і

і

І'

ГЛСлЬгсіа ш. ц, 4. ку/шьмбЬ

р
ітня — Всесоюзний
Ленінський
{омуністичний суботник
попередніми даними,
на
будові відпрацюють
70
комсомольців з районної
лікарні, цукрового заво
ду, автопідприсмства І побуткомбінату.
Гроші, зароблені під час
суботника,
ми
пере
рахуємо у Фонд Миру та
на спорудження реабілі
таційного центру для ді
тей, котрі постраждали від
аварії в Чорнобилі.

ЕКСПРЕСІНТЕРВ’Ю
Сергій ГРЕСЬКО,
пер
ший секретар Новоукраїнського райкому комсо
молу: Переважна
біль
шість молоді району —
близько 4000 чоловік —
працюють на своїх робо
чих місцях. Знайдеться ді
ло й тим, хто зайнятий у
невиробничій сфері. Зо
крема, комсомольці рай
центру впорядковують 30>5/ відпочинку побіля річ
ки Чорний Ташлик.
Нині
там розпочалося споруд
ження культурного комп
лексу, до якого увійдуть
будинок піонерів, закрити'й плавальний
басейн,
палац урочистих подій. За

ню сільськогосподарських
культур
приступили до
сівби кукурудзи,
комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив водіїв на чолі з
Петром Чухрієм транспор
тує вантажі на зекономле
ному пальному. 21 куртку
планує сьогодні пошити
КМК із шкірзаводу, де
групкомсоргом Олег Кужлєв.

* * *

Олександр ПІДДУБНИЙ,
секретар комітету комсо
молу колгоспу імені Чка
лова
Новомиргородського
району: Усі комсо
мольці господарства (по
над сто чоловік) трудяться
на робочих місцях. Саме
тут, на думку нашого ко
мітету ЛКСМУ, вони при
несуть найбільше користі.
Члени підрядних та оренд
них ланок по вирощуван

ка воїнам-інтернаціоналістам у Новомиргороді, а
решту — перерахуємо у
Фонд милосердя.

КОРОТКО
400 молодих трудівни
ків Кіровоградської взут
тєвої фабрики разом із
старшими колегами під
час комуністичного субот
ника працюють на робо
чих місцях. На відміну від
більшості попередніх суботників на цьогорічному
кожен з його учасників
зайнятий своєю основною
роботою.

* * *

На суботнику ми вико
наємо робіт і виробимо
продукції не менше як на
1800 карбованців. Полови
ну з цієї суми передамо
на спорудження пам’ятни-

Сьогодні у числі шва
чок Кіровоградської швей
ної фабрики 360 молодих
трудівників
розпочали
свою зміну на робочих
місцях. Всі вони викону
вали державні замовлен
ня: шили верхній одяг.

Виходить з 5 грудня
19Я9 року
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В один із весняних вечо
рів до учнів Новомиргородського зоотехнікуму з ін
формаційно - розважальною
програмою «завітав» у гос
ті райком комсомолу. Ра
зом з його працівниками

був і кореспондент «Моло побажання друкувати лірич
дого комунара», який під ні оповідання, побільше ку
час зустрічі з учнями ді лінарних рецептів,
мате
знався, що найбільшою по
ріали про відпочинок мо
пулярністю користується у
лоді і... детектив з продов
читачів «молодіжки»
сто
женням.
рінка «Грані моралі».
А ще в розмові звучали
Наш кор.

Повернулись додому солдати
Срібний передзвін на
город сповнив притихлу
площу імені Кірова
об
ласного центру, коли на
неї урочистим
маршем
ступили воїни-інтернаціоналісти. Після виконання
інтернаціонального
обо
в’язку в Афганістані осо
бовий склад
підрозділу
повернувся додому.
...Старший
лейтенант
Павло Кравченко не раз
водив групи в розвідку.
Під час однієї з них на
гору Агаре віч-на-віч зу
стрівся з провідниками,
котрі
прочісували
міс
цевість
для
наравану
душманів, що йшов
за
ними. Два бандити, котрі
раптово з’явилися
мет
рів за двадцять вгорі, нинулись на нього і рядо
вого Олександра Лупека.
Реакція була блискавич
ною, вбили обох. Та лиш
підвелись, як над
ними
знову -— двоє. Падаючи,
хлопці різонули чергою

в їхній бік. Вороги мину
лись
навтікача.
Плело
вистрелив навздогін: один
упав, другий зник. Пере,
вівши подих, Сашко по
повз нагору. Повернувся
з гранатометом. Зброя ця
прислужилася
хлопцям.
Обійшовши гору з право
го бону, група бійців від
крила вогонь по карава
ну душманів, що знахо
дилися в низині, а Павло
з Олександром допомог,
ли зліва. Ворог, що на
правлявся до Кабула, не
пройшов.
Павло
був
представлений до ордена
Червоної
Зірки,
Олек
сандр — до медалі
«За
відвагу».
Уже відслуживши свій
строк, солдат Дмитро Му
хін умовив старшого лей
тенанта Андрія
Курабо
взяти і
його
в нічний
«вихід». На підступах до
ворожої фортеці,
йдучи
за Олександром, він
пі.
дірвався на міні. Коли
товариші несли його на

руках, Дмитро підбадьо
рював:
«Маресьєв
без
обох ніг зумів жити, пе
ремагати, і я з однією
зумію, одужаю...». Зараз
він у Мінсьну, в госпіта
лі. «Афганці»
придбали
йому
подарунок,
зби
раються
провідати.
А
1 серпня, на день народ
ження Дмитра, поїдуть до
нього додому, в Тольятті...
54 чоловіки підрозділу,
до кінця виконавши свій
обов’язок, загинули.
На мітингу на
честь
воїнів підрозділу інтерна,
ціоналістів
поздоровили
з поверненням
додому

колишній
командарм
ОКРВ
в Демократичній
Республіці
Афганістан,
нині командуючий
вій
ськами
Червонопрапорного Київського військо
вого округу, Герой Ра
дянського Союзу
гене
рал-лейтенант Б. В. Гро
мов, перший секретар Кі
ровоградського
обкому
партії М. Г. Самілик, ве
теран Велиної Вітчизня
ної війни кавалер орде
на Слави трьох ступенів
В. І. Суворов, мати воїнаінтернаціоналіста
Г. М.
Бардіян та інші.

В. МАЛИНОВСЬКИЙ.

У піонерському таборі
Напередодні літа, декіль^
ка років підряд,
виїздять
комсомольські групи робіт
ників ВО «Червона зірка» в
село Трелівка Знам’янського району. Тут знаходиться
базовий піонерський табір
підприємства, у якому діти
заводчан проводять дні літ
ніх канікул.
Щоб піонерам було за
тишно і приємно, тут зазда
легідь силами спілчан впо
рядковується
територія,
фарбуються ігрові майдан
чики, проводяться необхід
ні ремонтні роботи.
Особливо часто тут ба
чать молодих педагогів з
дитячого садочка 2/7. Біля
10 комсомольців, з якими
постійно їхній спілчанський
ватажок Ольга Котляр, виїз
дили в Трепівку. До речі,
часто тут бачать з лопатою
і секретаря комітету ком
сомолу
червонозорівців

Сергія Олексієнка і його за
ступників — Галину Шаміну
і Ярослава Іваніва.
Крім робіт по
благо*
устрою території,
комітет
комсомолу дбає й про за«
безпечення на літо піонер«
вожатими. Для роботи в та«
борі вже підібрано п’ятнад«
цять
трудівників. Віктору
Проценку, як він сам вва
жає, пощастило: ось уже
три роки, як він, контролер
ливарного цеху сірого ча<=
■уну, працює старшим піо«
нервожатим. Про те, як він
організовує роботу
вожа«
тих, свідчить подяка,
яке
надійшла від болгарський
друзів, що відпочивали ра
ніше в Трепівці і які й по
нині з повагою згадують
тих, хто організовує влітку
для дітей такий чудовий
відпочинок.

В. ДЖОСАН.

КОНФЕРЕНЦІЯ ФІЛАТЕЛІСТІВ
Минулої неділі в Кіровограді відбулася конференція
обласного товариства філателістів області. З доповід.
дю виступив заступник голови правління Я. М. Ра
тушний. Конференція відзначила, що значно змен
шилася нільність філателістів-коленціонерів. Від ке
рівництва товариством з січня місяця 1988 року са
моусунувся його голова Л. В. Куценко, а заступник
голови товариства В. М. Саржевсьний (штатна одини.
ця) і М. Ю. Чабаненко, який зайняв цю посаду в травні
1988 рону, не змогли належним чином налагодити ро
боту товариства.
Не надавалось постійної уваги організації широко
го розповсюдження марок, проведенню філателістич
них виставок.
Пленум Української організації філателістів, який
відбувся в грудні минулого року, розглянув питання
про поліпшення роботи з юнацькими секціями. В об
ласті нині зменшилась нільність гуртків.
Торік за виставочну роботу ЦН ВЛКСМ нагородив
ученицю 7 нласу СШ № 10 м. Світловодсьна Новикову
Ірину і учня 5 «Б» класу СШ № 2 м. Олександрії Ро
мана Гавриліна путівками в «Артек».
За звітний період в містах Кіровограді і Саітловодську були відкриті магазини «Філателія», в яких по
стійно експонуються тематичні виставки. Зараз в ма.
газині-салоні обласного центру організована філате
лістична виставка «Охорона природи» та «Вони по
винні жити». Автор — М. Ю. Чабаненко.
Конференція обрала головою правління обласного
товариства ВТФ В. Г. Кулішова.

АНОНС
Незабаром відбудуться установчі зЗори обласної
організації
Товариства
української мови імені
Т. Г. Шевченка. Сьогодні знайомимо читачів із Ста
тутом Товариства — 6—7 стор.

ХРОНІКА ПОДІЙ

•

ХРОНІКА ПОДІЙ

В ОБКОМІ ЛКСМУ
Рік 1960-й
Він став для нас уже історією, той рік космічно
го польоту Стрелки і Белки, рік кукурудзяної епо
хи, рік хрущовської відлиги.,. В «Молодому ко
мунарі», який тоді видавався тричі на тиждень
(у середу, п’ятницю і неділю) з річною передпла
тою 31 карбованець 20 копійок за підписом ре
дактора П. Маренка, як у дзеркалі відображаю
ться будні і свята того обнадійливого, пафосного
й романтичного з погляду сьогоднішнього дня
періду в житті нашої країни, зокрема молодої
Кіровоградщини.
Пропонуємо читачам рядки тодішньої нашої молодіжки. Звичайно, цією короткою добіркою не
просто передати всі нюанси друкованого слова
(чого варті, наприклад, бодай першополосні крупношрифтові заклики «Девіз наш, друже, пам’ятай:
двохсотпудовий урожай!», «У похід за майбутній
врожай, юнь працьовита, рушай!», «На погоду,
друже, не зважай! Швидше збирай урожай!» чи
передовиці на кшталт «Дармоїдів — до ганебно
го стовпа!»), але дух слова читач відчує. Як і дух
часу.
РАДІСТЬ ВОЛОДИМИРА
— Чудово! — вигукнув юнак І його обяиччя роз.
пливлося в посмішці. Двигун потужного «МАЗа»
після обнатни працював безвідмовно. Радість Во
лодимира Іванюка — слюсаря-моториста авторе
монтних майстерень Кременчукгесбуду зрозуміла:
справи йдуть прекрасно. До дня відкриття
Пле
нуму ЦК КПРС бригада зобов’язалася відремонту.
вати 8 моторів. І слово своє ремонтники додер
жують...
Радісно живеться, чудово працюється, бо поруч
вірні друзі, які живуть за правилом: «всі — за од
ного, один — за всіх»..»

