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ПРОЛЕТАРІ 8СІХ КРАТН®ЄДНАЙТЕСЯІ
«Як шефствувати — знову ка

валерійськими атаками, пісня
ми, створенням аморфних 
КМКЬ.

Зупинив його: не треба атак 
і пісень. Допоможіть молодим 
людям повірити у себе, у те, 
що оренда — це всерйоз і на
довго.

- Ви нічого не пишете про роботу дошкільних закладів, — три
вожною струною бринить у листах наших читачів, — а там да 

леко не все в порядку.
У недавно зданому дитсадку N° 27 в Кіровограді закри

вається кілька груп: дітей .під час сну чи занять поли
ває зверху прохолодним душем. Із більш 

як сімдесяти садочків Ленінського
і Кіровського районів обласного центру

— українськомовні, 
спілкування, і на-

Яоблесге

тільки 12 
в інших і 

вчання йде російською 
мовою. Правда, один день на тиждень тут 

виділений для рідної мови, але як Діти 
нею «розмовляють»!

Проблеми... Проблеми... В економі
ці, в побуті, будівництві і в... дит

садках. «Все найкраще — ДІ- 
1 „мі» _ що це сьогодні: утопія

ь чи реальність!

Просимо відгукну
тись, висловити 

свої думки і 
пропозиції 
з приводу 

поруше
них 

Ь про-
№ блем.

Кіровоградського обкому ЛКСМУ
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«Пропоную звернути увагу 
обкому ЛКСМ України ось на 
що...» («Діалог без похвал») —



ХРОНІКА
ПОДІЙ

На черговому засіданні бюро 
обкому комсомолу було розгля
нуто питання «Про підсумки звіт
но-виборної кампанії 1988 року в 
обласній комсомольській органі
зації». Як відзначалося на бюро, 
більшість звітно-виборних зборів 
пройшли в обстановці принципо
вості, вимогливості, критики і са
мокритики. В умовах розширення 
гласності і демократії комсомоль
ці стали принципово і конкретно 
оцінювати роботу своїх ватажків. 
Зрослою активністю відзначалися 
звіти і вибори в первинних ком
сомольських організаціях м. Світ- 
ловодська, Олександрівського, 
Долинського, Кіровоградського 
районів.

Разом з тим, у ході звітно-ви-

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
_ АЛалОВИС- НИИ

борної кампанії 1988 року було 
виявлено ряд суттєвих недоліків 
як в організаторській роботі рай
комів і міськкомів комсомолу, так 
і в діяльності первинних комсо
мольських організацій. В ряді ра
йонів порушувався графік прове
дення звітів і виборів, низькою 
була явка комсомольців на збори. 
У Голованівському районі вже в 
ході звітів і виборів розпалося 11 
комсомольських груп (а в графік 
проведення зборів ці групи були 
включені). Міськкоми і райкоми 
комсомолу ще слабо надають 
практичну допомогу в проведенні 
звітів і виборів, мало відвідують 
збори. Так, жодних зборів у гру
пах не відвідали працівники Боб- 
ринецького, Добровеличківсько- 

ГО, Кіровоградського^^ ^йкоміз' 

КІ ВСЬхКод7 звітно-виборної кампанії 

органів. Недостатньо здійснювали 

комсо-

Гайворонського, Голованівського 
райкомів комсомолу Дпе£ к
оетарі В. Малишок, О. Мельник, 
М. Животовський) на серйозні не
доліки в організації звітно-вибор- 
ної кампанії.

Звернуто увагу відділу комсо
мольських організацій обкому 
комсомолу (О. Городяни) на слаб

кий контроль за ходом звітів І ВИч 
борів в обласній комсомольській 
організації.

Комітетам комсомолу рекомен, 
довано забезпечити своєчасну | 
повну реалізацію критичних 
уважень і пропозицій, ВИСЛОВЛ6» 
Них учасниками зборів. Регулярно 
інформувати комсомольців яро 
хід їх виконання. Цілеспрямовано 
і змістовно треба провести навчай, 
ня новообраного комсомольсько, 
го активу.

Бюро обкому ЛКСМУ розгля
нуло питання «Про стан обліку | 
підсумки річної звірки ЧЛЄНІІ 
ВЛКСМ в обласній комсомольській 
організації», а також ряд іншим 
питань внутріспілкового життя.

3 метою активізації про
філактичної 
ласті серед 
повнолітніх 
аби можна 
координувати 
покликаних виховувати мо
лодь організацій, мину-

роботи в об- 
молоді і не- 

та для того, 
було краще 

діяльність -

Створено
лого вівторка було ство
рено координаційну раду 
по профілактиці правопо
рушень в 
середовищі.

До складу 
працівники 
вчальних закладів, обкому 
і райкомів комсомолу, об
ласної преси.

молодіжному

ради увійшли 
міліції, на*

координаційну раду
На першому засіданні 

обговорено пропозиції що
до організації роботи, на
лагодження зв’язків із ра
дянськими установами її 
правоохоронними 
ми, забезпечення 
ально-технічйими 
ми комсомольських опера
тивних загонів у області.

Про роботу ради інфор
муватиме наша газета. Ви-

органа- 
матері- 
засоба-

рішено танож періодично 
публікувати короткі пові
домлення про випадки зло- 
чинстз серед молоді, ана
лізувати причини й наслід
ки в аналітичних статтях.

Головою координацій
ної ради обрано другого 
секретаря обкому ЛКСМ 
України Миколу Паладія,

заступником — голову 
центру по профілактиці | 
попередженню правово- 
рушень серед молоді Ле
нінського району м. Кіро
вограда Олександра Д®, 
мешка.

Наш кор.

£

ПРИВІТАННЯ
колегам

НОВОМИРГОРОДСЬКІЙ 
РАЙОННІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ 
СТУДІЇ «ВИСЬ» ВИПОВНЮЄ
ТЬСЯ ТРИДЦЯТЬ РОКІВ. 
Це — тридцять крутих схо
динок, які свого часу впер
то долали початкуючі літе
ратори цього краю. На сто
рінках «Молодого комуна
ра» часто з’являлися прізви
ща найактивніших членів 
літстудії Віктора Шульги, 
Івана Бойка, Миколи Сурж- 
ка, Людмили Попчук та Ін
ших. До речі, Людмила 
Йосипівна досить успішно 
дебютувала саме в нашому 
часописі. Невдовзі вона 
стала лауреатом обласної 
премії Імені Юрія Янов- 
СЬКОГО.

З «Висі» починалось ба
гато нині відомих майстрів 
красного слова.

Наша кіровоградська літ
студія «Сівач», редакція га
зети «МК» зичать своїм ко
легам по перу, а також їх
ньому незмінному керівни
кові, ветерану обласного 
літоб’єднання Миколі Пав
ловичу Сухову високого 
злету | сонячного довго
ліття!

УВАГА:
КОНКУРС
ТРИВАЄ

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

28 січня 1989 року

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ
ДОМАШНІ

АРХІВИ!
Рішенням бюро обкому 

комсомолу поновлено ро
боту по створенню музею 
обласної комсомольської 
організації. Якщо в до
машніх архівах читачів 
«Молодого комунара» збе
реглися фотографії, до
кументи, газети і журнали 
чи вирізки з них, пов’яза
ні з історією комсомолу

••••♦••••••••••ФФФФФФФ ФФ •• •

У приміщенні обласного 
Держархіву відкрилась пе
ресувна виставка, присвя
чена 50-річчю утворення 
нашої області. Вона скла
дається з восьми стендів, 
кожний з яких розповідає 
про певні історичні події на 
Кіровоградщині, дає змогу 
відвідувачам ознайомитись 
із важливими урядовими 
документами. Серед них, 
наприклад, засвідчено утво
рення Кіровоградської об
ласті у складі Української 
РСР, нагородження заво
ду сільськогосподарських 
машин «Червона зірка» ор- 

ФФФФФФФ^ЄЄФФФЄФФ«••••••••••••

ЗАПРОШУЄМО

ОБГОВОРИТИ

Конкурс на нращий пам’ятник воїнам-інтернаціоналістям 
усіх поколінь. • снл«яціиналістам

«Молодий комунар» публікував умови коннуо™
пада минулого року. В газеті за 14 січня ЦьогорГк для обгоХп* 

чгитачам.пРо2о.новано Репродукції двох макетів пал?ят” 
ників. Сьогодні публікуємо репродукції ще двох МЗКРТІП г?Т' 
ви також можете оглянути в фойє кінотеатпх/3 обласного центру). к.мотєатру «Комсомолець»

_ , А2121
(ве"он,7блиКчноИвР^ 

?раніт?9На°подіум| сидячі скулІпїура^Гнк^винонан^0"1^ 
ваної міді. Висота знамен — 5 метрів. ’ нонана з ко-

и . В6066
Чотирифігурна композиція 

чи* РУках - вінок із 
дуоового и лаврового листя 
Що символізує Вічність і славу. ’
тп^Р?1ЗОВІ СКУЛЬПТУРИ висо- 
тою 3,5 метра стоять на під
вищеному подіумі. В центрі- 
бетонним Обеліск 14 метрів 
заввишки, обличкований бь 
лою мармуровою плиткою 
На маківці обеліска: симвсь 

У^оТЬсв^УХУля^Х5’а 

зол^томПОКРИТ* ^«Літним 
зовХТлВД:* Т‘вКоСГТиавм₽^ 

тернаціонаг.істам» і надпис- 
«ВАШ подвиг вітчизну 
НАГОРОДА ИОМУ3^^

Конкурс трива^МЕРТЯ*- 

нетиДпамИята нУбліковані ма- 
екти птни_Н'в. власні про- 
енти надсилайте на аапАги 
відділу спортивної йАРобоУ., 
рОННО-масОВОЇ ПОЙптіл «« «У ЛКСМ Укради т бко’.

Ч-.

області, вашою спілчан
ською юністю, прохання 
надсилати їх на таку адре
су: 316050, м. Кіровоград, 
вул. К. Маркса, 41, музей 
обласної комсомольської 
організації. Довідки — те
лефонами 4-74-44, 4-95-66.

деном Жовтневої Революції 
тощо.

Особливу увагу привертає 
стенд, де зібрані матеріали 
про нашу область у роки 
Великої Вітчизняної війни. 
Тут використані фотографії, 
на яких зображено концта
бір, засідання підпільного 
парткомітету колишнього 
Єлизаветградківського райо
ну Кіровоградської області, 
групу партизанів колишнього 
Кам’янського району та лис
тівку партизанського 
нання 
Дуже 
гляду, 
мових 
тему: «Що ми пережили в 
період окупації».

Хочеться сказати і про

З’єд- 
імені Ворошилова, 

цінні, з нашого по- 
копії учнівських пись- 
робіт того часу на

УВАГА!
УВАГА!
УВАГА!

У зв’язку з комплексним 
вирішенням житлової про
грами в місті Кіровограді 
і нарощенням потужнос
тей домобудівного комбі
нату КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
МІСЬККОМ КОМСОМОЛУ 
терміново проводить на
правлення робітників за 
комсомольськими путів
ками на КІРОВОГРАД
СЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ 

матеріали про розвиток на
уки та культури рідного 
краю. Тут знімки заслуже
ного самодіяльного ансамб
лю танцю УРСР «Ятрань», 
нашого земляка льотчика- 
космонавта Л. І. Попова, ви
датного вченого-педагога 
В. О. Сухомлинського. Пред
ставлено документи, які ін
формують про те, як прохо
дили на кіровоградській 
землі дні науки, присвячені 
250-річчю Академії наук 
СРСР, минулорічне респуб
ліканське свято рідної мови.

Першими відвідувачами 
виставки були учасники 
чергової сесії обласної Ра
ди народних депутатів.

Т. КОРОЛЬ, 
працівник обласного 
Держархіву.

КОМБІНАТ за спеціаль
ностями, які передбачає 
штатний розпис 1989 року. •

УМОВИ:
1. Всім, хто прибув (оди

ноким), надається місце в 
гуртожитку з пропискою 
в м. Кіровограді.

2. Адміністрація зобо
в’язується тим, хто посту
пив на роботу, якщо він 
сімейний, до 1990 року 
надати малосімейний гур
тожиток. Протягом семи 
років, тобто до 1995 року 
включно, забезпечити
квартирою згідно загаль
ної черги.

3. Працівник, котрий 
укладе договір, повинен

БЛИЗЬКО 

50 КАРТИН
представлено на персо
нальній виставці самоді
яльного художника з Кіро
вограда Вадима Григоро
вича Медяника, яка діє у 
виставочному залі облас
ного Будинку культури 
профспілок.

Основна тематика пред
ставлених у експозиції ро
біт —- людина та природа.

...Невеличка сільська ха
та. На подвір’ї — квіти, 
зеленою травою покрита 
земля. Це — картина «Ве
чоріє». Ще один сільський

........................ ..

• 
ф 
ф 
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відпрацювати на ДБК про
тягом 10 років.

Звертатися в Кірово
градський міськком ком
сомолу.

Адреса: провулок Цент* 
ральний, 1.

Телефони: 4-98-55; 
4-95-36.

Кіровоградський міськ 
ком ЛКСМ України про 
сить адміністрації під 
приємств, партійні і ком
сомольські комітети сприя
ти направленню на домо
будівний комбінат своїм < 
кращих представників.

Кіровоградський мі
ський комітет ЛКСМ 
України.

краєвид: картина «Бань» 
ка». Ласкавий зимовий ве
чір. Йде сніг. Дерево ніж
но опустило віти. На зад
ньому плані — невеличка 
сільська баня.

Мужня фігура похилого 
віку чоловіка. На піджа
ку — колодки бойових та 
трудових нагород. На сті
ні — фотографія цієї лю
дини, ще молодої, у сол
датській гімнастерці. Це-* 
«Портрет батька».

Взагалі творчість молодо* 
го самодіяльного художни
ка залишає приємне вра
ження. Створені в основ
ному в м’яких пастельних 
тонах, полотна хвилюють 
своєю життєвістю.

В. ГРИШИН.

ДО УВАГИ
ШАНУВАЛЬНИКІВ
КОБЗАРЯ

« «Передплатні видання»
сьио?п° а?£?ад’ <ОУЛИЦЯ Луначар- 

пРиймає передплату на 
повне Зіирання творів Тараса Шев- 
мічмл У-Л12‘ти т«мах. Нове, акаде
мічне зібрання творів Т. Г. Шео- 

в соіт У Д°°х серіях: 6|Лт^Ра«ТУрна спаДЩина>> (томи 1- 
7^1) ИСТецька спадщина» (томи 

<ЛІТеРатурна спадщина» 
миі • повні тексти усіх відо- 

Н1 ХУДОЖНІХ творів, шодек- 
листів, стагсЛ 

хеоппг»£я южно-русского>. аР" 
г Пїх нотатків, фольк.іср- 

Уривках^1 наче?к2хВ’ які 8ІЯ0МІ ’
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рвОГО часу у доповідачів різних рангів 
виробилася «залізна формула»: спочатку 

розповісти про досягнення, а вже потім 
(скоромовкою) — про недоліки. Зручно! І 
товар, як мовиться, лицем, і критики в мі
ру. Тільки чи слід саме так? Чи не краще 
Почати з того, що тривожить?

...Пізня осінь, вихідний. Під надокучливим 
дощем я повертаюся з відрядження. Кіль
ка годин марно «голосую» на трасі, що ве
де з Новоукраїнки до Кіровограда. Власни
ки, автотранспорту мене вперто не поміч«« 
ють. Нарешті пощастило: неподалік за
гальмував молоковоз, Його водій, Костя 
Жовна, виявився людиною не лише чуйною.

б^ті дороги («таке тільки в нас може бу
ти»), Несподівано запитав:

;т~.А знаєш, чому тебе ніхто підібрати не 
хотів? Ні? Бо ти наче біла ворона. О такій 
порі до міста хто їде? Правильно, «неділь- 

Г ні» гості, усі з сумками. А тут — «руки в 
брюки». Підозріла ситуація...

Ось так несподівано розкрилося перед! 
мною ще одне таїнство «змички» міста І 
села. Власне, про подібні «зв’язки» знав І 
раніше, сам час від часу опиняюся в ролі 
«недільного» гостя, але не думав, не гадав, 
Що це вже стало ознакою часу.

— Не розумію я вас, — похитав головою 
Косуя, — Не розумію: мати 120 ре, жити в 
гуртожитку і сподіватися тільки на сільські 
гостинці...

Щось подібне я вже чув раніше від дояра 
колгоспу імені Кірова Долинського району 
Анатолія Корніснка. Той — людина бувала, 
колишній військовослужбовець.

— В армії теж можна жити, — розпові
дав. — «Загранки» траплялися, на всьому 
казенному. Але тільки тут, у селі, відчув, 
що потрібен по-справжньому. Особисто я, 
Корнієнко, потрібен. А там що ти є, що те
бе нема... НІ себе не бачиш, ні праці своєї...

Можливо, це й перебільшення. Але за
значимо: він приїхав не в пошуках краєви
дів, не через нестачу наречених. Він при
їхав по людську гідність, яку, на жаль, су
часне виробництво (армія теж) часто сти
рає в пил. У колгоспі він не гвинтик, не при
ставка до конвейєра — господар.

Втім, тут час зупинитися. Зупинитися для 
того, щоб розглянути дві полярні точки зо- 
ру, що склалися в ході тривалих дебатів 
Про міграційні процеси. Запитайте у своїх 
•нейомих, тих, хто свого часу безоглядно
подався до міста: чому вони так вчинили? 
І серед багатьох причин почуєте й таку: у 
Селі ні дня, ні ночі, затуркати можуть. Сьо
годні сієш, а завтра на фермі, домашнє гос
подарство теж обходити треба... Отже, Кор- 
нієнку з почуттям господаря просто пощас
тило? Виходить, що так, бо далеко не скрізь, 
де доводилося бувати, люди позбавилися 
«комплексу гвинтика».

Пишу про це в теперішньому часі. Справ
ді: не позбавилися, не можуть їх переко
нати ані заклики з високих трибун, ані роз
повіді про «архангельського мужика» і до- 
морощених орендарів-кооператорів. Люди 
•тратили віру.

З цього приводу варто згадати роман 
Шолохова «Піднята цілина», цей невигада- 

рий документ колективізації: «...31 сльозою 
І кров’ю рвав Кіндрат пуповину, що єднала 
його з власністю, з биками, з рідним паєм 
землі». А далі несподівано: «...Я, Кіндрат 
Майданников, середняк, прошу прийняти 
мене в колгосп з жінкою і дітьми, з влас
ністю і з всією живністю. Прошу допустити 
мене до нового життя, оскільки я з ним 
Повністю згодний».

Помітили невідповідність? Герой лицемі
рить і це неминуче приведе до лицемірства 
колективного. Люди не вірять, але йдуть, 
бо так треба. Згодом вони бачитимуть усю 
жорстоку невідповідність свого життя; сво
їх можливостей з бадьорими пісеньками 
Про розквіт колективних господарств, але 
співатимуть їх. Ні, ми не проти колгоспів, ми 
Проти бездумної системи, що десятиліття
ми витравлювала у людей почуття господа
ря на землі.

