— Іспанська
мова. 1 рік навчання. 9.55 —
«Наше Сонце». Науково-по
пулярний фільм.
10.05 —
Учням СПТУ. Загальна біо
логія. Естафета життя. 10.35,
11.35 — І. Тургенев. «Бать
ки і діти». 9 кл. 11.05 — Іс
панська мова. 2 рін навчан
ня. 12.05
— «Лучаферул».
Художній телефільм. 1 се
рія 13.25 — Прем’єра доку
ментального
телефільму
«Атомна на нраю
Ойкуме

ни». 13.50 — Новини. 13.55
— Денний сеанс повторно
го телефільму. «Мужність»,
З серія. 18.00 —
Новини.
18.15 —
Очне
засідання
«Клубу мандрівників». 19.55
— Реклама. 20.00 — Вечір
ня назка. 20.15 — Ритміч
на гімнастина. 20.45 — На
родні мелодії. 21.00 — «Час».
21.40 — Говорять депутати
Верховної Ради СРСР. 21.50
— Фільми студій
союзних
республік. Прем’єра худож
нього телефільму «Лучафе
рул», 2 серія 23.30 —
Но
вини.

—
Навчальна
програма.
«Федір Тютчев». 8.35, 9.35
— Казки
Г.-К. Андерсена.
4 кл. 8.55 — «Наша нругла
Земля». Науково - популяр
ний фільм із циклу «Загад
ки зоряного неба». 9.05 —
Англійська мова. 1 рік нав
чання. 9.55 — «Звідки взя
лися телескопи».
Науковопопулярний фільм 10.05 —
«Наш сад». 10.35, 11.35, —
Історія. 7 кл. О. Невський.
11.05 — Англійська мова. 2
рік навчання. 12.05 — «Лу
чаферул». Художній фільм.
2 серія, 13.40 — Прем’єра
документального
фільму
«...До армії йду
служити».

14.30 — Новини. 14.35 —’
Денний
сеанс
повторного
телефільму. «Мужність». 4
серія. 18.00 — Новини. 18.10
Концерт ансамблю «Алан»,
19.00 —
Сільська година.
20.00
—
Вечірня
казка.
20.15 — Російська хорова
музика. 20.40 —
Прем’єра
документального телефільм
му
«Запрошуються
всі».
21.00 — Час». 21.40 — Го
ворять депутати Верховної
Ради СРСР 21.50 - Екран
зарубіжного фільму. Швед,
який
пропав
безвісти».
(УНР — Швеція). 23.15 —
Новини.

А ЦТ (Н програма)
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27 ЖОВТНЯ
Д ЦГ (1 програма)
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6.30 — «120 хвилин». 8.35
— «Змагання». Мультфільм.
$.45 — Футбол. Європейські
нубки (певтор від 26 ЖОВТ
ня). 10.25 — Новини. 10.35
*-> Прем’єра документально
го фільму «На вечірніх ба
рикадах». 10.55 — Грає фор
тепіанне тріо
Челябінської
філармонії.
15.30 — Нови
ни. 15.40 — «Здрастуй, му
зико’». 16.10
—
Прем’єра
документального телефільму
^Великі імена Росії. СтаніІлавський».
16.40 — Нови-

ни. 16.45 — «...До шістнад Сьогодні у СВіТк
цяти і
старші».
17.35
—
А УТ
«Музична
скарбниця».
9.00 —
Новини. 9.15 —
Д. Шостакович. Соната для
«Золоте курча». Вистава для
скрипки і фортепіано. 18.10
дітей. 10.00 —
Музичний
—
Основи
економічних
фільм
«Українські
поси
знань. Тележурнал
«Агро».
деньки». 10.35 —
«Шкіль
Організація і досвід роботи
ний
екран».
9
кл.
Історія.
орендних колективів у тва
11.10 — Худ. фільм «Дво
ринництві. 18.40 — Телеміст
рянське
гніздо».
12.55 —
Кельн —Волгоград. 20.00 —
Новини. 16.40 —
«Срібний
Літературно - художній ві
дзвіночок». 17.00 — «Закон
деоканал. 21.00
—
«Час».
і ми». 17.20 — Республікан
21.40 — Говорять депутати
ська фізино - математична
Верховної Ради СРСР. 21.50
школа. 17.50 — Фільм-нон— Продовження літератур
церт
«Грай, музико». 18.00
но - художнього відеокана
—
Документальний фільм
лу. В перерві —
23.15
—

