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УВАГА! УВАГА!

Л
*

У зв’язку з комплекс
ним вирішенням житлової
програми в місті Кірово
граді і нарощенням по
тужностей домобудівного
комбінату
КІРОВОГРАД
СЬКИЙ МІСЬККОМ КОМСОМОЛУ терміново про
водить направлення робіт
ників за комсомольськими
путівками на КІРОВОГРАД
СЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ
КОМБІНАТ за спеціальнос
тями, які передбачає штат
ний розпис 1989 року.
УМОВИ:
1. Всім, хто прибув (одиноким), 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 на
дати малосімейний гурто
житок. Протягом
“
семи

років, тобто до 1995 року
'включно,
забезпечити
квартирою згідно загаль
ної черги.
3. Працівник,
котрий
укладе договір, повинен
відпрацювати на ДБК про
тягом 10 років.
Звертатися в Кіровоград
ський міськком комсо
молу.
Адреса: провулок Цент
ральний, 1.
Телефони:
4-98-55;
4-95-36.
Кіровоградський міськ
ком /ЇКСМ України про
сить адміністрацію
під
приємств, партійні і ком
сомольські комітети спри
яти направленню на до
мобудівний комбінат сво
їх кращих представників.
Кіровоградський мі
ський комітет ЛКСМ
України.

У серця
своя пам’ять
На Олександрійському відгукнулися і трудівники
заводі
підйомно-транс- заводу. І ось сто сімдесят
портного устаткування ще карбованців перерахова
б грудні 1988 року
про но в фонд визволення по
йшли вибори ради воїнів- лонених. Щиро дякуємо
інтернаціоналістів. І ось раді
воїнів-інтернаціонанедавно на черговому за лістів,
головою якої є
сіданні рада воїнів
ви Юрій Стадниченко, усім
йшла зі зверненням ло товаришам,
що
взяли
хлопців, що брали участь участь в такій справі мило
в бойових діях в Афга сердя, як визволення бо
ністані, — зібрати і пере йових побратимів.
рахувати гроші в фонд
визволення полонених воїС. ГРИЦЕНКО,
нів-інтернаціоналістів. Ця
секретар
комітету
ініціатива була підтрима
комсомолу Олександ
на. Гроші здавали не ли
рійського заводу під
йомно - транспортного
ше
воїни-інтернаціонаустаткування.
лісти. На це звернення

Вчені Академії наук СРСР дійшли три
вожного висновку: приблизно 20 років
дасться народам для того, щоб схаме
нутися, інакше постане проблема еко
циду — екологічного винищення людей,
інтерв'ю з Ю. Щербаком —

Корпункт
«МК»
на
будівництві
КГЗКОРу сигналізує: ми через власну
нерозпорядливість підводимо і себе, і
зарубіжних колег —

т

І ЮНА «РОСИНКА»
І НІЖНИЙ «ДЗІНТАРІНЬШ»
Ось і завершилось свято дитячої художньої твор
чості «У колі друзів», присвячене дню міста Кірово
града. В наступних номерах «Молодий комунар» ра
зом з вами пригадає деякі щасливі фестивальні мо
менти. Виступи провідних дитячих колективів країни,
таких, як лауреат премії Ленінського комсомолу хо
реографічний ансамбль «Дзінтаріньш» з міста Риги,
дитячий музичний театр «Райдуга» з Ленінграда, во
ронезький «Ровесник» і його дніпропетровський «тез
ко», хор хлопчиків з героїчного міста-фортеці Бреста,
кіровоградські колективи «Ятранчик», «В гостях у
казки», юна «Росинка» (ансамбль танцю Кіровського
будинку піонерів), хорова капела «Соловейко», ну і,
звичайно, наш улюблений «Пролісок», що несподіва
но став «партнером» народних артистів Радянського

[ Третя подача ушу

«Сівач» запрошує!

Союзу Тетяни Таякіної і Валерія Ковтун? надовго
залишаться в розчулених серцях дорослих глядачів.
А для юних кіровоградців стануть предметом хоро
шої заздрості і уроками справжньої мудрості, краси,
гармонії.
«Зупинись, мить, ти прекрасна» — скільки разів
протягом цих трьох фестивальних днів пригадувалися
слова відомого класика. Одну з таких прекрасних
миттєвостей і зупинив наш фотокореспондент.
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На знімку: «Арагонську хоту» танцює лауреат
премії Ленінського комсомолу зразковий хореогра
фічний ансамбль «Пролісок» обласного
Палацу
піонерів і школярів імені В. І. Леніна.

15 березня (у середу) в
приміщенні редакції
«Ніровоградська правда» (вул.

В. ЛЕВОЧКО, І. ДЕМЧУК (фотоі.

Луна««іИ^. .оі о, Зщ відбу
деться
чергове
заняття
літстудії «Сівач». Запрошу-

ються всі любителі крає*
ного слова,
Початок о та-и годині»

ВЕЛИКОМУ СИНУ УКРАЇНИ

ХРОНІКА
ПОДІЙ
Комсомолка
Наталя
ЗАМША
працює
скла*
дальницею цеху товарів
... j
споживання
народного
Олександрійському
на
С
за.
------------ :---------електромеханічному
воді. Хороша робота На
талі і ЇЇ колег
сприяє
кращому
задоволенню
попиту населення в елек
троміксерах,
електросоновижималках та інших
виробах, що їх випускає
цех підприємства.
Фото Г. КОШКА.

Справжньою народністю, гума
ністичною спрямованістю близька
і співзвучна нашому часу твор
чість Тараса Григоровича Шевчен
ка, яка є гордістю не тільки віт
чизняної, а й вселюдської культури. Разом з народами ІРадянського Союзу його ювілей
відзначають в усіх країнах, на всіх
континентах, знов і знов вслухаючись в слово українського Про
метея, що мріяв про мир на зем
лі, про братерство й єднання на
родів.
Свідченням великої любові й
шани до поета-революціонера,
художника і мислителя став уро
чистий вечір, присвячений 175-річчю з дня народження Т. Г. Шев
ченка. Він відбувся 9 березня в
Державному академічному театрі
опери та балету УРСР, який но
сить ім’я поета. У святковому за
лі зібралися численні шануваль
ники кобзаревої музи.
У президії — член Політбюро
ЦК КПРС, Перший секретар ЦК
Компартії України В. В. Щербицький, члени і кандидати в члени
Політбюро ЦК Компартії України,

члени ювілейного комітету,
ке
рівники міністерств та відомств,
творчих спілок і товариств респуб
ліки, відомі письменники,
діячі
культури, гості з братніх респуб
лік та ряду зарубіжних країн.
Вступним словом вечір відкрив
В. В. Щербицький.
В історії цивілізації, відзначив
він, нелегко знайти приклад, ко
ли б одна людина, поєднавши в
собі талант поета,
живописця,
мислителя, так помітно піднесла
духовність, самосвідомість цілого
народу, як це зробив Т. Г. Шев
ченко.
Вся творчість Тараса Григорови
ча, його ідейні та художні пере
конання були сповнені глибокого
співчуття до людини праці, про
низані вірою у грядуще визволення, організацію життя на загальнолюдських засадах братерства, рівності й свободи.
Дивовижна особливість духов...
ної спадщини Т. Г. Шевченка по
лягає в тому, що вона ніби глиб
шає і оновлюється, стає все більш
потрібною людям саме на крутих
поворотах історії. Так є й тепер, у

час революційної перебудови,лцо
~ТЯгться
в
нашій
країні.

Державної премії
Олійник.
виступили
ВІДОМІ
На вечорі
літературознавці,
письменники,

запредставники громадськості,
зарубіжні гості. Вечір завершився
святковим концертом. Втілені в
музиці й пісні майстрами мис
тецтв та художніми колективами
прийшли до учасників урочистос
тей немеркнучі образи шевченківських творів.
Того ж ДНЯ учасники ювілейних
торжеств поклали квіти до
ПІД
НІЖЖЯ пам’ятника Кобзареві, що
височить в центрі міста. Потім від
булося відкриття нової експозиції
Державного музею Т. Г. Шевчен
ка. Біля старовинного
будинку,
якому повернено первісний
ви
гляд, відбувся мітинг представ-

ників громадськості столиці уи<
раїни. 9 березня новим леурЄатб*
Державної премії
Української
РСР імені Т. Г. Шевченка в галу3|
літератури, журналістики і Мис<>
тецтва 1989 року були вручені
ДИПЛОМИ І почесні знаки про прц.
судження їм цього високого зван*

Ювілейні торжества почалися!
день народження Кобзаря і Н|
його батьківщині — в Черкаській
області. Можна сказати, що увесь
нинішній рік на Україні — це р!н
Тараса
Григоровича Шевченка,
Незабаром буде проведено рес- «.
публіканську наукову конферен.
цію, присвячену його життю | **
творчості. У травні Україна віта,
тиме гостей і учасників традицій*
ного Всесоюзного шевченківсько,
го літературно-художнього свята
«В сім’ї вольній, новій».
Під знаком ювілею Т. Г. Шев
ченка пройдуть Всесоюзний фес
тиваль мистецтв «Київська весна»
і Всесоюзне свято слов’янської
писемності і культури в Києві.
(РАТАУ).

КОЛИ ТАНУТЬ СНІГИ
Пісня «Реве та стогне
Дніпр широкий» зринула
тихо, непомітно,
немов
наближалася здаля. Про
те народжувалася
вона
тут, у фойє, сповненому
людьми, ширилася,
на
ростала, і, дійшовши куль
мінації, хвилями розбурха
ного Дніпра забилася в
серцях присутніх.
На якусь мить запала
тиша. А далі зал сповнив
ся оплесками
вдячності
виконавцям оркестру на
родних інструментів
ледагогічного колективу ди
тячої музичної школи.
— Щовесни, коли
тануть сніги

І на рясті засяє
веселка,
Повні сил І живої снаги
Ми вшановуєм пам’ять
Шевченна, —
звернулася до присутніх
молода дівчина в барвис
тому українському вбран
ні.
Посміхався до земляків
Тарас з великого портрета, біля якого красувалися живі квіти, ясніло навколо від
вишиванок,
стрічок, намиста і віноч-

ків, музикою бриніла в
серцях рідна мова.
■
Так урочо відкривали
музеііну
новозбудовану
кімнату Т. Г. Шевченка на
передодні 175-річчя з Дйя
його народження у місті
потомственних залізничниВступне слово мовив го
лова виконкому
міської
Ради народних депутатів
В. О. Джулай. Почуття і
сподівання знам’янчан ви
словив член Спілки жур
налістів СРСР А. Р. Загравенко;
— Небезхмарною
була
історія музейної кімнати.
Важкі випробування дове
лося переживати за умов
національного нігілізму і
повної байдужості до на
ціональної культури,
що
набули жахливого апогею
за часів Брежнєва, Сусло
ва та їх поплічників. Ча
сом людям навіть досту
питися було нелегко до
Історичних пам’яток
му
зею.
У нових історичних умо
вах починає він свою ро
боту тепер. Уже створено
Товариство
української
мови імені Т. Г. Шевченка,
на порядку денному — пи
тання про надання
дер
жавного статусу
україн
ській мові і прийняття від
повідного закону. Україн
ська мова 1 культура, як
і мова та культура кожно
го народу нашої планети—
величезне надбання люд
ства. Тепер відкривається

можливість самим бути 1
та
виховуватисвоїх
---- __ ....дітег£
внуків інтернаціоналістами
розумінні:
в ленінському р—
без національного нема
не° може бути інтернаціо
нального.
Хай діє і розширюється
наш музей, поповнюється
новими експонатами, по
глиблює свою роботу. І
коли йому стане тісно у
двох кімнатах, які займав
нині, знам’янчани
зроб
лять усе, щоб спорудити
для нього спеціальний бу
динок за проектом хати,
яку мріяв
поставити на
березі Дніпра Тарас Гри
горович...
Настав уже час впоряд
Шевкувати парк імені
ченка, відкрити в ньому
Тарасову стелу із зобра
женням головних
періодів його життя і творчос
ті. Бути у Знам'янці також
пам’ятнику Т. Г. Шевченку
з барельєфами його внуч
ки Катерини, правнучки
Антонінм Красицьких, яких
доля поселила в нашім
краї. Бачиться той пам’ят
ник серед тополь, верб,
калини, завезених З ДО
рогих для поета
ЛА і сць
рідної України.
Виступ заслуженої вчи
тельки Української РСР
Г. Т. Винокурової
був

• ■ •

стислим:
СВОЄ свідоме
— Усе
життя я присвятила ви«
кладанню російської мо
ви і літератури. Але я бу.
ла б біднішою духовно,
якби не володіла україн
ською мовою. Як і на
народ, якби він не
Шевченка.
Тепло 1 зворушливо вико«
мали учні середньої шко.
ли № 1, що носить ім’я
поета., літературно-худож
ню композицію «Ми тебе
не забули, Тарасе».
Вручення грамот, живих
квітів... Першою їх одер
жала незмінний директор
музейної кімнати, правнуч
ка Т. Г. Шевченка Антоніна Вереміївна Красицька.
Близько трьох десятиріч
завідує вона на громад
ських
засадах
музеєм,
розповідає про життя по
ета,
родовід,
пропагує
творчу спадщину Кобзаря.
Грамоти вручили також
її далекому родичеві, вчи
телю
музичної
школи,
краєзнавцеві В. Є. Шкоді»
колективам вчителів і уч
нів середньої школи № І
та СПТУ № 3. які оформля
ли експозиції.
...Червону стрічку пере
різано. Відчинено ще одні
двері до храму Шевчешгового слова, Шевченкових
дум 1 сподівань.
В. ОСТРОВЕРХОВА.
м. Знам’янка.

і

УДАР, ІЩЕ УДАР

Пряма лінія: виборці—
кандидат у народні де
путати - АНАТОЛІЙ
ІВАНОВИЧ СИТНИК!
До дня виборів народ
них депутатів СРСР ще
$ час, тому 14 березня,
у
вівторок,
«Молодий
комунар»
проводить
пряму лінію з кандида
том-комсомольцем А. Сит
ником для
всіх,
кому
небайдуже своє майбут
нє І хто вірить в автори
тет народних обранців.
З 17 до 19 години біля
телефону № 2-04-84 Ана
толій Ситник
чекатиме
ваших питань,
заува
жень, пропозицій і
ре
комендацій.
Звіт
про
пряму лінію буде опуб
ліковано вже в наступ
ному номері «МК» —
18 березня.
КАНДИДАТ
ЖДЕ
ДЗВІНКІВ!

«молодий
КОМУНАР»

11 березня 1939 Р‘

Пролунав
суддівський
свисток — І в спортивних
залах КІСМу та СПЇУ № 2
розпочались змагання з
міні - футболу
серед
команд... болільників. Ор
ганізаторами турніру ста
ли Кіровоградський
мі
ськком комсомолу, місь
кий молодіжний _центр
ТОМ
та
міська рада
ВДФСТ профспілок.
Чотири дні на спортив
них майданчиках виборю
вали своє право на існу
вання
команди, які
не
враховує жодна спортивна
статистика, але без котрих
важко
уявити
життя
спортмайданчиків
наших
мікрорайонів.
Масовий
футбол за місцем прожи
вання представляли коман
ди «Арсенал»
(Кущівка),
«Зірочка»
(Ковалівна),
«Мрія» (Черемушки) та ін
ші колективи.
Проте й
демократичне
положення про проведен
ня
турніру
передбачало
вірогідність участі
будьяних команд
незалежно
від віку та місця проживан
ня. Було встановлено ли
ше одне обмеження: фут-

Солісти, нотрі
будь-ноли
грали в командах майстрів,
та
команди,
що
брали
участь в змаганнях на пер
шість колективів фізкуль
тури, на поле не допуска
лися.

Було зареєстровано 54
команди, а віковий спектр
учасників склав від 10 до
42 років. Жереб розподі
лив колективи на чотири
підгрупи. До першої вві
йшли учасники
1977—78
років народження. У за
взятій боротьбі перемогу
тут
здобула
команда
«Рубін» (СШ № 18), на
другому місці «Трактор»,
на третьому «Жовтеня»
(обидві — СШ № 31).
Цікаво проходили матчі
другої підгрупи (1974—76
рік народження). Команда
«Піонер» (СШ № 18) та
команда «Надія» (вул. Біляєва) впевнено вийшли в
фінал. У заключному мат
чі «Надія» знову перемог
ла свого суперника, але,
як виявилось пізніше, в її

складі було двоє гравців,
не вказаних в заявці. Суд
дівська колегія змушена
була віддати перше місце
команді СШ № 18.
Явним лідером третьої
підгрупи (1971—73 р. н.)
була команда «Зірка» ста
діону спортклубу «Зірка».
Друге місце посів колек
тив СПТУ № 2, третє —
«Промінь» (дитячо-юнаць
кий клуб «Промінь» ММЦ
ТОМ). Але найбільший ін
терес всіх учасників
та
глядачів був прикутий до
четвертої підгрупи (вік—
понад 18 років). В цю під
групу ввійшло 29 команд,
які представляли всю гео
графію міста. Це були
збірні вулиць та
мікро
районів, цехів та дільниць.
В гострій боротьбі, пе
регравши сильну студент
ську команду КІСМу, «Супутник» (ГДЗ) та «Енер
гію», лідером тут
стала
«Зірочка».
КОРОТКА ДОВІДКА ПРО

КОМАНДУ:
місце прове
технічність гри, а не жор*
дення тренувань — Кова
сткість, яка переходить у
лівна, вул. Радянська, 4,
грубість, можуть забезпе
спортмайданчик у дворі.
В складі команди — робіт
чити успішний виступ. Уже
ники, учні, студенти,
лів
ході
турніру багато
нар. Ось уже кілька років
пропонувало
учасників
колектив не може знайти
спортивного залу для си
провести наприкінці літа
стемних занять.
ще один турнір на свіжоДруге ллісце
зайняла
му повітрі за круговою
дуже
цікава, атлетична
системою.
команда військової части
Після змагань до мене
ни місцевого
гарнізону.
підійшли гравці «Зіоо^ки»
з
пропозицією зіграти (не
Третє — У команди
бохай на нейтральному по
дільників заводу «Гідролі) з командами болільни
сила».
ків інших міст. Це прохан
ня передаю через газет?’ в
Що ж показав досвід
обком ЛКСМУ та обласну
першого любительського
раду ВДФСТ профспілок.
турніру з
......
........
міні-футболу?
о. мотін,
Перше і найголовніше:
в
--------- : в
другий секретар Кіро
місті, дуже багато само
воградського
міськ
бутніх, зі своїми тради
кому комсомолу.
ціями футбольних команд
Гонорар за цю публіка’
за місцем
проживання.
цію прошу перерахувати
По-друге,
в організацію
на рахунок
Кіровоград
та в проведення змагань
ського обкому
ЛКСМУ
необхідно залучати авто
Житлосоц*
№ 001700504
ритетних,
кваліфікованих
Кіровограда,
банку
м.
суддів. З боку учасників
МФО 323293 на споруд*
турнір показав, що тільки
ження пам’ятника воїнам*
колективні дії та висока
інтернаціоналістам.

З МІЛІЦЕЙСЬКОЇ ХРОНІКИ
У «МОЛОДОМУ
КО
МУНАРІ» ВІД 4 ЛЮТО
ГО 1989 РОКУ МИ ПОВІ
ДОМЛЯЛИ ПРО ТЕ. ІДО
ОРГАНАМИ
МІЛІЦІЇ
РОЗШУКУЄТЬСЯ
НЕ
БЕЗПЕЧНИЙ
ЗЛОЧИ
НЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР
ВОЛЧКОВ («ВОЛЧОК»).
КАРНИЙ РОЗШУК ЛЕ
НІНСЬКОГО РВВС ВИ
СЛОВЛЮЄ
ПОДЯКУ
ГРОМАДЯНАМ
І
РЕ
ДАКЦІЇ
«МОЛОДОГО

КОМУНАРА» ЗА ДОПО
МОГУ В НОГО ЗАТРИ
МАННІ.
•А-

А-

Л

2 січня 1989 року у се
лищі Дружба Олевського
району Житомирської об
ласті трапилося лихо.
З
квартири викрали Олесю
Мех, 1985 року народжен
ня, залишену без догляду
батьків.
її прикмети: зріст 94 см,
волосся чорне,
хвилясте,

високо підстрижене спе
реду. Біля
лівого
вуха
родима пляма
розміром
із сірникову голівку.
Не
вимовляє
літери
«Р»
і
«ІД».
Дівчинка була одягнута
в блакитну маечку,
білу
кофтинку, колготи' темносині.
Разом з дівчинкою було
викрадено старе прости
радло жовтого
кольору.
Оголошено
всесоюзний

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

розшук. Можливо, комусь
із читачів що-небудь відо
мо про дівчинку, просимо
"Ор'домити по телефонах:
/-0~, 97-3-02
(чергова
частина увс) або Лаі*.