Змінювалися віяння, іншими ставали орі
єнтації, але незмінним залишалося одне: 
селянин, тобто колгоспник, скільки пам’я
тає себе, був виконавцем чужої волі. Бри
гадира та агронома, голови. Часто не дуже 
грамотних, некомпетентних. А тим, у свою 
чергу, «підказували» райсільгоспуправлін- 
ня, РАПО. Що коли сіяти і збирати, вивози
ти гній чи замінити його мінеральними 
добривами... Відповідно, І зацікавленість 
вимірювалася кілометрами і гектарами, ку
цим карбованцем. Сумнівна практика «на
казу зверху» і відбила у людей бажання 
ду.мати, творити.

Давно відома істина: любити все людство 
аегалом набагато легше, ніж кожну людину 
зокрема. Що це так — зайвий раз переко
нав мене колишній голова правління кол
госпу імені Димитрова Новгородківського 
району Олександр Миколайович Крупка. 
Він першим серед керівників району пові
рив у можливості (хай обмежені) «відду
шини застійних часів» — бригадного підря
ду. Ще на початку вісімдесятих перевів лю
дей на цехову систему виробництва, дав їм 
відносну самостійність. І жвавіше пішла ро
бота, кращими стали й заробітки колгосп
ників. Так було аж до того часу, доки не на
годився у господарство відповідальний 
працівник райкому партії (тепер уже ко
лишній).

— Покличте мені бригадира, — владно 
вимагав він.

— А його в нас немає, — почув відпо
відь. — Скоротили.

— Як це?!
Неважко здогадатися, що незабаром О. М. 

Крупку покликали «на килим». За що? «За 
підрив економіки колгоспу»...

Тепер у Тарасівці інший голова, економі
ку ніхто «не підриває», але й справи там 
набагато гірші, ніж були при Крупці. Та 
найстрашніше те, що люди в колгоспі не 
ймуть віри в сьогоднішні переміни. «Колись 
вже були схожі реформи», — сказали мені 
на фермі, натякаючи на бригадний підряд.

Важко їх тепер переконати. А ще важ
че — сім'ю Кривенків з Бобринецького ра
йону. Брати Олександр, Іван та Петро з дру
жинами і матір’ю Марією Євграфівною 
«обпеклися», як висловилися самі, вже сьо
годні. Десь півтора року тому я випадково 

зустрівся з ними у колгоспному саду. Тоді 
й написав «переможну» кореспонденцію 
«Взяли сад на підряд». Неважко здогадати
ся, про що: сільські трудівники починають 
сповна використовувати право на самостій
ність, беруть в оренду цілі виробничі під
розділи... Помилився. Але не в Кривенках, 
а в їхніх керівниках. Тим, бачте, не давали 
спокою високі заробітки орендарів. А раз 
так — відмовилися від їхніх послуг. Такі 
дії — зайве підтвердження істини: навіть 
найкращі ідеї можуть матеріалізуватися то
ді, коли стають моральною потребою лю
дей. Шкода, але керівники колгоспу імені 
40-річчя Жовтня вирішили обійтися без 
«новацій» і тим самим скомпрометували 
потрібну справу. Певно, тепер уже не ско
ро знайдуться в Кетрисанівці наступні орен- 
дарі-добровольці.

Ось так: адміністрація проти самостій
ності, вважаючи, що тим самим заохочує 
егоїстичні прояви і шкідливі для загальної 
справи настрої, а Кривенки вважають, що 
саме при орендних відносинах вони дума
ють про справу. Хто ж правий?

Сільському господареві сьогодні потріб
на допомога. Своєму господареві, не чужо
му. Ентузіазм, що колись підпорював міста 
(а чи підпорював?) нині стає смішним про
жектерством.

— А що, власне, може зробити комсо
мол, чим допомогти? — поцікавився один 
працівник райкому після того, як газета 
оголосила конкурс на заміщення вакансій 
орендарів.

За запитанням читався знайомий під
текст: як шефствувати, мовляв, — знову 
кавалерійськими атаками, піснями, створен
ням аморфних КМК? Зупинив його: не треба 
атак і пісень. Допоможіть молодим людям 
повірити у себе, у те, що оренда — це 
всерйоз і надовго. Захистіть їх, якщо треба, 
від необгрунтованих нападок всіляких «ко- 
лективістів-зрівнялівців». І цього досить.

Згадався лист, що надійшов до редакції. 
«Мені тридцять сім років, — писав мешка
нець Кіровограда Аркадій К. — Життя не 
склалося. Колись подався до міста, хотіло
ся чистої роботи і легшого, ніж у батьків, 
життя. Та не знайшов. Змінив дюжину під
приємств, почав випивати, втратив сім ю... 
Хочу назад у село. Не в своє: соромно дру
зів, знайомих. Допоможіть, якщо можете ..».

Ми запропонували Аркадію кілька адрес, 
тепер чекаємо, що він дасть про себе зна
ти. Віримо, що на землі зуміє міцніше ста
ти на ноги, поверне собі добре ім’я. Адже 
недаремно кажуть: де народився, там і зна
добився.

І останнє: про втрачене почуття господа
ря. Хоч не скрізь і надто поволі, але воно 
повертається. Був" у Мошориному Знам'ян- 
ського району, де механізатори тракторної 
бригади самі, всупереч вказівкам «зверху», 
вирішили перейти на повний госпрозрахунок. 
Потім, несподівано для всіх, висунули сво
го кандидата у керівники колективу. Після 
бурхливих дебатів обрали його бригадиром.

Вибори закінчилися. Повним успіхом. 
Але вибори триватимуть І далі. Кожен із 
нас вибиратиме: куди і з ким крокувати, 
проти чого боротися.

ПЕРОМ
ПУБЛІЦИСТА

Микола ЧЕРНЕНКО.

Час зупинитися, , 
Зупинитися для 
того, щоб 
розглянути дві 
полярні точки зору, 
що склалися в ході 
тривалих дебатів 
про міграційні 
процеси. Запитайте 
у своїх знайомих, 
тих, хто свого часу 
безоглядно подався 
до міста: чому вони 
так вчинили? І серед 
багатьох причин 
почуєте й таку: 
у селі ні дня, ні ночі, 
затуркати можуть« 
Сьогодні сієш, 
а завтра на фермі, 
домашнє 
господарство теж 
обходити треба...

Про втрачене 
почуття господаря. 
Хоч не скрізь і надто 
поволі, але воно 
повертається. Був 
у Мошориному 
Знам'янського 
району, де 
механізатори 
тракторної бригади 
самі, всупереч 
вказівкам «зверху», 
вирішили перейти 
на повний 
госпрозрахунок. 
Потім, несподівано 
для всіх, висунули 
свого кандидата 
у керівники 
колективу. Після 
бурхливих дебатів 
обрали його 
бригадиром.

ПОЛЕМІЧНІ НОТАТКИ ПРО РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО СЕЛА
«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

28 січня 1989 року



НА ТРИБУНУПленуму Обкому Комсомолу

О. Щ.: Мене 
не задовольняє 
номенклатурний 
підхід до обрання 
членів бюро 
обкому ЛКСМУ: 
етільки-то 
таких-то людей. 
Бігаємо, шукаємо 
□ себе в районі 
Ї'|х, хто повинен 

ути «у графі».

Бюро приймав 
рішення, які 
розробляють 
працівники 
обкому і про як! 
молодь 
дізнається 
після їхнього 
«народження». 
Без обговорення.

Ю. У.: Наголошу 
ще на одній 
нашій прямо-таки 
біді: ми майже не 
використовуємо 
свій друкований 
орган — 
молодіжну газету. 
Зрідка 
з’являються на її 
сторінках виступи 
комсомольських 
працівників. 
Здебільшого 
в них гасла типу 
«Дайош, 
комсомол!».

Якщо ти, шановний читачу, не 

байдужий до перебудовних про

цесів нашої обласної спілчанської 

організації, якщо тебе цікавить 

робота обкому комсомолу, якщо 

маєш бажання покращити її —* на

пиши, вислови міркування з при

воду пропонованої дискусії. На

гадуємо, що в лютому відбудеть

ся пленум обкому ЛКСМ України, 

який розгляне питання про робо

ту обкому комсомолу за період 

після XX з’їзду ВЛКСМ, А сьогод

ні знайомимося з думками Юрія 

УСТИНОВСЬКОГО та Олександра 

ЩЕРЮКА.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

28 січня 1989 року

Олександр ЩЕРЮК: Мене не 
задовольняє номенклатурний під
хід до обрання членів бюро обко
му ЛКСМУ: стільки-то таких-то 
людей. Бігаємо, шукаємо в себе 
о районі тих, хто повинен бути «у 
графі». Такий принцип, мабуть, 
при обранні членів бюро обкому. 
Я не хочу сказати, що серед кол
госпників чи школярів мало інте
лігентних і грамотних людей, але 
член виборного органу повинен 
перш за все вміти працювати з 
людьми. Таких людей, повірте, не 
так і багато. Вміти вони, може, і 
вміють, а бажання працювати в 
комсомолі є не в кожного з та
ких.

Юрій УСТИНОВСЬКИЙ: Не всіх 
членів бюро обкому комсомолу я 
й знаю. Не говорю вже про те, 
що їх нечасто в себе бачу. По 
роботі зустрічаюся з секретарями 
обкому комсомолу, котрі, як пра
вило, е членами бюро. Бачу інко
ли Євгена Красножона, бригадира 
слюсарів-складальників з «Чер
воної зірки». Так от, що я можу 
сказати про Євгена, який є чле
ном бюро обкому ЛКСМ Украї
ни як про представника Ленін
ського райкому комсомолу міста? 
Чому я сам себе запитав? Та то- 
Му, Щб нічого не скажу про Же
ню. Хороший він хлопець. Розум
ний, думаючий... От і все.

О. Щ.; Хоч чимось допомагає в 
роботі райкому комсомолу Єв
ген?

Ю. У.: Ніякого вкладу для на
шої районної організації Є. Крас- 
ножон не вніс. Хоча не ге що 
міг — а повинен. Повинен прийти

ДІАЛОГ БЕЗ ПОХВАЛ
сам, без нагадувань, поцікавитися 
нашою роботою. Він же наш пред
ставник і член бюро. Міг би і до
помогти.

О. Щ.: Можливо, дехто назве 
мене дивною людиною, коли ви
словлю свої пропозиції. От ти, 
Юрію, говориш, що Євген Крас- 
ножон працює у виробничому 
об’єднанні по сівалках «Червона 
зірка». Він член бюро обкому 
комсомолу. Щоправда, я його не 
знаю. Але — хотів би знати. Хо
тів би, щоб Євген викроїв якийсь 
день-два і приїхав до нас у район. 
Район же наш сільськогосподар
ський. Щоб позустрічався з людь
ми, попитав молодих хліборобів— 
а як їм працюється з отими сі
валками, які випускає «Червона 
зірка»?

Бо одна справа — відмахнути
ся, мовляв, я й так знаю, що ска
жуть. І зовсім інша — пояснити, 
чому з конвейєра сходить така 
неякісна та застаріла продукція.

Ю. У.: Вибач, що перебиваю. 
Тут кожен член бюро в оправдан
ня скаже: я працюю на своєму 
робочому місці і там втілюю з 
життя рішення бюро. Цілком пра
вильно. Однак, хочеться більшо
го: бачити членів бюро обкому 
не лише на розширених засідан
нях, а й у масах.

О. Щ.: Бюро обкому комсомолу 
більшістю спілчан сприймається 
як керівний виборний орган. Бю
ро приймає рішення, які розроб
ляють працівники обкому і про 
які молодь дізнається після їх
нього «народження». Без обгово
рення. А потім за невиконання 
цих рішень знову ж таки бюро на
казує, «пускає кров» тим, хто й 
так «безкровний».

КЭ. У.: Апарат обкому комсомо
лу і бюро повинні не тільки конт
ролювати наші функціональні 
обов’язки, а перш за все сприяти 
нам виконувати їх, давати розумні 
і посильні завдання. Ще б хоті
лося, щоб саме в бюро акумулю
вали, переробляли і видавали не
обхідну інформацію як у рай
коми комсомолу, так і в первинні.

О. Щ.: Нам дають книги, бро
шури, бюлетені. І всі потрібні, і 
всіх дотримуйся. Хапалися за все. 
Наприклад, приїжджав до нас 
Павло Малий, цікавився в основ
ному експериментом по наданню 
шефської допомоги відстаючим 
господарствам. Той експеримент, 
який був спущений «згори» і на
віть до кінця не розроблений, 
луснув, як мильна бульбашка. Та
кий підхід до справи лише знеці
нює комсомол. Якби ми не хапа
лися за те, що нам «рекоменду
ють», а вміли відмовлятися від 

отаких нав’язувань, — були б ав- 
торитетнішими.

Ю. У.: Підтримую тебе, Олек
сандре. Від себе додам: молодь 
хотіла б частіше зустрічатися з 
членами бюро обкому комсомолу. 
Як же натомість буває? Зустрічає
ться раз у...(?) і то має змогу по
чути їх, а не бути вислуханою. 
Члени бюро повинні включатися в 
роботу не лише в своїх первинних 
за своїм місцем роботи, а скрізь, 
де тільки вони бувають у області. 
Не соромитися потиснути чорну 
долоню робітника, колгоспника 
біля верстату чи на полі. Райком 
комсомолу — це не місце для 
зустрічей.

О. Щ.: Юрію, а ти не пам’я
таєш, щоб хтось із секретарів з 
інших райкомів приїжджаз зі сво
їм портфелем досвіду, а повер
тався від тебе з твоїм?

Ю. У.: Такого нема. Це ще один 
напрям роботи обкому комсо
молу: досвід передається краще 
живими прикладами, а не брошу
рами, виданими в Києві чи Моск
ві. Не треба і не можна порівню
вати з схожості різні регіони. Тре
ба своє а себе пропагувати, вчити 
комсомольських працівників на 
власному досвіді.

У нас в області добра третина 
секретарі» райкомів комсомолу— 
новообрані товариші. Більшість 
перемогла на виборах. Є серед 
них люди, які вчора займалися 
господарською роботою, а нині 
очолили спілчанські районні ор
ганізації їх би підучити...

О. Щ.: Пропоную звернути ува
гу обкому ЛКСМ України ось на 
що: можливо, не варто з новооб
раними секретарями проводити 
співбесіди з обкомі? Доцільніше, 
на мою думку, проходити співбе
сіду і хоч тиждень стажування за

одно в кращих райкомах чи міськ
комах комсомолу області.

Ю. У.: Наголошу ще на одній 
нашій прямо-таки біді: ми майже 
не використовуємо свій друкова
ний орган — молодіжну газету. 
Зрідка з’являються на її сторін
ках виступи комсомольських пра
цівників. Здебільшого в них гасла 
типу «Дайош, комсомолі». Звідси 
й їхня нецікавість. Ще одна при
чина — немає дискусій на комсо
мольські теми. Я, наприклад, був 
би дуже радий, якби колеги по
сперечалися з приводу вислозле- 
них мною думок. Можливо, ком
сомольські працівники, спілчани 
не погодяться з чомусь...

О. Щ.: Справді, газета молоді, 
але не завжди вона задовольняє 
її інтереси. Напевне, замало ми 
пишемо про свої турботи. Дореч
но сказати, що не так часто мож
на побачити і грунтовні виступи 
наших членів бюро обкому ком
сомолу. Думаю, вони б могли че
рез сторінки нашої молодіжки 

проаагувати диспути, дискусії. На
віть друкувати приблизні схеми- 
розповіді вечорів Відпочинку, 
дискотек. Бо В нас у районі спе
ціалістів, котрі б взялися за цю 
справу, майже нема. Точніше —. 
один чоловік...

Ю. У.: Хотілося, щоб у газеті 
комсомольський бюрократ бачив 
себе, як у дзеркалі. Неправдою 
буде, коли скажемо, що в області 
в нас, зокрема з комсомолі, нема 
бюрократизму. Надто вже по
вільно рухається перебудова з 
спілчанських організаціях області... 
Зламати старі стереотипи, які до
сить живучі, не так і легко. Тим 
більше, коли де в кого вони не 
ламаються. Пропоную: комсомол 
повинен відмовитися від таких 
людей, котрі можуть і вміють 
щось зробити, а не бажають

Торкнуся ще одного питання: 
це допомога спілчанським орга
нізаціям з боку партійних, дер
жавних та господарських органів. 
Є відповідні постанови ЦК КПРС, 
які, до речі, ніхто не відміняв, 
Ось тут слід членам бюро обкому 
ЛКСМ України звернути особливу 
увагу на налагодження чіткої 
спільної роботи. На жаль, вона 
ще недостатня.

О. ИЦ.: Доповню тебе, Юрію: 
необхідно, щоб матеріальне сти
мулювання, житло, премії, різні 
фонди заохочення розподілялися 
між молоддю і старшими а про
центному відношенні. Тут теж 
треба докласти зусиль членам об
кому комсомолу.

Ю. У.; Не знаю, можливо. ^*^4 
діалог і не вдався. Ми з О лем 
сандром спробували узагальнено 
підійти до перебудови в комсо
молі Кіровоградщини.

О. Щ.: У нас зийшоа дещо од
нобокий підхід — з критичними 

зауваженнями, побажаннями. Це. 
не значить, що з нас нічого не ро
биться, нічого хорошого немає. 
Мушу сказати, багато змін відбу
лося в комсомолі на краще. Хо
роше і так видно. Та, як завжди, 
хочеться більшого.

Ю. У.: Тому ми й спрямували 
свою бесіду в критичне русло. І 
будемо раді, коли наші поради І 
зауваження будуть враховані при 
подальшій роботі обкому комсо
молу, його бюро.

ВІД РЕДАКЦІЇ:

А яка, твоя думка, читачу) Чи 
варті уваги пропозиції О. Щарюка 
І Ю. Устиновського! Можливо, ти 
мислиш дещо інакше! Гїиши. мо
жеш телефонувати — 2-04-84.

На знімках: Юрій УСТИ
НОВСЬКИЙ, перший секретар Ле
нінського райкому комсомолу 
м. Кіровограда (фото вгорі); Олек
сандр ЩЕРЮК, перший секретар 
Устинівсьного райкому комсомолу.



«...ЧИ НЕМИЛОСЕРДЯ?»
У критичному матеріалі під такою наа- 

вою (від 5 листопада минулого року) йшла 
мова про незадовільне обслуговування ін
валідів та одиноких престарілих людей де
якими працівниками соціальної служби, що 
Діє при Кіровському райсоцзабезі Кірово
града. Було також кинуто докір у бік закріп
лених за цими людьми шефів, шкільних ти- 
мурівських загонів, які не завжди коорди
нували свою роботу, в результаті чого час
тина інвалідів та стариків взагалі залишила
ся без їхньої уваги і турботи.

На критику газети відповів голова Кіров- 
сьиого райвиконкому В. Г. МУХІН, який по
відомив, що матеріал тижневика розгляну
тий на зборах працівників райсоцзабезу і 
відділення соціальної служби. Ними були 
повторно обстежені одинокі старики та ін
валіди, котрі потребують сторонньої допо
моги. В результаті перевірки встановлено, 
Що Р. І. Червінська мешкає разом з чолові
ком і не потребує постійного догляду. Г. Т. 
Приходько та Ф. А. Пузиренко навідує два 
рази в тиждень, а О. М. Гриневську — один 
раз працівниця відділення соціальної до
помоги О. Голованова.

