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Болгарія: любов з
Якщо є любов з першого погляду, то кожен, хто побуває в Бол

гарії вперше, неминуче звідає це прекрасне і високе почуття. Бо 
дійсно — хіба можна не полюбити щирий, щедрий, гостинний, 
добрий душею її народ. Трудолюбивий, талановитий, він полонить 
ваше серце всіма цими та багатьма іншими цнотамн національ
ного характеру, якому і ти навстріч розкриваєш обійми, бо зустрів 
брата і друга. Ось так у дружбі і братерстві йдуть пліч-о-пліч на
ші народи — радянський і болгарський. В ти, син одного з них, 
ступивши на братню землю, відразу ж відчуваєш благотворний 
вплив того єднання, тепло і ласку побратимів.

першого погляду
А ще тебе вражає неповторна краса країни, її степи і гори, 

пам’ятки старовини і сучасні модерні будови, вироби народних 
умільців, пісні, танці... Словом, ти близько до серця сприймаєш і 

. 0 вистраждане у тривалій
багатобарв- 
залюбки по- 
комплекс з 
побачити в 
Василя Гри-

миііувшнну Болгарії, і її сьогодення.
боротьбі народу за свою свободу, і сучасне життя — 
не, колоритне. В ньому вміло сплітаються й існують 
руч індустрія заводів, фабрик, аграрнопромисловий 
індустрією туризму. О, багато чого цікавого можна 
Болгарії, а якщо з тобою ще й фотоапарат (як ось у 
ба), то тут тобі й усі карти в руки.

(Закінчення на 6—7 стор.|.



«Молодий комунар»

Лещенко осандрії

НАРОДОЗНАВСТВОЦІКАВО!
«ВЖЕ ЧЕКАЄМО

райкому

групи О 
райко-о

житло- 
700412.

швейцарською 
взяло участь 32 
Серед них —

ВІДПО-* 
об-t 

Спілки * 
України ?

Прийняла 
ізолятора.

о. ЖОВНА
Новотиргородський 
район.

ОРГКОМІТЕТ «ТОВА
РИСТВА БУСЛА» ПОВІ
ДОМЛЯЄ: НА РАНОК 
9 ГРУДНЯ ДО РЕДАКЦІЇ 
НАДІЙШЛО 9109 ПІД
ПИСІВ ПРОТИ ДАЛЬ
ШОГО БУДІВНИЦТВА 
АТОМНИХ СТАНЦІЙ НА 
УКРАЇНІ. НАГАДУЄМО, 
ЩО ПІДПИСИ ЗБИРА
ТИМЕМО ДО 12 ГРУД
НЯ.

Протягом, дев’яти днів 
в шаховому клубі заводу 
«Гідросила» проходив 
чемпіонат обласної ради 
ДС'Г профспілок з шахів 
серед чоловіків.

У змаганнях, які прово-

на них
люд,

— і до
» почали 
чорняві 

вени б/'»И 
школярі, 
парубки

Хвилюючись, вийшла на 
сцену мати одного з при
зовників Зоя Никодимівна 
Шевченко. Що може ска
зати мати? Звичайно, по
бажати сину та його ро
весникам гідно виконува
ти свій почесний обов’язок 
перед Батьківщиною, а 
ще — повернутись додому

вишиваними 
плетеними 
горшками

Біля 
належить, 
домотка- 
довгі ла- 
— увесь 
від най-

> гих у 
вити- 
вуса, 

не

І
них ---
ки, й 
дурний 
багато 
гатий 
мор. 
після 
лого, 
зачка», 
душної «польки»? 
кульмінація настала 
ді, коли появилися 
порозі господині з 
кітрами та 
мисками і «хата 
нилася 
ароматом 
Було втіхи 
рослим!

Втім, справа тут все- 
таки не у варениках, а 
0 тому, що того дня 
відбувся (і дуже вдало) 
урок народознавства 
для школярів Листопа
дового.

А;.«?:'

гань залишилось 2 тури. В 
цей час найбільшу кіль
кість очок (по 5 з полови
ною) мали Владислав Ло
монос, Сергій Лещенко, 
Володимир Саленко та Ана
толій Махно. Краще за ін
ших показав себе в цей 
напружений час молодий 
тонар-розточувальник за
воду «Гідросила* кандидат 
у майстри спорту Влади
слав Ломонос, який пере
міг в обох партіях і став

Сьогодні о дванадцятій 
годині дня в приміщенні 
кіровоградського місько
го будинку культури імені 
Компанійця відбудеться 
обласний конкурс патріо
тичної пісні під девізом 
«70 полум’яних років»,

Колектив редакції газе
ти «Молодий комунар» ви
рішив перерахувати ден
ний заробіток у фонд до
помоги Вірменії.

дились за 
системою, 
чоловіки.
представники Кіровограда, 
Олександрії, Світловодська 
та районів області. П’ять 
учасників — кандидати в 
майстри спорту, решта — 
першорозрядники.

Краще за інших розпоча
ли змагання світловодець

Чимало кіровоградців;* 
виявили також бажання 
дати донорську кров для і 
потерпілих. і

Позавчора на звітно-ви-/ 
борній комсомольській о 
конференції КІСМу спіл-о 
чани вузу вирішили пере-/ 
рахувати у фонд допомо- Іі 
ги премію за друге місце Є 
у цьогорічному соціаліс- £ 
тичному змаганні студент-о 
ських будзагонів — 500 о 
карбованців. Кооператив о 
«Скіф» на ВО «Друкмаш» / 
перерахував 1000 карбо-Є 
ванців у фонд допомоги і о 
закликає інші кооперативи/

швидко і вправно чистити 
картоплю. Найбільше учас
ників зібрав конкурс си
лачів — хто більше підні
ме 16-кілограмову гирю...

Вже вдруге проводять 
райком комсомолу, відділ 
культури і райвіськкомат 
вечір . проводів в армію. 
Щоб уникнути заорганізо
ваності і формалізму, шу
кають нові форми. На
приклад, нинішній вечір 
істотно відрізнявся, скажі
мо, від минулого: на цей 
раз були конкурси.

Олександр Бендюк, олек- 
сандрійці брати Геннадій 
та Юрій Ходотови. Потім 
відзначились олександрієць 
Сергій Лещенко та Анато
лій Махно з Олександрів
ни.

Боротьба досягла куль
мінації, коли до кінця зма-

призна- 
про се

та по
говорив 

від імені почесних гос
тей свята кандидат фі-

в майстри 
Павловича 1 

На третьому f.’Y—• 
розрядник з

продажу 
центру Ні 

на околии», 
публікаціями 

гра-

гу вірменам прийшли на
роди інших республік.

Нині й Кіровоградщина 
готується зустріти потер
пілих від стихійного лиха. 
Про це турбуються дер
жавні й громадські орга
нізації та установи. Зокре
ма, лікувальні заклади 
приймуть найближчим ча
сом тисячу чоловік з Вір
менії, у профспілкових 
піонертаборах і санато- 
ріях-профілакторіях під
приємств області знайдуть 
притулок ще 900 чоловік.

При обкомі ЛКСМ Ук
раїни працює штаб на чо
лі із секретарем обкому 
комсомолу Л. Єгельською 
по наданню допомоги тим, 
хто постраждав під час 
землетрусу. Нині ство
рюються добровільні сту
дентські загони, які ви
їдуть на місце трагедії. 
Першими про своє бажан
ня здійснити це заявили 
студенти Кіровоградського 
педінституту.

До штабу вже звернули
ся з пропозиціями про 
допомогу будівельники 
обласного центру; укла
дено договір із колекти
вом заводу «Червоний 
Жовтень», який вигото
вить для потерпілих 100 
розкладних ліжок; готую
ться до відправки 25 бідо
нів меду, інша продукція. лологічних наук, 

відальний секретар 
лась.ої філії 
письменників 
В. Є. Панченко.

У залі того дня мож
на було чути задушев
ну лірику Василя Симо- 
ненка, Ліни 
Виконувані 
ми та 
ровоградського 
ституту 
ські пісні 
ле ч залом 
свідченням 
шани до рідної 
культури, 
спадщини 
зустріч своїм 
нім співом 
Листопаді всьної 
ланки 
і номер 
семикласниць, які 
конали стародавній 
раїнський 
ніжною 
назвою

іде» 
«Молодо- 

хронїку 
зійшли- 

що це’ щія^ 
' яри умові 

надход- 
інформа-

Комітет 
управління 
справ 
го < 
просив 
редакції 
мунара» 
працівниками 
но - постової 
УВС, і до 
правопорядку 
старший 
газети Н. Даниленко 
позаштатний автор 
зети О. Косенко.

Працівники ППС 
словили побажання 
журналістів глибше в 
кати в будні міліції, 
кавитися побутом і 
ледих міліціонерів, 
ступати за перенесення 
точок по 
спиртного з 
ровограда ( 
своїми 
сприяти юридичній 
мотності читачів.

в обговоренні 
вміщувати в 
му комунарі» 
правопорушень 
ся на тому, і 
ком можливо 
регулярного 
ження такої 
ЦІЇ з міліції.

На закінчення зустрі
чі О. Косенко прочитав 
свої вірші.

стануть учасниками за
ключного святкового кон
церту, що відбудеться 
завтра.

В. БОГДАНОВА, 
методист обласного 
науково - методично
го центру.

езлдрії Сергій
(6 з половиною очок).

Переможець здобув пра
во захищати честь Кіро
воград щинн на змаганнях 
шахістів ДСТ профспілок 
республіки.

На знімку: В. ЛО
МОНОС (зліва) — чемпіон!

Г. РЄЗНІКОВ, 
головний суддя зма
гання.

неї 
шкільний 
ялася 
никами, 
ками з 
глечиками. І 
столів, як і 
стояли вкриті 
ними ряднами 
ви, 
шкільний 
менших - 
кого вже 
ьатися 
Тапор 
просто 
справжні 
дівчата у вишиваних со- 
оочк< х, червоних шаро
варах, гаптованих спід
ницях, чоботях, віноч
ках, стрічках... Втім, як 
же інакше має бути на 
вечорницях?

І все ж назвати це 
просто вечорницями — 
означало б сказати не 
все. Бо то було справ
жнє свято рідної мови. 
Скільки завзятої енер
гії, щирого захоплен
ня світилось в очах уч
нів! З великою пова
гою і шаною про мову, 
про її святе 
чення, а також 
ло Листопадове 
го мешканців

*- Тепер, Боря, можеш 
ие турбуватися — і онучі 
навчився намотувати, і 
електробритву маєш. В ар
мії, мабуть, щоранку, бу
деш згадувати цей вечір,— 
так вітали друзі і родичі 
хлопця, що тільки-но зі
йшов зі сцени, де виграв 
бритву у конкурсі: хто 
швидше намотає онучі — 
вміння, погодьтесь, дуже 
потрібне для майбутнього 
солдата.

А крім цього, призовни
ки змагались у вмінні

присягу нова група молодих працівників кіровоградського слідчого 
Фото А. ПАНЧЕННА.

допомогти у нещасті. Зби
рання коштів продовжує
ться. Добровільні по
жертвування можна над
силати на рахунок 
001700504 за адресою: 
316050, м. Кіровоград, вул. 
К. Маркса, 41, обком ком
сомолу (з позначкою — 
«Для допомоги Вірменії»). 
Гроші можна також пере
рахувати у фонд ліквіда
ції наслідків землетрусу 
за адресою: м. Єреван, 
республіканський 
соцбанк, рахунок 
Створено робочі 
при міськкомах і 
мах комсомолу, очолювані 
першими секретарями. 
Групи приймають одяг, 
іграшки, шкільне приладдя 
та інші речі для допомоги 
потерпілим від землетру
су. Зараз у школах прохо
дять уроки милосердя, на 
яких учні висловлюють 
свою готовність допомог
ти вірменським дітям.

В обкомі комсомолу в 
ці дні організовано ціло
добове чергування. Дзво
нити можна телефонами 
№№ 4-95-66; 4-87-74.

Про біду — землетрус, 
який стався у Вірменії, — 
вже знаємо з повідомлень 
засобів масової інформа
ції. Десятки тисяч потер
пілих — ось тільки перші 
трагічні наслідки буйства 
природи. Як завжди в та
ких ситуаціях, на допомо-

ЦЕ ЩЕ Й
Виглядали. Хвилюва

лись. Ченали. Приїдуть 
чи ні?

— їдуть, їдуть!..
Інститутсьним автобу

сом, майже у повному 
складі вся кафедра ук
раїнської літератури фі
лологічного факульте
ту Кіровоградського
педінституту з групою 
студентів прибула в гос
ті до школярів "Листо- 
падівської восьмиріч
ки Новомиргородсьно- 
го району. Прибула . на 
вечорниці.

Простора хата (під 
переобладнали 
спортзал) смі- 

руш- 
тин- 

та
РЯДУ

цілим і неушкоджеиим...
Ветерани Великої Віт

чизняної війни Е. С. Дика 
та А. П. Кистень вручили 
хлопцям наказ від молоді 
Долннської, представники 
трудових колективів — 
подарунки. Майбутнім 
солдатам присвячувалась 
музика, вірші, а ще дару
вали квіти. Останні квіти 
на «цивілі»...

Г. НОСАЧ, 
другий секретар До- 
линського 
ЛКСМУ.

то- ♦ 
на о 

ма- ♦ 
глиняними ♦ 

і» напое- ♦ 
неповторним І 

вареників. ♦ 
і дітям, і до- ♦

комсомолу 
внутрішніх 

і Кіровоградсько- 
облвиконкому по- 

представникіа 
«Молодого ко- 
зустрітися з 

патруль- 
служби 

охоронців 
завітали 

кореспондент 
га 

га-

присвячений ювілею Ле
нінського комсомолу. У 
ньому візьмуть участь 29 
вокально - інструменталь
них ансамблів — пере
можців районних оглядів 
художньої самодіяльності. 

Вимогливе жюрі визна
чить найкращих. Вони й 

чемпіоном обласної °
ДСТ профспілок (7 3 поло- < 
виною очок). На о

менше у ветерана шахів ♦ 
на КІровоградщині канди-., 
дата в майстри спорту/ 
Юрія Павловича Пігарева.

— —у місці перше- о 
з міста Олен- <

ф Вам знайоме мистец
тво кіровоградських лілі
путів? Ні? Годі обов’язко
во завітайте сьогодні, 10 
грудня, у філармонію на 
концерт ансамолю «Ель
фи». Початок о 17 год. 
30 хв. і 19 год. ЗО хв. 
13 грудня зал філармонії 
збере тих, хто любить ук
раїнське мистецтво. О 19 
год. ЗО хв. відбудеться

► концерт ОДНОГО 3 ПрОВІД-
► них колективів республі- 
’ ки — Буковинського ан-
► самблю пісні й танцю. Л
► 14 і 15 грудня у філармо- 
[ нії виступатиме київська 
(: рок-група «Кому вниз?», 
; володар «Гран-прі» міжпа-
► родного фестивалю «Го-
• лосієво-89». г і
► ф Аматори студентсько-
► го театру «Резонанс» п’єсу
• «Кришталевий черевичок»
• €. Шварца жартома на

зивають свощО' «Принце
сою Турандот». Вже не 
одне покоління виконав
ців змінилося, а студент
ська вистава залишається 
все такою ж чарівною і 
доброю... старою-старою 
казкою. Хочете перекона
тися — завітайте у п’ятни
цю 16 грудня на виставу 
«Кришталевий черевичок». 
Вона відбудеться о 19 год. 
30 хв. в актовому залі пе
дагогічного інституту іме
ні О. С. Пушкіна (старий 
корпус).

Костенко.? 
студентка-Х 

викладачами Кі-> 
пед'н-Х 

відомі украін-Ф 
б. ли пщхоп-х 

прозвучали ♦ 
любові йі 

мови,?
І -З ІСРИЧИОЇ /> 

Прикрасили £ 
самобут-? 

учасники ♦ 
хор * 

дуже вдалим був І 
“ сором’язливих ф. 

ви- ? 
ук- X 

романс із * 
романтичною ♦ 

«Білі айстри».? 
Були тут і гуморески, І 
сценки з вистав, а ь І 

сварливі сусід- І 
хитрі дідки, Й ♦ 

Стецько, та й ♦ 
іншого, чим ба $ 
український гу- І 

Хіба втримаєшся ? 
всього від весе- ♦ 
запального «ко-? 
а далі й відчай- ♦
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8 листопада цього ро
ку в «Молодому комуна
рі» був опублікований 
матеріал «Оренда? Орен
да!». Повторимося: його 
суть — шляхом конкурс
ного відбору створити 
один або кілька оренд
них комплексів, які пра
цюватимуть за новими 
економічними законами. 
Редакція береться допо
могти людям, об’єднаним 
однією метою, уклас
ти договори на оренду. 
Майбутнім орендаторам 
бажано мати сільсько
господарську освіту чи 
відповідний стаж роботи, 
але обов’язково — чітку 
програму економічного 
ефективного господарю
вання.

У газеті було надру
ковано талон для замов
ників, тобто керівників 
господарств і орендаторів.

До редакції почали 
надходити перші запов
нені талони. Один з них 
(замовника і орендатора) 
ми публікуємо сьогодні. 
Поряд подано чистий та
лон, який може 
ти кожен, хто 
бажання взяти 
пошуцІ нових 
них методів праці.

