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Свого часу великий італій
ський філософ-утопіст, автор ро
ману «Місто сонця» Кампанелла 
мріяв про ідеальну общину. 
Мріє про неї і наш сучасник, го* 
лова правління колгоспу «Роди
на» Новомиргородського району 
В. П. Мироненко. («Приїжджай
те в Шпакове!»).

■я* * *
Комсомол —- це наука. Дивно 

чи всерйоз? Очевидно, всерйоз. 
Так вважають ті, хто захищає 
наукові роботи, тема яких — 
влксм.

* * *
— Не хочу, не хочу в дитса

док, — аж заходиться в тролей
бусі малий. Певно голосити по
чинає ще в квартирі. Пасажири 
пробують заспокоїти його хто як 
уміє... ,

Способи втішання майже зав
жди однакові, тільки одного разу

в наступних 
номерах }

хтось пропонує яблуко, іншого— 
цукерку або ще якийсь гости
нець — залежно від того, що в 
кого знайдеться в кишенях...

Що ж там, у наших дитсадках, 
коли таке явне небажання у ди
тини йти туди?

* * *
Україно! Ти для мене диво? 
І нехай пливе за роком рік, 
Буду, мамо горда і вродлива, 
З тебе дивуватися повік.

Ці слова Василя Симоненка 
звучать для нас заповітом: бере
жімо свою землю, гордімося 
своєю Вітчизною, пізнаваймо її 
щодень, любімо її безмежно?

Незабаром у «Молодому ко
мунарі» з’явиться ще одна по
стійна тематична сторінка — 
«Україніка».

І Орган Кіровоградського обкому ЛКСМУ
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Ще довго болітимуть нам рани багатостраждального еірменсьного народу. Тисяч) загиблих, тисячі обездолених, які в ту пекельну годину втратили наирїдніших І найдорож
чих людей. Чим виміряти горе матері, нотра пережила своїх дітей, біль і сльози сиріт, чимало з яких стали ними тільки-но з явившись на цей світ...

З усіх усюд нинулись люди на допомогу потерпілим від стихійного лйха. Не лишились байдужими до чужої біди І наші земляци, бо вона стала спільною бідою, ме
дикаменти, одяг, продукти харчування транспортували кіровоградські льотчини до невеликої закавказької республіки. В перші дні був створений І спеціальним загін на чолі Із заступником головного Інженера будівельно-монтажного тресту «КіровоградбУд» Ю. М. Блиновим з числа будівельників, серед яких — газоелектрозварники, кранівники, 
різальники по металу. Близько місяця працювали Кіровограді в Ленінанані, допомагаючи розбирати завали, визволяючи звідтіля покалічених людей. Віднедавна члени загону знову працюють на своїх робочих місцях.

На знімну: монтажник Євген СІРОШТАН.

и

Фсто В. ГРИБА.



СИТНИК Анатолій 
Іванович, 1961 р. н., 
наладчик Кіровоград
ського заводу «Гідро- 
сила». Член ВЛКСМ 
з 1975 року. За висо
кі виробничі показни
ки і активну участь у 
громадському житті 
нагороджений медал
лю «За трудову доб
лесть».

СЕРЕДНІЙ Олек
сандр Костянтинович, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної трак
торної бригади кол
госпу імені Ульянова 
Світловодського ра
йону, член КПРС. 
Рік народження 1963.

УВАГА!
КОНКУРС 
ТРИВАЄ!

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

114 січня 198'9 року

26
березня

про такі основні напрями capsi

Вибори 
народних депутатів СРСР 

кандидатом »."І^идаГеключив такі пункти: 

рішити питання про прийняття Закону 
лодь...; 3) запропонувати прийняти комл^ 
програму «Молодь»;

__ екологічний напрям: сприяти вид ,-, 
коштів на очисні споруди на підприємств.

__________________ ____ „епУгати СРСР конференцією трудового «о- 
СИТНИК Анатолій Іванович висунутий ------- 'Är„'aMV кандидат

лективу Кіровоградського заводу «Гідросила». У свою пр Р /

— соціальний напрям: 1) якнайшвидше вирі
шити житлову проблему, звертати особливу 

увагу на забезпечення молодих сімей окреми
ми квартирами; 2) сприяти вирішенню продо-

вольної програми; 3) постійно дбати пр° 
кращення медичного обслуговування насе

НЯ1 молодіжний напрямі 1) якнайшвидше ви-

Кандидатуру Олександра Костянтиновича Середнього
торної бригади колгоспу імені Ульянова Світловодського Г~""л"п’ 
бюро обласного комітету ЛКСМ України вирішено внести 
його кандидатом у народні депутати СРСР від ВЛКСМ,

На розширеному засіданні бюро обкому комсомолу О. К, 
програми:

— добиватися впровадження повного оренд
ного підряду в сільському господарстві;

— особливу увагу приділяти вихованню у 
підростаючого покоління, починаючи з до-

- о комсомольською організацією трак- L’Z, « Т- п р аХ На розширеному «сіданні 
Р И на розгляд ЦК ЛКСМ Укр.їн" Я”» »исуиенн.

Середній заявив

землі;
МОЛОДІЖНИХ житло

вих комплексів на селі справою державно: 
ваги;

шкільного віку, любові до 
•— зважати будівництво

__ здійснювати контроль за розподілом тв<, 

ніки а господарствах, за наданням 

можливості працювати на новій техніці,

Головним змістом своєї передвиборної програми відповідальний секретар Нфсзоф Д » ..ЧООЛН8 пепута 
нізації Спілки письменників України Володимир Євгенович Панченко, висунутим кандид У
ти СРСР, вважає:

1) сприяння процесам демократизації суспільства;
2) підвищення добробуту населення.
Програма містить кілька розділів, положення яких 

тизації, економіки, екології, молодіжних проблем.
Зокрема, В. Є. Панченко відстоюватиме такі позиції:

— розширення прав союзних і автономних 
республік;

— повна самостійність усіх підприємств;
— припинення будівництва Чигиринської І

Кримської АЕС, Канівського промкомллексу;

спрямовані на розв'язання важливих питань демонра*

— збереження державних роздрібних цін не 
основні продукти харчування;

— будівництво будинку молоді і станції юних 
техніків у Кіровограді;

— надання допомоги у створенні і будів
ництві МЖК і МЖСК;

__ захист інтересів воїнів-інтернаціоналіс’^
— розширення мережі доріг у СІЛЬСЬКІЙ Мі*, 

це 8 ост і;
— поліпшення медичного і культурного гЛ 

слугозузання сільського населення.

На
В лютому відбудеться 

пленум обкому ЛКСМ Ук
раїни, який розгляне пи
тання про роботу обкому 
комсомолу за період після 
XX з’їзду ВЛКСМ. Обком 
комсомолу, редакція газети 
«Молодий комунар» звер
таються до комсомольців і

трибуну пленуму обкому комсомолу
молоді, комсомольських 
працівників і всіх читачів з 
проханням відповісти на 
такі питання:

1. ЯК! ЗМІНИ ВІДБУЛИСЯ 
В ДІЯЛЬНОСТІ ОБКОМУ 
КОМСОМОЛУ ПІСЛЯ XX 
З’ЇЗДУ ВЛКСМІ

2. ЩО, НА ВАШ ПОГЛЯД, 
ГАЛЬМУЄ ПЕРЕБУДОВУ В 
ОБЛАСНІЙ КОМСОМОЛЬ
СЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ!

3. ВИСЛОВПЬ ВАШІ ПРО
ПОЗИЦІЇ, ЗАУВАЖЕННЯ, 
ПОБАЖАННЯ ПО ПОЛІП
ШЕННЮ РОБОТИ ОБКОМУ

КОМСОМОЛУ І ЙОГО БЮ
РО.

Відповіді на запитання 
надсилайте на адресу обко
му комсомолу, редакції га
зети «Молодий комунар». 
Ваші пропозиції, зауважен
ня, побажання будуть уваж

Історію пишемо самі
У грудні минулого року 

відбулося засідання орга
нізаційної групи, обраної 
VI пленумом обкому ком
сомолу, по підготовці на

рисів історії обласної ком
сомольської організації.

Звертаємося до люби
телів історії і краєзнавства 
та ветераніз комсомолу з 
пропозицією взяти участь

но вивчені, узагальнені і м. 
несені на обговорення пге 
нум у.

ГАЗЕТА ВІДКРИВАЄ РК. 
РИКУ «НА ТРИБУНУ ПЛЕНУ. 
МУ ОБКОМУ КОМСОМО. 
ЛУ». ТОЖ ЧЕКАЄМО ЗД< 
ШИХ ЛИСТІВ.

у написанні нарисів. Заяв
ки із вказанням прізвища, 
ім’я та по батькові, віку, 
освіти, адреси, місця ро
боти та пропозицій сто
совно своєї участі у напи
санні нарисів просимо 
надсилати на адресу:

316050, м. Кіровоград,

вул. Карпа Маркса, 41, об- 
ком комсомолу, ВІДА> 
пропаганди та культурна 
масової роботи (з пози** 
кою «Нариси історії»).

Строк надсилання зі» 
явок — 1 місяць з часу 
публікації повідомленню.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ГРУПА.

МИ З ТОБОЮ,
ВІРМЕНІЄ!
Колектив міського моло

діжного центру ТОМ пере
рахував на рахунок допо
моги потерпілим від зем
летрусу у Вірменії кошти,

але організував і благодій
ні акції: концерт тріо ка-

мерної 
який 25
ли

музики «Барокко», 
грудня вони прове

ра з ом з працівниками

ЗАПРОШУЄМО ОБГОВОРИТИ!
Продовжується конкурс на кращий проект пам яти* 

ка воінам-інтернаціоналістам усіх поколінь.
Свої відгуки і варіанти пам’ятника просимо надсиді* 

ти у відділ спортивної і оборонно-масової роботи об
кому ЛКСМ України та редакцію газети «Молодий л®* 
мунар». {Умови конкурсу на кращий проект пам’ятний 
були надруковані в «МК» за 26 листопада 1988 року«. 

Сьогодні пропонуємо читачам репродукції двох ма
кетів пам ятників. (Ці та інші макети експонуються^ 
фойє кінотеатру «Комсомолець»)

А-88 (Знімок зліва).
Матеріал: сірий Янцевський граніт. Висота —- 3,5 мет. 

ра. Текст «Зоїнам-інтернаціоналістам» виконується 1 
литих літер із бронзи.

М 2425.
идп.°«^ЛПОЗГ4 Я °б £ДНУЄ загальною основою з аер^‘ 
пи)ікл°Ю -яровою стіною, виконаною з бетону ’• 
лицьованою кахлями з білого мармуру; справа - пг* 
та з текстом г 7К7

«Родима вами гордится, 
И юношей в мир приходящих 
Стойкости учит и мужеству 
На Д°блестной жизни вашей». 

Той оч/НаДПИС: <<Воінам',нтеРнаціоналістам».
Ність Лп ' ЯК‘ тРимають зброю, символізую’* г»7* 
вони- ,нтеРна^°нальну допомогу, з тильної А*
ил руки Зі зброєю І бронзовий серп та МО:- '

............. ■ тальна бо°І<ОМУ "°ДІумІ 3 мервоного граніту - ФР* 
ьна бронзова скульптура висотою 2,7 метра.

, 
помогу Вірменії, склала 
карбованців. Не лиши^ 
осторонь доброї 
молодіжне об єднання 
ДІЯЛЬНОЇ творчості 
Хлопці провели Н'ЛЬКд^ 
деосеансів, і на 
потерпілих від зел ,‘г'^ 
перераховано 300 
ванців. 1Авю. !ВАН<*

картинної галереї; концерт 
клубу самодіяльної пісні 
клубу воініа-інтернаціона- 
лістів, літературної групи 
«Альтернатива» з участю 
керівництва БК імені Ком
панійця (7 січня 1989 р.), ви- 
ставку-розпродажу виробі*, 
виготовлених народними 
умільцями і дітьми клубів 36 
місцем проживання на базі

нЯН)ОТЄаТРУ <<ЯтРань» (8 січ- 

Гроші від ярмарку пере
раховані на рахунок допо
моги дітям-сиротам Вірме
ни, а частина — на рахунок 
школи-інтернату № 2 м Кі
ровограда.

Загальна сума коштів пе
рерахованих міським моло
діжним центром ТОМ на ДО-



Хочеш стати акціонером?
ЦЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТЕБЕ І ТВОГО КОЛЕКТИВУ

© АПАМ’ЯТАВСЯ заголовок в одній з цент- 
ральних газет — «Говоримо по-нозому, 

Працюємо по-старому». А може, треба все- 
таки чесно визначити, чи й справді ми го
воримо по-новому, причому не з газетних 
сторінок, а, скажімо, на робітничих зборах. 
Гласність, як ми кажемо, розширилася, а чи 
суттєво розширилося коло проблем, в які 
вникають рядові трудівники, за що вони 
відчувають відповідальність і за що пита
ють зі своїх керівників? Погодьтесь — най
частіше лунас критика, може, різкіша і емо
ційніша, ніж раніше, але все-таки з «тради
ційних» питань — умови праці і відпочинку, 
неритмічне постачання, ну ще хіба що слаб
ка допомога адміністрації, інженерів та кон
структорів тому чи іншому цеху, дільниці, 
бригаді...

А от щоб робітник гостро критикував ке
рівництво заводу на чолі з директором за 
те, що допущено підвищення собівартості 
продукції чи, що завод виплачує штрафи 
своєму партнерові... Таке важко пригадати, 
З це зрозуміло: рядових робітників це мен
ше всього цікавило і залишало байдужим 
навіть після переходу на госпрозрахунок.

На Олександрійському електромеханічно
му заводі останнім часом такої критики не 
лунало — не було приводу. Але стимул для 
подібної зацікавленості з’явився. В досить- 
таки реальний. Причому з’явився з ініціа
тиви саме директора заводу Ф. О. Павлен
ка! З 1 січня цього року завод став Дер
жавним акціонерним соціалістичним під
приємством — першим в області. Та й по 
Країні таких підприємств поки що одиниці.

Що собою уявляє акціонерне підприєм
ство? Протягом минулого року на заводі 
було випущено кілька інформаційних лист
ків «Майбутнім акціонерам» і в кінці кож
ного було названо прізвище людини, до 
якої можна б звернутись за роз’ясненням,— 
БАЕЕЦЬ Світлани Олександрівни, начальни
ка фінансового відділу заводу. Тому ми й 
вирішили надати слово саме їй.

— Буделдо відверті: в різноманітних філь
мах і програмах про Захід для більшості 
наших глядачів слова про акції і акціонерів 
залишалися незвіданою «білою плямою». 
Переконалася в цьому, коли після оголо
шення про створення акціонерного това
риства пролунали дзвінки і почалися чис
ленні візити бажаючих взнати про це доклад
ніше. Починати бесіди доводилось з азів 
економіки. Хоча це не вина наша, а біда. 
Це зайвий раз свідчить про наше ставлен
ня до законів економіки.

Отже, що таке акціонерне підприємство? 
Кожен бажаючий трудівник може зробити 
свій внесок у розмірі до однієї тарифної 
ставки (при стажі роботи на заводі до 10 ро
ків) або до двох ставок (якщо стаж більше 
10 років), йому видаються акції вартістю 

кожна 50 карбованців. Якщо у вас два окла
ди, скажімо, становлять 400 карбованців, то, 
зробивши внесок і, отримавши 8 акцій, ви 
наприкінці року отримуєте 20 процентів від 
внесків — 80 карбованців.

Тобто діє принцип ощадної каси — там 
через рік теж «набігають» проценти, але 
всього 3, а у нас мінімум — 5 процентів, 
максимум — необмежений. Тільки гроші, 
які трудівник вносить в акціонерне товари
ство, йдуть на розвиток заводу. Вони мо
жуть піти і на будівництво житла, дитсадків, 
навіть на виплату заробітної плати. Але най
кращий засіб розміщення цих коштів —— 
направити їх на технічне переозброєння. 
Це дає прибуток.

З того моменту, коли трудівник стає 
акціонером, він стає найзацікавленішою 
людиною відносно того, як йдуїь справи на 
підприємстві, як використовуються його 
кошти. Адже чим більший прибуток, тим 
значніший доход акціонера і розмір про
центів. Тепер його цікавить все-— як не 
втратити прибуток через збільшення собі
вартості, через штрафи і неустойку тощо. 
Він вже не завдяки словам і закликам, а 
завдяки своїй безпосередній зацікавленості 
буде шукати засобів зменшення собівар
тості продукції за рахунок дешевших ма
теріалів і комплектації, інструменту, шука
ти шляхи повного використання обладнання. 
І, зрозуміло, має псене право вимагати 
цього й від інших. У тому числі і від керів
ників підприємств-а. Тобто це те саме почут
тя господаря, про яке ми так багато гово
римо.

З іншого боку, якщо продовжувати порів
нювати з ощадною касою, то вона свої три 
проценти гарантує, ми ж — ні, йдемо на 
ризик. Але, як кажуть ділові люди, без ри
зику немає успіху.

Як сприйняли це в колективі? По-різному. 
Якщо одні говорили, що нарешті перебудо
ва дійшла і до нас, а не тільки читаємо про 
неї в газетах, то інші поставилися з недові
рою. За результатами анкетування, прове
деного в колективі, проти нововведення бу
ло 18 процентів працюючих. Характерно, 
що це були в основному представники 
складальних цехів, де найбільший контин
гент — молодь. До речі, на перших порах 
молоді робітники майже не дзвонили, не ці
кавилися цією справою.

Чому? Справа в тому, що, взявши спочат
ку за взірець досвід львівського заводу 
«Конвейєр», — ініціаторів цього починання 
в нашій країні, — ми теж поставили умови, 
як на «Конвейєрі» — щоб стати акціонером, 
треба пропрацювати на заводі не менше 
трьох років.

В ході обговорення попередніх умов вліт
ку минулого року (а міг висловитися кожен 
бажаючий) найбільше зауважень і пропози

цій прийшлося саме на цей пункт. В ре
зультаті прийшли до варіанту, про який я 
вже говорила, — можна робити внесок в 
розмірі однієї ставки (якщо пропрацював 
не більше десяти років), і в розмірі двох 
ставок, якщо стаж перебільшує десять ро
ків.

Під час підготовчої роботи ми розробили 
Статут і створили раду акціонерів.

Є в статуті й таке положення: трудовий 
колектив має право повністю позбавляти 
акціонера нарахування процентів за пору
шення дисципліни. Так що, як бачимо, це 
ще один важіль в наведенні порядку на ви
робництві.

До речі, коли ми ще проводили підготов
чу роботу, думали про те, що нас чеиало,— 
затвердження акціонерного підприємства у 
столичних інстанціях. А це, зважаючи на 
«досвід» першопроходців-львів ян, — спра
ва не з легких. Але 15 жовтня 1988 року ви
йшла постанова Ради Міністрів СРСР, яка 
набагато спрощувала процедуру, — тепер 
усі повноваження покладалися на раду тру
дового колективу підприємства.

От уже справді перебудова на марші: чи 
можемо ми згадати, щоб роки два-три то
му отак оперативно усували всілякі бюро
кратичні перепони на шляху ноеої і вельми 
потрібної справи.