А. К. Волкова взята на обслуговування 
працівницею цієї ж служби Є. І. Алементьє- 
вою. Раніше в Анастасії Кіндратівни побу
вала Н. Осіна, в розмові з якою А. К. Вол
кова від обслуговування відмовилась, тому, 
що тоді разом з нею мешкала В. Д. Крав
ченко, дочка котрої доглядала їх обох. За
кріплені також шефи — обласна лікарня.

Сім я Полудневих у листопаді передана 
під опіку працівниці соціальної служби при 
райсоцзабезі М. А. Куц.

Працівники відділення соціальної допо
моги постійно виконують усі прохання сво
їх підшефних, а конкретно: доставку про
дуктів із магазинів і ринку, медикаментів із 
аптеки; прибирання квартир; здавання і за
бирання предметів домашнього вжитку і 
речей із пральні, хімчистки та з ремонту; 
приготування обідів; плата за комунальні та 
інші послуги; підтримання листування з рід
ними і друзями.

Робота по обслуговуванню одиноких пре
старілих та інвалідів взята на контроль.

Одержала редакція відповідь і від заві
дуючого Кіровоградським міськвно В. П. 
ДРИГИ, в якій, зокрема, говориться:

«...Виступ газети обговорений у педаго
гічному та учнівських колективах середньої 
школи № 13.

З фактами, наведеними в матеріалі, в 
школі не зовсім погодились. По лінії Чер
воного Хреста за десятирічкою закріплені 
дві жінки: А. К. Волкова та А. І. Сополько- 
ва. Згідно розподілу зони піонерської дії 
за першою закріплені учні 7-Б класу, за 
другою — 4-В.

Протягом минулого нствчального року се
микласники щодня відвідували Анастасію 
Кіндратівну. Ходили в магазин, аптеку, до
помагали виконувати домашню роботу, 
просто бесідували. На початку нового на
вчального року діти знову приходили до 
А. К. Волкової, але та від допомоги відмо
вилась, оскільки догляд за нею здійснюва
ли знайомі. Під час літніх канікул допомога 
цій жінці не подавалась з вини школи.

ВІД часу публікації тимурівці 7-Б класу 
знову стали помічниками А. К. Волкової. 
Один раз на тиждень в її квартирі буває 
бібліотекар школи, котра проводить обмін 
художньої літератури та періодичної преси».

РЕЗОНАНС

«Хочу навчитись гарно танцюва
ти, але куди тільки не звернусь, 
Всюди відповідають: запізнилась 
у такому віці. Якби, мовляв, тобі 
було 7—8 років...» — так писала 
про себе і своїх подружок кіро- 
воградка десятикласниця Ганна 
Малишко в «Молодий комунар» 
24 грудня. І просила, звичайно, 
підказати адреси закладів дозвіл
ля.

Редакція адресувала це запи-

«Танцювати?
тання компетентним особам. Ось 
їхні відповіді.

Завідуючий відділом культури 
Кіровоградського міськвиконкому 
В. С. ІВАНОВ:

— Старшокласників і підлітків 
запрошують старші групи танцю
вальних колективів — ансамбль 
бального танцю при міському Па
лаці культури імені Компанійця, 
народний ансамбль бального тан
цю при клубі заводу радіовиро- 
бів, ансамбль народного танцю

Запізнились!»
«Колос» Будинку культури імені 
Жовтня, танцювальний колектив 
народного ансамблю пісні і танцю 
«Весна» міського Палацу культу
ри імені Компанійця.

Другий секретар Кіровоград
ського міськкому комсомолу 
О. МОТІН:

— При міському комітетові 
комсомолу існує молодіжне об’єд
нання самодіяльної творчості 
(МОСТ), яке має багато напрямів 
діяльності. Там завжди можна

знайти себе в час дозвілля. При 
бажанні, звичайно.

Щодо проблеми, де навчитись 
танцювати, підказуємо конкретну 
адресу: будинок культури ремонт
но-механічного заводу імені Та- 
ратути, де набирається танцюваль
ний колектив. Вік — від 18 років і 
старші. Керівник об’єднання — 
товариш Косогор. Це одне із 
об’єднань МОСТу. Створено його 
ще до згаданої вище публікації.

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО
Молодь села Брусівка (більше 

11 підписів--- РЕД.) у листі до ре-
данції писала:

«Нещодавно відкрили рейс Ус- 
тинівка — Кіровоград через села 
Ленінка, Степанівка, Брусівка, і ми, 
приїхавши на вихідні, могли по
вернутися у місто, тому що ходив

великий автобус. Потім він зник, 
натомість з’явився малий (мабуть, 
мова йде про «ПАЗик» — РЕД.) і 
тепер часто у неділю ми тільки 
проводжаємо його очима — іноді 
він настільки забитий, що навіть 

не зупиняється.

Копію листа редакція направила 
у виробниче об’єднання автомо
більного транспорту і одержала 
відповідь від заступника началь
ника об’єднання М. П. КОТЕНКА: 
«Враховуючи численні прохання 
мешканців сіл Ленінка, Степанівка 
і Брусівка при переході на весня-

но-літній період експлуатації і 
при поповненні рухомим складом 
Устинівської автоколони, вказаний 
маршрут буде обслуговуватися 
автобусом марки «ЛАЗ», що дасть 
змогу якісніше обслуговувати па
сажирів».

— При міському 
комітетові комсомолу 
існує молодіжне 
об’єднання 
самодіяльної 
творчості (МОСТ)8 
яке має багато 
напрямів діяльності» 
Там завжди можна 
знайти себе в час 
дозвілля. При 
бажанні, звичайно.

«Нещодавно 
відкрили рейс 
Устинівка —
Кіровоград... Ходив 

великий автобус. 
Потім він зник, 
натомість з авився 
малий (мабуть, мова 
йде про «ПАЗик» — 
РЕД.) і тепер часто 
у неділю ми тільки 
проводжаємо його 
очима — іноді він 
настільки «забитий», 
що навіть 
не зупиняється.

НОВИНКУ
ВИГОТОВИЛИ МОЛОДІ

На підприємстві «Поліграфгехпром» колектив молодий, більшість 
робітників — активні раціоналізатори. Щороку вони розробляють і 
впроваджують у виробництво десятки рацпропозицій по вдоскона
ленню ремонту технологічного устаткування, виготовленню засобів 
малої механізації для друкарень області Ефективності сприяє ро
бота творчими групами. Наставник і консультант раціоналізаторів _
досвідчений спеціаліст старший інженер-механік облполіграфвидаву 
М. Г. Питльованки.

Останньою солідною справою раціоналізаторів у минулому році 
стало створення офсетної друкарської машини з вузлів офсетних 
машин індійського і радянського виробництва, які встановлені в дру' 
карнях і не використовуються. Це була велика і досить складна ро
бота, котра вимагала цілого ряду інженерних розрахунків виготов
лення нових деталей, заміни зубчатих пар в редукторах тощо.

Машину випробувано. При швидкості друкування районної газети 
10—12 тисяч примірників на годину вона працює бездоганно. Зеко
номлено близько 40 тисяч карбованців фонду розвитку. Новостворе- 
на машина дозволить перевести на офсетний ще сдНу районну
газету

На знімках: раціоналізатори (зліва направо): технік мрх-чмім 
Богдан КЛУБ, токар Олександр НАПЛУНОВ, старший інженер механік 
облполіграфвидаву Мар'ян Григорович ПИТЛЬОЕАНИй та Лпсзєоу 
вальнин Микола ЛЕВЧУК; новостворена офсетна Друкарська машина 

м. Кіровоград.

Фотографує:
васиЛьГРИБ

«МОъ^дий 
КОМУНАР»
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Цей матеріал, на відміну від де- 
яких, котрі, як говоримо, пишуться з 
льоту, готувався і виношувався дов
го. Питання, підняті в ньому, зачіпали 
так багато організацій, установ, ві
домств, що побувати в усіх з них ав
тору практично було не під силу. 
Змінювалися адреси відвіданих місць, 
з’являлися нові записи в блокноті, в 
запитань все більшало і більшало. 
Чому це саме так, а не інакше, хто 
винен в цьому випадку, другому, тре
тьому, який реальний вихід із стано
вища, що склалось! У цих та інших 
питаннях автор пробувала розібра
тись у розмовах із завідуючими ди
тячими садочками № 46 і № 65 В. П. 
Васькіною і Н. В. Шаловаленко, зав. 
відділом гігієни дітей і підлітків мі
ської санепідемстанції С. О. Брод- 
ською, головою профкому ВО по сі
валках «Червона зірка» В. І. Діхтярем, 
завідуючою яслами-садком № 21 Н. А, 
Єременко, інспектором по дошкіль
ному вихованню управління народ
ної освіти облвиконкому М. Г. Бала- 
шовою, завідуючою офтальмологіч
ним відділенням міської дитячої по
ліклініки № 1 В. М. Гайкою, оперупов- 
ноааженим відділу боротьби з роз
краданням соціалістичної власності 
Кіро8ського РВВС м, Кіровограда 
В. М. Ряндею.

Однак, як з’ясувалося у процесі 
розмов, варто було б, аби щодо під
нятого питання висловили свою дум
ку керівники обласного відділу охо
рони здоров’я, міського птахокомбі
нату, ливарного заводу, обласних 
управлінь торгівлі, побутового обслу
говування тощо. Чому! Про це йти
меться далі. А взагалі мова сьогодні 
піде про дитячі дошкільні заклади, 
їхні болючі точки і «вузькі» місця, 
можливі перспективи і не скрізь бла
гополучне сьогодення.

ІЛЬКА разів в тролейбусі 
довелось спостерігати, як 
на одній Із зупинок роз
нервована матуся букваль
но впихає до салону тро

лейбуса дитинча років трьох-чоти- 
рьох, що аж заходиться від крику, 
призвичаївшись до якого, можна зро
зуміти, що малюк протестує проти 
того, аби його вели в садочок. «Не
хочу... не хочу...» — аж хрипне ма
лий, певно голосити починає ще а 
квартирі. Пасажири пробують заспо
коїти його, хто як вміє.

— От, будеш кричати, заберу те
бе, — грозиться високий вусатий чо
ловік.

— А чого ти не хочеш 8 дитсадок, 
чого? — допитується дебеленька ті
тонька. — Тебе що там, ображають?

— Дивись, Павлик, який маленький, 
а сидить і не плаче, — намагається 
присоромити крикуна якась бабуся, 
показуючи на дійсно невеликого 
хлопчика. Він теж, мабуть би заревів 
за компанію, бо спочатку аж скри
вився, та його ротик був зайнятий 
важливішою справою — Павлик ре
тельно жував яблуко.

— Я й тобі яблучко дам, — про
довжує бабуся, — тільки не кричи.

Способи втішання майже завжди 
ідентичні, тільки одного разу хтось 
пропонує яблуко, Іншого — цукерку 
або ще якийсь гостинець — залежно 
від того, що в кого знайдеться в ки
шені.

На своїй зупинці ми виходимо, ма
лий Із мамою їде далі, на душі ж ли
шається важкий неприємний осад 
від побаченого, бо з недавнього часу 
і моя старша донька щоранку поча
ла пхинькати: не хочу в садочок, не 
піду в садочок.

— Але ж ми обоє на роботі, — по
яснюю їй, — тому дома тебе ні з ким 
лишити.

— Яз тобою піду на роботу, — 
проситься.

*— Ти мені заважатимеш, до того ж 
ходити в дитсадочок — це теж свого 
роду робота, твоя робота.

— Я сяду тихенько, нічого не буду 
брати на столі, буду тільки малювати.

Значить, щось сталось: чи у сто
сунках з «колегами» по групі, чи а 
характері, коли з'явився своєрідний 
протест проти того, аби разом на 
прогулянку, разом їсти, разом спати, 
а хочеться побути самій. Пробувала 
розпитувати, допитуватись, однак 
ясної відповіді так і не почула: не 
хочу, та й усе. Отже, будем учитись: 
донька співставляти свої бажання з 
реальністю, я прагнути зрозуміти її 
в будь-яких ситуаціях.

Зайнявшись вивченням цього пи
тання, знайшла цікавий матеріал в 
журналі для батьків «Семья и шко
ла», який до’гіоміг у певній мірі глиб

ше зрозуміти внутрішній світ ма
ленької людини, підійти глибше до 
вивчення причин тої ЧИ іншої пове
дінки наших дітей. Деякі уривки із 
нього пропоную увазі читачів.

ГЖЕ, почнемо трохи здале
ку. В 30-х роках в США бу
ло проведено обстеження 
двох дитячих клінік, котрі 
спеціалізувались на ліку

ванні тяжких захворювань у малень
ких пацієнтів. Умови медичного об
слуговування, робота персоналу, лі
ки, годування і взагалі всі об’єктивні 
показники в лікарнях були абсолютно 
однакові. Різниця була тільки в одно
му. У першій лікарні, справедливо 
побоюючись інфекції,- адміністрація 
повністю ізолювала дітей від зовніш
нього світу. В іншій клініці пішли на 
ризик, дозволивши рідним відвідува
ти малюків. При порівнянні процен
тів смертності в обох лікувальних за
кладах з’ясувалося, що з одному з 
них третина пацієнтів померла, в ін
шому ж не було жодного летально
го випадку. Це дало змогу зробити 
висновок, що в першій лікарні діти 
померли не тому, що лікування було 
недостатнім, ліки поганими, а спе
ціалісти некваліфікованими вони 
померли тому, що до них ніхто не 
приходив.

Не навідуються — значить, у дитя
чому розумінні, не хочуть Приходи
ти. І от малюк, котрий довго не бачив 
нікого із батьків, починає вважати, 
що мама його покинула — віддала 
чужим людям, де погано, де роблять 
боляче, де все не так, як вдома. І в 
організмі дитини проходять зміни, 
котрі різко знижують опір хворобам. 
Це призводить іноді до тяжких на
слідків.

З аналогічним явищем більшість 
батьків стикається, коли віддає своїх 
дітей у садочок. Тоді діти частіше 
хворіють, особливо різними просту
дами, в них знижується апетит. Ці 
та інші ознаки дістали назву синдро
му госпіталізації.

Давайте спробуємо поставити себе 
на місце малюка. Він починає шука
ти пояснення тому, чому ж його від
дали в дитсадок, і робить для себе 
висновок: мама віддала його сюди, 
тому, що не схотіла більше сидіти з 
ним цілий день, як це було раніше. 
Чому? У кожної дитини чимало «грі
хів»: не доїла суп, забруднилась у пі
сочниці, не слухалася бабусі, розби
ла скло в книжковій шафі...

«Даремно я вчора не доїв суп, — 
думає малий, — треба було доїсти: 
мабуть, це і переповнило чашу тер
піння мами настільки, що вона відда
ла мене сюди»,

У перші дні дитині в садочку неза
тишно. Не те, ЩО тут обов’язково гір; 
ше, ніж дома, в будь-якій дитячій 
установі є свої плюси й мінуси. Але 
думка про те, що мама розсердила
ся на неї і тому віддала сюди, може 
довго непокоїти малюка. Він починає 
шукати вихід. Найлогічніший із них - 
стати зразковим, щоб знову завою
вати любов мами, щоб жити з нею 
дома, як і раніше. Багато батьків 
відзначають, що перші дні в садочку 
діють на сина чи доньку, як чарівна 
паличка: вони стають слухняними, 
ввічливими, з’їдають осе, що дають, 
прибирають іграшки тощо. Дитина 
таким чином «пояснює», яка вона хо
роша.

Наступного дня її знову ведуть у 
садочок і знову дома зона «пояс
нює». Але приходить ранок, мама ба
ре за руку і... І те, наскільки швидко 
захворіє дитинча - через три дні чи 
через місяць, залежить не стільки 
від його загартування і порядку в 
дитсадку, стільки від того, коли у 
нього закінчиться терпіння. Дитина 
захворює тоді, коли остаточно пере
конується: того, попереднього життя, 
коли мама була з нею разом цілий 
день, більше не буде.

Так от чи приблизно так реагують 
на серйозні зміни у їхньому житті 
менші діти, котрим спочатку важко 
адаптуватись у новому, середовищі, 
звикнути до чужої тьоті, яка замість 
мами і їсти дає, і спати вкладає. Стар
ші ж свою незгоду можуть висловлю
вати й так, як це робив вищезгада
ний хлопчик, популярно кажучи, брав 
маму змором. .

Однак, окрім суто психологічних 
причин для відмови Відвідувати ди
тячий садок, бувають причини й 
об’єктивні, про які дома дитина аоо 
не говорить, або до неї не дуже при
слухаються. Різноманітні джерела 
інформації, власні зустрічі Із заінте
ресованими людьми дають.змогу пе
реконатись, що деякі дошкільні дитя
чі заклади в силу різних причин не 
стали, на жаль, виховними закладами 
як такими. Про це ще мова. йтиме. 
Але закликаю всіх працівників дитя
чих садочків і ясел-садочків не сприй
няти цю спробу розібратися в проб
лемах дошкільних закладів як мож
ливість якось принизити роль.вихо
вателів, звалити на них всі гріхи. Я 
глибоко шаную їхню роботу, розумію, 

яка вона нелегка і, відверто кажучи, 
трохи аж співчуваю, бо щодня мати 
справу з кількома десятками «осо
бистостей», в кожної з яких свій ха
рактер, свої звички, нарешті, свої 
примхи — я чесно кажу, не справи
лася б. Та хочеться повести мову про 
ті проблеми, саме від яких і потерпає 
виховання в дошкільних закладах, які 
мітко показують, що широковжива
ним лозунг «Все краще — дітям!» 
сьогодні більше утопія, ніж оваль
ність.

Рішення детальніше ознайомитись 
з роботою міських дитячих садків 
особливо зміцніло після того, як ре
дакційна пошта принесла лист кірово- 
градки Л. Петрушенко. «Ви нічого не 
пишете про роботу дошкільних за
кладів, — тривожною струною брині
ло в ньому, — а там, виявляється, да
леко не все в порядку. їду якось з 
тролейбусі, поряд розмовляють жін
ки (із бесіди зрозуміла, що обидві 
працюють виховательками в дитячих 
садках). Одна запитує: «Ну як у тебе 
справи, як на роботі?». Інша відпозі- 

"СтРашенно важко, ти уявляєш 
■^(і) дітей у групі». Подруга їй ра
дить: «То відкрий кватирки — завтра 
половина буде на лікарняних». Як же 
мені свою дитину (а їй незабаром 
півтора року) віддавати в руки такій 
виховательці і де гарантія, що моя 
донька не попаде саме до неї?».

Одна з моїх колег, яка свого часу 
працювала в дитсадку, прочитавши ці 
рядки, іронічно зауважила: це вже 
свого роду професійний анекдот, 
тільки з дуже довгою бородою. 
Правда, раніше в ньому фігурувало 
менше число, а тепер, певно, у зв’яз
ку із зростанням дефіциту місць з 
дитсадках і яслах-садках зросла й 
відповідна цифра. Що можна сказа
ти з цього приводу? Тільки те, що 35 
дітей у групі — це ще не межа для 
дошкільних закладів у Кіровограді, 
та й мабуть, не тільки в нас. Маю 
добру знайому, виховательку, котра 
якось із розпачем розповідала: «У 
мене по списку 41(1) дитина а групі, 
уявляєш — 41! Ну хай троє-четверо 
щодня відсутні з різних причин, але 
ж 35—37 ходять. Як з такою кількіс
тю можна нормально провести за
няття? Чому я їх навчу, коли вони 
тільки перших 10—15 хвилин слуха
ють уважно, а потім у суцільному га
морі не чують не тільки мене, а й 
себе?