«Концепція». 18.30
—
Ви
ступають артисти укра нської естради. 19.00 — Акту
альна
намера.
19.30
—
«Темп».
Телерадіопереклин
з проблем науково - тех
нічного прогресу. 20.30 —
«Концертіно».
Музичний
фільм. 20.45 —
На добра
ніч. діти! 21.00 —
«Час».
21.40 — Говорять депутати
Верховної Ради СРСР. 21.50
— До 70-річчя ВЛКСМ. Мо
лодіжна студія «Гарт».

А ЦТ (II програма)
8.00

—

Гімнастика.

8.15

П'ятниця
28 ЖОВТНЯ
А ЦТ (і програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
«Ми йдемо шукати». Про
Відродження народних ігор.
9.05 — Фільм
—
дітям.
аЄлектронна бабуся». 10.10
Ноаинн. 10.20 —
Й.-С. Бах.
«Селянська кантата».
11.00
— «Я малюю
Боровськ».
15.30 — Новини.
15.40
—
«Подумаємо разом».
Якою
бути піонерській
організа
ції. 16.40
— «Ашмаринсьні
ложкарі». 16.55 — Новини.
17.00 — Прогрес.
Інформа
ція. Ренлама. 17.45 — «Чо-

го і чому?» 18.15 — «Що
може кооператор?» 18.45 —
Сьогодні у
світі. 19.00 —
До 70-річчя ВЛКСМ. «Дійо
ві особи». 19.45 — Прем’єра
короткометражних
худож
ніх телефільмів «Недільні
прогулянки». «Випробувач»,
«Тато». 21.00 — «Час», 21.40
— Говорять депутати Вер
ховної Ради СРСР. 21.50 —
«Який прекрасний цей світ».
Прем’єра
фільму-концерту
про композитора Д. Тухманова. 23.20 — Сьогодні
у
світі. 23.35 — Мультфільми
для дорослих 23.55 —
«Інтерсигнал».

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —
А. Фугарц. «Шлях у Мекку».
Вистава МХАТУ імені Горь
кого. 11.40 — Новини. 11.50
— Молодіжна студія «Гарт».
16.30 —
Новини. 16.45 —
«Срібний дзвіночок». 17.05 —
На допомогу шнолі.
17.40
— Прем’єра документально
го фільму «И чувства доб
рые». 18.00 — «Садова, 88».
інформаційно - музична про
грама. (Кіровоград). 18.45 —
Телефільм.
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Стосується кожно
го». На контролі виконання

постанови ЦК КПРС «Про
заходи по реалізації в рес
публіці постанов XXVII з’їз
ду КПРС, січневого (1987 р.)
Пленуму ЦК КПРС в галузі
національних відносин, по
силенню інтернаціонального
і патріотичного
виховання
населення. Передача друга.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Го
ворять депутати Верховної
Ради СРСР. 21.50 —
Між
народний телеміст «Київ —•
БІрменгем». 23.20 — Нови
ни.

А ЦТ (II програма)
8.00 —

Гімнастика.

8.15

аі.міімімипімц, мііи.ііі їм ... . . . і . .... . . її . і . . . .
29 ЖОВТНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 —4ЬЛ2О хвилин». 8.30
— «Босфор». Документаль
ний фільм. 9.00 — «Чого і
чому?» Передача для дітей,
о 30 — «Самаркандські віЗерунни». Концерт. 10.00 —
•’ з’їзд РКСМ. Через 70 ронів». 11.00 —
«Розмова по
суті,. 12.30 —
«В країнах
соціалізму». 13.00 «Для всіх
} Для кожного». 13.30. —
♦Альтернатива».
Про
38-у
Конференцію «Пагуошсьного

зо жовня
А ЦТ (І програма)
Вг8-00 — Новини. 8.15
—
Ритмічна гімнастина.
9.00
Рем’сРа мультфільмів.
~ Тираж «Спортлото».
— Будильник. 10.00 —
іДлУЖу Радянському
СоМузична переда2^ «Ракова пошта». 11.30
Г* День відкритих
дверей.
СРгї4 віце-президента АН
? -Р академіка Є. Веліхоза
кіп5У/ДЄнтами ’ викладачами
МДП; ім. в | Леніна. 12.30
Музичний кіоск. 13.00 —