О. ШКАНДИБА.
(З липня].
НЕЗВИЧАЙНИЙ КОНЦЕРТ
Жильці недавно заселеного будинку 6/5 по про
спекту Сталіна цими днями стали глядачами незви
чайного концерту. Коли Света Фільценнова оголо
сила про виконання пісні «Весела ланка», на «сце
ну» в коридорі четвертого під’їзду вийшла група
малюків і піонерів. Потім були танці, вірші, акро
батичні вправи. Глядачі-батьки дружно аплодували
маленьким виконавцям.

І. БІЛОКОНЄВ,
вчитель.
(27 липня).

м. Кіровоград.
ЧИТАЧІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ
Людно було в один з вечорів у Ново-Архангель
ському Будинку культури. Понад 400 юнаків І дів
чат прийшли на читацьку конференцію на тему
«Про честь і гідність радянської дівчини».
Активну участь в обговоренні взяли інструктор
райкому комсомолу т. Солонар, учителька серед,
ньої школи т. Тиха, студентка т. Потапова та Інші.

О. СОРОКОВИЙ,
секретар Ново-Архангельського райкому
комсомолу.
(14 серпня).
СЕМИМИЛЬНИМИ КРОКАМИ
З радістю І гордістю за свою Батьківщину зустрів
наш народ повідомлення ТАРС про запуск і благо
получне повернення на Землю другого космічного
корабля. Семимильними нронами прокладає
ра
дянська людина шлях у космос. Перші супутники
Землі, запуск ракети на Місяць, фотографування
зворотного боку Місяця, перший I, нарешті, другий
космічний корабель — все це говорить про те, що
Радянський Союз — країна видатних наукових І
технічних досягнень.
Хочеться від душі побажати творцям
чудових
ракет нових успіхів І сказати щире спасибі.

Відбувся пленум обкому
комсомолу, який розгля
нув такі питання:
1. Звіт бюро обкому
ЛКСМУ про роботу за пе
ріод
після XX
з’їзду
ВЛКСМ, XXIV
обласної
комсомольської конферен
ції.
2. Про бюджет обласної
комсомольської організа
ції на 1989 рік.
3. Організаційні питання.
З доповіддю по першо
му питанню виступив пер
ший секретар обкому ком
сомолу С. Снопков.
В обговоренні доповіді
взяли участь: В. Малишок—
перший секретар Ленін
ського райкому ЛКСМУ
м. Кіровограда, А. Стоян—
перший секретар Новомиргородського райкому
комсомолу, В. Алексеева—
старша піонервожата Користівської СШ
Олек
сандрійського
району,
В. Грабова — перший сек-

ретар
Кіровоградського
райкому комсомолу, А. Фе
дотов — відповідальний
організатор
ЦК ВЛКСМ,
О. Коваленко — вчитель
Онуфріївської середньої
школи, С. Лушников — го
лова БММТ «Супутник»,
В. Щербань — інструктор
ідеологічного
відділу
Олександрійського міськ
кому партії, І. Хохленков
— завідуючий інформа
ційно-методичним
цент
ром ЦК ЛКСМ України
та ін.
По першому питанню
пленум прийняв постанову.
З інформацією по дру
гому питанню виступив ке
руючий справами обкому
ЛКСМУ С. Бочко. Пленум
обзатвердив
бюджет
кому комсомолу на 1989
рік.
Пленум розглянув організаційні питання. У зв’яз
ку з переходом на роботу
по спеціальності
бюро

обкому ЛКСМУ звільнило
О. Породного від обов язків завідуючого відділом
комсомольських організа
цій обкому. Пленум за
твердив це рішення. А та
кож
задовольнив
його
прохання і звільнив
від
обов’язків члена
бюро,
вивів зі складу членів об
кому комсомолу.
Пленум ухвалив рішен
ня бюро обкому комсо
молу про
затвердження
О. Штадченка завідуючим
відділом соціально-еконо
мічних проблем обкому
ЛКСМУ. Пленум перевів
його з кандидатів у члени
обкому комсомолу.
Пленум ухвалив рішен
ня бюро обкому про за
твердження А. Поліщук
завідуючою відділом осві
ти обкому ЛКСМУ. її вве
дено до складу обкому
комсомолу.
Введено до складу кан
дидатів у члени обкому

Фестиваль дискотек
Більше 70 учасників зі
брав обласний фестиваль
молодіжних самодіяльних
дискотек, який проходив
на базі молодіжного клу
бу «Олімпія». Його мета—
удосконалення дискотеч
ного руху, покращення
організації дозвілля мо
лоді,
підвищення май
стерності ведучих дископрограм.
Цікаво, що під час цьо
го фестивалю проходив і
семінар-практикум керів
ників і ведучих дискотек.
На
вечорі-зустрічі всіх
учасників колоритним був
виступ
«Олімпії»,
яка
представила
пізнавальну
програму «В світі етике
ту».
Жюрі,
яке очолював
кандидат
філософських
наук, професор Всесоюз
ного інституту підвищен

ня кваліфікації працівни
ків культури (м. Москва)
В. М. Гагін, вирішило:
—- нагородити дипло
мами обласного оргкомі
тету фестивалю за висо
кий художній рівень дископрограм дискотеки і їх
керівників — «Імпульс» —Новопразького централь
ного будинку культури
Олександрійського райо
ну (керівник В. Я. Сльота);
«Ритми» — Петрівського
районного Будинку куль
тури (керівник А. В. Ря
боконь);
— вручити грамоти за
участь в обласному фес
тивалі дискотекам «Галак
тика» і «Аеро» КВЛУЦА;
«Ровесник»,
«Райдуга»,
«Фонограф» Бобринецького, Олександрівського і
Кіровоградського район
них будинків культури;

— нагородити грамота
ми і спеціальними приза
ми оргкомітету за кращу
інформаційно - розважаль
ну програму дискотеку —
«Галактика»;
за
кращу
танцювально - розважаль
ну програму дискотекусупутник
«Імпульс»,
за
краще сценарне вирішен
ня — сценарій «Правда іс
тини» дискотеки «Імпульс»
— творчий колектив;
за
кращу звукооператорську
майстерність — А. В. Ря
боконь...
Приз жіночої симпатії
виборола дискотека «Аеро»
за програму «Загадка лю
бові». Спеціальний
приз
«за підтримку і дружбу»
запровадила
дискотека
«Олімпія», яка є методич
ним центром для всіх дис
котек області. Його отри
мало молодіжне об’єднан
ня «Союз», у яке входять
дискотеки «Галактикам 1
«Аеро».
Був і приз симпатії гля

ВОЗВРАТИЛИСЬ
«Космонавты» в замкнутой кабине
Спутника, гиганта» корабля
Молнией взметнулись в космос синий
От планеты с именем Земля.
Облетели, снова возвратились,
Помогли нам тайны разгадать,
Сокровенные мечты свершились:
Скоро — Человеку стартовать!
Звездная Галактика все ближе,
Сколько неизведанных путей!..
Я уже сейчас на Марсе вижу
Гражданина Родины моей.

Николай ГАЛИЧЕНКО.
(24 серпня).

(14 жовтня).
ТЕЛЕГРАМА
КРЕМЕНЧУ КГЕСБУД, КОМІТЕТ
М. ВЕЛИЧНУ

КОМСОМОЛУ,

Обласний комітет ЛКСМУ гаряче вітає прославле
ний колектив ударної комсомольської будови з ве
ликою трудовою перемогою — достроковим вве
денням у ДІЮ 12 агрегатів Кременчуцької ГЕС.
Бажаємо вам, дорогі друзі, нових
виробничих
успіхів на благо нашої любимої Батьківщини.

у

ОБКОМ КОМСОМОЛУ,
(7 листопада).

П’ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ тов. К. О. ФУРЦЕВОї
У зв’язку з п’ятдесятиріччям з дня народження
І відзначаючи велині заслуги перед Комуністичною
партією і Радянською державою, Указом Президії
Верховної Ради СРСР члена Президії
ЦК КПРС
міністра нультури СРСР товаришку Фурцеву К о’
нагороджено орденом Леніна.
Центральний Комітет Комуністичної партії
Ра
дянського Союзу і Рада Міністрів СРСР палко по
здоровили визначного діяча Комуністичної партії І
Радянської держави К. О. Фурцеву в день її п’ятде.
сятиріччя і побажали багатьох років здоров’я І
дальшої плодотворної роботи на благо нашої вели
кої соціалістичної Батьківщини, на благо кому
нізму.

ТАРС.
|9 грудня).

22 квітня 1989 року
комсомолу А. Патоку —
першого секретаря Світловодського
міськкому
комсомолу. Пленум увів
до складу кандидатів у
члени обкому комсомолу
інструктора ідеологічного
відділу Олександрійсько
го міськкому партії В. Щер
баня. До складу кандида
тів у члени обкому ЛКСМУ
введено також С. Комсевича — першого секрета
ря Петрівського райкому
комсомолу.
У роботі пленуму обко
му
комсомолу
взяла
участь і виступила на ньо
му секретар обкому Ком
партії України С. М. Шапікіяа.
(Звіт про
пленум буде
опубліковано).

дачів, більшість з яких від
дала свої голоси дискоте
ці «Імпульс».
Важливою
складовою
частиною фестивалю став
семінар-практикум
керів
ників і ведучих дискотек,
який включав конкурсний
перегляд дископрограм з
подальшим їх розглядом І
обговоренням, обмін досві.
дом. А професор В. М. Га
гін прочитав цікаві лекції
про режисерську і сценар
ну роботу.
Крім
загального
пре
красного враження фести
валю, були й деякі
при
крощі в його організаторів.
Щоправда, не їх вина бу
ла, що з Гайворонського,
Долинського,
Ульянов
ського, Новомиргородського районів не приїхав жо
ден представник. Хоча по
вчитися тут було
чому,
адже, крім розважальний
програм, тут проходив і об
мін досвідом.

Л. ЛУБЯЩЕНКО,
секретар оргкомітету
8 жюрі фестивалю мо
лодіжних дискотек.