Велика перевантаженість дошкіль
них закладів — це причина і висо
кої захворюваності дітей, і по
ганого сприйняття навчального 
матеріалу, і їхнього . недостатнього 
фізичного розвитку, що дається 
взнаки дуже швидко. Якось у розмові 
з одним відповідальним працівником 
облвиконкому, що відає будівельни
ми справами, запитала: «Як ви ду
маєте, достатньо у нашому місті дит
садків і чи не мало вводимо їх щоро
ку?». «Мабуть достатньо, — почула у 
відповідь — усі ж уміщаються А чес
но кажучи, не знаю».

— Ну, по-перше, далеко не всі, бо 
як сказала інспектор по дошкільному 
вихованню управління народної осві
ти облвиконкому М. Г. Балашова, — 
черги на садочки при Кіровському 
і Ленінському райвідділах народної 
освіти все-таки є. І стоять в них не 
тільки мами, які ще з дітками в дек
ретних відпустках, а й ті, хто вже ви
йшов на роботу, але влаштувати ди
тину нікуди не може — немає місць. 
А, по-друге, дитячі садки Кіровогра
да м Олександрії буквально задихаю
ться від перевантаження, та на най
ближчий час перспективи їхнього 
розвантаження поки що немає. Бо 
що ті 2 садочки на 280 і 320 місць, 
котрі будуть .введені в обласному 
центрі в цьому і В наступному роках, 
коли є дошкільні заклади, де пере- 
вантаженість сягає шалених цифр/

Ось наприклад, три садочки Ленін- 
ського району обласного центру — 
№№ 31, 64, 66. У першому з них, роз
рахованому на 180 дітей, — фактично 
226, в інших, де мало б бути 280

АІОЧОТОК — відповідно 380 
і оУ4. У Кіровському районі ситуація 
теж не краща. У д/с № 30 у двох 
ясельних групах, в котрих має бути 
40 дітей, їх фактично 62, тобто якраз 
вистачає ще на одну групу. У д/с N2 48 
понад норму 70 дітей, у № 35 — 
близько ста. Але своєрідним «ре
кордсменом» є дитсадок № 24 де 
при наявності місць на 28о”дітей їх 
фактично 418. Тобто нескладні підра
хунки і результат — дошкільний за
клад перевантажений у 1,5 раза. Шо 
Це значить, найбільше розуміють, 
певно, вихователі, особливо старших 
ГРУП/ Де кількість дітей сягає до сорока. °

сандріявуплля», де мало б бути Чіп 
дітей, їх — 555! Як можна там поз 
цюзати, коли під одним дахом зібра- 
«о дітей не на один, а на даа(!) га. 

дочки. У цього підприємства 17 дит
садків і кожен перевантажений, а за
гальна цифра дефіциту дитячих місць 
сягає близько тисячі.

Цілком догадуюсь, що керівники 
вищезгаданих і неЗгаданих відомств, 
котрим підпорядковані названі са
дочки, можуть обуритися, мовляв, а 
скільки в наших дитсадках «невідом- 
чих» дітей. Не було б їх, можлизо, не 
було б і перевантаження. Для тих, 
хто не знає, поясню, що будь-яки^ 
відомчий садочок віддає до 25 процен

тів своїх місць у розпорядження рай
виконкому, на території якого зна
ходиться. Цілком імовірно, що поде
куди цей процент набагато вищий, 
але хіба винні в цьому і завідуючі 
дошкільними закладами, і працівни
ки райвідділів народної освіти, котрі 
просять: візьміть малюка, бо в наших 
садках всі ліміти вичерпані?

— Сьогодні у нас перевантажені 
майже всі садочки, — говорить пра
цівник міської санепідемстанції Світ
лана Іванівна Бродська, — і ні для 
кого це не становить секрету« Ось, 
наприклад, на 1 вересня минулого ро
ку у дошкільних закладах Кіровського 
району, розрахованих на 9383 місця, 
перебувало 11 666 дітей. У 1987 році 
дитсадки і ясла-садки м, Кіровограда 
були перевантажені на ЗО процентів, 
у 1988-му ця цифра зменшилась на 
28,5 процента. Начебто, становище 
виправляється, але оцей процент 
зменшився за рахуяок введення но
вих відомчих дошкільних закладів, бо 
в тих, котрі у системі управління на
родної освіти облвиконкому, процент 
дефіциту дитячих місць стрибнув )3 
35,8 до 38,6.

Що означає така скупченість дітей, 
мабуть, особливо пояснювати не тре
ба. Найперша і найгостріша пробле
ма — це негативно позначається на 
їхньому здоров’ї У Ленінському ра
йоні майже половина дошкільних за
кладів розташовані в пристосованих 
приміщеннях, де на особливий ком
форт розраховувати нічого. У групах 
тісно, залу для музичних занять і фіз
культури часто немає, своїх пралень 
теж немає, тому доводиться здавати 
білизну в міські, що суперечить пра

вилам гігісиІ' е вистачає ліжок — і 
в спальн/ то .звіть і в кімнатах 
Для ігор до=^литься ставити розклад
ні ліжка, яЖовСім не бажані для 
підростаючу дитячого організму.

У Кірозсь^у районі легше хоче 
тому розулм^і ЩО там із 36 садоч
ків 31 збудо-^ий за типовим проек- 
™11Алвз*Шти п’яти дВа-№Зі 
№ 21 — закривати негайно.
Особливо тр^ожне становище в тре
тьому садоч^ Санепідемстанція зби
ралася закрі2атИ його уже кілька ра- 

та кожн^о разу питання впира-

лось у те цвдітей діти н| садочку № і яслах-садчуУЙо'?і Д" 
повідно вихованці 2’КВЛ’
їх розкидав.при нинішній ’н2~^А* 
місць, не з*« ніхто. нестачі
- Дітей ]ас тільки по СПи<ш, _ 

13і, — заунІУє завідуюча - 'садком № 3 Надія АУНдріївн^Л’*’*- 
ненко, — фак^,чМЛ Єре"
більше сі.чд*ти. Тік що нвТ₽°ХИ 
у нас і тіс-.' ДУ*®

Як на таки тіснувата « .ливо для дти котрих, чк °6' 
хлібом не -ЯИи, а дай пгЛ кажУтЧ 
же особое розбіжишся ™' ГУ1

— Знаю^го ми на .санепідемс’*”7 на*^ій

сестра д'с 
на Боброва 
нас по тиле-:-
12 груп, де 
ча гак і тре^ « взагалі кі садки поігрупи, щоб Ллмалень‘ 
що це затж* домівка а ЗИДНо>

Що ж, 1<Отизмзумілий, о- СЙО< ДОНіИіл. и.'НОК 3Р°- 
стали для ^Чимось певн^ А?аклади 
НІЖ місце-’ Роботи ь,ль^им.
поведінка г-Атів, котоі РозУм*да й 

Т^сп ОДР‘ вс.пякичи 
Вжиття д/с моУ,Вати Рі- 
Вння В р;эн-Г ?' пи<"учн 
’ 9 основно ,нста^»- 
Iе’ а6О Жив» ДІ™ Тик- 
^НЗє т- 0 е в центрі 
гмі дуже Б°6р°ва.
і У Центр Вони
І,у- а зв£;е’«вдуть ди. 
Iй Донька ск^^ись

_ нашій 
ії, — говорить мед- 
І Лариса Олександрів- 
їм хочеться розіпхати 
садочках, де по 10— 

исть 280-ти — 380 і на» 
А я взагалі ~~

силами ні 
шення пр 
скарги й

_ У на 
хто або 1 
міста, 
То татозі 
собі При* 
тину І на 
можна, ’ 
Коли ж ! 
хтозна 
тільки не 
й той,

Поясню. Ч 
логічна служ 
перебуванні? 
шкільних зан 
МІСТЯТЬСЯ У л 
НЯХ, де 2CI : 
вані.- У тре ь 
немає гаряче 
8 каструлях, 
лення теж Н- 
ИОТеЛЬН: 3 На) 
міщенні. Не 4 
пожежники, 
ки як Журна, 
вишукує за u 
тя. Хай звич 

ПрОТб € й 
хочеться ОСО 
Два садочки 
Декабристів 
курсують а; 
Пил, шум. гал 
пи —. хіба це 
дихати на пс 
вмістом бенз 
ГІДУ 3 ЛОВІТр 

Не розум? 
батьків, котр 
ЛЯТЬ вище ДІ

— Подібні 
ИьОм> ЛОТИ|! 
містився бші 
воду, ---ЗГА£

йому вихоза 
балашоаа. — 
по в аварій« 
падала а баї 
не закривані 
зом та й каж 
робите? Ваші 
Закрили такі 
з цими, що 
рішуаати.

Однак ста 
лясться, не 
щенні. прнс 
ний заклад, 
дібна пригод 
№ 27, який 
прийняв пер 
лого року. Ч 
після прим* 
комісією, у 
повним ход 
роботи, в Я1 
викликало 
рання.

— Доаел< 
М. Г. Балаи 
пери на стс 
чого не мо 
зів праві С 
наші будів 
таке працк 
того корис 
так і лиши 
видавати * 
до експяу, 
здають. Як 
сії ці об’єк 
» тепер рс 
здали, інш 
роботи — 

Виявляєі 
пробувана 
дошкільно 
пиво дітеі 
демстанці 
цію»: аия 
садочку 
Причина 
сягає і н< 
тів. А яки 
голови ДІ 
такий от 
рослі дя^ 
6уд2». Д 

; телефони 
дитячим 
Це не єд

— Дон 
но лідва 
дихають

От вам
І знов^ 

про їхні 
«Кіровог 
би в цих 
порядок 
мабуть і 

і як годі
№ 58 ч< 
водопрс 
питна ві 
не аідпі 
свою ч<

І ня захв 
гепатите
- Це 

місті. — 
який да 
фекційь 
віть нвз 
справля 
дітей!

І садочка
і ЗвфЮ .
І заклад?
• тіа,. де
! й дівча
І і підлії
» роба ТІ



мства 17 дит- | 
ажений, а за- І 
дитячих місць

Ю керівники 
іних відомств, і 

незвані са- 
ся, мовляв, а 
ках «невідом- І 
і, можливо, не 
ня. Для тих, 
до будь-який 
до 25 процен-

вилам гігієни не вистачає ліжок — і 
8 спальна ’с звіть і в кімнатах
для ігор доВо лС» ставити розклад- 
н! ліжка, які Зовсім не бажані для 
підростаючОго3дитячого організму.

у КіРовськеЛ оайоні легше хоч в 
ТОМУ розумінні «о там 13 36 саД°ч- 
юа 31 збУДов '=,иий за типозим проек-

Але 3 Решти п в7И два — № З і 
закривати негайно. 

Особливо трИс0*нв становище в тре
тьому садочкуХ^еПІАЄМСтанція зби" 
ралася закрИааТИ його уже кілька ра- 
зіа* та кожного рвзу питання впира

впорядження рай- 
торії якого зна- 
овірно. що пода- 
набагато вищий, 

И»ому І завідуючі 
цами, і працівник 
анс- освіти, котрі 
ілюка, бо в наших 
черпані?
5С перевантажені 
— говорить пре- 
тідемстанцн Світ
ська, — і ні для 
пь секрету. Ось, 
есня минулого ро
зладах Кіровського 
<ик на 9383 місця, 
дітей. У 1987 році 
іки м, Кіровограда 
іі на 10 процентів, 
эа зменшилась на 
уебто, ста н.о вище 
е оцей процент 
£ИОК введення но- 
гьних закладів, бо 

емі управління на- 
иконкому, процент 
місць стрибнув ІЗ

> скупченість дітей, 
іояснювати не тре- 
їйгостріша пообле- 
ю позначається на 
У Ленінському ра
ин^ дошкільних за-
<’. -з пристосованих 
<а особливий ком** 
ги нічого. У групах 
жчних занять і фіз- 
має, сзо? пралень 
доводиться здавати 
40 суперечить лра-

лось у те, що дітей діти нікуді. У дит
садочку № 3 яслах-садку N2 21 від
повідно 115 » і 31 вихованців. Куди 
їх розкидати гри нинішній нестачі 
місць, не знав ніхто.

— Дітей у тільки по списку — 
131, — зауважує завідуюча яслами- 
садком № 21 Надія Андріївна Єре
менко, — ХОАИТ* фактично трохи 
більше сімдесяти. Так що не дуже 
у нас і тісне

Як на мене; <о таки тіснувато, особ
ливо для дітем^ котрих, як кажуть, 
хлібом не гоДУй, а дай погасати. Тут 
же особли&о не розбіжишся.

__ Знаю я, чого ми на заваді нашій 
санепідемстан4і, — говорить мед
сестра д/с № ■'Лариса Олександрів- 
на боброва, ’,м хочеться розіпхати 
мас по тилових садочках, де по 10—- 
12 груп, де заїсть 280-ти - 380 і на- 
че так і треба * я взагалі за малень
кі садки по 4 гРупи, щоб було видно, 
що це затишна домівка, а не казарма. 
'що Ж/ ПЗТр’ОТИЗМ цих жінок ЗРО- 

зумілий, бо дошкільні заклади
/•тапи ДЛЯ НИХ КИМОСЬ ПЄВНО біЛЬШИМ, 

МІЖ місцем ДЛІ роботи. Зрозуміла й 
оор^дінка батьків, котрі всілякими 
Типами намагаться блокувати рі- 
шення про захХ’яЯ А С М° ?’ ПИТИ 
гидпги й пр°х ння 8 різні інстанції.

_ у нас ТУТ 9 Повному діти тих, 
або лрааК*' абг° живе в центрі 

Х - та —<у.ояснюе , о Боброва- —
То чагові МТ*‘ Дуже зручно. Вони 
собі ПРИЇ*У7ОТ/ ЇЄНГ₽' за.ведуть ди‘ 
со : ип оооОТ/ А ввечер, скупитись 
тину . *£Ин 44 Донька під боком.. 
МОЖИ , 3акриНіТь цей сгдочок, то 
Коли дадуть, бо з центрі оце
хтОЗН мяший ‘ Двадцять перший, та 
тільну вириватимуть,
й той, кажу

Поясню, чому санітарно-епідеміо
логічна служба вважає недоцільним 
перебування дітей у названих до
шкільних закладах. По-перше, вони 
містяться у пристосованих приміщен
нях, де всі зручності теж пристосо
ванії У третьому садочку, наприклад, 
немає гарячої води, доїздиться гріти 
в каструлях. Централізованого опа
лення теж немає, а щось на зразок 
котельні знаходиться в самому при
міщенні. Не знаю, як на це дивляться 
пожежники, я — негативно. Не тіль
ки як журналіст, котрий наче так і 
вишукує, за що б вчепитись, а й-як ма
ти. Хай, .звичайно, лихо обминає...

Проте є й інша причина, на якій 
хочеться особливо наголосити. Оби
два садочки знаходяться на вулиці 
Декабристів, по якій цілісінький день 
курсують автомашини й автобуси. 
Пил, шум, гам, автотранспортні вихло
пи — хіба це місце для дітей? Чим же 
дихати на прогулянці — підвищеним 
вмістом 6енз(а)пірену чи формальде
гіду з повітрі?

Не розумію, ну ніяк не розумію 
батьків, котрі особисті зручності став
лять вище дитячого здоров’я...

Подібна ситуація була з колиш
ньому чотирнадцятому садочку, що 
містився біля олієекстракційного за
воду, — згадує інспектор по дошкіль
ному вихованню Марія Григорівна 
Балашова. — Там теж приміщення бу
ло в аварійному стані, стеля ледь не 
падала, а батьки писали скрізь скарги: 
не закривайте. Я їх зібрала якось ра
зом та й кажу: «Люди добрі! Що ж ви 
робите? Вашу ж дитину отут приб’є...». 
Закрили таки той садочок, тепер ось 
з цими, що в центрі, щось треба ви
рішувати.

Однак стеля могла впасти, вияв
ляється, не тільки в старому примі
щенні, пристосованому під дошкіль
ний заклад. Цілком імовірно, що по
дібна пригода може відбутись і з д/с 
№ 27, який, якщо вірити паперам, 
прийняв перших діток у вересні мину
лого року. Чому якщо вірити, бо навіть 
після прийняття об’єкту державною 
комісією, у садочку ще місяців три 
повним ходом ішли післябудівельні 
роботи, в які залучались і батьки, що 
викликало їхнє справедливе обу
рення.

— Довелося наслухатись від них,— 
М. Г. Балашова перекладає якісь па
пери на столі. — І заперечити їм ні
чого не можу, бо праві еони, сто ра
зів праві. Скільки вже говорилося, що 
наші будівельники давно забули, що 
таке працювати високоякісно, а яка з 
того користь? Як була штурмівщина, 
так і лишилась, як старались раніше 
видавати напівфабрикати за готовий 
до експлуатації об’єкт, так і тепер 
здають. Як приймали державні комі
сії ці об’єкти із закритими очима, так 
і тепер роблять. Ви уявіть собі: одні 
здали, інші прийняли садочок, а там 
роботи — непочатий край.

Виявляється, що і це не останні ви
пробування, котрі чекали працівників 
дошкільного закладу, батьків і особ
ливо дітей. Черговий візит в санепі
демстанцію приніс ще одну «сенса
цію»: виявляється, в новоспеченому 
садочку закривається кілька груп. 
Причина — вологість у цих групах 
сягає і навіть перевищує 85 процен
тів. А якщо популярно, то із стелі на 
голови дітям частенько капає вода— 
такий от «сюрприз» залишили їм до
рослі дяді-бракороби з БУ «Цивіль- 
6уд2». До того ж, як вияснилось у 
телефонній розмові із завідуючою 
дитячим садком Л. М. Яворською, — 
це не єдина біда.

— Допікає нас каналізація. Постій
но підвал затоплює. Уявляєте, чим 
дихають наші діти?

От вам і новосели!
і знову про будівельників, вірніша, 

про їхні дитсадки (№ 58 і № 6 тресту 
«Кіровоградбуд»), Здавалось би, хоч 
би в цих дошкільних закладах навели 
порядок, свої ж діти — не чужі, та 
мабуть і за своїх серце не болить, бо 
як тоді пояснити той факт, що у д/с 
№ 58 часто-густо бувають прориви 
водопровідних і каналізаційних ТРУ®' 
питна вода відповідно забруднена 
не відповідає нормам ГОСТу, що 3 
свою чергу призводить до зростан
ня захворювань дітей інфекційним 
гепатитом — хворобою Боткіна.

— Це єдиний дошкільний заклад у 
місті, — говорить С. О. Бродська, — 
який дає нам підвищену кількість ін
фекційних захворювань. Соромно на
віть казать, невже будівельники не 
справляться з такою ось бідою для 
дітей!