Чекаємо ваших листів.
Відділ комсомоль
ського життя та еко
номіки.

«ОРЕНДА»

заповии- 
виявить

участь у 
ефект и в-

Талон орендатора
Прізвище, Ім’я, по батькові Гут Станіслав Андрійович.
Вік 50 років.
Склад сім'ї (з указаниям віку та спеціальності дорослих її членів) 
син студент, 19 років, другий син — Інженер-механік, дружина —• 
44 роки.
Ваша професія (якщо маєте їх кілька — перелічіть) учитель (в мо
лодості — тракторист).
Який вид оренди і в якій галузі хотіли б взяти, на який строк? 
Відгодівля великої рогатої худоби, свиней, догляд свиноматок, 
дійні корови (взагалі бажав би проявити себе в галузі тварин
ництва).

Ваша адреса, місце роботи: 334920, Кримська область, емт Пер- 
вомайськ, вул. Майська, 34, кв. 3. (Виїду один зразу ж за викли
ком).

і

Талон замовника
Район Новомиргородський.
Село Шпакове, Бровкове, Пенькове, 
Колгосп «Родина».
Прізвище, ім’я та по батькові керівника господарства Мироненко 
Володимир Прокопович.
В якій галузі і на який строк можете ви запропонувати оренду? 
В рослинництві, тваринництві, автотранспорті.
Які умови будуть створені орендаторам? Надається житло, діти 
забезпечуються місцями в дитячому садку. Школа восьмирічна.

Потреба господарства в кадрах (вкажіть, працівників яких спе
ціальностей і скільки потрібно вам для постійної чи сезонної робо
ти): механізаторів — 15, тваринників —- 20, водіїв — 10.

Талон орендатора
Прізвище, ім’я, по батькові . _ ____________

Талон замовника
Район ___________________ . _____ „

Село

Вік __ ____________________________ __________ л
Склад сім’ї (з указанням віку та спеціальності дорослих її членів)

Колгосп ___________ . _______________ _

Прізвище, ім’я та по батькові керівника господарства

В якій галузі і на який строк можете ви запропонувати оренду?

Ваша професія (якщо маете їх кілька — перелічіть)

Який вид оренди і в якій галузі хотіли б взяти, на який строк?
8

Які умови будуть створені орендаторам?

Потреба господарства в кадрах (вкажіть, працівників яких спе
ціальностей і скільки потрібно вам для постійної чи сезонної ро-

I Ваша вдреса, місце роботи боти)

Ці талони виріжте і направте на адресу редакції.
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Прибудова

БО МИ ПЕРШІ• • •
Якось на засіданні коміте

ту комсомолу зайшла роз
мова на «вічну» тему: як до
битися, щоб комсомольці 
без примусу і нагадувань 
ходили на збори, чим їх за
цікавити?

— Легше всього звинува
чувати молодих в пасивнос
ті, — мовив один з членів 
комітету. — Скажу про себе: 
відразу після роботи поспі
шаю за дитиною в дитсадок, 
а він знаходиться майже в 
трьох кілометрах від дому. 
Причому треба швидко туди 
й назад змотатися, щоб 
встигнути вдома піч розпа
лити —- живемо в Долин- 
ській на квартирі.

Скажете, як можна порів
нювати такі «дрібниці» жит
тя з тими високими завдан
нями, які стоять нині перед 
комсомольськими організа
ціями? Але ж давайте буде
мо правдиво дивитися на ре
чі: перш ніж говорити про 
вирішення завдань, треба 
виходити з реально Існую
чих умов, а вони на нашій 
Судові поки що далеко не 
Ідеальні для Налагодження 
постійної і дієвої роботи.

Якщо частина комсомоль
ців мешкає в Долинській, то 
решту відразу після робо
ти — рівно о 17.30 — чекає 
робочий поїзд на Кривий 
Ріг. І отак щодня, з роботи 
І на роботу, поїздом. Я, на
приклад, встаю о 5-й годи
ні ранку і повертаюся до-

дому десь о дев’ятій вечо
ра. Це не нарікання, адже я 
і мої товариші знали, на що 
йшли, влаштовуючись на 
КГЗКОР. Просто хочу дещо 
прояснити питання: чому ж 
на Криворізькому гірничо- 
збагачувальному комбінаті 
окислених руд, республікан
ській комсомольській удар
ній будові, як не дивно, 
майже не відчувається ролі 
комсомолу?

В перший місяць, коли ме
не обрали секретарем ком
сомольської організації енер- 
гоцеху, мимоволі згадав 
службу в армії, де теж був 
комсомольським ватажком. 
Тоді було набагато прості
ше — всі трималися гуртом, 
тож і робота кипіла. Але з 
іншого боку — де ще, як не 
на такій великій будові, з’я
виться у молоді тана чудова 
можливість проявити себе. 
Але...

Втім, думаю, що такі не
звичайні умови — далеко не 
най оповніша причина па
сивності молодих робітників.

Ще одна проблема: за
міс гь півтори поїздка три
ває дві з половиною години, 
а то й більше До того ж 
дають недостатню кількість 
вагонів, декому доводиться 
стояти всю дорогу. А ви 
знаєте, що найбільше тур
бує зараз робітників щодня 
перед посадкою в поїзд?

«Вгадати» вагон: деякі з них 
нагадують холодильні каме
ри. На жаль, у вагонів, на 
відміну від людей, другої 
молодості немає, тож всі 
намагання провідників на
повнити теплом вагони, що 
давно віджили своє, вияв
ляються марними. Я вже не 
кажу про вибиті вікна у 
тамбурах...

Зараз ми почали займатись 
цим питанням, але думаємо, 
чи вдасться переконати до- 
линських і криворізьких за
лізничників, що пасажири 
робочих поїздів нічим не гір
ші пасажирів звичайних?

А скільки є ще суто ви
робничих проблем, за яні 
можна було б взятися нам! 
Впевнений, сказали б своє 
вагоме слово комсомольські 
пости якості по прийманню 
об’єктів у будівельників.

Вважаю необхідним залу
чити комітет комсомолу до 
розподілу квартир Бо си
туація парадоксальна — бу
дова все ж таки молодіжна, 
а комсомольська організація 
виявляється ніби ні при чому«

Що стосується дозвілля.., 
Є у нас проблема, яка затяг
нулася надовго. Маю на ува
зі надувний спортивний ма
неж. У вісімдесят шостому 
році Українська республі
канська рада профспілок ви
ділила номбінату цей ма
неж. Спочатку були трудно
щі з місцем його розташу
вання — хотіли біля школи 
і стадіону, але це було да
леко від гуртожитку. Зна
йшли інше місце — немає 
комунікацій. А манеж тим

часом лежав у Кривому Ро
зі на складі. Коли В. Зінчен- 
но все-таки добився, щоб 
привезти його сюди, вияви
лося, що загублено паспорт, 
проектну документацію.

Зараз нам дорікають: «ком
сомол за такий час не по
ставив манеж». Але наш 
комсомольський штаб домо
вився з німецькими спеціа
лістами про методичну до
помогу по встановленню ма
нежу. Комсомольці готові 
виходити на суботнини, про
те, крім нашої фізичної си
ли, треба, звичайно, ще й 
техніку. Тут ми надіємося на 
доброзичливу допомогу, а не 
на критику.

Це лише деякі кроки, з 
яких треба починати свою 
роботу новому комітето
ві комсомолу, дирекції 
КГЗКОРа. Впевнений, мої 
товариші могли б назвати 
ще кілька напрямів діяль
ності. Але зараз діло не за 
новими словами — за кон
кретними вчинками.

Через кілька років ком
сомольська організація ме
талургійного гіганту збіль
шиться відчутно. Дуже не 
хочеться, щоб і вони роз
починали з нуля, як ось ми 
зараз А це вже залежить 
від нас. Бо ми перші

Р. ЯВОР, 
електрослюсар, член ко
мітету комсомолу ди
рекції гірничо-збагачу
вального комбінату окис
лених руд.

м. Долинсьна.

♦ — Коли МЖК в нашому
місті тільки-но створював-

Г ся, нас запевнили, що в 
<> них буде «свій» комунізм. 
’• У перший будинок уже 
<» вселилися емжековпі. І що 

ми маємо?
” Не пам’ятаю, ному ці 
< ’ слова належать, лиш точно
’ знаю, що прозвучали вони

► на одному з пленумів Кіро- 
; воградсьічого міськкому
► комсомолу. Там був і голо- 
; ва МЖК-1 Олександр Ко-
► ломацький, котрий після
► такого заниду на свою ад
► ресу нервово засовався на 
’ стільці. Не встав, не запе-
► речив. Бо тоді ще, місяців
► три тому, не було майже
► нічого зроблено. Хоча ро- 
‘ билося.
► Прибудова відповідає
► своїй назві. Це — невелнч-
► ке сіре приміщення, ЩО
► скромно при мостилося бі-
► ля першого будинку нині
► повноправних членів МЖК
► Скромне не тому, ЩО ВОНО,
► оте приміщення, емжеков-
► ців. Так уже в нас житло 

планується. Хоча, ніде 
правди діти, двоповерхове

о члени МЖК прогавили, 
о могли б мати й красивішу 

на вигляд і просторішу 
прибудову. І слово саме 
«прибудова» прпнижува- 
ло ті справи, в які вірили 
і які рухали МЖК. Коли 

” він запрацював, вирішили 
;; назвати гучне — центром 

культури та дозвілля.
о Нині в центрі діє відео- 
о тека. Хочеш подивитися 
О відеофільм — приходь, ди- 

вись. За мінімальну плату 
Організована відеотека з 

о ініціативи Ігоря Рубана, 
о Звичайно, що бажаючих, а 
о особливо дітлахів, поди ви- 
К тися відеофільм, вистачає.

Більше ніж шістдесят 
хлопчиків та дівчаток за- 
писалися в хореографічну 
студію, якою керує 

о Галина Чайковська. Сюди 
’► приходять навчатися на- 
’• родним танцям хлопчики 
о та дівчатка дошкільного та 
Г молодшого шкільного ві- 
о ку. Заняття проводяться 
о по групах.
Г У музичній студії занят- 
<; тя проходять за програ- 

мою музичних шкіл. По за

кінченні- курсу студійні 
отримають спеціальні сві
доцтва. Очолює студію 
1. Бородкіна.

— Купили дітям, — хна* 
литься Ірина, — чехосло
вацьке піаніно Понад ти
сячу карбованців коштує« 
За зароблені кандидатами 
у члени МЖК гроші на бу
довах міста. Є в нас те 
музична студія ^по класу 
гітари, яку очолює Тетяна 
Литвинцева.

Хто переступить поріг 
вечірнього дитячого садка, 
без перебільшення ска
жу, — потрапить у казко
вий затишок. Кімнатка, 
невеличка за розміром, 
вмістила в собі все необ
хідне для відпочинку ма
лечі...

Маленька Олснка впи
ралася і не хотіла йти з 
мамою й татом у гості.

— Заведемо тебе ще раз 
у садочок, зачекаєш нас 
там? — запитала свою 
доньку Ірина Рубан.

Дівчинка погодилася. 
Так вона й стала першою 
відвідувачкою вечірнього 
дитячого садочка, в якому 
працюють два виховате
лі — Світлана Лобанова і 
Алла Кочегарова.

— До нас можуть приво
дити своїх діток всі ба
жаючі, — не без гордості 
на же Алла Кочегарова. — 
Щоб було в Кіровограді 
щось аналогічне нашому 
садочку, я не знаю. Вва
жаю нашу роботу неаби
яким успіхом.

Емжековці вже думають 
організувати дитячий ко
оператив. Працюватиме він 
за принципом московсько* 
го «Батьки та діти» Щось 
зв’язати, сконструювати 
можуть і дітлахи А «щось» 
— це речі побутового при
значення, які користуються 
попитом і які не так час« 
то можна побачити на 
прилавках магазинів.

Працює у прибудові 
центр культури та дозвіл« 
ля. А прибудова — врахуй« 
мо, — перша. їх буде ба
гато

Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.
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Ц ОМУ люди крадуть?— 
каЯЙ Я начальник обласного 
відділу боротьби з розкра
данням соціалістичної влас
ності УВС Кіровоградсько
го облвиконкому Віталій 
Іванович Корнійчук, повто
ривши запитання^ спохмур
нів. — Не можуть не взяти 
того, що погано лежить. У 
Звичку перетворюються 
крадіжки. Розвелося в нас
різних економістів-вчених— руку, — заспокоїв Анатолій 
видимо-невидимо, Люди Володимирович.
тягнуть від сосиски І літра 
Іпирту до машин з різним 
дефіцитним крамом, не цу
раються й грдшей...

Так чому ж тягне люд, 
Іншими словами: краде? Як 
З цим боротися?

— Крадуть, бо, приміром, 
на тому ж птахокомбінаті, 
он які умови праці... Заро
біток низький. Хоч-не-хоч, 
перепродуватимуть м’ясо. 
Мені, чесно кажучи, шкода 
трудяг, — це говорить у ка
бінеті 3. І. Корнійчука його 
заступник М. М. Несен.

— 8и що, — запитую я з 
Миколи Михайловича, — 
оправдовуєте злодюг?

— Що вам відповісти, — 
задумується М. М. Несен.— 
Сходіть з нашими співро
бітниками в рейд, приди
віться. Д*умаю, побачите не 
Саме лише м’ясо, сховане з 
Несподіваних місцях. Поба
чите, якщо захочете, різних 
Людей: тих, які на те м’ясо 
майже моляться. Побачите 
й інших — зухвалих до на
хабності постійних «несу
нів».

Зразу запропонували й 
Адреси рейду — птахоком
бінат (до речі, в «Молодо
му комунарі» 20 лютого ц. р. 
вже було опубліковано ма
теріал «Чи літають коро
би?» про «несунів» цього 
грдприємства), м’ясокомбі
нат, молокозавод.

2.

Автобус зупинився біля 
Прохідної птахокомбінату. В 
Йьому — оперативна група 
працівників відділу бороть
би з розкраданням соціа
лістичної власності Кіров- 
рького райвідділу внутріш
ніх справ, яку очолював 
Анатолій Володимирович 
Гаврилов.

Все спокійно. По одному 
прямують від прохідної ПІС
ЛЯ зміни робітники...

— Так, мабуть, нікого сьо- 
ГМИІ й не затримаємо з 

•уїденим, — хтось комен
тує півгодинне чергування.

— Такого тут за мою 
практику ще не було< — 

переконано відрізає А. В. 
Гаврилов.

Десь хвилин через п’ять 
з прохідної вийшов чоло
вік. Підійшов до «Москви
ча», відімкнув багажник, 
озирнувся і, не помітивши 
нічого для себе підозріло
го, поклав туди вийнятий 
з-під куртки пакунок.

Молоді працівники міліції 
засовалися на сидіннях.

— Він ще раз піде, отоді 
на «гарячому» й схопимо зз

Далі було все, як у кіно: 
двоє працівників «обехеесе- 
су» трошни промерзли на 
крижаному вітрі, поки 
Олександр Мараховський, 
власник «Москвича», ще раз 
підійшов до машини І від
крив багажник. Та, відчув
ши щось неладне, враз за
крив його.

— У мене там нічогісінь
ко нема, — зухвало брехав 
десь через хвилину обза- 
лювальник м’яса. — Нічогі
сінько. І, взагалі, я повинен 
їхати додому...

З прохідної ринули люди. 
Ось молода жіночка чо
мусь неприродно перестав
ляє ноги. Інша так тримає 
сумку, неначе там уся її 
спадщина. Обоє начебто 
вагітні.

— Як же, люди добрі, 
товстішають наші жінки! На 
очах. За робочу зміну «на
бирають» таку вагу, що... 
Особливо, хто працює на 
м’ясокомбінаті чи птахо
фабриці! — ца Тетяна Ко- 
зяренко, член рейдової 
бригади.

За прохідну вийшло десь 
15—18 жінок. їх ввічливо 
попросили ще раз пройти 
до кімнати огляду. Туди 
входили з порожніми ру
ками, назад — тримаючи 
перед собою кілограми 
м’яса. Поки в кімнаті огля
дали жінок, «здавав» м’ясо 
О. Мараховський. У багаж
нику виявилося сім кілогра
мів, якого йому «візьми 
хтось і підкинув». Сам, як 
твердив, не брав. То чиясь 
доброзичлива рука поклала 
отой триклятий шмат. На ве. 
черю,

М’ясо, вилучене в жінок, 
які після огляду «скидали 
вагу», не вмістилося на 
контрольних вагах. Загаль
на вага — за сімдесят кі
лограмів. Вилучено — у 
кожної(!) оглянутої. їх бу
ло чотирнадцять.

Найбільше «схудла» Т. Я. 
Сандакоза. 9 кілограмів ви
носила вона для потреб 
брата, у якого весілля. Ка
терина Олексіївна Борит- 
ченко і Любов Іванівна Ва< 
сецька не набагато відстали 

від своєї колеги — з них 
вилучено по 6 кілограмів.

Ірина Ополоник, якій ли
ше 23 роки, теж добре ово
лоділа фахом крадія. У неї 
в сумці було два кілогра
ми.