Протягом цього ТИЖНЯ •
Кіровоградському
будинку
техніки проходив ярмарокаукціон «Товари народного
споживання
—
у
вироб
ництво». До нас у гості за
вітали кооператори
з Хар
кова, Риги, Вільнюса, Росто
ва, Кишинева та інших міст
нраїни. Представники місце
вих торговельних організа,
цій унлали
договори з ко
оперативами країни загаль
ною сумою на 400 тисяч
карбованців. _ Серед товарів,
які мали найбільший попит
У «покупців», — швейні ви
роби виробничої фірми «Ян
тар» з Кишинева, косметич
ки, льодові кульки для охо.
лодження^ напоїв
«Шалтукас» Клайпедського
коопе
ративу Na 245, пухові плат
ин кооперативу
«Ведмеди
ця» з Волгограда тощо.
(Нотатки
про
ярмарокаукціон читайте в наступних
номерах «МК»).
Фото В. ГРИБА,

Г. ГРОМОВ,
учень Олександрійського педучилища.

ЛЮДИНА РОСТЕ
Найвищими в СРСР вважаються латиші і естон
ці. Середній зріст їх — 172
сантиметри. Трохи
нижчі своїх сусідів литовці. Найменший середній
зріст у народностей, що проживають вздовж бе
регів Єнісею — 162 сантиметри і в ненців — 163
сантиметри...
За останні 25 років середній зріст людини збіль.
шився на півтора сантиметри. Збільшився на один
сантиметр і охват грудей, а це дуже важливо для
людського організму. Значно збільшились темпи
росту у дітей.

«молодий
КОМУНАР»

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

Оце реклама для СПТУ!
У нашому місті ця подія—
перший конкурс краси «Міс
Новоукраїнка»—була сприй
нята як сенсація. Квитки роз
купили протягом двох го
дин. Задовго до початку у
фойє
Палацу
культури
«Ювілейний», де вже й за
були поняття «аншлаг», зі
брався чималий гурт безбі
летників, які будь-що бажа
ли потрапити до залу, щоб
побачити незвичайне
ди
во — «вибори» першої кра
суні Новоукраїнки. І бага
тьом пощастило прорвати
ся крізь «кордони».

Відверто кажучи, автор
цих рядків гадав, що кон
курс зазнає повного фіаско.
До того ж, час його прове
дення кілька років перено
сився. Тому й складалося
враження, що організатор—
райком комсомолу — вже
хотів поскоріше здихатися

запланованого заходу і за
бути про нього... Конкурс
усе ж пройшов успішно.
Були, звичайно, прояви міс
цевої «специфіки»:
вкрай
емоційні вигуки болільни
ків.
Дещо в організації кон
курсу викликало й запере
чення. Наприклад,
склад
жюрі, яке чи не все скла
далося із... мешканців стан
ції Помічна. Вибух овацій
викликало
повідомлення,
що голова жюрі брав участь
у міжнародному
конкурсі
краси у Севільї. Та, як ви
явилося пізніше, — у ролі
глядача. Крім того, на мою
думку, члени
суддівської
бригади не повинні
були
сидіти разом, щоб не збуд
жувати зайвих
пересудів.
Прорахунок, по моєму, і в
тому, що під час присуд
ження «Приза глядацьких

симпатій»
(дорівнювався
другому місцю) ІЗ конкурсу
«вибула» сама «Міс Новоукраінка». Тому у багатьох
могла закрастися підступна
думка, що жюрі навмисне
виключило королеву із боротьби з побоювання, що
думка глядачів буде суттє
во відрізнятися від їхнього
«вердикту». Задля справед
ливості зазначу; так було
заплановано у сценарії, суд.
Д< тут Ні при чому. Але хіБа переможниця конкурсу
не могла б одночасно заволодки и «Призом глядацьних симпатій»?
Корону «Міс Новоукраїнна» одержала Алла Патен(сптУ.4о). п голаот:нна
суперниця Світлана Донцова (СШ № 7) — «Приз гля
дацьких симпатій»...
Було
вручено й інші титули (але
чомусь - згідно зайнятих

місць): «Міс Зачарування»—
Н. Коваленко,
художник«
оформлювач колгоспу «Росія»; «Міс Грація» — О. Зазимко (СШ № 7); «Міс За
хоплення» — і. Панченко
(вихователька дитячого садна); «Міс Принадність» —
о. Гончар (СШ № 3); «Міс
Привабливість» — О. Ми
хальчук (СШ № 4); «Попелюшка» — А. Шевченко
(СШ № 4). Кожна з дівчат
одержала цінний подарунок.
Що не кажіть, а реклама
для місцевого СПТУ № 40
непогана: тут
навчається
«Міс Новоукраїнка-89». Мо
же, і наступного року пер
ша красуня буде звідти!
Втім, це вже залежить від
бажання гарних дівчат всту
пати до СПТУ...
Ю. ЛУКАШЕВСЬКИЙ.

м. Новоукраїнка.

м’янки, всією душею підтримуючи Радян
ську владу, окрилені перемогами Червоної
Армії над ворогами молодої Радянської
республіки, надіслали вождю революції та
ку телеграму:

НАЙДОРОЖЧЕ
ІМ’Я
У своїй промові, виголошеній на Красній
площі 1 травня 1919 року, В. І. Ленін гово
рив; «Внуки наші, як диковинку, розгляда
тимуть документи й пам’ятки епохи капіта
лістичного ладу. З трудом зможуть вони
уявити собі, як це могли бути в приватних
руках торгівля предметами першої потре
би, як могли належати фабрики і заводи
окремим особам, як могла одна людина
експлуатувати другу, як могли існувати лю
ди, що не займалися працею. Досі, як про
казку, говорили про те, що побачать діти
наші, але тепер, товариші, ви ясно бачите,
що закладена нами будова соціалістичного
суспільства — не утопія. Ще завзятіше спо
руджуватимуть цю будову наші діти»1).

Пророчі слова. Радянський народ, вті
люючи в життя заповіти Ілліча, її ленін
ського Центрального Комітету КПРС, став
ши на шлях перебудови, натхненно пра
цює над виконанням величних планів XXVII
з їзду КПРС. І чим більше часу відділяє нас
від славних днів, коли жив і творив Воло
димир Ілліч, тим величніше і масштабніше
бачаться нам могутня фігура вождя Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції,
його світлий розум, мудрий геній, його рід

«Ми, робітники, службовці і громадяни
Знам’янки, зібравшись на загальні збори
для виборів Рад, стоїмо всі на Радянській
платформі, котра одна тільки може дати
нам те благо, за яке боролися наші това
риші багато десятків років.
Шлемо привіт нашій Червоній Армії, кот
ра проклала робітникові і селянинові віль
ний шлях до управління державою.
Шлемо привіт вождю пролетарської ре
волюції Леніну.

25.IV.1920».

А як робітники і селяни берегли життя
Ілліча, як вони дбали про його благопо
луччя. У зв’язку з небезпекою замаху з
боку імперіалістичної
агентури, трудящі
нашої країни рішуче висловилися
проти
поїздки Леніна на Генуезьку конференцію.
В керівні органи йшли листи і телеграми
із запереченнями проти його виїзду за ру
біж. Учасники III Єлисаветградського пові
тового з’їзду незаможних селян, що про
ходив у кінці січня 1922 року, направили
Іллічу телеграму такого змісту:
«III Єлмсаветградський

повітовий

з’їз^

ронявся гітлерівськими вояками,
хлопці
пробралися на заводську територію і надій
но сховали бюст. Вдень фашисти приїхали,
щоб забрати бюст на переплавку, та знайти
його їм не вдалося. Розлючені, вони так і
поїхали ні з чим.

Усі роки тимчасової окупації бюст про
лежав у надійній схованці. А як тільки
воїни-визволителі ввійшли в Олександрію,
робітники дістали пам’ятник із схованки 8
поставили його на колишнє місце.

ПОРТРЕТ
У колгоспі імені Володимира Ульянова
Олександрійського
району колгоспниця
Параска Гриценко в роки тимчасової окупа
ції села сховала від фашистів портрет Іл
ліча. Ось як про це розповідав Сергій
Шатравка, який тривалий час був секрета
рем партійної організації цього госпо
дарства.

В село увірвалися фашисти. Вони, наче
собаки, гасали вулицями села. Вийшла з ха
ти Параска Гриценко, розвернулася і по
спішила в колгоспний клуб. На стіні висів
портрет В. І. Леніна. Поставила стілець,
зняла портрет, акуратно загорнула і схова
ла біля самого серця. А вдома зашила
його в подушку. Восени того пам’ятного со
рок третього року, коли червоноармійці
визволили село, їм назустріч вийшла Па
раска Гриценко і вручила портрет дорогого
Ілліча. Командир наказав бійцям віддати
честь старій колгоспниці. А портрет взяли
© собою і пішли на захід.

томи
ЛЕНІНА
Телеграми. Бюст Леніна. Портрет Леніна.
Томи Леніна. Усе, що зв’язане з іменем
вождя, святе і дороге радянським людям...
В Березівку
Маловисківського району
увірвались гітлерівці. Старий колгоспний
рахівник Іван Семенович Моруга темної
ночі переніс із колгоспної контори до своєї
хати всі томи Леніна, що зберігалися в ша
фі. Знайшов бляшаний ящик, надійно за
горнув томи в цупке, домашнього виготов
лення конопляне полотно, сховав у ящик
безцінні книги і закопав його на городі під
старою грушею.

Прогнали ворога, і Іван Семенович від
копав дорогий скарб.

Який же він був радий, що книги в чер
воному переплетінні з золотим тисненням
були, мов новенькі. І зараз в місцевій біб
ліотеці зберігаються врятовані колгоспним
рахівником фоліанти.
кісний дар організатора і натхненника міль
йонних мас трудящих. На кожному поворо
ті історії, в рішенні будь-якого великого І
складного питання сучасності ми радимося
з Іллічем, звіряємо з його невгасимою дум
кою свої погляди і переконання, з його
вказівками — наш життєвий маршрут.
Як до світла тягнеться все живе, так тру
дящих завжди вабило до Ілліча. Ходаки,
листи і телеграми, зустрічі із робітниками
на зборах і мітингах.— все це тісно єднало
В. І. Леніна з трудовим народом, давало
йому можливість "постійно відчувати пульс
життя великої країни.

Радянським людям близький і дорогий
образ Ілліча — великого і простого, муд
рого і скромного, пройнятого глибокою
любов’ю до людей праці і нещадного до
класових ворогів. І немає для мільйонів
трудівників імені ріднішого, дорожчого від
імені Леніна.

ТЕЛЕГРАМИ
Ще й чотирьох років не було Радянській
владі, ще тривали бої на фронтах грома
дянської війни, а народ, котрий скинув з
себе ярмо експлуататорів, вже будував но
ве життя, В селі Сентово (нині Родниківкв
Олександрівського району) зібралися се
ляни цього й навколишніх сіл і послали рід
ному Іллічу телеграму, в якій говорилося:
«Революційному вождю всесвітнього про
летаріату т. Леніну.