олижчии орган міліції.
* * *
рЛ/і0Т0Г0 У Кіровський
НЙВС
звернулася
сту
дентка
КІСМу А. Остапенко з заявою про те що
жс.±
»<■;»”
ження

*

шляхом

Обману

заволоділа її коштовнос
тями.
Розслідування ведеться
Кіровським РВВС, але по
дібні факти мають місце
і на території Ленінсько
го району.
Громадяни! Якщо
к0*
мусь відомо про иі вИ"
падки, просимо повідоми

ти у Ленінський і Кір°в'
ський РВВС по телефонах
97-5-09 і 3-41-43.

з

5? АК уже склалося, що Юрій Щербак, пись■ менник, учєний-епіде/ліолог, громадський
діяч, встигнувши за своє життя побувати в різ
них куточках республіки, на Кіровоградщину
Приїхав уперше. Це тим більш незвичайно, що
батько письменника походить із Умані, і там,
зовсім поряд із нашим краєм, йому доводи
лося бувати не раз (недарма в «Хроніці міста
Ярополя» угадуються контури цього міста)...
Втім, саме новизна знайомства повинна бу
ла б стати (і, власне, стала) приводом для
особливого інтересу кіровоградців до ближ
чого знайомства з письменником. Особистого,
так би мовити, знайомства, бо заочне відбува
лося набагато раніше — і під час інтерв’ю, на
друкованого в «Молодому комунарі» з нагоди
присудження Юрієві Щербакові республікан
ської премії імені Юрія Яновського за 1984
рік, і від знайомства з його книжками.
Юрій Щербак — людина енциклопедичного
складу, коло його зацікавлень і в літературі, і
в науці надзвичайно широке. Зокрема, в пер
шій він пробував себе і в поезії, і в прозі, і в
драматургії. Один з останніх творів Ю. Щер
бака — роман «Причини і наслідки», де в
гостросюжетній формі він продовжує розроб
ляти свою тему моральності науки; торік ви
дано збірку кращих його п’єс; знову ж таки
торік, у 4-му, 5-му, 9-му та 10-му номерах жур
налу «Вітчизна» побачили світ дві книги доку
ментальної повісті «Чорнобиль», яка мала ве
личезний резонанс (друкувалася також у жур
налі «Юность»).
З огляду на все вищесказане була б, певно,
цілком самодостатньою така розмова корес

го самого, який завжди в нашій традиції ви
ражав інтереси народу. Це було непросто
завжди. Але тільки за цієї умови можливе
довір’я народу до літератури.
Наш динамічний час вносить ще один нюанс
у стосунки літератора з читачами. Так, торік,
познайомившись з Д. Граніним — кандидатом
у народні депутати. СРСР від КПРС, я почув
від нього таке: важко читати у наш час рома
ни. Публіцистика знаходиться на піднесенні.
Часу на художнє переосмислення подій від
пускається письменникові вкрай мало.
А є ще «цензор у собі», потім — редактор,
головний редактор, як жартують письменники.
Однак література звільняється від такої за
лежності. А читачі нині питають не про літе
ратурну «кухню», а про ставлення до тих чи
інших проблем. Народ хоче вірити письмен
никові й чути бід нього правду про сьогодніш
ній день. День же цей вимагає від літерато
рів не лише слів, а й дій.
КОР.: Події останнього часу свідчать, що
наших письменників останнім часом особливо
хвилюють проблеми перебудови, її сутність І
темпи. Чи ви задоволені — як письменник І
громадянин — темпами перебудови на Ук
раїні?
Ю. ЩЕРБАК: Я відповім, як і багато моїх колег-письменників: ні, ми не задоволені. Ми
чуємо: робота іде, заводи дають продукцію,
житло будується, хліб випікається, — усе це,
мовляв, і є перебудова. Ні, кажу я, це ще да
леко не вся перебудова, це тільки частина її.
Але є й більші завдання. Сподіваюся, що та
ку думку поділяє більшість людей. Такий під

чимало знавців висловлюється за те, аби на
далі по кожному виборчому округу реєстру
валося мінімум два кандидати. А загалом їх
має бути кілька. До речі, в окрузі, де я бало
туюся, кандидатів п’ятеро. Треба також, на
мою думку, щоб голосування
проводилося
виключно таємно — це гарантує більшу його
об’єктивність.
Взагалі я вважаю, що нинішні вибори будуть
першим кроком до створення правової дер
жави. Тому прискіпливість і уважливе став
лення до пропозицій, зауважень (особливо
критичних) мають стати неписаним законом
для партійних працівників. Кажу про це як
безпартійний, але переконаний прихильник лі
нії КПРС на демократизацію нашого суспіль
ства. Робити це можливо лише тоді, коли опо
ненти чують одне одного, — тобто, без зай
вого галасу, при повній гласності, з урахуван
ням як усіх «за», так і «проти».
КОР.: Нині помітна тенденція до розширен
ня сфери функціонування української мови, в
тому числі і в Кіровограді. Однак у декого ви
никає острах, що українська мова надалі на
в'язуватиметься у наказовому порядку...
Ю. ЩЕРБАК: Я був у Швейцарії і став свід
ком мирного співжиття трьох мов одночасно.
І тому нині, коли мене питають (а буває й та
ке), чи я вірю в реальне існування української
мови й літератури, я доповідаю: так, вірю, але
не в існування, а в майбутнє повнокровне жит
тя. Для цього повинні бути створені певні
пріоритети й умови у користуванні цією мовою
перш за все для самих українців. I, звісно ж,
має бути вироблено правовий механізм пов

пондента з письменником, яка не виходила б
за рамки творчої лабораторії (що характерно
було, зокрема, для того першого, згаданого
вище інтерв’ю). Однак, не без. впливу ниніш
нього моменту і обставин, Юрій Щербак нині
особливо активно втручається у життя сучас
ного суспільства; недавно він зареєстрований
кандидатом у народні депутати СРСР в одно
му з виборчих округів Києва. Тому, цілком
закономірним видається, що наше знайомство
почалося із питання про це.

хід, по-моєму, не є неконструктивним. Наш
критицизм не підриває єдності прихильників
перебудови.
Але в суспільстві є різні сили і є непроста
політична боротьба. Мабуть, усе це не треба
надто драматизувати. Треба пам’ятати і про
зрушення на краще, які все-таки пробивають
собі дорогу, незважаючи на труднощі. Візьмі
мо хоч би й міжнаціональні відносини. Два
роки тому — пленум СПУ, де прозвучав крик
розпачу про стан української мови і культури.
Цей голос було почуто. ЦК Компартії Украї
ни прийняв важливі рішення. Справа зруши
ла з мертвого пункту...
Звернімось до екології. Вчені Академії наук
СРСР дійшли тривожного висновку: приблизно
20 років дається народам для того, щоб сха
менутися, інакше постане проблема екоциду—
екологічного винищення людей.
Що я маю на увазі? Ви самі повинні знати:
хмара з Чорнобиля шість разів обійшла земну
кулю, наслідки її впливу виявлено у Туреччині,
Швейцарії, Південній Америці. Чи ж за таких
умов молена говорити неправду, як деякі мої
колишні колеги-медики — про наслідки вибуху
на ЧАЕС?

ноправного життя усі» інших мов, які с на терені України.
Взагалі, мушу сказати: монополія на будьщо — на істини, в тому числі наукові, на рі
шення, на закони, на авторитети, на товари і
торгівлю — згубна. Приклад того — знову ж
таки наслідки діяльності Мінатоменерго СРСР
у Чорнобилі. Реактор, який було прийнято там
до виробництва, творився й обирався моно
польно. Альтернативи йому не було. Спеціалісти-монополісти по суті нав’язали цей реак
тор республіці. Академік Валерій Олексійович
Лігасов, із яким я був добре знайомий, неза
довго до смерті, недарма висловив ідею ство
рення інституту альтернативних проектів. Те,
що життя цього вченого обірвалося так тра
гічно — також і наслідок ускладнень, які це
висловлювання внесло у його життя.
До речі, щодо атомної енергетики мої пе
редвиборні засади засновані не на емоціях, а
на наукових висновках. Вони ж свідчать про
одне: на Україні не можна нині будувати жод
ного нового блоку. Щодо Чорнобильської АЕС,
то три блоки на ній нині працюють, але вжито
додаткових запобіжних заходів безпеки. Чет
вертий блок нині викидів не дає; він має бути
з часом ліквідований, але це справа надзви
чайно складна і погребує дорогих концепту
альних та технологічних розробок.
КОР.: Кажуть, навчаючись у Київському ме
дичному училищі, ви були Сталінським сти
пендіатом!
Ю. ЩЕРБАК: Розумію ваше запитання як
ненав’язливий інтерес до моєї оцінки історії.
Вона не відрізняється надто від того, що ду
має і відчуває з цього приводу більшість ра
дянських людей. Я переконаний, що перед
партією стоїть надзвичайно важке завдання,
яке полягає у подоланні не лише
ше явних, але ий і
трансформованих пережитків <сталінізму. Ра-1
ОВІдапннігти-ч ка
зом з гим я з цілковитою відповідальністю
жу, що на сьогодні КПРС є єдиною інтегрую
чою силою нашого суспільства і такою має за
лишитися на майбутнє. Звичайно, мені, безпар
тійному, важко судити про те, як проходитиме
надалі перебудова в самій партії. Мабуть, во
на все-таки на шляху більшої «політизації» її
функцій Правовий механізм для цього тво
риться нині А щодо психологічного, так би
мовити, механізму перебудови, то його нале
жить творити нам усім, усьому суспільству —
інтелігентам, робітникам
і селянам
позбу
ваючись власної загальмованості, породженої
застоєм, набуваючи нових прав, свобод
нд
вчаючись використовувати ці права і свободи
на користь суспільству. Це. повторюся
н£ш
єдино можливий шлях.
1

КОР.: Юрію Миколайовичу, як ви оцінюєте
стан нашого суспільства, загальну моральнопсихологічну, так би мовити, ситуацію в рес
публіці нині?
Ю. ЩЕРБАК: Перш за все — вона стала над
звичайно динамічною. Це, безперечно, резуль
тат перебудови, яка відбувається у свідомості
людей. Я вам скажу з повною і беззастереж
ною відвертістю, на очах твориться велика
Історія. І я, так само як і чимало моїх колегписьменників, виявилися певним чином при
четні до перемін, що відбуваються. Народ
вистраждав перебудову. Це відчуваєш щора
зу, коли відриваєшся від робочого столу й
поринаєш у громадські справи.
Звичайно, годі сподіватися, що у нас тут усе
йде або йтиме гладенько; дорога, як самі ба
чимо, прокладається крізь немалі завали за
давнених проблем. Отже, помилки неминучі.
Можливо, ми багато в чому помиляємося, але
ми шукаємо виходу із заскорузлості й неру
хомості, а тому ми на єдино вірному шляху.
Зустрічі з виборцями, на яких я побував до І
після реєстрації — як кандидат у народні де
путати, свідчать про одне: люди прокидаються
від суспільної летаргії, починають шукати істи
ну — ту саму, якою ще донедавна володіли
(або вважали, що володіли) різні відомства і
місцеві «вожді». Те, що намагається зробити
у цьому напрямі Спілка письменників України,
є, крім цього, ще й спробою повернути наро
дові давні борги, яких, чого гріха таїти, нема
ло назбиралося у роки застою...
КОР.: Нині навіть «модно» якоюсь мірою
стало звинувачувати письменників у безприн
ципності в ті роки. На мою думку, тут завжди
передають куті меду. До того ж під вогонь
критики потрапляють не ті, хто на те найбіль
ше заслуговував...

Ю. ЩЕРБАК: Може, це і випадковість, але я
міг собі дозволити як лікар — людина знач
ною мірою незалежна матеріально — не брати
участі в оспівуванні творів, писаних письмен
никами «з посадами». Наслідки такого оспіву
вання бачимо: інтерес до художнього слова
(особливо українського) занепадав, та й нині
ще далеко не сповна відродився... З’явився
певний дефіцит довіри до письменника — то

КОР.: Який вплив у цій справі може мати
громадський екологічний рух, до якого ви
маєте безпосереднє відношення як голова
асоціації «Зелений світ»!
Ю. ЩЕРБАК: Рішення, які досі приймалися
колегіально, але у вузькому колі відомств,
мають стати надбанням гласності, яка покін
чить із міністерською безконтрольністю і сек
ретністю.
КОР.: Отже, знову йдеться про розширення
прав і свобод трудящих!
Ю. ЩЕРБАК: Свободи дій не мають і під
приємства. Заводи не можуть поміняти спуще
них зверху планів, виробити іншу, потрібнішу
суспільству продукцію тощо. Потім — соціаль
на незабезпеченість, а простіше — бідність
певного суспільного прошарку. Потрібна про
грама боротьби з бідністю, яка у нас — ви
стачило нарешті сміливості визнати — таки є!
При всій складності подій, проблем і перипетій перебудови письменники, безперечно,
виступають на її підтримку. Недарма М. С. Гор
бачов знайшов час і зустрівся із групою ук
раїнських письменників у дні свого перебуван
ня в нашій республіці. Чимало наших літерато
рів стали кандидатами в народні депутати
СРСР: Олесь Гончар, Борис Олійник, Іван Драч
та інші.
КОР.: Ви теж, як ми знаємо, серед кандида
тів у народні депутати. Які уроки винесли для
себе із передвиборної боротьби!
Ю. ЩЕРБАК: Найперший — це ге, що закон
про вибори потребує вдосконалення; зокрема,

Вів розмову П. ГЕПСІ».

ГОВОРИМО
ВІДВЕРТО

Такі реалії епохи
бюрократичного
благоденства: і аж
ніяк не містичні
передчування,
а найреальніші
технічні
передбачення
й побоювання
захоронюються
у відомчих нетрях,
обсновуються
павутинням
замовчування
і байдужості до доль
сотень тисяч людей,
яких може зачепити
МГА—максимально
гіпотетична аварія
(є такий термін
у технарів)...
(Із докумен
тальної повіс
ті Юрія Щербака «Чорно
биль»),

«...Я вважаю, що
треба створити
комісію, яка б
поглянула
на Чорнобиль
в історичному та
психологічному
плані. Бабусі в наших
краях жили, вони
казали: «Іде час,
коли буде зелено, та
не буде весело»...
Тепер з іншого села
інформація, від інших
старих людей:
«Настане час, коли
буде все, але не буде
нікого». І коли
я влітку 1986 року
ходив по Чорнобилю,
коли все було,
ви знаєте це, —
і будинки стояли,
і сади, думав:
це найкоротша
інформація,
коротшої бути
ре може...».
(Із докумен
тальної повіс
ті Юрія Щер
бака «Чорно
биль»),

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

АВТОМОБІЛІ, АВТОМОБІЛІ...

/

БЕЗ НИХ НЕ ОБІЙТИСЯ. АЛЕ БІДА, КОЛИ ЗА>■****<*. ТРА«СПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ОПИНЯЮТЬСЯ ЛЮДИ

ДОЗОРЕЦЬ

УВАГА!
УВАГА!
УВАГА!
обласний
штаб
«комсомольсько г о
ПРОЖЕКТОРА» ТА РЕД/\КЦіЯ ТИЖНЕВИКА
«МОЛОДИИ КОМУНАР»
ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ВАС,
«ПРОЖЕКТОРИСТИ»!
Весна
все
владніше
вступає у свої права. А це
значить, що незабаром на
лани вийде грунтообробна
і посівна техніка, роз
почнеться перший етап
боротьби за високий уро
жай 1989 року.
Ми звикли до закликів
на зразок:
«Проведемо
сівбу швидко і якісно...».
Та закликів, навіть найпалкіших, сьогодні мало.
Треба діяти! Як саме?
Пропонуємо свій варіант
комсомольського контро» лю за ходом весняно-по
льових робіт.
Організуйте у відділках
і бригадах пости «КП», |
включивши до їх складу'
людей об’єктивних,
вмі
лих, бажано з числа тих,
хто має спеціальну сіль
ськогосподарську
освіту.
Щодня перевіряйте якість
поверхневого
обробітку
грунту та сівби, стежте
за внесенням у грунт мі
неральних добрив, протруєння.м зерна.
Пам’я
тайте, що тільки суворе
дотримання всіх техноло
гічних операцій та строків І
робіт забезпечить макси
мальну врожайність.
Не |
допускайте крадіжок по- і
сівного матеріалу, пере
витрат пального!
Якщо виявите факти
недобросовісного
став
лення до роботи — став
те до відома правління
господарств, групи народ
ного контролю. Про зроб
лене повідомляйте редак
цію «МК». Пишіть нам на
адресу: 316050, м. Кірово
град, вул. Луначарського,
?8.

Приводом для масової перевір
ки Новгородківської автоколони
N2 5 став трагічний випадок. У січ
ні невідомим автомобілем був
смертельно травмований мешка
нець
Верблюжки Новгородківського району А. Кочерга. Пошу
ки злочинця тривали добу. Не
сподівано слід привів на вже зга
дане підприємство, підозра впала
на водія автомобіля УАЗ-452 Іва
на Кашенця.
Через кілька днів працівниками
міліції і Державтоінспекції було
проведено аналіз діяльності ав
тогосподарства. Виявлено
цілий
ряд недоліків. Тільки торік
во
діями колони було допущено ЗО
порушень правил
дорожнього
руху. Із них 7 — управління авто
транспортом у нетверезому стані.
А водій В. Бондаренко умудрив
ся двічі на рік сісти за кермо
п’яним. Проти нього
порушено
кримінальну справу. До речі, в
автоколоні є лише 28 автомашин,
і практично на кожну з них при
ходиться по порушенню.
Що ж до І. Кашенця, то він і ра
ніше затримувався працівниками
ДАІ. Здебільшого за використан
ня автомобіля не за призначен
ням. Частенько його УАЗ ночував
у Великій Чечеліївці, де мешкає
водій.
Про дисципліну в автоколоні
свідчить картина, яку ми застали
в день перевірки. Територія бруд
на,
захаращена, автотранспорт
розставлений абияк. На подвір’ї
знаходяться навіть
автомашини,
що не належать підприємству.
— Це якихось ревізорів, — від
повіли на наше запитання водії.
Перевірили службовий автомо
біль «Москвич», закріплений за
завідуючою торговим відділом
районного споживчого товариства
С. М. Резинковою. Спідометр не
опломбований, за останній день

НЕДИСЦИПЛІНОВАНІ ЧИ НЕЧИСТІ НА РУКУ.