КЩО вже мова зайшла про 
хвороби, то треба згадати 
про той цікавий і корис
ний досвід у боротьбі з ни
ми, який вже € у деяких 

садочках міста Маю на увазі органі
зацію на базі дошкільних дитячих 
закладів фізіотерапевтичних кабіне
тів, де доліковуватимуться хлопчики 
Й дівчатка, що прийшли з лікарняних, 
І підліковуватимуться ті, в кого хво
роба тільки починається й справитись

із нею можна за допомогою фізіо
терапевтичних процедур. Я бачила 
такий кабінет у 65-му садочку (завод 
радіовиробів), правда він ще не 
функціонував, бо апаратура тільки 
встановлювалась, але уявіть собі, що 
там буде: апарат «Здоровье» — при
значений для приготування кисне
вої піни, що використовується з 
лікувальною метою: гальванізатор 
«Поток-1» для впливу постійним стру
мом на організм людини для ліку
вання і профілактики, а також для 
проведення лікувального електрофо
резу; маячні кварци, де діти з про
філактичною метою одержують штуч
не сонячне опромінення для знижен
ня вірогідності інфекційних і простуд
них захворювань, апарат УВЧ — для 
місцевого лікувального впливу елек
тричним або магнітним полем ультра
високої частоти тощо.

Кабінети з такою чи подібною апа
ратурою уже працюють в кількох мі
ських садках, однак в 65-ий мене 
привів трохи інший досвід — зі слів 
С. О. Бродської знала, що тут з ве
ресня минулого року працює сана
торна група для діток ясельного віку.

— Є така, — згодна завідуюча Н. В. 
Шаповаленко. — Там малюки від ро
ку до трьох, всього 18. Відбирає їх 
наш лікар В. П. Листова, і зрозуміло, 
що це діти, котрі часто хворіють. Ва
лерія Петрівна оглядає їх щодня, при 
необхідності призначає потрібні про
цедури — інгаляції, масажі, вигрі
вання. Чим відмінна санаторна група 
від звичайної ясельної? Тут дітки до 
півтора року сплять два рази в день, 
з півтора до трьох — один раз, але 
сон у них продовжений. Дітей не бу
дять, кожний встає тоді, коли проки
неться сам. Харчування посилене, 
більш вітамінізоване; овочі, фрукти, 
соки — завжди і в достатній кіль
кості.

Хлопчики й дівчатка знаходяться в 
цій групі до трьох місяців. Якщо за 
цей період повторного захворюван
ня не було і дитина зміцніла, то во
на переводиться в свою звичайну 
ясельну групу. А на її місце прихо
дить хтось інший, кого простуди ніяк 
не хочуть залишати.

У ВО по сівалках «Червона зірка», 
де дитячих садочків аж дев’ять, ідуть 
розмови про те, щоб з оцих дев’яти 
один зробить санаторним. Там теж 
збирали б дітей, котрі часто і довго 
хворіють. Поки що ця ініціатива 
профкому особливого ентузіазму се
ред батьків не викликала і знову пи
тання впирається у те, що для бага
тьох зміниться адреса садка, а це ви
кличе додаткові проблеми. Поки ж 
що соціологічна служба об’єднання 
проводить спеціальне анкетування 
батьків, і за його результатами буде 
прийняте відповідне рішення.

Коли вже заговорили про спеціалі
зовані дитсадки, гріх було б обмину
ти питання про дошкільні заклади 
для діток із порушеною психікою, 
тих, котрі погано бачать і чують.

Відносно перших, то їм буде від
даний д/с № 12 біля телерадіоцентру, 
подалі від вуличних криків і шуму. 
Для дітей із зниженим слухом є спе
ціальна група в д/с № 48, розрахова
на на 12 дітей. Це мене трохи дивує, 
бо навіть з власного досвіду знаю, 
що в нашому місті таких дітей нема
ло, в усякому разі більше, ніж 12. А 
от відносно садків для діток із пев
ними дефектами зору поговоримо 
детальніше.

— Років два тому, — розповідає 
завідуюча офтальмологічним відді
ленням міської дитячої поліклініки 
№ 1 В. М. Гайка, — у нас в Кірово
граді ця проблема стояла дуже гост
ро, бо для таких діток був відведе
ний маленький д/с № 51 на 4 групи, 
який аж ніяк не міг вмістити всіх ба
жаючих. Приміщення там було в ава
рійному стані, тому після довгих хо
дінь, розмов, засідань вирішили, що 
в Ленінському районі цих діток прий
ме після капітального ремонту 46-й 
садок, у Кіровському — 29-й. Якщо 
останній повністю розрахований на 
дітей із певними дефектами зору, то 
в 46-му із восьми груп тільки чотири 
складаються з них.

— Ми хотіли б, звичайно, — вступає 
в розмову завідуюча В. П. Васькінз,— 
щоб у наш садочок, гак як і в 29-ий 
ходили дітки, яким потрібне спеці
альне лікування. На жаль, гі 4 групи 
нормальних здорових дітей практич
но діти нікуди. Самі бачите^ яка си* 
туація з садочками. Тому домовили« 
лися з міським і районним керів
ництвом щороку, провівши до школи 
старші групи, в ясельні набирати 
тільки діток так би мовити нашого 
профілю. Ось так через кілька років 
і станем спеціалізованим дошкільним 
закладом.

— Це звичайно, дуже добре, що у 
нас така перспектива, — Валентина 
Михайлівна Гайка показує мені свої 
записи, — але подивіться — у мене 
зараз на черзі в цей садочок 103 ді
тей: 60 — з косоокістю, 48 — 3 по

СТАВИМО
ПРОБЛЕМУ

ниженим зором. їм потрібне негайне, 
чуєте негайне, лікування. У садку во
ни б його мали, бо там для цього всі 
умови, а так кожний втрачений день, 
тиждень, місяць — ще одна втраче
на можливість їх вилікувати. Якщо з 
двох років не приступити до лікуван
ня, запустити хворобу, тоді асе — 
шанси втрачені. Я колись працювала 
у військкоматі в комісії то жахнулась: 
щоб вибрати 200 здорових хлопців з 
нормальним зором, треба було пере
глянути більше двох тисяч допризов
ників. Ось вони, наслідки ставлення 
до соціальних проблем, адже турбота 
про^здоров’я дітей, котрим ще жити 
й жити, повинна бути над усе...

ИСАТИ ще можна багато, 
бо згадані в матеріалі 
проблеми — тільки невели
ка частина того, про що хо
тілось сказати. Діти — на

ше майбутнє, тому щасливо жити зо
ни повинні і сьогодні. Не тулитися 
утрьох на квадратному метрі, не боя
тися, що з стелі відвалиться шматок 
чи сипоне холодним «душем», диха
ти чистим повітрям, а не бензинови
ми вихлопами. Турбуватися про це 
повинні дорослі, всі, незважаючи на 
те, свої діти в садочку чи «невідом- 
чі».

Можна було б конкретніше сказа
ти про зловживання службовим ста
новищем колишніх в. о. завідую
чої дитсадка № 48 К. І. Соломієн- 
ко та завгоспа Г. В. Торохтій, котрі 
за грубі порушення державно-фі
нансової дисципліни, а ясніше — 
за приписки наказом по Кіроя- 
ському райвно від 28 листопада 1988 
року звільнені з роботи. Проти них 
порушено кримінальну справу, але, 
враховуючи, що такі дії вони здійс
нили вперше, свою вину визнали пов
ністю і глибоко розкаюються, нане
сені збитки райвно повністю відшко
дували, з місця роботи характери
зуються позитивно і можуть випра
витись без застосування криміналь
ного покарання, а при допомозі за
ходів громадського впливу, справа 
була припинена.

Не можна не сказати ще про один 
важливий аспект у вихованні наших 
дітей — навчанню їх рідної мови. Із 
70-ти садочків Ленінського і Кіров- 
ського районів тільки 12 — україн- 
ськомовні, в інших, як ви зрозуміли, 
і спілкування і навчання йде росій
ською мовою. Правда, в цих садках 
один дань виділений для української 
мови, але як діти нею «розмовля
ють», довелось почути. Дехто закли
кає не акцентувати увагу на цій проб
лемі, є, мовляв, важливіші. Коли спо
творюється рідна мова, чуєш і бачиш 
ззерхнє ставлення до історії нашого 
народу, істинно народних традицій, 
обрядів, бо вони «хахляцькі» — не 
може бути справи важливішої для 
нас, як для українців!

Журналістам часто докоряють, що 
витягнім на світ білий проблеми з то
го чи іншого питання, еони обмежу
ються лише критикою, не підказуючи 
реального виходу. Що можна сказа
ти з піднятого нами питання? Вислов
люю думку зацікавлених сторін, які, 
певно, ■ найкраще знають становище 
сьогодні і уявляють перспективу 
завтра.

Працівник санепідемстанції С. О. 
БРОДСЬКА:

— Будувати і ще раз будувати, щоб 
трохи розвантажити нині існуючі са
дочки. Там, до немає хоч якогось 
приміщення для занять фізкульту
рою, робити невеликі прибудови, шу
кати інші способи, аби діти росли 
жвавими, рухливими, а не страждали 
ще змалечку гіподинамією.

Інспектор управління народної ос
віти М. Г. БАЛАШОВА:

— А будувати хочуть не всі. Ось 
погляньте, які організації не мають 
своїх садочків: обласний відділ охо
рони здоров’я, обласні управління 
торгівлі, побутового обслуговування 
тощо. Коли вже важко самим збуду
вати, то хоч би скооперувалися. Не
великий садочок є на птахокомбінаті. 
Треба хоч би ще по одному на швей
ній і панчішній фабриках, ремонтно- 
механічному заводі, ЗО по сівалках 
«Червона зірка». Ливарний завод до 
1 липня минулого року мав вигото
вити (а немає до цих пір) хоч би пер
ший екземпляр Із комплексу фіз
культурного устаткування для дитя
чих дошкільних закладів.

Щодо того, щоб у новозбудованих 
дитсадках не було таких «сюрпризів», 
як у 27-ому.„ Що тут можна рекомен
дувати — тільки працювати совісно, 
робити так, як робив би у власній 
квартирі. Щоб на голову капало у ду
ші, а не ч гпальні. Гак, як дітям.

Ольга ПИЛИПЕНКО.

Звичайно, були 
в отого хлопчика 
якісь свої 
причини, аби 
відмовлятись 
іти в дитячий 
садок, але 
найбільше жаліла 
маму, бо весь час, 
поки тролейбус 
їхав, а дитя 
голосило, вона 
аж буряковіла 
під поглядами 
пасажирів.

«Рекордсменом» 
мимоволі став 
олександрійський 
дитсадок № 37, 
розрахований 
на 320 дітей. 
Фактично м< 
у ньому 
виховується 555!

— Не закривайте 
садочок!
благають батьки. 
Дарма, що 
в ньому немає 
гарячої води 
чи стеля
ось-ось впаде...—“
В чиїх інтересах 
такий
«патріотизм»?.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

28 січня. 1989;року



ДО 17
І СТАРШІ

Є ордени, є
До краєзнавчого музею зайшов немолодий, 

еле підтягнутий чоловік з планками урядових 
нагород на піджаку. Особливо довго простояв 
ВІН у кімнаті, що розповідала про перші деся
тиліття Радянської влади на Добровеличківщи- 
ні. Тут до нього й підійшли шестикласники се
редньої школи.

— Моє дитинство і юність у ці роки минули 
тут, — пояснив дітям ветеран. — Незабутні 
Піонерські роки...

Червоногалстучна дітвора запросила тоді 
К. В, Мелешка до своєї школи. Звідтоді (а ми
нуло сім років) ветеран налагодив стосунки Із 
рідним краєм. Нині в краєзнавчому музеї зна
ходиться експонат, подарований Кіндратом 
Вакуловичем — гільза із землею з-під міста 
Істри Московської області: там наш земляк був 
поранений, обороняючи від гітлерівців столи
цю у складі 9-ої гвардійської Білобородівської 
дивізії.

і медалі...
Недавно К. В. Мелешко побував на Кірову 

градщині. У рідному селі Марковому, у Доб* 
ровеличківці, у районному Палаці піонерів оу» 
стрічався з піонерами, комсомольцями. Кіль
ка днів гостював у школярів обласного центру,

Нині ветеран живе у місті ЛенгерІ Казах
ської РСР, часто виступає перед молоддю, 4 
заступником голови ради ветеранів війни прй 
міському військкоматі.

Землякам К. В. Мелешко пообіцяв написати 
спогади про піонерську і комсомольську 
юність, про ті бурхливі й складні 20-і роки не 
території нашої області, свідком яких він бувй

Наш кор.

На знімну: ветеран піонерського й ком
сомольського руху на Кіровоградщині, кавалер 
двох орденів Великої Вітчизняної війни І ступеня? багатьох медалей К, В. МЕЛЕШКО.

ватися

Мова полонила 
мене 
милозвучністю* 
«З Новим 
роком’», «січень», 
«липень», 
«жовтень», 
«неділя»... Хочу 
знати цю мову.

Я листуюся з ветераном Велико? 
Вітчизняної війни, кіровоградцем І. С, 
Грекулом, якому свого часу допо
могла знайти родину його воєнного 
побратима. В останньому листі Іван 
Степанович надіслав мені листівки й 
календарики українською мовою. Мо
ва полонила мене милозвучністю: 
«З Новим роком!», «січень», «ли
пень», «жовтень», «неділя»... Хочу 
знати цю мову, а тому прошу моло
діжну газету опублікувати мою адре
су. Може в кого з моїх українських 
ровесників виникне бажання листува
тися зі мною. Звичайно, поки що я 
відповідатиму російською, але щоб 
писали мені листи українською мо
вою.

Кілька слів про себе. Навчаюсь у 
фінансовому технікумі, останній рік. 
Коло інтересів — широке: літерату
ра, музика, людинознавство...

Моя адреса: 659700, Алтайский 
край, г. Горно-Алтайск, ул. Горно- 
Алтайская, 45, кв. 10, Бедаревой Ири
не Юрьевне.

У лютому—березні я проходитиму 
переддипломну практику за адресою: 
659438, Алтайский край, Целинный 
район, є. Поповичи.

ДИСКУСІЇ ПОТРІБНІ
«Перебудова і ми» •— так назвали піонери 

м. Кіровограда дискусію про сьогоднішній день 
піонерських справ. Проект конкретних пропози
цій і змін у діяльності піонерських організацій 
обговорювався 15 січня в обласному Палаці піо
нерів та школярів бурхливо, полемічно.

Обговорення проекту велось у трьох секціях: 
•♦Піонери, їхні права й обов’язки», «Піонерська 
організація і...», «Зміст діяльності піонерської 
Організації». Працював прес-центр, з допомогою 
якого був налагодженні! зв’язок тліле секціями: 
якщо якесь питання не могли розв’язати в одній 
секції — просили допомоги у сусідів.

Найгарячішою була остання дисівусІЙна годи
на: біля мікрофона вишикувалась черга? Вияв
ляється, не такі вже й пасивні сьогоднішні піоне
ри.

А з яким захопленням учасники дискусії огл^*** 
дали піонерський ярмарок; пародії, шаржі 
теми піонерського життя, жартівлива піонерська 
мода і антиреклама — активно минав час у пе
рервах між дискусійними годинами.

Такі дискусії потрібні сьогодні піонерам. Вони 
допоможуть нам зробити піонерську організа
цію такою, про яку мріють жовтенята, зодягаю* 
чи галстук, — цікавою, енергійною, неформалы* 
ною.

Т. ВОРОНИНА, Л. ПАРСЕНТЬЄВА, 
члени прес-центру.

На ін! мну: працює прес-центр диснусії... 
Фото В. ЮРЧЕНКА.

Один з учасників 
«круглого столу», 
нотатки з якого 
ми сьогодні 
публікуємо, 
сказав так: 
«Піонерську 
організацію 
створили собі 
дорослі, аби їм 
було чим 
займатися».
Не виправдовує 
вона себе. Раніше 
піонери були 
лідерами. А тепер 
що не клас, то 
піонерський загін. 
А в піонери 
як приймають? 
Вишиковують 
у шеренгу 
і! пов’язують 
Галстуки. 
Комсомольці 
не йдуть 
до піонерів. 
Отже, де взяти 
лідера — 
питання 
залишається 
відкритим.

ПІОНЕРИ ЧИ ГАЛСТУКОНОСЮ

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» 

18 січня 1989 року

Ми говоримо про перебудову нашого су
спільства, про перебудову усіх його ланок —» 
тому жодна з них не може залишитися такою, 
як була.

А якою була наша Кіровоградська міська 
піонерська організація! (Точніше, якою вона 
залишається, бо про перебудову щойно поча
ли тут говорити|. Такою, що перестала відпо
відати тим вимогам І завданням, які ставилися 
перед нею у дні її заснування. Настав час 
щось змінювати. Зібралася ініціативна група 
«Перебудова». Було проведене опитування 
піонерів і піонерських працівників, батьків, 
учителів. Виявилося багато проблем. Саме про 
них і говорилося тоді у обласному палаці піо
нерів та школярів. Один з учасників «круглого 
столу», нотатки з якого ми сьогодні публікує
мо, сказав так: «Піонерську організацію ство
рили собі дорослі, аби їм було чим займати
ся».

Що ж, ножен має право на свою думку. А дум
ки звучали різні, були навіть завчені доповіді 
(страшно, але вони звучали з дитячих уст), ні
бито майже все гаразд у піонерській організації 
і треба лише «щось трошки змінити» І т. д. Бу
ли думки зовсім несподівані.

У зустрічі, звичайно, не могли взяти участь 
усі піонери, комсомольці, усі зацікавлені. Тому 
якщо у ногось виникнуть свої думки, пропози
ції, ідеї, — надсилайте на адресу редакції. Тіль- 
ни спільними зусиллями можна зрушити справу 
З МІСЦЯ.

С. ПИРІГ, СШ Н® 9, голова ради загону: 
Раніше піонерська організація існувала поза 
школою. Потім її перенесли в школу. У бага
тьох школах вчителі надто вже піклуються про 
піонерів. Хоча у нас в школі ця проблема не 
така вже й велика. Але, на мою думку, піонер
ська організація повинна бути поза школою.

ЗАПИТАННЯ: А що зміниться, коли не буде 
піонерської організації?

С. ПИРІГ: Пропаде інтерес до навчання. Тоді 
будуть створюватися неформальні організації,

Л. А. ЛЕГЕЗА, організатор позакласної роботи 
СШ № 5: Не думаю, що нам треба відгороджу
ватися. Нам потрібна співдружність Мета ж у 
нас. одна — одержати знання. Ми єдине ціле, 
інакше нуль нам ціна. Я особисто ніколи нічого 
не забороняла школярам —- робіть, виявляйте 
ініціативу. А де та ініціатива? Ніхто не задуму
вався над тим, що треба зробити, аби жити ці
каво. Чому ми. вчителі, повинні питати; ходили? 
відвідали?

РЕПЛІКА: Дехто каже, що нічого перебудо
вувати не треба. Отже, йому і так добре: ти
хенько сиджу собі і нехай ніхто мене не чіпас.

С. ТКАЧ, старша піонервожата СШ № 6: 
Чому ж зникла ініціатива? Є й об’єктивні при
чини. Двозмінне навчання інколи не дає мож
ливості навіть зустрітися, не те, аби щось зро

бити. А перенасиченість заходами! Змучилися 
учні від усього цього, набридла їм одноманіт
ність.

А от відштовхувати вчителів не варто, по
винна бути лише співпраця.

ЗАПИТАННЯ: А з чого починається співро
бітництво? І чи не переходить воно у коман
дування?

С. ТКАЧ: Більше довіри — і пасивним, і ек- 
тивним піонерам.