Звичайно, нашому прикладу можуть по- 
слідувати й інші трудові колективи, впро
вадивши у себе цю справу. Але, зрозуміло, 
есе залежить від конкретних умов. Скажі
мо, немалу роль грає фактор впевненості в 
кінцевому успіху — у нас на заводі цей 
оптимізм грунтувався на тому, що план ми
нулого, 88-го року, ми перевиконали.

До речі, крім того, лцо акції купляють 
окремі трудівники, є й інший вид акцій, ко
ли нашим акціонером може стати і будь- 
яке підприємство. Це вигідно і для нього— 
адже матиме через рік додаткові кошти, і 
для нас (ми можемо не брати в ощадному 
банку гроші, тим більше, що «під повітря», 
як ми кажемо, він грошей не дає, що знач
но звужує нашу самостійність).

Я вже казала, що спочатку «проти» нової 
справи було 18 процентів трудівників. А ос
таннє соціологічне дослідження наприкінці 
минулого року засвідчило, що тепер таких 
залишилося п’ять процентів.

і все ж ми з деяким хвилюванням чекали 
нового року — говорити «за» чи «проти»— 
це одне, а приєднуватись до справи — ін
ше. і коли тільки за перші три робочі дні 
нового року 432 трудівника нашого заводу 
стали акціонерами, переконалися — ми на 
правильному шляху.

С. БАБЕЦЬ, 
начальник фінансового відділу елек
тромеханічного заводу.

м. Олександрія.

АКТУАЛЬНО

>
— Будемо від

верті: в різнома
нітних фільмах і 
програмах про 
Захід для біль
шості наших гля
дачів слова про 
акції і акціонерів 
залишалися не
звіданою «білою 
плямою». Переко
налася в цьому, 
коли після ого
лошення про ство
рення акціонер
ного товариства 
пролунали дзвін
ки і почалися 
численні візити 
бажаючих взна
ти про це доклад
ніше. Починати 
бесіди, доводилось 
з азів економіки. 
Хоча це не вина 
наша, а біда. Це 
зайвий раз свід
чить про наше 
ставлення до за
конів економіки.
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ПРОБЛЕМИ
ДОЗВІЛЛЯ

МОЖЕ, напівлегендарному ковалеві Велич- 
козі, який у ХУЛІ столітті втік від свого 

лана й поселився вільним козаком на бере 
зі річки Доброї, при чумацькому шляху, де 
які проблеми й потреби добровеличківськи 
хлопців та дівчат видались би просто витре 
беньками, бо в ті далекі суворі часи в уі 
раїнській мові слово «дозвілля» (вільнм 
від роботи час) якщо й існувало, то вживі 
лося куди рідше, ніж тепер! Хоч сам 
дозвілля було: воно, правда, частіше назі 
валося вечорницями, досвітками і якос 
там іще... А тепер — ось вам, нате візьм 
те, парадокс двадцятого століття: слове 
повторюють ледь не щодня (на усілякий 
нарадах, комсомольських зборах, летучках 
тощо), а самого дозвілля у теперішньому 
значенні цього слова... Ні, не скажу, що 
немає зовсім, але не нгдто густо, як міг би 
казати й сам засновник Добровеличківки 
:г»аль Величко...

КОР.: Тетяно Костянтинівно, а я* У

чине:;» прожпожежно» 
міщеннл не відповідає н в

КОР.: Давно не відпов»даеі
КРИМОВА: Не перший рж. |
КОР.: Отже - проводиться р г,рово-
КРИМОВА: Ремонту як такого_н Р

димо. Точніше, дещо МИ 3Р ‘ и світиль- 
ром, підлогу в дискотеці по иас.„ Ніде 
ники], але є речі, незалежні ; Звер
нем взяти будівельниюв-ремонтник . кз 
тялися в сільський комунгосп, те } 
жугь: «А нам культура не в пла ■■■

Та обставина, що будинок «У^тури з час 
нений пожежниками, означає, Щ ' д не
не тільки дискотеки не проводя ' жньої 
працюють різноманітні гуртки 
самодіяльності, що, звичайно, веде' « 
гострення «дефіциту цікавого Д бсіО 
Куди ж тоді податися у 8ільни

-»зілля. Чи, може, хтось МІГ би пояснити 
проблеми, що накопичилися, інакше?

ІСНУЮТЬ ЦІ проблеми на осібно, а 8 су. ? 
а’язі з іншими процесами і явищам 

породженими часами, коли, як сказав у 
Своєму вже згаданому тут виступ. на нЄДа/. 
5ій районній партконференцн М. Лисиц, 
«ініціатива знизу дуже часто не сприймала, 
гяі всерйоз, а та, що спускали зверху, н. 
відповідала вимогам часу, не співпадала , 
настроєм рядових комсомольців». З огляду 
на серйозність задавнених та замовчуй 
них або трактованих однобоко соціальну 
проблем райцентру якраз і не хотілось би 
зайвий раз кивати у бік комсомольців: 8И> 
мовляв, самі винні, бо не організовували 
„ЛЯ себе. Але все-таки одну обставину 8 
Хтті районної комсомольсько, органі^.

_ ЙЛАТЫЯ ПГЬЛ
ЦІЇ НІЯК не с.....  . #
Польський актив, точніше - про 
ГИВНІСТЬ

є* .ІЯВ самі винні, бо не організо3уйапч 
себе. Але все-таки одну обставину а

оминеш. Йдеться про НОМОО- 
його ак-

...Із-за зачинених 
дверей єдиного в 
Добровеличкі в ц і 
кафе - морозива 
«Морозно» почу
лося; «Не відчиню, 
бо я тут сама!». 
Була сьома година 
вечора.

Знову про ініціативу «зверху», пасивність «знизу» і комсомольський актив збоку

Більше року ком
сомольці райцент
ру добиваються 
від районних орга
нізацій, аби їм від
дали під молодіж
не кафе приміщен
ня старого магази
ну, але безрезуль
татно.,.

...Навіть особо
вий склад райвід
ділу міліції, де се
редній вік — 28 
років, не має нор
мального спортза
лу для. занять фіз- 
підготозкою. Та й 
стадіон у райцент
рі неблагоустроє- 
ний... Може, пора 
буже ці питання 
детальніше розгля
нути і на одній із 
сесій райвиконко
му?

Отже, довелося й мені прогулюватися 
увечері в центрі цього районного містечка. 
Ішов саме густий сніг, і а довколишніх 
установах вікна були темні, світилося лише 
всередині газетного кіоска.

— Працюємо до 20-ої години, — поясни
ла кіоскерка на моє запитання. — Правда, 
покупців не густо... Але розклад є розклад!

«Коли б то так!» — подумалося авторові 
цих рядків з приводу розкладу, коли зупи
нився він біля зачинених дверей поки що 
єдиного в Добровеличківці кафе-морозива 
«Морозно», яке, згідно розкладу, має пра
цювати до 21-ої години. Була тільки сьома, 
та на прохання відчинити хтось невідомий з 
того боку дверей енергійним жіночим го
лосом відповів хоч і не дуже коректно, але 
розбірливо: «Не відчиню, бо я тут сама!». 
Далі почувся стукіт швабри об підлогу — 
певно, її мили у зв'язку із закінченням ро
бочого дня.

У ресторані «Добра» того буденного дня 
не було нічого, крім горілки й закуски (має
ться на увазі, що музики, які наїжджають 
сюди з Олександрії, не працювали). Отож 
нічого не лишалося, як прогулятися кілька 
разів довкола поближнього фонтана. Прав
да, фонтан той не працював, бо недобудо
ваний, та до того ж ще й засипаний усяким 
непотребом... Тільки — де ви бачили фон
тан, який працював би у пору, коли йде 
сніг?

Що додати до сказаного ще? Хіба те, що 
вже більше року комсомольці райцентру 
добиваються від районних організацій, аби 
їм віддали під молодіжне кафе приміщення 
старого магазину, який рівно стільки часу 
не працює. До речі, про це говорив у своє
му виступі на минулорічній районній пар
тійній конференції перший секретар рай
кому ЛКСМ України Микола Лисим, та нічо
го не змінилося.

Ми тут не будемо поки що розбиратися, 
чому так. Нас цікавить одне: де ж все-таки 
можна сьогодні в Добровеличківці грубо 
кажучи, «окультуритися»!

Наївне запитання, скаже хтось, звичай
но ж, у районному будинку культури! З 
цього приводу — вільний виклад розмови 
із його директором Т. К. Примовою.

величнівським хлопцям та дівчатам, якщо їм 
нікуди податися?

НА ЧАС мого перебування в Добровелич
ківці таки вдалося віднайти дві адреси, 

де молодь могла б розважитися. Перша з 
них — це відеотека (або «нічний кінозал») 
при районному кінотеатрі, друга — диско
тека в середній школі.

8з розповіді організатора позакласної ро
боти Добровеличківської СШ В. С. ЗАЛЮ- 
БОВСЬКОЇ:

— Нинішній навчальний рік для школярів 
не був бідним на усілякі масові заходи, для 
яких найхарактерніше, на мою думку, їхня 
нестандартність. Ось хоч би й змагання 
КВВ між командами учителів та учнів — 
скільки було там сміху, жартів!.. Або вечір 
реклами молодіжної преси — він теж про
ходив весело і з вигадкою... На деякі наші 
заходи приходять не лише школярі, а й рай- 
центрівська молодь. І на нашу дискотеку 
приходять. А щоб проходила вона органі- 
зованіше, то на зібранні батьківського ко
мітету 14 грудня минулого року батьки ви
рішили самі забезпечувати порядок на ве
чорах. Правда, дискотеки у нас не щодня, 
а тільки по суботах...

Отже, в усі інші дні тижня, крім суботи,— 
куди піти хлопцям та дівчатам у Доброве
личківці, якщо не на відеотеку (яка все-та
ки мано чим відрізняється від сидіння біля 
телевізора)? Як не крути, а таки нікуди....

Не хочеться збиватися на повчання типу: 
«А чого б молоді самій не організувати для 
себе...». Бо ж недарма і сам начальник рай
відділу внутрішніх справ, депутат районної 
Ради народних депутатів О. Б. Федченко у 
розмові зі мною згадав і про те, що осо
бовий склад райвідділу (де середній вік — 
28 років) не має нормального спортзалу 
для занять фізпідготовкою, та й стадіон у 
райцентрі неблагоустроєний. Розмова ж на
ша відбувалася одразу після передноворіч- 
ної сесії райради. І на цій сесії питання до
звілля молоді, на жаль, не фігурувало. Втім, 
і на попередніх сесіях воно не було серед 
головних... Очевидно, що й при плануванні 
соціального розвитку селища райвиконком 
мало зважав на потреби молодіжного до-

— Вона, ця активність, з гіркотою 
(ГОЛОСІ констатував перший секретар райнов 
му ЛКСМУ М. Лисич, — знаходиться майже 
на нулю. Вз 55 членів, 15 кандидатів у члени 
райкому та 9 членів ревізкомісії (всього- 
79 чоловік) лише про кожного четвертого 
можу сказати, що він включився в перебу- 
дову. Ми це питання навіть на свій пленум 
виносили. Та змін поки що дуже мало... По
ки що комсомольські працівники і в рай
центрі, й на селі тільки внески збирають, 
та й ті здають не завжди вчасно.

— Чи не пов’язані якось байдужість і без
діяльність рядових спілчан із тими моло 
діжними проблемами, які роками не вирі
шуються! — запитав я.

— Безперечно, зв'язок с. Але, певно, не 
все визначається тільки цим. На мою дум
ку, потрібні справжні, неформальні справи, 
хороші наслідки яких були б помітні сами 
комсомольцям. 8 потрібні справжні, нефор
мальні лідери.

На закінчення нашої розповіді — кілька 
слів про самого Миколу Лисича. До липня 
минулого року він працював секретарем 
комсомольської організації у колгоспі іме 
ні Шевченка. В липні, на черговому пленум 
райкому, висунув свою кандидатуру (поряд 
із другим секретарем райкому ЛКСМУ Ві
талієм Склярцем та інженером ремпід- 
приємства РАПО Сергієм Похилою) на 
.......... ~ посади першого секрета- 

кожен із кандидатів висунув
заміщення 
ря- Тод’ 
свою, так би мовити, програму подальшої 
роботи, відповів на запитання. Під час за
критого голосування найбільше голосів на 
брав Микола Лисич. Цей факт дає підстави 
твердити, що посаду першого секретаря 
райкому комсомолу займає людина, яку 
можна назвати і «неформальним?: лідером. .

ому ж тоді чимало комсомольців залишає
ться бездіяльними, хоч проблем У ЖИТТІ 
спілчанської організації і пов’язаної з ни
ми роботи не бракує? Поки що робота ця 
здебільшого знаходиться, як влучно висло
вився сам Микола, «на нулю». Хто ж нареш- 
гииТп' а Не На словах- Підтримає М. Ли-

• ' Ось хоч_ би і в справі організації до*
звілля МОЛОДІ...

ПРИМІЩЕННЯ И РОБОЧІ

«МОЛОДИЙ

14 січня року

Спортплощадка Кіровоградської СШ № 4 — 
це місце, де щодня збираються підлітки — 
школярі, учні СПТУ, молоді робітники. Іноді 
серед хлопців появляються й дівчата... Усі, хто 
збирається в цьому гурті, через брак занять 
просто сидять, перемовляються, сквернослов- 
лять, курять, грають у карти, рідше — у фут
бол. Інколи купують у магазині «Добруджа» 
(знаходиться поблизу) пиво або й вино.

НІ, зони не хуліганять. Поки що, в усякому 
разі. На моє запитання, чому так бездумно 
проводять час, один з хлопців відповів: «Ніку
ди піти. Раніше при жеді № 6 (на вулиці Калі- 
ніна, 32) хоч спортивно-молодіжний клуб 
«Маяк» був, та його перевели на Ковалівку, а в 
старому приміщенні оформили кабінет з тех
ніки безпеки міськжитлооб’єднання. Комсо
мольські працівники кажуть, що іншого примі
щення для підліткового клубу нема.,.». «Як не-

ма? — втрутився в розмову Сергій, випускник 
СПТУ № 6. — Є ніким не зайняте прекрасне 
приміщення тут неподалік!».

Справді, на вулиці Гоголя, в будинку № 44 
ми знайшли не зайнятий перший поверх? до 
після ремонту цілком можна було б розмісти- 
ти клуб молоді. Навпроти — чималий пустир 
де можна було б збудувати спортплощадку 
До речі, хоч двері в приміщення зачинені та 
вікно розбите, і через нього дехто з підлітків 
певно, вже не раз залазив до приміщення А 
керівництво жеду № 6, мабуть, забуло про 
нього, хоч донедавна тут була розташована 
дільниця по ремонту житлового фонду.

Отже — моя пропозиція. Можна було б віл 
ремонтувати приміщення силами учнів «чі ЕЕ 
вчаються в СПТУ № 2 та № 6. Невеликий 
працівників клубу молоді утримувати за пах« 
нок залучених коштів Кіровоградського рай-

С. ПЕТРЕНКО-

РУКИ Є! І 
пТи^У:РаїНИ' ПіАб^ися такі праці 

«Мололо39 КОНкУРс°м (з публікацією 
створюй УопіОМУНарІ>>)- Для організації кл 
СПТУ N0 2 та ’моНАЬКУ раду 3 представник». 

йг у"ти -р <-ихГ=;нл°яг:^

знаходиться тПо0-ДаЛІК ВІД «««аного буд«^ 
польський чомпо' У ЯКОМУ мешкав відом1'. 
Першою кон^Л Т°Р КаР°ль Шимановськми. 
бу молоді якийТпп°Ю СР,равою учасників «"У-іЗ 
посильна участь «°ПОНУЄМ° ствоРити' 6у 
бутнього мемог/ У ремонті приміщення МВ ■ 
поспішити ! „Л НОГО МУЗЄІ<>. Тільки 
«ипа пїд '■^°абре- як6- 8ся ця робота про«* 
комунара»/ аДським контролем «Молоді

м. ПОЛТОРАНІН

кому 
ники

м, Кіровоград,



ЗДИВУВАЛИ, ОБМАНУЛИ!..
Наприкінці минулого року ми опублікували анкету для читачів, які розчарувалися у нашій 

газеті і не передплатили її на 1989 рік. Чому! Це цікаво було знати журналістам для того, 
аби довідатись про смаки читачів, про те, що вони не приймають у наших публікаціях.

Прямо скажемо, що анкетами нас не закидали. Виходить, не знайшлося критичного 
слова про газету в читачів! Однак дотайте не будемо робити передчасних висновків. Розмо
ву хочеться продовжити ось цим листом-відповіддю на анкету від 24 грудня минулого 
року.

На 1989 рік «Молодий комунар» я передпла
тив, але хочу висловити свої думки про торіш
ні публікації.

Думається, цього року «Молодий комунар» 
втратив серед читачів чимало прихильників кі
ровоградської футбольної команди «Зірка». 
Бо висвітлював хід чемпіонату необ’єктивно: 
перемога — стаття на чвертьсторінки, пораз
ка — два рядки, ніби й гри не було. Чому б не 
дати бодай коротке повідомлення про склади 
команд в Іграх на виїзді? До того ж «МК» то
рік на диво непослідовно ставився до при
хильників футболу, уболівальників. На початку 
року цілий розворот в газеті було присвячено 
«Зірці», пообіцяли назвати кращого футболіс
та місяця, але обіцянки не дотримали. Погано 
грала «Зірка», можливо і не було кращих в 
команді, яка балансувала на грані виходу з лі
ги, майстрів, але за таких обставин газета по
винна була повідомити, що кращих за такий-то 
місяць не визначали — тільки не мали права 
мовчати.

Здивувала, просто обурила публікація про 
Нестора Махна («МК» за 3 грудня). Навіть не 
стільки щоденник Галини Кузьменко, скільки 
характеристика Н. Махна, яку цій постаті дав 
В. Кобзар. Як міг письменник, напевне, кому
ніст таке писати! Схоже, що «МК» такими пуб
лікаціями намагається завоювати дешевенький 
авторитет. \

Це, до речі, підтверджують і деякі мате
ріали Н. Даниленко, в яких іноді більше примі
тивної аморальщини, ніж здорового глузду 
(маю на увазі матеріал «Олег на ім’я Лари
са» — 1 жовтня).

Вважаю зайвими і недоцільними статті, в 
яких порушуються питання українізації міста. 
Ніякої проблеми з мовою не існує, існує проб
лема .навчання взагалі. Все залежить лише від 
людини, від її рівня культури й освіченості. 
Адже не секрет, ще в Кіровограді більшість 
(абсолютна!) вільно володіє українською мо
вою, але й більшість вважає за доцільне спіл
куватись російською мовою. «Суржиком» мов 

користуються, але не в таких страшних роз
мірах, як це підноситься, та й вживають його, 
як правило, низькоосвічені люди. Тому статті 
з цього приводу — данина моді, не більше.

Хочеться, щоб «Молодий комунар» мав своє 
обличчя, мав свого читача. А сьогодні він ще 
схожий на більшість обласних молодіжних га
зет.

Актуальних проблем зараз досить, потрібно 
їх бачити. Пропоную тему: житлові умови вої- 
нів-інтернаціоналістів. Дайте інформацію, 
скільки «афганців» перебуває на черзі на отри
мання житла, які перспективи. Ще підказую 
тему: телефонізація квартир інвалідів, самот
ніх людей. Добре було б, якби в газеті з’яви
лися репортажі з заголовками «Куди зникли 
цукерки?», «Як відпочивається в мікрорайоні 
такому-то...».