— Дітям несемо, і нам 
же м’яса хочеться, — чули
ся голоси. Розуміючи, що 
6—9 кілограмів це багато 
для вечері, додали. — Не
ма де купити.

Дехто з «несунів» ніяк на 
міг заспокоїтися і оправдо- 
вувався:

— Що ви нас ловите, ди
віться, як он начальство 
тягне. Йому есе спливає з 
рук. Де ж тут справедли
вість?

— Чому ж ви не попере
дите нас, чому тільки на 
словах такі хоробрі? По
дзвоніть, повідомте, — вти
хомирював жіноцтво А. В. 
Гаврилов.

Перераховувати всі пріз
вища, певно, не варто, Тим 
більше, що декого, кого 
пік сором, дійсно було 
шкода: можливо, вперше 
отступилася людина. Ми на
звали лише тих, хто «добре 
почувався». Серед них уже 
згадана наймолодша учас
ниця крадіжки І. Ополеник. 
їй би червоніти, але була 
спокійна: що, мовляв, з тих 
двох кілограмів птахоком
бінату? Не збідніє.

Напевне, такої ж думки І 
працівник позавідомчої 
охорони Галина Тарасівна 
Рибалко:

— Ото подивишся, наче 
нічого й нема, а воно ди
вись, стільки м’яса несуть.,. 
Буває, телефон заздвонить 
на прохідній чи ще щось, то 
за всіма не догледиш...

Навіщо ж тоді, будемо 
відверті, ви тут сидите, ко
ли ліньки навіть у сумку за
глянути, не те щоб уже де
тально оглядати кожного.

— Ой, мені аж дурно 
зробилося, — бідкалася 
представник громадськості, 
працівниця ВО «Червона 
зірка» Тетяна Сметана. — 
Стільки м’яса, ковбаси... І в 
кожного, хто виходив. Куди 
ж дивиться керівництв 
цього комбінату?

На це запитання ми дамо 
відповідь дещо пізніше.

3.

Аналогічна ситуація була 
на м’ясокомбінаті. Там зу
пинили Олену Кузьмівну 
Чепурозу, яка прихопила з 
собою після робочої зміни 
близько шести кілограмів 
м’яса, ковбасу, язики.

Слідом за нею йшов 
хлопець. У нього — грамів 
триста-чотириста ковбаси 
було за пахвою. Питаємо: 
звідки?

Юнак ладен був крізь 
землю провалитися.

— Та кажи, що найшов,— 
досвідченим голосом ра
дить О. К. Чепурова, — я ж 
«знашла»...

Ось так: на м’ясокомбіна
ті ковбаса, м’ясо, жир — 
лежить під ногами. Йдеш— 
знаходиш. Добре, видать, 
живеться його працівникам.

Лідія Іванівна Виходець 
на м’ясокомбінаті — конт
ролер. Не помічає вона, ой, 
не помічає, що за зміну ро
бітники можуть «набрати» 
вагу до десяти зайвих кіло
грамів. Бо ж тут, як і на 
птахокомбінаті, крадіжку 
знайшли не ті, в кого на ру
ці пов’язка «контролер». 
Контролери, як самі ка
жуть, всього не бачать. На
певне, не хочуть бачити.

На міському молокозаво
ді не посоромилися взяти в 
сумку декілька сирків на
чальник приймально - апа
ратного цеху О. В. Фурма- 
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нова. Любить на цьому під
приємстві сирки і майстер 
цеху морозива М. В. Кілі- 
ченко. Щоб не йти додому 
з пустим після чаю термо
сом, О. А. Буга, будівель
ник, наповнив його верш
ками.

Що ж можна думати про 
молокозавод, коли там лю
ди, які покликані виховува
ти своїх підлеглих, безсо
ромно лізуть у кишеню під
приємства?

4.

...Наступного дня відбулася 
зустріч з директором пта
хокомбінату Миколою Ан
тоновичем Лавренчуком. 
7 травня ц. р. було надру
ковано відповідь на публі
кацію «Чи літають корови?», 
у якій Микола Антонович, 
інші керівники підприємства 
сповіщали, що «винних по
карано». Хоча винних тут...

— Не було й разу, щоб 
когось не затримували з 
м’ясом, — це слова А. В. 
Гаврилова.

Отож, винні є завжди, ко
ли на комбінат завітають 
представники відділу бо
ротьби з розкраданням со
ціалістичної власності.

— У той день, коли про
водили рейд, — говорить 
М. А. Лавренчук,—нам вру
чили перехідний Червоний 
прапор Державного агро
промислового комітету 
УРСР та Республіканського 
комітету профспілок агро
промислового комплексу... 
Ми стали переможцями со
ціалістичного змагання за 
дев’ять місяців цього року. 
А тут...

Найбільш нас цікавило пи
тання: як же птахокомбінат 
зводить кінці з кінцями з 
отим м’ясом, що виноситься 
крадіями? Нема, напевне, 
чіткого обліку, бо ж підта
сувати кілограми — зна

чить, не додати м ясо в ков
басу, недопродати його 
державі.

Цю думку заперечив 
М. А. Лавренчук. Але пояс
нював так, що виходило: з 
обліком все гаразд. Мож
ливо, це теж враховують? 
Чекаємо від керівництва 
птахокомбінату з цього 
приводу аргументованої 
відповіді.

5.

Віра Семенятченко, упов
новажена обласного відділу 
боротьби з розкраданням 
соціалістичної власності 
вже в управлінні внутрішніх 
справ Кіровоградського
облвиконкому запитала:

— Ви впевнені, що після 
цього рейду більше не 
крастимуть м’ясо? До речі, 
крадуть здебільшого не для 
використання на свої по
треби, а для перепродажу.

Що ж, із цією думкою 
можна погодитися. Тим 
більше, що м’ясо можна ку
пити на тому ж комбінаті. 
Не завжди, але в такій 
кількості, що його виста
чить для потреб сім’ї. У 
цьому, правда, працівники 
м’ясокомбінату, птахоком
бінату, не зацікавлені. Вкрав 
— поклав до кишені дар
мового карбованця. А так— 
купувати...

На жаль, ще чимало гро
мадян полюбляють оті дар
мові карбованці. Вийнявши 
із сейфу журнал, в якому 
записані всі дані з краді
жок і спекуляції, Віра Се- 

«НЕСУНИ»
менятченко назвала кілька 
прізвищ людей, які безсо
ромно лізли до державної 
кишені.

Серед любителів дармо
вої наживи кого лише не
ма! Тут і завідуюча одного 
з магазинів Ленінського 
продторгу обласного цент
ру Л. М. Попозська, і на
чальник бюро проектно- 
кошторисної документації 
відділу капітального будів
ництва ВО «Червона зірка» 
Н. Г. Незер. Сотні карбо
ванців коштував спирт, який 
тягли М. М. Сербін, Л. X. 
Теперенко, О. М. Бєлов, 
М. І. Будак Коли їх питали, 
навіщо простягали руки до 
державного майна, відпові
дали, що хотілося випити, 
що «відливали» в свою по
суду спирт на ліки.

Ліки працівників відділу 
боротьби з розкраданням 
соціалістичної власності ви
явилися для злодіїв гірки
ми. Одних оштрафовано на 
чималу суму, інших — за
суджено до позбавлення 
волі.

Серед спекулянтів знахо
дили прізвища і молодих 
людей. Юрій Андрусенко 
перепродував по спекуля
тивній ціні деталі до «Жи
гулів», учень Кіровоград
ського машинобудівного 
технікуму Володимир Жу- 
раковський не полінувався 
з їздити у Львів і накупити 
там електронних годинни
ків, які по значно більшій 
ціні збував у Кіровограді.

Компаніївським райвідді
лом внутрішніх справ при
тягнуто до відповідальнос
ті Юлію Попіл, котра в Кі
ровограді купляла сукні і 

перепродувала їх у себе з 
районі...

6.

Як бачимо, молоді люди 
теж не проти збагатитися. 
До чого вони лише не вда
ються! Крадіжки... спекуля- 
ція... Постає питання: звід
ки береться потяг до цьо
го? Знають же, що не мож
на цього робити, що, кріл\ 
ганебності, такі вчинки ка
раються законом. Знають 
і... свідомо порушують за
кон сотні людей.

Виховної- роботи тут, ма
буть, одної замало. Хоча, 
будемо справедливі, в цьо
му плані вона на низькому 
рівні. Що ж робити? Як по
передити оті крадіжки м’я
са, сиру, сметани? Як?..

Ми були на території пта
хокомбінату, бачили, в яких 
жахливих (інакше й не ска
жеш) умовах працюють там 
робітники. Цікавилися їхнім 
заробітком. Невеликі гроші 
приносять додому робітни
ки. Десь та недогледіли на
ші економісти з плані роз
поділу заробітку за пра
цею.

Ні, ми не виправдовуємо 
ганебних вчинків «несунів», 
та, повірте, якби в них бу
ли кращі умови праці, якби 
був свій магазин і якби на
лагодився облік на підпри
ємствах, число крадіжок 
значно зменшилося б.

Треба й психологію лю
дей міняти. На працівників 
відділу боротьби з розкра
данням соціалістичної влас
ності ми часто-густо диви
мося як на людей, які ви
шукують злодіїв, спекулян
тів. Хоч головна їхня мета 
інша:

— Зусилля своєї роботи 
спрямовуємо на поперед
ження негативних явищ. 
Шкода дише, що нам дуже 
мало хто допомагає. А мог
ли б. Навіть ті ж комітети 
комсомолу. Наших праців
ників майже не запрошу
ють до себе комсомольці« 
Хоча є нам що сказати мо
лоді, — скаржиться на від
сутність взаєморозуміння зі 
спілчанськими організація
ми начальник обласного 
відділу боротьби з розкра
данням соціалістичної влас
ності В. І. Корнійчук.

Готових рецептів, які б 
можна було застосувати 
для попередження право
порушень, нема. Навіть чи
тачі, котрі прочитають цей 
матеріал, по-різному його 
сприймуть. Одних, хто по
любляє дармовщимку, мож
ливо, він і стримає на де
який час від злочину, інші 
(є й такі!) посміються, мов
ляв, пишіть, пишіть... чи що 
зміниться?

Не знаємо, що і як змі
ниться. Знаємо лише, що 
міняти треба. А саме — 
ставлення до «несунів» і, 
звичайно, умови, які спри
чиняють, породжують зло
чин. Міняти треба всім нам, 
разом: від крадуна, спеку
лянта до директора підпри
ємства, з якого виносять 
м ясо, ковбасу, сир, смета
ну — продукти першої не
обхідності...

Рейдова бригада:
А. ГАВРИЛО а ю. КРАВ
ЧЕНКО оперуповно- 
важені відділу бороть
би з розкраданням со
ціалістичної власності 
Кіровського райвідділу 
внутрішніх справ м. Кі
ровограда, Ю. ЯРО
ВИМ — спецкор «Моло
дого комунара».



«Мелодий комунар»

10 грудня 1988 року

ПОЧНУ Із щоденн и ново
го запису В. Снмонси- 

ка, датованого 16 жовтня 
1962 року:

«Немає нічого страшні
шого за необмежену вла
ду в руках обмеженої лю
дини.

Голова колгоспу з Єре- 
менкового села кричав на 
Вборах від безсилля і люті:

— Я вам зроблю новий 
33-ій рік!..».

Про голод 1933 року 
нам, молодшим, доводи
лося чути й раніше: від 
батьків, від родичів, від 
знайомих, — тих із них,
кому пощастило вижити. 
Так, не було чого їсти; 
так, голодували, а дехто й

.-^умирав... Ну то й то, уся-
5 Д/ кс бувало в нашій істо

рії, — складалася байду
жа й лінива думка.

Але з часом інформація

О А О
про голод наростала, си
стематизувалася. Виходи
ло, що голодували не по
одинокі люди, вмирали не 
одиниці. Виявилося, іцо 
лихо торкнулося цілих на
родів, ставши їхньою на
ціональною трагедією. Ста
вало моторошно, ставало

Василь ГОЛОБОРОДЫКО. .

ТЕЛЕСИК
(хатня інсценівка. 33-го року)..

Мати натопила піч, 
вигребла жар кочергою під челюсті, 
вимела чистенько черінь помелом, 
узлла у руки дерев’яну лопату, 
ніби зібралася саджати хліб у піч.

Та ні з чого хліба спекти — муки ні на пучку, 
ні з чого їсти зварити — 
нартоплі ні нартоплинни, 
напусти ні пелюстки, 
нрули ні пшонинни, — 
нічого їсти, нічого їсти,' нічого їсти, 
скоро вмирати, всім умирати, 
діточкам з опухлими від голоду личками умирати, 
та як дивитися на їхню повільну смерть: 
на видовженого у безкінечну нитку додихаючого 

пташенятна!

«Давайте гратися у Телесика: 
я — буду Зміючмою Оленною, 
ви — дітки мої ріднесенькі — Тслесинами»«

Каже вона найменшенькому: 
«Сідай, Телесику, на лопату!».
Найменшенький поклав на лопату руну«, 
«Та ні-бо: сідай зовсім!».

«Мамо, хоч ваше обличчя і не біле, 
а зелене, лн у Зміючни Оленни, 
але ж сорочка ваша вишивана нашими 

еишивнами: 
таних квітучих рукавів ні в чиєї мами немає}».

Стоїть Зміючна Оленна коло печі
В, ян мати, ріжком хустки сльози утирає, 
каже середульшому:
«Сідай, Телєсину, на лопату!». 
Середульший поклав на лопату голеву. 
♦Та ні-бо, ні! Сідай увесь!».

«Мамо, ми не Телесики — 
ви ж знаєте наші Імена: 
я — Михайлин-слухняний-хлопчии, 
я — Петрин-піди-позич-жару-у-сусідми, 
я — Васильнс-принеси-водични-з-нриницЬ>4

Стоїть Зміючна Опенка коло печі 
нрізь сльози мамині, жалібні промовляє, 
наше старшенькому:
♦Сідай, Телесику, на лопату!». 
Старшенький поклав на лопату ногу. 
«Та ні-бо, ні, не тан!».

Мамо, не повертай нашого золотого човника нззад: 
ми уже побрали у руни срібні весельця —• 
ми уже пливемо далеко по селину рибину!».

Минулася мати 
від Зміючни Оленни діточон своїх ріднесеньких 

„ рятувати:
В наименшеньного Михайлина,
В середульшого Петрина, 
В старшенького Василька — 
сбійняла рунами, ян гусочка нрилами.
Полетіли!

а

не по собі — і під цієї тра
гедії, і від власної ситої, 
байдужої совісті. Пуста ці
кавість до голодного року 
поступалася місцем невга
симій справі до історич
них знань, до історичної 
пам’яті. Але • історики 
дружно мовчали. Мовчали 
преса, радіо, телебачення...

У 1981 — 1982 роках з’я
вився друком роман відо
мого російського письмен
ника М. Алексеева «Дра
чуны». У цьому творі чи 

А? ве вперше в радянській лі
тературі, принаймні за моєї 
пам’яті, було відверто, 
сказано про голод.

Нещодавно з’ясувалося, 
що і в українській літера
тур» були спроби сказати 
правду про 1933 рік. Ви
ступаючи 9 червня цього 
року перед кіровоградця- 
ми, Павло Загребельний з 
цього приводу сказав:

«Віддали ДІмарова (МО
ВА ЙДЕ ПРО ТРИЛОГІЮ 
АНАТОЛІЯ ДІМАРОВА 
«І БУДУТЬ ЛЮДИ» — 
В. К.) па рецензію. Рецен
зент написав: «Изобра
женное писателем Дыма- 
ревым противоречит руко
водящим указаниям...». У 
Василя Козаченка є роман 
«Коні воронії» про голод 
на Кіровоградщині (пер
ша половина твору). Ко
заченко друкує цей ро
ман у журналі «Київ». 
«Чотири броди» Михайла 
Стельмаха — третина про 
голод. Чотири роки Стель- 

маха водили за ніс, рецен
зували без кінця... Роман 
скоротили, слово «голод» 
зняли, виправили окремі 
сцени... Звичайно, це при
скорило смерть Стельмаха. 
Це кожному важко пере
носити, а як було Стель
маху? Він хотів показати 

ці «білі плями» в історії 
нашого народу...».
О ЕСНА 1985 року роз« 

топила кригу замовчу« 
ванпя численних «білих 
плям» нашої історії. Не
забаром ми читатимемо 
художні твори, де знайшли 
відображення раніше за
мовчувані події. Згодом, 
будемо сподіватися, ска
жуть своє слово й істори
ки, які досі моп воли в ро
ти. понабирали, чекаючи, 
напевно, «руководящих 
указаний»... А тим часом, 
поки живі свідки народної 
трагедії, треба прислуха

«БІЛІ ПЛЯМИ» ІСТОРІЇ
тися до їхніх голосів. Тре
ба мужньо вислухати 
правду про той страшний 
рік штучного (це вже не 
викликає сумніву) голодо
мору, який завдав страш
ної фізичної і моральної 
рани нашому народові.

Голоси цих свідків ма
ють бути почуті. Як слуш
но зазначив па ХІХ Всесо
юзній конференції КПРС 
Б. Олійник «...варто з’ясу
вати ще й причини голоду 
1933 року, який позбавив 
життя мільйонів українців, 
назвати теж поіменно 
тих, із чиєї вини сталася 
ця трагедія». Отже, па
даймо свідкам слово.