роботи приписка — 166 кіломет
рів.
Начальника автоколони
В. В.
Волкова навряд чи можна назва
ти вимогливим до своїх підлег
лих. Річ у тім, що вже не раз і не
два зустрічали його працівники
ДАІ під час гостин у тещі, котра
мешкає у Вершино-Кам’янці Новгородківського району. Зустріча
ли тоді, коли він експлуатував
державний «Москвич» немов влас
ний.
Заводимо з керівниками мову
про виховну роботу в колективі.
І несподівано чуємо у відповідь
їхні «аргументи»: водіїв, мовляв,
не вистачає, а працювати ж ко
мусь треба, планових завдань із
нас ніхто не знімав. І ту, на наш
погляд, криється одна з розгадок
зла: керівників суворіше питають
не за дисципліну, не за дотри
мання правил безпеки руху, а за
план. Незручно навіть перекону
вати поважних посадових осіб у
протилежному, адже, сподіваємо
ся, їм теж відомо, що проблема
безпеки на дорогах давно вже
переросла з вузьковідомчої в за
гальнодержавну.
На підтвердження цього при
ведемо ще кілька фактів. На по
чатку нинішнього року на об’їз
ній дорозі обласного центру ста
лася дорожньо-транспортна при
года: водій АТП 1162 тресту «Кіровоградсільбуд» I. Гуйван пере
кинувся автомобілем ЗІЛ-133 і за
гинув. Причина аварії — несправ
ність трансмісії ходової частини
грузовика.
Ми вирішили перевірити тех
нічний стан автотранспорту на
цьому підприємстві. І ось що з’я
сувалося. З 46 перевірених авто
машин дев’ять мали несправності,
що будь-якої хвилини могли при
вести до аварій. Зважте: ці тран
спортні засоби без перепон і за
уважень з боку інженерно-техніч

___

то викинув ЇХ. Довелося Відпра
ного персоналу випускалися на
вити горе-керівника і злісного полінії.
рушника у медвитверезник.
АТП має свій контрольно-тех
_ Я ПИВ лише кефір, — не
нічний пункт з необхідними інстру
твердою рукою бив себе в груди
ментами та приладами. У штаті, як
ВОДІЙ БМУ-5 С. Є. Литвин.
і належить, числяться працівники
Заспокоївся лише тоді, КОЛИ в
відповідного профілю. Тим часом
салоні його автомашини було
на лінії виходять автомашини з
знайдено літр самогону.
несправним рульовим
управлін
_ Це я заробив, одній жінці
ням, гальмівною системою, ходо
почули аивантаж підвозив,
вою частиною... Не відшкодовую
правдання від п янички.
ться і матеріальні збитки, завдані
Добряче хильнули до того, як
водіями автопідприємству. Тут ко
сідати за кермо, і члени коопе
ментарі, як кажуть, зайві.
ративу «Попелюшка» М. М. Тка
Останнім часом почастішали ви
ченко та В. І. Олійник. Перший—
падки використання державного
водій, другий — експедитор. Та
автотранспорту для власної
на
керував автомашиною
Олійник.
живи. Ось деякі факти, що стали
Оскільки, як з’ясувалося, він ви
ся в області останнім часом.
пив дещо менше. А от прав на
та
С. Марчук, Л. Зінченко
водіння не виявилося ні в одного,
В. Зайкан з Новомиргорода на
ні в другого.
магалися вкрасти
на місцевому
Годі й намагатися перелічувати
заводі продтоварів 9 мішків цукводіїв державного автотранспор
РУту, які того вечора тримали авто
Шофер
Новомиргородського
машини біля своїх домівок чи ка
транспортного
підприємства
О. Медведенко хотів поцупити
лимили
на вулицях обласного
центру. їх виявилося аж надто ба
12,5 літра спирту.
У кузові
автомобіля шофер
гато. Усі хапуги покарані, про їх
АТП 13555 Ю. Рева намагався
«лівий промисел» повідомлено за
вивезти з території заводу «Гідвирішить
місцем роботи. Та чи
росила» 120 кілограмів бітумного
цю проблему? Навряд чи. Бо ж
паперу.
відомо, що покарання’ покаран
Шкода, але повідомлення на
ням, а не треба забувати й про
зразок: «збито пішохода,
водій
економічні методи
боротьби з
втік...», «викрадено автомобіль...»,
подібними негативними
проява
«з автомашини вкрадено речі...»—
ми. З порушників повинні суво
для працівників ДАІ стали звич
ріше питати трудові колективи, з
ними. Звучали вони і в день на
яких вони працюють, їх треба
шої перевірки Власне, той рейд
поставити в такі умови, коли доб
не відрізнявся якимись надзви
росовісний труд матиме більший
чайними подіями від попередніх.
резон, аніж транспортні послуги
Ось на вулиці Колгоспній затри
за літр оковитої.
мали керівника експериментально
го виробництва заводу імені ТараРейдова бригада: В. БІЛОУС,
тути В. А. Бондаренка. У нетвере
М. РИБАЛКО, Л. ЩЕРБИНА —
зому стані він розвозив по домів
працівники
облдержавтоінспекції, О. ШТАДЧЕНКО —
ках своїх підпилих товаришів. Дві
заступник голови обласного
години викручувався за «тради
штабу
«Комсомольського
ційною» схемою: то автомашина,
прожектора».
мовляв, не моя, то права забув,

ГРОШІ РАХУЮТЬ...
НАВЕСНІ

•

ГОСТРИЙ СИГНАЛ
День мого приїзду В Олександрівський район співпав з черговим
туром взаємоперевірки господарств по підготовці до весняних по
льових робіт. Група працівників РАПО, спеціалістів і механізаторів
колгоспу імені Калініна якраз «екзаменувала» своїх колег з кол
госпу імені Дзержинського. Принагідно і я вирішив побувати на цій
процедурі.
Робочий день був у розпалі, коли ми прибули на машинний двір
господарства. Мо. супутники немало здивувалися, коли не застали
там ні керівників інженерної служби, ні... механізаторів. Вирішили:
у Цвітній з ремонтом техніки все гаразд.
Заглянули у майстерню тракторної бригади № 1. Там теж без
людно. Але що це: на «ямах» стоять розібрані трактори?.. Аж три.
Виишли на подв.р я, де, як правило, зберігається грунтообробна тех
ніка, і знову очам своїм не повірили: культиватори стоять без ообо-
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- Відремонтуємо, поправимо, _ заспокоювали чи то нас чи себе кер.вник^господарства, котрих нарешті десь відшукали
Чи ж встигнуть? Навряд, бо як
вірки, мова йде не про якісь окоемГнеп»аФ'«совано в актах-пере«АгпгА.иі.,
окремі недоробки, а про майже повну
неготовність до виходу в поле. Посуціть ГАМІ.
рів до роботи не підготовлені два з тоьох » АЄСЯ™ ^льтиват0‘
з тридцяти одного трактора - двадцять ц»
^Г'8 “

«МОНОДИЙ
КОМУНАР»

МОСКВА, Четвертий рік працює створений при Головному уп
равлінні внутрішніх справ Мосміськвиконкому відділ по боротьбі
з наркоманією, завданням якого є запобігання правопорушенням,
пов’язаним із збуванням, зберіганням І вживанням наркотичних
засобів, як і їхня профілактика.
За цей час відкрито понад тисячу кримінальних справ. Але не
це головне, вважають співробітники відділу. Минулого року кіль
кість злочинів, здійснених у стані наркотичного сп’яніння, знизи
лась порівняно з 1987 роком удвічі, майже втричі зменшився по
тік скарг москвичів.
Одна з форм роботи, яка дозволила досягти таких результатів —
профілактичні рейди по перевірці осіб, котрі стоять на обліку.
Інша дійова форма — перепинення шляхів доставок наркотиків
Підвищено контроль за збереженням і відпусканням наркотичних
засобів, котрі застосовуються в медицині, препаратів, із яких мож
на в-иробляти зілля.

На

11 березня 1989 р.

знімку:

додати, що з осені в господарстві не в
тири- &° ^ього слід
ріллі, що до комплектування січальних еРаЛИ •
5°°
думають приступати.
Х ек,па*ів у Цвітній тільки

Минулого року за підсумками роботи
бригади № 1 одержали 5260 карбований
РИ тРактоРно!
бригади № 2 - 2140. Не густо, якщо в^вати Т \
вах працює по кілька десятків чоловік
' Щ В °бох колекти*
еу«»н.о„у
|м.кі Упь„то,.
««»у.
■
сяч. Та, як мовиться, по труду й честь с затоРи мали понад 45 тиП.«лкк»му
рі,. - X V.
’ .. ..............

І

рюється. Знову у колгоспі імені Дзержинсьіо™
СИТУ^ІЯ позтзремонту знову затягнуть проведення весняних поНЄ ПрО5Є™.ВЧаСпН0
вись, І без врожаю, як торік, залишаться АИХ П°ЛЬОВІ?Х Р°б'т-А, значить, і без грошей.

тут> на газовій плиті, готували наркотичне зілля.

Фото і текст А. ШОГІНА. (Фотохроніка ТАРС).

заступник завідуючого відділом робітний»—ЯВ.СЬКИЙ:
молоді обкому комсомолу
Р°б'тничо. , сільської
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V ЛОПЕЦЬ в дальньому кутку боровся зі втомою. Поклавши на коліна порожню полот
няну сумку з-під «тормозка», він намагався
дослухатися до галасливої компанії.
У цьому поїзді рідко зустрінеш нудьгуючо
го на самоті — в основному розсаджуються
Компаніями, точніше, бригадами, відділами.
Або просто зі знайомими. Це *— робочий по
їзд, який возить на роботу і з роботи буді
вельників І працівників Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд.
Невдовзі після Долинської майже годину
Простояли на якомусь перегоні.
— Ось сам бачиш, — сказав мені Руслан
Лвір( робітник електроцеху, член
комітету
Комсомолу дирекції КГЗКОРу. Із ним ми щой
но говорили про те, як долинські і криворізькі
галізничники не можуть налагодити чіткий І
безперебійний рух поїзда. Адже і без того
дорога тільки в один кінець триває без малого
дві години, а тут ще затримки...
— Ти о котрій встаєш на роботу? — запи
тую Руслана.
— О пів на п’яту ранку.
— А приходиш додому?
— Якщо вчасно доберемося до Кривого Рогу
та пощастить з міським транспортом, то десь
© дев’ятій вечора.
— І так щодня?
— Окрім вихідних, — уточнює Руслан.

У вже згаданій публікації ми наводили сло
ва робітника Параничвва з бригади Молнара
(цей колектив тоді написав листа до «Прожек
тора перебудови» з приводу безладдя на бу
дові). Так от, цей досвідчений і кваліфікова
ний робітник, який до цього вже працював на
ударних будовах, сказав, що поки що КГЗКОР
за організацією праці зовсім не нагадує удар
ну будову. І тепер, дізнавшись, що ГІараничев
вже розрахувався з бригади, думаю, що всетаки не останню роль зіграло й те, що нічим
поки у нас підкріплювати ентузіазм.
До речі, тема житла на комбінаті сьогодні
ще й тому актуальна, що десь з кінця мину
лого літа стоять чотири готових «чехословаць
ких» дев’ятиповерхових будинків. Як за мас
штабами Долинської — цілий мікрорайон. Але
безлюдний, бо у квартири ще ніхто не все
лився — радянські будівельники досі не ввели
в дію каналізаційно-очисні і водоочисні спо
руди, а без них ніяка санепідемстанція не
дасть дозволу на заселення будинків. Почи
наючи з літа, ця абревіатура — КОС і ВОС —
не сходить з вуст працівників І будівельників
комбінату, це питання стало чи не головним
на постійних нарадах і засіданнях.
Спочатку ставилося завдання будь-що ввес
ти КОС і ВОС до настання холодів. Не ви
йшло, довелося закінчувати роботи взимку.
А нещодавно перевірили готовність каналіза

— А скільки отримуєш?,
— Сто двадцять...
Руслам — хлопець відвертий І тому не ста
вить себе й мене в незручне положення, го
ворячи про романтику ударної комсомольської
будо.ви міжнародного масштабу. Він сказав
прямо: влаштувався сюди заради квартири,
тим більше, що у Кривому Розі на неї не було
навіть теоретичних перспектив.
До речі, трішки раніше переключилася на
цю тему і гамірна компанія — обговорювали
результати недавнього розподілу
квартир.
Згадав, що подібну розмову чув і в одному
з кабінетів дирекції КГЗКОРу. Квартири — те
ма номер один на будові. Що, втім, і не див
но: багато хто саме через це і прийшов сюди
працювати. Строки отримання житла на КГЗКОРі
за нинішніми мірками майже фантастичні —
півтора-два роки. І яке житло! Мене двічі чи
тричі перепитували, чи був я у квартирах, що
збудували чехословацькі друзі, — так, наче
мова йшла про якусь місцеву дивину. Бути там
не довелось, але чув... Та переповідати не
стану, поки сам не пересвідчусь хоча б уто
му, чи правда, що на вікнах вже висять штори,,
не кажучи про відсутність будь-якого «фронту
будівельно-дороблювальних робіт» для щас
ливих новоселів.
Що ж стосується Явора, то він не прихову
вав, що в чисто моральному плані від ударної
будови чекав більшого...
...А той хлопчина в дальньому кутку таки
заснув. Та так міцно, що товариші ледве його
розбудили, коли прибули на станцію. Згодом,
поїздивши поїздом не раз і не два, я зрозу
мів — щоб не набридала щоденна двогодин
на мандрівка туди й назад, якраз найкращим
варіантом і є постаратися заснути...
«Надії і марева» — так називалася стаття,
присвячена проблемам КГЗКОРу, надрукована
в нашій газеті у травні минулого року. Така
назва — з області емоційно-психологічної, —
можливо, і не досить вдало співвідносилася з
реальними «земними» проблемами комбінату,
проблемами економічно-виробничого порядку.
Але, думається, ці речі тісно взаємопов’язані:
дух будови, настрій людей — і рівень органі
зації праці, те, що ми називаємо порядком.
Зараз ми справедливо розвінчуємо голий
ентузіазм, псевдоромантику, той ореол, який
десятиліттями створювали навколо ударних
комсомольських. Діло потрібне. Тільки аби не
забувати, що без нього, ентузіазму, теж не
можливо. Справа тільки в тому, щоб він чи
мось підкріплювався.
І коли, спілкуючись з чехословацькими і ні
мецькими будівельниками, що трудяться на
будівництві КГЗКОРу, з лідерами їхніх моло
діжних організацій, помічаю в словах і вчинках
співбесідників непідробний ентузіазм. Я вірю
в те, що він справді непідробний. Тому, що
високий рівень організації і механізації робіт
на будівельних майданчиках наших іноземних
партнерів, як і умови їхнього побуту і відпо
чинку — теж не вигадка.

ційно-очисних споруд — заповнили їх водою.
І в місцях з’єднання, через численні шпарини
і щілини потекла вода. Тепер «лікують резер
вуари», тобто усувають дефекти, заліплюють
дірки бетоном.
Ну а поки що, як сказав начальник КОС
В. П. Мельников, для опалення чотирьох бу
динків щодня спалюється кілька тонн соляр
ки — щоб під час холодів підтримувати у
квартирах належну температуру (адже все мо
же зіпсуватися).
На будівництві КОС працює комсомольськомолодіжна бригада Р. І. Примачука. Комсорг
Олег Діденко говорить:
— Не вдається нам працювати на повну по
тужність, тому й затримуємось. Найбільші
проблеми з арматурою, яку нам постачає
«Криворіжаглобуд». Нам теж не хочеться си
діти склавши руки, тим більше, що через це
ми ж лише тариф отримуємо — що то за гро
ші? От зверталися до начальника нашого ви
робничо-технічного відділу О. Л. Лернера, а
він: «Я не знаю, де арматура». А бетон? Як-,
що зранку вдасться «взяти» одну-дві машини
розчину, поки на інші об’єкти не почали вози
ти, то й добре.
Додам, що каналізаційно-очисні і водоочисні
споруди знаходяться досить далеченько від
основного будівництва, як сказав один з ро
бітників — «на відшибі». Обід сюди возять у
термосах. І буквально всі, з ким я розмовляв,
обурювались з приводу якості їжі:
— Судіть самі, чи захочеться вам пити чай,
якщо у чашці плавають залишки каші?
На об’єкті немає води для пиття, робітники
п’ють технічну воду. Як виявилося, далеко не
у кожного шлунки можуть до цього пристосу
ватися...
— Чи зверталися за допомогою в «Комсо
мольський прожектор»? — запитую Діденка.
— Та що з цього... Приїжджав і секретар
комітету комсомолу, і начальник штабу «КП»
тресту, але чим вони можуть зарадити?
А проте ца будові є свій «Комсомольський
прожектор». У вже згадуваній публікації го
ворилося про те, що вся його діяльність об
межилась одним-двома випусками,
навіть
стенду «КП» немає. В кінці року «Молодий
комунар» надав на своїх сторінках слово на
чальникові штабу «КП» Костянтину Ковалю,
який розповів про те, що становище, якщо і
змінилося, то в гірший бік. Майже всі члени
штабу відійшли від роботи, зневірилися, не
відзначався оптимізмом і сам Костянтин.
Але останнього разу, коли ми з ним роз
мовляли, Коваль був настроєний по-бойовому:
помінялися секретарі первинних організацій,
люди «свіжі, ще не зневірені, так що почнемо
розкручувати».
Тим більше, що «розкручувати» є що, якщо
згадати ті ж самі КОС.
До речі, саме з ганою метою — посилити
комсомольський вплив на будові — створю
валася і рада секретарів комітетів комсомолу

організацій та підприємств, що трудяться на
зведенні КГЗКОРу, куди входить, наприклад, і
секретар комітету комсомолу ВРП, що поста
чає будівельників обідами. Але рада весь цей
час не може налагодити свою роботу. Перш
за все тому, що не збираються секретарі на
її засідання. Може тому, що не дуже й вірять
у дієвість комсомольського втручання у проб
леми. Немає й систематичного шефства над
будівництвом з боку Кіровоградського і Дні
пропетровського обкомів комсомолу.
До речі, недавно штаб ЦК Спілки Соціаліс
тичної Молоді Чехословаччини, стурбований
перебоями в постачанні будматеріалів з Кри
ворізького
цементно-гірничого
комбінату,
уклав з комітетом комсомолу цього комбінату
договір про спільний контроль над постачан
ням з боку нашого «Комсомольського про
жектора» і чехословацького «Рефлектора мо
лоді». Чехословацькі друзі сподіваються, що
таке шефство принесе результати...
Володимир Стеблина, начальник штабу ЦК
ЛКСМУ на КГЗКОРі, на будові не так давно і
на моє запитання про перші враження, яку
роль відіграє комсомол на будові, скрушно
зітхнув:
— Поки її майже не видно, цієї ролі. Я
розумію так: існує чотири рівня вирішення
проблеми. Перший — це державний рівень.
Другий — відомчий. Третій — територіальний.

АКТУАЛЬНО
«мк»
НА БУДІВ
НИЦТВІ
КГЗКОРу

Хавальд БУБЕ приїхав будувати КГЗКОР із Потсдама (НДР) Тут він
разом з товаришами зводить оселі для майбутніх працівників комбінату
Фото Г. НОШ НА.

І четвертий — людський. Від нас теж багато
що залежить, тільки про це далеко не завжди
згадуємо. Зібрав я, наприклад, комсомоль
ських ватажків і запропонував подумати, що
ми можемо внести в «молодіжну статтю» в
колдоговір з адміністрацією. І виявилося, що
з комсомолом не рахувалися навіть в таких
елементарних питаннях, як розподілення пре
мій, не кажучи вже про щось серйозніше.
Саме цю статтю, внесену в колдоговір і
значно розширену порівняно з минулим ро
ком, Володимир вважає першим кроком до
відновлення ролі комсомолу на комсомоль
ській будові. Багато її нових пунктів заслуго
вують на увагу — провести конкурси професій
ної майстерності; організувати соцзмагання не
звання «Кращий молодий робітник»; ввести, І
нарешті, в склад комісії по роботі з молоддю І
наймолодших виробничників, членів комітету
комсомолу. Але найголовніший, мабуть, остан
ній пункт: «Оскільки питання праці 1 * побуту
з
молоді повинні вирішуватись за участю комітету комсомолу, тс їхнє вирішення без його
участі вважати недійсним».
Що ж, гак би мовити, юридичну глатформу
для перебудови комсомольської роботи на
будівництві
Криворізького гірничо-збагачу
вального комбінату окислених руд нЖе закла
дено. І це вже досягнення. За чим гелер спра
ва? За тим же — ентузіазмом і бажанням пра
цювати....

„
м. Долинська.

м. МЕДЕ-ДЬ.

«МО*.^ДИЙ
КОМУНАР»

11 березня 1989 р

«Я ЖТР1ЧА8 ШЮЯ ЯВ

ВІТЧИЗНА

маніфестації біля посольства
Пакистана, маніфестації,
яка
вимагала визволити радянських
військовополонених, що зна
ходяться на території
цієї
країни.
Забігаючи наперед скажу,
що в порівнянні з минулим лі
том, коли проводився збір під
писів під тією ж вимогою і ко
ли
представники
Пакистане
заявили, що на території їх
ньої країни військовополоне
них немає, тепер позиція Па
кистана змінилась. Але це ни
ні, а тоді, наскільки нам було
відомо, вона ще залишалася
незмінною.
Тому, дізнавшись з «Литературки» про цю акцію, ми в на
шому міському клубі воїнів-

В одному з останніх номерів
тижневика «Аргументы и фак
ты» опубліковані такі цифри:
у списку зниклих безвісти з
Афганістані — 313 імен. І як
було сказано там же: хочеться
вірити, що всі вони живі,.. І до
помогти їм повернутись на
Батьківщину — це, звичайно,
справа дипломатів і відповід
них організацій. Але чи тільки
їхня?
Надаємо слово воїну-інтернаціоналісту,
електроремонтнику
Придніпровського
ре
монтного спеціалізованого бу
дівельного управління (м, Світловодсьн) Сергію ЗВЄРЄВУ:
— Цей знімок, що ви бачите
тут, зроблений наприкінці ми
нулого року в Москві, під час

15 ЛЮТОГО
ОСТАННІ
РАДЯНСЬКІ
ЧАСТИНИ
ЗАЛИШИЛИ
АФГАНІСТАН...
МОЖНА
БУЛО Б
5 ПАФОСОМ
СКАЗАТИ,
ЩО РАЗОМ
З ЦИМ
ПЕРЕГОРНУТА
ДОСИТЬ
ДРАМАТИЧНА
СТОРІНКА
НАШОЇ
ІСТОРІЇ,
АЛЕ Є БАГАТО
ФАКТІВ, ЯКІ
ГОВОРЯТЬ —
СТОРІНКА
ЩЕ НЕ ПЕРЕ
ГОРНУТА...