Дорогий Володимир Ілліч! Розкріпачені з
майданів капіталу громадяни села Сентово
Єлисаветградського повіту
Миколаївської
губернії 25 травня цього року почали бу
дувати лікарню. її назвали «Лікарня імені
Леніна». Дорогий Володимир Ілліч! Трудове
селянство бажає Вам довголіття і своїм ре
волюційним запалом довести розпочату
справу революції до кінця.
25 травня 1921

року».

А ось інша телеграма... Залізничники Зна-

0 В. І. Ленін, Повне
том. 38, стор. 315.

зібрання

творів,

комітетів незаможних селян вітас свого
вождя Леніна і заявляє, що, недивлячись
на нечувану біду голоду, розруху і еконо
мічні труднощі, ми твердо стоїмо на сто
рожі революції і наполегливо просуваємо
ся на фронті труда.
Одночасно з цим з’їзд вважає зайвим
особистий виїзд В. І. Леніна на Генуезьку
конференцію, пам’ятаючи скажену лють
буржуазії до вождя світової революції.
З’їзд вважає достатньо авторитетною де
легацію, обрану сесією Всеросійського
Центрального Виконавчого Комітету для
вирішення питання порядку даної конфе
ренції».

Коли Ілліч захворів, вся країна прислуха
лася до його дихання, вся країна ба
жала йому швидкого одужання. На ім’я
вождя з міст і сіл йшли і йшли листи і те
леграми з побажанням здоров’я найдорож
чій людині. Учасники IX окружного з'їзду
Рад ЗО грудня 1923 року надіслали В. І. Ле
ніну таку телеграму: «Дорогий вождь Іллічі
Ми, делегати Єлисаветградського округу,
зібрались на IX з’їзд Рад і шлемо тобі свій
робітничо-селянський привіт з побажанням
швидшого одужання. Чекаємо тієї хвилини,
коли ти знову як вождь світового пролета
ріату станеш біля керма радянського ко
рабля».

БЮСТ
На подвір’ї Олександрійського заводу
підйомно-транспортного устаткування, по
ряд із сквером з розкішними деревами,
стоїть бюст В. І. Леніна. Цікава його істо
рія. В 1935 році робітники заводу відлили
бюст вождя. Його відкрили в день всена
родного свята — 18-ї річниці Великого
Жовтня. Стояв бюст до літа сорок першого
року. В серпні місто окупували фашисти.
Вони одразу скинули бюст з п’єдесталу. Це
помітили Григорій Мірошниченко, Іван Зазарченко і Йосип Кудря.
— Гітлерівці відправлять бюст на пере
плавку, — сказав Григорій своїм друзям. —
Не дозволимо цього.
Вночі, незважаючи на те, що завод охо

БЕЗСМЕРТНІ
ІДЕЇ
Колгосп імені Леніна Знам’янського ра
йону — одне з найкращих господарств об
ласті. Висока рентабельність усіх галузей
дає господарству можливість багато буду
вати, дбати про благоустрій села. В Суботцях спорудили добротну школу, будинок
культури, універмаг, кілька дитячих садків,
заасфальтували вулиці. У всіх відділках ді
ють їдальні. Тільки за останні кілька років
у селі здали а експлуатацію понад 120 жит
лових будинків, які продаються колгосп
никам на виплату...

В нашій області іменем Леніна названі
два райони, 17 населених пунктів, 8 парків
і площ, 51 вулиця, 64 промислових під
приємства, колгоспів і радгоспів, 15 на
вчальних і культурно-освітніх закладів. У
школах відкрито близько шестисот музеїв,
Ленінських кімнат і куточків. В області вста
новлено 89 пам’ятників великому вождю
революції.
Ленін невичерпний, як саме життя, його
ідейну спадщину вивчають близько трьох
сот тисяч трудящих області, в тому числі
понад 54 тисячі комуністів і понад 23,5 ти
сячі комсомольців і неспілкової молоді.

Погортайте книгу віків і часів — і ви не
знайдете іншої людини, чиї думки, чиє
вчення були б такі сильні і масштабні, чиї
ідеї пробудили 6 народи всієї землі, всіх
континентів. Та це й зрозуміло: коли ідеї
визріли, еони всесильні, вони безсмертні.
Іван БРАТЧЕНКО.
заслужений журналіст УРСР.
Монументальна Ленініана... Іноді важко
однозначно оцінити мотиви місцезнаходжен
ня її зразків, подеколи зір вражає вкрай
невибагливий смак тих, хто відповідає за
розміщення пам’яток Історії і культури. Але
образ Ілліча від того не тьмяніє. Почути сло
ва любові відданості його ідеалам, мріянням
і задумам щоразу йдуть все нові громадяни.

Фото В. ГРИБА.

актуально
ПО 119-ї
РІЧНИЦІ з дня
НАРОДЖЕННЯ
В. і. ЛЕНІНА

«БУТИ ВУЛИЦІ
ВОЛОДИМИРА
СОСЮРИ»
Так називалась стаття
нашого
позаштатного
кореспондента
Віталія
Постолатія, опублікова
на 4 лютого. В ній автор!
посилаючись на рішен
ня ЦК КПРС «Про скасу
вання
правових актів,
пов’язаних з увічненням
пам’яті А. О. Жданова»в
пропонував переймену
вати
вулицю Жданова
міста Кіровограда у ву
лицю Володимира Сосюри і аргументував свою
пропозицію беззапереч
ними фактами; на зорі
народження Країни Рад
червоноармієць Володи
мир Сосюра навчався в
Єлисаветград^
на вій
ськово-політичних
кур
сах, публікував у біль
шовицькій газеті «Извес
тия» Єлисаветградського повітових військревкому і комітету КП(б)У
свої ранні вірші росій
ською мовою, лікувався
у шпиталі на Новомиколаївці... Одне слово, ав
тор доводив, що ім'я ве
ликого сина України Во
лодимира Сосюри має
бути увічнене е нашому
місті.
Цю публікацію-пропозицію ми направили до
Кіровоградської міської
Ради народних депутатів.
4 ось яка прийшла від
повідь, відписана
пер
шим заступником голови
виконкому В. О. Ткаченком, через місяць:
— Виконком Кірово
градської міської Ради
народних депутатів пові
домляє, що у зв’язку з
генеральним планом за
будови мікрорайону вул.
Жданова стане продов
женням вул. Желябова,
рішенням міськвиконко
му № 124 від 22 лютого
1989 р. вона приєднана
до вул. Желябова, а наз
ва вул. Жданова — ска
сована.
І все. Жодним словом
про пропозицію читача й
газети. Абсолютно
невмотивоване відхилення.
Така неувага, байдужість
не просто дивує. Адже
не секрет, що в місті
скільки вулиць носять
імена людей, які й близь
ко не були тут. Ім’я од
ного з зачинателів укра
їнської радянської літе
ратури, борця за визво
лення свого народу, його
дух і національну свідо
мість, ім’я Володимира
Сосюри, гадаємо,
має
бути на карті
нашого
міста!

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
22 квітня 1989 року

— Володимире Івановичу, щойно відбулися
вибори в народні депутати СРСР, а в ряді виборчих округів вони ще продовжуються. В чо
му, .на вашу думку, особливість нинішньої ви
борчої кампанії і які уроки для себе винесли!

ГОВОРИМО
ВІДВЕРТО

— Звичайно, нинішня виборча кампанія — це
великий крок на шляху демократизації суспіль
ства. Вперше люди з особливою зацікавленіс
тю підійшли до виборів народних депутатів,
своїх обранців. Адже не секрет, що від пози
ції тих, хто представлятиме трудящих у Вер
ховній Раді, значною мірою залежатиме хід
перебудови, боротьби з тими недоліками, які
заважають нам рухатися вперед.
Так, нинішні вибори народних депутатів —
це великий крок на шляху демократії, але ли
ше перший. Скажу чому. Не всі люди сповна
скористалися наданим їм правом віддати свій
голос за того чи іншого кандидата. В області
5,7 процента або близько 51,6 тисячі чоловік
не проголосувало. Це дещо насторожує. Ду
маю так: не бажаєш, ні за кого не голосуй,
але пасивності не проявляй.
Допускали неуважність і міськ-та райвикон
коми, виборчі комісії. Деякі
сім’ї не були
включені в списки для голосування. Не скрізь
так як треба обладнані виборчі дільниці. Хо-

Говоримо відверто. Саме так називається рубрика, яку газета запо
чаткувала напочатку нинішнього року і яка знайшла постійну прописку на
сторінках «МК». Адже в час перебудови, гласності, демократії правдиве,
відверте і щире, а часто й суперечливе спілкування з насущних проблем,
як ковток чистого повітря потрібне людям. Своїми думками з питань
нових форм організації праці, екології, активної життєвої і громадянської
позиції молоді, утвердження принципів гласності та ін. вже поділилися
студент і письменник, молодий робітник І пенсіонер...
Нині в редакційній пошті чимало листів, в яких піднімаються питання
економічного, соціального, культурного розвитку області, діяльності
комсомолу, вирішення житлової проблеми тощо. На ці та інші питання, які
хвилюють сьогодні читачів, журналістів газети ми попросили відповісти
голову облвиконкому В. 9. ЖЕЛ1БУ. Отже, говоримо відверто.

тілося б, щоб краще працювали агітатори,
активнішим, продуманішим було ідеологічне
забезпечення тощо. З цих недоліків зробимо
висновки.
— Сьогодні як ніколи зростає роль Рад на
родних депутатів у розвиткові всіх сфер на
шого життя, оновленні суспільства. Зміцнює
ться влада народу!

Шапітзні кіровоградці,
гості міста!
29 квітня о 9.00 ранку
в парку Слави обласного
центру
відкривається
свято Дня призовника.
О 10.30 у парку їм. Ле
ніна відбудуться урочис
ті проводи вісімнадцяти
літніх юнаків на службу
в Радянську Армію І
Військово - Морський
Флот.
Запрошуємо всіх ба
жаючих взяти участь у
святі призовника.

СЦЕНА, ЕКРАН,
АРЕНА
О, Ім’я грузинського
режисера Георгія Шен
гелая добре відоме гля
дачам. Хто не пам'ятає
насичених ліризмом і су
мом «Мелодій Верійського кварталу» з Вахтан
гом Кікабідзе І Софіко
Чіаурелі в головних ро
лях. 22 КВІТНЯ КІНОКЛУБ «ЕКРАН» запро
шує подивитись двосе
рійну художню стрічку
Г. Шенгелая «ХЛРЕБАІ
ГОП», зняту на кіносту
дії «Грузія-фільм». По
чаток сеансу О 18 год.
40 ХВ.
• Тата, мами, бабусі,
дідусі і всі-всі, хто хоче
послухати музику,
за
прошуємо вас на звіт
ний концерт дитячої му
зичної школи № 1, що
відбудеться завтра, 23
КВІТНЯ, у залі обласної
філармонії.
Початок
концерту О 12 ГОДИНІ.