руху вчених» в СРСР 14.30
— Новини.
14.40 —
«На
родна творчість» Телеогляд.
15.І0 — Мультфільм. 15.20
—
Міжнародна програма.
До 70-річчя ВЛКСМ. 16.20 Художній
фільм
«Дублер
починає діяти». 17.55 — Ре
портаж з Московського Пау
лацу молоді. По закінченні
— Концерт радянської пісні.
21.00 « Час». 22.00 - Нонцерт
творчої молоді. 23.30
— Прем’єра документально
го фільму «Супутник»
за
прошує у
весільну подо
рож». 23.45 - Новини.

Сільська година.
14.00
—
«Здоров’я». 14.45 — В гостях
у казки. «Пастух
Янка». 2
серія.
15.50
— Зустріч
з
журналом «Искусство кино».
17.25 — «Найбільший
му
зей світу».
Лувр.
2 серія
«Двуріччя. або
Стародавня
Месопотамія».
18.00 — Те
леміст Моснва
— Копенга
ген. Зустріч депутатів Вер
ховної Ради СРСР з депу
татами
фолькетінгу Данії.
19.25 — «Сімейний екран».
Художній фільм «Довгі про
води». 21.00 — «Час». 21.40
— Прем’єра фільму-концерту «Маріо Ланца. Роздуми
до портрета». 22.45 — Фут-

А УТ
9.30 —
Новини. 9.45
—
Ритмічна гімнастика. 10.15
— Реклама (Київський дитя
чий музичний театр). 10.25
— Вперше на енрані УТ.
Док. фільм «Вибір артека».
10.55 — Виступає ансамбль
«Віола». 12.05 — До 70-річчя
ВЛКСМ. «Суботні зустрічі».
Репортаж перший. 12.35 —
Худ. фільм
«Вісімнадцяти
літні». 1 і 2 серії. В пере
рві — 13.50 — Новини. 15.10
— До 70-річчя ВЛКСМ. «Су
ботні зустрічі». Репортаж

больний огляд. 23.15 — Но
вини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15
—
Ритмічна гімнастика. 9.45
— «На хвилі дружби». 10.15
— На шляхах
республіки.
10.20 —
Реклама. Київсь
кий дитячий музичний те
атр.
10.30
— Для дітей.
Мультфільм
«Синьоока».
10.45 — «Варіант». «Комсо
мол і школа». Передача дру
га. 11 20 — Художній фільм
«Два
капітани».
4
серія.
<12.35 — «Живе слово». Куль
тура російської моаи. Сло-

другий. 15.40 — Сонячне
коло. 16.25
—
«Варіант».
«Комсомол і школа». Пере
дача перша.
17.00 — Доб
рого вам здоров’я. 17.30 —
Концерт радянської пісні.
17.45 — «Снарби музеїв Ук
раїни». 18.00 — До 70-річчя
ВЛКСМ «Суботні
зустрічі».
Сатиричний об'єнтив. 19.00
Репортаж третій.
18.30 —
— Актуальна камера. 19.35
—
Телетурнір
«Сонячні
кларнети. 20.45 — Ра доб
раніч, діти. 21.00 — «Час».
22.00 — Художній фільм
«В огні броду немає». 23.30

во і доля Анни Ахматової.
13.20 — Новини. 13.30 — Те
лестудія «Контакт». 15.00 —
Село і люди 15.30 — Ви нам
писали. 16.00 — «Слава сол
датська».
17.00 — «Гітари
звуни
чарівні».
Концерт.
17.30 — Програма «Братер
ство». 18.30 —•
«Спомин в
стилі джаз». Концерт. 19.00
— Актуальна камера. 19 35
— І тільки музика. 20.35 —
Телефільм
«Наймолодша».
20.45 — На добраніч, діти!
21.00
—
«Час».
21.40 —
Ф. Шіллер. «Підступність і
кохання». Вистава.
В
пе
рерві — 22.30 — Вечірній
вісник.