Федот БЕЗКРОВНИЙ, 
1923 року народження, 
Смт Олександрівна:

«Хліба не стало ще до 
Нового року, Перебивали
ся як могли. Добре, що 
була корова: мати дещо

купува-продавала і дещо 
ла — тільки зерно, бо" бо
рошно робили з казна-чо
го. Батько товк зерно у 
ступі, пекли оладки, вари
ли кату н ділили її — 
кожному за віком і робо
тою (а було вас разом 
шестеро ротів)«

їли все, що можна і що 

вс можва: пвіт акації су
шили, терли й ліпили олад
ки; рвали корені рогозу, 
кінський шавель. Картоп
лю, — ту, що держали на 
посадку, перебирали по 
кілька разів, все вибирали 
більшу, і посадили відер 
шість завбільшки як ква
соля; на ньому й картопля 
кінчилася. Хліба по мага
зинах ве було. Робочим 

цукрозаводу возила будка, 
а решті — ле було.

Помагав Тясмин. Мені 
було неповних десять ро
ків, корзиною в Тясмині, 
як міг, ловив, що йогіа- 
деться. За день набира
лось, бувало, до кілогра
ма риби, її паша мати під
смажувала на сковороді, 
додаючи ложку сметани, 
переминала макогоном у 
макітрі й кидала в борт, 
заправлений кінським щав
лем та листочками з моло
дих буряків. І борщ був 
такий добрий і так смачно 
пахтів рибою!

Ще наш батько башта- 
пував у колгоспі і була в 
пас остача від садивного 
насіння кавунів — відер 
чотири—п’ять. Те насіння 
сушили в печі, товкли в 
ступі, мішали з кофе (па
лений ячмінь, якого було 
вдосталь), заварювали з 
водою, добавляючи трохи 
молока. Оце пас і вряту
вало. А потім ще у нас на 
городі було посіяне про
со — соток десять, і тіль
ки воно почало потрошку 
наливатися, ми вже почи- 

вали його вимивати і ва
рити з того зерна куліш.

На вашому кутку (Хо
лоша ■— по-вул ячному) 
жило тоді близько ста 
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мсй. За кілька місяців 
1933 року померло душ 
вісімдесят. У родині Оле- 
фіревків померли батько, 
мати, дві дочки, онука- 
вемовля, два сини, при
близно мої ровесники. 
Живим лишився єдиний 
син, який на той час жив 
за межами Олександрівни, 
Стільки ж людей, душ ві
сімдесят, загинуло згодом 
під час війни. Як ховали? 
По душ двоє—троє, а то й 
більше, в одну яму. 1 доб
ре, коли ще загорнуть у 

якусь ряднину, а то прос
то так, •— особливо з міс
течка чи зі станції...».

Марія СІРЯК, 1924 ро
ку народження, село Бов- 
тишка длександрівського 
району:

«Пас було четверо: ма
ти, батько й четверо ді
тей. Я — найстарша. У ха
ті нічого не було, бо ще 
раніше їздили підводи і 
все забирали, навіть ква
солю. 1 мати ще, пам’ятаю, 
ховала ту квасолю, при
мовляючи: «У мене ж ді
ти!»«

Худоби ве було ніякої, 
їли акацієвий цвіт, ходили 
в ліс по молоде листя. У 
колгоспі якийсь час була 
їдальня і там годували ді
тей, які бідували, а потім 
чогось годувати переста
ли. Батько не робив у кол
госпі — хворів, а мати ро
била; тим, хто робив, да
вали по триста грамів хлі
ба та по шматку оселед
ця. Я й собі хотіла заро
бити, ходила на наряд, 
ставала навшпиньки, але 
бригадир промивав мене,

вибираючи доросліших, ви« 
тих.

Весною я ходила в шко
лу, а там вчителька (вона 
жила при школі) підгодо« 
Бувала тих, хто голодні« 
ший. Якось і мене за про« 
сила до себе і вагодувала 
капустою та буряками. А 
вже літом, коли почали 
достигати жита, мати зрі
зала жмут, трусила і з тих 
зерен, що опадали, вари- 
ла куліш. Далі стало кра
ще з харчами».

Олита ПРИЙМАК, 1903 
року народження, село 
Матвіївна на Чигмринщи- 
ні:

«Я була заміжня за ди

ректором школи, мала ди** 
тину. Ми жили при школг, 
де чоловікові давали то- 
місяця пуд борошна. Му» 
ще була корова. У кого 
була корова, то те можна 
було жити, а так люди 
мерли прямо, на вулиці. А , 
я робила з борошна кашу, 
заправляла молоком, і так 
їли.

Раз приходив до чоло
віка парторг колгоспу, по
бачив, що ми їмо і собі 
попросив, не стерпів: «Дай
те мені кашиці». Так і ска
зав, добре пам’ятаю, «ка
шиці»... А згодом він теж 
помер від голоду, бо не
доїдав. У колгоспі була 
«кормушка», там годува
ли дітей, але всім не ви
стачало і багато дітей по
вмирало, не кажучи вже 
про старих».

Степан КОЖУМ’ЯКА, 
1898 року народження, 
Новомиргородський район:

«Якось па Пушкіпській 
вулиці в Черкасах, де ми 
жили, до мене підійшла 
жіночка. Тіїїь, — кажу так, 
бо на .цій постаті висів 
одяг, як ганчір’я. Вона 
простягнула руку і попро
сила па хліб. Дістав га* 
манець і став копатися в 
ньому, думаючи, скільки ж 
дати^їй. За три або п’ять 
карбованців вона не на
їсться, бо хлібина кошту
вала на базарі набагато 
більше. Витяг тридцять 
карбованців, подав їх жін
ці. Вона подякувала і ві
дійшла... На другий день, 
Ідучи на роботу, я поба
чив її під стовпом мерт
вою. Мене пройняв дрож? 
це вона купила хліба, 
об’їлася і померла!..

Перебуваючи на стан* 
ції у Смілі, на вулнпі зу
стрів знайому із Кірово* 
града. Явдоху Смирнову^ 
з якою був добре знайо
мий, коли учився в Кірово« 
граді й Одесі. Вона в Оде« 
сі закінчила хімік о-фарма
цевтичний інститут. Ви« 
гляд у‘ неї був надзвичай
но стривожений. На зали* 
рання, як і чому потрапи
ла в Смілу, вона розпові
ла, піо її відправлено сю
ди па базар, щоб спосте« 
рігатп й аналізувати, чи 
ве продають тут страв із 
людського м’яса. І піо ж! 
Вона мені розповідала піо 
у неї було шість випадків, 
коли без великих аналізів 
вона знаходила в холод* 
цях і борщах на базарі ди* 
тячі ручки й ніжки...

Коли я опісля зустрівся 
у ті страшні роки зі свої* 
ми двома учнями Федо
ром Да виденном і Олек
сою Соболенком, то вони 
розповіли, що комсомол 
послав їх у села Мартоно- 
іву й Панчеве на Новомир* 
городшині перевірити стан 
голодаючих. Вони із жа
хом розповідали, то вули
ці сіл. подвір’я і садиби 
заросли бур’янами 1 будя
ками, шо в селі немає нї* 
чого живого: ні собаки, ні 
кота, що з кожної хати 
страшенний сморід, по ха* 
тах лежать трупи вмерлих 
1з голоду. В сільраді села 
Панчевого сказали, то за* 
раз у селі двісті п’ятдесят 
дві душі, а було більше 
шести тисяч, у Мартене* 
ші залишилося сто п’ятде* 
сят дві душі, а було поти* 
ри тисячі п’ятсот. Як було 
не вжахнутися? 1 таке 
становите було по всій 
Україні. Мільйони людей 
умирали з голоду.

Свідчення, що й к «з за ти, 
стра шні своєю ^конкретніс
тю й безоглядною просто
тою. Вони — теж голос нам 
ших предків, свідчення тих 
випробувань, які випали 
на їхню долю через чиїсь 
дурість, неуцтво та без* 
глузду й байдужу жорсто* 
кість Вони — теж правда 
історії яка волає до нас, 
живих, до нашої совісті і 
сумління...

В. НОБЗАР»



БОЛГАРІЯ: ЛЮБОВ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
Так от, Василь вперше побував у Болгарії, і це вія зізнався в 

любові до неї з першого погляду. І Василь пропонує як доказ 
знімки. їх багато (більше, ніж в цьому номері), адже фотокорес
пондент газети побував у Софії, Велико Тйрново, Толбухіні. Від
відав приморське містечко Балчик, чорноглорський курортний 
комплекс Албену. Щоб у всій повноті показати на знімках ці міс- 
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.]. 

та, не вистачило б ні часу, відведеного на відрядження, ні плівки. 
І все ж — дивіться. У вас складеться уявлення і про пам’ятники 
столиці Болгарії, Софії, і про древні башти і кам'янисті спуски 
Велико Тйрново, що розкинувся на скелях і крутосхилах, і Балчик 
з його Ботанічним садом та етнографічним музеєм, І про Толбухін 
через цих ось двох людей — майстра-гончара Жендо Господинова 
Петрова, котрий працює в комплексі «Старий Добрич», та Геор- 

гієва Стеорана Цонєва, технолога м’ясопереробного комбінату 
«Родопа», який у вільний час віддає перевагу тенісу.

А ще... То вже наступної поїздки Василь Гриб зафіксує на 
плівку і гору Вітоша, що під Софією, і Несебир з його історични
ми пам’ятками, і славнозвісну Шипку, і... Словом, перша любов 
дала наснагу на майбутнє, яке почалося ось із цих фотознімків.

Віктор ГАНОЦЬКИЙ.
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КОНТРОЛЬ 
гласність 
ціє вість

хоч листа І НЕ ШО НАДРУКОВАНО

І

І

Декілька років тому адмі
ністрація місцевого графіт
ного комбінату, певно, з еко
номічних мірнувань скороти
ла медичних працівників, 
котрі обстежували водіїв 
автотранспортного цеху пе
ред виходом у рейс. Це не
гативно відбилось на роботі 
медпункту комбінату, бо 
його працівники змушені бу
ли тепер працювати по ско
роченому графіку в зв’язку 
з тим, що їм доводилось 
проводити передрвйсове об
стеження водіїв. Багатьох 
робітників цікавить також і 
те, чому машина «швидкої 
допомоги» працює тільки в 
першу і другу зміни, до то
го ж вона часто використо
вується не за призначенням.

Саме про це написав до 
нашої газети мешканець се
лища Зазалля Гайворонсько- 
го району В. М. Цвілюк. Ре
дакція попросила розібра
тися в цій справі голову 
райвиконкому О. С. ГРЕСЬ- 
КА. Ось що він нам відпо
вів:

«Медпункт графітного 
комбінату працює згідно із 
затвердженим графіком з 
7 годин ранку до 1-ої годи
ни ночі. Графік погоджений 
з адміністрацією комбінату. 
В цей же час проводяться 
передрейсові медогляди 
водіїв: І зміна з 7.00 до 
9.00 — 60—70 чоловік; II змі
на з 15.00 до 17.00 — 30—35 
чоловік і ill зміна з 23.00 
до 1.00 — ЗО—35 чоловік. 
Отже, прийом робітників 
здійснюється з 9.00 до 23.00, 
а не так, як вказує у листі 
В. М. Цвілюк. Крім того, з 
8.00 до 14.00 на медпункті 
працює фізіотерапевтичний 
кабінет.

Штат медичного пункту— 
три працівники із серед
ньою спеціальною освітою 
для забезпечення робочих 
змін і одна медсестра фі
зіотерапевтичного кабіне
ту. Його затверджено згід
но загальної і позмінної 
кількості робітників графіт
ного комбінату. При опиту
ванні робітників 4-ох цехів 
претензій на медичне об
слуговування не було. Ця 
скарга з’явилась, певно, то
му, що графік роботи пунк
ту тимчасово змінювався на 
період відпустки медпра
цівників.

Крім того, чотири роки 
тому дирекція скоротила 
двох медпрацівників, які 
оглядали водіїв перед рей-

сами. У даний час це обсте
ження проводять працівни
ки із штату медпункту, але 
вони повинні займатись цим 
без шкоди для обслугову
вання робітників підпри
ємства.

Згідно положення про 
держміськтехнагляд на ком
бінаті є 2 санітарні автома
шини з двома водіями, кот
рі забезпечують щоденне 
чергування по 14 годин. 
Факти використання дирек
цією цих автомашин не за 
прямим призначенням ма
ють місце.

Адміністрацію графітного 
комбінату зобов’язано лік
відувати вказані недоліки».* * *

У «Молодому комунарі» 
за 5 листопада було надру
коване інтерв’ю-монолог 
О. Середи «Після конкур
су краси», де ведучий ви
словлював свої міркування 
й зауваження з приваду ор
ганізаційних та конкурсних 
моментів дійства.
одержала лист 
Кіровоградського 
ального комітету 
ки робітників 
промисловості (м. Олександ. 
рія) А. 3. ЖУШМАНА та
кого змісту;

— У номері № 45 авто
ром статті «Після конкурсу 
краси» (інтерв’ю з самим 
собою), відповідальним сек
ретарем обласного коміте
ту молодіжних організацій 
т. Середою О. І. допущено 
помилку.

Він назвав секретаря тер
кому профспілки робітни
ків вугільної промисловості 
головою геркому, в той час 
як головою теркому обра
но близько чотирьох років 
тому т. Колісниченка Петра 
Миколайовича.

Проте більш принципо
вим є те, що автором цієї 
статті перекручено факти.

В «Інтерв’ю з самим со
бою» т. Середа О. І. побуду
вав сумнівну бюрократичну 
стіну в м, Олександрії, яка 
нібито стала перепоною о 
організації і проведенні кон
курсу краси в м. Кіровограді.

Долання цих перешнод, 
від яких «все померкло», 
скоріше нагадує вітряки з 
відомого роману «Дон Кіхот» 
С. М. Сервантеса, коли автор 
статті в ролі ведучого кон
курсу здобув бажану пере
могу в боротьбі з бюрокра-

РЕКЛАМА НЕ
Про незадовільну роботу приймально- 

заготівельного пункту споживчої коопе
рації у селі Підвисокому Новоархан- 
гельського району повідомляв у своєму 
листі мешканець обласного центру С. Т, 
Шаповал, «Ви часто друкуєте в газеті 
Укоопторгрекламу, котра запрошує на
селення здавати сільськогосподарські 
лишки в заготівельні організації спожив- 
кооперації, обіцяючи при цьому, що зда
вачі за бажанням можуть скористатися 
тарою та транспортом заготконтори. 
Про це не може бути й мови! Людям до
водилось наймати машини, платячн за 
них втридорога. До того ж часто трапля
лось так, що їм доводилось по два—три 
місяці ходити, щоб одержати гроші за 
давно здані гарбузове насіння, часник, 
кролячі шкірки», — писав до редакції 
автор.

На його скаргу відповідає голова Но- 
воархангельського райвиконкому С. М. 
СТЕПАНОВ:
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Редакція 
секретаря 
територі- 

профспіл- 
аугільної

тизмом і відстояв честь міс
цевих красунь.

Справа в тому, що керів
ництву теркому профспілки 
в м. Олександрії зовсім ні
чого не було відомо про 
організацію конкурсу в м. Кі
ровограді ні за чотири дні 
до його проведення, ні в 
якийсь Інший час.

Не відомо було також, хто 
є ного організатором, учас
никами, який творчий ко- 
лектив повинен був обслу
говувати цей конкурс.

Тому ніяких дзвінків з 
теркому профспілки в орг
комітет коннурсу, ні забо
роняючих вказівок на виїзд 
творчого колективу будинку 
культури і техніки шахти 
«Світлопільська» не могло 
бути.

Більш того, профспілкові 
організації теркому проф
спілки мають певний досвід 
проведення різних культур
но-масових заходів, оглядів, 
конкурсів, ------------
спартакіад разом з комсо
мольськими і іншими моло
діжними організаціями.

Цей досвід може бути в 
позній мірі використаний і 
обласним КМО при певній 
підготовці.

Враховуючи можливість 
негативних наслідків у на
строї претенденток краю, 
«...де Ятрань круто в'єть
ся...», до оцінки їх переваг 
і гідності, вважаю, що до
пущені факти перекручень 
в даній статті не можуть слу
жити стимулюючим факто
ром в організації проведен- І 
ня подібних конкурсів у ! 
майбутньому.

Тому недоліки в органі
зації і проведенні конкурсу 1 
краси 29 жовтня ц. р. в м. Кі- а 
ровограді слід віднести на | 
рахунок його організаторів. ’ 

Мою незгоду з автором 
статті прошу викласти на і 
сторінках Вашої газети.

До редакції надійшов І 
лист О. Середи: ]

«У статті «Після конкурсу 
краси», надрукованій у га
зеті «Молодий комунар» : 
5 листопада 1988 р.г через і 
неправильну інформованість 
автора звинувачено тов. А. В. ' 
Жушмаяа — секретаря тер
кому профспілки робітників | 
вугільної промисловості — 
у зриві виїзду до Кірово
града творчої групи для І 
проведення конкурсу краси. ' 

Автор статті, працівник 
обкому комсомолу Середа .І 
О. І. за допущену помилку 
і за образу, завдану тов.
А. В. Жушману, просить ви* І 
бачення».