І. І. ВИНОКУРОВ, завідуючий методичним 
відділом обласного палацу піонерів: Ще про 
піонерську ініціативу. У нас в штабі міської 
піонерської організації є 10 піонерів. І жодно
го разу всі 10 разом не зібралися. А якби ди
ректор сказав, що треба, то усі тоді прийшли б.

A. СВАТОК, член комітету комсомолу СШ 
№ 16: Не треба тепер піонерської організації. 
Не виправдовує вона себе. Раніше піонери бу
ли лідерами. А тепер що не клас, то піонер
ський загін. А в піонери як приймають? Виши
ковують у шеренгу і пов'язують галстуки.

РЕПЛІКА: Неправда! Зайдіть у третій клас і 
скажіть, що завтра будуть приймати в піонери: 
«Ура!» всі кричатимуть. Це згодом інтерес про
падає.

П. ЗАХАРОВ, комсомолець СШ № 16: Нащо 
ми підтримуємо цю формальну організацію? 
Треба відділити її від школи, тоді кількість 
перейде в якість. А вчителі взагалі не повинні 
втручатися. Дійшло до того, що піонерська 
організація стала бюрократичною і якоюсь 
«зобов’язалівкою». Вона повинна існувати, але 
входити до неї мають ті, хто бажає бути піоне
ром.

РЕПЛІКА: В мене є пропозиція: давайте ви
ведемо зі школи піонерську організацію. Експе
риментально.

І. І. ВИНОКУРОВ: Давайте спочатку запитає
мо в піонерів, чи потрібна їм їхня організація.

B. КВАША, 4-А клас', СШ № ЗО: Це традиція 
30-х років. Тому вона і потрібна.

А, БАРАБУЛЙ. 6-В нлас, СШ № 6: Потрібна 
для того, щоб кожен піонер не існував окремо, 
щоб був колектив.

Д. СОРОКІН, загоновий вожатий, СШ № 34: 
Потрібна для того, щоб виховувати справжньо
го борця за переконання, чуття колективу.

Д. ЯСТРЕБОВ, голова ради дружини, восьми
річна школа N° 2: Потрібна як дитяча організа
ція. щоб бути об’єднаними школярами.

О. БУЗЯН, член ради дружини, СШ № 16: 
Піонерська організація може називатися по-різ
ному, але об’єднувати вона має людей за Інте
ресами, по дружбі.

C. ТКАЧ, старша піонервожата СШ Н® 6: 
Навіщо створювати іншу організацію? Краще 
цю перебудувати, щоб жити цікаво.

Н. ДЗЕЦЮМ, старша піонервожата восьми
річної школи Н8 2: Потрібна піонерська орга

нізація! Вона повноцінно працюватиме, якщо 
їй допомагатиме комсомол, піонервожаті. Ді
ти не знають, що їм робити і як їм робити. Ді
тям треба допомогти.

Я. А. ЛЕГЕЗА, організатор позакласної робо
ти СШ № 5: Організація потрібна. Форми мі
няти треба, підходи. Скільки вже можна про
водити «меропріятія». Піонерська організація 
цікава для 3, 4, 5 класів. Далі вона втрачає свої 
позиції. То може варто говорити за це, чи 
потрібна вона для 6—7 класів? Ось тут треба 
думати.

Р. І. ВИНОКУРОВ: Може вона не потрібна та
ка, якою вона є зараз? Як її перебудувати? Са
ме час поговорити пре піонерського лідера. 
Від нього стільки залежить!..

B. ЖАШКЕВИЧ, СШ № 16: Вибирати лідера 
повинні лише піонери. І зі своїх товаришів, а 
не зі старших.

Г. КУХАЛЬСЬКА, голова ради дружини, СШ 
Н® 18: Не обоє язково. Лідер — головна особа. ь 
І ним може бути навіть і старша гііонервожа- 
та, наприклад. А вчителі тільки мають допома
гати і спостерігати.

РЕПЛІКА: Нащо тоді лідер, коли знову вчи
телі...

Г. КУХАЛЬСЬКА: Маю на увазі справжнього 
лідера, за яким підуть інші.

Д. ЯСТРЕБОВ, голова ради дружини восьми
річної школи № 2: Лідеро/л повинна бути рада 
дружини. А кожен член ради дружини — лі
дером у своє/лу колективі.

О. МАКСИМОВА, старша піонервожата СШ 
№ 29: Комсомолець поеинєн стати лідером 
для піонерів.

РЕПЛІКА: А де взяти такого лідера?
C. ТКАЧ, старша піонервожата СШ Н® 6: 

Моя думка така — лідер повинен бути із стар
ших. А де взяти? Може б і сам хтось назвався.

І. ВИНОКУРОВ: Комсомольці не йдуть до 
піонерів. Отже, де взяти лідера — питання 
залишається відкритим

Розмова за круглим столом йшла не одну 
годину ми не в змозі передати її усю. Го
ворилося і про те, як зробити, щоб піонерська 
організація стала престижною, як позбутися 
нероб, чи не рано в третьому класі вступати и 
піонери, чи можливо створити в одній ШКОЛІ! 
декілька піонерських дружин і чи налагодить 
це стан справ. Отож, справді проблем в піо
нерів Зібралося стільки, що важко собі уяви
ти, як самі піонери з ними справляються. Але 
дров наламали не самі піонери, а й ми. дорос*- 
лі. Чи не так!

Записала І. ТАРАСЕНКО.



IIЕй ЛИСТ З-ПОМІЖ ДЕСЯТКА
Ц ІНШИХ, ЯКИМИ ЩОДНЯ БЛ

ГАТА РЕДАКЦІЙНА ПОШТА, ОД
РАЗУ ЗМУСИВ МЕнГвіДКЛАСТИ 

БУДЬ-ЯКІ НАГАЛЬНІ СПРАВИ 

УБІК.

«Голові обласної ради 
воіиіо-інтернаціоналістіа 
СУНЦ'ЯВу Ігореві.

Я, Осипенко Юрій Володимиро
вич. народився 13.3.65 р., був за
суджений 21 грудня 1988 народ
ним судом м. Олександрії Кіро
воградської області по ст. 140 ч. 2 
до одного року та ч. З до двох ро
ків позбавлення золі згідно ст. 42 
КК УРСР. Отже, остаточний су
марний строк — 3 роки.
" Звертаюсь до вас з проханням 
зрозуміти моє горе. Так, горе! Я 
ще не став по-справжньому жити, 
а доля запропонувала мені такі 
жорстокі і непосильні перепади, а 
хитросплетіннях яких не змогли

(чк не захотіли?) розібратися ні 
Слідчий, ні судді.

Ні, не хотілося б, щоб у вас 
склалося про мене враження, ніби 
я збираюсь тільки ге й робити, 
що виправдовувати себе і звину
вачувати інших. Просто я зараз 
до того заплутався, так шокова
ний подіями останніх років мого 
життя, що без сторонньої брат
ської допомоги мені просто не 
обійтися.

Розкажу про себе. Служив я в 
Афганістані в 1983—1985 роках 
під Кабулом. Як і багато моїх ро
весників, з юних літ зіткнувся з 
життям, жорстоким у багатьох 
його проявах. Бачив мужність, 
сміливість своїх товаришів по 
зброї, своїх командирів. Бачив 
багато горя, багато смертей. І до
сі мене судомить, коли згадую 
епізоди загибелі моїх товаришів, 
страждання простого люду і, 
особливо, дітей сусідньої країни. 
На моїх очах загинули: Славко 
Лазаревич, з яким ділився остан
нім сухарем, Віталій Стратьєв, з 
яким мене привалило скелею і я 
чудом залишився жити, Олексій 
Афанасьев, з яким ми лежали в 
одній калюжі крові. Я в боргу пе
ред своїми бретонками...

Незважаючи на хвороби (жов
туха., тиф), я служив, не ховаючись 
за чужі спини. Маю нагороди: ме
даль «За відвагу», Почесну гра
моту ЦК ВЛКСМ. За успішне вико
нання завдань ЦК КПРС і Радян
ського уряду мій знімок публіку
вали на сторінках «Красной звез
ды»..,.

І ось я повертаюсь додому. Як 
не дивно, мої афганські труднощі 
(тепер уже це ясно) поблякли пе
ред турботами і проблемами мир
ного життя. Судіть самі.

Невдовзі після повернення з 
армії помирає моя мати, — най

дорожча для мене людина (їй бу
ло всього 50 років!). Після її 
смерті сім’я розпалась. Батько 
створив мені такі умови, що я... 
не мав де жити. Він почав влаш
товувати особисте життя. Дома 
через його пияцтво почались 
сварки: я просто не мав права не 
втручатися — батько все ж. Все 
це скінчилось тим, що він фак
тично вигнав мене з дому, позба
вив прописки. Крива життя виве
ла мене на далеку від Кіровогра
да область—в місто Архангельськ. 
Але не труднощі злякали мене, а 
доля молодшої 15-літньої сестрич
ки, яка залишилась з батьком. І я 
повернувся в Кіровоград. Батько 
прописав мене тимчасово, але за 
умови, що я, влаштувавшись на 
роботу, перейду жити в гуртожи
ток. Мені це здавалось тоді прос
тіше простого — як-не-як маю ж 
«Свідоцтво про право на піль
ги»! Але життя остаточно повер
талось до мене спиною. Неодно
разово звертався до дільничого ін
спектора. щодо гуртожитку, жив 
його обіцянками. А батько тим 
часом насідав, щоб я пошвидше 
йшов, думав, що я просто «тягну

резину». Він, звичайно, помиляв
ся, та мені від цього І тоді, й за
раз не легше. І одного разу після 
роботи двері квартири не відчи
нилися (буз врізаний новий за
мок), а я почув: «Іди куди хочеш, 
а сюди дорогу забудь». Я пішов у 
жед, а мені там кожний старався 
довести, що закон на боці батька, 
що він має повне право виписати 
мене з квартири без моєї згоди.

Так я опинився фактично на ву
лиці. Саме тут я зустрівся і по
знайомився із своїм майбутнім 
поплічником — Романенком. І на
віщо він трапився на моєму шля
ху?! Тоді він запросив мене до се
бе додому, запропонував залиши
тись. Вибирати з чого не було, я 
погодився. Романенко жив сам, 
ніде не працював. Ну, і як вияв 
подяки за житло він просив у ме
не гроші на випивку. В один з ве
чорів, коли спецмаги були вже 
зачинені, він запропонував мені 
піти з ним І дістати спиртне в чу
жому підвалі. Бачачи мої вагання, 
спекульнув на тому, що, мовляв, 
служив десантником, — покажи 
сміливість І т, Ін.

Це вже потім я зрозумів, що 
показав не сміливість, а боягуз- 
ство, не зупинивши не тільки се
бе, а і його... Потім був «загул», 
кілька днів я не ходив на робо
ту... У тверезі години мені так і 
не прийшла твереза думка покін
чити з цим усім, повернутись на 
роботу. А коли минув місяць і та
ке бажання з'явилося, мені стало 
соромно повертатись і дивитись в 
очі товаришам по бригаді.

Прогуляли ми мої гроші, і Ро
маненко знову запропонував ви
хід: крадіжка. Він уже визначив 
об'єкт — квартиру... так, я вдруге 
вчинив злочин. Вранці, коли нас 
намагались загримати працівники 
міліції, Романенко обвів їх довко

ла пальця і змився. Чесно кажу
чи, міг гак зробити без особливих 
труднощів і я. Але... Тікати? Куди? 
Щоб потім жити вовком серед лю
дей? Та від себе ж не втечеш!

Треба вміти відповідати за свої 
проступки. Цьому мене навчила 
армія — не ховатись за чужі спи
ни. Зумів схибити в житті — зумій 
і відповісти.

Так, судили мене правильно, дії 
оцінили по заслугах. Прикро тіль
ки, що суворий дух закону затьма
рив усе. Геть усе! Ніхто, мабуть, 
так і не зрозумів мого стану.

І ось я вже восьмий місяць ізо
льований від суспільства. Переду
мав, перебрав по кісточках, здає
ться все. Я багато що зрозумів, 
багато що сказав би тим хлопцям, 
які ще на свободі, але вже готові 
переступити закон. Переконаний, 
на них би це подіяло позитивно. 
Тож, поки я тут, прошу: не зали
шайте без уваги долі тих хлопців, 
які ще не в тюрмі, але вже не в 
колективі. Немає такої людини, 
яку не можна було б врятувати 
від непоправного!

Я визнаю свою провину і звер
нувся у Президію Верховної Ради

УРСР з проханням про помилу
вання. Звертаюсь І до вас, колиш
ні брати по зброї. Якщо вас не за
лишить байдужими мій лист, то 
прошу і вас допомогти мені по- 
верутись до нормального життя 
громадянина СРСР. Ваше довір'я 
виправдаю. Не прикрашеними 
обіцянками, не високою фразою. 
Просто кажу: довір’я виправдаю!

З повагою 
колишній воїн-інтернаціона- 
ліст, а >іині засуджений Оси
пенко Юрій (підпис)».* * *

КОЛИ обласна рада воїнів-Ін- 
тернаціоналістів ознайомила 

нас з листом Юрія, ми вирішили 
побувати у нього. Що там не ка
жіть, а лист — це ще не людина. 
Та вже з перші хвилини зустрічі 
зідпали усілякі сумніви щодо чес
ності й порядності засудженого, 
його щирого бажання спокутува
ти гріхи на волі...

Сергій Поляков, голова Кірово* 
градської міської ради воїиів-ін- 
тернаціоналістів, помітно хвилює
ться. Учора вранці Анатолій По
пов, Сергій Козярук і він — ко
лишні афганці — побували в кі
ровоградському слідчому ізоля
торі, де сьомий місяць відбуває 
строк покарання Юрій Осипенко.

— Стан глибокої депресії, в 
якій перебуває Юрій вже близько 
двох років, здавалося, поволі про
ходить, — розповів заступник на- 

ГОНОРАР ЗА ЦЮ ПУБЛІКАЦІЮ А. БЕЗТАКА 
ПРОСИТЬ ПЕРЕРАХУВАТИ НА РАХУНОК КІРО
ВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ № 001700504 
ЖИТЛОСОЦБАНКУ м. КІРОВОГРАДА МФО 
323293 НА СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА 
ВОЇНАМ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМ.

пальника кіровоградського слід
чого ізолятора В. М. Карпенко. — 
Осипенко очолив сектор культма
сової роботи, «крутить» кінофіль
ми. Винятково дисциплінований, 
завзятий у роботі. Та ноли насту
пає вечір, ніч, Юрко сам не свій. 
Переживає... ну, словами не пе
редаси. Вночі часто прокидається, 
скрикує, стогне. То душевний 
біль виходить. Картає себе за 
скоєне. Ну самовбивця справж
ній!

І ось зустріч. Хвилююча, неза
бутня. У кімнату входить невисо
кого зросту, навіть щупленький, 
темноволосий хлопчина. Здога
дався, хто прийшов: братки! Але 
ховає очі. Сором, пекучий со
ром...

— Юрко, — порушує гнітючу 
мовчанку Сергій Козярук, — чо
го ж ти до нас тоді!.. Ми б усе 
зробили: і гуртожиток, і... Е-е-е... 
та що тепер говорити..

Юрко мовчить. Це вже потім, 
подолавши невимовне хвилюван
ня, він скаже про оманливе по
чуття сором’язливості («Йти, про
ситися! Що подумають! Та й не 
дуже вірив, що поможуть, бо 

ГРАНІМОРАЛІ

жед, міліція не допомогли ж...»|, 
яке зіграло з ним злий жарт. Це 
вже потім він почне просити, аби 
з його мізерної зарплати вирахо
вували 15 карбованців на ім’я 
сестри і щоб та купила і поклала 
на могилу матері свіжі квіти. Це 
вже потім він скаже про написа
ний пист-вибачення людям, які 
жили в пограбованій ним кварти
рі. І це вже потім він знову мов
чав, а лиш слухав пісні Толі По
пова під гітару про Афганістан...

8 народі кажуть: «Кожен сам 
собі вибирає дорогу». 22-річному 
Юрію Осипенку її перетнув висо
кий паркан. Паркан, що розділив 
його життя на три частини. Одна 
залишилась в Афганістані, друга— 
в залі суду. Третя мала б поча
тись після відбуття покарання. 
Але відлік третій частині Юрій 
почав одразу після суду.

Сьогодні він на роздоріжжі. Бо 
по закону все ніби правильно: 
заробив — отримай. Але хіба не 
зараз на крутому переломі пере* 
будови, створюючи правову дер
жаву, як ніколи зростає роль ми
лосердя, розуміння, досконалого 
і професійного підходу до кож
ної долі зокрема? І гут же: чи бу
де користь кожному засудженому 
від строку і чи буде користь дер
жаві від кожного засудженого! 
Саме такий підхід, певно, стане 
нормою в майбутньому.

Анатолій БЕЗТАКА

«! досі мене 
судомить,, коли і 
згадую епізоди 
загибелі моїх 
товаришів, 
страждання 
простого люду і, 
особливо, дітей 
сусідньої 
країни».

«Потім був 
«загул», кілька 
днів я не ходив 
на роботу».

«Тікати? Куди? 
Щоб потім жити 
вовком серед 
людей? Та від 
себе ж 
не втечеш!».
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п
г Раніше над проблемами 

екології мало хто задуму
вався, але зараз вони тур
бують кожного. Добре, що 
наша обласна «молодіж
на» не чекає, а перейшла 
до активних дій — органі
зовує збір підписів проти 
дальшого будівництва 
атомних станцій на Украї
ні. Але те, що пропонує
ться, думаю, не є виходом 
у даній ситуації Не треба

кидатися з крайності в 
крайність.

Всім відомо, що нові 
АЕС будуватимуть за но
вими проектами, що вони 
будуть і екологічно чисти
ми, І високонадійними в 
експлуатації. Ці нові АЕС 
дадуть можливість у май
бутньому замінити всі ТЕС 
і подібні Чорнобильській 
АЕС, а також ГЕС, які 
своєю водою затопили 
безмежні простори найро- 
дючїціих ухра"нгі-иих

мель. Іншого виходу не
має, країні потрібна елек
троенергія. Всі відомі на 
даний час джерела енер
гії набагато поступаються 
атомній. Якщо ми відмови
мося від АЕС, це буде ве
ликий крок назад Думаю 
ніхто не бажає змінити 
свою лампочку на кага
нець. Хай навіть ми всю 
нашу величезну територію 
вкриємо вітряними І со
нячними електростанція 
ми, їхня енергія не замі

нить і двох АЕС. Одне хо
чу побажати тим, хто роз* 
робляє, будує і працює на 
цих станціях, — більше 
відповідальності. Якщо ко
жен на своєму місці, неза
лежно ким працює, буде 
виконувати роботу як слід, 
то хіба йтиме річ про ви- 

спалахи,бухи, пожежі, 
аварії на АЕС?

Мої погляди не 
гуються на голому місці. 
Хто не підтримує 
думку, прочитайте

«Чи великий ступінь ризи
ку!» генерального дирек
тора Магате Ханса Блікса, 
надруковану в газеті 
«Правда» за 18 листопада 
1988 року, а також шур. 
нал «Энергия», № 8 за 1988 
рік-

грун-

мою 
статтю

Ю. ГОЛУБ, 
Кіровоград- 

педагогічного 
С.