— Вечірній вісник.

А ЦТ (И програма)
8.00 —
Гімнастика. 8.15
Програма «Думна».
Студія
представляє...
«Грані
піз
нання». 9.05 — Твоя ленін
ська бібліотека. В. І. Ленін.
«Завдання спілок
молоді».
9.50 — «Здоров’я». 10.35 —
«У світі тварин». 11.40 —
Діалог з комп’ютером. 12.25
— Людина. Земля. Всесвіт.
13.25 — Філософські бесіди.
Людина, наука, суспільство.
14.25 — «Ключ без
права

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, ста
вай! 8.15 — Програма «Дум
ка». «Наш сад». 8.45 — Кіноальманах «Горизонт». 9.25
— Життя видатних людей.
Мікробіолог 3. Єрмольєва.
10.10 — Школа: час перемін.
10.55 — Кіноальманах «Нав
коло світу». 11.55 — Основи
економічних знань. 12.30 —
«Якщо вам після...» 13.15 —
Бесіди про російську куль
туру. Цикл перший. Розпо
відь про тип російської мо
лодої людини XVIII ст. 13.55
— «Що? Де? Коли?» Телевін-

передачі». Художній фільм
із субтитрами. 16.00 —
«В
гостях у Берліні».
К. Пендерецький. Концерт для віо
лончелі з оркестром. 16.35
—
«Шоферська
балада».
Документальний телефільм.
17.15 — Музика дощу. 17.55
— Кінопанорама. 19.25 гРеклама. 19.30 —
Із дири
гентського
репертуару
П. Чайковсьного. 20.45 —.
Вечірня
казка.
21.00 —;
«Час». 22.00 — Із диригент
ського репертуару П. Чай
ковського
(продовження).
23.00 — Новини.

торина.
15.35
—
Співає
О. Розенбаум.
16.45 — «У
вічному русі». Документаль
ний фільм. 16.55 — Мульт
фільм «Якби був я моїм та
том...» Фільм 1 і 2. 17.25
«Стають хлопці у стрій сол
датський». 17.55 — Телеві
зійний музичний абонемент.
19.15 — «Спорт
і ®с^ис*
тість». Ю. Морозов. 20.00
Вечірня назва.
20.15
-—
Бадмінтон.
Міжнародний
турнір на приз газети « Лі
тературная Россия».
21.00
— «Час». 21.40
—
«Знаю
тільки я». Художній фільм.
23.05 — Новини.
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А У віці 21 року ав
стрієць
Адам Рейнер.
котрий народився
1899
рону в Гразе, мав зріст
всього 117,9 сантиметра,
Протягом
наступних
одинадцяти років довжнна його тіла різко
збільшилася і у 1931
році досягла 218,4 сан- «►
тиметра. Через такий
стрімний зріст його фі
зичний стан погіршився
і до кінця своїх днів
А. Рейнер був прикутий
до ліжка. Він помер 4
березня 1950 року у ві
ці 5і рону і став єдиною
відомою медицині лю
диною, котра протягом
свого життя була і мар
лином, і гігантом.
Не менш цікаву з'
зросту людини зафінсовано у випадну з аме
риканським
цирковим
артистом Клеренсом Віллардом
(1882 —1962рр.).
Дякуючи постійному тре
нуванню м’язів спини і
хребта він міг за бажан
ням
збільшувати свій
зріст з 177,8 до 192,9
сантиметра.
А В родині американ
ців Ральфа і Каролін
Каммінз п’ятеро дітей:
Кетрин народилася 1952
року, Керол — 1953, Ча
рльз — 1956, Клод —
1961 та Сесілія — 1968
рону. За збігом обставин
усі вони з’явилися на
світ 20 лютого. Імовір
ність народження у різні
рони, але в один день таОної кількості дітей в од
них батьків енладає один
1 до 17. 797. 577. 730.
д Французька короле
ва
Катерина
Медичі
(1519-1589)
спеціальним
указом
засвідчнла певні вимоги До
до
фігур своїх придворних. ▼
Зокрема, об’єм талії дам $
французького двору не ♦
міг
перевищувати
33 $
сантиметрів. Слід зазна- ♦
ЧИТИ, що тоді всі жінки $
були мініатюрнішими те- ♦
перішніх: таму саму та- І
лію у XX столітті мали ♦
лише дві жінки — фран- Z
цузьна актриса М. Полер ♦
(1881-1939) та англіи------ s" *
на Е. Гренджер
(народилася J905 року).
Едвард
Говард
(1877 — 1946)7 ’"мешканець
Філадельфії, за своє жит
тя б ролі донора здав
близько 600 літрів кро
ві. Нині звична норма
здавання крові для однієї
людини складає в серед
ньому два з половиною
літра на рік.
А Елен Еспозито, кот
ра народилася в 1934 ро- Z
ці, у 6-річному віці після операції апендициту < ►
впала у коматозний стан ’’
і пробула в ньому 35 ро- <►
нів III днів. Померла вона у віці 43 роки, так і не прийшовши в себе.
‘
А 3 1922 року амери- <
нанець Чарльз Осборн
(народився 1894 року),
котрий мешнає в Ентоні,
' що в штаті Айова, без, перервно гикає. Приступ
І гикавки почався в нього
, тоді, ноли він на своїй
і фермі забивав бичнів. З
того
часу у
бідного
' Чарльза суцільні Непри
ємності — від нього пі
шла дружина, йому не
потрапити
у громадські
потраг
Г|) місця, штучна щелепа
постійно випадає.
постій
А Рекорд найдовшого
перебування під водою
без акваланга
енладає
13 хвилин 42,5 сенунди
І належить електротех
ніку з Річмонда (США)
Роберту Фостеру.
Це
«досягнення» було вста
новлено 15 березня 1959
року на дні плавального <►
басейну на триметровій З
глибині в Сан РаФаелі <►
, (штат Каліфорнія). Перед
зануренням
32-літній о
І американець
протягом
півгодини дихав киснем.
І На думну медиків, по- З
дібного роду
рекорду < >
надзвичайно
шкідливі "
для організму.
<,
І
Переклав О. БДТУРіН.
<і