ВИННА

фестивалів *’ і

Ф ВІДПИСАЛИСЯ

«Заготівля цибулі в цьому населеному 
пункті проводилася через місцевий кол
госп і всім здавачам гроші виплачені 
своєчасно. За прийняті кролячі шкірки, 
гарбузове насіння та часник виплата 
грошей дійсно затримувалась з вини за
готівельниці Г. О. Бліннікової, їй оголо
шено догану.

На сьогодні заборгованість заготкоп 
■горн перед здавачами ліквідована».

ВІД РЕДАКЦІЇ. На жаль, Станіслав 
Миколайович не відповів на багато з тих 
питань, які містились у копії листа С. Т. 
Шаповала, надісланій у райвиконком. 
Зокрема, чи будуть здавачі забезпечува
тись транспортом заготконтор? Чому за
готівельник (в даному випадку Г. О. 
Блінпікова) не видавала людям квитан
ції за прийняті лишки? На ці та Інші пи
тання, порушені в листі нашого автора, 
газета чекає конкретної відповіді віл 
С. М. Степапова.
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О СЕЛА Інгульського Ус

тинівського району, що 

притулилося на лівому бере

зі тихої вузенької річечки, 

майже на межі з сусідньою 

Миколаївською областю, я 

їхав, аби познайомитись із 

науково-технічною творчіс

тю майбутніх хліборобів Ін- 

гульського професійно-тех

нічного училища № 34. Як тут 

навчають винахідництву, ра

ціоналізаторству, як вихову

ють своїх Кулібіних і Кондра- 

тюків? Адже відомо, як сьо

годні вони потрібні для сіль

ського господарства з небез

доганною сучасною технікою. 

Скільки газетам доводиться 

писати про недосконалі ком

байни, трактори, автомобілі, 

що сходять із заводських 

конвейєрів і до яких треба 

докласти чималенько роботи 

та кмітливості, аби вивести 

агрегат у поле.

Однак писати мушу не про 

це. І навіть не тому, що на

уково-технічна творчість в 

училищі на абсолютному ну

лі. «Щось-десь робиться», — 

як запевняли мене викладачі 

училища. Писатиму про інше 

тому, що з перших кроків 

класами й коридорами учили

ща мене вразила убогість 

цього навчального закладу.

Ще в Устинівському райко
мі комсомолу, довідавшись, 
що я маю їхати до Інгуль- 
ського, секретар-завідуюча 
відділом учнівської молоді 
Надія Коробова перепитала:

— Часом не буфет просять 
відкрити учні училища?

=— НІ, НЄ буфета Д

— Бо минулими роками ко
респонденти кілька разів 
приїжджали з цього питання.

— Ну й що — виїздили во
ни щось?

— Де там!
Але якби лиш справа в од

ному буфеті. Переступивши 
поріг автомобільного класу, 
ми потрапили в морок. За 
столиками сиділо кілька 
хлопців, за столом на підви
щенні викладач — ішов урок, 
В очі кинулось одразу все: і 
чотири бліденькі лампочки, 
що в’юнко звисали з поко
робленої, в якихось непевних 
розколинах стелі; ї тріснута 
від стелі до підлоги стіна — 
наче грізна блискавка на 
близькому небокраї; і тісно
та, понаставлювано кругом 
всякого залізяччя...

— Як, хлопці, справи? — 
запитав заступник директора 
з навчально-виховної роботи 
Ю. С. Новик. Він, певно, мав 
на увазі справи навчальні,

— Саме головне, що теп
ло, — відповів один з них, 
чубатенький, і всі інші згідли
во з ним заусміхались.

Зараз я можу повн;стю й 
співчутливо їх зрозуміти, ті 
хлопчачі іронічні посмішки. 
Бо автомобільний клас чи не 
єдиний, де не доводиться 
взимку дмухати на закоцені- 
яі пальці.

— Оце розріз автомобіля 
«ГАЗ-52», — пояснював мені 
викладач автомобільної спов- 
ви В. Д. Федорчук. І наче пе
редбачаючи, ЩО ЙОМУ ДООЖ- 
нуть — ця марка автомобіля 
застаріла, рідко в колгоспах 
зустрічається — заквапився 
пояснити: — «Ні, в нас є і 
камазівськмй двигун, і короб
ка передач від цієї машини, 
і задній міст від «ЗІЛ-130»...

Потім Володимир Дмитро
вич водив нас ще в лабора
торний клас автомобільної 
справи, знову показував ме
ханізми, деталі, вузли автома
шин. Нелегко вони даються 
навчальному закладові. Зде
більшого треба никати по 
господарствах району, клян- 
чити-випрошувати списані, 
непотрібні двигуни, коробки 
передач... Та ще дати їм дру
ге життя, змусити запрацюва
ти, адже пояснити будову ма
шини — це одне, а навчити 
запускати двигун, показати 
його роботу в ходу на мерт
вому залізяччі,,.

Викладач бідкався й на тіс
ноту, на аварійність пабора- 

торного класу («Он торік по
ловину стелі підлатали, а цей 
ось шматок, дивіться, як на
висає...» — й обережно, бо
язко зводив очі до стелі). Хо
ча для нього це все було 
звично. Мені, людині сторон
ній, яка вперше потрапила в 
училище, все це здавалось 
неправдоподібним, Чесне 
слово, було таке враження, 
наче я потрапив у • далеку 
пореволюційну епоху. Знаю
чи училища міські, ба й де
які сільськогосподарські, не 
міг звикнути, що й таке мо
же бути.

Ділився своїми роздумами 
в холодному класі трактор
ної справи викладач спецдм- 
сциплін М. І. Карпенко. В ко
жушаному піджаку з коміром 
він притискав ліктями собі 
боки, потирав руки — мороз 
надворі, холод у класі.

— Найголовніше — нема 
лабораторії тракторної спра
ви. Теорія є теорія, але чого 
вона варта без практики? 
Маємо кіноапарат, але які на
вчальні фільми демонструє
мо — про допотопну техніку. 
Про найсучаснішу техніку — 
нема. Весною в полі, звичай
но, учні практикуються, але ж 
для того, щоб довірити йому 
кермо, його треба навчити 
цьому з азів. Без лабораторії 
це так примітивно робиться. 
Та й ще те, що училище має 
360 гектарів орної землі. При 
такому навчанні й такій пло
щі (я з 1959 року працюю в 
училищі—тоді ми мали всьо
го 60 га) хіба може учень на
вчитись відмінно експлуату
вати агрегат, якщо його, ви
бачте, женуть у шию — нор
му давай. От він і дає норму, 
а яка якість його роботи! Ні, 
я не проти того, щоб мати 
свою землю, своє господар
ство, але й не можна калічи
ти спеціалістів, привчати їх 
трудитись абияк.

Микола Іванович ревно пе
реживає за ті недогляди в 
навчальному процесі. Таку 
турботу, врешті, я спостеріг 
у багатьох викладачів. Однак 
вони поки що безсилі щось 
змінити.

Був ще два роки тому ла
бораторний клас тракторної 
справи в училищі. Та одного 
пам’ятного для всіх дня гух
нула стеля в лабораторії, 
тільки клуби пороху присну
ли у вікна. На щастя, в класі 
не було тоді нікого.

І, мабуть, не здивуються й 
самі Інгульці, якщо завтра 

ще десь завалиться стіна чи 
посиплеться згори на голо
ву. Одноповерхові будівлі 
по всій території училища 
такі ветхі, що ніхто й не па- 
м ятає, коли вони тут зведені 
і що в них містилось до 1944 
року, коли сюди перейшла 
школа механізації.

Остання новобудова на те
риторії училища позначена 
1970 роком. Гуртожиток. З 
вигляду він нічого собі, та 
варто заглянути до середини, 
як знову ж тебе охопить не
зрозуміле сум’яття, у кімна
тах проживають цілими гру
пами. До 25 чоловік. Така со
бі невеличка казарма. Про 
який затишок може йти мова 
чи про влаштований побут, 
що, звичайно, також мав би 
сприяти навчально-виховному 
процесові.

Причину втілення в життя 
цього ще чи не сталінських 
часів проекту пояснюють 
просто. Почалось будівни
цтво гуртожитку напочатку 
шістдесятих років і так 
«справно» будували, що 
встигли помінятись погляди 
на казарменні гуртожитки. 
Але було вже пізно поверта
ти голоблі.

Нічого втішного сказати й 
про адміністративний корпус. 
Кабінет директора такий тіс
ний (на п’ять стільців), що ні 
наради в ньому провести, ні 
кремезному чоловікові роз
вернутись.

Ось якраз і зайшли ми до 
кабінету директора.

— Що там говорити про 
матеріально-технічну базу, — 
зітхнув Б. Є. Медведєв. — 
Слабка до краю, якщо не 
сказати — злидні. Ремонтної 
бази нема, цехів для обслу
говування техніки... Майстри 
день і ніч біля тієї техніки 
товчуться, хіба ж буде в них 
час якоюсь творчістю займа
тись? Та й з викладачами, ку
ди правди сховати, у нас не 
все гаразд. Хоч і можемо ми 
забезпечити житлом. Але до
бився торік у наше Інгуль- 
ське випускник Мелітополь
ського інституту механізації 
сільського господарства, роз- 
зирнувся на нашу убогість і, 
навіть не заглянувши в мій 
кабінет, дременув подалі. 
Або ось зараз нам вкрай по
трібен керівник духового ор
кестру — купили ми оркестр, 
ленінградський, новенький, 
аж дзвенить — а нема кому 
хлопців навчити, бо хто ж це 
буде двічі сюди їздити за 50 
карбованців плати^0 о

Чому така неувага до учи
лища? До закладу, який за 
роки своєї недовгої історії 
тільки для Устинівського ра
йону підготував майже сім 
тисяч спеціалістів?

Більше десяти років ходять 
розмови про будівництво на
вчального комплексу профе
сійно-технічної освіти для 
потреб сільського господар
ства на майже півтисячі уч
нівських місць — в Устинївці. 
Бо, мовляв, не вигідно три
мати училище на одшибі ра
йонного центру. Постанова 
облвиконкому про це є. Та 
ба...

— До 1989 року за тією 
постановою комплекс треба 
було б побудувати, а ще й 
документація на нього не го
това, — говорить Борис Єв
генович. — Та й взагалі ми 
не знаємо, що і куди повер
не. Розформували цього ро
ку систему професійно-тех
нічної освіти, віддали " сіль
ськогосподарські училища аг
ропромисловому комплексу, 
проте і натяків на поліпшені 
зміни від цих перетурбацій 
ми не відчуваємо...

...З сумними думками по
вертався я з Інгульського. 
Все перед очима стояли ота 
тріснута стіна, ті іронічні по
смішки молоденьких хлопчи
ків, які так горять бажанням 
сісти завтра за кермо ком
байна чи автомобіля, бажан
ням опанувати складною су
часною технікою. Та чи го
рять? Чи стимулює їх до цьо
го училище, його атмосфера? 
Звичайно, можна було б про 
картингістів училищних роз
повісти, про преміювання уч
нів поїздками до Києва, Ле
нінграда... Та швидше зрина
ють у пам’яті гіркі слова од
ного викладача: «Набір до 
училища проходить нормаль
но. А чого ж не прийти по
вчитись: 96 карбованців сти
пендії держава платить, ба
гатьом колгоспи й радгоспи 
доплачують, пересидить зи
му, чогось навчиться... Бо в 
колгоспі взимку він цього й 
близько не заробить».

Печальна втіха. Не цією (чи 
не дармовою) копійкою по
винне кликати до себе учнів 
училище з Устинівського ра
йону, Новобузького Микола
ївської області і й далекого 
базового села молдавського. 
Але, на жаль, сьогодні це чи 
не єдиний стимул.

В. БОНДАР, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Устинівський район.

* Бригада у школі?
На уроках трудового навчання і в позакласній роботі в 

середній школі № 5 м. Кіровограда діє бригадна форма ор
ганізації праці. Шкільна майстерня стала справжньою ла
бораторією навчального цеху. Технічна творчість школярів 
знайшла своє застосування у виробничих корпусах ряду під
приємств обласного центру.

Справді, школа покликана дати не тільки знання, а й при
щепити любов до праці, дати путівку в самостійне життя. 
У СШ № 5 про це подбали не на словах. Тут складаються 
договори з підприємствами міста для виконання замовлень 
на виготовлення різних інструментів і виробів. Школярі ви
готовляють їх на власному обладнанні і своїми інструмен
тами із матеріалів замовника. Так. наприклад, для навчаль
но-виробничого підприємств УТТС виготовлені пристосуван
ня для складання автофільтрів і технологічні металеві яши- 
ки на суму понад 1600 карбованців. Виконуються замов
лення й пересувної механізованої колони № 304 на виготов
лення інструментів для будівельників. Наприкінці минулого 
навчального року школярі здали металеві ящики для муля
рів — 60 штук, а також ксльм — ПО. розшивок — 178, тер
ток — 163 і напівтерток — 82 штуки. А для будівельників 
управління виробничо-технічної комплектації тресту «Кіро- 
воградводбуд» виготовили 100 штук господарських совків і 
стільки ж розшивок для мулярів. Міцні зв’язки встановили
ся і з .колективом швейно-галантерейної фабрики — також 
укладений договір про взаємне співробітництво.

Бригадна форма організації праці мінно вкорінилася в 
колективі. Кожна бригада, наприклад, семи-восьмпкласників 
працює за своїм планом, виконуючи договори з підприємст
вами. Ведеться облік зданої продукції, коефіцієнт участі 
кожного члена бригади. Наприкінці навчального року в 
бригадах підбиваються підсумки і нараховується справжня 
заробітна плата.

Ось деякі приклади- високої майстерності і працьовитості 
школярів. їхнього вміння. Сергій Антонов. бригадир, вніс 
рацпропозицію по розкрою металу, економічний ефект якої 
становить 17 процентів. Тобто 17 відсотків металу раніше 
йшли у відходи, а зараз використовується. Олег Абпіаурі, 
також бригадир, може вільно працювати на всіх типах вер
статів: токарних, фрезерувальних, різьбонарізних та інших. 
Бригадир Сергій Ласковський досконало оволодів усіма ви
робничими процесами, необхідними для виконання замов
лень. ланковий Сергій Малохатько виділяється високими 
організаторськими здібностями, член бригади Андрій Крав- 
цов виконує складні завдання під час виробничих операцій.

У шкільних майстернях — саморобні верстати і устатку
вання для' них, багатоопераційний ексцентриковий прес з 
електроприводом, автомат для поділу в градусах, напівавто
мат для розмічування слюсарних лінійок, різні пристосуван
ня. різноманітні схеми. До послуг школярів півсотні слюсар
них, три токарних по металу, п’ять токарних по дереву і 
п’ять свердлувальних верстатів. Є й саморобні верстати 
для виготовлення круглих рейок, нарізання шипів та фі
гурного випилювання дошок.

Отже, непогана матеріальна база, але... Є й ряд проблем. 
Не вистачає механічного обладнання, верстати застарілої 
конструкції для виготовлення виробів непридатні. В магази
ні навчального обладнання немає необхідних інструментів, 
то де їх придбати? Не найголовніше. їло заважає створити 
необхідні умови для високої продуктивності праці школярів.

А душею учнівської молоді є вчитель трудового навчан
ня. відмінник народної освіти УРСР В. А. Сорочан. З 32-х 
років педагогічного стажу вже близько десяти працює в шко
лі № 5.

Що дає бригадна форма організації праці для школярів? 
Чого вчить їх? Питання, звичайно, риторичне. Адже нинішні 
школярі в найближчі роки, набувши виробничих навиків, са
мостійно працюватимуть за верстатами, керуватимуть брига
дами, цехами. І багато чого навчить їх саме школа.

Р, ДДЙДАКУЛОЗ, 
фОМВДСЬКШІ кореспонд<% 

м. Кіровоград*



КАВА
— Я не певен, — посміхнувся пан Станіслав, — що 

кава приготована саме по-варшавськи, а не по-москов- 
ськи... Втім, прошу пити й оцінювати.

— А ви добре розмовляєте російською, — зауважи

ла я; мій співрозмовник запротестував:

Що ви, що ви! Через кілька місяців я говоритиму 

вже справді добре. Ось побачите...

Не знаю, чи доведеться 
переконатися в тому, 

'-’Станіслав Мікульські, 
радник Посольства ПНР у 
Москві, директор Польсько
го центру інформації і 
культури в СРСР ще краще 
оволодіє російською мовою, 
принаймні візитку його 
збережу. А зараз розповім 
трохи читачам «Молодого 
комунара» про мого спів
розмовника.

Тим, хто «солідніший» за 
віком, ім’я відомого поль
ського кіноактора Станісла
ва Мікульські добре знайо
ме. Знаменитий капітан 
Клос у 70-і роки завоював 
шалену популярність не 
тільки в Польщі, де фільм 
«Ставка більша від життя» 
мав таку ж долю, як «Сім
надцять миттєвостей весни» 
•— в Радянському Союзі, 
«На кожному кілометрі» — 
у Болгарії (із Стефаном Да- 
на’позим у головній ролі)...

Як трапилося, що ви, 
Пч..улярнмм актор театру й 
кіно, зайняли таку... адміні
стративну посаду? — запи
тую.