Про подвиг.
пам’ятник і... фонд
Афганістан болить а моїй душі
і всі, кого нам випало зустріти,
Нехай живуть у серці мого світу
Як тиша на далекім рубежі.

ТРИВАЄ
КОНКУРС
НА КРАЩИЙ
МАКЕТ
ПАМ'ЯТНОГО
ЗНАКУ
ІІЮНІАМШТЕРНАЦІОНАЛЇСТАМ
ВСІХ
ПОКОЛІНЬ,
щодня
ЗБІЛЬ
ШУЄТЬСЯ
ФОНД НА НОГО
СПОРУД
ЖЕННЯ. ТА .ЧИ
досить
0ДНОГО
ПАМ’ЯТНИКА?

Відгриміли залпи майже десятирічної аф

ганської епопеї. Сьогодні ще почуть неза

гоєні рани поранених, ще не висохли сльо

зи радості матерів, сини яких повернулися
додому, і сльози горя матерів

загиблих.

Втім, 80-і роки ми згадуватимемо

довго.

Попереду — осмислення, переоцінення цін

ностей нашого десятирічного перебування

на території південного сусіда.

Втім, це тема окремої розмови.
раз, мабуть, на

часі

активно

А за

зайнятися

увічненням пам’яті тих, хто не повернувся

додому. Тих, кого не діждались

батько,

матір, брат, сестра, наречена, дружина...

Так, це потрібно для них, загиблих. Але це

потрібно і для підростаючого покоління, бо
авторитет «афганців» серед молоді чима
лий.

«молодий
КОМУНАР»

J1 березня 1939 р.

з організаторів цієї акції, ви
ступаючи перед
присутніми,
сказав, що головна мета цієї
маніфестації — добитись візи
ту у посла. Це вдалося зроби
ти, разом з іоною Андроновим
пішло троє матерів і один воїнінтернаціоналіст.
Очікування
їхнього повернення, результа
тів розмови здавалось нам
усім дуже довгим.
Нарешті,
вийшовши на вулицю, Андро
нов
повідомив, що
посол
прийняв їх добре, обіцяв пе
редати їхні прохання і вимоги
своєму уряду.
Ця акція мала дуже великий
резонанс, відразу після неї
влаштували прес-конференцію
для радянських та іноземних
кореспондентів, на яку спо
чатку був обмежений вхід, □
потім нас все-таки пропустили.
З яким настроєм повертали
ся ми додому і чи бачили піс
ля всього сенс у такій от акції?
Звичайно.
До речі,
портрет хлопця,
який ви бачите на
знімку,
здався дуже знайомим одно
му з нас — Сашкові Павловському. Коли він підійшов до
жінки, що тримала портрет в
руках, то здогадки підтверди
лися — Олександр зустрічався з її сином в Афганістані.
Мати, ледь стримуючи сльози,
розповідала,
що їй повідом
ляли і про те, що син пропав
безвісти, і про те, що заги
нув, але остаточно зона нічо
го не знала про його долю.
Сашко сказав, що цей хлопчина — десантник, лежав у
госпіталі, більше їхні шляхидороги не перетиналися. Як
що ви знаєте, що це для ма
тері таке — дізнатись, що її
сина бачили живим, то згодьтеся, що вже заради цього ми
недаремно їздили у Москву...

ін гернаціоналістів
вирішили
взяти в ній участь. Разом зі
мною до Москви відправили
ся два Олександри — Павловський і Ковальчук — та Олег
Михайленко. Хлопці виготови
ли транспарант «Пакистан, від
пусти наших братів і синів»,
який і розгорнули перед по
сольством. До речі, ми при
йшли одними з перших — о
10-й годині ранку, а десь об
одинадцяцій перед
посоль
ством було вже чимало лю
дей — близько 150. Були тут І
матері, чиї сини пропали без
вісти в Афганістані — приїха
ли з Воронежа, Тбілісі, інших
міст Радянського Союзу.
Кореспондент «Литературной
газеты» іона Андроноз, один

Традиції увічнення пам’яті загиблих в
Афганістані зводяться у нас, як правило,
до встановлення Дошок Пошани, створен
ня куточків воїнів-інтернаціоналістів в рай
комах і міськкомах комсомолу, ПТУ, техні
кумах, підприємствах, установах і органі
заціях.
Набагато складніше — побудувати па
м’ятний знак. Найперше — де брати кош
ти? Ось чому Кіровоградський обком ком
сомолу, міський клуб еоїнів-інтернаціоналістів, приймаючи торік рішення про бу
дівництво а м. Кіровограді обласного па
м’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам
усіх поколінь, розраховували на добровіль
ні внески у цю справу, I, треба сказати, не

помилилися. Якщо на кінець квітня 1988 ро
ку в касі було лише 227 карбованців, то
потім щомісяця вона збільшувалася на
кілька тисяч і станом на 1 лютого 1989 ро
ку на рахунку було вже 52 574 карбованці.
Всім підприємствам, установам, організа
ціям, всім людям, котрі зробили благо
родну справу поповнення фонду на будів
ництво пам’ятного знаку — низький уклін і
велике спасибі від усіх воїнів-інтернаціона
лістів, а також обкому комсомолу і міської
ради воїніз-інтернаціоналістів, які взяли на
себе організаторську роль,
Отже, 52 574 карбованці. Багато це чима
ло? Зараз триває конкурс на кращий макет
пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам (йо
го умови опубліковані в «МК» від 26 листо
пада 1988 р. 14 і 28 січня ц. р. наша газета
вмістила репродукції чотирьох макетів-пам’ятників. З репродукціями кожен бажаю
чий може ознайомитись в фойє кінотеатру
«Комсомолець» обласного центру). Та вже
зараз ясно, що для спорудження пам'ят
ника знадобиться не менше 120—-140 тисяч
карбованців. Газета звертається від імені
зсіх зацікавлених в будівництві пам’ятника
до тих, хто хоче і може зробити свій по
сильний внесок. Зокрема, і до військових
частин, розміщених на території області,
які у цій справі свого вагомого слова ще
чомусь не сказали.

13—17 травня в Кіровограді планується
провести зліт військово-патріотичних клу
бів та їхніх курсантів. У програмі — обмін
досвідом роботи, зустріч воїнів-інтернаціоналістів з різних районів, військово-спорч
тивне свято. Гроші, виручені під час свята,
планується передати у фонд пам’ятника. І
ще одна особливість зльоту: символічна
закладка каменя на місці будівництва па
м’ятного знака.
До речі, місЦе це ще й досі остаточно
не визначено. Думки розходяться; одні
пропонують будувати у Сквері імені Ле
нінського комсомолу, інші — на території
між обласним судом та автоучкомбінатом.
Більшість — за другу пропозицію.

Розійшлися думки і щодо форм будів
ництва. Деякі (і таких немало) вважають
будівництво пам’ятника як самого по собі
справою не до кінця продуманою. Мовляв,
з’явиться у місті черговий монумент чи то
скульптурна група, яка після перших ди-

фірамбів з приводу його (чи її) відкриття
стане нести таке ж смислове та емоційне
навантаження як і ті, що нині існують. Отож
пропонується побудувати побіля цього па
м’ятника, скажімо, музей, чи невеликий
молодіжний центр з патріотичного та ін
тернаціонального виховання, або ж щось на
зразок культурно-спортивного комплексу.
Знаєте, проти такої думки заперечити
важко. Не хотілося б, аби і пам’ятний знак
воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь че
рез деякий час став простою спорудою. Ад
же ми ведемо мову про ви-хо-ва-ння. ПрФ
ви-хов-не значення цього пам’ятника.
Таку пропозицію деяких наших читачів я
висловив на одному із засідань Кіровоград
ської міської ради воїнів-інтернаціоналіс
тів. Скажу прямо: хлопці зустріли її без
особливого ентузіазму. І є на це свої при
чини; багато з них беруть участь у спорудженні МЖК воїнів-інтернаціоналістів. У
кожного одразу спливли в пам’яті можливі
бюрократичні перепони і труднощі, з яки
ми їм в процесі будівництва вже (і не разі)
довелося зіткнутися. Втім, вирішили винес
ти ці пропозиції на суд читачів. Отже,
чи пам’ятний знак, чи пам'ятний знак плюс
музей (невеликий молодіжний центр з вій
ськово-патріотичного та інтернаціонального
виховання)!
Чекаємо листів і конкретних

пропозицій від читачів. Пишіть на адресу
редакції чи обкому комсомолу. Телефони
2-29-92 і 4-74-44.
Та як би там не було, а пам’ятник будеї
Чи сам чи з музеєм, але буде. Справа впи
рається в строки: коли? Значною мірою це
залежить від вас, шановні читачі.
Автор цього матеріалу

Анатолій БЄЗТАКА,
не відкладаючи справу в довгий ящик, ви

рішив

гонорар за публікацію

вати на рахунок

перераху

Кіровоградського обкому

ЛКСМУ N? 001700504 Жнтлосоцбанку м. Ніровограда МФО 323293 мп
------------------ —_______ на спорудження пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам всіх по

колінь і пропонує це зробити всім, хто заба

жає І розуміє значимість вищезгаданого заходу.

Так називалась квитины^
понденцін, опублікована 4 лютого"
Справді, на сполох забили вчителі'
середньої школи № 26 м, Кіров2
града, батьківський комітет, гоомадськість: будівництво висотного
Житлового
будинку
загрожує
шкільним прибудовам, урізається
й так невеличке подвір’я школи,
ліквідовується спортивний
май’
данчин, неможливо буде взагалі
вести уроки ПІД акомпанемент За
бивання паль під житловий буди
нок... Але той дзвін виявився лиш
гласом волаючого є пустелі — по
нього ніхто не прислухався,
я
Тан з’явилась кореспонденція а
газеті.
Дуже швидко (як на існуючі в
нас темпи) надійшла відповідь від

«ДЗВІН — А ГЛАС»
начальника управління
капіталь
ного будівництва виконкому Кі
ровоградської міської Ради на
родних депутатів Л. Г. Кошового.
Подаємо н майже дослівно:
— Проектом генеральної
забудови
мита Кіровограда
до
21П0 року, затвердженим Радою
Мінктрж УРСР, існуюча
школа
«« 20 мав бути знесена.
Оскільки для початку будівни
цтва школи на 2500 місць по ву
лиці Кропивницького (внесено до
проекту плану 1990 року) необ
хідно знести значну частину існу-

ючої приватної житлової забудо
ви і надати 65 квартир для відселенців, доцільно спершу побуду
вати житловий будинок для відселення, потім побудувати нову
школу і тільки після цього зноси
ти школу стару. З цісю метою й
передбачено звести 144-квартирний будинок по вулиці Кропивницького протягом цього й на
ступного років.
Зводиться будинок
безпосе
редньо біля самої школи, тому
проектом ведення робіт передба
чені необхідні заходи безпеки,
серед яких — постійний
конт

роль за збереженням конструкцій
Існуючих
шкільних
прибудов.
Контроль здійснюватимуть пред
ставники проектного інституту й
авторського нагляду.
Щоб не образити Інтересів шко
ли, замість ліквідованого спортив
ного майданчика площею 0,9 гек
тара, який піде під забудову, пе
редбачено відновлення
аналогіч
ного майданчина на території 0,75
гектара, який
приєднається
до
шкільного подвір’я за рахунок бу
дівельного майданчика житлового
будинку (за теперішніми
примі
щеннями шкільних
майстерень).
Палі будуть забиватись після за
кінчення уроків у школі та під час
літніх канікул.

«НАЧАЛЬНИК ВИСЛУХАВ
І ПОСМІХНУВСЯ...»
Не знаємо, добре це чи погано (мабуть для
кого як), але до редакції за минулий рік і май
же за два місяці нинішнього надійшли всього
три скарги стосовно роботи телемайстрів. Ви
переджаючи скептиків, котрі зневірлиао мах
нуть рукою, мовляв, користі 3 тієї писанини на
копійку, констатуємо, що в усіх конкретних
випадках, як повідомляє керівник солідної об
ласної організації, все тепер в ажурі; телеві
зори працюють, клієнти більше не скаржаться.
Можливо й так, але судячи з висновків, зроб
лених керівництвом «Побутрадіотехніки» після
справедливих нарікань відвідувачів телеательє,
мало віриться, що власників побутової телеапаратури чекають райдужні перспективи в
Стосунках із згаданою ремонтною організа
цією.
АОи не бути голослівними, звернемось до
«рангів. У лютому минулого року пошта при
несла лист від мешканця с. Могутнього Кіро
воградського району О. А. Гіочгаря. Олексій
Андрійович скаржився, що його телевізор не
працює ще з осені (першу заявку на ремонт
він зробив ще 26 листопада 1У8/ року). «Звід
тоді пройшов грудень, січень і тільки 2 люто
го з явився, як пише читач, майстер тільки в
лапках, інакше його й назвати не можна, бо
замість того, щоб полагодити телевізор, він
його геть розладив... Ходив я й до начальни
ка, начальник вислухав, посміхнувся і каже:
«Ходім, ще раз дамо заявку, на 23 лютого».
Пройшов уже й цей строк; а телевізор до цих
пір не полагоджений. Поможіть мені у цій
справі». І дата — 24 лютого. Редакція надісла
ла лист на реагування у виробнича об’єднання
«Побутрадіотехніка», звідкіля в кінці квітня
одержала лаконічну відповідь; «Повідомляє
мо, що після одержання листа з редакції до
Почтаря О. А. 15 березня був направлений
радіомеханік Кіровоградського РТЦ-4, котрий
відремонтував йому телевізор. Від тов. Почта
ря О. А. одержано позитивний відгук на адре
су підприємства».
Майже аналогічний, але ще розпачливіший
лист газета одержала в січні уже нинішнього
року від В. М. Згурського із с. Верблюжки
Новгородківського району, «...На початку лис
топада минулого року, — пише Володимир
Миколайович, — ми купили кольоровий теле
візор «Елекетрон» Ц 280Д, а 16 листопада його
довелось здавати в ремонт. Товариші поради
ли відвезти в Долинську, кажуть, там хорошо
лагодять. Відвезли на свою голову: сьогодні

уже 29 грудня, а забрати і досі не можемо,
їздили 7 разів і кожного разу нова причина-—
то тріщина в кінескопі, то блок треба міняти,
Новорічний настрій остаточно зіпсований.
...Добре хоч квитанцію нову працівники
ательє собі виписали, бо якось приїхали, а во
ни не знають, який той телевізор і де він. Те
пер у них причина, що ми з іншого району,
але ж вони коли приймали наш «Електрон»,
знали, що роблять. Свого транспорту у нас
нема, кожного разу треба когось просити,
щоб поїхав. Самі призначають день, витра
чаєм по півдня на цю їзду і щоразу безре
зультатно. У них там написано, що присвоєно
звання «Ударник комуністичної праці». Нічого
собі ударники, якщо вони так працюють, то, що
тоді питати з неударників?
Час іде, гроші за кредит ми щомісяця пла
тимо, а коли їхати за телевізором і не знаємо,
бо останнього разу день вже й не признача
ли. Чесне слово, соромно в те ательє їздити,
а де ж совість його працівників? Чому їм не
соромної», і як підсумок власних роздумів і
спостережень: «Мало віриться, що він (телеві
зор — авт.) буде добре працювати після та
кого «ремонту».
Відповідь з уже згаданої обласної органі
зації теж була досить лаконічною:
«...Телевізор «Електрон» Ц280Д відремонто
ваний 23.01.1У89 і виданий власнику. Затримка
в ремонті мала місце тому, що замінений в
телевізорі новий кінескоп виявився бракова
ним, а поставити інший не було можливості,
бо кінескопів тимчасово не було». І ні слова
про те, як же були покарані (і в першому ви
падку, і в цьому) винуватці (іншого слова й не
підбереш) того, що людям псували нерви, ви
трачались гроші на транспорт, руйнувалися
якісь їхні плани. Що це за сфера доброго на
строю, коли за телевізором доводиться їздити
кільканадцять разів (яка різниця з якого ра
йону — свого чи чужого, хіба долинчанам ла
годять швидше чи вертають гроші за автобус
ні квитки?), або чекати тямущого майстра три
з половиною місяці, як це довелось О. А. Поч
тарю. І чому Олексій Андрійович позитивно
відгукуватись про «Побутрадіотехніку» мусить
тільки після того, як в історію з ремонтом те
левізора втручається редакція (прочитайте ще
раз відповідь О. А. Почтарю, підписану ди
ректором обласного підприємства по ремон
ту побутової телерадіоапаратури М. П. Чубахою). Чому тільки тоді, коли на адресу відом
ства приходить папір із штампом редакції,

ТРИ
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з'являються і відсутні кінескопи, знаходяться
й майстри, які не просто приходять подиви- 8
тись на телевізор, а й довести його до ладу.
Від своїх попередників вигідно відрізняється
остання відповідь М. П. Чубахи на виступ га
зети «Чекайте хорошого майстра» (N2 52 від
24 грудня минулого року). Микола Петрович
повідомляє, що телевізор А. М. Тишаїсова дійс
но вимагав складного ремонту. Він відремон
тований в стаціонарній майстерні в грудні
1988 року. Виступ газети обговорювався в ко
лективі Кіровоградського РТЦ-4 і не просто
обговорювався, а бригадиру лінійних р/механікІ8 М. 3. Завожену навіть вказано на некуль
турну поведінку і неуважне ставлення до за
мовника, що викликало його нарікання. За зав
даний клопіт з ремонтом телевізора підпри
ємство просить у А. М. Тишакова вибачення.
Останнє речення, певно, повинне ліквідувати
в Анатолія Михайловича навіть спогади про
колишні претензії до телесервісу. Хоча, що
не кажіть, а приємно, коли тобі після всіх ми
тарств ось так: вибачте.
Цікавить інше: наскільки ефективні заходи
вжиті до бригадира лінійних телеремонтників
М. 3. Заложена, якщо після описаних А. М. Тишакоэим воістину пародійних ситуацій, в яких
опинялись телемайстри-невдахи (хоч сміх тут
більше гіркий, ніж веселий), йому всього-навсього вказано на некультурну поведінку і
неуважне ставлення до замовника, наче мова
йде не про солідного дядечка, а про малюка,
котрий мало розуміється на тому, що коли
працюєш в сфері обслуговування (куди вхо
дить і телесервіс), то це вже само собою ви
значає уважне і культурне ставлення до лю
дини...
Серед численних нарікань на торгівлю, жит
ло, транспорт, скарги на незадовільну роботу
телемайстерень редакційна пошта приносить
рідко. Хтозна, чи це від того, що люди про
сять в газети допомоги тільки в крайньому ви
падку, чи й справді проходять якісь карди
нальні зміни в телеобслуговуванні. Хоча остан
ні скарги ставлять це під сумнів. До того ж
значна частина людей, навчена гірким досві
дом, охочіше скаржиться в республіканські і
центральні видання, міркуючи, що в них біль
ше можливостей. Але куди б не писали скарж
ники, суть зводиться до того, що: телевізор у
ремонті — адцятий місяць: чекаємо майстра,
чекаємо, а його нема і т. д. і т. п. Можливі
варіанти.
Ольга ПИЛИПЕНКО.

ПІНЕТКИ «ПОПЕЛЮШКИ»
Ідея виникла ще з грудні. Піонераожата Л. К.
£тойко вважав, що першим Ініціативу виявив
Костя Волошин із 7-го класу, який разом із
шестикласником Валиком Підгаєцьким замис
лився над створенням у школі № 6 кооперати
ву. Хлопців підтримали Олена Бондареве і
Света Колесник. Зібрали раду дружини і вирі
шили — ідею потрібно втілювати в життя.
Л. Стойко разом із В, В. Ігнатенко — орга
нізатором позашкільної роботи та вчителем
праці Г. М. Пешвхоноэою були першими, хто
допоміг школярам втілити цей цікавий^ і ко
рисний задум на практиці. Підтримав його »
директор школи Борис Мойсейович Кофман,
ветеран педагогічної праці, який завжди щи
ро вітає паростки нового, що народжуються
У колективі.
Отже, кооператив. Недавно я взнав, що а
селі Косгрижівка Заставнівського району “»ернівецької області у травні 1987 року було
створено перший у країні шкільний коопера
тив. У його народженні взяло участь і прав
ління райспоживспілки, за допомогою якого у
приміщенні школи був обладнаний магазин
канцтоварів під назвою «Чебурашка». Учні ви
ступили лише посередниками поміж торгівлею
І покупцями, тобто — виконували обов язки
звичайних продавців. На мій и о глад, до су і о
кооперативного руху цей захід має досить
приблизне відношення і є значною мірою тіль
ки його рекламною профанацією. Щось від
далено схоже на орендний підряд, але із
Досить помірними заробітками. 8тім,~ не бу
демо зачіпати матеріального боку цієї медалі.