«молодий
КОМУНАР»
22 квітня 1939 року

— Так, роль Рад зростає. І це безсумнівно.
Ал® ні юридично, ні економічно ця влада по
ки що не підтверджується. Який вплив, ска
жімо, облвиконком має на підприємства со
юзного або республіканського підпорядкуван

ня, які розташовані на території області. А
проблем там чимало. І всі вони потребують
невідкладного вирішення. Взяти, приміром, со
ціальне і житлове питання. Не буду перекону
вати у- їх важливості. Люди чекають квартир
сьогодні, а не завтра. В той же час міністерства
і відомства постійно урізають фонд соціаль
ного розвитку своїм підпорядкованим
під
приємствам. Чи в рівних умовах облвиконком
з міністерствами? Мабуть, ні. Бо виступаємо
ми тут лише прохачами.
Або таке. З усіх трибун ми говоримо про те,
що пора повернути борги селу. Так, пора. І ми
нулого року була спроба 10 процентів лімітів
капіталовкладень підприємств виділити агро
промисловому комплексу для швидшого вирі
шення соціальних проблем на селі. Є з цього
приводу рішення директивних органів. Але,
на жаль, виконувати його ніхто не хоче. Бо
кошти так і не виділяють. А виконкоми не
мають юридичного права примусити під
приємства це зробити. Хоч і записано: Ра
ди — це повноправний господар. Тільки на
практиці швидше навпаки: Ради з урізаною
владою. З нетерпінням чекаємо виходу За
кону про місцеве самоврядування.
— У багатьох моментах сьогодні відчутно
результати перебудови. Але, ніде правди діти,
часто юнаки і дівчата, (про це свідчить і ре
дакційна пошта), заходячи в магазини, втра
чають віру в хороші майбутні зміни. По тало
нах торік стали виділяти цукор. Немає мила,
прального порошка. Бракує й м'ясних продук
тів... Більшість вважає, що в цьому вина непро
думаних дій місцевих радянських органів.

— Зайшов у магазин і... втратив віру? Трохи
дивна прямолінійна діалектика. Але згоден:
наші недоробки, соціальна невмотивованість

особливо болісно вражають молодь. Тимчасо
ві дефіцити справді позначаються на настрої
людей. Але, вважаю, це не повинно породжу
вати пасивність у перебудові.

Щодо прального порошка і мила. Тимчасо
вий дефіцит цих товарів на прилавках магази
нів зв’язаний , з двома,, гадаю, суттєвими при
чинами. Перша —т екологічна. Ми активно взя
лися наводити порядок на підприємствах, які
виробляють хімречовини. Триває їх рекон
струкція, переобладнання. Друга — наша з
вами психологія «про запас». Ця недобра пси
хологія сьогодні породила і штучний дефіцит
солі, сірників. Хоча того і іншого на базах є
в достатній кількості. І ніхто не зменшував і
не зменшуватиме їхні поставки в магазини.
Вирівнюватимемо стан з порошком та милом.
З цукром ситуація відома. Давайте про
аналізуємо цифри. В 1985 році на душу
населення в області ми споживали близько
49 кілограмів цукру, торік 48,5 кілограма. А
раціональна
норма — 38,3. Де ж тоді
подівся цукор? Через прийняття непроду
маних до кінця законодавчих документів про
боротьбу з алкоголізмом, значно зросло са

могоноваріння. Саме це і викликало тимчасо
ве введення талонів. Вважаю, що корінь на
ших недоліків не стільки в непродуманих діях
місцевих органів (хоча і таке буває), як в їх
неумінні підняти людей, включити в перебудовчі процеси. А доки цього не буде — пере
будова застряватиме в декларативно-мітинго
вих хащах. Треба і говорити правду, і працю
вати . на совість.
— Ви вважаєте основним гальмом перебудо»
ви — невміння місцевих органів включити ши
рокі маси трудящих в оновлення суспільства!

— Так, і це. Є й інші гальма, на мою думку,
теж не менш важливі, — це пасивність самих
людей. Я називав напочатку інтерв’ю цифру,
скільки в області чоловік не взяло участі в го
лосуванні. А цього разу ніхто не примушував
іти на виборчі дільниці. Та й народних обран
ців люди висували самі. Чому ж тоді прояв
ляється
пасивність,
байдужість?
І досі
дається взнаки застійний період, який так
недобре позначився на нашій громадській
активності: аби хтось, а не я. Ще досить жи
вучою залишається психологія невтручання:
поставив проблему, а сам убік. Я, як голова
облвиконкому, зустрічаюсь з людьми, вислу-

житлову проблему. По-перше, уже другий рік
^ДРЯД добиваємося, аби Уряд республіки ви
діляв додаткові ліміти на буд.вництво житла
Гвони є По-друге, облвиконком І Місцеві
Радянські органи жорстокішу лінію проводять
на розширення підприємствами спорудження
житла господарським способом. По-третє, виДілили в Кіровограді близько 5 тисяч ділянок
X індивідуальної забудови. Зс.ляко стиму.
люємо таке будівництво. На жаль, поки що та.
X дФянок взяли мало. По-четверте, розумно
розвивати сітку МЖК. І, нарешті, - краще ма.
£ть працювати будівельники. Адже щороку
ми освоюємо лише 82—87 процентів кошті»
виділених під будівництво житла. Принагідні
хочу сказати власну думку про те, що правом
першорядності мають користуватися вид.лей"я коштів > ЇХ освоєння на спорудження еколо.
гіСних об'єктів і житла. Адже Ці фактори нині
працюють на майбутнє людини. А значить —
І на перебудову.
_ Володимире Івановичу, у вас відповідаль
на і складна робота.
знамення ви надасте науковій організації своєї праці» Якими
пільгами користуєтеся!

__ Звичайно, планую свою роботу. Веду що-

В. І. ЖЕЛІБА:

«В і д п р а в д и
до совісті»
жовую їх, при можливості, допомагаю. Але ж
я такий самий чоловік, як і всі. Чому ж тоді лю
ди часто на нас дивляться як на всемогучого
чарівника. А за всі недоліки вину скидають
тільки на керівника. Та не може одна людина
вирішити все, навіть якщо зона має на це мож
ливості. Зацікавленість, громадську і соціальну
активність мають проявляти всі, кожен зокре
ма.
Ось, скажімо, часто нарікають, що Кірово
град брудний. То треба чекати рішення облви
конкому, аби в рідному місті, де кожен з нас
є повноправним господарем, навести порядок?
Чому ми чекаємо, що якийсь добродій прийде
попорядкує у нас на ділянках біля під’їздів,
посадить там квіти, дерева. Мабуть, у нас
просто не вистачає гордості за своє місто, свій
край.
— А ви особисто взяли участь в упорядку
ванні ділянки біля будинку, де живете!

— Звичайно, ще й посадив п’ять дерев.
Інакше не мав би морального права про це
говорити. Вважаю, багато залежить від актив
ності кожного. Коли ми з патріотизмом буде
мо робити те, що намічено, — успіх в перебу
дові гарантований. І ще... Дисципліна, як го
ловний важіль руху за перебудову. Дисциплі
на — на всіх постах.
— Володимире Івановичу, ви в свій час пра
цювали на виборних посадах в комсомолі і,
ясна річ, добре знаєте проблеми молоді. Не
секрет, звичайно, що вони останнім часом за
гострилися. Як ви вважаєте, чому так сталося!

— Проблеми молодих — це, насамперед,
проблеми завтрашнього дня. Мені боляче, що
зараз говорять недобре про комсомол. Прав
да, комсомол став пасивним, якимось дорос
лим. Часто дуже заформалізовуємо своє жит
тя. Та і застійний період не міг не позначитися
на його діяльності. Все ж, гадаю, комсомол
скоро перехворіє. Хотілося б, аби він був іні
ціативнішим, активнішим, по-молодіжному за
пальним. Врешті-решт позбавився гальмівних
рамок: це можна, а це — ні, туди можна, а ту
ди — ні. Це сковує. З молодими душами ой
як не треба формалізму. На мою думку, ве
лику виховну роботу комсомолу треба спря
мувати в сім’ю. Саме там ми часто виховуємо
міщанина, обивателя, та й, якщо хочете, бюро
крата. У вихованні молоді треба швидше
вирубувати корені застою. А в кіровоград
ського комсомолу нині є немало цікавих іні
ціатив, ударних справ. Тож нехай вони мно
жаться.
— Дякую. Але хочеться продовжити нашу
бесіду з сьогоднішніх молодіжних проблем.
Юнаків і дівчат нині хвилює питання жит
ла. Більшість тих сімей, що стоять в області
на квартирній черзі, — молоді подружжя. Що
робить облвиконком, аби якнайшвидше вирі
шити згадану проблему!

— Справді, проблема ця стоїть гостро. В об
ласті більше 40 тисяч сімей — на черзі на
одержання житла. Не знімаючи відповідаль
ності з облвиконкому, хочу сказати: ми не лік
відуємо цю проблему доти, доки по-справж
ньому про неї не дбатимуть підприємства і
господарства. По 7—8 років стоять у житло
вій черзі на підприємствах молоді спеціалісти.
Хіба це правильно? А житло для підприємств
виконкоми не будують. Скільки стоїть на чер
зі молодих лікарів, вчителів, воїнів-афганців,
інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної вій
ни? Але давайте все ж не констатувати факти,
а поговоримо про те, що вже зроблено і що
планується зробити, аби поліпшити в області

денник-тижневик. Але не
завжди вдається
реалізувати намічене, відсутня елементарна
оргтехніка. Олівець та папір — ось моя оргтех
ніка. Та, мабуть, і у вас, журналістів, вона та
ка ж. Про комп’ютери тільки мріємо. А без
них нам сьогодні просто не обійтися. Питань
різних, які протягом дня треба вирішити, чи
мало. Вони потребують уваги і контролює
З виконавською дисципліною поки що нелади.
А це часто породжує стихійність в роботі. Тожг
на жаль, доводиться інколи вирішувати питан
ня за начальника райкомунгоспу. Хіба це на
укова організація праці? Ось недавно одер
жав листа, де жінка попросила допомогти
придбати шпульки до вітчизняної швейної ма
шинки старого зразка. їй порадили звернути
ся до голови облвиконкому.
— 8 ви допомогли жінці!

— Звичайно.
— А скільки триває ваш робочий день!

— Важко відповісти, бо він ненормований,
О 8-й годині ранку, як правило, завжди на ро
боті. Увечері стараюся потрапити додому, аби
подивитися програму «Час». У суботу теж на
робочому місці чи у відрядженні. У неділю
на роботі десь до 13—14 години. Якось я під
рахував свій робочий тиждень. Він становить
70—71 годину.
— А щодо пільг! і яку ви маєте заробітну
плату!