студент 
ського 
інституту імен* О
Пушкіна

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
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Б( РОНЕНА ЗОНА

СПОРТ

«Нікуди Андреев 
не дінеться! Живе 
кілька років
з сім’єю на площі
55 квадратних 
метрів, проживе 
ще!». Не
зважають
на прохання
з боку профспілки 
вчителів,- 
міськвно, облвно, 
федерації 
футболу 
республіки.

ЯК МИ ВТРАЧАЄМО СПЕЦІАЛІСТІВ

Нині чимало кажуть про біди кіровоградської 
«Зірки» — футбольного флагмана області. І 
серед найголовніших причин невдач «Зірки» 
постійно фігурують «погана заміська база», 
«травма того чи іншого гравця», «незадовільне 
суддівство», «відсутність резерву», нарешті, 
«метеорологічні умови». Все це так. Але все 
це, гадаЮ( другорядне.

Хочу нагадати одну з причин невдач «Зірки», 
яку так старанно замовчують наші спортивні 
функціонери: пряме ігнорування місцевих 
футбольних добрих традицій.

Та попервах кілька запитань:
— Чи має право працювати з «Зіркою» міс

цевий тренер, визнаний одним Із кращих в об
ласті?

— Чи має цей тренер право на нормальні 
житлові умови?

— Чи можуть мріяти молоді кіровоградці, 
переможці всесоюзних молодіжних футболь
них турнірів, хоча б про маленький шанс по
трапити до складу рідної команди?

А тепер назвемо всіх своїми іменами.
Анатолій Андреев — старший тренер з фут

болу кіровоградської СДЮСШОР. Всіх тих, 
кому це ім’я невідоме, хочу познайомити з 
тренерськими досягненнями Андреева лише 
за три останні роки.

1986 рік. Андрееву присвоєно звання трене
ра першої категорії з футболу і нагороджено 
почесним знаком Держкомспорту СРСР тре
тього ступеня за підготовку спортивних резер
вів. Поясню також, що, крім Андреева, цим 
знаком було нагороджено лише вихователя 
гравців збірної країни з футболу Протасова І 
Литояченка дніпропетровця Ветрогонова. В 
цьому ж році вихованці Андреева Ігор Саїтов 
та Юрій Саньков у складі збірної України ста

ли переможцями турніру ЦК ВЛКСМ «Юність», 
який фактично є юнацьким чемпіонатом Ра
дянського Союзу.

1987 рік, Андреев єдиний серед футбольних 
тренерів у десятці кращих на Кіровоградщині, 
яку визначив облспорткомітет (тобто кращий 
футбольний тренер області). Його фотографію 
занесено на Дошку пошани облспорткомітету. 
Вихованці Андреева Олександр Троян та Ігор 
Пурцакін посіли друге місце на турнірі 
«Юність», а Юрій Матвієнко — перше місце на 
«Переправі» (йому присвоєно звання кандидат 
у майстри спорту, а чи були такі в команді 
майстрів «Зірка»?).

1988 рік. Ще два вихованці Андреева стали 
кандидатами у майстри — Ігор Щербина за 
перемогу в першості СРСР серед спортінтер- 
натів, Ігор Саїтов — також за перше місце у 
всесоюзній першості «Надія». До того ж Саїтов 
разом із Саньковим були третіми на «Пере
праві».

А взагалі нині у різних спортінтернатах краї
ни грають десять вихованців Андреева. Назву 
всіх: в Києві — Ігор Саїтов, Юрій Саньков, 
Ігор Пурцакін, Олександр Троян, Сергій Ата
нов, у Москві — Костянтин Берестечко, в Дні
пропетровську — Ігор Щербина, Олександр 
Банул, у Харкові — Віталій Скиж та Юрій 
Матвієнко. Усі вони — вісімнадцятирічні, усі— 
кіроєоградці. Усі юні «варяги» мимохіть, адже 
навіть не розраховують на свою єдину мрію— 
вийти на поле рідного стадіону «Зірка» в ко
льорах команди рідного міста. Коли на трибу
нах сидітимуть їхні знайомі, друзі, родичі. ТІ, 
заради яких вони віддадуть всі сили на користь 
кіровоградського футболу.

I в той же час наші спортивні керівники бід
каються через невдачі «Зірки», шукають на 

стороні тренерів I гравців. «Дошукались» до 
того, що в деяких матчах минулого хезону на 
поле стадіону «Зірка» виходила кіровоградська 
команда без жодного місцевого вихованця. 
«Таких на Кіровоградщині немає!» —^запевня
ють нас вже кілька років.

Дозвольте не погодитись! Нещодавно додо
му приїжджали Саїтов, Щербина та Матвієнко, 
три кандидати у майстри спорту з футболу. І я 
поцікавився, чому ж вони не повертаються до 
«Зірки». З'ясувалося, що в Кіровограді про 
них... не знають (ось де дійсно немає пророків 
на батьківщині!). А ще — працювати вони мо
жуть тільки з Андреєвим, для якого шлях до 
«Зірки» чомусь закрито. Наші спортивні бать
ки роз’їжджають всіма дорогами України, шу
каючи гравців і тренерів. А ось сісти на авто
бус № 102 І з'їздити до стадіону «Піонер» їм 
важко.

Втім, скоро в цьому, може, й потреби не бу
де. Адже про біди Андреева, який терміново 
потребує поліпшення житлових умов, дізнали
ся аж в Івано-Франківську. І нині його запро
шують до Долини, де є сильна команда «Наф
товик» — учасник першості України, обіцяють 
житло, умови для роботи...

Але Андреев продовжує доводити в міськ
виконкомі, обласному спорткомітеті, що він— 
спеціаліст. Що він хоче працювати у рідному 
Кіровограді, хоче бачити «Зірку» серед ліде
рів зони. Та І міськвиконком, і спорткомітет 
своє діло знають: «Нікуди Андреев не дінеть
ся! Живе кілька років з сім'єю на площі 15 
квадратних метрів, проживе ще!». Не зважають 
на прохання з боку профспілки вчителів, 
міськвно, облвно, федерації футболу респуб
ліки,

С. БОНДАРЄВ,

Фотографує
ВАСИЛЬ
ГРИБ

Стоп-кадр.
{На КомпанІївсьнІй йото- 

трасі).
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У справах об’яв 
дзвонити 

по телефону 
4-28-96.

Кіровоградське СПТУ № б 
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ 

НАБІР УЧНІВ
з числа осіб, звільнених у запас з лав Збройних 
Сил СРСР, які бажають одержати такі спеціаль
ності у групах зі скороченим (6 місяців) строком 
навчання;

верстатник широкого профілю;
електромонтер;

електрозварник.
Початок занять — 16 січня, і далі — в міру 

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

Час навчання зараховується до загального тру
дового стажу.

По закінченні навчання випускники направля
ються працювати на промислові підприємства Кі
ровограда.

Звертатися на адресу: 316050, м. Кіровоград, вул. 
Декабристів, 26. Телефони: 4-05-01, 2-18-54.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

28 січня 1989 року

Кіровоградський 
обласний 

навчальний 
комбінат 

Держкомстату УРСР

ОГОЛОШУЄ 
НАБІР УЧНІВ 

на курси підготовки 
операторів елек
тронно - клавішних 
обчислювальних ма
шин.

Початок занять— 
у міру комплекту
вання групи.

Звертатися: м. Кі
ровоград, нров. Пле
тений, 12.

ПРИ 
КІРОВОГРАД

СЬКОМУ 
АВТО

ТРАНСПОРТНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВІ 

13527 
(автобусний 

парк)
ПРАЦЮЮТЬ 

КУРСИ 

перепідготовки воді
їв категорії «ВС» і 
«С» на категорію 
«Д» з відривом від 
виробництва.

У період навчан
ня на курсах ви
плачують стипен
дію.

Одиноким вада- 

ють місця в гурто
житку.

Звертатися на ад
ресу: м, Кіровоград, 
вул. Аерофлотська, 
15, відділ кадрів. 
Тел. 6-40-77.

їхати автобусом 
№ 24 до зупинки 
«Хлібозавод».
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ЗО СІЧНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 —
Фільм — дітям. «Пригода на вули
ці Паланк». 9.50 — «У світі тва
рин». 10.50 — Новини. 11.00 —
«Знайомтесь, «Бідний Йорік». Те
ленарис про театр пантоміми Бу
динку нультури МДУ ім. М. Ломо
носова. 11.25 — Документальні
фільми «Кілька слів другу», «Цьо
го дня був вітер». 15.30 — Новини.
15.40 — Прем’єра документальних 
фільмів телестудій країни. «Факел 
Юрія Домбровського», «Фазу Аліє- 
ва». 16.30 — Російська мова. 17.00
— «Раз, два — дружно». Мульт
фільм. 17.10 — Новини. 17.15 —
Дитяча година. 18.15 — «КНР: де
сять років реформ». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — «Автопорт
рет». «Ми і економіка». Публіцис
тична програма. 19.45 — Л. Тол
стой. «Живий труп». Прем’єра 
фільму-вистави Державного театру 
ім. Московської Ради. 21.00 —
«Час». 21.40 — Назустріч виборам.
21.50 — Продовження фільму-ви
стави «Живий труп». 22.55 — Сьо
годні у світі. 23.10 — Прем’єра до
кументального телефільму «Знак 
долі». Про життя і творчий шлях 
народної артистки СРСР, солістки 
Великого театру СРСР В. Давидо
вої.
А УТ

16.30 — Новини. 16.40 — Грають 
юні музиканти. 17.10 — Альманах 
ніноподорожей. 17.30 — «Час рі
шень — час дій». 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — «Об’єк
тив розповідає». Кращі любитель
ські фільми, присвячені 50-рГччю 
від дня утворення Кіровоградської 
області. (Кіровоград). 19.00 —- Ак
туальна камера. 19.45 —- Зустрічі 
з кандидатами в народні депутати 
СРСР. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Назустріч 
виборам. 21.50 — «Все про ніно». 
23.00 — Вечірній вісник.
А ЦТ (II програма)

11.05 — Російська мова. 12.05
— «Шкільний вальс». Художній
фільм. 13.40 — Новини. 13.45 —
«Дорослі і діти». Документальні те
лефільми «Богатирська забава», 
«А, Б, В, Г, Д і Я». 17.00 — Програ
ма передач. 17.05 — «Служу Ра
дянському Союзу!». 18.05 — Нови
ни. 18.15 — Програма Хабаровської 
студії телебачення. 19.15 — Бокс. 
Чемпіонат СРСР. Фінал. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Бокс. Чем
піонат СРСР. Фінал. 21.00 —«Час».
21.40 — Назустріч виборам. 21.50
— Екран документального фільму.
«У небі і на землі. Десять років з 
життя Валерія Чкалова». 22.55 — 

«Юрмала-89». Регіональний етап. 
Щоденник 1. 23.15 — Новини. 23.25 
— Музична передача «Ранкова 
пошта’» (повтор).

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

«Христофор Колумб». Художній те
лефільм. 1 серія. Прем’єра. 10.15 — 
Новини. 10.25 — «Це було... бу
ло...». 10.40 — Дитяча година. 11.40
— Ф. Шуберт. Симфонія № 4. 12.15
— Людина. Земля. Всесвіт. 15.30 — 
Новини. 15.45 — Заключний кон
церт оркестру і ансамблів росій
ських народних інструментів на 
приз М. Будашкіна. 16.20 — «Сіль
ські горизонти». 17.00 — Новини. 
17.05 — «Про що співають діти 
Землі». «Золоті ворота». Музична 
казка. 18.00 — «Влада — Радам». 
Телеміст Москва — Орел — Херсон,
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 — 
Співає 3. СоткілаЕа. 19.20 — «Хри
стофор Колумб». Художній теле
фільм. 1 серія. (Телебачення Іта
лії). Прем’єра. 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови. 21.50 — 
«Резонанс». 23.05 — «Актуальний 
об’єктив». Прем’єра документаль
ного телефільму «Балхаш; доля 
озера». 23.45 — Сьогодні у світі.
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — «Доброго 
вам здоров’я». 10.05 — Народні та
ланти. 10.35 — Шкільний екран. 
6 кл. Російська література. 11.05 — 
«Село і люди». 11.40 — Шкільний 
екран. 8 кл. Фізика. 12.10 — «Все 
про кіно». 16.30 — Новини. 16.40 — 
Для дітей. «Весна священна». Одно
актний балет. 17.50 — Докумен
тальний телефільм. 18.00 — «Екран 
молодих». Творчий портрет сту
дентського театру «Резонанс» Кі
ровоградського педагогічного ін
ституту ім. Пушкіна. (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 19 30 — 
«Винахідництву державний під
хід». Обговорення проекту Занону 
про винахідницьку діяльність в 
СРСР. 20.00 — Телесеанси лікаря 
Анатолія Кашпіровського. Переда
ча IV. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — До 175-річчя 
від дня народження Т.Г. Шевченка. 
«Тарасові шляхи». 22.55 
ній вісник.

А ЦТ (П програма)
12.35 — Новини. 12.40 

ри». Художній фільм із 
ми. 17.00 — Програма ..
17.05 — «Ілюзіон». Художній фільм 
«Отець Сергій». 18.35 — Р*~.......

Вечір-

— «Офіце- 
субтитра- 

передач.

«Отець Сергій». 18.35 — Новини. 
18.45 — «Крапля». Мультфільм.
18.55 — Хокей з м’ячем. Чемпіонат 
світу. Збірна СРСР — збірна Шве
ції. В перерві — 19.45 — Вечірня 
казка. 20.50 — Прем’єра докумен
тального фільму «Зугрес — Шмат
кову...». 21.00 — «Час». 21.40 —*
Прожектор перебудови. 21.50 —
«Ілюзіон». Художній фільм «Отець 
Сергій». 23.20 — «Юрмала-89». 
гіональний етап. Щоденник 
23.40 — Новини.

1 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 
«Христофор Колумб». Художній 
лефільм. 1 і 2 серії. Прем'єра. 11.25 
— Новини. 11.35 — «Про що співа
ють діти Землі». «Золоті ворота». 
Музична казка. 12.25 — Клуб манд

рівників. 15.30 — Новини. 15.45 — 
«Цирк приїхав». Художній теле
фільм для дітей. 1 серія. 16.50 — 
Новини. 16.55 — «Музична снарб- 
ниця». Й. Гайдн. Симфонія №> 41 до 
мажор. 17.15 — Дитяча година.
18.15 — «Північні наспіви». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — Між
національні відносини: історичний 
досвід і проблеми. 19.45 — «Хрис
тофор Колумб». Художній теле
фільм. 2 серія. Прем’єра. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Назустріч виборам.
21.50 — «Сходинки». Художньо- 
публіцистична програма. 23.20 —
Сьогодні у світі. 23.35 — «Тео Адам 
запрошує». Музична програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Грає дует 

баяністів. 9.45 — Зустріч школярів
3 директором Київського науково-
дослідного інституту нейрохірургії 
академіком АМН СРСР А. П. Ромо- 
дановим. 10.35 — Шкільний енран. 
10 клас. Основи інформатики і об
числювальної техніки. 11.05 —
Звучить російський романс. 11.35
— Резерв. 11.40 — Шкільний екран
4 клас. Історія. 12.10 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 — «Сонячне
коло». 17.15 — «Народовладдя».
Назустріч виборам. 17.45 — Музич
ний фільм «Голоси естради». 18.00
— «День за днем». (Кіровоград). 
18.20 — Мультфільм. (Кіровоград).
18.30 — «Варіації на балетні те
ми». 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Усім миром». Громад
сько-політична програма. 20.00 — 
Чемпіонат країни з хокею. «Соніл»
— «Хімік». III й період. 20.35 —
Оперативний пост «АК». 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Назустріч виборам. 21.50
— «Відеомлин». Музично-розва
жальна передача. 22.55 — Вечірній 
вісник.

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

вчальна програма. «Діброви». До
кументальний фільм. 8.45, 9.35 — 
Природознавство. 2 нл. Птахи, що 
зимують. 9.05 — Німецька мова. 
1 рін навчання. 9.55 — «Акваріум». 
Науново-популярний фільм. 10.05
— Учням ПТУ. Етина і психологія 
сімейного життя. Любов 
10.35, 11.35 — Історія. 9 
неве збройне повстання 
11.05 — Німецька мова, 
вчання. 12.05 — «Отець 
Художній фільм. 13.35 — Новини.
13.40 — «У злагоді з природою». 
Прем’єра документальних теле
фільмів «Планета не тільки лю
дей», «Як справи, заповіднику?». 
17.00 — Програма передач. 17.05 — 
З фондів ЦТ. «Довга дорога в дю
нах». Художній телефільм. 1 серія. 
18.20 — Новини. 18.25 — Хокей. 
Чемпіонат СРСР. «Крила Рад» — 
«Динамо» (Москва). У перерві —
19.50 — Вечірня назка. 20.45 —Грає 
духовий оркестр Казанського му
зичного училища. 21.00 — «Час».
21.40 — Назустріч виборам. 21.50
— З фондів ЦТ. «Довга дорога а 
дюнах». Художній телефільм. 1 се
рія. 23.05 — Новини. 23.15 — «Юр
мала-89». Регіональний етап. Що
денник 3.

1 дружба, 
нл. Груд- 
в Москві.
2 рін на- 

Сергій».

чеЬівер

і

2 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 —
«Христофор Колумб». Художній 
телефільм. 2 і 3 серії. Прем’єра.
11.15 — Новини. 11.25 — Дитяча 
година. 15.30 — Новини. 15.40 —
«Цирк приїхав». Художній теле
фільм для дітей. 2 серія. 16.55 — 
Новини. 17.00 — Прем’єра доку
ментального фільму «Буду спере
чатися. Анатолій Тарасов». 17.20 — 

«...До шістнадцяти і старші». 18.05

_  Концерт Державного ансамблю 
пісні і танцю «Руставі» Грузин
ської РСР. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Прем’єра мультфільму 
«Домовик і господиня». 19.15 —і 
«Влада — Радам». Прем єра до
кументального фільму «Звернен
ня» 19 35 — «Христофор Колумб». 
Художній телефільм. З серія. Пре
м’єра. 21.00 - '(Час>>-Л1А40 *1ро‘
жектор перебудови. 21.50 — В. к ав- 
оилін. «Анюта». Вистава Великого 
театру СРСР. Прем’єра. 23.40 —
Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Виступ 

державного академічного північ
ного російського народного хору. 
10.05 — Телефільм «Минуле ще 
попереду». 10.35 — «Казки пер
ського базару». Вистава для дітей. 
11 ЗО — Художній фільм «Пливуть 
моржі». 12.55 - Новини. і6.30 — 
Новини. 16.40 — Дня школярів. 
«Веселка». 17.10 — Прем єра доку
ментального телефільму «Сут
ність». 17.30 — Концерт ансамблю 
«Ватра». 18.00 — «Господарем На 
землі». Інтерв’ю щасливої людини.
18.30 — Народні мелоД1'- 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —. «Еко
логія - турбота спільна». 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — Молодіжна студія «Гарт». 
23.05 — Вечірній вісник.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Ца- 

вчальна програма. «Я літаю на 
власних крилах». Науново-популяр
ний фільм про долю М. Волкон
ської — дружини декабриста 
С. Волконського. 8.45, 9.35 — При
родознавство. 4 кл. Використання 
води і її охорона. 9.05 — Іспанська 
мова. 1 рік навчання. 9.55 — «Скута 
кригою». Документальний фільм. 
Ю.05 — Учням ПТУ. Загальна біо
логія. Головні напрями еволюції. 
10.35, 11.35 — Біологія. 7 кл. Пта
шині клопоти. 11.05 — Іспанська 
мова. 2 рік навчання. 12.05 — «Дов
га дорога в дюнах». Художній те
лефільм. 1 серія. 13.20 — Новини.
13.25 — «Звучать, звучать нанк-
ляй». 14.10 — Прем’єра докумен
тального фільму «Стіна». 17.00 — 
Програма передач. 17.05 — 3 фон
дів ЦТ. «Довга дорога в дюнах». 
Художній телефільм. 2 серія. 18.20 
— Новини. 18.30 — «Образ». Літе
ратурна гра для старшокласників 
(повтор від 27 листопада 1988 р.).
19.45 — Вечірня казка. 20.00 —Те
лестудії міст РРФСР. Програма 
Волгоградської студії телебачення. 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — 3 фондів ЦТ. 
«Довга дорога в дюнах». Художній 
телефільм. 2 серія. 23.05 — Нови
ни. 23.15 — «Юрмала-89». Регіо
нальний етап. Щоденник 4.