Шкільний кооператив «Попелюшка», що ви
ник на базі 6—7 класів, став своєрідною аль
тернативою вже згадуваній «Чвбурашці» із
Чернівецької області. Принцип простий — ні
яких контактів із торговельними закладами. Ні,
це не тому, що місцевий апарат райспожив
спілки, на мою думку, вщент скомпрометував
себе у нинішньому варіанті... Така вже прин
ципова точка зору педагогів і учнів, яку, до
речі, повністю поділяє і завідуючий райвно
Г. Г. Коваленко.

Діти вирішили обходитися власними силами.
Вони виготовили і принесли зразки своєї про
дукції Г. М. Пешехоновій — у міжшкільний
комбінат, де вона також веде уроки праці. Там
же і влаштували невеличкий куточок виробів—
паперові квіти, сумки із макраме, в’язані пі
нетки, пляжні комплекти, спіднички, фартухи,
дитячі костюмчики. Після того, як склалося
ядро кооперативу, було вирішено приймати у
нього лише тих, хто вміє шити, в’язати, робити
квіти.
Організаційну структуру було запозичено з
«Примірного положення про шкільний коопе
ратив». Наприкінці січня відбулися загальні
збори членів кооперативу. Було вироблено
статут кооперативу (згідно нього прийом і ви
хід із кооперативу відбуватиметься добровіль
но). Була обрана рада кооперативу. Головою
ради затверджено Олену Бондареву, її основ
ні функції — вивчення попиту і його задово
лення. Заступник голови Віта Шиптенко веде
всю документацію, тобто, е секретарем. Бух
галтерією займається Люда Флоренко. Обо
в’язки обліковця покладено на Таню Савченко.

Свєта Авксентієва і Свєта Ендерс — художники-оформлювачі. Закупкою продукції
відає
Свєта Чернухіна, її офіційна посада — завгосп.
Продавців двоє — Валя Одарченко та Свєта
Понедельник.
Для початку школа надала «Попелюшці»
кредит на сто карбованців, на ці кошти було
закуплено тканину на спіднички, нитки. На
жаль, існує проблема із пряжею для в’язання.
—- Зароблять, потім повернуть, — сказав,
усміхаючись, Борис Мойсейович. — Зате ви
рішиться проблема вільного часу, Крім того,будуть гроші і на власні потреби.
Продаж вестиметься на шкільному подвір’ї
(вже відбулася перша виставка-продаж) і на
ринку.
Є цікавий задум виходу на прямий зв’язок із
«фірмами», тобто різними організаціями і кол
госпами для задоволення їх потреб і виконан
ня спеціальних замовлень.
Одержані кошти використовуватимуться на
різні поїздки та екскурсії, частково будуть
передаватися членам кооперативу.
««=» На жаль, у нас відібрали ‘Шкільні майстер
ні, інакше б ми мали більш широкі можли
вості і перспективи, — поділився наболілим
Б. М, Кофман.
Справді жаль... І хлопцям поки що немає до
чого рук прикласти, Парадокс: ідея ж їхня.
Але, гадаю, вони лише тимчасово лишаються
осторонь.
Тому й хочеться побажати «Попелюшці» зу
стрітися на балу із прекрасним принцем...
Ю. ЛУКАШЕ8СБКИЙ.

м. Новоукрдїнка.

РЕЗОНАНС

28 лютого 1989 року ви
повнилося 100 років від
дня народження
Павла
Юхимовича Дибенка.
Серед видатних діячів
армії і флоту, імена яких
були особливо популярні
в дні Жовтня і в дні гро
мадянської війни, був і
колишній матрос ГІ. Ю.
Дибенко.
У Держархіві
Кірово
градської області знахо
дяться
документи,
які
розповідають про зв’язок
П. Ю. Дибенка з нашим
містом та областю.
ПЕРШИЙ

документ

(датований 21 листопада
1918 року, в період оку
пації нашого міста австронімецькими військами і
боротьби з ними), Павлу
Юхимовичу видано по
свідчення, в якому було
написано; «Надавати до
помогу т. Дибенку, до
вір’я і підтримку,
полі
тичним комісарам повне
підкорення його розпо
рядженням і наказам, при
переміщенні частин упе
ред доручається вести пе
реговори з
німецькими
частинами».
другий

документ»

4 серпня 1922 року Павло
Юхимович Дибенко при
їхав у наше місто як по
чесний гість, взяв участь
у роботі пленуму повіто
вого виконкому.
Потім зупинився у селі
Велика Виска.
Товариш
Коллонтай, яка приїздила
разом з Дибенком, ви
ступила там перед жін
ками.
ТРЕТІЙ

документ.

Міська газета «Червоний
путь» писала: «20 вересня
виповнюється три роки з
дня заснування ордена
Червоного Прапора, єди
ної відзнаки героїв Чер
воної Армії.
До відзначення цієї да
ти загальні збори співро
бітників Н-ського корпусу
постановили: здати доб
ровільно відрахування до
З процентів місячного за
робітку і на зібрані гроші
купити
годинники
для
подарунків кавалерам ор
дена Червоного Прапора
тов. Дибенку і комендан
ту штабе Н-ського кор
пусу».
Після
громадянської
війни полум’яний більшо*
вик віддає усі сили зміц
ненню Червоної Армії, о
палким патріотом своєї
Батьківщини.
Таким він і залишився
до останніх днів свого
життя, яке трагічно обірве-»
лося в період сталінським
репресій.
А. КУЗЬМЄНКО,
ст. археограф Держ
архіву
Кіровоград»
ської області.

«МОЛОДИЙ!
КОМУНАР»

березня 1989 р.

(тайцзицюань)
СПОРТ

При виконанні
вправ уникайте
помилок!

Необхідно слідкувати за тим, щоб при впра
вах не було таких помилок:
1) ізольовані рухи р^к, кистей, ніг, ступнів,
тулуба є помилковими, бо тіло розглядається
як одне ціле; рухи ведуться стегнами;
2) помилкою під час рухів є «роздвоєння ва
ги», тобто розподілення маси тіла на обидві
ноги; протягом усіх вправ (виключаючи поча
ток і кінець) основна маса тіла завжди падає
на одну ногу («тримайте вагу тіла тільки на
одній нозі»); коли маса тіла знаходиться на
одній нозі, вважається, що ця нога знаходиться
в «повноті» і друга нога — в «порожнечі», та
ке положення («повнота — порожнеча») до
зволяє змінювати пози і робити рухи без за
трат енергії.
Вправи побудовані таким чином, щоб дихан
ня регулювалось і поглиблювалось довільно.
Початківцям рекомендується природне дихан
ня, яке узгоджується з рухами таким чином:
вдих робиться при піднятті кисті і русі руки
до тіла, видих — при опусканні кисті, витягу
ванні вперед і опусканні руки. Пристосування
дихання до рухів відбувається поступово по
мірі правильного оволодіння комплексом гім
настики. Невміле пристосування дихання пору
шить плавність рухів, може призвести до су
доми. На початку оволодіння гімнастикою ре
комендується вивчити техніку рухів і певні по-
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ложення, а потім уже об’єднувати рухи з ди
ханням.
Положення голови 1 тулуба:
1) голова тримається прямо, природно, ненапружено; підборіддя дещо «прибране», аби
грудмно-ключично-сосцеподібний м’яз не був
напружений; шия тримається прямо, ненапру
жено; обличчя спокійне, рот закритий не
щільно, язик торкається верхніх альвеол, по
гляд на рівні горизонту;
2) грудн не слід вип’ячувати, вони дещо
втягнуті, область під грудьми м’яка; спина три
мається прямо, ненапружено, середня частина
спини випрямлена; лопатки, плечі, лікті вільно
опущені;
3) крижі трішки відсуваються назад, поперек
розслаблений, сідииці ненапружені, нібито
«прибрані».
Положення рук: 1) плечі і лікті вільно опу
щені, лікті трішки зігнуті, тильний бік кисті
утворює з передпліччя плавно вигнуту лінію;
2) пальці випрямлені, трішки розсунуті, нена
пружені; 3) положення кисті має велике зна
чення; долоня може бути повернута вперед,
угору, вниз при певних позах чи кисть вільно
звисає від зап’ястка («кисть яструба», «кистьгачок»), «стояча долоня» знаходиться по від
ношенню до передпліччя під прямим (чи дещо
меншим) кутом; в кулак пальці стискуються
нещільно, ненапружено.
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Положення ніг: 1) стегна розслаблені, колі
на трішки зігнуті (у всіх стійках коліно не по
винно виступати далі кінчиків пальців); 2) ступ
ні ставляться щільно; обертання ступні вико
нується на п’ятці чи на носку тоді, коли основ
на маса тіла перенесена на іншу ногу; стопу
ставлять на п’яту, ледь торкаючись підлогй,
повільно розгортають по підлозі і переміщу
ють на цю йогу основну масу тіла.
Кроки, що робляться в процесі гімнастики,
повинні відповідати можливостям того, хтб
займається; при надто великих кроках утри
мується правильне пряме положення спини 5
перевантажуються колінні суглоби, при надто
малому кроці стійка виходить нестійкою і по
рушується плавність при переході до наступно
го руху.
Оволодіння складною координацією рухів,
одночасна участь у плавному рухомому акті
багатьох суглобів і м’язів, зосередженість і
спокій під час занять приводять до позитивних
зрушень в різних фізіологічних системах орга
нізму. Тому ми можемо рекомендувати гім
настичні вправи тайцзицюань не тільки здоро
вим людям, але й хворим: при захворюваннях
серцево-судинної системи, шлунково-кишкового
тракту, суглобів І хребта, порушеннях сну І
стану, коли не спиш, інших астено-невротичпих
станах 1 т. ін. Вправи тайцзицюань практично
не мають вікових обмежень.
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Гімнастичні
вправи
тайцзицюань
рекомендуються
не тільки
здоровим,
а й хворим людям!

Отже, завтра
о 15-й годині
в будинку
культури імені
Компанійця
(дискоклуб
«Олімпія») —
семінар
з гімнастики ушу..

«молодий
КОМУНАР»

березня 1989 р.

Заняття трете
58. В 57-у русі ви закін
чуєте так: поштовх на пра
вій нозі і поштовх обома
руками
уперед
(долоні
розкриті). Тепер ми роз
вертаємось на правій нозі,
переводячи руки на 180 гра
дусів уліво.
59. Рух
продовжується:
опускаючи через низ обидві
руки, піднімаємо правицю
до правого плеча. Права
рука знаходиться на рівні
плеча (тримає пучок солі),
а долоня лівої знаходиться
біля ліктя правої руки. Пе
реносячи вагу тіла на ліву
ногу, робимо поштовх упе
ред лівою рукою (долоня
розкрита).
60. Опускаємо праву ру
ку, роблячи нею рухи по
колу перед собою за го
динниковою стрілкою; лі
вою
те ж саме, тільки
рух її — проти годиннико
вої стрілки, одночасно під
тягуючи ліву ногу до пра
вої.
61. Робимо крок лівою
ногою вперед; в цей мо
мент обертаємо повне коло
правою і лівою рукою, як
це описано у вправі 60.
62—64. Повторення впра
ви 61 (тричі).
65. Повертаємось у про
міжну позицію вправи 59.
Підтягуємо ліву ногу і пе

реносимо праву руку (во
на внизу) до рівня плеча
(рух
за
годинниковою
стрілкою). Рука «тримає пу
чок солі». Розгорнута до
лоня лівої — біля ліктя
правої руки.
66. Переносячи вагу тіла
на ліву ногу, робимо по
штовх уперед лівою рукою
(долоня розкрита).
67. Робимо короткий крок
уперед
правою
ногою,
опускаючи руки вниз (до
лоні розкриті, руки пере
хрещуються).
68. Робимо короткий крок
лівою ногою,
піднімаючи
перехрещені долоні рук до
рівня грудей (долоні по
вернути до себе).
69. Виносимо пряму пра
ву ногу до рівня поперека і, розкриваючи долоні,
робимо рух правою рукою
до ноги. Ліва рука витягну
та, знаходиться на
рівні
плеча.
70. Ставлячи праву ногу
вниз, переносимо на неї
вагу тіла. Опускаємо руки
до стегон, робимо рух по
колу паралельно землі. Ру
ки — в кулаках, знаходя
ться на рівні обличчя,
71. Повертаємося на пра
вій нозі на 180 градусів улі
во, перехрещуючи руки пе
ред собою на рівні грудей
(долоні розгорнуті до се6е).

72. Робимо рух, як пока
зано на мал. 69, тільки лі
вою ногою.
73. Опускаємо ліву ногу,
формуємо руки як в пози
ції 65.
74. Робимо довгий крок
лівою ногою вперед-убік.
При цьому ребро долоні
лівої руки ковзає по під
лозі від правої ступні до лі
вої і потім її долоня підні
мається угору. Не встаючи,
переносимо вагу тіла на
ліву ногу. Права рука «три
має пучок солі», стиснуті
пальці повернуті до неба.
75. Позиція цього руху—
на мал. 75.
76. Правою рукою — рух
уперед, підтягуючи за нею
праве коліно. Ліва рука
опускається
вниз
(рухи
74—76 називаються «змія,
що повзе в траві»).
77. Опускаємо праву но
гу і праву руку вниз, під
німаємо одночасно ліву но
гу і руку в таке ж поло
ження («золотий півень, що
стоїть на одній нозі»).
78—82. Ці позиції — дзер
кальне відображення пози
цій 73—77 (тільки усе пра
ве стає лівим, усе ліве —
правим).
83. Опускаємо праву но
гу, переносячи на неї вагу
тіла. Носок лівої ноги по
вертаємо на 90 градусів

уліво. Руки роблять
рух
«охопити нулю» (права ру
ка зверху).
84. Робимо крок ЛІЕОЮ
ногою уперед. При цьому
ліва рука з розгорнутою
від себе долонею йде Но
рівень обличчя, а долоня
правої — робить рух за
годинниковою
стрілкою
від себе, ніби виштовхую
чи кулю (позиція називає
ться «ткаля»).
85. Переносимо вагу тіла
на ліву ногу і формуємо ру
ки в позиції «охопити ку
лю» (ліба рука — зверху).
86. Робимо крок правою
ногою вперед. Рух рук по
дібний
позиції
«ткаля»
(тільки усе ліве стає пра
вим, усе праве — лівим!).
87. Підтягуючи ліву ногу
до правої розводимо руки
в сторони (долоні — від
себе!). Ліва рука спрямо
вується долонею до лівого
коліна, а правиця ковзає
ребром долоні по тилу лі
вої долоні.
88. Ліва нога продовжує
рух уперед (робимо вели
кий крок). Розвертаємо ті
ло на 90 градусів управо,
робимо перед собою ви
штовхуючі рухи руками у
відповідні боки (правою —
вправо, лівою — вліво). Ця
позиція називається «роз
крити штори».

89. Переносимо вагу тіла
на ліву ногу, а руки пере
хрещуємо перед собою до
лонями вниз (перехрестя
рук — в районі ліктів).
90. Робимо короткий крок
правою ногою вправо і ви
носимо праву руку убік
(рука стискується в кулак).
Ліва рука опущена.
91. Робимо лівою ногою
крок уперед, ліву руку —*
вперед (долоня — від се
бе), а права рука напівзігну
та, кулак знаходиться в ра
йоні поперека (вага тіла—
на правій нозі!).
92. Переносимо вагу ті
ла на ліву ногу і робимо
рух правою руксю уперед
(рука в кулацИ). Ліва доло
ня упирається в лікоть пра
вої руки.
93. Переносимо вагу тіла
на праву ногу, долоні обох
рук розкриваються і відтя
гуються до тулуба.
94. Переносячи вагу тіла
на ліву ногу, одночасно
робимо поштовх
уперед
обома руками (долоні роз
криті).
95. Переносимо вагу тіла
на праву ногу і повертаємо
тулуб
за
годинниковою
стрілкою. Одночасно руки
слідують за обертанням ті
ла угору-вправо по
дузі
на рівні голови.
96. Повільно опускаемо
руки до колін.

ЗАХИСТИТИ МОВУ —СПРАВА УРЯДУ
Із задоволенням відзначаю той
факт, що публікації Ю. Сурміна
иПеро, а не багнет» і моя «Не за
ради покаяння»
не залишились
поза увагою читачів, а послужили предметом
обговорення.і
на
сторінках газети. Публікація
за
22 жовтня 1988 року <«Гласність
"________
вимагає відповідальності» В. Карленко і М. Жихаревича
зайвий
раз підкреслює той скрутний стан,
0 якому
опинилась
українська
мова на Україні за останніх яки
хось двадцять років. З цього при^ДУ нещодавно один із українф:их радянських письменників в
Чядіопередачі з гіркотою висло
вився, що коли справи з мовою
підуть і далі ^так, то в не дуже да
лекому майбутньому почути ук
раїнську мову можна буде хіба
що в українських школах... Кана
ди. Отже, за повернення україн
ському народові його рідної мо
ви на території УРСР слід
бра
тись гуртом, щоб
довести
цю
необхідність
ДО Уряду України.
Братись негайно,
бо зникнення
мови веде до зникнення джерела
культури, яке притаманне тільки
цьому народові, з якого черпа
ють життєдайні сили також куль
тури інших народів,
збагачуючи
себе і зближуючи нації. І росій
ська культура зубожіє, коли зник
не українська.
Та чи хочуть автори
названої
публікації допомогти українсько
му народові поліпшити стан з рід
ною мовою в республіці? Зовсім
ні. Публікація спрямована на за^^іст такого стану, який склався
сьогоднішній день завдяки за^стійному
періодові.
І написана
стаття в дусі тих років, хоча й є
посилання на спеціальну Постано
ву ЦгС Компартії України, прийня
ту у серпні 1987 року.
Автори
однозначно
стверджу
ють, що в нашій нраїні створені
необхідні умови
задоволення ре
альних потреб радянських євреїв
у розвитку національної
мови І
культури. А як думає сам єврей
ський народ? Я б не здивувався,
якби автори це саме
повторили
про створення умов для нвітучого
розвитку
української
мови та
культури, хоча дійсність говорить
про те, що створені умови приве
ли якраз до зникання унраїнсьної
мови на Україні і занепаду куль
тури. Але ж говорити одне, дума
ти інше, а робити третє — норма
поведінни минулих часів. і це не
стільки ви а авторів, оскільки їх
ня біда, бо їх навчили знати, ба
чити і говорити тільки те, що до
зволялось. А вже висловити свою
думну, відмінну 8Ід настановної,—
боже збав. І це зрозуміло — спра
цьовує інстинкт самозбереження.
Але зараз настала пора
глянути
без страху правді у вічі і назвати
своїми іменами те, що бачимо на
вколо себе. Без прикрас, ілюзій І
перенручень, бо цього вимагає са
ме життя.
Автори публікації категорично
проти
адміністративно-обмежу-

вального та адміністративно-при
мусового підходу до вирішення пи
тання повернення рідної мови ук
раїнському народові, але чомусь
мовчать вони про те, що доведен
ня цієї мови до грані зникнення
велось якраз
адміністративно-об
межувальними методами. То чому
цими ж методами не можна
ви
правити ситуацію?! Можливо авто
ри мають якісь інші пропозиції —
будь ласка. Все, що допоможе по
долати перешкоди і виправити
стан у цьому питанні, думаю, буде
прийняте народом із вдячністю.
Але, на жаль, у авторів не тіль
ки немає таких пропозицій, алей
зацікавленості в цьому. їх виста
чило тільки на те, щоб у публіка
ції П. Мельника «Не заради по
каяння» виявити буржуазний під
хід до національного
питання,
посилаючись на слова «русифіка
ція», «асиміляція» і навіть на сло
во «националист», набране в ро
сійській транскрипції. Застарілий,
але
випробуваний і ефективний
прийом — підмінити питання, відволікти увагу від піднятої пробле
ми, в даному випадку — україн
ської мови на Україні.