Валерій КОЛЕСНИКОВ, 
старший майстер виробничого об'єд
нання «Друкмаш», 27 років.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Можна було б відразу про
коментувати цей лист, бо не з усіма думками 
В. Колесникова ми погоджуємось. Але, думає
мо, постійним нашим читачам теж схочеться 
сказати своє слово з цього приводу. Чекаємо 
ваших листів. Найцікавіші ми опублікуємо.

«Суржиком» 
користуються, але 
не в таких страшних 
розмірах, як це під
носиться, та й вжи
вають його, як пра
вило, низькоссвіче- 
ні люди. Тому стат
ті з цього приво
ду — данина мод», 
не більше.

е»в-
ЗА «ТРОЯЧКУ»

Пишу ці рядки, а в са
мого й досі руки тремтять. 
Бо лише півгодини тому...

Вийшов я з обласної лі
карні, сів на третій тро
лейбус (№ 174), що тільки 
вийшов з депо, на зупин

ці «Кінотеатр «Ятрань». Та 
не встиг доїхати до на
ступної, не встиг засунути 
руку в кишеню, як був 
миттю оштрафований за 
те, що не встиг закомпос
тувати талон (номер кви

танції 000454). Повірте, 
мені печуть не втрачені 
три карбованці. Прикро 
за загублену совість тих 
людей, які, не гребуючи 
ніякими засобами, види
рають «троячки» у ні в

«•«»•ееевееебевсі 

чому не винних людей. 
Бо бачили ж вони, коли я 
зайшов, почекали кілька 
секунд і — до мене...

А. НАСОСОВ, 
гість Кіровограда.

ои
ЧОМУ ЖЮРІ БЕЗ ЖІНОК?

Пише Вам учасниця обласного конкурсу кра
си «Міс Кіровоград» Уфімцева Олександра. 
Я посіла друге місце і завоювала «приз гля- 
дацьких симпатій». Враження після конкурсу 
вже почали гаснути, хоча портрети і фотогра
фії, зроблені для мене, ще висять на стінах 
моєї кімнати.

У Вашій газеті від 26 листопада цьому кон
курсові була присвячена ціла сторінка. Харак
терний штрих — усі його критикували. Мені, 
як і Наталці Семенець, переможниці, важко 
судити про конкурс в цілому. Але деякі кри
тичні зауваження, на мій погляд, неправомірні. 
Так, на мою думку, ставлення публіки до учас
ниць було не таким уже й «хамським». Мож
ливо, як хамство були розцінені вигуки окре
мих глядачів на мою адресу, коли я, почувши 
іншу, не мою музику, безцеремонно... сіла 
прямо на сцені? Ні, так задумано не було. 
Просто я знаю, що паніка — найнебезпечні- 
ший в таких випадках ворог, ось і довелось 
таким чином виплутуватись із скрутного стано
вища. Словом, я «хамства» як до себе, так і до 
інших учасниць конкурсу не помітила.
% Є * Є Є © 0 О & Є • Є

Абсолютно всі — учасниці, глядачі, жюрі — 
ремствували на відсутність перукарів, костю
мерш, макіяжистів. Переконана: кожну дівчи
ну, більш-менш «стандартну», приодягти, гар
но зробити макіяж, зачіску та ще й навчити 
секретам ходіння по сцені — і вона стане кра
сунею, реальною претенденткою на перемогу. 
Думаю, багато має б значити вміння зробити 
все власними руками, на свій смак. Адже ні
якій дівчині фахівці щодня не будуть робити 
зачіски і макіяж, шити одяг. Перевтілену чу
жими руками дівчину ми побачимо раз, ну 
два — це ж міраж свого роду! А вона повин
на бути «конкурсною» ледве не щодня, якщо 
не щодня.

Що стосується конкурсу «Театральний етюд», 
то він дійсно зайвий. Бо гарна дівчина, котра 
мріє про «прекрасного принца», навіть не 
уявляє собі, як поводитись із «п’яним чолові
ком».

Утім, це все хоча й серйозні, але дрібниці. 
А найбільш образливо те, що в жюрі ке було 
жодної жінки! Вони могли б тонше й прискіп

ливіше оцінити учасниць. А значить, об’єктив
ніше.

Ведучому О. Середі треба взагалі оголоЛ*- 
ти подяку за те, що він зміг за два дні підго
тувати цю програму.

Про замітку Н. Семенець «Допоможіть ста
ти найкращою!». Дарма вона ображається на 
те, що їй не дали косметичного набору, бо 
він просто не був обіцяний. А набір, що потра
пив у руки дівчини, котра посіла 3-є місце, 
був додатковим призом, який, до того ж, у 
працівників «Фотону» був про всяк випадок.

Ще багато про що можна було б написати. 
Але все сказане зводиться до того, що дівчи
на повинна бути гарною сама собою, без сто
ронньої допомоги. І оцінювати цю красу по
винні люди компетентні, а не тільки працівни
ки організацій, що влаштовують подібні видо
вища.

А я брати участь в наступних конкурсах не 
буду. Хай інші дівчата теж спробують себе на 
сцені. Можливо, після цього вони, як і я, зна
йдуть для себе нових друзів і супутника життя

З повагою Олександра».• •••••••©••♦• •

Дівчина невин
на бути гарною 
сама собою, без 
сторонньої допо
моги. 0 оцінюва
ти цю красу по
винні люди ком
петентні, а не 
тільки працівни
ки організацій, 
що влаштовують 
потрібні видови
ща.

«Нам по 15 років: хочемо працювати»
Наші читачки А. Ткачова і Н. Ко- 

собій із селища Нової Праги 
Олександрійського району в лис
ті до редакції цікавляться, чи 
можна працювати після восьмого 
класу! «Ми цього року не вступи
ли до технікуму, спробуємо ще 
через рік. Але без діла не хо
четься сидіти. Отож, який поря
док прийому на роботу неповно
літніх!».

На запитання відповідає заві
дуючий юридичною консультацією 
обласної ради професійних спі
лок М. Ф. ДИГАЛО:

— Згідно ст. 188 Кодексу зако
нів про працю УРСР встановлено 
мінімальний вік для прийому на 
роботу — шістнадцять років. Тіль
ки в окремих випадках за згодою 
профспілкового комітету підпри
ємства (установи, організації) 
можна приймати на роботу у віці 
п’ятнадцять років. Такі винятки 
можуть бути пов’язані з необхід
ністю виробничого навчання не
повнолітнього або в зв’язку із сі
мейними обставинами.

Разом з тим на період канікул 
дозволяється залучати тимчасово••••••••є«• 

для посильної роботи в народно
му господарстві учнів 8—9 класів 
загальноосвітніх шкіл, середніх 
професійно-технічних училищ і се
редніх спеціальних навчальних за
кладів, вік яких досяг 14 років. 
Учні вказаних категорій допускаю
ться до роботи на добровільних 
засадах згідно їхньої заяви, пись
мової згоди одного з батьків, пе
дагогічної ради навчального за
кладу, а також профспілкового ко
мітету підприємства (установи, 
організації), якщо вони не мають 

еееееееееее 

протипоказань для даної роботи 
за станом здоров’я. Постановою 
Держкомпраці СРСР і Секрета
ріату ВЦРПС, прийнятою з погод
женням Міністерства охорони 
здоров’я СРСР, затверджено при
близний перелік професій і видів 
робіт, на яких дозволяється пра
цювати учням 8—9 класів загаль
ноосвітніх шкіл в період канікул.

У всіх випадках забороняється 
прийом неповнолітніх на тяжку 
працю, із шкідливими умовами 
праці, а також на підземні роботи 
(ст. 190 КЗОТ УРСР).• • • • •• •••••

СКІЛЬКИ
ЖИТЕЛІВ
В ОБЛАСТІ!
«Шановна редакція «Мо

лодого комунара?/! Опублі
куйте, будь ласка( яка ни
ні чисельність населення 
міста Кіровограда.; а та
кож — області.

С. В. СТЕЦЕНКО»,
м. Кіровоград.

Ми зв’язалися з облас
ним управлінням статис
тики.

— На жаль, наші дані 
дещо застарілі — станом 
на І січня 1988 року, — 
повідомила редакцію еко
номіст першої катетери 
відділу соціальної статис
тики Л. М. Степаненко. — 
У Кіровоград? на той час 
проживало 273 900 чоло
вік, а загалом в області— 
1 228 500. А нині повним 
ходом проводиться Всесо
юзний перепис населення.

^мпм гч-Г. сатирична комедія про поневіряння в чиновниць
ких лабіринтах винахідника прилада «вимірювача людської дурості» 
знімається на кіностудії «Беларусьфильм».

На знімну: артисти Тетяна ВАСИЛЬЄВА в ролі Папсуєвої, Бо- 
лислав БРОНДУКОВ у ролі винахідника Мурашка.

Фото В. ШУБИ. (Фотохроніка ТАРС).

МІЖНАРОДНА 
ІНФОРМАЦІЯ

«молодий 
КОМУНАР»

14 січня 19&9 року



і.’

(ЯКРАЗ падав отой перший нинішньої зими сніг, 

о6р«<» б»“»"““ Х'о7 Т..
Приклад, палац мешканців саме
Ц.Є, що призначенняД-^д 
того віку, коли ка__ _ Однак решітки на вікнах 
читаєш їх з ІН’®Р антазій. Як і крик, що рвонувся 
на спонукали д Ф прочиИили парадне: «Бід
на простір, лед цодомуі». Як і вивіска бі-
лустіть, відпустіть мене дод 7

ЛЯ входу Кіровоградського прий-
„дл» н.по.^і™і. Г-р... 

"Л” ■’рзф'л-
Олександр Д - неповнолітніх І молоді

тики празопоруш -•■ кОМсо^олу, просить:
ПРИ Ленінському райкомі ґ '
_ Опишіть усе побачене докладно, бо фактич

но ні^то нічого не знає. Пішов у пед.нститут до 
студенті щоб попросити їх проходити тут прак- 
студентів, , „,-о. „д де це? А що це —.тику, а вони дивуються. «А Д® 4

ПРЦе не приют, не спецшкола, не ізолятор тимча
сового утримання, не колонія і не тюрма. Ца спв- 
цифТчна установа для розрахованого максимум 
На 60 діб перебування тут дітей., котр. за проти
правні дії направлені в режимні навчальн, закла
ди Опиняються тут і діти, що заблукали, втекли 
з дому загубилися. їх підбирають на вулицях, 
пустирях, звалищах, у лісопосадках, на вокзалах, 
у підвалах. Коли начальник приимальника-розпо- 
дільника В. С. Проценко повідомляє мені це, ди
вуюся: навіщо ж садити хлопчака в міліцейську 

машину, а потім і за грати, якщо можна в.дпра- 
вити його додому? І як розпізнати, бродяга вж 
ЧИ просто загулявся, приміром, у зруйнованому 
будинку — та то ж найромантичніша місцинка 

«Слідопита» і «Капітана

у підвалах 

ізуюся

вити його 
ЧИ просто 
будинку — 
^ля 10-літнього читача 
ЬЗірвиголови».

__ Коли дитина спить на лавці чи лазить ночу
вати в каналізаційний “ ’
загралася, — пояснює Василь Семенович. А як
що навіть і просто знічев’я тиняється, то як мож
на відпустити самого додому? А раптом щось тра
питься, під машину попаде чи ще кудись. Як тод. 
нам буде — бачили і не вберегли? Або зголодніє 
Та ще красти кинеться. Ні, краще хай пересидить 
у нас, поки не з’ясується, хто, що і звідки. І крім 
того, місцевих ми не беремо.

— А як обманить, скаже, що з Кіровограда?
— А ми йому: адресу назви. Видумає, кажете. 

А ми йому: сідай у машину, вези нас до свого 
дому. Куди ж він повезе, як дім його десь у Ми
колаївській області.,.

У день мого візиту в приймальнику-розподіль- 
нику було більше десятка дітей (розрахований він 
на 25). Новоукраїнський район, Велика Виска, Зо
лотоноша і навіть далекий П’ятигорськ забезпе- 
Чили того дня «робочу силу» для виготовлення 
Пельменних коробок — приймальник-розподіль- 
Ник має на них договір і план. Але мета цього 
«виробництва» не тільки випуск продукції, а й за
повнення часу, оскільки тимчасові мешканці цього 
дому знаходяться тут цілодобово з короткими ви
ходами на подвір’я (там є невеликий спортмай
данчик). Більшість дітей — шкільного віку, тому 
проводяться заняття, та самі розумієте, що не 
зовсім шкільного зразка., оскільки «класи» бува
ють представлені одним учнем. У програму пере
бування з приймальнику входить і знайомство з 
правовими знаннями. Для політІнформації і для 
розваг — телевізор. Порядки «армійські»», ходять 
здебільшого строєм: і у їдальню (вона з кухнею 
Гут же, з кінці коридора), і з туалет, і до сну.

Зазирнула у віконце в дверях спальні — не нари, 
Нормальні ліжка.

— Знаєте, — зауважив Василь Семенович, — 
Половина цих дітей взагалі за своє життя не ба
чила чистої постелі.

У двох новачків, що якраз прибули сюди, певно, 
було інше уявлення про побут цього дому, оскіль
ки зони сиділи за гратами на голих дерев’яних 
Топчанах. Один із них, років одинадцяти, все бла
гав: «Відпустіть мене додому, відпустіть!». Бор
сався між стінами, плакав»...

Шкода його, так? — ловить мої думки Взсиль 
Семенович. — От припустимо, пожаліли та й від
пустили його, адже попав сюди він начебто иі зз 
що — каже, їхав з Калинівки в Перзоззанівку зз

люк, то вона явно не

афіями. Ш° ж би його вдома чекало? Ми 
илИ ц Калинівку, а звідки доповідають 
благополучна, хлопець у школу не ходить, 
ба серйозно зайнятися його майбутнім 
к їх таких тут проходить чоловік 400 (роз- 
ий приймальник на 300) Ті діти, котрих А 
мали нормальний вигляд, хоч були в на- 

*НйЕу схожому на лікарняне {особливо у хлогь
4jaÄ бранні« Але потрапляють сюди і брудні 
•Ьіииц і xaöp^ Деякі полежали вже а певних лі- 
'^рн1ї( незважаючи на непідходящий для ;Ого 
еІК- Над*, наприклад. Була дівиинв як дичине, е 

переїхалв з матір ю в інше село до з?:-•••-v*d 
Почї£я. Стері друзі зосталися на старому м _ 
* но>. «Одна дівчина, подруга моя старшоклас- 

до себе малолітніх хлопців тягла. А потім 
°Рй’Ви до нас у село наркомани по мак я З 
ними «гдила. З 13 років отак. Була з Стри-

Як там? 'Там питають із середнячків як і 
Цінників, навіть «трійку» важко заробити. Там 
Oya S^t, усе розгромили»...
МаДя тут не вперше.
11 * Як далі думаєш жити Надю?

Треба кипати асе це Я б хотіла артисткою 
співати. 4,е шити вмію, нас у школі вчили 

Ти знаєш, що таке СНІД?
Ч^ла. Це щось венеричне?

Сз^’-^ловами — «грибок» передала зона 
власний діагноз, з яким знаходилася у венеропо- 
ґ'чному. диспансері. Лаємо ми школу сім ю, г>.» 

тегібачення, ще когось за недостатню пропа- 
ганА/ елементарних медичних знань. Ну з сам 
меА^иі заклади як здатні '-просвітити»? Ось ця дів- 
Чи;-і пройшла курс лікування, з процесі якого ми- 
мо®олІ;мала б дізнатися, що СНІД передасться

7 статевим шляхом, а й через -:ров, через 
^РУАиіІшприци. Однак же не дізналася. Тшьк- 
Занивша ствердно головою «Ага :.’опц- когю- 
Ло всі ОДНІЄЮ ГОНКОНЗІ»

У дшнадцятирічного Сашка історій зовсім ч- 
ша. УтЬ зі школи-інтернату додому в село. Мзт 
ö ньо.-| не так давно померла, є брат и-c.ee гри а 
батнокяк сказав сам хлопчик, «старий» У школ; 
йому фдно, а вдома краше — «коли захочеш за 
лід піфш».

В Сяіроценко і старший вихователь С А. Саг.* 
так зберегли мене:

— і-|діти часто розказують дуже правдоподіб
но. мЕнасправді то казочки, тем істинне перем»- 

; остьа з ви, аним так. що не перестаєш диву- 
•WCfHP.

потрапив до приймальника хлопчина з ін
шої Ласті, каже, сирота, батьки потруїлися 
бам<зпе « тітка а Кіровограді. Знайшли ту 
ну, ао-і перелякалася, що ■: родичами таке 
Щвс ^Кгтулася дізнаватися. Через деякий 
машіїйо прикотили рідні-близькі хлопця — 
Й залові...

ПрЛизно половина дітей, що проходить це* 
авкг.ц, опиняється згодом «там», переступивши 
межу эвкону. Друга половина влаштовується з 
житті-аише листи. Пишуть, правда, : з колоній... 
Приивщьник-розподільник порівняно зі «специ 
(шио.івю чи ЛТУ) взагалі-то подобається дітям 
него.^кають вирішення своєї долі — зсе ж ж 
Тюрмі навіть не міліція, досить, затишно, нега 
мірно, юдують непогано. У дворі он кролики а 
підсоби хазяйство, і яке то задоволення ор 
клогцз улітку поїхати з Василем Семеновиче! 
косишм траву... Якось 20-літній хлопець збаэи 
соб; Ъоки, аби тільки зостатися тут хоч якийс 
час (Ириня межа — 18 років).

Тут5>рсонал не носить зброї, але колиі 
клопе.» аж із Якутії кинувся на сержанта Ті 
махстррання коробок не заважає будувати нал 

и
Нй З

1 . . ...
Ляюь .^a кримінально неоезпечн* персон;

Саман Афанасійович Салтан охоче згадує іст 
рії «Затвердження моєї невіри, історії, де су 
не пооблітається зі смішним і зворушливі«.

— Oforo разу привели малого хлопчинку, як 
нело*4но блукав коло річки з собакою. Дог 
туемос^ хто та що. — мало що зрозуміти мо 

умаємо. ніч почекаємо а там розбе^ 
на ранок прибігає стривожений чояоэ

ö-иявляється, матір цієї дитини забре

гри- 
жін-
н»- 
час 

жив:

жЛкі плани змови, зняття вартового, зрива 
з»вв і виходу на свободу.
І» ОДНО мені не вірилося, що сюди потне

м 
d мого сина?»*. І кидається до

і? к®£Жфа.,>
Саме так називалась добірна 

ристів від сердитих мешканців Кі- 
£овограда А. А. Пушкаренка, сім’ї 

Ігандвнкіа та інших, котрі скар
жились на незадовільну роботу 
комунальників із дев’ятої житло
во-експлуатаційної дільниці (на
чальник жеду Л. М. Бурдейна). 
сіНаякісний ремонт даху нашого 
будинку по вул. Волкова, інші не
поладки привели до того, що під 
час рясного дощу потекло з квар
тири звідтіля, де стикуються па
нелі по горизонталі й вертикалі, а 
в квартирах на п’ятому поверсі 
потекло по кутках у стиках дахо
вого перекриття з вертикальними 
панелями»», — обурювалися одні. 
«Гарячої води в нас немає, немає 
й колонки для її підігрівання, до 
того ж труби знаходяться в аза- 
рійному стані. Ми живемо на пер

шому поверсі, зимою спимо 
одягненими в теплий одяг — за
мерзаємо, а а нас маленька дити
на. Із труб просочується вода: 
тільки встигай витирати. ...І ось 
жед дав дозвіл ставити колонку 
за свій рахунок. ...Сантехнік при- 
йшоз через чотири дні після ви
клику і неодноразових моїх дзвін
ків у жед. Сказав, що заміна ава
рійних труб, зливного бачка і ус
тановка газової колонки коштує 
180 карбованців», — розпачливо 
писали інші.