п'гітнш^
3 ЛЮТОГО

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

стофор Колумб». Художній теле
фільм. З і 4 серії. Прем’єра. 11.05 
— Новини. 11.15 — «Сходинки». 
Художньо-публіцистична програма.
15.30 — Новини. 15.45 — «Цирк 
приїхав». Художній телефільм для

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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вітей з серія. 16.50 — Новини. 
?6 55 - Прем’єра фільму-концерту 
«Збережи в душі народні наспіви».
17.25 — «Образ». Літературна гра 
для старшокласників. 18.45 
Сьогодні у світі. 19.00 - ф^^.°Ф' 
ські бесіди. Витоки і традиції філо
софії. 19.45 - Хвилини поезії.
19.50 — «Христофор Колумб». Ху
дожній телефільм. 4 серія. Прем є- 
ра. 21.00 — «Час». 21.40 — Назуст
річ виборам. 21.50 — «Це було... бу
ло...». 22.05 — «Погляд». 23.50 —
Мультфільм для дорослих. «Нові 
пригоди Густава».

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 —До 175-річ- 

чя з дня народження Т. Г. Шевчен
ка. 10.05 — «Народні таланти». 
10.35 — Майстри гумору. 11.40 — 
Молодіжна студія «Гарт». 12.55 — 
Новини. 16.30 — Новини. 16.40 — 
На допомогу шнолі. Музика. 17.15
— «Заради істини». Явка з пови-
ною. 18.00 — Науково-популярні 
фільми «Там, де пасуться мамон
ти». 18.30 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.50 — Телефільм
«Кремлівський нурсант». (Кірово
град). 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Темп». Слідами виступів.
19.45 — Музичні зустрічі. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Назустріч виборам. 21.50
— Художній фільм «День гніву». 
23.10 — Новини.

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

вчальна програма. «В об’єктиві — 
тварини. Змії». Науково-популяр
ний фільм. 8.35, 9.35 — Географія. 
8 нл. Європейський Захід. 9.05 — 
Англійська мова. 1 рік навчання. 
10.05 — Учням ПТУ. М. Салтиков- 
Щедрін. Казки. 10.35, 11.35 —Істо
рія. 7 кл. Селянська війна під про
водом С. Разіна. 11.05 — Англій
ська мова. 2 рік навчання. 12.05 — 
Ритмічна гімнастика. 12.35 —
«Довга дорога в дюнах». Художній 
телефільм. 2 серія. 13.50 — Нови
ни. 13.55 — С. Прокоф’єв. Соната 
№ 6. 17.00 — Програма передач. 
17.05 — Фестивальний екран. Про- 
грами-лауреати VIII Всесоюзного 
фестивалю молодіжних програм у 
Львові. 18.05 — Новини. 18.15 — 
Ритмічна гімнастика. 18.45 —
Б. Феоктистов грає у супроводі ро
сійського народного ансамблю «Ро
сія». 18.55 — Хокей з м’ячем. Чем
піонат світу. Збірна СРСР —збірна 
Фінляндії. У переві — 19.45 —Вечір- 
ня казна. 20.50 — «По синьому 
шляху». Документальний фільм про 
подорож по Дніпру. 21.00 — «Час».
21.40 — Назустріч виборам. 21.50 — 
Фільми студій союзних республік. 
«Джигіт завжди джигіт». Художній 
фільм. 23.15 — Новини. 23.25 —
Теніс. Кубок Девіса. Збірна ЧССР
— збірна СРСР.

4 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 —«Хри
стофор Колумб». Художній теле
фільм. 4 серія. 9.45 — «Домашня 
академія». 10.15 — «Шрі Ланка. Ми
нуле і сучасне». Телеогляд. 11.00 — 
Перебудова і культура. 12.30 — В 
країнах соціалізму. 13.00 — «Жи-

наспіви». 14.30 — новини, • ~
«Ян ми відпочиваємо» 15.10 
Очевидне - неймовірне. 16.10 
Прем’єра документального Ф’^ьму 
«Підприємці». 16.35 — Мультфіль
ми 17.00 — «Россіні у Версалі». 
Концертна програма. 17.55 ~М'™* 
народна програма. 18.55 — ф,Р^р 
за участю народного артиста снег 
А. Папанова. «Відплата». 1 і 2 сери. 
21.00 - «Час». 21.40 - В суботу 
евечері. Мультфільми для дорос
лих. «Талант і прихильники», «Чо
ловічки», «Острів». 22.10 — «Квиток 
у перший ряд». Лідери радянської 
естради. 23.55 — Новини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Романси 

на вірші російських поетів. 9.50 — 
Репортаж про міжнародні змаган
ня з трекових автогонок. 10.20 
А. Адам. «Жизель». Вистава. 12.10
— Новини. 12.20 - На здобуття 
Державної премії Української РСг* 
ім Т Г. Шевченка. Народна артист
ка УРСР Н. Крюкова читає поему 
Л. Костенко «Маруся Чурай». 13.50
— «Доброго вам здоров’я». 14.20 —
Циркова програма. 14.40 — Кон- 
церт-відкриття III республікан
ського дитячого фольклорного свя
та в Івано-Франківську. 15.55 —
Художній фільм «Чорний замок 
Ольшанський». 1 серія. 17.00 —
Телевізійні зустрічі з кандидатами 
в народні депутати СРСР. 18.30 — 
Скарби музеїв України. 18.45 —
Вперше на екрані УТ. Телефільм 
«Народні обряди». 19.00 — Акту
альна намера. 19.30 — Оператив
ний пост «АК». 19.40 — «Сонячні 
кларнети». 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — Впер
ше на екрані УТ художній фільм 
«Крейцерова соната». 1 серія. 23.30
— До 125-річчя від дня народжен
ня В. Самійленка. «Світ поезії».

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

ська година. 9.15 — Грає духовий 
оркестр. 9.45 — «Озираюсь на
зад...». Документальний телефільм 
про творчість І. Андроникова. 11.00
— «Зимовий вечір у Гаграх». Ху
дожній фільм із субтитрами. 12.25
— «Очікування». Музична компо
зиція. 12.55 — Повтор на ваше про
хання. «Навколо сміху». 14.30 —
«Мартін XIII». Художній телефільм. 
16.00 — Телевізійний музичний 
абонемент. «Грудневі вечори». За
рубіжні виконавці — гості фести
валю. 17.00 — Кінопубліцнстика 
союзних республік. Прем’єра до
кументальних телефільмів. 17.50 — 
Баскетбол. Чемпіонат СРСР. Чоло
віки. «Жальгіріс» — «Будівельник».
18.30 — «...До шістнадцяти і стар
ші». 19.15 — Програма Ленінград
ської студії телебачення. «Північні 
листи». 20.00 — Вечірня казна.
20.15 — Теніс. Кубок Девіса. Збірна 
ЧССР — збірна СРСР. 21.00 —«Час».
21.40 — В. Шекспір. «Макбет». Пре
м’єра фільму-вистави. У перерві—
22.40 — Новини.

№Щ)

5 ЛЮТОГОА ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.15 — Ранкова 

гімнастика. 8.45 — Тираж «Спорт-

плтлл 9 00 — Мультклас. Розпо- *пД НОВІ роботи студії «Союз 
мХЖлЬМ». 9 зо - «Будильник». 
игУпл _  «Служу Радянському Сою

,-° Ті.00 - музична передача 
зу.». і« 11 ЗО — «Навко-«Ранкова пошта», 11.ом _
по світу». Альманах. 3 2.30 
гостях У казки». Програма мульт- 
жільмів-казок «Легенда озера ^аР 
?ану» «Три синіх озера малиново- 

гоаНкУоАьо^, ;Хто РОЗПОВІСТЬ неби. 

ХТ/м’/х^/ро'иі^» 13.25 - р. Шу

ман Соната № 1 лл мінор. ■ .
В майстерні художника Д. Вісті. 
’^0„0оо;’я»У15Ч1Н5ИИ- «Убитій воро

жим свинцем». Доку”е”^2люц’ійТну 
лефільм про життя і 
діяльність дипломатичного кур єра 
Т Нетте 15.30 — Грає камерний 
ансамбль солістів під 
Ю. Башмета. 16.00 - к'«оаф*ша‘ 
17.00 — Сільська година. 18.00 - 
Міжнародна панорама.
«На зорі у дворі». Мультфільм. 
«Свояки». Короткометражний
фільм. 19.45 — «Робінзоніада, або 
Мій англійський дідусь». Художній 
фільм. 21.00 - «Час». 21.40 —
«Здрастуйте, лікарю!». 21.5о 
часниця». Тележурнал. 23.10 Но- 
вини популярної музики. 08.10 — 
Новини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Танцює 

народний ансамбль «Подолянчик».
9.30 — «У неділю вранці». Інфор
маційно-музична програма. 10.30 — 
Фільм-нонцерт «Минуло 100 ро
ків». 11.00 — Для дітей. «Канал 
«Д». 12.30 — Новини. 12.40 — Те
лефільм «Заходьте у їхню хату». 
13.00 — Спортивна програма. Те- 
леспортарена. Репортаж про чем
піонат країни з баскетболу. «Жаль
гіріс» — «Будівельник». 14.45 —
Українські мелодії. 15.00 — Село і 
люди. 15.30 — Музичний фільм 
«Тільки жартома». 16.00 — Слава 
солдатська. 17.00 — Мультфільм
на замовлення. 17.55 — Художній 
фільм «Чорний замок Ольшан
ський». 2 серія. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — «Родовід». Пе
редача для людей похилого віку.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Вперше на екрані 
УТ художній фільм «Крейцерова 
соната». 2 серія. 22.50 — Вечірній 
вісник.

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

— «Джигіт завжди джигіт». Худож
ній фільм. 9.40 — Д. Кривицький. 
Концерт для снрипки з оркестром.
10.25 — «Дзеркало-88». 11.40 —
Повтор на ваше прохання. Естрад
на вистава «Ширше коло». 14.10 — 
«Дійові особи». «Як залишитись 
людиною». 16.10 — «Пекло над 
хмарами». Документальний теле
фільм. 16.40 — Грає В. Кулєшов. 
16.55 — Хокей з м’ячем. Чемпіонат 
світу. 18.50 — «Східний Сибір». 
19.00 —3 наших фондів. Р. Штраус. 
«Дон-КІхот». Фантастичні варіації.
19.45 — Вечірня назка. 20.00 — Те
ніс. Кубок Девіса. Збірна ЧССР — 
збірна СРСР. 21.00 — «Час». 21.40
— «Здрастуйте, лікарю!». 21.55^ — 
Екран друзів. «Без паніки, майор 
Кардош». (Угорщина). 23.20 — Но
вини.

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЄНКО.
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(Підготував за архівними 
матеріалами С. Карлаш).

ПРОИСШЕСТВ1Я
Недалеко отъ вокзала, где торговки торгуютъ 
всякой-всячиной подошелъ к одной из них 
пьяиеньюй мужичок. Купив арбуз, он тут же 
разселся, разрезалъ его и принялся его есть; 
когда около половины арбуза уже было съедено, 
пьяненьк|'й пожелал получить у торговки деньги 
обратно, «арбуз нехорош» пояснил он.

Слово за слово 
н полетели бранныя слова. Торговка разсвирепевъ, 
схватила лежавиле вблизи нея арбузы и стала 
их швырять в голову надоедливого покупателя. 
«Это красный хороший», выкрикивала она после 
каждого удара арбузомъ. Драку прекратила 

полиция, 
арестовавшая пьяного и препроводившегя его 

в часть. 
Къ месту случая собралось много зевакъ.

ОСЕНН1Й 
мотивъ

Вянетъ листъ, проходить 
лето, 

Ночью ветеръ злится. 
Хмуро, мрачно. Осень это 
Къ нам вь окно стучится!

И въ дожде вся,
и въ тумане 

Длинная аллея,
Где въ любви я клялся 

Мане, 
Отъ блаженства млея!.. 
Порешить не мог все лето 
Съ этимъ я вопросомъ, 
И съ другимъ ужъ Маня 

где-то, 
Я жъ остался «съ носомъ»! 
Пистолета где ты, дуло! 
Я готовь стреляться. 
Щеку флюсомь мне 

раздуло: 
Стыдно показаться! 
Насморкъ, гриппъ теперь 

повсюду 
Всехь забрали въ лапы... 
Наживають денегъ груду 
Наши эскулапы! 
Удавился бъ я въ дни эти, 
Честное вотъ слово, 
Если бъ не было на свете 
Коньяку Шустова!

ПОЖИРАТЕЛЬ ЖЕНЩИНЪ

Большой фзрсъ по французкому 
водевилю въ 3-х актахъ. 

Безпрерывный смехъ. Вечеръ веселья! 
Играетъ салонный оркестръ музыки. 

В зале дежурить доктора, 
которые окажутъ помощь 

пострадавшим отъ безпрерывного 
смеха.

* * *
Воскресенье 10-го и понедельникъ 

11-го ноября

новая грандіозная программа 
картинъ.

СМЕРТЬ — ЭТО ПОКОЙ 
художественная серія въ 4-хъ 

больших частяхъ.
Сильная современная драма.

* ★ *
6-го и 7-го 1913 г. 
октябрь 3-я

ФАНТОМАСЪ серія
продолжение похожденій знаменитого 

авантюриста Фантомаса. Самый 
большой и самый интересный выпуск.

Я БЫЛЪ лысымъ
Еще недавно я былъ 
совершенно лысым. Мой отец 
и дедушка были лысы. У моей 
матери от природы были редкие 
волосы: Я уже примирился съ мыслью 
остаться лысым. Во время экскурсии 
по Швейцарии одинъ ученый далъ мне 
рецепт от облысения. В короткое 
время волосы мои начали расти. 
С тех пор я продаю 
это средство съ позволения 
ученого, который сделал 
это открытие.
Успех поразительный. 1 
Все заказы исполняются 
в короткий срок с ручательством 
за соблюдение тайны.

Д. Кравен-Берлей. ЛАМПА ОСРАМЪ 
съ тянутой проволочи, нитью 

НЕРАЗРУШИМА.

НОВАЯ, громадная спортивная картина въ 2-хъ отделенияхъ. 
Превосходить все до сихъ поръ выпущенный подобный картины.

въ Испании.
Излюбленное грандіозное кровавое зрелище испанскаго народа, 

запрещенное во всехъ другихъ культурныхъ странахъ. 
Предупреждаемъ

слабонервныхъ, что Картина сильно действуетъ на нервы. 
Просимъ детей съ собой не проводить.

возвратилась 
из заграницы. 
Привезено масса 
новостей.

ЯПОНСКАЯ МУДРОСТЬ 
ПОЛУЧИЛ В УХО — РАСПОРИ СЕБЕ БРЮХО. 
ВРАГЪ НЕ ТЕЩА — ЕГО МОЖНО И НЕ БОЯТЬСЯ.

РИФМЫ
Спитъ пожарная 

команда,
В небо смотрит каланча.

На окошке «караулки» 
Тускло светится свеча.. 
На часах стоит 

пожарный, 
Устремившись в небо 

взгляд...

Но напрасно он старался 
Взором ширь небес 

обнять: — 
Проворонив три пожара, 
Он не мог спокойно 

спать.

СТ И МУЛ ОЛЬ д-ра ГЛЭЗА,
укрепляетъ 

нервы, развиваеть силы, 
вызываетъ бодрое душевное 

состояние и сообщаеть 
половую мощь.

Испытанъ, проверенъ и одобренъ.

МЫСЛИ БУДТО БЫ ФИЛОСОФА
ЕСЛИ ТЫ ЖАЖДАЕШЬ И ХОЧЕШЬ НАПИТЬСЯ ХОРОШО 
ПРОФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ, ПРОЧТИ НАШИ ГАЗЕТЫ.

НА СЛОБОДКЕ НИКОЛАЕВКЕ
БЕШЕНАЯ СОБАКА БРОСИЛАСЬ НА ПРОХОДИВШЕГО РАБОЧАГО. 

У РАБОЧАГО СЛУЧАЙНО ОКАЗАЛСЯ РЕВОЛЬВЕРЪ
И ОНЪ, ВЫСТРЕЛИВЬ, УБИЛЪ СОБАКУ._____________

ГИБКУЮ ФИГУРУ
можно иметь 

только в КОРСЕТЕ

САМАЯ ПРОЧНАЯ,
САМАЯ

САМАЯ ИЗЯЩНАЯ,
Удостоена на XV сельськолозяяст»1нной выс- 
1А8КЪ ВЪ ЕлИСАЬЕТГРАдк ЗОЛОТОЙ МЕД АЛИ . 
Обувь для студентов^ иГ учащихся Г75 
ПоКУПАЙТЬ ВЪ ФАБРИЧНОМ^ МАГАЗИН!

/

М-ме ЖАНЕТЪ
Б,-Пермская, д. Штейнберга.

НУЖНЫ ДВЕ КОМНАТЫ 
СЪ ПАНСЮНОМЪ 

ДЛЯ ИНТЕЛИГЕНТНОГО БОЛЬНОГО. 
АДР.: ДВОРЦОВАЯ, АПТ. РИХТЕРА.

ВСЕМИ ЛЮБИМЪ
Шлю свою фотокарточку въ знакъ 

своего 
спасения отъ онанизма, которымъ я 
страдалъ 18 летъ. Сто разъ спасибо 
за вашъ целебный преиаратъ, 

«Биоль-Ласлей».
т. м. н.

За справками можно обращаться въ
С. Петерб., отд. 8 части, почтов. ящ. 
№ 371.

НЕСРАВНЕННАЯ 
Не забудьте же о рюмке 
Несравненной рябиновой 
Шустова при каждомъ

ГОСТИНИЦА «ФРАНЦИЯ»
\ И. Е. Потапова 

Петровская ул.
Заново отремонтирована 
и освещена шикарным 

керосино-калильным 
освещением 

«ЛЮКС»
Для удобства публики 

имеется телефон. 
Театрь «МИШЕЛЬ»

РЯБИНОВАЯ
завтраке, обеде и ужине. 
Вы получите одновременно 
и уДОВОЛЬСТВ1е, и пользу.
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