— Нічого дивного. Це не 
Перший випадок, коли акто- 
Sи займаються, як ви сказа-

И, адмі... адміністративною 

діяльністю, — трохи затнув- 
шись на незнайомому слові, 
мовив пан Станіслав.—Це— 
моя чергова роль.

— А чим займається ваш 
центр?

— Ми здійснюємо куль
турні зв'язки між Радян
ським Союзом і Польщею, 
проводимо кінопокази, ви
ставки, симпозіуми, концер
ти...

— До речі, поясню чита
чам, моє знайомство зі Ста
ніславом Мікульські відбу
лося завдяки співачці Тама
рі Міансаровій, концерт 
якої, з нагоди 25-річчя її 
перемоги на Сопотському 
пісенному фестивалі, від
бувся у Польському центрі 
інформації і культури.

— Пане Станіславе, а чо
му ваш Центр виник лише 
тепер?

— Це пов’язане зі зміна
ми, які сталися у вашій краї
ні. Ви стали жити відкриті- 
ше. У всіх соціалістичних 
країнах існували такі цент
ри, а у вас не було. Хоча 
певні зв’язки між Польщею 
і Радянським Союзом існу
вали завжди. До речі, за 
кілька днів відбудеться 
симпозіум по темі «Великий 
Жовтень І незалежність

Польщі», я вас на нього за
прошую...

Забігаючи наперед, ска
жу, що запрошенням пана 
Станіслава я не скористала
ся, «злякавшись» великої 

у пана Станіслава
кількості науковців і акаде
міків у Інституті слов’яно
знавства і балканістики АН 
СРСР... Та повернімося до 
розмови про культуру, яку 
пан Станіслав вважає жит
тєдайною.

— Якщо в народу є куль
тура, цей народ буде жи
ти, — говорить пан Ста
ніслав і дивується, що на 
Україні існують такі пробле
ми, як вивчення рідної мо
ви, нехтування традиціями 
національної культури.

— Як! Наскільки я зрозу
мів, ви не хочете вивчати 
української мови, не < іє- 
те своїх пісень! Але ж без 
культури народ мертвий! Ви 
хочете бути мертвим наро
дом?!

— Прошу пана, особисто 
я не хочу. І мої друзі не хо
чуть... У вас таких проблем 
не існує!

— Ми держава молода, 
адже з кінця XVIII століття 
Польща, як держава пере
стала існувати. Та сила наша 
в тому, що польський народ 
і за відсутності держави 
зберіг свою духовну неза
лежність.

— Ви комуніст?
— Так.
— А як ви ставитеся до 

релігії?
— Я невіруючий. Але по

важаю віру інших. Релігія 
існує так давно! А в світі 
все швидко змінюється. Не
сподівано швидко. Хто міг 
подумати 10 років тому, що 
у вас настане час перебудо

ви? У Москві багато гово
рять, ніби вона, як це ска
зати... на місці. Однак я осо
бисто, бувавши в Росії про
тягом 20-ти років, добре 
бачу, як багато змін... Пе-ре-

• КІЛЬКА ЗАПИТАНЬ ДО РАДНИКА ПОСОЛЬСТВА
бу-до-ва, — повільно вимо
вив пан Станіслав після 
паузи. — У нас теж свої 
проблеми, як і у вас, але 
всім нам треба дружити.

— Згодна, пане Станісла
ве! Але давайте поговори
мо і про кіно. Адже ви не 
назавжди розпрощалися із 
«десятою музою»?

- І-

•-•а . . ...." •

— О, ні! Ні з театром, ні 
з кіно я не розлучався. Тож 
коли мій контракт закінчи
ться, я, сподіваюся, повер
нусь до них.

— Вам, подобається ра
дянське кіно?

— Так. Воно завжди було 
цікавим. Сьогодні — особ
ливо. «Покаяння», «Малень
ка Віра»... Я люблю ходити 

в кіно. У нас в Польщі за
раз із великим інтересом 
дивляться радянські фільми. 
І, мені здається, інтерес цей 
зростатиме. Перебудова 
дасть тому нові стимули.

Адже так?
— А ви самі зіграли бага

то ролей?..
— У кіно — близько 90, а 

в театрі — і того більше. 
Правда, Гамлета не зіграв. 
На жаль...

— Тоді яка роль принесла 
вам найбільше визнання?

— Є одна роль, яку я хо- 

тіа би вже забути. Та ніяк 
не виходить. Ви здогадали
ся? Так, роль капітана Кло
са. Не вважаю її найкращою, 
але... Я для всіх — Клос, як 
мій друг Слава Тихонов — 
ШтІрліц...

— Ви подружилися на 
зйомках «Європейської іс
торії»?

— О ні, куди раніше! 
Він — хороший друг!

— А якими рисами, на ва
шу думку, має володіти 
справжній друг?

— Найперше така люди
на — твій помічник в усякій 
ситуації. Таких друзів неба
гато. Найперше — батьки. 
Вони завЖди зрозуміють.

Мамі завжди все можу ска
зати.

— Пане Станіславе, а яким 
має бути справжній мужчи
на?

— Я не знаю, яким пови
нен бути справжній мужчи
на, але я знаю, яким би я 
хотів бути. Людиною слова 
і... ніколи не грати в життів

— Тобто, залишатися са
мим собою?

Коли Мікульські відловів 
ствердно, я чомусь одразу 
подумала, що він такий І 
є, — людина, яка вміє бу
ти сама собою. Принаймні 
ніякої гри у його поведінці 
не помітила. Зі мною роз
мовляв, пригощаючи ка
вою по-варшавськи (чи по- 
московськи) простий, еле
гантний, стриманий мужчи
на...

— Пане Станіславе, а ви 
любите поезію?

— Дуже люблю? Але на 
поезію треба мати .час. Йо
го якраз часто й не виста
чає. Я хочу сказати, що за
раз часи не для поезії. Дна 
нічого! Я оптиміст. Я зірг-о, 
що нам ще буде дуже доб
ре. Хоч мені через рік 
стукне 60, я вірю у щастя. 
Для себе, свого сина й ону
ка.

Сердечний привіт читачам 
«Молодого комунара»!

Розмову вела 
Валентина ЛЕВОЧКО.

РЕЗЕРВИ ВИКОВА
• МАСОВИЙ СПОРТ

ПОНАД півтори тисячі учнів займається в Кіросо- 
“• градському машинобудівному технікумі. Для всіх 

створені належні умови для занять фізкультурою і 
спортом. Тут є два спортивних зали, 25-метровий стрі
лецький тир. У гуртожитку обладнані дві велобази, 
майстерня по ремонту велосипедів. Тут же у спортив
ному залі займаються настільним тенісом, важкою 
атлетикою. Обладнано кімнату для гри в шахи і шаш
ки, дві кімнати — для спортивно-масової роботи. На 
території технікуму і гуртожитку існують цілі спор
тивні містечка, в них, а також у спортзалі встаиовле- . 
но нестандартне обладнання.

Інтенсифікація навчально-тренувального процесу, 
впровадження домашніх завдань з фізкультури, ра
ціональне використання спортивної бази в позауроч- 
ний час дали можливість виробити в учнів потребу 
займатися фізичною культурою і спортом 8—10 годин 
на тчздеиь...

Більшості працівників фізичної культури і спорту Кі- 
ровогра цііиии добре відома ця адреса. Як відоме и 
Ім'я людини яка багато зробила, щоб фізична культу
ра і спорт міцно увійшли в життя і побут учнів маши
нобудівного технікуму. Це керівник фізичного вихован
ня навчального закладу Михайло Семенович Биков. 
Двадцять вісім років працює він у технікумі. Великий 
Досвід і творчий пошук, гаряча відданість справі и 
Уміння зацікавити своєю ідеєю людей, яким доведеться 
її реалізовувати, зумовили успіх у роботі.

— Фізична культура потрібна учневі не тільки як за
сіб загартування. розвитку м’язів, швидкості, сприт
ності — підкреслює Михайло Семенович. — Ще один 
Дуже важливий аспект фізичної культури - гігієна 
Розумової праці. Злива науково-технічної інформації. 
«Отру має засвоїти учень, постійно збільшується. Це 
привело до зміни методики викладання деяких дисцип
лін. удосконалення всього навчального процесу. о , 
все більшого значення набуває правильніш розподіл 
часу ц режимі дня учня, і фізична ™орт. п£
винні, крім розвитку, забезпечити спроможшеть Діваг 
1 ю^ків нормально працювати в. гехшкумі в за ного 
««І сприймати всю інформацію без перевто« ;
роїк (а 1ОМ тля фізвиховання відведено три—чотири 1О Д-ни нДа°тнжде?ь Нього дуже мало. Ми ш^аеморе- 
вервн фізичного розвитку учнів у вільний ВІД 

час — на заняттях спортивних секцій, участі у змаган
нях, а також при виконанні домашніх завдань.

У технікумі склалася певна система організації спор
тивних заходів, котрі сприяють залученню учнів до за
нять фізичною культурою і спортом. Скажімо, у дні 
навчання в аудиторіях І майстернях проводиться фіз« 
культ-хвилинка. Новачкам па перших уроках фізкуль
тури розповідають про спортивні традиції, спортивні 
секції, кращих спортсменів. У вересні учні груп нового 
набору беруть участь у змаганнях з легкої атлетики, 
плавання, волейболу, баскетболу. Всі групи залучають
ся до спартакіади з дев’яти видів спорту — баскетбо
лу, волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу, ша
хів, шашок, кульової стрільби, легкоатлетичного кросу, 
плавання. Організовуються змагання з літнього бага
тоборства ГПО па призи газети «Комсомольця я прав
да», зимового багатоборства ГПО на призи газети 
«Советскпй спорт». Великою популярністю користую
ться тижні фізичної культури і спорту, допризовника, 
оздоровчого бігу, шахів, шашок.

Традиційними стали дні здоров’я: у травні (присвя
чується Дню Перемоги), у листопаді (па честь Велико
го Жовтня), участь у масовому міському пробігу ву
лицями Кіровограда. Понад 600 учнів займаються у 
16 спортивних секціях.

Учні, які -бажають займатися видами спорту, які не
має можливості культивувати в технікумі (дзюдо, кла
сична боротьба, самбо, фехтування, важка атлетика), 
влаштовані у спортклубі «Зірка», товаристві «Динамо».

Для загартування учнів, яких потрібно готувати до 
складання заліків з. фізичного виховання, а також до 
вступу у спортивні, секції, викладачі застосовують два 
види домашніх завдань: сквозні завдання протягом 
всього навчального року, а. також тематичні, допома
гають освоїти окремі розділи програми, сприяють роз
витку рухових якостей.

Не так давно Биков звернув увагу своїх колег на не
обхідність впровадження нестандартного обладнання. 
Порадившись т викладками фізвиховання Т. М. їлю- 
чик. В М. ІванепЬ. Я. П Колос. Т. П Дегтярьоною, 
М. М Запльоскніпм, склав план Звернувся до дирек
тора технікуму М І ГорлІРнкя пі секретаря машбюро 
М. І. Вайпан із конкретною пропозицією і знайшов під
тримку. Створили спеціальну комісію, до складу якої, 
крім усіх викладачів фізвиховання, увійшли заступник 
директора по навчально-виробничій роботі С. І. Сте- 
панчук, завідуючий майстернями В. О. Селезньов, май
стер виробничого навчання Є. Т. Довгий, члени комі
тету комсомолу, представники підшефного ВО «Черво
на зірка». Роботи спланували виконати за півтора ро

ки у три етапи: перший — обладнати спортивне міс
течко на території технікуму, другий — спортивне міс« 
течко у дворі гуртожитку, третій — обладнати спор« 
тивиий зал.

Усі члени комісії здобули конкретні завдання. Викла« 
дачі фізвиховання побували у кращих середніх па« 
вчальних закладах, школах, вивчили досвід впровад
ження нестандартного обладнання, зробили креслення. 
С. І. Степанчук, В. А. Селезньов зайнялися придбан
ням матеріалів, Є. Т. Довгий очолив роботи по виго
товленню обладнання. Представники «Червоної зірки» 
допомогли з матеріалами, котрих не було в майстернях 
технікуму, виготовили особливо складні деталі. Ком
сомольські активісти провели в групах збори, заклика
ли учнів взяти участь у виготовленні і встановленні 
нестандартного обладнання.

Авторами більшості снарядів, встановлених у міс
течках. стали В. А. Селезньов, Є. Т. Довгий. Ці снаря
ди передбачені для розвитку фізичних якостей учнів. 
У позаурочний час, на перервах (велика триває 40 хви
лин), тут завжди багатолюдно.

— Через півроку після створення містечка на тери
торії технікуму, — говорить М. С. Биков, — ми зрозу
міли, що не помилилися, встановивши нестандартне 
обладнання саме тут, у такому доступному місці, де 
учні можуть викопувати вправи у будь-який час. Ба
гато хлопців швидко навчилися підтягуватися, без 
особливих труднощів виконувати нормативи комплек
су ГПО.

Це ж підтвердилося і після створення спортивного 
містечка біля гуртожитку, де мешкають 480 чоловік.

Залучення до активних затіять фізкультурою і спор
том більшості учнів відіграє важливу роль у підви
щенні спортивної майстерності.

П’ять років поспіль спортивний колектив технікуму 
займав перші місця в обласній спартакіаді середніх 
спеціальних учбових закладів. Ніші ж, хоча й виборов 
лиіїїе друге місце, успішно виступив на республікан
ському рівні. Майбутні машинобудівники виграли спар
такіаду колективів середніх навчальних закладів 
системи Міністерства сільськогосподарського і трак
торного машинобудування. Кіровоградські легкоатлети 
і стрільці стали переможцями в командному заліку, а 
плавці вибороли «срібло».

Неодноразовими переможцями і призерами облас
них, республіканських і всесоюзних змагань були вихо
ванці технікуму Є. Кістерський, І. Синько, А. Лисогор, 
В. Ка пустій, О. Джепко, С. Яковлєв. Нинішнього року 
чемпіонами спартакіади середніх навчальних закладів 
Міністерства сільськогосподарського і тракторного ма
шинобудування стали легкоатлети ЇО. Петренко, О. Са- 
мойленко, Д. Єріпов, плавці Т. Щоткіна. Т. Татарчук, 
стрілець В. Возпик.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
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БЕЗ ПОДАРУНКІВ

»..РЕЧІ, ЯКІ З ТИХ ЧИ ІНШИХ ПРИЧИН ВАС НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ, НЕ ПОТРЕ
БУЮТЬ РЕМОНТУ Й МАЮТЬ ТОВАРНИЙ ВИГЛЯД. КОМІСІЙНІ МАГАЗИНИ 
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ПРИЙМАЮТЬ ДО ПРОДАЖУ ТЕЛЕВІЗОРИ, РА
ДІОПРИЙМАЧІ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТРИКОТАЖ, ОДЯГ, ВЗУТТЯ, ТКАНИНИ, 
ВИРОБИ З ХУТРА ТА ІНШЕ.

За цінами домовленості можна здати вироби, виготовлені громадянами 
в порядку індивідуальної трудової діяльності та кооперативами.

Магазини надають додаткові послуги: прискорений продаж, виїзд товаро
знавця додому до комітента для оцінки великогабаритних речей, повідом
лення листівками про продані товари, перерахування грошей за продану річ 
я ощадкасу на рахунок комітента тощо.

Отже, перегшрньте свої рече й скористайтесь послугами комісійних мага
зинів споживчої кооперації по продажу непродовольчих товарів.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.
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Вже не перший день на ялинко
вих базарах триває жвава торгівля 
смарагдовими лісовими красунями, а 
магазини давно прикрасились ялин
ками та різнокольоровими сяючими 
гірляндами. А це означає, що до 
прекрасного зимового свята — Но
вого року — залишилися лічені дні.

Отож, приємних клопотів вистачає 
всім: дітям — підготувати до шкіль
ного новорічного вечора маскарадні 
костюми, батькам — подбати про

•••••©

ЗДАВАЙТЕ НА КОМІСІЮ

святковий стіл, придбати для всіх 
подарунки, які в новорічну ніч Дід 
Мороз непомітно покладе під ялинку. 
Така традиція цього чудового свята. 

Радимо підготовку до року нового 
не відкладати на останні дні старого 
року, а завчасно навідатися до ма
газинів споживчої кооперації. Що по
дарувати рідним, близьким, 
Мабуть, кожен вирішує сам. }

З наступаючим Новим роком!

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

ТЕПЛА, 
БАРВИСТА

ХУСТКА
не виходить з моди. Досить лише змінити однотонну 
хустку на картату чи строкату — і вбрання набуває 
іншого вигляду.

А з усіх хусток найбільш популярна українська. 
Вона й справді чудова за своїм колоритом. Яскраві 
квіти, на які так щедра Україна, квітнуть і на хус
тинах.

Українська хустка не тільки традиційний голов
ний убір, а й своєрідне доповнення до вбрання.

Серед великого вибору хусток ви неодмінно знай
дете саме ту, яка вам сподобається.

Придбати хустки можна в універмагах та магази- 
. пах «Промислові товари» споживчої кооперацій?