Уважно
почитайте
слова, які характеризуй
К>ть окремі якості осооистості (риси характеру): акуратність, безтурботність,
вдумливість,
сприйнятливість, гордість,
грубість, життєрадісність,
турботливість, заздрість,
сором’язливість,
зло
пам’ятність, щирість, ви
тонченість, вередливість,
легковір’я,
повільність,
мрійливість,
помисли
вість, мстивість, наполег
ливість, ніжність, неви
мушеність, нервоз ІІСТЬ,
нерішучість, невитримка,
чарівливість, тонкосльозість, обережність, чуй-

ність, педантизм, рухливість, підозріліСіЬ, прин
циповість,
поетичність,
презирливість,
гостин
ність, роав’язаність, по
міркованість, рішучість,
самозабуття,
стрима
ність, співчутливість, не
сміливість, терплячість,
боягузетво, затоплюва
ність, упертість, поступ
ливість, холодність, ен
тузіазм.
Випишіть ці поняття у
два ряди. У перший під
назвою «Мій ідеал» по
містіть слова, що харак
теризують ваш ідеал. У
другий ряд під назвою
«Антиідеал»
слова,

що означають риси, яки
ми, на вашу думку ввів
Ідеал не повинен воло
діти.
З першого («позитив
ного») і другого («нега
тивного») рядів виберіть
риси, які вам, на ваш
погляд, притаманні. Ви
бір треба робити за си
стемою «так-ні»: є ця ри
са у вас чи ні незалежно
від ступеня її виражен
ня. Те ж саме проробіть
із колонкою слів «Антиідеал».
РЕЗУЛЬТАТИ І висНОВКИ. Кількість якостейг які ви собі припи
суєте, поділіть на кіль
кість слів у ряду «МІЙ
ідеал». Теж саме — зі
словами з «Антиідеалу».
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Може, оцього на «білки танець» запросити?

Кросворд «Г»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
3. Канат, який кида
ють з аеростата під
час спуску для галь
мування. 5. Німецький
композитор. 10. Вій
ськова лікарня. 13.
вершина
Найвищаі
Головна
Карпат.