Мова
є головним
багатством
будь-якої нації, основним
засо
бом створення істинно духовного
життя,
людяності
та
культури.
Розвивати національну
культуру
народу чужою мовою неможливо.
Як приклад: М. В. Гоголь опису
вав українське село, його духовне
життя, культуру, звичаї — росій
ською мовою. І опинився в рядах
великих російських письменників.
Це стосується усіх сфер
життя,
культури, науки будь-якої
нації.
Позбавлення народу національної
мови — є знищення його як нації.
Тому рідною мовою потрібно не
тільки користуватись,
любити її,
але й боротись за неї, відстоюва
ти і розвивати.
На питання авторів, з
якого
джерела черпав П. Мельник свої
уявлення про концепцію радян
ського народу(?) — відповідаю: з
центральних газет і радіомовлен
ня. Досі триває полеміка: впису
вати чи не вписувати в паспорт
національність особи (замість то
го, щоб вирішити питання, чи вза
галі потрібний внутрішній
пас
порт,
як
відлуння
кріпосного
права).
Теорію переваги арійської нації
створював не німецький народ, а
ідеологи, які мали в країні владу
в руках на той час. Так само ро
сійський шовінізм створює не ро
сійський народ, а ідеологи, які
присвоїли собі право діяти від іме
ні народу, і не потрібно шарахатись від таких порівнянь.
Бони
не безпідставні. Наше суспільство
шарахалось від слів
КОРУПЦІЯ,
ХАБАРНИЦТВО. КРИЗА,
НАРКО
МАНІЯ, ПРОСТИТУЦІЯ, але це не
врятувало його від цих пороків.
Хочу сказати й таке: посилання
на оцінку в марксистському
су
спільствознавстві
буржуазного

українознавства не є аргументом
в сучасній полеміці. Авторам стат
ті «Гласність вимагає відповідаль
ності» повинно бути відомо, що
зараз іде переоцінка тих оцінок,
які були зроблені в часи сталін
ського мракобісся та брежнєв‘ського застою. Про це свідчить
хоча б те, що українському наро
дові
повернено
зараз
багато
праць, які на той час оцінювались
як
буржуазно-націоналістичні і
були заборонені,
в тому числі
«Історія України — Русі» Михай
ла Грушевського. Отже, щоб вес
ти полеміку, слід виходити з ре
альностей, а не догматичних (до
того ж шкідливих для
розвитку
суспільства)
тверджень.
Треба
йти в ногу з життям.
А під празом на користування
мовою слід розуміти те, що, ко
ли ти звертаєшся в будь-яку ор
ганізацію на території Української
РСР українською мовою, то тобі
відповідають теж
українською.
Коли студент до мене звертається
російською, і я йому відповідаю
російською, то цим самим він
реалізує своє право на користу
вання своєю мовою.
Але коли
студент до викладача звертається
українською, а той йому не може
(або не хоче) відповісти україн
ською, то про яке право на ко
ристування мовою може йти мо
ва?! Він вимушений
переходити
на російську мову, бо інакше во
ни не порозуміються.
А от право не вивчати україн
ську мову в школі реалізується
повністю. Для
реалізації цього
права створені ідеальні
умови:
досить батькам, рідним чи просто
комусь із дорослих, або й самому
учневі заявити, що він не бажає
вивчати українську мову, як тут
же його звільняють
від
цього
обов’язку (принаймні так
було
ще донедавна).
А чи звільнять
його від вивчення російської мо
ви?!
На закінчення хочу ще раз по
вторити суть публікації «Не зара
ди покаяння», яка полягає в тому,
що повернення рідної мови укра
їнському народу є номпетенцією
українського Уряду, а не окремих
осіб. Бо не досить проголосити
право на рідну мову, треба ще
створити такі умови, за яких би
це право могло бути
народом
реалізовано. Ці умови може забез
печити тільки уряд, який на те й
обирається народом, щоб захищав
Інтереси народу, створював умо
ви для розвитку нації. Уявіть собі
на хвилину, що Уряд Російської
Федерації ввів на території
Рес
публіки для ведення всієї докумен
тації та навчання в навчальних
закладах англійську мову, зіслав
шись на те, що ця мова є мовою
міжнародного спілкування. Не мо
жете собі уявити? Абсурд? А от те,
що на території Української РСР
для ведення документації в уста
новах та викладання в учбових за
кладах введена російська мова,

чомусь не виглядає абсурдом! А
чому? Отже, для продовження роз
мови тема не вичерпана.
Зараз йдеться про те, як вряту
вати українську мову, ян поверну,
ти її народові. А як її довели до
такого стану і яними засобами —
питання не є невідкладним. Це —
хліб істориків, вони й будуть його
з’ясовувати. За відновлення дер
жавного статусу української мови
на території Української РСР ви
ступають не лише українці, а та
кож росіяни, яких ніяк не за
підозриш в українському націона
лізмі («Літературна Україна», №24
за 16 червня 1988 року; журнал
«Унраїна» за грудень 1987 рону;
журнал «Жовтень», № 9;
газета
«Советсная культура», № 68 за
4 липня цього року).
Пропозиція Ю. Сурміна
про
те, щоб необхідною умовою для
обрання викладачів за конкурсом
до учбових закладів на території
Української Республіки було во
лодіння українською
мовою
е
цілком слушна. Це правило
по
винно бути застосованим насам
перед до підбору вихователів до
шкільних і шкільних закладів. Чо
мусь у авторів не викликає запи
тань' чи сумнівів у тому, що ви
сококваліфіковані спеціалісти, які
бажають працювати а Алжірі чи
Кубі, спочатку вивчають
англій
ську, французьку
чи іспанську
мову, а вже потім їдуть з правом
викладання в навчальних
закла
дах. Підготовка висококваліфіко
ваних кадрів для кожної
нації
ведеться за давно відпрацьова
ною в усьому світі схемою: з чис
ла обдарованих студентів та мо
лодих спеціалістів
відбираються
найперспективніші
і направляються для навчання в вузи інших
країн чи республік, знову ж попередньо
навчивши їх тій мові,
якою вони будуть удосконалювати свої знання. Ніхто ж для П. Л.
Капіци, який вчився у Е. Резер
форда, не читав лекцій
росій
ською мовою. Та й ми для іно
земних студентів, що навчаються
у нас, не читаємо лекцій їхньою
мовою. А коли додати до сказа
ного ще й те, що з інших респуб
лік так звані спеціалісти їдуть не
для створення наукових шкіл та
підготовки
висококваліфікованих
кадрів, передачі знань (яких час
то їм самим бракує), а щоб отри
мати квартиру та інші матеріаль
ні блага, то питання вичерпане
повністю.
Тим, хто звик вважати, що по
няття Росія і Радянський Союз—це
одне і те ж, важко зрозуміти пи
тання, які ставляться зараз
про
національну мову і культуру. Як
і важко усвідомити те, що вони
зневажають національні почуття
народу.

П. МЕЛЬНИК,
доктор технічних наук,
професор.

Державна мова не обов'язкова
Друзі пізнаються у біді. Зараз вони разом з
трудящими Вірменської РСР прагнуть подола
ти тяжкі наслідки величезного землетрусу. Бі
да об’єднує і загартовує людей, виявляє рі
вень їх культури
міжнаціонального
спілку
вання.
Ця культура не виникла відразу, автоматич
но, несподівано. Вона склалась історично, вна
слідок соціального і національного
прогресу
як велике завоювання цивілізації і культури
взагалі.
.
.
У розвитку культури міжнаціонального спіл
кування неприпустимо .. ніяке
штучне
під
штовхування і стримування незрілих оо єктивних тенденцій, ЩО спостерігалося недавно у
нашому суспільстві. Ігноруючи ці тенденції, за
бігали "вперед, прагнули перестрибнути певні
етапи розвитку соціалістичних націй, перетво
рити їх найближчим часом
у комуністичні,
форсували їх зближення, штучне стирання на
ціональних особливостей.
Під час культу особи та застою склався «ва
ловий» підхід до оцінки рівня культури міжна
ціонального спілкування.
Він зберігається и
досі, заважає пошукам реальних форм і мето
дів формування її у різних верств населення.
Ці негативні явища спостерігаються на різ
них оівнях свідомості людини, нагромаджую
ться'з часом і стають фактором, що стримує
розвиток культури міжнаціонального ~ спілку
вання. Справа дійшла до відомих подій у рес
публіках Середньої Азії, Прибалтики, Кавказу,
які наочно виявили справжній, а не уявний і
декларативний рівень нашої свідомості і розу
міння культури міжнаціонального спілкування.
У Рішеннях XIX
Всесоюзної
конферепц і
КПРС про міжнаціональні відносини визначені
шляхи і напрямки піднесення культури
національного спілкування. Перш за все вони
передбачають
заходи
дальшого розвити} і
. Зміцнення радянської федерації на основі де
мократичних принципів, розширення прав
самостійності радянських республік \
них утворень з Піднесенням
ЇХ за примноження
могутності І авторитету
Союзу РСР. На цьому треба наголосити
то наукова і учбова література, заст2б”

Ції і проти

уявляють В. І. Леніна, пар і ,

а таким чином й кожного з нас нКда як прин
ципових противників державної, федерації вза
галі і прихильниками унітарної
лентралізованеї держави, а саме створення та

існування радянської федерації як тимчасове
явище, вимушений і частковий
відступ
від
унітарізму внаслідок надзвичайних умов,
що
склалися у країні під час Жовтневої револю
ції, утвердження Радянської влади і початку
будівництва соціалізму. Справа дійшла до то
го, що під час обговорення проекту Конституції
СРСР пропонувалось ліквідувати союзні і авто
номні республіки, позбавити їх права виходу з
СРСР. Визнавши ці зауваження помилковими,
конституційна комісія вважала все зк недо
цільним внести тоді які-небудь принципові змі
ни у формі радянської соціалістичної федера
ції. Більше того, стаття 70 Конституції СРСР
проголошу з, що СРСР — єдина союзна багато
національна держава, що створена на основі
принципу соціалістичного федералізму. Але це
викликає багато запитань: чому йдеться тут
лише про утворення, коли треба казати
про
існування та вдосконалення, сучасне і майбут
нє? А що сталося після утворення? Чи відпові
дає радянська федерація принципам соціаліс
тичного федералізму? Наскільки вона звужена
і деформована? Що треба зробити зараз для
повного і послідовного запровадзкення ленін
ських принципів соціалістичного федералізму
у радянську федерацію? Цю невизначеність
треба усунути під час наступного внесення
змін і додатків до Конституції СРСР.
Вслід за цим конференція висловилась за
піднесення культури економічних
міжнаціо
нальних відносин. Це торкається насамперед
планування, фінансування, спеціалізації і ко
оперування, розміщення продуктивних
сил,
найбільш доцільного та ефективного
сполу
чення екс«омічного розвитку радянських рес
публік та автономних утворень з розвитком
єдиного народногосподарського комплексу.
Одним з ефективних інструментів піднесен
ня культури міжнаціонального спілкування є
мовний фактор. Усім громадянам СРСР забез
печується вільний розвиток і рівноправне ви
користання рідних мов, оволодіння поряд з
рідною мовою російською мовою, добровіль
но прийнятою радянськими людьми як засіб
міжнаціонального спілкування.
Двомовність
(національно-російська) є виразною рисою
мовного життя соціалістичних націй, багатона
ціональних колективів, усього радянського на
роду, проявом єдності
інтернаціонального і

національного 8 розвитку соціалістичної мов
ної культури.
Успадковує і плідно розпиває свою рідну
мову українська соціалістична нація. Яскравим
свідченням її високої зрілості і досконалості є
видання 11-томного словника української мо
ви, що включає понад 134 тисячі слів. Близько
ЗО процентів росіян, що проживають на
Ук
раїні, добре знають українську мову. Близько
19 мільйонів українців визнали російську як
другу мову. Понад 35 мільйонів чоловік (майже
зд населення УРСР володіє російською мовою
як рідною і другою Усе українське населення
Києва є двомовним. Це спостерії ається і в ін
ших містах республіки.
У цих умовах неприпустимо зневажливе став
лення до рідної мови і прогнозування швидко
го «відмирання» І заміни її єдиною загально
людською. Водночас не можна погодитись і з
тими, хто схильний до боротьби проти цього
та інших недоліків і упущень у ставленні до
рідної мови засобами державних актів. Дехто
вважає, що взагалі мовне питання — це преро
гатива уряду (держави), а по окремих громадян
суспільства (Б. Олійник та ін.). Ми нічого не
змінимо до того часу, поки не займеться цим
питанням уряд, — вважає П. І. Мельник, — бо
цс справа не окремих осіб, а держави. Виходя
чи з цього він пропонує проголосити українську
мову па території України державною мовою.
Це заперечує вирішальну роль народних мас
в умовах запровадження демократії, еконо
мічних і культурних факторів у національному
прогресі. Історичний досвід показує, що на
дання привілеїв рідній мові, проголошення її
державною не здатні розв’язати питання мов
ної культури. У постанові ЦК Компартії
Ук
раїни (серпень 1987 р.) визначено заходи по
ліпшення
інтернаціонального і патріотичного
виховання населення. У ній підкреслена необ
хідність залучення до його всього арсеналу
ідеологічних засобів, послідовного дотримання
вимог ленінської національної політики, зокре
ма в питаннях розвитку національної мови і
російської мови як засобу міжнаціонального
спілкування.

л. глдзов,

професор кафедри історії КПРС Кіро
воградського інституту сільськогоспо
дарського машинобудування.

ПРО
НАЦІОНАЛЬНЕ
ПИТАННЯ

«1 ДУНАЙ

НЕ ЗМІНИВ
ТЕЧІЮ...»
Чигачі «Молодого
ко
мунара» знають про існу
вання польського Центру
інформації і культури а
СРСР. 10 грудня минуло
го року у нашій газеті
було
надруковано
ін
терв’ю його
директора
радника посольства ПНР
відомого польського акто
ра Станіслава Мікульські
(«Кава у пана
Станісла
ва»). Розповідаючи
про
роботу Центру, що виник
на хвилях перебудови
а
нашій країні, пан Станіс
лав обмовився і про мож
ливу ретроспективу філь
мів
«крамольного»
ре
жисера Анджея
Вайди.
Недавно, як стало відомо
з преси, така ретроспекти
ва відбулася, «....і — диві
ться — небо не впало на
землю і Дунай не змінив
течію», — говорив з цьо
го приводу в бесіді з Ан
джеем Вайдою головний
редактор «Огонька» Вітал ; Коротич.
Ретроспективний
показ
фільмів Анджея Вайди у
Москві викликав великий
резонанс. Але я не спо
дівалася, що зможу по
дивитися один з кращих
фільмів цього
режисера
«Земля обітована», з та
кою оперативністю пока
заний в Кіровограді. «Вам
пощастило бути земляка
ми Кароля Шимановського», — сказала, звертаю
чись до глядачів кіноклу*
бу
«Екран»,
музикозна
вець
заслужений
діяч
культури ПНР О. В. Левтонова. — Дякуючи посе
редництву Ольги Володи
мирівни друзі кіно поди
вилися «Землю обітовану»
минулої неділі.
Правда,
фільм
демонструвався
польською
мовою
без
синхронного
перекладу
(якоюсь мірою О. В. Левтонова і О. Полячок взяли
на себе місію переклада
чів), але це не завадило
глядачам оцінити справж
ній
твір мистецтва. Це—•
фільм про
зародження
капіталістичних
відносин
у Польщі на початку XX
століття.
Сподіваємося, що «Зем
ля обітована» у кіноклубі — то лише перша лас
тівка і кіровоградці змо
жуть познайомитися з ін
шими творами Вайди, та
кими як «Людина з мар
муру»,
«Людина із залі
за», про які багато писа
ла преса.

В. ЛЕВОЧКО.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
11 березня 1989 р.

«УЧИЛИЩЕ МЕНІ

ДО 17 1 СТАРШІ

— Ну тепер, — розсміявся Пет
ро Михайлович Пасічник, заступ
ник директора з виховної роботи
СПТУ № 14, — як мені стане нуд
но, збиратиму в своєму кабінеті
учениць для приємного спілку
вання. Я не знав, що ви в мене
такі мудрі.
У Петра Михайловича була під
става так говорити. Майже чоти
ри години розмовляли ми в кабі
неті заступника директора з його
ученицями. Розмовляли про жит
тя і мрії, про своє рідне місто,
про дружбу, любов. У цій розмові
брали участь крім нас з Петром
Михайловичем ще кілька учениць
Г. Дементієнко,
А. Гешиктова,
О. Семікова, Н. Тарасова, Г. Оніцова. Пропонуємо увазі
читачів
думки двох майбутніх представ
ниць сфери обслуговування, ви
кладені у формі монологів.
Галина Оніцова першокурсниця
групи № 6. Що думає вона про
свою майбутню професію? До
речі, СПТУ № 14 готує, як уже
було сказано, працівників сфери
обслуговування. Навчаються тут в
основному дівчатка (на 1000 учнів
лише 18(1) хлопців). Галя Оніцова
обрала собі фах закрійниці. Втім,
краще про це розповість вона
сама.

монолог
ГАЛИНИ ОНІЦОВОЇ
— Гадаєте, краще розповім? Не
знаю. А що можна про себе роз
повісти, коли тільки починаєш
серйозно замислюватися над жит
тям. Я — олександрійка. Люблю
своє місто. Правда, батько був
військовим і мені багато міст
можна було б назвати своїми.
Довгий час ми жили в Баку. За
пам’ятався мені
Азербайджан.
Особливо тим, як ставляться до
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своєї національної культури, рід
ної мови. До речі, оце прочитала
в «Молоде му
комунарі» про
Олександрійську каланчу і якось
приємно стало. Ми так мало знає
мо про свої пам'ятки історії, про
культуру свого краю.
Ви хотіли, щоб я поділилася
своїми думками про майбутню
професію, а я почала з історії,
культури, мови. Але ж це те, з
чого всі ми починаємось. Ким би
не стала людина, вона повинна
бути освіченою і вміти мислити.
Якщо я закрійниця, хіба лише
про фасони модних суконь по
винна роздумувати? Чому я при
йшла в СПТУ № 14? Якщо відвер
то, то з корисливих розрахунків.
Хотіла красиво і модно одягати
ся, а у нас в магазинах нічого не
дістанеш, вибачте, без блату. Ви
рішила, сама буду себе одягати.
Тим більше, що шити мені з ди
тинства подобається. Але навіть
закінчивши десятирічку, не знала
куди податися. Треба було пра
цювати. Достаток сім’ї не такий
уже й великий. Татова пенсія
150 крб. плюс мамині 160 і сім’я
з чотирьох чоловік. Мама пора
дила вступити до цього СПТУ. Во
на про нього чула хороші відгуки.
Привезла сюди документи і,
чесно кажучи, завагалася. Справа
в тому, що зовнішній вигляд учи
лища дуже неприємне враження
справив. Правда, познайомившись
з викладачами, майстрами, зрозу
міла, що люди тут хороші, твор
чі (так, так, до своїх обов’язків
ставляться творчо і нас цьому на
вчають), тому й вирішила залиши
тись. Не жалкую. Шити навчусь.
Не залежатиму від нашої примхли
вої легкої промисловості чи від
далеко не завжди чесних коопе
раторів.
В училищі мені подобається.

Відчуваю незалежність І само
стійність. Стипендія у нас малень
ка, це трохи засмучує. А скоро
ніякої компенсації нам взагалі не
виплачувати/луть. Переходимо на
повне державне забезпечення.
З обідами, як кажуть, ще сяктак. Бо ми й справді в училищі
виразки шлунку наживаємо. Од
нак... Якщо нас годуватимуть так,
як тепер, я б воліла одержувати
стипендію. Дуже несмачно готу
ють у нашій училищній їдальні,
Хоча б для видимості поцікави
лись представники сфери гро
мадського харчування, що
ми
думаємо про них.
Розповім такий епізод. У нас на
суботу і неділю багато додому
роз’їжджаються. А в їдальні го
тують в такому ж розмірі, як і в
звичайні дні. Потім все це псує
ться. Під час одного з чергувань,
мене примусили 40 пляшок моло
ка вилити в раковину. Дикунство
якесь.

монолог
НАТАЛІ ТАРАСОВОЇ,
ЗАКРІЙНИЦІ,
ВИПУСКНИЦІ
СПТУ 1989 РОКУ
Так, я вже залишаю училище.
Чи рада? Звичайно. Але до радос
ті примішується й сум. Ні, не тіль
ки тому, що літа молодії вже ми
нають. Якщо говорити відверто,
то училище ми закінчили, а як
буде з роботою, не знаю. Зараз
у зв’язку з новими умовами гос
подарювання на
виробництвах
молодих не дуже радо зустріча
ють. Чула від Петра Михайлови
ча, що сьогодні проблема стоїть
гостро: важливо хоч якось люди
ну працевлаштувати, вже не ду

маючи про спеціальність. Це об
разливо. Ми не даремно вчились.
Он у нас одна дівчинка, Олена
Семікова, захистила диплом, по
шивши собі пальто вартістю 500
крб. А на підприємствах нам не
довіряють. Я під час практики
зрозуміла це. Майстер-закрійник
навіть бортівку не довірив
ви
строчити. Навіщо ж тоді нас вчи
ли?
Наше училище, я не перебіль
шую, готує хороших спеціалістів.
До учнів ставляться тут вимогли
во. Прикро, що престиж СПТУ
сьогодні впав. А все тому, що
виробництві вчорашні петеушники^
мають справу не з тим, на що
сподівалися. Престиж ПТУ ВПав
тому, що й престиж робочого
класу нині не такий високий.
І ще одна проблема, яка мене
непокоїть. Про це багато пишуть,
у сюжетах телевізійного «Погля
ду» роздумують, але змін ніяких.
Я говорю про становище жінки в
суспільстві. Моя мама працює на
будівництві. Невже це робота для
жінки? Я вважаю, що будівництво,
заводи — це взагалі не для жі
нок. Дім, затишок, сім’я — ось їх
нє. Звичайно, не всі жінки зі мною
погодяться. Вони від роботи ні
коли не відмовляються. Але ж
не від такої важкої, яку сьогодні
виконують, дякуючи нашій
рів
ності у правах з чоловіками.
Поет Ярослав Смєляков обіцяв:
Мы еще оденем вас шелками,
Плечи вам покроем соболями.
Що стосується нас, швей, то
ми б і сьогодні всіх одягли не ГІрЙ-^
ше від Діора чи Вячеслава 3aw^ _/
цева, та від цього проблем не на
багато зменшиться.