УКООПТОРГРЕКЛАМА.
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А НТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 -»

«Материнське поле». Художній 
фільм. 9.50 — Мультфільми «Вов
на — тренер», «Нісенітниця». 10.15
— Новини. 10.25 — «Джен Ейр». 
Художній телефільм. 1 серія. 15.30
— Новини. 15.45 — Концерт на
ціонального ансамблю пісні і 
танцю «Домас» (Кенія). 16.15 —
«Роби з нами, роби ян ми, роби 
краще нас». 17.15 — Новини. 17.20
— «Соло для валторни». Фільм- 
нонцерт. 17.40 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Портрет 
Ладислава Бакулара». 18.05 —Пісні 
народного артиста СРСР Г. Ерне- 
сакса. 18.45 — Сьогодні у світі. 
19.05 — Прем’єра мультфільму 
«Принцеса і пума». 19.20 — Кур
сом XIX партконференції. Звіти і 
вибори. 20.05 — «Джен Ейр». Ху
дожній телефільм. 1 серія. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Дійові особи». 
Проблеми виправно-трудових ус
танов. 22.50 — Сьогодні у світі. 
23.00 — «Діалог з надією...». Зу
стріч з Ч. Айтматовим.

А УТ
16.30 — Новини. 17.30 — Кому

ністи 80-х. Демократизація партій
ного життя. 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.20 — Наші 
довідки. (Кіровоград). 18.30 — При
рода • ми. Досвід трудового колек
тиву Побузького нікелевого заводу 
в боротьбі за чистоту екологічно
го середовища. (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30 —
«Час рішень — час дій». 20.10 — 
Телеспортарена. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50 —
«Все про кіно». До 60-річчя від дня 
народження народного артиста 
УРСР Л. Бинова. 23.00 — “Вечірній 
віснин.

А ЦТ (II програма)
3.00 — Гімнастика. 8.15 — На

вчальна програма. «Птахи-пере- 
смішники». Науково-популярний 
фільм. 8.35, 9.35 — «Світ, що нас 
оточує». 2 кл, Коли відкривається 
завіса. 8.55 — «Жива вода». На
уково-популярний фільм. 9.05 —
Італійська мова. 9.55 — «Обличчя 
дисплею». Науково-популярний 
фільм. 10.05 — «Наш сад». 10.35, 
11.35 — В. Маяковський. «Володи
мир Ілліч Ленін». 10 кл. 11.05 —
Російська мова. 12.05 — «Кілька 
днів з життя 1. І. Обломова». Ху
дожній фільм із субтитрами. 1 і 2 
серії. В перерві — 13.15 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.15 — «Слу
жу Радянському Союзу!». 19.15 — 
Реклама. 19.20 — «Гіркий цукор». 
Із циклу «Через обставини. що 
снлалися...». 20.00 — Вечірня каз
на. 20.15 — Міжнародна панорама. 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Екран друзів. 
«Щасливий берег». Художній фільм 
(ПНР). 23.15 — Музична передача 
«Ранкова пошта» (повтор). 23.50 — 
Новини.

ээказа
13 ГРУДНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвйлин». 8.35 —

«Навколо світу». Кіноальманах. 
9.35 — «Роби з нами, роби як ми, 
роби краще нас». 10.35 — Новини. 
10.45 — «Джен Ейр». Художній те
лефільм. 2 серія. 15.30 — Новини.
15.40 — Концерт народного ан
самблю пісні і танцю «Кубанка». 
16.05 —- «Сільські горизонти». Пре
м’єра документальних телефільмів 
«Такі можливості», «Проводи зи
ми». 16.55 — Новини. 17.00 —Пре
м’єра художнього телефільму для 
дітей. «Шість сніжних днів». 18.10
— Хвилини поезії. 18.15 — «Грай,
гармонь». У перерві — 19.05 —
Сьогодні у світі. 20.05 — «Джен 
Ейр». Художній телефільм. 2 серія. 
21.00 —- «Час». 21.40 — Прожек
тор перебудови. 21.50 — Прем’єра 
фільму-концерту «Грудневі вечори. 
Иоганн Себастьян Бах». 22.55 —
Сьогодні у світі. 23.05 — Баскетбол. 
Кубок володарів кубків. Чоловіки. 
«Цибона» (Югославія) — «Жальгі- 
ріс) (Каунас).

А УТ
9.00 — Новини. 10.25 — «Добро

го вам здоров’я». Наркоманія: 
проблема зблизька. 11.10 — Ляль
кова вистава. «Пригоди Мицика». 
12.05 — Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок. 17.00 —
«Колектив і п’ятирічка». Колгосп 
«Заповіт Ілліча» Казанківського 
району Миколаївської області 
17.30 — Запалюємо дружби нос- 
тер. Танцює «Ятранчин». (Кірово
град). 18.00 — Документальний
фільм «Скарб». 18.30 — Доброго 
вам здоров’я. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — «Земле 
моя». Комплексу Дунай — Дніпро 
не буде. 20.15 — Виступає ан
самбль наоодного . танцю «Світа
нок». 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 2Г40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Художній
фільм «Максим Перепелиця». 23.20
— Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На

вчальна програма. «Костянтин Ба- 
тюшков». Науково-популярний
фільм. 8.35, 9.35 — Етика і психо
логія сімейного життя. 9 кл. «Він, 
вона... і проблеми». 9.05 — Фран
цузька мова. 1 рік навчання. 10.05
— Учням ПТУ. Основи інформати
ки і обчислювальної техніки. 
10.35. 11.35 — Географія. 6 нл. Пів
денна Америка. Амазонія. 11.05 — 
Французька мова. 2 рік навчання. 
12.05 — «Щасливий берег». Худож
ній Фільм. 13.30 — Новини. 13.35
— Прем’єра документального те
лефільму «Дружба, що зробила 
крок через еіки». 18.00 — Новини. 
18.15 — «Для всіх і для кожного». 
18.45 — «...До шістнадцяти і стар
ші». 19.30 — Ритмічна гімнастина. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 —
«Сибір на екрані». Кіножурнал. 
20.25 — Реклама. 20.30 — Музич
ний кіоск. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 —
Н. Долиніна. «Позивачі і відпові
дачі». Телевистава. 23.20 — Но
вини.

14 ГРУДНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 —
| Н. Долиніна. «Позивачі і відповіда- 
| чі». Телевистава. 10.05 — Концерт 

фольнлорного ансамблю «Дніпря- 
ни». 10.35 — Новини. 10,45 —
«Джен Ейр». Художній телефільм. 
З серія. 15.30 — Новини. 15.45 — 
«П’ятирічка: діла і люди». Прем’є- 

• ра документальних телефільмів. 
І 16.30 — «Здрастуй, музико!». 17.15 
’ — Новини. 17.20 —Прем’єра мульт

фільму «Пекар і ледар». 17.30 — 
«Зв/чить, звучить канкляй». 18.15
— «Наш сад». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Зустріч ділових лю
дей у Концертній студії Останкіно. 
Передача 1. 20.00 — «Джен Ейр». 
Художній телефільм. З серія. 21.00
— «Час». 21.40 — Прожектор пе
ребудови. 21.50 — «Пісня 88». 22.05 
— Прем’єра документального те
лефільму «Д. Лихачов. Я прига
дую...». 23.15 — Сьогодні у світі. 
23.30 — Грає концертний ансамбль 
«Експрес».
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — «Відео- 
млин». Музично-розважальна про
грама. 10.15 — Документальний те
лефільм «Обличчям до вогню».
10.35 — «Шнільний екран». 4 клас. 
Музика. 11.10 — «Село і люди».
11.40 — «Шкільний екран». 4 клас. 
Історія. 12.10 — Новини. 16.30 — 
Новини. 16 40 — Срібний дзвіно
чок. 17.00 — Камерна музика. 
17.10 — «Господарем на землі».
17.40 — «День за днем». (Кірово
град). 18.00 — Разом дружна сім’я. 
Танцює «Пролісок». (Кіровоград). 
18.55 — Телефільм. «Автокомбі». 
(Кіровоград). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Доля чекіста». 
Прем’єра телевистави. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебудови. 
21.50 — Продовження телевистави 
«Доля чекіста». 23.15 — Вечіпній 
віснин. 23.45 — Чемпіонат СРСР з 
фігурного катання. Парне катання.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На

вчальна програма. «Командую фло
том. Шмідт». Наукор.о-популярний 
фільм. 8.35. 9.35 — Основи Інфор
матики і обчислювальної техніки. 
10 нл. Шо може бейсік. 9.05 — Ні
мецька мова. 1 рік нав«-»лимя. 10 05 
— Корисні нопалини СРСР. 10.35,
11.35 — Загальна біологія. 9 кл.
11.05 — Німецька мова. 2 рік на
вчання. 12.05 — «Яц нам прийдеш
нє дається.,.». Документальний 
Фільм. 13.30 — Новини. 13.35 —
Денний сеанс повторного теле
фільму «Мир вашому дому». Ху
дожній телефільм. 1 серія. 18.00 — 
Новини. 18.15 — «Непровінціальна 
поовінція». Документальний теле
фільм. 18.35 — Концерт ансамблю 
пісні і танцю Московського вій
ськового округу. 20.00 — Вечірня 
казна. 20.15 — Лауреати Міжнарод
ного коннурсу ім. П. Чайновсько- 
го. К. Родін (віолончель). 21.00 — 
«Час». 21 40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Екран друзів. Пре
м’єра художнього телефільму 
«Пан із Зальцбурга». Із серії 
«Тридцять випадків майора Зема- 
на». (Телебачення ЧССР). 23.05 — 
Новини.

Д ЦТ (І програма)
6.30 - «120 хвилин». 8.35 —

«Джерела». 9 05 _ Мультфільми 
«Кіт Котоф«иович», «Крилатий 
майстер», «Шаро-фотограф». 9.35
— «Інститут людмия». 10.35 —Но
вини. 10.45 — «Джен Ейр». Худож
ній телефільм. 4 серія. 15.30 —Но
вини. 15.45 — «Музична скарбни
ця». М. Римсьнии-Корсаков. Сим
фонічна сюїта «Шехерезада». 16.30
— Прем’єра документальних філь
мів телестудій країни. «Енергія», 
«Мислення без інерції*. 17.20 _
Новини. 17.25 — «,..до шістнадця
ти і старші»- 18.10 - «Людина і за
кон». 18.40 — Сьогодні у світі.
18.55 — Зустріч ділових людей у 
Концертній студії Останкіно. Пе
редача 2. 20.05 — «ДЖен Ейр». Ху
дожній телефільм. 4 серія. 21.00 — 
«Час». 21.40 Прожектор перебу
дови. 21.50 — «У нас в Останкіні». 
Спорт на телеекрані. 23.35 — Сьо
годні у світі.

А УТ
9.00 - Новини. 9.15 - Телеміст 

Київ — Кишинів. Енологія Дністра.
10.30 «Контакт». Пізнавально- 
розважальна передаЧа для юнац
тва. 11.45 Концерт з творів 
Дж. Гершвіна. 12.15 - Новини.
16.30 - Новини. 16 Д0 _ Срібний 
дзвіночок. 17.00 — «Сільські зуст
річі». (Кіровоград). 18.00 — Теле
фільми «Береста Сибірська», «Орен. 
бурзький пуховий». 18.30 — «Між 
«Ятоанню» і «Єлемою». Репортаж 
з ВО «Друкмаш». (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— «Давайте порадимось». Про май
бутню передачу ДЛя глядачів стар
шого віку. 19.50 — до 125-річчя 
від дня народження О. Кобилян- 
ської. 20.35 — Реклама. 20.45 —
На добраніч діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Прожектор перебудови. 
21.50 — Молодіжна студія «Гарт». 
23.20 - Новини. 23.40 - Чемпіо 
нат СРСР з фігурного катання. Чо
ловіки. Довільна програма.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На- 

вчальна програма. «Полоцька пер
лина». Науково-популярний фільм.
8.35, 9.35 — Природознавство. З кл. 
Наші пухнасті друзі. 9.05 — Іспан
ська мова. 1 рік навчання. 10.05 — 
Учням ПТУ. Загальна біологія. 
Творча роль штучного відбору.
10.35. 11.35 — Біологія. 7 кл. «Жах
лива ящірка» та її потомки. 11.05 
.— Іспанська мова, 2 рік навчан
ня. 12.05 — «Пан із Зальцбурга». 
Художній телефільм. 13.20 — Но
вини. 13.25 — «Сиваш: проблеми і 
перспективи». Про екологічну об
становку у Красноперенопсьну.
13.55 — Денний сеанс повторного
телефільму. «Мир вашому дому». 
2 серія. 17.45 — Новини. 17.55 — 
Сільська година. 19.00 — Ритміч
на гімнастина. 19.30 — Рух без не
безпеки. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — «По Радянському Союзу». 
Кіножурнал. 20.25 — Реклама.
20-30 ~~ «сіх і для ножного».
21.00 —«Час». 21.40 — Прожектор 
переоудови. 21.50 — Енран друзів. 
«Любов за все дорожча». Художній 
фільм. (СРР). 23.00 — Новини.

16 ГРУДНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 — Кі
ноафіша. 9.35 — «Золоті ворота». 
Музична казна для дітей. 10.25 — 
Новини. 10.35 — «Джен Ейр». Ху
дожній телефільм. 5 серія. 15.30 — 
Новини. 15.45 — «Портрет сучас
ника». Прем’єра документального 
телефільму. «З правом ухвального 
голосу». 16.05 — «Чого і чому?». 
Передача для дітей. 16.35 — Нови
ни. 16.40 — Програма Ленінград
ської студії телебачення. 18.00 — 
♦Топчумба». Мультфільм. 18.10 — 
«Пісня 88». 18.20 — «Подумаємо ра
зом». Додаток до передачі «...До 
шістнадцяти і старші». 19.20 —
Сьогодні у світі. 19.40 — «Джен 
Ейр». Художній телефільм. 5 серія. 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Співає О. Во
ронець. 22.10 — «Погляд».

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Художній 

фільм «Таємна прогулянка». 10.35
— Мелодії Поділля. 11.10 — «Живе
слово». До 125-річчя від дня на
родження Б. Д. Грінченка. 11.55 — 
Новини. 12.10 — Молодіжна студія 
«Гарт». 16.30 — Новини. 16.45 —
Срібний дзвіночок. 17.05 — На до
помогу школі. Музика. 17.40 —Грає 
дует гітаристів. 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.20 — Наші 
довідки. (Кіровоград). 18.30 — «На
родовладдя». (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — «Темп». 
Слідами виступів. 19.45 — Рекла
ма. 20.00 — «Шляхом оновлення». 
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Художній фільм 
«Добровольці». 23.25 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15 — На

вчальна програма «Жива душа «Ка
піталу». Науково-популярний фільм. 
8.35, 9.40 — Музика. 1 нл. П. Чай- 
ковський. «Дитячий альбом». 9.00
— «Інтенсифікація виробництва у
підсобних сільських господарствах 
електротехнічних підприємств. На
уково-популярний фільм. 9.10 —
Англійська мова. 1 рік навчання. 
10.05 — Учням ПТУ. Астрономія. 
Галактики. 10.35, 11.40 — В. Коро
ленко. «Діти підземелля». 5 кл. 
11.00 — Англійська мова. 2 рік на
вчання. 11.30 — «Враження». На
уково-популярний фільм. 12.05 — 
«Любов за все дорожча». Худож
ній фільм. 13.15 — Новини. 13.20
— Концерт. 13.50 — Денний сеанс 
повторного телефільму. «Мир ва
шому дому». З серія. 18.00 — Но
вини. 18.15 — «По Радянському 
Союзу». 13.25 — Хокей. Міжнарод
ний турнір на приз газети «Извес
тия». Збірна СРСР — збірна Кана
ди. У перерві — 19.50 — Вечірня 
казка. 21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — Фігур
не катання. Чемпіонат СРСР. 23.45
— Новини.