Редакція надіслала ці критичні 
сигнали для вжиття заходів у мі
ське житлово - експлуатаційно 
об’єднання і в обласне управління 
житлово-комунального господар
ства.

Ось що нам відповіла тодіїш- 
ня в. о. начальника обласного уп
равління житлово-комунального 
господарства О. Г. ЮРОВА:

«Факти, викладені в добірці 
«Байдужість у переможцях..*, 
частково мали місце. На сьогодні 
протікання даху в будинку № 10 
по вул. Волкова ліквідовано пра
цівниками госпрозрахункової ро- 

монтної дільниці ЖЕО. Також си
лами РБУ-3 облрембудтресту про
водиться робота по герметизації 
стиків стінних панелей. Як пока
зала перевірка, з жеді-9 є заходи 
по підготовці житлового фонду 
до зими, котрі виконані до почат
ку опалювального сезону а повно
му обсязі.

Лист Штанденко О. А., котра 
проживає по вул. Райбульвар, 65, 
|£В. 21, розглянуто. У ході пере
вірки вияснилось, що а ке. ^меш
канцями встановлено газовий про
точний водопідігрівач за власний 
рахунок. Роботи виконувались си
лами «Міжрайгазу»».

Штанденко О. А. звернулась у 
вересні в жед-9 із приводу заміни 
труб в її квартйрі. Роботи були 
виконані протягом тижня. Питан
ня забезпечення житлового бу
динку гарячим водопостачанням 
буде вирішуватись у 13-ій п’яти
річці».

В. о. начальника міського жит
лово-експлуатаційного об’єднан
ня О. С. САСОВ:

«ЖЕО повідомляє, що матеріал 
«Байдужість у переможцях...» про 

незадовільну роботу керівництва 
жеду-9, протікання стиків і даху 
на житловому будинку № 10 по 
вул. Волкоаа, встановлення газової 
водопровідної колонки з кв. 2! по 
вул. Райбульвар, 65, розглянуто.

Після виїзду на місце комісією 
встановлено, що на житловому бу
днику по вул. Волкова, 10, корп 4 
Ка34СИ4вЬН64К ТчЩІв У кв«Рт*Ра* 
ІЧ-”- 44. 48, 64, 65 з Явилось не
значне протікання даху, котре а 
жовтні працівниками госпрозра
хункової рамдільниці над вказа
ними квартирами було ліквідова- 
му нЛї°й-Р^ННЯ міськвиконко- 
«У N. ?7 в,д 12 грудня 1987 року 
сипами РБУ-3 облрембудтресту 
зараз проводиться робота по тер- 
метизації стиків стінних панелей 
котр, майже завершені. НвЛаИ‘

У скарзі Пушкаренко А. А вка 
ЗУЄТЬСЯ, що житловий фонд жеду-9

Під отозці житлового фонду до

ЗИМИ, ЯКІ до 15 вересня були ви** 
нан? з повному обсязі.

Лист Штанденко О. А. (вул Р*** 
бульвар, 65, кз. 21) в редаки'•*>,3* 
зети про виконання робіт по в- ; 
нозлвнню газової колонки в ! 
квартирі, розглянуто. У р°’м>’ 
в* із скаржницею вияснилось- 
мешканці кз. 19 (сусіди — 
за власний рахунок встановили 
зозу колонку. Роботи по догоао? 
виконувались робітниками 
райгазу», за що було запла4®413 
190 карбованців. Працівники **•* 

до цього відношення ні 41 
ють.

V вересні Штанденко 0. А- 
нулась з житлоао-експлуатац’^ 
дільницю з проханням звм,ь 
труби в її квартирі, що було зр 
Лено протягом тижня».

я

ВІДВИСАЛНСЯІ
«--з одному з ваших ма’ 

ПїД заголовком «їх вв; 

синьйори помідори» говориться 
про та, як і на скільки обраховуй 
вали покупців лід час рейд, об
ласного штабу «Комсом.ольського 
прожектора», проведеного в кіИ’ 
Ц5 серпня (на 8, 10, ЗО коп.к А « 
хочу розповісти вам, як в долин- 
Ському будинку побут/ обманю
ють замовників не на копійка е 
на кілька карбованців відразу ні 
одному лише пошитому в ТОМІ 
будинку халаті», — так роздоц«, 
свій лист до редакції жмтепькг 
«• Олександрівни Устинівськогс 
району О. Н. Кононенко. Ми оо 
просили перевірити цю скаргу 
Долинський райвиконком : начали

4 ’-а районного відділу внутрішнії 
^<рав О. І. МАЙДдННМКД.

О. Н. Кононенко рот 
янута. — повідомляють із рай- 

. При перевірці факти 
частково підтвердились

ано9лено. ЩО занрійнкаек: 
Рзипобу.-комбінату О. ₽ ^ринечне 
»«правильно була застосовані 
рупа складності обробки при



6и ИОГО здома Ми
сі*? °Н?ЛИ КвЛИН!ВКУ- а звідки доповідають' 
-*М я неблагополучна, хлопець у школу нв Дод 

Паабв серйозно зайнятися його майбутнім 
** Т8К-ИК ТУТ Проход*ть чоловік 400 (ооз.

РахОвачий приймальник на 300). Ті діти котоим а 
з^Ипа. •л9ЛИ вигляд, хоч були іР

„ежому на ткарняне (особливо у хлХ 
*•>. вбранні. Ам потрапляють сюди і брудні і 

І Х»«£. Деякі полежали вже з певних лі. 
йиТ***’ Н*3*****ЮЧИ на непідходящий для того 
йоп Н,А"; нвп₽иклад-.БУла Дівчина як Дівчина,« 
£оли Лчрв)х*ла з матір ю в інше село до вітчима 
««>чало4Г Старі друзі зосталися на старому місці 
! *°В' 'Одна дівчина, подруга моя, ствршоклас- 
£ИЦЯ, ДО себе малолітніх хлопців тягла. А потім 
пРи1Хали до нас у село наркомани по мак і я з 
«Илаи ,3дил«. З 13 років отак. Була в Стриї в сп.ц- 
Цоколі. Як тем? Там питають із середнячків, як із 
Замінників, навіть «трійку» аажко заробити. Там 
°Уа бунт, усе розгромили»...
|"і АДЯтут не вперше.

8 — Як далі думаєш жити, Надю?
— Треба калати все це. Я б хотіла артисткою 
ги. співати ,а шити вмію, нас у школі вчили 
~ Ти знаєш, ідо таке СНІД?
— Чула. Це щось венеричне?

словами — «грибок» передала вона І 
власний.діагноз, з яким знаходилась у венероло
гічному ^диспансері. Лаємо ми школу, сім’ю, пре
су, телебачення, ще когось за недостатню пропа- 
га*Д/ елементарних медичних знань. Ну, а самі 
медичнізаклади як здатні «просвітити»? Ось ця дів
чина поойшла курс лікування, в процесі якого ми
моволі мала б дізнатися, що СНІД передається 
не тільки статевим шляхом, а й через кров, через 
брудні шприци. Однак же не дізналася. Тільки 
закивала ствердно головою: «Ага, ті хлопці коло
лися зсі однією голкоюі».

У дванадцятирічного Сашка історія зовсім ін
ша. Утік зі школи-інтернату додому в село. Мати 
Э нього не так давно померла, є брати-сестри, а 
батько, як сказав сам хлопчик, «старий». У школі 
йому нудно, а вдома краще — «коли захочеш, на 
лід підеш».

В. С Проценко і старший вихователь С. А. Сал
тан застерегли мене:

— Ці діти часто розказують дуже правдоподіб
но, але насправді то казочки, там істинне перемі

стися з ви,
мсл.

Якось потрапив до приймальника хлопчина 
тої області, каже, сирота, батьки потруїлися 
бами, зле є тітка в Кіровограді. Знайшли ту 
ку . зон а перелякалася, що з родичами така 
щасті*і^ій.лулася дізнаватися. Через деякий 
машино» прикотили рідні-близькі хлопця — 
й здорові.,»

Приблизно половина дітей, що проходить цей 
заклад, опиняється згодом «там», переступивши 
мажу закону. Друга половина влаштовується з 
иситті, лише листи. Пишуть, правда, і з колоній... 
ПрЯЙлАЗЛЬНИК-рОЗПОДІЛЬНИК порівняно зі «спец» 
(школою: чи ПТУ) азагалі-то подобається дітям, 
котрі -‘екають вирішення своєї долі — все ж не 
Тюрма навіть не міліція, досить, затишно, не га
мірно одують непогано. У дворі он кролики є, 
Підсобне? хазяйство,, і яке то задоволення для 
хлопців улітку поїхати з Василем 
косити їм траву... Якось 20-літній 
собі З роки, аби тільки зостатися 
час (верхня межа — 18 років).

Тут персонал не носить зброї, але

з родильний будинок, батько ішов на другу зміну 
працювати, малого відвів до бабусі, а вона не до
гляділа, от дитина і побрела з дому...

А ось Іще сюжег зі щасливим кінцем у стилі 
тих самих казок, яким у цих стінах ніби й не міс
це...

14-рІчного Толю привезли з Кіровоградського 
району. Приїхав аж із Закарпаття, ночував по фер
мах біля худоби. Шукав... колгосп імені Круп- 
Ської, тільки не знав, якого району. У Новоукраїн- 
СЬкому вже був... У такому колгоспі мав жити 
Його батько, якого він не пам’ятає, і мати-алко- 
ГОлічка про нього не розказувала, але Толя зна
йшов таку адресу чи то на листівці, чи то на пош
товому переказі аліментів.

Уявляєте, — при спогаді очі Семена Афана- 
СІйовича потепліли, — через адресний стіл ми 
розшукали Толиного батька. Викликали його сю
ди. Приїхав, із другою жінкою, уже з нього 2 си
ни. Толю бачив ще геть малим, тож упізнати не 
міг. Кличу Толю. Кажу, розповідай, звідки ти, де 
кодиа І чого тут. Толя розказує, бачу, батько за
хвилювався, курить. Далі прошу Толю назвати ро
дичів своїх. Глядь, цей чоловік ще більше занепо
коївся. Ну, кажу Толі, а як ми знайдемо твого 
батька, а він тебе не прийме? Та як же не прийме, 
відповідає, як він мені рідний батько? Що тут по
чалося — плаче ця жінка, говорить, раз його син, 
то і мій, чоловік плаче, наші співробітники пла
чуть... Потім цікавилися — хлопець живе коло 
батька, ходить у школу...

У ОЛИ заходить мова про знедолених дітей, 
питання «Хто винен, як допомогти?» ніко

му стазчти не треба — воно раз по раз спливає 
саме.

змим так, що не перестаєш диву-

з ін- 
гри- 
жін- 
не
має 

живі

Семеновичем 
хлопець 
тут хоч

збавив 
якийсь

колись 
хлопеиь аж із Якутії кинувся на сержанта. Тут 
майстрування коробок не заважає будувати напэ- 
лвоніасьіА плани змови, зняття вартового, зриван
ня заАлків і виходу на свободу.

Ц ВС9 ЭДНО мені не вірилося. що сюди потрап
ляють лише кримінально небезпечні персони.

Афанасійович Салтан охоче згадує істо- 
рП на підтвердження моєї невіри, історії, де сум- 
не переплітається зі смішним і зворушливим.

__  Одн°го разу привели малого хлопчинку, який
ЙНО блукав коло річки з собакою. Допи

туємося хто та що, — мало що зрозуміти мож
на. Ну Дбаємо, ніч почекаємо, а там розбере- 
м.ося. А на ранок прибігає стривожений чоловік: 
сУ з-»«' мого сина?». І кидається до цього
хлол’?'^а‘ ^являється, матір цієї дитини забрали

С. А. Салтан за фахом педагог, працював у зви
чайній школі, так що знає проблему не з одного 
боку:

— 75 процентів причин бездоглядності та інших 
дитячих надасть — неповноцінна сім’я. Особливо 
це страшні для хлопця. Хлопцеві потрібні чолові
чі руки, потрібен батько. Другий фактор — шко
ла. Там необхідна революція. Треба, щоб школярі 
бували на педрадах, обговорювали шкільне жит
тя. впливали якось на нього. У багатьох школах 
зараз дзозмінка, де можливості для позакласної 
роботи? І кому її проводити? Вчителі хапають по
більше годин, бо за них платять, а за виховну ро
боту — ні. Робить дітей «важкими» і поділ їх учи
телем на «хороших» і «поганих». От, буває, пи
шуть у характеристиках; неуважний, крутиться, 
курить — і це формує стійкий образ «поганого». 
Та всі хлопці в певному віці через це проходять!

Ще проблема — незаповненість вільного часу. 
Он мій син ходив на тренування з футболу, по
вертався — падаз, йому не до походеньок. Та все 
одно в дозвіллі проблеми: якось, ще працюючи 
в школі, запропонуваз хлопцям учити азбуку 
Морзе. Аби це мені в дитинстві така можливість! 
І що ж — загорілися, походили трохи — і все.

Ви, читачу, не відчуваєте безсилого відчаю, чи
таючи ці рядки? Я — відчуваю. Бо не можу при
мусити батьків не пиячити, щоб діти не вибігали 
від їхніх кулаків босими на мороз. Не можу при
мусити матерів дбати, аби у дитини було щось не 
тільки у тарілці, а й у голові та за душею. На мо
жу примусити суспільство задля вивільнення часу 
на дітей хоч трохи розвантажити жінку від по
стійної дзозмінки (на роботі і на кухні). Не можу 
примусити вчителів не займатися трудовим вихо
ванням дітей отак: <

Діло було далеко після уроків. Молодий педа
гог стояв у коридорі, заклавши руки за спину, і 
пильно дивився, як діти класу десь 5—6-го, вибач
те, рачкували по підлозі з ганчірками в руках, на
тираючи їг паркетною мастикою. Я не втримала
ся: «Навіщо цей сізіфів труд? Адже підлога ліно- 
леумна, її досить просто вимити, тим більше, що 
надворі грязюка і дуже шзидко цей «паркет» бу
де засліджений. (За поворотом коридору сиділо 
кілька першачків зі сльозами на очах: «Нам уже 
пора додому, але боїмося йти в клас за портфе
лями, бо лаятимуть, що забруднимо підлогу»...). 
Молодий педагог, сяйнув на мене презирливо оку
лярами: «Так завуч звеліла». — «А якщо завуч 
накаже зараз замазюкати підлогу вапном, ви теж 
це зробите?». — «Звичайно, зроблю і вас не спи
таю...».

□ НІКОГО ні до чого не можу примусити, я мо- 
■■ жу тільки вилити свій розпач на папері, та 

скільки його зведено на макулатуру закликами 
«Треба негайно міняти становище!», а чи міняється 
щось радикально на краще? План по наповнюза- 
ності за 1988 рік Кіровоградський приймальник- 
розподіпьник для неповнолітніх перевиконав... 
І що може ця транзитна установа, хоч вона пев- 
ною мірою І педагогічна, змінити в надтріснутій 
долі дитини, яка тут знаходиться усього лиш кіль
ка десятків днів на пересидці?

— Ось я вам покажу свою скатерку — розгор
нув папір С. А. Салтан. — їх із нас не вимагають. 
Це я для себе веду. Тут прізвища наших дітей і 
помітки, куди відправлений дзлі. Бачите — на 
«спец», ЛТП, а ось галочками помічені — це до
дому. Я оці галочки нашим новачкам показую: 
«Звідси можна попасти додому», — «А як?». —
«А отак: ми вас ділимо на 3 групи. У першій лю
ди, котрі дисципліновано себе поводять, слуха
ють старших, розповідають про себе — чого втік 
із дому, чого крав і так далі. Друга — дитина ніби 
себе веде й нормально, але не відповідає на за
питання, каже неправду. Третя — грубіянить, об
манює. Ти до якої групи хочеш?». — «До пер
шої!». — «То ото йди і подумай, як до неї потра
пити!».

Якщо хлопчик чи дівчинка підпадають під пер
шу категорію, Семен Афанасійович дзвонить ту
ди, звідки дитину сюди направили чи де вона жи
ве, і повідомляє, що є можливість повернути її 
додому...

Але спрацьовують такі прийоми тільки щодо 
старших дітей.

— Знаєте, зони тут все ж себе стараються стри
мувати і можуть це робити. Чого б ми хотіли, аби 
сюди ходили студенти педінституту на практику? 
По-перше, діти дуже позитивно сприймають но
вих людей, особливо молодих. По-друге, студен
там же величезна користь. Вони приходять у шко
лу і нічого не можуть здіяти з якимось шалапут
ним пацаном. Конфлікти з класі, скандали. Пишуть 
потім на такого хлопця папери і стараються десь 
збути з рук, з інспекцію у справах неповнолітніх 
звертаються. А так би у нас майбутні вчителі на
бували попереднього досвіду спілкування з таки
ми дітьми і було б у школі значно легше.

Цю ідею, яка мені сподобалася, береться до
помогти реалізувати згаданий уже О. Демешко. 
8ін сказав, що комсомольці Ленінського району 
хочуть проводити у приймальнику-розподільнику 
дитячі ранки, запросити студентів факультету фіз- 
виховання, аби займатися тут із дітьми спортом, 
оформити з приймальнику-розподільнику наочну 
агітацію.

Тільки аби не таку: «Гідно виконаємо рішення 
(чи зустрінемо) — і далі римська цифра з’їзду, 
конференції, пленуму чи ще чогось, і щороку до 
тієї цифри дописується нова паличка. Мені б, на
приклад, хотілося б побачити на стінах у цих ко
ридорах героїз казок, інших дитячих творів, до
ступні дитячому розумінню цитати з книжок (але 
не нотаційні), вірші. Хотілося б, аби тут звучала 
музика, і не тільки з радіорепродуктора. І стояз 
акваріум в коридорі, як хоче Василь Семенович. 
Щоб хоч якось була пом’якшена казенність цього 
тимчасового дитячого дому, де крізь металеві
клітинки шибок зазирають тривога, страх, непев
ність, невідомість подальшої долі і завтрашніх до
ріг. Під кінець свого перебування в домі на Мас- 
ляникізці мимохідь довідалася про одну з 
можливих перспектив для тих, хто з ранньому віці 
з незалежних чи залежних від себе причин «прий
мається» і «розподіляється».

На столі Василя Семеновича Проценка задзво
нив телефон. «Так, це приймальник-розподільник. 
Зникла з дому? Була дуже п’яна? А скільки їй ро
ків? Тридцять вісім? Тоді це не до нас, тоді це по
номеру...».
НЕДАЛЕКО від дитячого приймальника-розпо-' 
’• дільника є його дорослий аналог. Ще не по
бувавши в ньому, я чогось думаю, що там казко
во щасливі фінали і вуалехвости за склом ще 
менше «до двору», ніж тут.