Розмову з учнями
СПТУ
записала
В. ЛЕВОЧКО.

У палаці нультури імені
Компанійця завершився
обласний огляд-коннурс 22 хореографічних колективів профтехучилищ. За
його підсумками призерами стали колективи СПТУ №№ 40, 13, 14 (II місце), СПТУ
2, 3, 7, 10 (III місце) — серед колективів на
родного танцю. Безсумнівним лідером серед ансамблів бального танцю визнано колектив Світловодського СПТУ № 5.
На знімках; танцює Т. ШЕВЧЕНКО з СПТУ № 14 (знімок зліва); молдавський танець виконують дівчата з цього ж училища;
хвилинна перепочинну була І у М. МАСУЛЕЗНОЇ із Світлободського СПТУ N2 5.
Фото Д. ЯМПОЛЬСЬКОГО.

НАШ КОНСУЛЬТПУНКТ
Друзі, розпочинаємо роботу консультпункту. Залишилось не так багато часу до закін
чення навчального року. Для когось незаба
ром шкільний дзвінок пролунає востаннє. Чи
подумали ви про своє майбутнє? Вирішили, що
робити далі?
Як свідчить пошта нашого консультпункту,
мрії і бажання у вас найрізноманітніші. Пи
шуть нам не тільки десятикласники. Ось Олек
сандр (прізвища не вказано) з Кіровоград
ської області, мабуть, постійний читач нашої
газети, запитує, як стати журналістом! Що для
цього треба знати, вміти? Насамперед треба
вміти писати. Дуже добре, якщо ти станеш
дописувачем районної чи обласної газети. Час
попереду в тебе ще є. А після закінчення
школи зможеш вступити на факультет журна
лістики, наприклад, Київського університету,
адресу якого знайдеш у будь-якому Довідни
ку для вступників до вищих учбових закладів
УРСР.

Бажання Лариси Куроп’ятник з села Мартоноші Новомиргородського району стати за
крійником. Будь ласка, запиши адресу СПТУ
№14. 316050, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 79.
Заочної форми навчання тут немає. Для того,
щоб вступити до училища, треба обов’язково
мати направлення.
Ліну 3. з міста Помічна Новоукраїнського
району розчаруємо, тому що у нас теж немає
тесту на вибір професії. Ти правильно пишеш,
що обрати професію треба таку, яка б принес
ла користь і тобі, і державі. Але: мабуть, таку
професію допоможе тобі обрати не тест. Хоч
прохання опублікувати його ми врахуємо.
Валентинові Куленку, який мріє стати капіта
ном корабля далекого плавання, радимо всту
пити до Одеського морехідного училища. Йо
го адреса: 270004, Одеса, вул. Свердлова, 8.
Якщо тебе цікавить це питання детальніше,
можеш звернутися за консультацією до військ
комату.

Мені 14. Люблю музику, захоп
лююся ансамблем «Веселые ребята».
В’яжу, інколи граю в футбол. Хочу
знайти однодумців.
317120, Кіровоградський
район,
с. Аджамка, вул. Свердлова, 50,
Мельниченко Тані.

* л *

«молодий
КОМУНАР”
ц березня 1989 р-
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Мені вже 18 років, і я хочу листу
ватися з дівчиною 16—18 років. За
хоплююся сучасною музикою, люб
лю читати фантастику.
316026, м. Кіровоград, вул. Д. Бедно
го, 63, Кударенку Сергію.
* * *
Мені 13. Хочу познайомитися з но
вими друзями. Люблю слухати музи
ку, в’язати.

Професію перукаря, якою цікавиться Тетя
на Т. з села Перегонівка, можна отримати у
СПТУ № 14, адреса його опублікована вище.
Але і тут потрібно направлення відповідної
установи. Скажімо, райпобуткомбінату.
Акторів кіно І телебачення готують в інсти
туті кінематографії у Москві. Але зніматися в
кіно можна і після закінчення театрального
вузу. На Україні є Київський інститут театраль
ного мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого.
Його адреса: м. Київ, вул. В. Підвальна, 40.
Обов’язково занотуйте індекс: 252034. Отже,
ті, хто бажає стати актором, вступайте до те
атрального інституту в місті Києві. Обов’язко
ве знання української мови.
Тані Ф. з Олександрійського району, яка
запитує про професію водолаза, радимо звер
нутися в ДТСААФ.
Чекаємо нових листів, на які дамо відповідь
у наступному випуску консультпункту.

317610, Гайворонський район, с. Ха
щувате, сул. Борозенного, 19, Попо
вій Аллі.

* л *

Мені 14. Вчуся добре, захоплююся
радянською та зарубіжною естра
дою, люблю читати.
317800, емт Олександрівна, вул.
Чкалова, 90, кв. 27, Жалдак Світлані.
* * «.V
Мені 15 років. Люблю спорт, ест
радну музику, колекціоную листівки
міст, календарики. З задоволенням
відповім на усі листи від дічат та
хлопців, котрим не менше 15 років.
317528, Добровеличківський район,
м. Помічна, вул. Жовтнева, 12-а, Забіулаєвій Ліні.

*

*

*

Надіюся, що знайду собі справж
ніх, хороших друзів. Мені 14. Захоп
лююся сучасною музикою, люблю
індійські кінофільми.
317917, Олександрійський
район,
с. Нова Прага, вул. Золотий Яр, 7»
Долбін ІннІ.
*

*

*

Допоможіть знайти друзів по лис
туванню. Мені 14 років. Люблю чита
ти, в язати, захоплююся сучасною
музикою.
317120,
Кіровоградський
район,
с. Аджамка, вул. 1 Травня, 64, Дозоровій Вікторії.

Г" нат СРСР. «Спартак» — «Жальгіріс». 1 тайм. 19.15 — Вечірня наз
ва.
19.30 — Футбол.
Чемпіонат
СРСР. «Спартак» — «Жальгіріс»
2 тайм. 20.20 — «Східний Сибір»:
Кіножурнал. 20.30 — Концерт без
публіни. 21.00 — «Час». 21.40 —
Назустріч виборам. 21.50 — ІлюзіонФ’льм «Новий Ваві
лон». 23.20 — Ранкова пошта (по
втор). 23.50 — Новини.
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Ритмічна
гімнастика.
21.00
—
«Час» 21.40 — Прожектор пере
будови. 21.50 — Повтор на
ваше
прохання. «Гра в детектив». Телевистава. Випуск 3 — «Буди*
,н‘
спектора». 23,05 — Новини. -3-^
— Новини популярної музики. Все
світній конкурс відеокліпів.

чеіпве^
16 БЕРЕЗНЯ

А ЦТ (І програма)

І
І

15 БЕРЕЗНЯ

З 13 по 19 березня

ІЗ БЕРЕЗНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Фут
больний огляд. 9.05 — «Сім днів
Надії». Художній телефільм. 1 і 2
сери. У перерві — 10.10 — Новини.
11.25 — У світі тварин. 12.25
—
Наша спадщина. 15.30 — Новини.
15.45 — «Життя як життя». Доку
ментальний телефільм. 16.20
—
Хвилини поезії. 16.25 — Мама, та
то і я. 16.55 — Новини. 17.00
—
Дитяча година. 18.00 — Співає і
танцює молодість. 18.15 — Назуст
річ Пленуму ЦК КПРС. 18.45
—
Сьогодні у світі. 19.00 — «Тільки
для дорослих». Мультфільм. 19.10
— М. Булгаков. «Лише кілька слів
на честь пана де Мольєра». Теле
вистава. 21.00 — «Час». 21.40
—
Назустріч виборам. 21.50 — Каме
ра дивиться у світ. 22.50 — Пре
ера філ
фільму-нонцерту
<Г
м’єра
ь му-концерту
«Гримуча
дюжина».
23.25 — Сьогодні
. ............ “
_____ „ .І у світі.

▲ УТ
16.30 — Новини. 16.40 — Сонячне коло. 17.10 — Прем’єра фільму
«Гавареччина». 17.30
Час
рішень — час дій». Газифікація сіл
- малих міст.
18.00 — «День
за
днем». (Кіровоград). 18.15 — «До
вір’я». Огляд листів. 18.30 — «На
родні
наспіви».
Фільм-концерт.
18.45 — Актуальна камера. 19.15 —
Телевізійні зустрічі з кандидатами
в народні депутати СРСР. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Назустріч виборам. 21.50
— Вперше на екрані художній те
лефільм «Загін спеціального при
значення». 1 серія. 22.55 — Вечір
ній віснин.

А ДТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Пів
денна одіссея північних котиків».
Науково-популярний фільм.
8.35,
9.35
2.25 — Історія. З кл. «їх імена забутись не повинніі...». 9.05 — Ро
сійська ------мова 10.05 — Учням ПТУ.
Основи
інформатики і обчислювальної техніни. 10.35,
11.35
—
М. Шолохов^
«Піднята
цілина».
10 кл.
11.05 — Італійська
мова.
12.05 «Йшов собака по роялю»
Художній
фільм
з
субтитрами.
13.10 — Новини.
13.15'
5 — дії.
Далеке
— близьке. Документальний фільм
«Ой. у полі дерево». 17.05 — «Зо
лото, сал і гармонія».
Докумен
тальний телефільм. 17.15 — Слу
жу Радянському Союзу’ 13.15 —
Новини. 13.25 — Футбол. Чемпіо-

14 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 —М. Булганов. «Лише кілька слів на честь
пана
де Мольєра».
Телевистава.
10.25 — Новини. 10.35 — «Це бу
ло... було...». 10.55 — Дитяча година.^11.55 — Камера дивиться у світ.
15.30 — Новини. 15.45 — Відкри
тий рояль. Ф. Шопен. Балада К? 3.
16.15 — Прем’єра документально
го телефільму «Твої шляхи, Яку
тіє». 16.45 — Новини. 16.50 — Пре
м’єра мультфільмів. 17.30 — «Хор
плюс ми».
Телеконкурс
дитячих
хорів.
18.15 — Влада — Радам.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
Перебудова: проблеми і рішення.
«Міцний союз — сильний центр і
сильні республіки». 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50
—
Фільми
кінорежисера
О. Сокурова. «Самотній голос лю
дини». 23.50 — Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Телефільм
«Народні обряди. Зробіть мені ко
ровай красний». 9.30 — Художній
телефільм «Загін спеціального при
значення». 1 серія. 10.35 — Шкіль
ний екран. 9 клас.
11.05 —- Доб
рого вам
здоров’я.
«Обережно,
грип».
11.35 — Мости
єднання.
Змагаються
трудящі
Херсона
І
Грозного. 12.20 — Новини. 12.30—Танець в житті Клари Балог. 16.30
— Новини. 16.40 — Для дітей. «Ве
селка». 17.10 — Назустріч
вибо
рам. «Народовладдя». 17.40 — Те
лефільм «Поки дихаю, сподіваюсь».
18.00 — Шляхом оновлення. Хар
ківська швейна фабрика ім. Тиня
кова. 18.30 — Камерний нс.чцерт.
19.00 — Актуальна камера. 19.30 —
Телепреснлуб «Зворотний зв’язок».
Зустріч з кандидатами у народні
депутати СРСР по Кіровоградсько
му
національнотериторіальному
виборчому округу № 48 А. П. Горбенком та П. П. Ткачом. (Кірово
град). 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.50 — Все про кі
но. 23.00 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «При
рода на допомогу природі». Науко
во-популярний фільм. 8.35, 9.35 —
Етика І психологія сімейного жит
тя. 9 кл. Таємниці
материнства.
9.05 — Французька мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Мама, тато і я,
10.35,
11.35 — Природознавство.
З кл. «Пташина карусель». 11.05 —
Французька мова. 2 рік навчання.
12.05 — «Новий Вавілон». Худож
ній фільм. 13.40 — Новини. 13.45
— Ритмічна гімнастика. 14.15 —
Прем’єра документальних фільмів
«Повернення»,
«Хроніка
наших
днів». Кіножурнал. 17.05 — Фільми
студій союзних республік. «Марія»,
Художній
телефільм.
Прем’єра.
18.10 — Новини.
18.20 — «Біла
чаппя». Мультфільм. 18.35 — Грає
В. Жук (скрипка). 19.00 — Держте
лерадіо Грузинської РСР Програма телебачення
Грузії.
20.00 —
Вечірня казна. 20.15 — «Далекий
Схід».
Кіножурнал.
20.30
—

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Хор
плюс ми». Телеконнурс
дитячих
хорів.
9.20 — «Людина
почту».
Художній фільм. 10.50 — Новини.
11.00 — Клуб мандрівників. 12.00
— «Гримуча дюжина». Фільм-кон
церт. 15.30 — Ноеини. 15.45 —Му
зична скарбниця. 16.25 — Наука:
теорія,
експеримент,
прантика.
17.10 — Новини. 17.15 — Дитяча
година. 18.15 — Влада — Радам.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
Виступ президента ВАСГНІЛ ака
деміка О. Никонооа. 19.15 — Хви
лини поезії. 19.20 — Прем’єра до
кументального телефільму «Місто
надії». 21.00 — «Час». 21.40 — На
зустріч виборам. 21.50 — Малень
кий концерт. 22.05 — Із циклу «Те
левізійне знайомство». Майя Плисецька. 23.35 — Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Все про
кіно.
10.35 — Шкільний
екран.
7 клас. 11.10 — Телефільм «Аміна».
11.40 — Шкільний екран. 9 клас.
12.10 — Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — «Квартет». Одноактна опе
ра для дітей. 17.00 — Закон і ми,
«Де погано лежить». 17.30 — Зу
стріч з піснею. 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.20 — Наші
довідки. (Кіровоград). 18.30 — Во
кальні твори на вірші Т. Г. Шев
ченка. 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Чемпіонат СРСР з хонею.
«Сокіл» — «Динамо» (Рига). 2 та З
періоди. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Назустріч
виборам. 21.50 — Вперше на екра
ні УТ. Художній телефільм «Загін
спеціального призначення. 2 серія.
23.00 — Вечірній віснин.

А ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «То
мазо Кампанелла». Науково-попу
лярний фільм. 8.35, 9.35 — Світ,
що нас оточує. 2 кл. «Хочу бути
ввічливим».
8.55 — Кіножурнал
«Науна і техніна». 9.05 — Німець
ка мова. 1 рік навчання. 9.55 —
Кіножурнал
«Наука
і
техніка».
10.05 — Учням ПТУ. Етика і пси
хологія сімейного
життя.
10.35,
11.35 — Біологія. 9 кл. Походжен
ня людини. 11.05 — Німецька мо
ва. 2 рік навчання. 12.05 — Філь
ми студій союзних республік. «МаЙія». Художній телефільм. 13.10 —
овини.
13.15 —. Грас М. Нугель
(альт). 17.05 — 3 фондів ЦТ. Ху
дожній телефільм «Кафедра». 1 се
рія. 18.15 — Новини. 18.25 — Хо
кей. Чемпіонат СРСР. «Крила Рад»
— ЦСКА. 1 період. 19.15 — Вечір
ня казка. 19.30 — Хокей. Чемпіо
нат СРСР. «Крила Рад» — ЦСКА.
2 і 3 періоди.
20.45 — Концерт
Камчатської академічної
хорової
капели. 21.00 — «Час». 21.40 — На
зустріч виборам. 21.50 — 3 фондів
ЦТ. Художній телефільм «Кафед
ра». 1 серія. 23.00 — Новими. 23.10
— Новини популярної музики. Все
світній коннурс відеокліпів.

6.30 - 120 хвилин. 8.35 - Ме
лодії І пісні кримських татар ви
конує ансамбль «Карамфіль». 8 55
— «Наречена Для тата». Художній
фільм. 10.00 — Новини. 10.10
_
Грає квінтет духових інструментів
«Серенада». 10*40 — Дитяча година. 11.40 — «Без кордонів». Між
народна
екологіч на
програма.
15.30 - Новини. 15.40 — Прем’єра
документальних фільмів телестудій
країни. 16.20
Пісні Зої Слобо
дян. 16.55 - Новини. 17.00 - «. ло
шістнадцяти І старші». 17.45
—
«Як ми відпочиваємо». Про роботу
художніх колективів. 18.15 — Пош
та ЦИХ ДНІВ.
— Сьогодні у
світі. 19.00 —■ Влада — Радам. Зу
стріч з кандидатом у народні де
путати СРСР академіком Д. Лихачовим. 19.30 — Фігурне натання.
Чемпіонат світу- парне
катання.
Довільна програма. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50 — Творчий вечір народного
артиста СРСР Є Свєтланова. 23.50

- Сьогодні У світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Про жі
нок і не тільки». Ніноконцерт. 10.35
— Шкільний екран. 10 клас. Фізи
ка. 11.05 — Село І люди. 11.40 —
Шкільний екран. 9 клас. 12.10 —
Новини. 12.25 — «Автограф». Ком
позитор. 16.30 — Новини. 16.40 —
Для дітей. «Веселка». 17.10 — рес
публіканська
фізико-математична
школа.
17.40 — Грають
троїсті
музики. (Кіровоград на Республі
канське телебачення). 18.00 — На
уково-популярний фільм «На по
розі пекла». 18.30 —- Назустріч віт
ру. Концерт групи сучасної пісні
«Меридіан».
19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Оперативний пост
АК. 19.40 — Доброго вам здоров’я.
Перспективи створення в області
товариства інвалідів. Повтор
від
27 лютого 1989_ року. (Кіровоград)
20.45 - На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Молодіжна
студія
«Гарт». 23.05
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Пан
ночка». Науново-популярний фільм
8.35, 9.35 — Біологія. 10 кл. Хро
мосомна теорія спадковості. 9,05_
Іспанська мова. 1 рік
навчання.
10.05 — Наш сад. 10.35, 11.35
—
Біологія. 7 кл. Хижі звірі. 11.00 —
Іспанська
мова. 2 рік навчання.
12.00 — 3 фондів ЦТ. Художній те
лефільм «Кафедра». 1 серія. 13.10
— Новини.
«Сенсація».
Фільм-концерт. 17.05 — 3 фондів
ЦТ. Художній телефільм
«Кафед
ра». 2 серія. 18.15 — Новини. 18.25
— «Справа в зарплаті?..». Телена
рис. 19.00 — Свято пісні на бать
ківщині Олексія Фатьянова. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 — «Скульп
тор
Вучетич».
Документальний
фільм.
20.35 — Грає Стокгольм
ський
філармонічний
оркестр.
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — 3 фондів ЦТ.
Художній
телефільм
«Кафедра».
2 серія. 22.55 — Екран докумен
тального фільму. «Солдати на пен
сії». Документальний
телефільм.
23.25 — Новини.