Які пільги? Спецмагазинов чи спецбуфетів
в області немає. Продукти дружина купує в
магазинах, як і всі. її там часто можна побачи
ти. Син навчається в Москві в одному з інсти
тутів. Маю щороку профвідпустку. Що сто
сується інших пільг, — то їх просто немає. За
робітна плата голови облвиконкому становить
550 карбованців. Тринадцятої зарплати чи яки
хось інших доплат немає.
Чи встигаєте за щоденними
клопотами
читати художню літературу! Які твори остан
нім часом вам найбільше сподобалися!

— Здебільшого прагну ознайомитися з но
вими творами, надрукованими в товстих жур
налах, що перебувають в епіцентрі читацьких
пристрастей Щойно прочитав книгу Сурене
Григоряна «Это не должно повториться». ЗаХОД>КУ ПІД ВРаЖЄННЯМН від ЦІЄЇ книги.
Люблю читати Зощенка, Айтматова. Зараз чоХ^льТа^ХГрХ0 Д°
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Г суд з приводу вирішення
житлового питання. Ловлю себе
на думці, що в переважній біль
шості
випадків зустрічаюсь з
низькою правовою культурою на
селення. А звідси — необгрунто
вані, неузгоджені із законом пре
тензії, вимоги, заперечення, зво
лікання у розв’язанні того чи ін
шого житлового питання.
Найперш скажу, що суд як ор
ган призначений державою розв язувати суперечки між громадя
нами та між організаціями і гро
мадянами. Що ж стосується пи
тань, пов’язаних з обміном жит
ла, його наданням — це компе
тенція виконкомів місцевих Рад
народних депутатів. Суд також не
розглядає питань прописки,
на
дання житлової площі меншого
розміру, щодо переселення з од
нієї кімнати до іншої, осіб, що
мешкають у гуртожитках, про від
мову квартиронаймача чи членів
його сім’ї на вселення у житлове
приміщення інших осіб чи здачі
його в найм, вимоги наймача до
наймача іншого житлового примі
щення.
Протягом 1988 року Ленінським
райнарсудом щодо житлових су
перечок було розглянуто понад
100 справ. Найчастіше розгляда
лися справи щодо виселення гро
мадян з житлових приміщень, по
зови про визнання особи, що
втратила
право
користуватись
житловим приміщенням, про усу
нення перешкод у користуванні
житловою площею, про вселення
та зміну умов договору найму
житлового приміщення.
На фоні суто юридичних питань,
поговоримо про моральний бік
судових справ.
Можу зрозуміти стан людей,
коли у суді їм вручається копія
позовної заяви, де ставиться питан
ня про їхнє виселення. І суд має
вирішити: чи ж то позбавити його
права на проживання на площі,
де він приписаний, чи відмовити
позивачу. А щоб усі були задо
волені — так буває рідше, ніж хо
тілося. Та що поробиш, закон є
закон. Але не забуваймо — «під
ступний квадратний метр» часто
руйнує людські долі.
Заради цього «метра» люди
часто йдуть на фіктивні шлюби,
фіктивні розриви шлюбу,
різні
підтасовки і фальсифікації, афери
і авантюри. Заради цього «метра»
підключаються багато засобів, аби
вижити з нього колишнього чоло
віка чи дружину, сина чи дочку,
сестру чи брата, батька чи матір.
Заради «метра» ігнорується гро
мадська думка, втрачається
по
чуття міри,
з'являється «своя»
амбіційна теорія щодо прав на
проживання, часто всупереч зако
ну. Заради «метра квадратного»!
Посада народного судді дозво
ляє побачити...
Рішення оголошено.
— Я звідси нікуди не піду, —
жінка міцніш пригорнула до себе
малюка і присіла на стілець... —
Якщо вже з ним знову жити, то
вже краще у вікно, стрибнути... Ра
зом з дітьми... — Жінка витерла
сльози.
Шлюб громадянка Б. розірва
ла- з В. тоді, коли він знаходився
на примусовому лікуванні від ал
коголізму у лікувально-трудовому
закладі — ЛТП. Б. з дитиною зали
шилася проживати у двокімнатній
квартирі. Життя щодень ставало
цікавішим, спокійнішим. Лайки,
бійки, п’яний лепет здавалися їй
якимось кошмарним сном. Зу
стрівсь їй одинокий мужчина Н.
з дитиною — вирішили одружи
тись. Вселились у квартиру Б. Не
забаром у них народилось дитин
ча. Та ось як грім серед ясного
неба — позов колишнього чолові
ка. Вимоги: вселити його в квар
тиру, усунути перешкоди у вико
ристанні житлом, виселити чоло
віка, що вселився без його, В., на
те згоди. Як! Знову! Знову сварки,
бійки, пиятика! Так, з людської
точки зору ситуація неможлива і
зрозуміти Б. можна. Неможлива.
Але реальна.
Закон зберігає житлове примі
щення за тимчасової відсутності
наймача або членів його сім’ї по
над 6 місяців у випадку від’їзду
для лікування (і в ЛТП — теж!). А
найбільш помилковим і розпо
всюдженим є переконаність гро
мадян в тому, 'що за відсутності
прописаного на житловій площі
понад півроку він втрачає право
на неї. Втім, визнання особи, як
тої, що втратила право користу
вання житлом внаслідок відсут
ності понад встановлені строки,

все одно провадиться у судовому
порядку.
Ось чому у наведеному прикла
ді позов В. був задоволений. Од
нак додам: пізніше стало відомо,
що він не вимагав виконання рі
шення суду, бо Б. відмовилась від
стягнення з В. аліментів на дити
ну. Такий ось компроміс.
На цьому прикладі доцільно
навести найбільш поширені супе
речки щодо житла, які виникають
У суді.
Другий чоловік Б. був вселений
у квартиру без згоди усіх осіб,
що мали право на цю житлопло
щу. В тому числі — й тимчасово
відсутнього В. Цей факт свідчить
про наявність перешкод у корис
туванні житлом, а це — порушен
ня житлового законодавства. До
речі, слід відзначити, що особи,
які перестали бути членами сім’ї
наймача, але продовжують про
живати в займаному приміщенні,
мають такі ж права й обов’язки,
як наймач та члени його сім’ї.

Кімнати у квартирі, які займало
колишнє подружжя В. — суміжні,
тобто зв’язані спільним входом.
Отож змінити умови договору
найму житлового приміщення, як
і визначити порядок користування
житловими приміщеннями в дано
му випадку неможливо. Неможли
во розділити квартиру — відкри
ти окремі рахунки. Оскільки ця
справа в суді затягнулася, Б. на
стійливо шукала змогу розміняти
квартиру. Всупереч закону вона
подала в жед фіктивні відомості,
де було вказано, що приміщення
у квартирі ізольовані. Рішення
виконкому про відкриття особис
тих рахунків на суміжні кімнати,
ясна річ, не забарилося. Таким
чином, Б. тепер мала право само
стійного вирішення кого пропису
вати у «своїй» кімнаті, а кого ні.
З часом це порушення закону
було ліквідоване — згідно про
тесту прокурора рішення викон
кому відмінене.
Перетворення житлофонду з
окремої квартири на «комуналку»
(це тоді, коли, скажімо, подружжя
розлучилося) аж ніяк не сприяє
виконанню наміченої партією про
грами
житлового будівництва.
Тим не менш уникнути питань
розподілу житла в окремих ви
падках неможливо.
Ось приклад. Люди похилого ві
ку, пройшовши пліч-о-пліч довгу
сімейну стежину, несподівано, за
їм тільки відомими обставинами,
стали запеклими ворогами. Л. і В.
вирішили розлучитися. Розлучи
лись, але продовжували мешкати
разом із своїм 36-річним синомхолостяком О. в спільній двокім
натній квартирі. Син — на боці
матері. У спробах розміняти квар
тиру Л. і В. згоди не дійшли.
Сварки, виклики міліції, скарги в
державні та громадські установи
продовжувались і з’явився позов
Л. до В. та О. про примусовий об
мін квартири. За умовами, перед
баченими
житловим Кодексом
УРСР, якщо між членами сім’ї не
досягнуто згоди про обмін, то ко
жен з них має право вимагати
цього в судовому порядку. Суд
має, звичайно, задовольнити та
кий позов, але за умови, що інте
реси членів сім’ї, які заперечують
обміну, не постраждають.
Л. запропонував, на мій погляд,
досить пристойний варіант:
ко
лишня дружина і син мали пе
рейти з двокімнатної квартири у
подібну, двокімнатну, а сам мав
поселитись у однокімнатній. У
двокімнатну квартиру Л., В. та О.
мала вселитися по обміну роди
на А. Однак В. та О. невмотивовано заперечували обміну. Справа
розглядалась неодноразово, при
значались експертизи,
медичні
комісії. Суд в повному складі ви
їжджав і оглядав ті, що стали
предметом суперечки,
ЖИТЛОВІ
приміщення, Багато часу та енер
гії було витрачено для всебічно
го та повного вивчення обставин,
терпляче вислуховувались багато
разові взаємні образи. Зрештою,

в жовтні 1988 р. позов Л. був за
доволений, однак мотання нервів
продовжувалося. Рішення
суду
було оскаржено — обласний суд
залишив рішення без змін. По
вторне оскарження — і знову без
змін. Далі — заява на перегляд
справи за обставинами, що зміни
лися. І, нарешті, — скарга до Вер
ховного Суду УРСР. Отож тільки
минулого місяця рішення райнарсуду було виконано. Та чи була
рація втрачати час і здоров’я на
те, що можна було вирішити без
суду! Ні — це ж «квадратний
метр»!
Багатьох конфліктів можна бу
ло б уникнути, або пригасити їх,
якби і працівники жедів не підхо
дили формально до заяв
меш
канців. Згідно акту працівників
жеду з квартири, як той, що не
проживає в ній понад 6 місяців,
був виписаний Г. З часом з’ясу
валося, що Г. був відсутній тим
часово — працював в області, про
що засвідчили пред’явлені ним