У МАГАЗИНІ «ТЕХНІЧНА КНИГА

17 ГРУДНЯ

в Кіровограді появилися такі но
винки літератури для молодих бу
дівельників. випущені видав
ництвом сВьісшая школа» (Москва): 

Довідник молодого машиніста 
бетоно-розчннозмішувачіе і бетоно- 
розчинонасосних установок;

Довідник молодого облицюваль- 
ника-плиточнина і мозаїчника;

Довідник молодого маляра;
Довідний молодого машиніста 

будівельних підйомників;
Довідник молодого машиніста 

бульдозера.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 —Кон- 

церт оркестру російських народу 
них інструментів. 9.00 —- «Чого і 
чому?». 9.30 — Грає М. Власенко. 
10.00 — «Домашня академія». 10.30
— Мультфільми. 11.00 — Перебуу
дова і культура. 12.00 — Народні 
мелодії. 12,10 — «Для всіх і для 
ножного». «Безгосподарність: ма
леньке місто і довгобуд».^ Історія 
будівництва електростанції у м. Чи
гирині Черкаської області. 12.40 — 
«Все життя — у танці». 13.25 — «В 
країнах соціалізму». 13.55 — Хви
лини поезії. 14.05 — Творчий вечір 
народного артиста СРСР І. Лучен- 
ка. 16.10 — «У світі тварин». 17.10
— Документальний фільм «Вогне
небезпечна ялинка». 17.15 — «І 
жартома, і всерйоз». 17.50 — Пре
м'єра мультфільму. 18.00 — Теле
міст Москва — Стокгольм. 19.15 — 
Документальний фільм «Запитання 
громадянам країни». 19.25 —Впер
ше на екрані ЦТ. Художній фільм 
«Плюмбум, або Небезпечна гра». 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожек
тор перебудови. 21.50 — В суботу 
ввечері. Два портрети на звуковій 
доріжці: Ізабела Юр’єва, Вадим 
Козін. 22,50 — «Монтаж». Моло
діжний телефейлетон. 00.20 — Но
вини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.10 — Ритмічна 

гімнастика. 9.40 —«На хвилі друж
би». Виступають народні артисти 
РРФСР. 10.20 — На шляхах рес
публіки. Погода. (Експрес-інформа- 
ція). 10.25 — «Художня панорама». 
Живописець Володимир Падун.
11.10 — «Автомеридіан». 11.55 —
Новини. 12.05 — Художній Фільм 
«Коли розводять мости». 13.40 —
Наші гості. Заслужена артистка 
Естонської РСР А. Весни. 14.25 — 
Документальний фільм «Віра, На
дія, Любов». 14.45 — «Азбука доб
ра». Вонзал для двох непозь^літ- 
ніх. Продовження розповіді. 15.15
— «Скарби музеїв України». 15.30
— Чемпіонат СРСР з фігурного 
катання. Танці. Довільна програ
ма. 17.00 — «Суботні зустрічі». Бу
дівництво медичних об’єктів. 18.30
— Сатиричний об’єктив. 19.00 —
Актуальна намера. 19.35 — Толе- 
турнір «Сонячні кларнети». 20.45
— На добоаніч, діти! 21.00 —«Час». 
21.4^ — Прожектор перебудови. 
21.50 — Художній Фільм «В бій 
ідуть тільки старики». 23.20 — Ве
чірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8 00 — Гімнастина. 8.15 — Про

грама «Д''м«а». «Студія представ
ляє...». 9.00 — Телевізійний теат
ральний абонемент. Доагла М. Лєр
монтова «Маскарад». 10 35 — «Сто
рінки історії». 11.05 — Поогрес. Ін
формація. Реклама. 11.55 — Живи, 
земле. 12.55 — Педагогіка для всіх.
13.10 — Очевидне — неймовірне.
14.10 — «Наш янтар». 14.55 — Хо
кей. Міжнародний туонір на приз 
газети «Известия». Збірна Фінлян
дії — збійна ЧССР. У перервах — 
15.35 і 16.30 — Мультфільми. 17.30
— «Приватне життя». Художній 
Фільм із субтитрами. 19.10 — Кон
церти Фестивалю «Боатіславські 
музичні торжества». 19.35 — Пре
м’єра документального фільму 
«П. С. Постскпиптум». 19.45 — Ве
чірня казна. 20.00 — Фігурне ка
тання. Чемпіонат СРСР. Довільний 
танець. 21.00 — «Час». 21.40 —Про
жектор перебудови. 21.50 — Всесо
юзний телеконкурс молодих вико
навців радянської естрадної пісні 
«Юрмала-89». Московський регіо
нальний етап конкурсу. В перер
ві — Новини.

ге ГРУДНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — Новини. 8.15 — Ритмічна 
гімнастика. 9.00 — «Палле один на 
світі». Мультфільм. 9.20 — Тираж 
«Спортлото». 9.30 — «Будильник». 
10.00 — Служу Радянському Сою
зу!». 11.00 — Музична передача
«Ранкова пошта». 11.30 — Клуб 
мандрівників. 12.30 — Сільська го
дина. 13.30 — Фігурне катання. 
Чемпіонат СРСР. Показові виступи. 
14.50 — Музичний кіоск. 15.20 — 
Назустріч Всесоюзному з’їзду пра
цівників народної освіти. День від
критих дверей. 16.20 — «В гостях 
у мазки». «Хлопчик-мізинчик». 
18.00 — Міжнародна панорама.
18.45 — Мультфільм. Документаль
ний фільм. 19.35 — «Мій любий
нлоун». Художній фільм. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Хокей. Міжнарод
ний турнір на приз газети «Извес
тия». Збірна Фінляндії — збірна 
СРСР. По закінченні — 23.40 — 
Новини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Ритміч

на гімнастина. 9.45 — «З чистих 
джерел». Фольклорне свято в Кар
патах. 10.45 — «Ой ялинка-дерев- 
це». Кіноанонс. (Експрес-інфоома- 
ція). 10.55 — «Живе слово». Відпо
віді на листи. 11.30 — Докумен
тальний Фільм «Заходьте у їхню 
хату». 11.50 — Новини. 12.05 —
«Доброго вам здоров’я». 12.50 —
«Незабутні». 13.35 — Художній
фільм «Ати-бати йшли солдати». 
15.00 — «Село і люди». 15.25 — 
«Ви нам писали». 15.55 — Ново
річні вечори. Вистава, концерти. 
(Експрес-інформац’я). 16.00 — Сла
ва солдатська. 17.00 — Циркова 
програма. 17.20 — «Комедіанти». 
Телебалет на музику Д. Кабалев- 
ського. 17.40 — Впеоше на екоані 
УТ. Документальний фільм «Кои- 
воарбатський, будинок 12». 18.0'0
— «III Дитячий кінотеатр». Нові 
фільми для дітей 1988 року. 19.00
— Актуальна камера. 19.30 —
де наш красний. «Благодійний 
концерт з українського Фонду 
культуои. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — Про 
довження благодійного концерту з 
українського фонду культури.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, ставай! 8.15

— Прогоама «Думка». Радянська 
поезія. В. Луговськой. 9.00 —«Еру
дит». 9.35 — «Якщо вам після...». 
10.20 — Наука: теорія, експери
мент, практика. 10.50 — «Худож
ники театру, ніно, телебачення». 
11.10 — Перебудова і появо. 11 ЗО
— Клуб мандрівників. 12.30 — Пе
дагогіка для всіх. 12.45 — Бесіди 
поо російську культуру. Цикл 1. 
«Декабристи». 13.20 — Назустріч 
Всесоюзному з’їзду працівників 
народної освіти. 13.50 — Фільми- 
призери фестивалю неігрового кі
но у Свердловську. «Лісовик. Спо
відь літньої людини». 14.10 — Кіно 
і глядач. 14.55 — Хокей. Міжна
родний турнір на пом.з газети «Из
вестия». Збірна ЧССР — збірна 
Швеції. У перерві — 15.35 —Мульт
фільм. 17 30 — Телевізійний му
зичний абонемент. 18.40 — Пре
м’єра документального телефільму 
«Дороги наших дітей». 19.00 — Кон
церт. 19.45 — Вечірня каз
на. 20.00 — Всесоюзний телекон
курс молодих виконавців ралян- 
сьної естрадної пісні «Юрмяпа 89». 
21.00 — «Час». 21.40 — Продов
ження Всесоюзного телеконкурсу 
«Юрмала-89». 23.30 — Новини.
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«Танцювати по-людськи»: 
\ [ американців

— один із засобів вира- 
їхньої належності до чис-

У КІРОВОГРАДІ еід- 
* бувся другий об
ласний фестиваль 
торської пісні. Він 
ходив два дні в БК заво
ду радіовиробів за схе
мою: прослуховуван-
ня — концерт почесних 
гостей — конкурсний 
концерт — творчі май
стерні — чайхана — 
лауреатський концері 
із врученням призів— 
концерт жюрі. Ці події 
перемежовувалися тор
гівлею фестивальними 
значками, плакатами, 
грамплатівками і про
веденням лотерей, де 
розігрувалися диски ві
домих бардів та відпо
відна література. Томик 
пісень В. Висоцького— 
один із найпринадні- 
ших виграшів.

Що найчастіше зву
чало на фестивалі? Со
ціальні пісні, тексти 
яких часом просили ма
нери Цоя чи Гребенщи
кова; були моменти, 
коли нагролчаджєння 
метафор і алегорій ви
кликали замість стурбо
ваності посмішку (зра
зок — у заголовку, це 
П. Покривайло з Оде
си). З того ж ряду 
«жовтий бегемот» і «бі
ленький Христос» (у піс
ні, яку виконав кірово- 
градець І. Галушко). Не 
обійшлося і без черго
вої пісеньки про їжач
ка — імітація пирхання 
симпатичної тваринки, 
схоже, уже стала «віч
ною темою» для твор
чих розробок бардів, 
минулого фестивалю 
«їжаків» було навіть 
кілька. Ще були тут со
баки, мурашки, черв’я
ки... Соціальність на 
рівні анекдотів про зві
рів «вигравала» тоді, 
коли багато про що не 
можна було говорити 
прямо. Тоді вибачалася 
й недостатня худож
ність. Ще раніше у бар- 
дівській пісні домінува
ли туристські, роман
тичні мотиви, а сьо
годні...

А сьогодні, як пока
зав наш фестиваль, ки
нулися видобувати із 
забуття ім’я О. Гали
ча — чимало співали 
його і про нього: сьо
годні «реабілітується» 
покладанням віршів на 
музику колишній ленін
градець, Нобелівський 
лауреат Й. Бродський, 
котрий нині живе у 
США; сьогодні офор
милася в самостійну і 
досить повноводну те
чію «афганська»

Виконувалася 
шість пісень у 
далекому від 
серцю слухача 
совості, ліричності, про
никливості. З одного 
боку — час надворі не 
схиляє до м’якості, з ін
шого... Де мелодія, ме
лодія де? — запитува-

штейна (Львів) та С. Ко- 
ричева (Іркутськ), аЙе 
вони не були конкур
сантами. Перший — 
голева жюрі, другий— 
почесний гістї. 
Сергій уточнив: 
чесний хазяїн», 
минулого фестивалю 
він був кировоградцем,

за щирість виконання— 
його одержала дев’я
тикласниця Кіровоград
ської СШ № 19 Т. Твер- 
довська — авт... Вона 
одна з небагатьох до
тримується «заповіту» 
Л. Утьосова: співати не 
голосом, а серцем... А 
взагалі б я сказав про

СЛОНИХА
ла я себе, слухаючи 
мало не кожного дру
гого виконавця. Зга
даний П. Покривайло 
одержав приз за мело
дії, на мою думку, 
тільки тому, що в ін
ших авторів стосунки з 
музикою ще складніші. 
Навіть підбір пісень ві
домих автбрів не ство
рив цілісної втішної 
картини. Пародія на ро- 
зенбаумівський «Вальс- 
бостон» і «Пока земля 
еще вертится» Б. Окуд- 
жави тільки й зачіпали 
мелодією. Кращі, 
у інших, справи 
позицією у М.

лауре
атом. У цих двох 
менш цікавими, 
пісні, були репліки, 
ментарі, спогади.

Вокальні дані учасни
ків і володіння інстру
ментом лишали краще 
враження. В. Вербиць- 
кий зі Світловодська, 
Ю. Смирнов із Кірово
града, на думку М. БІнд- 
штейна, мають прекрас
ні перспективи росту. 
Похвалив він хлопців і 
за хороший смак при 
підборі пісень.

,— Головним же при
зом, — додав голова 
жюрі, — я вважаю приз

авторську пісню, 
талант у ній має бути 
не засобом вираження 
себе, а потребою ви
раження.

А лауреатів — цілих 
десять... М. Мохнач і 
В. Процюк зі Жмерин
ки Вінницької області 
одержали приз за спів 
дуетом. Номери явно 
тяжіли до естрадності, 
хоча про М. Мохнача, 
зокрема, я ще на ми
нулому фестивалі по
думала як про одного 
з небагатьох, 
вдається 
як хотів

Після фестивалю 
залишилася на «розбір 
польотів» з участю ор
ганізаторів — обкому 
ЛКСМУ та Кіровоград
ського клубу самоді
яльної пісні, ♦— жюрі, 
президентів КСП. З об
говорення з’ясувалося, 
що, на загальну дум
ку, чайхана (щось на 
зразок невимушено
го капусника), 
йшла загалом 
мально 
зит»), заважали тільки 
відео і стороння музи
ка; що фестиваль ви
йшов середнім (член 
жюрі С. Шишкін із Се
вастополя), що творчі 
майстерні проводили
ся на низькому рівні, 
при прослуховуванні 
з деякими авторами 
поводилися нетактовно 
(коли на сцені співали, 
у жюрі підкріплялися), 
що КСП як такого в Кі
ровограді нема, бо не 
зуміли, наприклад, ор
ганізувати рекламу і за
цікавити глядача (Ю. Во
ронов з обкому 
ЛКСМУ), що обком 
комсомолу пізно по
слав телекси запроше
ним, переплутав тексти 
анкет для глядачів, 
(Н. Рибак, Л. Архипова 
з Кіровоградського 
КСП), що в підготовці 
та в процесі фестивалю 
було видно роботу ли
ше лідера КСП Н. 
бак (член жюрі А. 
черенко). Забули 
сказати про відсутність 
конферансу.

При загальному вра
женні деякої в’ялості 
(це, очевидно, і відо
браження спаду руху 
КСП) фестиваль все ж 
не залишив у мене від
чуття його непотріб
ності. Може, тому, що 
Я
Ю. Воронов повідомив, 
що «для різноманітнос
ті»
провести подібний фе

стиваль у Світловодську 
із чіткою націленістю: 
«Гітара сміється». Я б 
на нього із задоволен
ням поїхала. Можливо, 
там наша слониха за
регоче.

Н. ДАНИЛЕНКО,

Лауреатами фестива
лю стали: Т. Твердов- 
ська, Ю. Папушив, 
Ю. Смирнов, Р. Лімпер
ський (Кіровоград). 
О. Петрюк (Гайворон- 
ський район), В. Вер- 
бицький і В. Давидов 
(Світловодськ), М. Мох
нач, В. Процюк (Жгле- 
рйнка "
ласті), 
(Одеса),

да батт

Вінницької об- 
П. Покривайло

Ще зовсім недавно повсюди то
чилися дискусії про те, ЧИ можна 
радянській молоді потанцювати 
брейк. Можна передбачити, що 
новий танець — захоплення аме
риканців віком до ЗО років — ви
кличе у нас тільки негативну оцін
ку. В Америці зараз не танцюють 
ані акробатичний рок-н-ролл, ані 
брейк. Американська молодь тан
цює да батт, який уже почав роз
повсюджуватися по всьому сві
тові.

Десь наприкінці минулого р 
бойова, трохи хуліганська вав 
тонська група 
тед» виконала 
мелодія якої і 
нового танцю, 
цього року на 
йшла кінокомедія 
«Скулз дейз» («Студентський пе
реполох»), де можна було побачи
ти да батт у виконанні негритян
ських студентів — героїв фільму, 
котрі борються проти расизму. Та
нець було одностайно засуджено 
людьми похилого віку, релігійними 
та громадськими негритянськими 
лідерами. Особливо дратували най
більш цнотливих два моменти: не 
зовсім естетичне напівприсідан
ня — початкова позиція да батту, 
та роздягання молоді в процесі 
танцю аж до спідньої білизни. Але 
об’єктивні критики побачили в 
цьому танці комплекс гімнастич
них вправ, а у «стриптизі»—прос
те наслідування героїв фільму.

Зараз да батт танцює не тільки 
негритянська, а й біла молодь 
на дискотеках, просто на вулпц 
бере участь у численних кони 
сах, що проводять радіостанції.. 
Студенти на сеансі «Студентські 
го переполоху» до показу сцени з 
да баттом сидять тихо, а потім усі 
разом піднімаються і танцюють та
нець, до останнього кадру фільму. 
Журнал «Ньюсуїк»: «Подобається 
вам цей танок чи ні, але він уже 
поголовне захоплення. А представ
ник Національної асоціації спри
яння прогресу кольорового насе
лення в штаті Делавер ЛеррІ Нор- 
ріс з гнівом говорить: «У вашого 
чорношкірого населення вистачає 
проблем — вагітніють дівчата 

' шкільного віку, розвалюються не
гритянські родини. А тут ще ці 
безвідповідальні пісні та танець, в 
яких цілком ігнорується існування 
цих проблем». Професор афро- 
американської історії Иєльського 
університету Роберт Томпсон має 
іншу думку: «Якщо вірити тільки 
засобам масової інформації, то 
створюється враження, шо моло
діжні танці — чергова дуринка. 
Але насправді ці танці — природ
ний розвиток прадавніх традицій 
африканських та релігійних . тан
ців». Томпсона підтримує інший 
професор — Джудіт Ханна з Ме- 
рілендського університету, автор 
книги *
«Для чорношкірих 
танець 
жения 
тої та цілісної негритянської куль
тури. Справжній афро-американ-* 
ський танець вимагає цілком ви
значених рухів тіла та жестів, які 

• невід’ємні* від негритянської куль
тури. Само собою зрозуміло, що 
для більшості, які приохотилися 
до да батту, цей танень — ^не
винне проведення часу».

в. ШИЛО.

«Експіріенс Аплііі 
пісню, оригінальна 
стала основою для 
У перших місяцях 
екрани СПІД ви- 

Спайка Лі

Редакція газети «Моло
дий комунар» висловлює 
глибоке співчуття праців
никам видавництва «Кіро
воградська правда» Ста- 
ростіній Н. М. та Щур Л* 
з приводу трагічної смерті 
їхнього брата
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