▲ ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 - Фільм
— дітям. «Під знаком однорогої
корови». 9.50 — Новини. 10.00 —
Інститут людини. 11.00 — «Острів
капітанів». Мультфільм. 11.30
—
Голоси
народних
інструментів.
15.30 — Новини. 15.40 — Сільські
горизонти. Документальні
теле
фільми.
16.15 — У колі
друзів.
16.45 — Новини. 16.50 — Дітям про
звірят. 17.20 — Веселі старти. 18.05
— Фігурне катання. Чемпіонат сві
ту. Чоловіки. Довільна
програма.
18.40 — Сьогодні у світі. 18.55 —
Продовження чемпіонату світу з
фігурного катання. 19.50 — Впер
ше на екрані ЦТ. Художній фільм
«Трясовина». 1 серія. 21.00 —«Час».
21.40 — Назустріч виборам. 21.50
— 2 серія
художнього
фільму
«Трясовина». 22.55 -— Це
було.«
було... 23.10 — Погляд.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — «Цирк,
цирк, цирк...». Вистава для дітей.
ЮОО — Л. Ревуцьний. Симфонія
номер два. 10.35 — Шкільний ек
ран. 9 клас. Фізика. 11.05 — Ху
дожній телефільм «Загін спеціаль
ного призначення». 2 серія. 12.15
— Новини. 12.25 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 16.30 — Новини. 16.40
— Вперше на екрані УТ. Телефільм
«Грані кольору». 17.10 — «День
за днем». (Кіровоград). 17.30 — Те
лефільм. (Кіровоград).
18.00
—
Чемпіонат СРСР з футболу. «Ара
рат» _ «Динамо» (Київ). В перер
ві — Реклама. 19.45 — Актуальна
намера. 20.15 — Темп. Слідами ви
ступів. 20.30 — Естрадний концерт.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Назустріч виборам.
21.50 — I тільки музика. 22.55 —
Новини. 23.15 — «Світ поезії». Т. Г.
Шевченко. «Утоплена».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Не
вічна мерзлота». Науково-популяр
ний фільм. 8.35, 9.35 — Музина.
2 нл. П. Чайковсьний. «Пори ро
ку». 9.05 — Англійська мова. 1 рік
навчання. 10.05 - Учням ПТУ. Фі
зика. Робітничі професії плазми.
10.35, 11.35 — Музика. 6 кл. Фе
ренц ЛІст. 11.05 — Англійська мо
ва. 2 рік навчання. 12.05 — 3 фон
дів ЦТ. Художній телефільм. «Ка
федра». 2 серія. 13.15 — Новини.
13.20 — Ритмічна гімнастика. 13.50
— «Іркутяни, коло ширше». 17.05
— «Завтра директора Мочаліна».
Документальний телефільм. 17.25
— Й. Гайдн. Симфонія N2 103 «Лон
донська». 17.55 — Фестивальний
екран.
Програми-лауреати
VIII
Всесоюзного фестивалю молодіж
них програм у Львові. 18.55 — Но
вини. 19.05 — Прем’єра докумен
тального телефільму «Вернісаж».
19.25 — Телестудії міст
РРФСР.
Програма Воронезької студії теле
бачення. 20.00 — Вечірня
казна.
20.15 — Народні мелодії. 20.30 —
Ритмічна гімнастика. 21.00 —«Час».
21.40 — Назустріч виборам. 21.50
— Вірність традиціям. 22.45 — Но
вини. 22.55 — «Робінзон і літак».
Мультфільм для дорослих. 23.05 —
Концерт народного артиста СРСР
И. Кобзона.

19 БЕРЕЗНЯ

18 БЕРЕЗНЯ

17 БЕРЕЗНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Кон
церт радянської пісні. 8.55 — До
машня академія.
9.25 — «Плюс
підприємливість». Документальний
фільм. 9.40 — Пери року.
Бере
зень. 10.40 — До Дня
Паризької
комуни. Теленарис. 11.00 — Бать
ківський день — субота. 12.30 —
В країнах соціалізму. 13.00 —Філь
ми кінорежисера X. Нарлієва. «Ко
ли жінка осідлає коня». 14.30 —
Новини. 14.40 — Зустріч з народ
ним поетом Калмикії Д. Кугультіновим в Бібліотеці ім. В. I. Леніна.
16.10 — Мультфільм. 16.15 — Фі
гурне натання. Чемпіонат
світу.
Довільний танець.
17.45 — Оче
видне — неймовірне. 18.45 — Між
народна програма. 19.45 — Кон
курс знавців ніно. 21.00 — «Час».
21.40 — До 150-річчя з дня народ
ження М. Мусоргського. Про свят
кування ювілею композитора роз
повідає
голова
Оргкомітету
Т. Хреяников. 21.55 — В
суботу
ввечері. Прем’єра
мультфільмів
для дорослих. «Війна», «Колобок...
Колобок». 22.25 — Музичний ринг.
По закінченні — Новини.

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — На хвилі друж
би. 10.35 — Нев’янучі квіти Тетя
ни Пати. 11.15 — Документальний
фільм «Повернення». 11.35 — Доб
рого вам здоров’я. Діагностичний
центр міста Донецька. 12.05 —Сол
датські
листи.
12.50 — Новини.
13 00 — Прем’єра фільму «Полоне
ні вітрилами». 13.20 — М. Мусоргський. «Борис Годунов». Фільм-опера. 16.00 — Грані пізнання. «За по
рогом звичайного». 16.45 — Скар
би музеїв України. 17.00 — Телеві
зійні зустрічі з кандидатами в на
родні депутати СРСР. 18.30 — Пре
м’єра
фільму-концерту. 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — Опера
тивний пост АК. 19.40 — Телетурнір «Сонячні
кларнети». Самоді
яльні колективи Харківської
об
ласті. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Художній
телефільм
«Загін
спеціального
призначення». З серія.
22.50
—
Світ поезії. «Тече вода в синє мо
ре». 23.05 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Про
грама передач. 8.20 — Сільська го
дина. 9.20 — Повтор на ваше про
хання. «Роки, покоління,
пісні».
10.20 — «Пригоди принца Флорізеля». Художній телефільм з субтит
рами. 1 серія. 11.25 — Кінопубліцистика союзних республік.
До
кументальні телефільми. 12.15 —
«Музика в ефірі». 14.15 — Теле
студії міст РРФСР. Програма Ле
нінградської студії
телебачення.
«Північні листи». Фільм 7. 15.00 —
«П’ять тижнів на повітряній кулі».
Мультфільм. 15.45 — Прем’єра до
кументального телефільму «Янгантау». 16.05 — Телевізійний музич
ний абонемент. Зарубіжні
вико
навці у залах Москви. 17.10 —...До
шістнадцяти і старші.
17.55
—
Футбол. Чемпіонат СРСР. «Дніпро»
— «Зеніт». 19.50 — Реклама. 20.00
— Вечірня казна. 20.15 — Народні
віртуози Молдавії. 20.45 — Доку
ментальний телефільм «Є куточок
на землі». 21.00 — «Час». 21.40 —
Показують театри країни. Я. Круусвалл. «Кольори хмар».
Фільмвистава Таллінського театру дра
ми ім. В. Кінгісеппа. 23.35 — Но
вини. 23.45 — Новини популярної
музики. Всесвітній конкурс відео
кліпів.

А ЦТ (І програма)
8.00 - Новини. 8.15 - Р”™’4«?
гімнастика. 8.45 — Тираж «Спорт
лото» 9.00 - 3 ранку раненько.
Розважально-пізнавальна
переда
ча для дітей. 10-9%7"п(!'луЖр,Нно'
дянському Союзу! 11.00 — Раниопл пошта 11.30 — «Навколо сві
ту». Альманах. 12.30 — В гостях у
казки. «Сказання про
хороброго
витязя Фет-Фрумоса».
телефільм. 1 і 2 серії. 14.50
Му
зичний кіоск. 15.20 — День від
критих дверей. Шкільне вихован
ня. Нова концепція. 16.05
Фі
гурне катання. Чемпіонат
світу.
Жінки. Довільна програма. 17.00 —
Сільська година. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 — Інтерз ю
з міністром культури СРСР В. Захаровим. 19.25 — До 150-річчя з
дня народження М. Мусоргського.
Опера «Хованщина». Вистава
Ле
нінградського театру опери та ба
лету ім. С. М. Кірова. 21.00 — »Час».
21.40 — Продовження опери М. Му
соргського «Хованщина». 23.55 —
Футбольний огляд. 00.25 — Новини.

А ут
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — У неділю вран
ці. Інформаційно-музична програ
ма.
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 10.50 — Худож
ній телефільм «Загін спеціального
призначення». З серія. 12.00 — Но
вини. 12.20 — Вперше
на екрані
УТ. Документальний фільм «Рана».
12.40 — Співають народна артистка
УРСР Павловська та Крикун. 13.10
—
Обережно:
паводок.
Погода.
(Експрес-інформація). 13.15 — Телеспортарена.
14.00 — Канал
«Д».
15.30 — Село і люди. 16.00 — Мор
ська слава
Вітчизни.
17.00
—
«Спадщина». 18.05 — Мультфільм
на замовлення. 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Художній
теле
фільм «Загін спеціального призна
чення». 4 серія. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Художній телефільм «Загін спеці
ального
призначення». 5 серія.
22.50 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай! 8.15
— Документальний фільм «...1 не
нінчається дорога». 8.45 — Співає
О. Сабзалієва. 9.15 — Держтелера
діо Української РСР. Програма те
лебачення України. 10.15 — «При
годи принца Флорізеля». Художній
телефільм з субтитрами. 2 і 3 серії.
12.25 — Прем’єра документальних
фільмів «Зона затоплення», «В ін
тересах справи» із циклу «Земля
тривоги нашої».
Про
проблеми
екології. 13.10 — Б. Можаєв. «Дощ
буде». Телевистава. 15.10 — Якщо
вам після... 15.55 — «Розтріпаний
горобець». Мультфільм. 16.15
—
Музика у пам’ятниках архітектури.
16.45 — Що таке цирк? 17.25
—
Повтор на ваше прохання. «Сучас
ниця». Тележурнал. 18.45 — Кіносерпантин. Випуск 4. Дубль-1. 20.00
— Вечірня казна. 20.15 — Кіносерпантин. Дубль-2.
21.00 — «Час».
21.40 — Кіносерпантин.
Дубль-3.
00.10 — Новини.
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ЯКЩО ПРО ЖІНОК
□ Диваки прикрашають світ, кос
метологи — його ліпшу половину.
□ Жінок зваблюють не сирени, а
клаксони.
□ Чи можна назвати перебірливою
наречену, котра їсть усе підряд?

І ЧОЛОВІКІВ МОВА

□ Не ворожіть на ромашках —
природа цього не любить.
□ Героїня виробничого роману бу
ла схемою, зате принциповою.
□ Після весілля професор дуже

□ Пам’ятай: дружина не робот,
навіть якщо тобі її обрала ЕОМ.
□ Скупий лицар не дасть у позич
ку навіть прекрасній дамі.
□ Від матріархату
залишилося
тільки , бабине літо.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. Монархи, які змінюються за пра
вом успадкування. 8. Округ у Болгарії. 9. Змагання ска
кових коней. 11. Столиця Бангладеш. 12. Виборним пред
ставник колективу. 15. Виділення з колоїдного розчину
низькомолекулярних речовин. 16. Інструмент для видов
бування
отворів. 17. Пасивний
рух плаваючого
тіла.
18. Людина, яка віддає свою кров для переливання іншим
22 Хокейна номанда вищої ліги. 23. Розмова
кількох
осіб 27 В’язана кофта. 29. Російський щипковим народ
ний* музичний інструмент. ЗО. Сукупність речей. 31. Укоаїнський радянський кінорежисер і письменник, один
Щ засновників радянської _ кінематографи.
32. Діловим
папір, що засвідчує певний юридичним сракт.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ
Люди украсят вами свой праздник
Лишь на несколько дней.
И оставляют вас умирать
На белом холодном огне.
А люди уносят вас домой,
И вечером поздним
Пусть праздничный свет наполнит
В миг все окна дворов.
Кто выдумал вас растить зимой.
О, белые розы!
И в мир увозить жестоких вьюг,
холодных ветров.
ПРИПЕВ.

ви — для підтвердження останнього факту
їздив по Москві у найнятій через коопера
тив «Чайці». Він добився переїзду в Моск
ву з Оренбурга обдарованого Юрія Шату
нова (він з дитбудинку) і автора
пісень
Сергія Кузнецова.
Записавши з Шатуно
вим та іншими хлопцями у студії «Рекорд»
пісні, Разін пустив їх по країні, але не зав
жди на сцені розкривали роти ті самі лю
ди, які співали на фонограмі. Був, напри
клад, випадок, коли
як Ю. Шатунов буе
відрекомендований М. Сухомлинов. Таким
чином по містах заробляли під одну й ту ж
фонограму кілька разінських «травнів»; по
явилася
офіційно
зареєстрована
група
«Ласкавий травень-2»...
Хто хоче розібратися в цих перипетіях
докладніше, може звернутися, приміром,
до статті «Травневі метаморфози» в «Ком
сомольской правде» за 10 січня ц. р.

ХІТ-ПАРАД
Група листів про сучасну музику — Чи не найчисельніша в редакційній пошті. Зва
жаючи на великий і ніколи не затухаючий інтерес молоді до нових пісень, виконавців,
дисків, ми вирішили з вашою допомогою, шановні читачі, визначати хіт, тобто музично
го лідера місяця з тим, щоб ми і ви з публікацією даних опиту діставали відповідь на
питання, яка пісня; група чи платівка зараз найпопулярніші.

Для початку пропонуємо визначити авангардні позиції пісень і дисків. Для цього
просимо вас повідомити, які три пісні і в чиєму виконанні вам нині найбільше подо
баються. Те ж саме — з дисками. У відрізному талоні те, що найбільше подобається,
розміщуйте першим номером, те, що трохи менше — другим, ще менш цікаве — третім.
Отже, всього шість назв. Якщо ми одержимо достатню для визначення лідера кількість
листів протягом двох тижнів із дня опублікування умов хіт-параду, то його результати
вмістимо в наступному місяці і вкажемо імена тих, хто «вгадав» лідера — тож не за
будьте назвати себе і повідомити, звідки ви.
НА КОНВЕРТІ РОБІТЬ ПОМІТКУ «ХІТ-ПАРАД».
Чекаємо листів
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ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Підривна операція. 2. Гідротехнічна
споруда. 3. Недуга. 4. Вугільний басейн. 5. Ріка в Європі,
яка тече через 3 країн. 6. Місто в Індонезії. 10. Початок
шахової партії. 13. Картина разом з бутафорським пла
ном для підсилення загального
враження. 14. Взаємне
зобов’язання. 19. Твір давньогрецького скульптора Мірона. 21. Система поглядів. 20. Літературно-театральний
твір. 24. Легке китайське плоскодонне судно. 25. Жорстона людина. 26. Сорт дрібних цукерок
круглої форми.
28. Основні положення якого-небудь учення.

Склала М. СЬОМІНА.

ДИВНО, ЦІКАВО, ВСЕРЙОЗ
□і У XVIII столітті серед німецької аристократії
постувала мода на так звані «дерев’яні бібліотеки».
Барони і графи замовляли для своїх кунсткамер
«книги» про різні дерева. Така «книга» являла собою
коробку з відповідної деревини, корінець робився
з кори цього дерева, на корінці було витиснуто його
назву німецькою і латинською мовами. Розкривши
коробку, можна було знайти зразки листків плодів,
насіння, цвіту, коріння дерева, опис його. В біблютеках було до декількох сотень таких «томів».
- Дев'ять оригінальних конструкторських рішень
закладено в нову серію електронних друкарських
машинок «Евмолпія», випуск яких розпочато в Бол-

«ЛАСКАВИМ ТРАВЕНЬ» - ПРИВИД?
Та ні, така група нібито існує. Одна з на
ших читачок прислала вирізку: з прохан
ням обов’язково повернути — ото цінність!
Це фотокопія переліку пісень групи, ЩО €
на плівках у студії звукозапису. Ну, і «Бе
лые розы» по кінотеатрах та поїздах зву
чать. І в пошті нашій — нова хвиля одно
манітних бажань, сильніших від колишньої
спраги знати про Тото Кутуньо чи «Модерн
токінг»: «Розкажіть про «Ласкавий травень»!
Розказали б, якби могли піймати якщо не
сам ансамбль, то хоча б єдино достовірну
інформацію про нього. Але з періодичної
преси відомо, що «травні» двояться і тро
яться, виступаючи одночасно, наприклад, у
Москві і Свердловську.... До цього доклав
рук такий собі Андрій Разін, що видавав
себе за лауреата різних пісенних фести
валів, друга Алли Пугачової і навіть при
йомного сина одного з керівників держа-

Валерій ВОРОНЦОВ.

КРОСВОРД «д»

БЕЛЫЕ РОЗЫ
Немного теплее за стеклом,
Но злые морозы.
Вхожу в эти двери, словно в сад
Июльских цветов.
Я их так хочу согреть теплом,
Но белые розы
У всех на глазах я целовать
И гладить готов.
ПРИПЕВ:
Белые розы, белые розы —
Беззащитны, чисты.
Что с ними сделал снег и морозы, ледЦветы голубы.

□ Писаній красуні вибачають ор
фографічні помилки.
□ Якщо між нами все кінчено, то
хай це залишиться між нами!

помолодшав: став хлопчиком на по
бігеньках.
□ Якщо жінка не вважає, що всі
чоловіки однакові, значить, вона не
така, як усі.
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НАВЧИМОСЬ
БАДЬОРОСТІ
Вважається, що кожній
людині від народження
властиво «уміння
бути
бадьорим». Чи ж завжди
це так! А якщо ні, то чи
не слід навчати людину
цього вміння змалку!
Все, що кожен
з нас
робить, відповідає певно
му рівневі нашої актив
ності, яка
коливається
загалом у досить широ
ких межах: в одних
ви
падках
послаблюється
майже до рівня дрімоти,
в
інших — підноситься
до екстазу. Все це мож
на зобразити графічно у
вигляді своєрідної шка
ли, де
вихідною
(ниж
ньою) точною є пробуд
ження; у якийсь момент
в процесі життєдіяльнос
ті активність може сяга
ти найвищої точки збуд
ження емоцій. Для кож-

ної людини ця шкала
є безмежною. Всяка
ревитрата енергії,
1
мірне збудження ’ В
цевому результаті
призводить
до
зниження
можливостей
організму.
падіння його активності
чи можна самому ре
гулювати
рівень
влас
ної бадьорості? Наведемо
тут
—Г?......
тут кілька найпгїл
найпростіших
способів саморЄгуЛЯц-ї

1.
Саморегулювання
шляхом відповідної реакції. Здійснюється посиленням рухливості. Та
кий тип активності
зустрічається,
наприклад,
тоді, коли
____
схвильована
людина буквально
—о «не
знаходить собі'
місця»,
безперервно
|Рухається,
ходить, намагається «ви-

Коли під час стресу не
знайдеться виходу Для
збудженої ним енері її,
це
неминуче
викличе
психічну перенапругу. Во
на передасться на внут
рішні органи, ускладнить
їх роботу.
Класичний
приклад,
характерний
д ія Японії: на деяких підприємствах тут навпроти
кабінету начальника є
ідентична кімната, де за
столом сидить манекен
начальника. Робітник піс
ля неприємної розмови
з начальником має на го
де зайти до кімнати на-

316050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Лунамарського, 36.

На украинском языкеДоунапняЛМенїГ.М. Димитрова видавництва

“

лити душу» в розмові з
будь-ким, навіть сторон
ньою людиною.

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар»
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

---------------- -

ГаМашинка виконує понад 50 функцій в автоматич
ному режимі. Вона може пам ятати стандарти! фра-
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Газета виходить щосуботи.

проти... Наслідки можна
собі уявити.
2. Підвищення актив
ності людини. Цьому мо
жуть послужити фізичне
навантаження, вплив на
органи чуттів, рецептори
шкіри (ритмічна музика,
холодний
душ,
масаж
тощо).
Отже,підсумуємо: коли
треба зняти перенапру
ження — вдаємося
до
способу № 1» тобто
—
розряджаємося;
треба
підвищити свій тонус —
використовуємо
спосіб
№ 2.

3. Ще один тип само
регулювання — це зміна

зи і цілі абзаци, які використовуються в ділових па
перах, слова, які часто вживаються. Щоб їх надру
кувати, варто лише натиснути клавішу. Нові машинки
особливо зручні для редакторської роботи, бо дозво
ляють виправити надрукований текст.
Вчені Каліфорнійського університету (США)
створили і вже дослідили на тваринах синтетичні
еритроцити, які здатні переносити кисень до тканин
організму, а забирати вуглець.

Штучні еритроцити в 10—12 раз менші за справж
ні. їх можна півроку зберігати і переливати будьякому пацієнту незалежно від групи крові. Найбіль
ша вада — «протези» не мають елементів, необхід
них для звертання крові та імунного захисту.
Досліди тривають.

зовнішніх
умов,
адже
одноманітність теж зни
жує нашу активність. За
собом цього може бути
турпохід, прогулянка на
лижах, екскурсія.
При
цьому ми неминуче від
чуваємо приплив бадьо
рості, сили, гарного на
строю.
Немає ніякого сенрету
і в тому, що на людську
психіку дуже інтенсивно
впливають різні кольори.
Це спостереження знахо
димо, приміром, у Гете,
який поділяв кольори на
дві групи: кольори
ба
дьорості — червоно-жов
ті, й кольори занепомо-
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єння
та
м’яко-сумного
настрою — синьо-фіоле
тові. Зелений нолір зай
має проміжне становище.
Отже, змінюючи
ко
льори шпалер, драпуван
ня
меблів,
панелей
у
своїй квартирі, ми
теж
можемо впливати на свій
психічний стан.
Таким
чином і тут ваша психі
ка -— у ваших рунах. Як
сказав Сенена: «Навчимо
нашу душу бажати того,
чого потребують
обста
вини».

В. РОЗОВ,
кафедри
викладач
Кіровопсихології
градського> педагогічного інституту.
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