рушійна сила яногонебудь руху. 15. Нау
кове припущення. 16.
Науна про Землю. 18.
Артилерійська зброя.
19. Різальний шмато
чок прісного тіста,
зварений на воді. 20.
Спеціальний пристрій
для годування худо
би. 23. Дрібний твер
дий кусочок речови
ни. 24. Найвище вияв
лення мужності.
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0.ГУЦАЛА.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1.
Довгий балкон уздовж
будинну. 2. Венеціан
ський човен з каю
тою. 4. Ідеалістичний
напрям в етиці, за
яким насолода є ме
тою життя. 6. Народ
ність, яка живе на
півдні Африки. 7. Од
на з двох абеток старослав’янської мови.
8. Грошова винагоро
да. 9. Відсутність роз
судливості.
11. Учи
тель ОДНІЄЇ з дисцип
лін у школі. 12. Ча
стина ноги. 17. До
машній учитель у дво
рянських родинах. 21.
Землерийна машина.
22. Виноградний цунор.
Склала М. СЬОМІНА.

Вправи
від безсоння

□

о

більшену
самокритик
ність; результат, близький до 0,5 — нормальна

О
□

середня самооцінка, оз
начає, що ви досить кри
тично себе сприймаєте.

У стовпчику «Антиіде
ал» наближений до нуля
результат свідчить
про
завищену
самооцінку,
близькість до одиниці —
про занижену, до 0,5 —
про нормальну.

Якось восени ми відвіда
ли музей Котляревського у
Полтаві. Там вперше й до
велося побачити ці білі кві
ти, які стояли на столмну у
вітальні.
Наче прилетіли
звідкись білі метелики і сі
ли спочити. Дізналася, що
то за нвіти, де ростуть. Ви
явилось, що це — лунарія,
або місячник, а росте у дво
рі музею, біля криниці.

□
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цвіт

О

D

Якщо у «ідеальній» нодонці результат близький до одиниці, ви скорішс всього себе переоцінюєте; близький до нуля
результат свідчить про
недооцінку і вашу пере-

«Місяцевий»
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«і ТЕСТ

Мені
дуже захотілося
спробувати посадити ці кві
ти і в себе. Виявилося це
не так просто, бо лунарія
*— рослина рідкісна... Рано
навесні висадила я насіння,
і невдовзі появилися друж
ні сходи, зазеленіли; поли5 вала їх і доглядала. До осе
їні вони дуже підросли; ма
ли велике зелене листя у
формі серця, але цвіту не
було. Пізніше дізналася, що
роце цілком нормально
і слина ця дворічна. Всю зи
му перебула лунарія під ли!стям, яким я її прикрила
від морозу, а нинішнього
року рано навесні знову за
зеленіла і згодом викинула
цвіт. Цвіла на початку трав
ня. Квіти були фіолетові.
Дивилася я на них і думала,
як квіти ці зовсім не схо
жі на ті, які довелося бачи
ти у музеї. Думала розчаро
вано: мабуть, не те насіння
мені надіслали.
Але доглядати за росли
ною не кинула — вирішила
зібрати насіння, щоб її ран
ні квіти й надалі тішили
око серед інших, які висад
жую щороку на присадиб
ній ділянці

І Ви збуджені, але
І втоми не відчуваєте,
? не можете заснути,
?а завтра треба вста-

Коли цвіт опав І появи
лися
незвичного вигляду
плоскі суцвіття, лишилося
тільки поченати, поки на
сіння дозріє. Зірвавши сухі
вже квіти, струсила з них
*ти рано.
♦
1. Закиньте
руки пелюстки і витеребила на
І навхрест на
плечі, сіння. Лишилася на кожній
квітці блискуча,
обведена
* долоні над лопатка
нантиком
пелюстка-пласми. Кілька разів силь тинна, яка справді нагадала
но натисніть.
місяць уповні
—
такий,
2. Кілька разів на яким його малюють Діти.
тисніть долонями на
поперек.
замовляли
В. РОЗОВА,
3. Легким натиском
м. Кіровоград.
середніх пальців промасаясуйте скроні.
4. Почергово розіт
ріть стопи ніг.
Стихи Л.' ФАДЕЕВА, Музына Д. ТУХМАНОВА.
Ви дуже зморені,
У каждого из нас на свете есть места,
а сну немає.