А тут ще є шанс, що ламка лінія долі поверне 
на неказенне майбутнє. Це інстанція все ж на по
рядок далі від тієї межі, після переходу якої 
«розподілятися» вже практично нікуди..

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «^оподого комунара».
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синьйори помідори» говориться 
про те як і на скільки обрахову
вали покупців під час рейду об
ласного штабу «Комсомольського 
прожектора», проведеного в кін
ці серпня (на 8, 10, ЗО коп.). А я 
кочу розповісти вам, як в долии- 
ському будинку побуту обманю- 
Ють замовників не на копійки, а 

кілька карбованців відразу на 
одному лише пошитому в тому 
будинку халаті», — так розпочала 
свій лист до редакції жителька 
С. Олександрівни Устинівського 
району О. Н. Кононенко. Ми по
просили перезірити цю скаргу 
Долчнський райвиконком і началь- 

’7ика районного відділу внутрішніх 
^’рав О. 8. МАЙДАННИКА.

^Скарга О. Н. Кононенко роз- 
ггянута, —- повідомляють із рай- 
міліціЇ, — При перевірці факти 
частково підтвердились

Установлено, що закрійницею 
РЗ'побу-комбінату О Р. Гриненко 
неправильно була застосована 
гРупа складності обробки при

оформленні замовлення з усклад
неними елементами згідно з 
прейскурантом № БОЇ (01-15) від 
1984 року, затвердженим Держав
ним комітетом по цінах СРСР, у 
зв’язку з чим із замовниці О. Н. 
Кононенко взято зайзих І карбо
ванець 87 копійок. Директору До- 
линського райпобуткомбінату Доб- 
ровольському В. М. направлено 
подання про усунення виявлених 
недоліків, а також назначена до
кументальна ревізія по викори
станню прейскуранта в закрійно- 
пошивному цеху, після закінчення 
якої буде прийнято остаточне рі
шення».

До відповіді із райміліції запи
тань немає, а от аналогічний папір 
із штампом райвиконкому дещо 
здивував.

< Виконком районної Ради на
родних депутатів, — йдеться в 
іншій відповіді, — ПОВІДОМЛЯЄ, що 
заява О. Н Кононенко розгляну 
та фінансовим відділом райвикон
кому. Факти зазищення ціни під
твердились.

Суму в розмірі 1 карбованець 
87 копійок, котру переплатила за
мовниця, буде стягнуто із закрій
ниці О. Р. Гриненко в лпїпд бюд
жету».

ВІД РЕДАКЦІЇ. Ми трохи вра
жені такою лаконічною відповіддю 
райвиконкому, бо з неї не вид
но, як же зреагували я Долин- 
ському РПК на цей досить непри
ємний випадок, чи хоч би вибачи
лись перед старою жінкою за 
свою, м’яко кажучи, «помилку». 
Іще дивнішим видався той факт, 
що гроші, задарма взяті із за
мовниці, були перераховані в бюд
жет. По консультацію звернулись 
до начальника виробничого від
ділу обласного управління побу
тового обслугозування Г. Ф На 
рабуг. Та відіслала до старшого 
економіста по цінах планового 
відділу Р. М. Приполи і вже Раїса 
Миколаївна підказала, що з цього 
приводу коаше звернутись до за 
відуючого відділом цін облвикон
кому Я. М Крамарчука, що ми м 
зробили. 9 лише гам дістали ви

черпну інформацію, що в райло- 
буткомбінагі поступили непра
вильно, бо в держбюджет гроші 
перераховуються тільки годі ко
ли при перевірках неможливо 
встановити, із кого саме конкрет
но взято зайві гроші. Якщо н< за
мовник, як-то кажуть, перед нами 
то й думати нічого.

Щоб почути істину з перших 
уст, редакція зв’язалась з дирек
тором Долинського райпобугксм- 
бінату в. АА. Добровольським. кот
рий пояснив, що наказом № 127 
від 21 листопада 1988 року за ви
явлене порушення закрійниці Гри- 
невській О. Р. оголошено заува
ження і стягнуту з неї суму в роз
мірі І иоб 87 коп., переплачену 
за пошив, поштовим переказом 
відправлено О. Ч. Кононенко 
Звідкіль взялась вищезгадана ін
формація у райвиконкомі, дирек 
тор не знає. Не знає цього й ре 
дакчія. а хоче ^наги. Тому й про
симо райвиконком повідомити 
нас про це.

ГРАНІ
МОРАЛЕ

У районі селища 
Гірничого 
м. Кіровограда 
міліцейський 
фургон забрав 
обшарпаного 
хлопчину, котрий 
спускався 
в каналізаційний 
колодязь. <Та він 
тут живе'-, — 
сказали місцеві 
жителі, — ми 
не раз бачили». 
Бачили, але 
не повідомили, 
куди слід. 
А слід — 
по телефону 
4-47-88,

РЕЗОНАНС

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»»
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V

СВІТ ЗА ЗИМОВОЮ ФІРАНКОЮ

ДО 17 1 СТАРШІ

Прийшли 
в студентський 
мікрорайон. 
«А що, був 
сигналі» — 
тривожно 
зустрічали нас 
вихователі. Ні — 
ніяких сигналів. 
Хотілося почути 
відповідь на своє 
запитання: 
як живеться 
студентам і учням 
в кіровоградських 
гуртожитках?

— З нашою 
зарплатою 
на квартирі 
не проживеш, 
говорили 
бібліотекарки.

1

Я К ВАМ живеться!» — з таким запитанням 
” зверталися ми, учасники рейду, до меш

канців гуртожитків медичного училища, буді
вельного технікуму й технікуму керівних кад
рів, які відвідали в три зимові вечори. Чому 
саме ці навчальні заклади вибрали для рейду! 
Запевняємо — зовсім не спеціально. Задумка 
була перевірити принаймні більшість гурто
житків навчальних закладів.

Різні люди проживають у цих трьох гурто
житках. Різні темпераментом, уподобаннями, 
національністю (в гуртожитку медичного учи
лища проживають іноземці, яких ми відвідали 
того вечора. Але треба сказати, що побут сту
дентів в різних училищах і технікумах мало 
чим різниться.

Проблеми одні, а погляди на них різні. І ми 
не дивувалися, коли на питання «Як вам жи
веться?* чули різні відповіді. Іноземні студенти, 
особливо першокурсники, вдячно посміхалися. 
Як. наприклад, Махмуд з Палестини чи анго- 
лець Жозеф: «Спасибі, спасибі*. А ми огляда
лися довкруг і робили висновки, що дякують 
за, м'яко кажучи, не дуже затишний комфорт.

В гуртожитку медичного училища працює 
буфет. «От добре, — подумалось нам, — що 
діти можуть увечері хоч склянку молока з бу
лочкою випити». (Ми ще не здогадувалися, що 
для всіх гуртожитків склянка молока — то 
проблема). Але радість наша була передчас
ною. Буфет, який мав зачинятися о восьмій го
дині, того вечора (а як свідчать студенти, не 
тільки того) о двадцятій хвилині на восьму вже 
покинула буфетниця. Можливо, у неї теж вко
рінилося поняття про умовність. 20 хвилин на 
восьму чи 20 година вечора — яка різниця!

— Але ж справді, чому не забезпечать ді
тей склянкою молока чи кефіру увечері? Во
ни ж голодні спати лягають, — сердито гово
рив вихователь А. М. Кузнецов. Це вже у гур
тожитку будівельного технікуму.

Треба сказати, що в цьому гуртожитку недо
ліків, які впадали в око при перевірці попе
реднього медучилищного житла, не тільки не 
поменшало, а навпаки.

Багато недоліків для всіх поверхів і кімнат 
спільні. Антисанітарія, неприємне повітря в 
коридорах, відсутність гарячої води, старі меб
лі, відсутність розеток у кімнатах... Однак по
бут у кімнатах залежить ще й від мешканців. 
Ось кімнати 321 і 409. Господар першої Валерій 
Драний створив у своїй кімнаті справжній за
тишок. Тут приємно посидіти, поговорити, по
сперечатися про новий роман, переглянутий 
кінофільм, та й для виконання домашніх зав-

н
дань умови хороші. Кімнату ж № 409 хочеться 
пошзидше залишити, В ній брудно, незатишно.

• Коли ми сюди завітали, господар Григорій 
Клим з приятелем грали в карти, вмостившись 

’ на ліжку сусіда.
І — Ям ви можете жити в такому бруді! — за- 
і питали члени рейдової бригади, але відповіді 

не одержали»
— Діти с діти, — сказала вихователька Н. Г. 

Кур’янова, ніби вибачаючись за розгардіяш у 
, кімнаті Не 409.

Мабуть, вона має рацію. В гуртожитку учні 
і технікуму поводять себе так, як звикли вдома, 

коли за порядком не стежить ні мама, ні хтось 
і інший з дорослих членів сім’ї. Шкода!

У кімнаті № 311 довелося затриматися довше. 
Насамперед для того, щоб одному з членів на
шої рейдової бригади інспектору управління 
внутрішніх справ облвиконкому А. Ковбасюку 
скласти протокол. Тут Анатолій Зайцев і Во
лодимир Культенко, четвертокурсники будівель
ного технікуму, «святкували день народження*. 
Правда, народження у жодного з учасників 
«дружньої компанійки* не виявлено за паспор
тами. Та яка різниця. Потрібен привід!

— Нецікаво у нас вечорами, — говорила го
лова ради гуртожитку Олена Філоренко. — 
Дискотека збирає учнів лиш раз на місяць. А 
інші вечори? Не будеш же весь час біля те
левізора сидіти. Нудьга!

У гуртожитку будівельного технікуму нам 
довелося зустрітися ще з одним прецедентом. 
Живуть тут кілька чоловік — бібліотекарів об
ласної наукової бібліотеки імені Крупської. 
Молодих спеціалістів поселили тимчасово. Та 
це «тимчасово» триває п’ятий рік. Про кварти
ри ніяних чуток, а виселити з гуртожитку обі
цяють. Зрозуміти керівництво технікуму мож
на: в першу чергу гуртожиток розрахований 
«на своїх». А як бути «чужим»! Тут хоч яке не 
яке, а все ж житло.

— З нашою зарплатою на квартирі не про
живеш, — говорили бібліотекарки. — Та куди 
ми не зверталися — ніякого результату.

Ніби й не стосується «теми» нашого рейду 
проживання в гуртожитку молодих спеціаліс
тів, але обійти її стороною не могли.

Гуртожиток технікуму керівних кадрів вза
галі знаходиться в аварійному стані. Чоловічий. 
А жіночий, хоч і не аварійний, та 59 дівчатам, 
які тут мешкають, не позаздриш. Гуртожиток 
зовні нагадує казарму.

— Ну скажіть, — хвилювалася третьокурсни
ця Олена Федосеева із Запорізької області, — 
хіба можуть жити тут дівчата? Води —

мої, ні холодної. Дві розетки в побутовій кім
наті. Одна кухня, в якій дві плити на шісГ^ 
конфорок. Це на 59 чоловік. Був чайник, 
комендант забрала. Боялася, щоб ми не спел
лили гуртожиток.

— Щоб він справді згорів! — вигукнула од
на з дівчат.

_ А ще, •— заговорила Оля Полякова з 16-оК 
кімнати, — в жіночий гуртожиток може про
ходити кожен, кому заманеться. Спокою 
має. Доки вихователь чи викладач тут, то мо
же не пустити, а пішов — знову хлопців повен 
гуртожиток! Вахтера слід би було посадити 
при вході.

— Це правда, — підтримала дівчат вихова
телька Л. П. Бондаренко, — я сама живу в 
гуртожитку дівчаток, іноді серед ночі дово« 
диться вставати, в шию виштовхувати «жени
хів»! ' •

Чи не прислухається адміністрація технікум^ 
керівних кадрів? Не з пустелі ж крик. 1 в чо
ловічому, і в жіночому гуртожитках тіснота 
неймовірна. По п’ять чоловік живе в кімнатах, 
зовсім н8 це не розрахованих. Правда, хлопці 
на відміну від дівчат виявилися стриманішими. 
Та й вони обережно висловлювали незадово
лення: спортивного залу немає, холодильників 
немає, меблі треба міняти, електрична проводка 
в аварійному стані, буфету немає...

А що є? Ліжко в гуртожитку? Так. Але... без 
покривал. , г

Гнітюче враження залишили відвідини гурто
житків навчальних закладів. Невже і в інших 
так?

Звичайно, далеко не у всьому слід звину
вачувати адміністрацію. Біда в тому, що багато 
хто з мешканців ставиться до недоліків, як до 
«тимчасових», і зовсім не зацікавлений, аби 
зробити своє житло затишнішим.

Негаразд так мислити. Два, три, чотири рони 
доведеться жити в гуртожитку, але ж кожен 
день — то якийсь неповторний момент нашого 
життя, а часу людині відведено не так багато у 
світі за зимовою фіранкою.

Сподіваємось, адміністрація прислухається 
до голосів мешканців, але й від них самих за
лежить: бути чи не бути господарями в своє
му

Я

Ці дівчата в нас на сторінці не випадково. Перш, ніж зібратися разом перед об’єктивом фотоапарата, 
третьокурсниці Кіровоградського педінституту імені О. С. Пушкіна Ірина КУЦ, Олена ЖОСАН, Світлана 
ПОПОВА, Лариса ВЕРГУН (всі у верхньому ряду) та Любов ВИННИЧЕНКО й Оксана КОВАЛЕНКО і в на
вчанні відзначалися особливою наполегливістю, і громадської роботи не цуралися, I під час роботи 
в колгоспі «Червоний прапор» Оленсандрівсьнсго району на осінньо-польових роботах були серед пер
ших... Нині, під час зимової сесії, дівчата успішно здають екзамени, встигають, як бачите, й зустрітися, 
щоб обговорити справи студентсьні.

ФОТОГРАФУЄ 
ВАСИЛЬ ГРИБ

В школах багато 
бездушних вчителів, 
нерідко байдужість 
поселяється 
й в позашкільних 
навчальних 
закладах. Робімо ж 
висновки?

«мо^^дий
КОМУНАР»
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НІ гаря-

нехай і тимчасовому домі.
Рейдова бригада: Анатолій КОВБА- 

СЮК—• інспектор відділу охорони грс» 
мвдського порядку УВС, старшим лей
тенант міліції, Алла ПОЛІЩУК, Лари
са ЕРМАКОВА — інструктори обкому 
комсомолу, Валентина ЛЕВОЧКО — 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.
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Хочу листуватися
ААені 13 років, люблю читати вірші український 

письменників, захоплююся сучасною музикою, ма
люю. Колекціоную календарики. Хто хоче зі мною 
листуватися, пишіть за адресою:

316011, м. Кіровоград, пров. Степовий, 98, Пар* 
феєвій Валентині.

* *
Я хочу знайти багато друзів по листуванню. Трохи 

про себе: 15 років, вчуся в кулінарному училищі, ду
же люблю куховарити, шити, в’язати. Захоплююся 
популярною музикою.

316013, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2-а, не. 2, Гор- 
довій Тетяні. * * *

Хочу знайти друзів, котрі б мене розуміли. В кла
сі мене вважають не таким, як усі, і звертаються до 
мене однокласники тільки тоді, коли їм щось потріб
но (магнітофон, касету). Вони мене зовсім не розумі
ють. Можливо тому, що не люблю слухати ту музи
ку, котра їм до душі, не палю, не п’ю, не одягаюся 
так, щоб усі звертали увагу. Мені 15 років, займаюся 
футболом. Поважаю тих письменників, які пишуть 
правдиво про сучасне життя молоді. Надіюся зустрі
ти Друзів, які б розуміли мене. Пишіть, однодумці.

3117900, м. Олександрія, пр. Леніна, 21, кв. 47, йро- 
гюму Сергію.

Анатолій КОРОТКОВ:
ИМАГАЄ КОНКРЕТНИХ

А. КОРОТКОВ: З’їзд працівни
ків народної освіти, делегатом 
якого я був, проходив у дусі на
шого суперечливого й складного 
часу. Не можу й не хочу стверд
жувати, що він розставив всі 
крапки над «і», скоріше було ли
шень окреслено ті завдання, що 
стоять сьогодні перед учитель
ством.

КОР.: З’їзд безперечно дав ім
пульс конкретним діям. Що ви 
взяли зі з’їзду для себе, праців
ника ниви народної освіти!

А. К.: У роботі з’їзду цікавим 
для мене було все. Насамперед 
можливість відверто говорити 
про наболіле. Чесно кажучи, я не 
сподівався, що так багато людей 
вболівають за виховання підрос
таючого покоління. Чи дав з’їзд 
імпульс нашій роботі? Двозначної 
відповіді бути не може. Працю
вати треба багато. Найперше — 
необхідно підняти престиж учи
тельства, про що говорив на з’їзді

М. І. Рижков: він встиг зустрітися 
з працівниками народної освіти 
відразу після повернення з Вір
менії.

КОР.: Чий виступ вам особливо 
припав до серця!

А. К.: З великою увагою вислу
хав доповідь голови Державного 
комітету народної освіти Г. О. 
Ягодіна, в якій були висловлені і 
мої особисті думки. Але особли
во запам’яталась і схвилювала ме
не палка промова талановитого 
дитячого кінорежисера Ролана 
Викова, якого я б не побоявся 
назвати воістину педагогом. До 
речі, він був головою секції «Гу
манізація освіти І гармонійний 
розвиток особи», в якій працював 
і я. А всього на з’їзді працювало 
17 секцій.

КОР.: Ви виступали на форумі!
А. К.: Ні. Але всі бажаючі мали 

змогу записати свої думки на 
магнітофон. При створенні єдиної 
програми виховання особистості 
всі виступи враховували,

КОР.: На з’їзді, як мені відомо, 
багато йшлося про стан справ су
часної школи...

А. К.: Я хотів про це сказати. 
Але прикро, що позашкільні на
вчальні заклади лишилися поза 
увагою. Лише під кінець вдалося 
«прорватися» працівникові будин
ку піонерів Куйбишевського ра
йону міста Москви. А проблем у 
нас так багато! Наші будинки піо
нерів нерідко знаходяться в ка
тастрофічному стані. Дітьми ке
рує вулиця. Ось про що треба ду
мати, а не про різне там засилля 
року. Переконаний, з’їзд повинен 
був більше уваги приділити пи
танням виховання дітей поза 
школою. Адже мова йде про 
виховання громадянина, особис
тості.

КОР.: Вам, по-моєму, скаржити
ся гріх: такий хореографічний 
комплекс...

А. К.: Справа не в мені. Чому в 
Кіровограді цей комплекс один, а
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не одинадцять? Він повинен бути 
в кожному мікрорайоні. Чим зай^ 
/лаються діти Черемушок, Великої 
Балки, Старої Балашівки! Серед 
проблем, які порушувалися нй 
з їзді, мені особливо близькі: не
обхідність повернення мистецтва 
с школу, неможливість освіти без 
культури, думка про естетичне 
виховання як виховання почуттів.

КОР.: Виховання почуттів... А 
порідко доводиться чути розпач
ливе: кого ми виховуємо! Ви к® 
замислювалися — чому!