ви

ЧИСТЫЕ

пісню

ПРУДЫ

Куда приходим мы на миг уединиться,
Где память, как строка почтового листа,
Нам сердце исцелит, когда оно томится.
ПРИПЕВ:

Чистые пруды, застенчивые ивы,
Кад девчонки, смолкли у воды.
Чистые пруды — веков зеленый сон,
Мой дальний берег детства,
Где звучит аккордеон...
И я спешу туда, там льется добрый свет,
И лодки на воде как солнечные пятна.
Отсюда мы с тобой ушли в круженье лет,..
И вот я снова здесь, и ты придёшь обратно.
ПРИПЕВ.

Однажды ты пройдешь Бульварное кольцо,
И в памяти твоей мы встретимся, наверно,
И воды отразят знакомое лицо,
и сердце исцелят, и успокоят нервы.
ПРИПЕВ.
У каждого из нас на свете есть места,

Что нам за далью лет и ближе, и дороже.
Где дышится легко, где мира чистота
Нас делает на миг счастливей и моложе.
ПРИПЕВ.

Лежачи на спині,
покладіть долоні на
лоб і повільно ведіть
ЇХ До скронь і нижче.
Затримайте на що
ках, різко натисніть і
ведіть у вихідне по
ложення.
Ви цілком спокійні,
але сон не йде.
1. Закладіть долоні
за вуха, злегка натис
ніть, а потім прове
діть ними по потили
ці до шиї з перехо
дом на груди. Кілька
разів у сидячому по
ложенні.
2. Проведіть рука
ми
по
внутрішній
поверхні
стегон до
тазостегнових
сугло
бів.
Тричі, щоразу
уповільнюючи
рухи.
3. Лежачи на спи
ні, зчепіть пальці над
животом
і повільно
розімкніть. Кілька ра
зів.
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У зв’язку з комплексний
вирішенням житлової про
грами в місті Кіровограді і
и а рощей н я м
11 от у жностей
домобудівного
комбінату

КІРОВОГРАДСЬКІЇ

міськком комсомЯРу
терміново
проводить
на
правлення робітників
за
комсом ольс ЬК11М11 П
Ками

на
КІРОВОГРАДСЬКИЙ
ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІ
НАТ за спеціальностями, які
передбачає штатний розпис
1988 року.

УМОВИ.
1. Всім, хто прибув (оди
ноким), надається місце в
гуртожитку з пропискою в
м. Кіровограді.
2. Адміністрація зобов’я
зується тим, хто поступив
на роботу, якщо він сімей
ний, до 1990 року надати
м а л ос і м е й ний
гурто ж и т ок.
А протягом семи років (тоб
то до 1995 року) забезпечи
ти квартирою згідно за
гальної черги.
3. Працівник, котрий ук*
ладе договір, повинен
працювати на ДБК
гом 10 років.
Звертатися в Кіровоград
ський міськком комсомолу«
Адреса: провулок Цент
ральний, 1.
Телефони 4-98-55, 4-95-36.
Кіровоградський міськком
комсомолу ЛКСМ УіцЯяші
просить адміністрацію під
приємств, партійні і комсо
мольські комітети сприяти
направленню на домобудів
ний комбінат своїх кращих
представників.
Кіровоградський місь
кий
комітет Л КСМ
України.
ТУ
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Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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«Молодой коммунар» —•
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
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Мал. автора.

УВАГА!
УВАГА!
УВАГА!

На украинском языке.

НАША
АДРЕСА:
316050,
МПС.
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.
Телефони:
редактора *2-54-26;
за
ступнина ре
дактора
—
2-29-92; від
повідального
секретаря —
2-27-65; відді
ЛІВІ комуністичного виховання — '*^6-79,
4-64-21; комсомольського життя
та економіки — 2-04-84; учнів
ської молоді І соціальних проб
лем-— 2-59-82; фотолабораторії—
4-94-94;
оголошень — 4-28-96:
коректорської — 3-61-83.
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Над номером працювали,
Босий
складач машинного набо
ру — Л. Бруєва, складачі
вручну — Н. Старостіна,
Л. Урсаленко, коректори
— Л. Коваленко, Л.
дюченно, цинкограф
О. Щербина; друкарі —
В. Виноградов В. Цонсв,
відповідальний черговий
— П, Селецький.

художник — О.