Д. К.: Але в медалі є ще й ін
ший бік — хто виховує. Тобто, МИ 
повертаємося до того, про що вже 
йшлося на початку розмови. Пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ Віктор 
Мироненко сказав про те, ш.о 
нам усім необхідно вчитися. 
школах багато бездушних вчите
лів, нерідко байдужість поселяе
шься і в позашкільних навчальних 
закладах. Робімо ж висновки!

В, КАРІМОВА.



ЧИ ХОЧЕМО МИРОЗМОВЛЯТИ УКРАЇНСЬКОЮ?
Образив, скривдив мене одинадцятиріч

ний синок Сашко. З російської мови і літе
ратури приносить зі школи майже самі 
«п ятірки», а з української опустився до 
«трійок». Я взявся йому докоряти: «Та як 
же це так? Це ж рідна мова. Це твоя друга 
маїи і вона тебе ростила, плекала, коли
сала. Ми, твої батьки, твої діди і прадіди, 
та і ти сам нею спілкуєшся і раптом більше 
«трійки» не можеш витягти,..». Він відказу
вав на те, що вчителька оцінює знання за 
підказки, від яких він не може стриматись, 

ш«е' — додав, — мені легше дається ро
сійська». — «Чому?». — «Не знаю. Чомусь 
легше, а чого, і сам не зрозумію».

Обурення моє спало. Щось тут і справді 
не те, бо і я вже на тридцять четвертому 
році життя якось легше сприймаю росій
ську. І це незважаючи на те, що останнім 
часом цілком відданий українській, як жур
наліст, кореспондент української газети. 
Як так сталося? Чому і в мене був такий пе
ріод, коли не хотілося говорити україн
ською, читати на ній і писати?

З дитинства виховувався на українській 
казці, пісні, легенді. Мати і батько, пам’я
тається, як на звичайних сільських людей, 
непогано знали життя Т. Шевченка, розпо
відали про нього, напам’ять читали уривки 
його віршів. Я любив свою мову.

Щось надломилося ще в школі. Я багато 
читав, мріяв присвятити себе літературі. 
Але чомусь більше цікавого потрапляло до 
рук російською мовою. І все ж тягнувся до 
рідного.

Як не намагався, а вивчити як слід укра
їнську мені, здається, так і не вдалося. 
Звідки ж знати її досконало? З універси
тету?

Ізк яким задоволенням тут ми вчили ро
сійську, маючи чудовий, просто захоплюю
чий підручник під редакцією Д. Розенталя! 
А ось з української було аж чотири — різ-
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Сонце в пташиному колі
ЛІТЕРАТУРНИЙ КОЛАЖ ЗА ВІРШАМИ ТАМАРИ ЖУРБИ

Понад двадцять років тому, на 
світанку моєї журналістської ді
яльності в «Молодому комунарі», 
я отримав у звичайному поштово
му конверті кілька зворушливо 
Чудесних пролісків. Вони нагаду
вали далеке повоєнне дитинство, 
тихо розповідали про журні мате
ринські очі і заохочували пере
слухати думу доріг... Це були вір
ші тоді ще нікому не відомої Та
мари Журби із села Іванівки До- 
линського району.

В цих поезіях все вражало: щи
ра і відверта сповідь тендітного 
Листочка, якому судилося на вітрі 
студенім горіть, некзапний листо
пад за хвилями дощів, натруджені 
важкими сільськими буднями Ган
ни і Марії із мокрими граблями у 
руках і смагляві хлопці, які печуть 
у полі картоплю, а над ними трем
тять космосу пилинки і матерів 
тривожні голоси.

Саме мені випала честь готува
ти дебют Тамари Журби в облас
ному молодіжному часописі. І я 
дивувався тоді, що проліски її 
віршів мали якісь свої особливі 
колір, форму і запах. Але в той 
же час вони були напрочуд при
родні, як подих самої землі і

ПОЛЕМІЧНІ НОТАТКИ

них авторів, із різним трактуванням визна
чень та правил, і жодного спеціального для 
факультет^журналістикиЩ). Ось як ми ста
вимось до своєї мови, ось як навчаємо тих, 
хто повинен пропагувати в масах рідне 
слово.

Скажете: самостійно удосконалюйся, за 
словниками. Але ми і тут бідні. Ну, напри
клад, підкажіть, в якому словнику можна 
узнати значення слів «непроминально», 
«присно», діалектів та багатьох інших слів, 
яких густо, мов грибів після дощу, в нашій 
мові? Одинадцятитомний словник україн
ської мови, що вийшов у 70-х роках у ви
давництві «Наукова думка», ще далеко не 
повний і, на мій погляд, недопрацьований. 
Та й інші словники у нас — рідкість. Зокре
ма, орфографічний, українсько-російський 
в такому обсязі, як російсько-український...

Ні, не хочемо ми знати своєї мови. І це 
попри те, що зараз ставимо щодо цього 
серйозні питання. Не хочемо! Бо як же по
яснити той факт, що мій менший син-дру- 
гокласник має геть усі книжки, а ось під
ручника з української мови видали в школі 
на двох одного, і він мусить ходити за кі
лометр до однокласника навчатися рідної 
мови. Хіба з таким підходом до справи 
можна прищепити любов до рідного слова?

Отож не слід суворо судити тих, хто за
був рідну мову. Не вони винуваті, не в них 
причина. Один мій колега-журналіст, кот
рий болісно переживає за долю рідної мо
ви, якось казав: «Як тут не відмовишся чи
тати українську літературу, коли сам О. Гон
чар пише: «Хліба, змиті дощем, яскраво зе
леніли». Хіба він не знає, що «змиті хліба» 
в народі мають значення «геть знесені з 
землі»?».

Нинішній читач дуже вибагливий, чутли
вий і не приймає ніякої фальші. Звідки, на
приклад, взялось оце слово «таїна» і чим 
воно відрізняється від «тайни», нашого рід

смутливо мрійливі, як ранні вечо
ри припізнілої осені.

Тамара Журба входила в царину 
поезії при високій зорі свого 
незрадного покликання, сміливо 
розчиняючи двері у світ бентеги 
повен, де не було і немає ні бе
регів, ані причалів і навіть день, 
мов вилитий з слюди. Тому й не 
дивно, що як те серце не пруча
лось, а все ж прибилося сюди...

Тамара Журба не вимучує свої 
поетичні рядки формалістичними 
пошуками екстравагантної мета
фори, псевдосучасної рими, па
родійного неологізму, а говорить 
талановито просто про буденні 
речі, але мовою природженого 
художника. Це вона, ведучи інтим
ну оповідь з читачем, раптом ска
зала, що серпень сів посеред по
ля, мов натомлений косар. І туї 
же рукою майстра кинула на по
лотно з українським пейзажем со
ковиті імпресіоністичні мазки. То
му відразу уявилось, як підпалив 
руді покоси ночі синій смолоскип.

Сьогодні у нас не багато поетів 
живе на Україні (в самому селі!), 
які б з такою любов’ю оспівали 
звичайну сільську жінку, в якої 
доля за ніч перетліла, на вдовиний

••••••••••о

полин перегіркла, як це робить 
Тамара Журба.

...Я багато раз разом з Тамарою 
Журбою виступав із творчими зві
тами перед найрізноманітнішою 
аудиторією. Читали дли свої вірші 
в сільських клубах і заводських 
цехах, на тваринницьких фермах, 
прямо в полі перед хліборобами, 
в гуртожитках, школах, вузах то
що. І всюди її вірші знаходили 
відлуння у душах вибагливих слу
хачів. Завше її вірші всі розуміла 
і гаряче сприймали кожен хви
люючий рядок поетеси.

Поезію Тамари Журби високе 
оцінив видатний український поет 
Іван Драч і проста сільська тру
дівниця з пошерхлими, як хлібо 
робський степ, долонями і мрій
ливо сумовитими очима, мов ве
чорове небо глибокої осені. За
воювати таку, дійсно всенародну 
шану, може лише справжній та
лант, який не можливо надбати в 
жодному інституті чи навіть ака
демії...

Негучним голосом слова, не 
ораторським жестом, а мовою 
схвильованого серця поетеса осві
чується у своїй вірній і довічній

ного і такого милого слова? А як перекла
даються імена? Чому Кир Буличов, а не Кір? 
Чому Миша, а не Міша? Хоч один хтось на
зиває свого синочка Мишею, а не Мішею?.. 
Можна, на жаль, багато навести подібних 
прикладів, які не на користь нашій мові » 
легкості сприймання її на слух.

Чи не від того в книжкових магазинах 
(зокрема, в нашому голованівському) в на
вантаження до популярної російської та 
іноземної літератури продають усе укра
їнське: «Три літаг» Т. Шевченка, «Далекі
вогнища» О. Гончара, вибране М Білкуна
переклади з братніх літератур.

Невже ми нездатні у своїй республіці
створити такий телецентр, щоб можна було 
всюди, (і у віддалених районах теж) диви
тись програму Українського телебачення 
без спеціальної приставки, а напряму, як і 
Центральне: невже своєю мовою не вміємс 
екранізувати чудові українські казки, тво
рити мультфільми, на етикетках промисло
вих виробів писати українською мовою? 
(Ось воно звідки, до речі, оте синове, що 
йому легше дається російська. Вся інфор
мація, все цікаве, актуальне, красиве, ви
довищне і подається здебільшого через ро
сійську мову).

Судячи з усього вищесказаного, ми ще 
не хочемо говорити по-українськи. Але про
довжу свої риторичні «чому?».

Чому магазини повні репродукціями кар
тин Рєпіна, Васнецова, Леонардо да Вінчі,— 
а де ж милий нашому серцю Т. Шевченко 
його «Катерина», чудовий портрет К. Ф 
Кейкаутової?

Лише практична відповідь на такі питання 
дозволить українцям, не соромлячись заго
ворити рідною мовою, відчути себе справд 
рівними серед рівних сім’ї народів.

Сергій ПІДДУБНИЙ, 
член Спілки журналістів СРСР.

смт Голованівськ.

«Гласність ви
магає відпові
дальності» — так 
називалась поле
мічна стаття 
(«МК» за 22 жов
тня 1988 року), в 
якій кандида
ти філософських 
наук, доценти 
КІСМу В. Кар- 
ленко й М. Жиха- 
ревич висловили 
свої думки про 
проблемні публі
кації нашої газе
ти з питань пат
ріотичного та ін- 
тернаціональ н о- 
го виховання мо
лоді.

Розмову про-" 
до в жує читач.
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любові до рідної землі, коли в 
мелодії тополь-кларнетіз можна 
легко і світло видихнути заповітне, 
що Україна — це найдизніший ку
точок планети. І зізнатися на весь 
світ, що на цій багатостраждаль
ній і прекрасній тополиній землі: 
«Моє життя. Одне. Яке дано...».

Нашій землячці, авторові поетич
них книг «Дотиком серця», «Ла
гідна земля» і «Жіноча розмова», 
лауреату обласної комсомольської 
премії імені Юрія Яновського, 
члену Спілки письменників СРСР 
Тамарі Гнатівні ЖУРБІ виповнює
ться п’ятдесяте сонячне літо.

Високого тобі полудня у житті 
і творчості, дорога наша ювіляр
ко! Хай сонячне довголіття при
лить твої нестримні майбутні шля-

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
член Спілки письменників СРСР.

ВІД РЕДАКЦІЇ. «Молодий кому
нар» й обком ЛКСМ України 
теж вітають нашу данню автор
ку Тамару Гнатівну Журбу із 
славним ювілеєм і зичать їй щед
рого ужинку на поетичній ниві та 
міцного здоров’я і щастя в осо
бистому житті!
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16 СІЧНЯ ВИПОВ
НЮЄТЬСЯ 50 років 
лауреатові об
ласної КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ премії 
імені Ю. Янбв- 
С₽ХОГ6>, поетесі 
Тамарі Журбі,
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У тбіліській середній школі 
Не 110 ідуть заняття для учнів 
з міст Вірменії, що постражда
ли від землетрусу. Учням ство
рено всі умови для навчання, 
вони забезпечені підручника
ми, необхідним шкільним при 
ладдям.

А говорити про те, як прий
няли потерпілих їхні ровесни 
ки, учителі, мабуть, не треба 
Адже чужого горя не буває.

На знімку: одинадцяти 
класниця з міста Степанавам 
Жанна ХДЧАТУРЯН на уроці лі
тератури. Разом з ровесниками 
вона пише твір на тему «Чужо 
го горя не буває». Дівчина знає 
це на власній долі.

Фото М. КШ8ДДЗЕ, 
(Фотохроніка ТАРС).

ФОТО
ІНФОРМАЦІЯ
ТАРС

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

14 січня 1989 року



ТИРАЖ
на шальках

АВТОРИТЕТУ
НА РІЗНІ ТЕМИ

«Я люблю вашу 
газету, регулярно 
читаю...>.

«Зневажаю вашу 
редакцію, бо ви пи
шете на заборонені 
теми.«.».

«Ва ша газета бу
ла б цікавішою, як
би ви частіше писа
ли на обивате«пя...».

«Молодці! Пере
буду вались-таки...».

Це рядки з лис
тів і телефонних 
дзвінків до редак
ції. Ясна річ, розма
їття думок про га
зету зводиться до 
двох протилежних-— 
газета цікава і газе
та нецікава. Більше 
д у м о к схв а лъ них, 
проте тираж «МК» 
цього року порівня
но з минулим, зни
зився. Отже.«

Мабуть, немає жодної газети у світі, праців
ники якої б не були зацікавлені в підвищенні 
тиражу. Тираж — це показник роботи журналіс
тів. А значить — це престиж, авторитет газети.

Поринули у небуття часи, коли в період перед
платної кампанії, особливо під її кінець, апа
рат комсомольських органів вдавався до «на
сильницьких методів», аби вийти на запрогра
мовану цифру передплати. А тому на нинішній 
рік журналісти «МК» покладали особливі надії. 
Річ у тім, що, перейшовши на тижневий випуск 
газети, докорінно змінивши підхід до якості 
матеріалів, верстки газети, ми були перекона
ні, що тираж неодмінно зросте. І небезпід
ставно. Телефонні дзвінки, листи, репліки й від
гуки під час зустрічей засвідчували: ми на 
правильному шляху. Ні, були, звичайно, й кри
тичні зауваження, пропозиції, поради, але в ці
лому газетою були задоволені.

Тираж, однак, не зріс, віддамо належне ві
домому вислову: «Авторитет завойовується не
легко». Зважимо на те, що стереотип «піонер
ської газетки» ще живучий, особливо у свідо
мості тих, хто так і не спромігся бодай одним 
оком глянути на «МК»-88» — я таких молодих 
людей особисто знаю. Так, на фоні, так би мо
вити, застійних десятиліть перебування на гре
бені успіху лише рік — це далеко не гарантія 
визнання. Тим більше, коли усі засоби масової 
інформації додали в якості, оперативності, 
глибині аналізу, гласності нарешті.

Так от, тираж «Молодого комунара» не зріс. 
Більше того, зменшився у порівнянні з торіш
нім показником.

Причини? Про одну вже сказано: ми пожи
наємо плоди стереотипу, що складався десяти
літтями і, який певно, мав під собою цілком 
реальне підгрунтя. А ще? Як це не дивно, пев
ну категорію читачів при досить таки об’єк
тивній (позитивній) оцінці якості газети відля
кує... щоб ви думали? — низька передплатна 
ціна на «МК». 2 карбованці 40 копійок на рік— 
так мало, що аж підозріло. Певний прошарон 
недобору тиражу складають і ті, кого в неда
лекому минулому методом «викручування рук» 
змушували передплачувати «молодіжну».

7а, мабуть, вирішальну роль в падінні тира
жу «МК» зіграли райкоми та міськкоми ком
сомолу, які торік дружно (за деякими винят
ками) вирішили пустити передплату «Молодого 
комунара» на самоплив.

Наприкінці серпня 1988 року в обкомі ком
сомолу відбулася зустріч автора цих рядків з 
секретарями райкомів та міськкомів комсомо
лу. З-поміж усього запам’яталася пропозиція 
/щодо підвищення тиражу — вона була єди
ною — першого секретаря Кіровського РК 
ЛКСМУ м. Кіровограда В. Малишка.

— Думаю, «Молодому комунару» слід орга
нізувати конкурс на кращих розповсюджувачів 
його газети, — сказав тоді Валерій. — 3 мате
ріальною винагородою. Заохотивши таким чи
ном людей, ми, природно, розширимо коло 
активістів передплати. У виграші будуть усі.

10 вересня умови конкурсу були опубліко
вані. 200 карбованців планувались на премії 
розповсюджувачам. Від рай(міськ)комів ком
сомолу вимагалось не так і багато: повідоми
ти про оголошений конкурс працівникам зв яз- 
ку, а по завершенні передплати надіслати ви
тяг із засідання бюро, на якому визначити кра
щих розповсюджувачів «МК».

Ще влітку мені довелось провести опитуван
ня тридцятьох потенційних передплатників на
шої газети. (Переважна більшість з них — не
знайомі мені люди, тому в своїй основі відпо
віді ті можна вважати щирими і об’єктивними). 
Так от, десятьох молодих людей відлякували 
черги на поштових відділеннях. Кожного тре
тього! Не переконаний, що всі вони, врешті, 
стали передплатниками «МК». Як і в тому, що 
нинішні 50 тисяч примірників — це п’ятдесят 
тисяч бажаючих передплатити «МК». їх більше!

Втім, час упущено. І довго чекали ми цих 
витягів із засідань бюро! Лише напере
додні нового року, набагато пізніше вста
новлених строків, документи надіслали Кі- 
ровський райком та Світловодський міськком 
ЛКСМУ. І все. Інші просто кажучи, полінували
ся підключити до передплатної кампанії такий 
резерв, як конкурс серед розповсюджувачів. 
І це лише штришок в системі «нічого недіян- 
ня» щодо передплати.

Справедливості ради треба сказати й про 
таке. Комсомольських апаратних лідерів прос
то заколисав той факт, що газета, перейшовши 
на тижневий випуск, поліпшила якісний зміст і 
поліграфічне оформлення. «У цьому році ми 
віддали передплату на ініціативу. Виписували, 
хто що хотів» — це слова першого секретаря 
Новоархангельського райкому комсомолу Ана
толія Шарова. Аналізуючи підсумки перед-

плати порайонно, можна припустити, що 
слова готові повторити мало не в кожному 
райкомі чи міськкомі...

Ще про стереотипи. «Комсомольская прав
да» — прекрасна газета, чи не так? Мої слов^ 
потонуть у громоглассі вигуків: «Так! Дайоні 
«Комсомолку»!». Між нами кажучи, лише про
центів 20 з того громогласся підкріпить сво< 
захоплення справжніми аргументами. Інші біль., 
ше, ніж «Харошая газетка» чи «Інтересно пи
ше» не скажуть нічого. Повірте, не скажуть. 
Бо її вони не чи-та-ють. Чули, бачили, але не 
читають. Стверджувати, що це так мені дас 
право понад півтора десятка прес-конференцій 
з читачами, проведених редакцією в різних ку
точках області, і в яких мені пощастило вз^т * 
участь за останні два роки. < )

Нехай не хвилюються скептики (а такі, безу
мовно, знайдуться) — в редакції ніколи не за
бувають про те, що в першу чергу від журна
лістів, від їхніх гостроактуальних статей, смі- ’ 
ливих знімків, нешаблонних підходів до подачі 
матеріалів, значною мірою залежить авторитет 
серед читачів. А значить — і тираж. Достатньо 
згадати номери газет від 1 січня, 1 жовтня 
1988 року — не в кожного редакційного пра
цівника є деякі з них. Розійшлися по руках. 
Це зі свого боку свідчить, як про піднесення, 
так і про неминучі спади в роботі. Про чита
бельні, як ми кажемо, і посередні випуски. 
Але переважна більшість з 52-х торішніх но
мерів читачам сподобалися.

Хай читач повірить на слово — не купаємось 
ми на хвилях схвальних відгуків, не заколисує
мо себе хай і безумовним, але вчорашнім 
успіхом. Бо то — минуле. Сьогодні ми шукає
мо, експериментуємо, порівнюємо, полемізує
мо... Помиляємося, не без цього. Але на місці 
не стоїмо — час не дозволяє. І недобір тира
жу, хоча й дещо здивував, але й зачепив наше 
самолюбство. Значить, недопрацювали, повно
го довір’я читачів не завоювали.

Не хочеться завершувати сьогоднішні дум<*"\ 
на мінорній ноті. Ні, це не данина сумнів»^ ; 
традиції. Так, буде нелегко. Бо завоювати ви* 
знання простіше, ніж його утверджувати. І тут 
нам прийде на допомогу його величність Доо 
від. Той самий Досвід, який ми по крихті зби* 
рали торік. Плюс ваші, шановні читачі, нові 
пропозиції і поради.

Анатолій БЕЗТАКА,

МІЖНАРОДНА
ІНФОРМАЦІЯ

<«•••« І « 
• ••• 
ємффєсєфф

«молодий 
КОМУНАР»
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Кіровоградське СПТУ № 6

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ 

з числа осіб, звільнених у запас з лав 
Збройних Сил СРСР, які бажають одержати 
такі спеціальності у групах зі скороченим 
(6 місяців) строком навчання:

верстатник широкого профілю,
електромонтер,
електрозварник, .
Початок занять 15 січня і далі в міру комплекту

вання груп. Учні одержують стипендію 70 крб. на 
місяць, їм надається гуртожиток.

Час навчання зараховується до загального тру
дового стажу.

По закінченні навчання випускники направляють
ся працювати па промислові підприємства Кірово
града.

Звертатися на адресу: 31С050, м. Кіровоград, 
вул. Декабристів, 26. Телефони: 4-05-01, 2-18-54.

СНІД: ЦЕ ВЖЕ ЕПІДЕМІЯ, 
Такого висновку дійшое 
французький тижневик «Енєь 
пресе», який помістив вели
кий матеріал, присвячений 
цій проблемі. 1981 року, ко
ли у Франції було виявлено 
перших хворих, здавалося, 
що цю хворобу буде легко 
лоналізовано. Але подальші 
події підтвердили невмоти
вованість такої думки: у 1988 
році, за даними цього ж 
журналу, у Франції нарахо
вувалося вже понад 6400 хво
рих — таким чином чільність 
заражених зросла більш, ніж 
у 300 разів. А прогноз на 
нинішній рік — незважаючи 
на те, що у Франції широко 
розгорнуто кампанію сані
тарної освіти й інформуван
ня населення щодо СНІДу,—• 
передбачає подвійне чи на
віть потрійне зростання хво
рих. Це вже епідемія.

На знімку: у країні 
розгорнуто широку кампанію 
по виявленню хворих 
СНІДом.

Фотохроніка ТАРС,

ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 13527 

(автобусний парк)

ПРАЦЮЮТЬ КУРСИ 
перепідготовки водіїв категорії «ВС» і «С» ва ка
тегорію «Д» з відривом від виробництва.

У період навчання на курсах виплачують сти
пендію.

Одиноким надають місця в гуртожитку
Звертатися на адресу: м. Кіровоград, вул Аеро- 

флотська, 15, відділ кадрів. Тел. 6-40-77.
їхати автобусом № 24 до зупинки «Хлібозавод».

Обласний навчальний комбінат 
Держкомстату УРСР

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
ва курси підготовки операторів електронно-кла

вішних обчислювальних машин.
Початок занять у міру комплектування груп. 
Звертатися: м. Кіровоград, пров. Плетений, 12.
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16 СІЧНЯ
А ЦТ (1 програма)

6.30 — <«120 хвилин». 8.35 — Пе
редача про творчість письменника 
Б. Шергіна. 9.40 — «Тридцять 
три». Художній фільм. 10.55 — Но
вини. 11.05 — «У світі тварин».
15.30 — Новини. 15.45 — Російські
народні пісні співає І. Анчарова. 
16.00 — «Ігри для дорослих». До
кументальний телефільм. 16.30 — 
«Мамина школа». 17.00 — Дитяча 
година. Французька мова — дітям. 
«Зима прийшла», «Дід Мороз і Сі
рий вовн». Мультфільм. 18.00 —
Новини. 18.05 — Афганістан: шля
хи урегулювання. 18.35 — Мульт
фільм. 18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — «Про час і про себе». 19.30 
—•Театр ,а. Чехова. «Іванов». Фільм- 
вистава Московського Художнього 
театру СРСР ім. М. Горького. 21.00
— «Час». 21.40 — Прожектор пе
ребудови. 21.50 — Продовження 
фільму-вистави «Іванов» Москов
ського Художнього театру СРСР 
ім. М. Горького. 23.20 — «Зустріч з 
пресою». Нові етапи економічної 
реформи. 23.35 —- Сьогодні у світі.
23.50 — «Знімаємо фінальний но
мер». Концерт за участю Л. Сенчи- 
ної.
д УТ

16.30 — Новини. 16.40 — Концерт
ансамблю старовинної музики. 
17.05 — Народовладдя. Напередодні 
виборів. 17.35 — Народні мелодії. 
18.00 —- «День за днем». (Кірово
град). 18.20 — «Між «Ятраню» та 
«Елемою». ('Кіровоград). 18.45 —
Фільм-нонцерт. 19.00 — Актуальна 
намера. -9.30 — Час рішень — час 
Дій. 20.00 — Телесеанси лікаря 
Анатолія Кашпіровського. 20.45 — 
На добраніч, діти1. 21.00 — «Час». 
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — Все про кіно. 23.00 — Но
вини.
А НТ (II програма)
13.30 — «Дорослі діти». Докумен
тальні телефільми «Поезія без 
слів». «Шкільна оперета». 14.20 — 
«Служу Радянському Союзу!». 
17.00 — Новини. 17.10 — Концерт 
Державного симфонічного оркестру 
УРСР. 17.35 — «Є в Богородицьку 
парк». Нарис. 18.10 — «Фрагменти 
однієї біографії». Фільм-балет на 
музику аргентінських композито
рів. 19.00 — «Витоки». Програма 
Чечено-Інгушського телебачення. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 —
«Москвін проти Мссквіної». Доку
ментальний телефільм. 20.45 —Грає 
оркестр Казанського музичного 
училища. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожентор пepeбvдoви. 21.50 —
Екран документального Фільму 
«Голоси в океані» Прем’єра. 22 40
— Музична передача «Ранкова 
пошта» (повтор). 23.10 — «Підпис 
нерозбірливий». Мультфільм для 
дорослих 23.30 — Новини.

6.30 — «120 хвилин». 8.35 — Ви
ступ хору російської пісні Держ
телерадіо СРСР. 9.15 — Прем’єра 
художнього телефільму «Червоний 
колір папороті». 1 серія. 10.20 — 
Дитяча година. Французька мова — 
дітям. «Зима прийшла», «Дід Мо
роз і Сірий вовк». Мультфільм. 
11.20 — Новини. 15.30 — Новини. 
15.40 — «Музична скарбниця». 
П. Чайновський. Симфонія № 6.
16.30 — «Сільські горизонти». Пре
м’єра документальних фільмів. 
17.00 — «Здрастуй, музико!». 17.50 
— Новини. 17.55 — «Ультиматум? 
Ультиматум’». Про становлення 
особистості в шкільному колективі.
18.30 — Спорт для всіх. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — «Влада — 
Радам». Телеміст Москва — Киши
нів — Саратов. Про хід виборчої 
нампанії. 19.45 — Прем’єра мульт
фільму «Іванно і воронячий цар». 
19.55 — Прем’єра художнього теле
фільму «Червоний колір папоро
ті». 1 серія. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Репортаж із засідання Ради Мі
ністрів СРСР. 22.55 — Сьогодні у 
світі. 23.10 — «Актуальний об’єк
тив». Прем’єра документального 
фільму «Заперечення заперечен
ня».

6.30 — *120 хвилин». 8.35 —
«Здрастуй, музико!». 9.25 — Пре
м’єра художнього телефільму 
«Червоний колір папороті». 1 і 2 
серії. 11.30 — Новини. 11.40 —Клуб 
мандрівників. 15.30 — Новини. 15.45
— Музичний фольклор УРСР. 16.15
— «Халепа, або Сімейні будні й 
свята». Документальний телефільм. 
16.45 — Грає А. Марчаковсьний 
(балалайка). 17.00 — Дитяча годи
на. Англійська мова — дітям. 
П. Чайновський. «Луснуичин». Чи
таємо книжку. 18.00 — Новини. 
18.05 — «Ліки для меншого брата». 
Документальний телефільм. 18.15
— «Пошта цих днів». Проблеми 
кооперативного руху. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Міжнаціо
нальні відносини: історичний дос
від і проблеми. 19.45 — Прем’єра 
мультфільму «Чудеса техніни». 
19.55 — Прем’єра художнього те
лефільму «Червоний нолір папоро
ті». 2 серія. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Назустріч виборам. 21.50 — «12;й 
поверх». Про проблеми екології. 
23.20 — Сьогодні у світі.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 3.35 —

М. Римсьний-Корсаков. Симфоніч 
на сюїта «Шехеразада». 9.20— Псе 
м’єра художнього телефільму 
«Червоний колір папороті». 2 і з 
серії. 11.30 — Новини. 11.40 — ди 
тяча година. Англійська мова — 
дітям. П. Чайковсьний. «Луснун- 
чик». Читаємо ннижку. 15.30 — Но
вини. 15.45 — Грає тріо баяністів,
16.15 — Документальні фільми «Ми
— оленярський народ», «Майдани». 
17.10 — «...До шістнадцяти і стар
ші». 17.55 — Новини. 18.00 — ви
ща школа фігурного натання.
18.15 — «Влада — Радам». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Фігурне 
катання. Чемпіонат Європи. Парне 
катання. Довільна програма. 19.50
— Прем’єра художнього телефіль
му «Червоний колір папороті», з се
рія. 21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектер перебудови. 21.50 — Клуб 
любителів опери. Ведучий — 3. Сот- 
кілава. 23.05 — Сьогодні у світі.

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

Мультфільми «Дідусь І внучок», 
«Хто найсильніший». 9.10 — Пре
м’єра художнього телефільму 
«Червоний колір папороті*. З і 4 се
рії. 11.25 — Новини. 11.35 — «Ін
ститут людини». 15.30 — Новини. 
15.45 — Концерт Камчатської хо
рової капели. 16.00 — Докумен
тальні фільми «Тримати ціль...», 
«Плюс заповзятливість». 16.35 — 
«Ціопсьні приказми». Про твор
чість болгарського художника 
С. Венева і снульптора В. Гачеєа. 
17.05 — «Веселі старти». 17.50 — 
Новини. 17.55 — Пісні про Моснву. 
18.15 — Міжнародний телевісник. 
«СПІД — загроза людству». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — Фігур
не катання. Чемпіонат Європи. 
Чоловінм. Довільна програма. 19.50
— Прем’єра художнього телефіль
му «Червоний колір прпороті». 4 се
рія. 21.00 — «Час», 21.40 — Назуст
річ виборам. 21.50 — «Це було.-. 
було..». 22.05 — «Погляд».

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Все про 
кіно. 10.30 — Концерт художніх ко
лективів Карельської АРСР. 11.20
— Альманах кіноподорожей. 11.40
— «Шкільний енран». 10 кл. Укра
їнська література. 12.15 — Новини. 
16.30 — Новини. 16.45 — Для ді
тей. «Веселка». 17.15 — Телепост 
на реконструкції Мукачівського 
заводу «Будіндустрія». 17.30 —
«Народні таланти». 18.00 — Доку
ментальний фільм «День поминан
ня». 18.30 — Музичний фільм «Ди
вертисмент». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Спадщина». «На
вколо Тарасової гори». 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час» 21.40
— Вперше на екрані УТ. Художнім 
фільм «Балада про стару зброю». 
22.55 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма'

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Диво темряви». 
Науково-популярний фільм. 8.35, 
9.35 — Етика і психологія сімейно
го життя. 9 кл. «Навіщо ми одне 
одному?». 9.05 — Французька мо
ва. 1 рік навчання. 10.05 — «Наш 
сад». 10.35. 11.35 — Географія. 6 кл. 
Тихий океан. 11.05 — Французька 
мова. 2 рік навчання. 12.05 — «Од
на серед людей». Художній фільм 
із субтитрами. 13.35 — Новини. 
13.40 — Й.-С. Бах. Соната соль мі
нор для скрипки соло. 14.00 —Пре
м’єра документального телефільм* 
«Буду щаслива, якщо...». 17.00 —
Новини. 17.15 — Фільми студій со
юзних республік. «Через дві вес
ни». 18.20 — Реклама. 18.25 — Хо
кей. Чемпіонат СРСР. ЦСКА — 
«Крила Рад» У перерві — Вечірня 

І казка. 21.00 — «Час». 21.40 —Філь- 
Іми студій союзних республік. «Че

рез дві весни». 22.45 — «Концерт 
біля води». Танцює К. Кирб. (Тал- 
лін). 23.15 — Новини.

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — «Спадщи
на». «Навноло Тарасової гори». 
10.35 — Канал «Д». 12.05 — Нови
ни. 16.30 — Новини. 16.40 — Со
нячне коло. 17.10 — Телефільм «Го
лос». 17.30 — «Шляхом оновлен
ня». 18.00 — «Донь за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — «Об’єктив роз
повідає». Фестиваль любительських 
фільмів, присвячених 50-річчю від 
дня утворення Кіровоградської об
ласті. (Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Оператив
ний пост «АК». 19.40 — Популярні 
мелодії. 20.15 — Усім миром. 20.45 
— На добраніч, діти! 21,00 —«Час». 
21.40 — Назустріч виборам. 21.50 — 
Художній фільм «Вечори на хуторі 
біля Диканьки». 22.55 — Вечірній 
вісник.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Україн

ські посиденьки». Фільм-нонцерт. 
10.00 — Документальний фільм
«Час сплачувати борги». 10.30 —
Студія «Золотий ключин». Зустріч 
школярів з майстрами цирку. 11.40
— Шкільний енран. 5 кл. Музика. 
12.05 — Новини. 16.30 — Новини. 
16.40 — Для дітей. «Веселка». 17.10
— Республіканська фізико-матема- 
тична школа. 17.40 — Музичний 
фільм «З чистих джерел». 18.00 — 
Наука і час. Як зберегти землю? 
18,30 — музичний фільм «Мелодій 
ніжних чародій». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Світлиця».«Ой у 
лузі та ще й при березі». 20.30 — 
Реклама. 20.45 — На добраніч, діти» 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 —Молодіжна сту
дія «Гарт». 23.05 — Вечірній віснин.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Музичний 

фільм «С. Я. Лемешев». 10.35 —
Шкільний екран. 4 кл. Музина. 
11.05 — Молодіжна студія «Гарт». 
12.20 — Новини. 16.30 — Новини. 
16.40 — «Літературна карта Украї
ни». 17.30 — Камерний концерт. 
18.00 — «День за днем». (Кірово
град). 18.20 Мультфільм. (Кіро
воград). 18.30 — Фільм-нонцерт
«Танцює Д. Джабарова». 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Сокіл» — 
«Спартак» (Москва). II і III періоди. 
В перерві — «Темп». Слідами ви
ступів. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Назустріч 
виборам. 21.50 — Художній фільм 
«Пливуть моржі». 23.15 — Вечірній 
вісник.

А ЦТ (II програма'

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Південна одіс
сея північних котиків». Науково- 
популярний фільм. 8.35, 9.35 — Ос
нови інформатики і обчислюваль
ної техніки. 10 кл, 9.05 — Німець
ка мова. 1 рік навчання. 10.05 — 
Учням ПТУ. Етика і психологія сі
мейного життя. Особистість. 10.35, 
11.35 — Загальна біологія. 9 кл. 
Як розвивався тваринний світ. 
11.05 — Німецька мова. 2 рік на
вчання. 12.05 — «Через дві весни». 
Художній телефільм. 13.10 — Но
вини. 13.15 — Концерт ансамблю 
«Лалі-Бадахшан». 13.35 — «Зимова 
прем’єра». Документальний фільм. 
17.00 — Новини. 17.10 — 3 фондів 
ЦТ. «Не стріляйте в білих лебедів». 
Художній телефільм. 1 серія. 18.20 
— Мультфільми. 18.40 — Ритмічна 
гімнастика. 19.10 — Телестудії міст 
РРФСР. Програма Кемеровської 
студії телебачення. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Концерт естрад
но-симфонічного оркестру Держте 
лерадіо Азербайджану. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Назустріч виборам 
21.50 — 3 фондів ЦТ. «Не стріляй
те в білих лебедів». Художній те
лефільм. 1 серія. 23.00 — Концерт 
з творів Ф. Ліста. 23.40 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8,00 — Гімнастика. 8.15 — На

вчальна програма. «Німа музина 
печер». Науково-популярний фільм. 
8.35, 9.35 — Природознавство. З кл. 
Ялинкове диво. 9.05 — Іспанська 
мова. 1 рік навчання. 10.05 — Уч
ням ПТУ. Загальна біологія. Ч. Дар- 
він. Походження видів. 10.35, 11.35 
— Біологія. 7 кл. Пташині клопоти. 
11.05 — Іспанська мова. 2 рік на
вчання. 12.05 — «Не стріляйте в 
білих лебедів». Художній теле
фільм. 1 серія. 13.15 — Новини. 
13.20 — «Іде любов світом». Пре
м’єра фільму-концерту. 13.50 —
Документальні телефільми «Така 
музика була», «Чорна лисиця у зо
лотому полі». 17.00 — Новини. 
17.15 — «Не стріляйте в білих ле
бедів». Художній телефільм. 2 се
рія. 18.20 — Твори зарубіжних 
композиторів. 18.45 — «Східний Си
бір». Кіножурнал. 18.55 — Держте
лерадіо Української РСР. «Полюс 
справедливості». 19.45 — Вечірня 
казка. 20.00 — Футбол. Міжнарод
ний юнацький турнір пам’яті 
В. Гранаткіна. Збірна СРСР-1 — 
збірна ФРН. 2-й тайм. 20.50 — «Го
ра». Документальний телефільм. 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — «Не стріляйте 
в білих лебедів». Художнім теле
фільм. 2 серія. 22.55 — 3 фондів 
ЦТ. Народний артист СРСР Б. Ба- 
бочкін. 23.55 — Новини.

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

вчальна програма. «Не відаючи 
страху». Науково-популярний
Фільм. 8.35, 9.35 — Географія. 7 кл. 
Східно-Європейська рівнина. 9.05 
— Англійська мова. 1 рік навчан
ня. 10.05 — «Мамина школа». 10.35, 
11.35 — Географія. 5 кл. Води суші. 
11.05 — Англійська мова. 2 рік на
вчання. 12.05 — «Не стріляйте в
білих лебедів». Художній теле
фільм. 2 серія. 13.10 — Новини. 
13.15 — «Навічно в серцях людей». 
Документальний Фільм про музеї 
В. І. Леніна в НДР, Польщі, Чехо- 
словаччині, МИР, Фінляндії.1 7.00 — 
Новини. 17.15 — «Ілюзіон». Худож
ні фільми «Мовчи, журба, мовчи», 
1918 р., «Дівчина з норобкою», 
1927 р. 19.10 — Мультиплікаційний 
«Крокодил». 19.20 — Прем’єра до
кументального телефільму «Синд
ром байдужості». 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Поезія. Сільва Ка- 
путікян. 21.00 — «Час». 21.40 —На
зустріч виборам. 21.50 — «Ілюзі
он». Художні фільми «Мовчи, 
журба, мовчи», 1918 р., «Дівчина з 
коробкою», 1927 р. 23.45 — Нови
ни. 23.50 — Гірськолижний спорт. 
Кубок світу. Жінки.

А ЦТ (І програма)
6,30 — *120 хвилин». 8.35— «Наш 

сад». 9.05 — Пушкінсьна тема в 
російській лаковій мініатюрі. 9.2а
— Прем’єра художнього телефіль
му «Червоний колір папороті». 4 се
рія. 10.35 — Прем’єра мультфільму 
«В’язні Ямагірі-Мару». 1100 —
«Батьківський день — субота».
12.30 — Прем’єра документального 
фільму «...Особливо з Америкою». 
Про історію радянсьно-америкам- 
ських відносин з перших днів Ра
дянської влади і до наших днів. 
13.05 — «Вчитися у Леніна». 13.30
— «В країнах соціалізму».
«Для всіх і для кожного». 14.30 — 
Новини. 14.40 — «Пам’ять довжи
ною в життя». 15.25 — Спортдля 
всіх. 15.40 — Хвилини поезії. »5.45
— Фігурне натання. Чемпіонат Єв
ропи. Довільний танець. 17.00 —
Очевидне — неймовірне. 18.00 —
Міжнародна програма. 19.00 —
Прем’єра документального фільму 
«Червона книга Латвії». 19.10 — «Я 
бачив Леніна...». Із спогадів зару
біжних письменників. 19.40 — Фі
гурне натання. Чемпіонат Європи. 
Жінки. Довільна програма. 20.25 — 
Твори Л. Бетховена виконує Р. Ке- 
рер. 21.00 — «Час». 21.40 — «Зга
дуючи Ілліча». Документальний 
фільм. 22.35 — Концерт класичної 
музики. 23.15 — Новини.
А уТ

9.00 — Новини. 9.20 — Докумен
тальний фільм «250 хвилин з В. і. 
Леніним». 9.40 — С. Рахманінов.
Симфонія N° 2. 10.40 — Реклама.
«Електронні АТС. Нові послуги».
10.45 — Доброго вам здоров’я.
11.15 — «Попелюшка». Балет для 
дітей. 13.30 — Новини. 13.45 —
Грають юні музиканти. 14.15 —
Ленініана XX століття. «Присяж
ний повірений». 15.35 — Художній 
фільм для дітей. «Нові пригоди ко
та у чоботях». 17.00 — Суботні зу
стрічі. Музична творчість України.
18.30 — Скарби музеїв України. 
В. Циплаков. «Ленін з селянами».
18.45 — Фільм-нонцерт «Чарівниця 
вечорниць». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Оперативний пост 
«АК». 19.40 — М. Шатров. «Так пе
реможемо». Вистава. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— Продовження вистави «Так пе
реможемо». 22.45 — Вечірній віс
ник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — Сіль
ська година. 9.15 — «Співзвуччя». 
Концерт-нарис. 10.00 — «Якось я 
назвав себе поетом...». В. Соколов. 
11.05 — «Дім збудуємо — будемо 
жити». 12.00 — Концерти фестива
лю «Братіславські музичні торже
ства». Співає П. Бурчуладзе. 12.25
— Телестудії міст РРФСР. Програ
ма Томської студії телебачення. 
13.25 — «Ляпас, якого не було!. 
Художній фільм із субтитрами. 
14.50 — Телевізійний музичний 
абонемент. «Грудневі вечори». 
15.55 — «Зимового дня». Докумен
тальний телефільм. 16.05 — Мульт
фільми. 16.35 — Кінопубліцистина 
союзних республік. Документальні 
телефільми «Проводи зими», «Ви
токи пошуку». 17.30 — «Ніч про
світління». Балет на музику А. Шен- 
берга. 18.05 — «Ходоки». Докумен
тальний фільм. 18.15.— «Педагогіч
на поема». Художній фільм. 
20.00 — Вечірня назна. 20.15 —
«...До шістнадцяти і старші». 21.00
— «Час». 21.40 — А. Кравцов. «Но
восілля в старому будинку». Фільм- 
вистава Московського театру 
ім. К. Станіславського. У перерві — 
Новини.

± ЦТ (І програма)
8.00 _ новини. 8Л5 - Ритмічна 

гімнастика. 8.45 - Тираж «Спорт- 
лото» 9.00 — «Чого і чому?», пе 
подача для дітей. 9.30 - «Будиль- »0% - «Служу *
Союзу!». 11.00 - МУЗична переда- 
ча «Ранкова пошта». И-30 па
вноло світу». 12.30 - «В греш У 
казни», «Чортеня». Художній філвь . 
14.00 — Музичний кіоск. 14.au — 
«Гайдар у Пермі». ДонУмента^ь”И2* 
телефільм. 15.00 — «День відкри 
тих дверей». 16.00 — «Джерела». 
16.30 — «Найбільший музей сеїту». 
Дувр, 12 серія «Порядок і хаос, або 
Вік Людовіка XV». 17.00 — Сільська 
година. 18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — «15 хвилин з життя 
жінки». 19.00 — Мультфільми за 
мотивами творів А. Гайдара «По
хід», «Пісня чарівного каменя», 
«Казка про Хлопчиша-Кибальчи- 
ша». 19.45 — Фігурне катання.
Чемпіонат Європи. Показові висту
пи. 21.00 — «Час». 21.40 — «Здрас
туйте, лікарю!». 21.55 — Прем’єра 
фільму-ионцерту «Н. Гутман. Фраг
менти сезону». 22.45 — Фестиваль 
творчої молоді соціалістичних кра
їн. 23.45 — Новими.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «На хвилі 

дружби». 10.05 — «У неділю вран
ці». Інформаційно-публіцистична і 
музична програма. 11.05 — Для ді
тей. «Добридень, цирк». 11.50 —
Телефільм «Запрошуються всі». 
12.10 — Виходимо на «Контакт».
12.15 — 3 української класики.
М. Старицький. «Ой, не ходи, Гри
цю». Вистава. 13.45 — Новини. 
14.00 — Мультфільм на замовлен
ня. 15.00 — Село і люди. 15.30 —
«Живе слово». Культура україн
ської мови. 16.00 — Слава солдат
ська. 17.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею. «Сокіл» (Київ) — СКА (Ле
нінград). 19.15 — Актуальна каме
ра. 19.45 — Вперше на екрані УТ 
художній фільм «Одинокий авто
бус під дощем». 1 серія. 20.50 — 
На добраніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Художній фільм «Одинокий 
автобус під дощем». 2 серія. 22.45
— Вечірній вісник.

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

— Грають піаністи МДУ ім. М. Ло
моносова. 8.40 — «Якщо вам піс
ля..,». 9.25 — «Диригент — народ
ний артист СРСР К. Сімеонов». 
10.55 — В. Москаленко. «Люблячий 
вас, Микола». Фільм-вистава Мос
ковського театру на Малій Брон- 
ній. 12.55 — Хокей. Чемпіонат 
СРСР. «Крила Рад» — «Спартак».
15.15 — «Оленсандр Скрябін». «іду
сказати людям...». Документальний 
телефільм. 16.05 — Повтор на ваше 
прохання. «Борги наші». 16.55 —
«Єсеніну і Маяковському присвя
чується». Вечори з Колонного за
лу Будинку спілок. 17.55 — Мульт
фільм. 18.10 — Репортаж з Плену
му ЦК ВЛКСМ. 18.55 — Повтор на 
ваше прохання. «Два портрети на 
звуковій доріжці. Ізабела Юр’єва і 
Вадим Козін». 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Фестиваль пісенного 
фольклору в Новосибірському ака
деммістечку. 21.00 — «Час». 21.40
— «Здрастуйте, лікарю!». 21.55 — 
«Небезпечно для життя». Худож
ній фільм. 23.25 — Новини. 23.30 — 
Гірськолижний спорт. Кубок світу. 
Жінки.



ПОЖАЛІЙТЕ ЛИСИЦЮ

НА ДОЗВІЛЛІ

НОВА . 
ЕКСПОЗИЦІЯ 
В КАРТИННІЙ 
ГАЛЕРЕЇ

ЖІНОЧИЙ САЛОН «МОДНИЦІ З ПЕРЕДМІСТЯ»

Як одягатися нинішньої зими) Носити поза
торішні пальта або куртку чи шукати обновку! 
Вибирати на голову чергового гігантського 
песця або руду лисицю чи відморожувати вуха 
в кокетливому беретику!

З теплого одягу минулих сезонів сміливо 
можна залишити нерозцвічені дублянки, шкі
ряні пальта на хутрі і дуті фігурно простьоба
ні. Шуби потребують корекції — підкорочен- 
ня, розширення плечей. Модні великі прикра
си на шубі з її ж хутра — банти, помпони, кві
ти. До вкорочених шуб — довга юбка, але не 
вузька зі шліцою, як минулого року, а краще 
суцільна, у формі тюльпана чи «варена» з обор
ками, однак без мережив — до хутра не па
сує.••••••••••••є«

Якщо хочете куртку у малюнок, то хай він 
буде дрібним. Традиційні хутряні і мохерові 
шапки поступаються оформленим у вигляді 
чепчика чи капюшона товстим шарфам (кінці 
обкручені навколо шиї) та в’язаним хусткам. 
Вони носяться з напуском, кінці ховаються під 
пальто. Можна нашити на хустку невеликі на- 
мистини-перлини чи приколоти невелику брош
ку, як це раніше робилося на шапках-трубах. 
Модна для хусток в’язка-букле. Не залишайте 
довгі кінці у шарфів. Шалі не модні.

Інший варіант головного убору — будь-який 
берет, під нього одягається великий оксами
товий шарф. Він також обкручується довкола 
шиї. В такому разі вухам не загрожує мороз.

*•••0003 я1 ••••••
МАСТЕР И МАРГАРИТА «

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

Слова Н. ЗИНОВЬЕВА.
Музыка И. НИКОЛАЕВА.
Я, конечно, не Мастер, но жду Маргариту — 
вдруг она улыбнется среди суеты.
Но пека попадаются лишь маргаритки, 
а они, к сожалению, только цветы,

только цветы...

г

Жіночі чобітки стають вищими і м’якши» 
ми — замшевими чи з еластичної шкіри, з при
красами зі штучного хутра, але не вгорі по 
обідку, а впродовж чобітка. Застібки — на «ли
пучці». Варіанти підборів — або зовсім плоске 
підошва, або високий тонкий каблук, але тоді 
форма чобітка має бути традиційною з міні
мумом атрибутів.

Модні кольори для верхнього одягу — бі
лий, плямистий (для шуб), бірюзовий (для 
спортивних пальт, курток), червоний для чобі
ток, рукавичок і шарфиків, ну, і звичайно, чор
ний. Є намітки, що у моду ввійдуть трав'янис
то-зелений і яскраво-жовтий кольори.

полями
блакитний

вечір...»
— таку назву має ви-

СЦЕНА, ЕКРАН, 
АРЕНА

Кінематографічна 
доля режисера Олек
сандра Сокурова 
складалася непросто. 
Він один з тих мит
ців. чиї фільми довго 
йшли до глядачів. А 
кінострічка «Москов
ська ідилія» про ви
датного радянського 
режисера Андрія Тар- 
ковського глядачу по
ки що не відома. 
Сьогодні, 14 січня кі- 
ноклуб «Екран» за
прошує переглянути 
два хронікально-до
кументальні фільми 
О. Сокурова «Жертва 
вечірня» і «Елегія». 
Початок сеансу — 
О 18 ГОД. 40 ХВ. В 
АКТОВОМУ ЗАЛІ 
БІБЛІОТЕКИ ІМЕ
НІ КРУПСЬКОЇ.

15 СІЧНЯ пропо
нуємо кіровоградцям 
відвідати БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ ІМЕНІ 
КОМПАНІЙЦЯ. То
му, хто цікавиться 
нумізматикою, послу
хають бесіду «Перші 
гроші Єлисаветгра- 
да». Вона почнеться 
О 10 ГОДИНІ. Уве
чері, О 19 ГОДИНІ 
нову програму для 
молоді пропонує дис
котека «Олімпія». З 
23 ГОДИНИ ДО 4.00 
працює нічний відео- 
зал.

16 СІЧНЯ О 19 ГО
ДИНІ в актовому за-8 
лі МУЗИЧНОГО 
УЧИЛИЩА відбу
деться концерт ка
мерного оркестру 
Сумської філармо
нії.

ПРИПЕВ:
Мастер и Маргарита 
жили в Москве былой,
Мастер и Маргарита — Тайна в легенде той! 
Мастер и Маргарита — век наступил иной, 
но Мастер и'Маргарита—в каждой любви земной! 
Этот дом и подвалы на Старом Арбате, 
и сирень у забора, и ветхая дверь...
Где встречался с любимой когда-то писатель, 
ветер с памятью под руку ходит теперь,

ходит теперь!
ПРИПЕВ.

Время — старый волшебник, спешащий куда-то, 
в переулках московских все прячет тебя, 
но вот-вот из луча золотого заката 
выйдешь ты неожиданно, словно судьба, 

словно судьба!
ПРИПЕВ.

о

«Світ і людина» 
ставка з п’ятдесяти живописних полотен 
художників багатьох союзних республік 
нашої країни, яка відкрилася у Кірово
градській картинній галереї. Різноманітна 
за своєю тематикою, вона привертає до 
себе увагу високою якістю, любов’ю до 
землі, на якій ми живемо, до людини.

Війні та миру присвячена робота ленін
градця А. Худякова «Протистояння». Яскра
ве проміння сонця, тендітні ручки ма
ленької дитини, простягнуті до матері... 
Все це не повинно вмерти.

Чарівну красу сільської природи відо
бражає картина заслуженого діяча мис
тецтв Білоруської РСР Г. Ващенка «Полу
день». Ця ж тематика хвилює народного 
художника РРФСР В. Сидорова. Його кар
тина «Над полями блакитний вечір» при
ворожує безкрайніми сільськими просто-

ооеоооообоооо

МАСАЖ РУК
Щоб руни були тендітними і витонченими, недосить 

манікюру і змащування нремом. Для збереження фор
ми пальців І кисті їхньої гнучкості слід регулярно ро
бити масаж. Подаємо рекомендації.

Насипте у теплу воду трохи солі і потримайте там 
чисто вимиті руки хвилин 7—10. Потім промокніть 
(але не тріть) руки рушником так, щоб вони були 
трохи вологими, помажте жирним кремом і потри
майте ще хвилин 5. Промокніть крем, який не встиг 
всмоктатися в шкіру, і починайте масаж.

1. Г ‘
2. :
3. <

її в і
4. І
5.

руки
6. Розминайте по черзі кожен суглоб на пальцях.
7. Кілька разів міцно стисніть кулаки і повільно ро

зімкніть.
8. Навпаки — складіть руку в кулак поступово, а 

розмикайте різко.
Після всього помірної сили рухами протріть кисті 

рук зусібіч і ще раз злегка змастіть їх кремом.
Не

руки

Разів 6—10 вигніть кисті рук вперед-назад. 
Зробіть стільки ж кругових рухів кистями. 
Обхопіть кисть руки трьома пальцями, взявши 
кільце, і 6—10 разів це кільце стисніть.
Кілька разів обкрутіть це кільце довкола кисті. 
Розминайте по черзі кожен суглоб на фаланзі 

і (місця, де починаються пальці).

змащуйте взимку перед виходом на вулицю 
зволожуючим кре/лом, бо вони мерзнутимуть.
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вно,

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

14 січня 1989 року

Ці Глибинний рекорд про
живання рослини під во
дою — 270 метрів. Це вияв
лена американськими вче
ними пурпурна водорость, 
видима неозброєним оком. 
До цього глибше 180 мет
рів ніяких рослин не знахо
дили. Новий глибоководний 
представник флори знайде
но на Багамських островах, 
він «мешкає» поблизу вер
шини підводної гори.

£> Риба палтус дуже ви
соко цінується гурманами. 
Його перелов спричинив 
удвоє вищу від теж дефі
цитного лосося ціну на 
міжнародному ринку. Рід
кісність палтуса викликана 
ще й неможливістю його 
розведення у штучних умо
вах. Однак недавно нор
везькі дослідники з м. Бер
гена зі штучно заплідненої 
ікри одержали личинок, по-

рами, виписаними м’якими фарбами мит
ця.

Любителів живопису художників При
балтики зацікавлять, безперечно, картини 
В. Озолса «Натюрморт», народних худож
ників Латвійської РСР Д. Скулме та І. За- 
ріня «Народна пісня» і «Натюрморт» тощо,

У традиційній манері грузинського жи
вопису виконана картина Д. Хуцішвілі 
«Куточок старого Тбілісі».

Любителі образотворчого мистецтву 
обласного центру зможуть побачити 
виставці ще багато чудових полотен. Це й 
картина відомого радянського художника 
з Баку Т. Нариманбекова «Нухінський ба
зар» з її широкою палітрою фарб, й кар-, 
тина заслуженого художника Азербайд
жанської РСР Р. Бабаева «Старий із гарбу« 
зом» та багато інших.

В. ГРИШИН.

Мить театрального дійства.
Фотоетюд В. ГРИБА
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цікаво, всерйоз
містили їх у пластикові 
мішки, які опустили в море. 
Коли в личинок з’явилися 
роти, їх стали годувати. Ви
росло дві дорослих риби. 
Рибоводи Шотландії теж 
вирішили скористатися ус
піхом норвезьких іхтіологів.0 Центральний Сибір
ський ботанічний сад (Но
восибірськ) розробив реко
мендації по оптимальному 
озелененню виробничих і

службових приміщень. Се
ред відібраних рослин — і 
кофе, який у горщиках . із 
хорошою землею зацвів у 
сибіряків на четвертий рік. 
Ботаніки вже й скуштували 
кави з виведених ними зе
рен.

О Вчені з ФРН, готуючи 
новий каталог отруйних гри
бів, звернули увагу на те, 
що значно токсичнішими, 
ніж раніше, стали мухомо

00000000

ри. Виявляється, ці гриби 
успішно акумулюють у со
бі взяті з індустріальних ди
мів і автомобільних газів 
свинець, ванадій, кадмій, 
які утворюють у грибах ду* 
же небезпечні органічні 
сполуки...

Редактор
Ю. СЄРДЮЧЕНКО*

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского 
областного комитета
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