дана площа не менша тої, яку він
займав, але не більше 13,65 квад
ратних метра в розрахунку на
одну особу. Кількість кімнат! Тут
враховуються фактичні
обстави
ни користування житловими при
міщеннями, КІЛЬКІСТЬ
житлових
приміщень, дані бюро технічної
інвентаризації.
За бажанням громадян, будинки
яких зносяться, виконком може
замість виділення квартири нада
ти їм змогу вступити у члени жит
лово-будівельного
кооперативу«
В окремих випадках для власників
таких будинків
споруджуються
нові, в іншому, щоправда, місці.
Забезпечення житлом, як пра
вило, проводиться шляхом будів
ництва нових будинків. Але жит
ловий фонд часто реконструюєть
ся чи то ж капітально ремонтує
ться. І з цього питання бувають
позови, В основному, про висе
лення громадян на період капре
монту. При цьому суд враховує
важливі обставини: чи є гарантії,
що житлове приміщення після
проведення капремонту, збере
жеться? Чи можливе проведення
ремонту без виселення мешкан
ців? В залежності від цього й ви
рішується питання про виселення
громадян (тимчасово) у так зва
ний «маневровий фонд» чи на по
стійне місце проживання у нові
квартири. Враховується й таке:
розмір площі, що надається, має
бути без надлишків, але й не мен
ше встановленої норми на люди
ну. Адже за цих умов людина ма
тиме право на поліпшення житло
вих умов. Чому одразу їх не по
ліпшити? (Для довідки — у Кіро
вограді особами, що потребують
поліпшення житлових умов, вва
жаються ті, які мають менше
6 квадратних метрів на людину).
Громадянка Ш. із сім’єю була
виселена з будинку, що підлягав
реконструкції, і вона
побажала
після цього повернутись на це міс
це проживання. Районний народ
ний суд не зумів достеменно точ
но встановити істини щодо жит
лоплощі, яку займала Ш. після
реконструкції, в зв’язку з чим рі
шення було скасовано колегією з
цивільних справ обласного суду, а
справа повернута на новий роз
гляд в іншому складі суддів.
Не завжди все ясно для насе
лення і щодо користування служ
бовими квартирами та відомчими
гуртожитками. Службова квартира
повинна
бути визнана рішенням
І
міськвиконкому. її можуть засе
ляти лише громадяни, які за ха
рактером роботи і службових
обов’язків мають проживати по
місцю роботи чи поблизу від ньо
го. Є перелік категорій працівни
ків, яким можуть бути надані ці
службові приміщення. При роз
риві трудового договору
особи
''повинні негайно його звільнити.
До речі, у радгоспах усе житло
визнано службовим і має заселя
тися не інакше, як працівниками
радгоспу. Якщо громадяни зай
мають службове житло у колгос
пі, але виключені з його членів,
то вони підлягають виселенню без
надання іншого житлового примі
щення.
Специфіка роботи суддів така,
що вони знаходяться ніби поміж
двома протилежними сторонами.
!, повторюю, часто-густо
(прак
тично завжди) вирішити супереч
ку, задовольнивши усіх, не вдає
ться. Адже до суду люди йдуть,
як правило, тоді, коли конфлікт з
якогось, в тому числі й квартир
ного, питання сягає апогею.
Як це не прикро визнавати, але
накопичений досвід роботи під
казує мені, що спірні конфліктні
питання
довкола
«квадратного
метра» існуватимуть ще довго.
Надто вже прямі кути цього «мет
ра», надто довгі сторони, які між
собою на надто великій відстані—
в підсумку зовсім порожньо у че
реві цього квадрату.
Я за те, аби конфлікти на грунті
«квадратного метра» звелися до
мінімуму. Сподіваюся, що цей
матеріал, який я запропонував ре
дакції, пригасить вогонь, та озлоб
леність о очах тих людей, які вже
готові, не розібравшись у суті
справи, покласти на стіл судді по
зов. А значить буде менше сліз,
образ, нервів. Буде менше тих,
хто опинився в квадратурі замкну
того кола «квадратного метра» і
бачитиме тільки себе та свої
проблеми.

до суду необхідні документи.
Житлові інтереси Г. суд, звичай
но, відстояв, та здивував навіть
сам акт, складений в жеді. При
його складанні не були допитані
сусіди та родичі Г., не були з’ясо
вані причини його відсутності. В
ролі понятих була старенька, що
страждала психічними
захворю
ваннями, та неповнолітні...
Головне, що має запам’ятати ко
жен з цього прикладу, таке: ви
знання особи, що втратила право
користуватися житлоплощею, про
водиться тільки в судовому поряд
ку. Жедівці знехтували цим пра
вилом і тому на адресу ЖЕО су
дом була винесена окрема ухва
ла. Винні в порушенні закону при
тягнуті до відповідальності.
Зберегти за собою площу без
достатніх на те підстав! З людь
ми, що проповідують подібне
гасло, зустрічаємось нерідко. Зро
зуміло, що суд таке щире бажан
ня враховує, досконало вивчивши
всі обставини. По-різному буває.
Скажімо, підлягала
виселенню
громадянка Д. з двома дітьми.
Чому? Тому, що Д. вселилася до
своєї тітки як опікун. Хоча й про
живала вона там 6 років, догля
дала хвору до її смерті, та закон
є закон — опікуни та піклуваль
ники не набувають самостійного
права на житло, і як тимчасові жи
телі (незалежно від строку про
живання на житлоплощі) підляга
ють виселенню без надання іншо
го житла. Згідно рішення суду Д.
мала торік в листопаді звільнити
житлоплощу, але суд, враховуючи
наявність права Д. просити від
строчку, задовольнив її заяву від
повідного змісту. А невдовзі дер
жавні установи пішли назустріч
Д. — вона була забезпечена жит
лом.
Не зовсім приємна процедура
примусового виселення громадян
з будинків, що належать їм на
правах особистої власності. Таке
виселення має місце у разі зне
сення будинку для вилучення зе
мельної ділянки для державних та
громадських потреб. Так, розу
мію: важко розлучатись з влас
ним будинком, городиком, садоч
ком. Але що поробиш?
Житлове законодавство регулює
ці відносини так, що власник зне
сеного будинку та члени його
сім’ї забезпечуються житлопло
щею згідно встановлених норм.
Втім, житло надається лише тим,
хто постгино мешкає в будинку, а
не формально приписаним і вне
сеним у домову книгу. Житло, що
надається у зв’язку із знесенням
будинку, повинне знаходитись у
цьому ж населеному пункті, бла
гоустроєне, як і більшість житло
вих будинків, відповідати сані
тарним та технічним вимогам. Роз
мір площі, що надається! Не мен*
ше середньої нормозабезпеченості (у Кіровограді — 7,3 квадрат
них метра на людину). Якщо влас
ник знесеного будинку раніше мав
більше цієї цифри, то йому і чле
нам його сім’ї повинна бути на- і

Д. ТЕРЕНТЬСВ,
народний суддя Ленінського
районного народного суду,
м. Кіровоград.

ЗАКОН
Є ЗАКОН

Житлова проблема«,
Скільки довкола
«квадратного метра»
суперечок, точок
зору! Скільки
метушні, нервів,
здоров'я! Це питання
рано чи пізно
постає перед усіма
верствами населення^
Справедливості
заради треба сказати,
що в перші
перебудовні роки
питання забезпечення
житлом у вирішенні
найважливіших
соціальних проблем
набуває
пріоритетного
характеру. Та поки що
багато тих людей, які
вже десятиріччями
очікують окремої
або ж навіть
комунальної
квартири. Людей, які
вкрай стомилися
чекати.
За умов, поки
справжнє розв'язання
житлової проблеми
знаходиться
в зародковому стані,
велике значення має
неухильне
дотримання
житлового
законодавства»
Регулювання
житлових відносин
покладено державою
на судові органи.
Пропонуємо вам
роздуми з цього
приводу народного
судді Ленінського
районного народного
суду м. Кіровограда
Де ТЕРЕНТЬЄЕАе

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
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Вони іце не замулені, ці
степові джерела фольклору.
Про це думалось на пер
шому фольклорному дитя
чому святі
Кіровоградщини. Потужно б'ють джере
ла у Трилісах і Головапівську, в Липняжці І Суботцях, Новоархангельську й
Вільшанці, у Цвітній та Аджамці... Не перелічити сіл і
міст, які послали
своїх
юних артистів на сцену об
ласної філармонії минулої
неділі.
Звучали щедрівки й вес
нянки, колискові й жарти,
пісні козацькі й календарну
представлялись
справжню
весілля й досвітки, дитячі
забави й ігри...
«Всі дорослі колись були
дітьми, але не всі дорослі
про це пам’ятають», —- сло
ва французького льотчика,
письменника й гумориста
Антуана
де-Сент-ЕкзюперІ
не випадково згадувались
на святі. Від сьогоднішньо
го мого покоління частіше
й частіше чуєш гіркі сповіді:
я не пам’ятаю з дитинства
жодної колискової, я не
пригадую в обличчя свою
першу вчительку, я не вмію
забавити своє дитя, бо в ди
тинстві мене
цьому ніхто
не вчив... Як, чому це ста
лося? Хто заховав од насті
пахучі квіти народних ігор,
забавлянок, приповідок, за
гадок, колядок, коломийок,

а запропонував на
9Т0Т
падки життя».
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ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Велика Жовтнева соціалістич
на революція відкрила всі мож
ливості для всебічного розвит
ку української мови. Національ
на мова — найвище духовне на
дбання нації. Мова — душа на
роду. Народ, який втрачає свою
мову, перестає існувати. Повно
цінне духовне життя й ефектив
на матеріальна діяльність наро
ду в цілому і кожного його чле
на зокрема можливі лише зав
дяки національній мові. У ній
акумулюється досвід попередніх
поколінь, відбиваються всі до
сягнення науки, мистецтва. Від
рівня
розвитку
національної
мови і її становища в суспільстві
залежать виявлення та реаліза
ція інтелектуального потенціалу
нації і кожної людини.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство
української
мови імені Тараса Шевченка
(далі Товариство) — добровіль
на громадська організація, яка
здійснює свою діяльність
від
повідно до Конституції Союзу
РСР та Конституції Української
РСР, радянського законодавства
і даного Статуту.
1.2. Фундаторами Товариства є:
Спілка письааєнників України,
Український фонд культури, Ін
ститут мовознавства ім. О. О.
Потебні АН УРСР, Інститут літе
ратури ім. Т, Г. Шевченка АН
УРСР.
1.3. Товариство складається із
центральних органів і первинвих осередків та місцевих об’єд
нань (товариств, секцій, клубів,
гуртків.) шанувальників україн
ської мови. Осередки та об’єд
нання, визнаючи Статут Товари
ства і здійснюючи свою діяль
ність статутними формами, мо
жуть мати власний статут, збе
рігають свою організаційну та
фінансову самостійність, визна
ються юридичними особами в
установленому законом порядку
та за згодою центральних орга
нів Товариства.
1.4. Товариство підтримує роз
почату за ініціативою КПРС пе
ребудову і будує свою роботу
на засадах інтернаціоналізму,
демократизму,
соціалістичного
плюралізму,
самоврядування,
гласності за широкої активності
й творчої ініціативи його членів
у контакті та взаємодії з дер
жавними й громадськими орга
нізаціями, науковими установа
ми й творчими спілками Україн
ської РСР та Союзу РСР.
1.5. Товариство працює в тіс
ному контакті з товариствами та
осередками рідних мов націо
нальностей, що населяють Ук
раїнську РСР.
1.6. Товариство безпосередньо
здійснює міжнародні зв’язки з
українознавчими й славістични
ми науковими, культурно-про-

світними та іншими громадськи
ми організаціями за кордоном.
2. МЕТА І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВА

2.1. Діяльність Товариства спря
мована на утвердження україн
ської мови в усіх ділянках су
спільного
життя
Української
РСР, всебічний її розвиток, охо
рону її чистоти й самобутності;
на збереження й розвиток на
ціональної культури й традицій
українського народу, формуван
ня національної самосвідомості
та історичної пам’яті громадян,
подолання національного
нігі
лізму; на гармонійний розвиток
міжнаціональних відносин.
2.2. Товариство виступає за:
а) надання українській мові
правового статусу державної
мови в Українській РСР, за фак
тичне його утвердження й до
тримання в усіх ділянках суспіль
ного життя;
б) вільне здійснення прав рід
ної мови всіма національностя
ми в Українській РСР;
в) створення сприятливих умов
для
національно-культурного
розвитку українського населен
ня в інших республіках Союзу
РСР;
г) піднесення авторитету та
значення української мови й ук
раїнської національної культу
ри в країнах розселення укра
їнців.
2.3. Товариство виступає за
демократизм у мовній політиці.
Визнаючи російську мову
як
мову міжнаціонального спілку
вання в Союзі РСР, Товариство
виступає і за утвердження укра
їнської мови як мови міжнаціонального спілкування в У країнській РСР.
2.4. Для здійснення статутних
цілей Товариство;
а) залучає широку
громадськість до роботи в популяриза
ції й поширенні української мо
ви серед населення Української
РСР та українців за межами
УРСР та СРСР;
б) організовує лекції, диспути
з питань розвитку української
мови та літератури, міжнаціо
нальних відносин; *
в) сприяє передплаті й поши
ренню української преси та кни
ги серед населення Української
РСР, Союзу РСР і зарубіжних
країн; комплектуванню бібліотек
україномовною літературою;
г) бере активну участь в орга
нізації та проведенні свят ук
раїнської мови і слов'янської
писемності;
д) сприяє відродженню й роз
витку культурних традицій ук
раїнського народу;
е) бере участь у збиранні лек
сики та фольклору українського
населення різних регіонів Укра
їнської РСР та Союзу РСР;

є) сприяє вивченню історії,
сучасного стану та перспектив
функціонування української мо
ви;
ж) розробляє пропозиції що
до вдосконалення українського
правопису, нормування україн
ської літературної мови;
з) допомагає в опрацюванні
української наукової, технічної
та ділової термінології;
и) сприяє розвиткові худож
нього та науково-технічного пе
рекладу;
і) консультує місцеві органи
влади, установи, організації та
окремих громадян із питань
правильного вживання
україн
ських топонімічних назв і влас
них імен, грамотного складан
ня текстів рекламно-інформацій
ного характеру тощо;
й) допомагає в організації на
вчання української мови за ме
жами Української РСР у місцях
компактного розселення україн
ців;
к) організовує співробітництво
з аналогічними товариствами ін
ших союзних республік;
л) підтримує діяльність това
риств та осередків рідних мов
усіх національностей в Україн
ській РСР;
м) захищає права своїх членів,
їхню національну гідність;
н) у порядку законодавчо? іні
ціативи подає до Верховної Ра
ди Української РСР пропозиції
щодо ухвалення нових та ска
сування чи зміни чинних зако
нодавчих актів.
2.5. Товариство має періодич
ний друкований орган та видає
інші матеріали стосовно діяль
ності Товариства на виконання
статутних положень.
3. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА,
ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

3.1. До Товариства на рівних
правах входять індивідуальні та
колективні члени.
3.2. Членами Товариства мо
жуть бути:
а) громадяни СРСР, які визна
ють Статут Товариства і співпра
цюють в одному з його первин
них осередків. Учні шкіл і про
фесійно-технічних училищ об’єд
нуються в юнацькі секції Това
риства;
б) громадяни
закордонних
країн;
в) державні підприємства, ус
танови, організації, наукові та
навчальні заклади, кооперативи,
інші громадські організації (ко
лективні члени).
3.3 Громадяни СРСР, які про
живають у місцевостях, де не
має первинного осередку Това
риства, можуть входити до скла
ду Товариства як асоційовані
члени.
3.4. Діячі науки й культури, які
мають особливі заслуги в спразі

здійснення цілей
Товариства,
можуть бути обрані Почесними
членами незалежно від їхньої
формальної належності до Toвариства.
3.5. Прийом громадян у члеперни Товариства проводять
винні осередки за заявою бажаючого.
3.6. Прийом у колективні члени
здійснює Правління Товариства
на підставі письмового звернен
ня організації-вступника,
3.7. Членові Товариства видає
ться членський квиток і нагруд
ний значок. Колективному чле
нові вручається свідоцтво. По
чесному членові — диплом.
Зразки членського квитка,
на
грудного значка, свідоцтва й
диплома затверджує
Головна
рада Товариства за поданням
Правління.
3.8. Члени Товариства мають
право:
а) обирати й бути обраними
до всіх органів Товариства;
б) користуватися
матеріаль
ною та моральною підтримкою
Товариства.
3.9. Колективні члени можуть
рекомендувати своїх представ
ників для участі в роботі зібрань
Товариства всіх рівнів. Один ко
лективний член має один голос,
3.10. Члени Товариства зобо
в’язані:
а) дотримувати вимог Статуту;
б) вчасно сплачувати членські
внески;
в) брати активну участь у ро
боті первинного осередку Това
риства й особистим прикладом
утверджувати
функціонування
української мови в усіх ділянках
суспільного життя, керуючись
ленінською настановою, щоб усі
ма засобами сприяти усуненню
всіх перешкод до вільного роз
витку української мови й куль
тури.
3.11. Колективні члени Това
риства дбають про розширення
сфери функціонування сфери
української мови, допомагають
матеріальними та іншими засо
бами в здійсненні Товариством
статутних завдань.
3.12. За активну участь у ді
яльності Товариства його члени
можуть бути відзначені подяка
ми, грамотами, пам’ятними подарунками згідно з Положенням, затвердженим
Головною
радою Товариства.
3.13. Індивідуальні члени Товариства
сплачують
вступний
внесок у розмірі один карбова
нець (або іншою валютою у цьо
му ж розмірі) і щорічні член
ські внески в розмірі 6 карбо
ванців (або іншою валютою в
цьому ж розмірі). Члени юнаць
ких секцій, військовослужбовці
______ й. „
____ служби, асострокової
дійсної
ціновані члени від сплати вступ-

свято

пере-

творилось на Огчих фольклорний "
аяяо зробити свято тради
Вів. Хай управлінн
ційним. щорічним.
й культур,, о6
' 5^
Багато шо організаторам
стане не тільки
свята вдалося, 1 не будемо
це
такі свЯТІІ СьОГОд’0
на списувати цей успіх дише
ба організована,.1
іє на рахунок нашої неповтор
МОЛОДЬ, якщо м? ну ної милозвучної, ГЛИбЮіИОЇ
виховувати 1Іатв,"
по українсько? пісні. Віддамо
іо- належне високому профе
е* сіоналізму учасників свята.
Але й не меншої похвали
уроком. Тим бі;’
заслуговують
сценаристи,
режисери, ведучі «Степових
джерел»
(режисер Свята
С Аркипчук, ведучі М. Хомайдан І учень Кіровоград
ської СШ М 6 Ммхасин
Толчннін), Те голубе, як не
бо молодої весни, тло сце
ни і віночок-иімб з яскра
вих червоних маків і бла
китних волошок довго свь
ритимуться в серцях гляда
чів. Ті одночасні переспіви
$оріз в усіх кутках г.іяданького залу поліфонічно
Відлунюватимуть в серцях
глядачів. Бо робилось це
«Диро, з любов’ю до рідною
Слова, рідної пісні, рідної
культури. Робилося
ім’я
□їдродження
національної
культури.
А відроджувати нам є що.
205 років тому болга
ри попросили притулку Ка
терини II, яка зруйнувала
Запорізьку Січ І щедро роз
даровувала південні землі
імперії переселенцям. 205
років живуть у селах Кіровоградщини
братитслов’я-

к

НИ, — сх
СВЯТО 8ЄД5
року У Ві;
ла з бої
викладами
лк зникли
шині в мі
селения б(
відродити
народів ні
республіки
і співаа
дянки» св<
несли їх ч
регли для
ління. Тої
стануть ці

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

них і членських внесків звіль
няються, вони за бажанням мо
жуть надавати Товариству мате
ріальну підтримку в інших фор
мах.
3.14. Колективні члени порядок
оплати і розмір вступних та що
річних членських внесків визна
чають самостійно.
3.15. Припинення членства в
Товаристві настає:
а) за власним бажанням;
б) за рішенням первинного
осередку у зв’язку з порушен
ням Статуту, систематичною не
сплатою членських внесків, а та
кож діяльністю, що
завдала
значної шкоди авторитетові То
вариства.

ухвал Коифіїренції та вимог Ста- засіданнях Головної раї
їутуї
'
Jлове Товариства обирає
як на два строк*
б) заслухозу; звіту Правління більше
і
4.11. Відповідальний с
Ревізійної кмвсії. Відповідаль
ного секрет та інших членів Товариства проводить
Головної ради,
роботу Головної ради,
в) ззтвердг^^пдани роботи і дить до складу Правлінь
4.12. Ревізійна комісія
бюджет То8^ст^а;
Тої
г) узагальню?, опрацьовує й рольним органом
подає до д=іжаених
органів Вона обирається Конфе
пропозиції з штань мовної по- ІРевізійна комісія контрс
літики а Укр=кькій РСР;
інасово-господарську д
д) обирає Почесних членів То Правління, стан та облік
альних
цінностей, що
вариства;
е) розгляде-і інші питання, по вають на балансі Това$:
в’язані і діямиістю Товариства. звітує про результати се
4.7. Ухвали Головної ради прий ялькості на КонференЦі
маються простою більшістю го Ревізійної комісії не моя
лосів у присутності
не менше дити до Повеління.
5» ОСЕРЕДКИ ТОВАРИС
двом третин її членів.
4, ЦЕНТРАЛЬНО ОРГАНИ
4.8. Прав/йг.^і с виконавчим
5.1. Основою
Товарі
ТОВАРИСТВА
органом Товариства і керує ро первинні осередки. Пер
4.1. Центральними
органами ботою Товвриова в період між осередками Товариства
зібраннями Головної ради. Прав бути:
Товариства є:
ління обирається Конференцією.
а) територіальні
їов
а) Конференція;
Правління:
клуби та гуртки шанув
б) Головна рада,
а) спрямозус роботу Товари української мови на під/
4.2. Конференція є найвищим
керівним органом
Товариства. ства відповідно до ухвал Кон вах, в установах і oprafc
б) мовні та література
Вона скликається щороку Го- ференції, йафгу Товариства, а
ловною
радою.
краєзнавчих і культуро
Позачергові також постанов Головної ради;
б) для проп»нди української товариств, об'єднань, кл
Конференції скликає
Головна
організовує
5.2. При первинних ос
рада з власної ініціативи або на мови і літератури
вимогу не менше як третини народні університети, лекторії, можуть організовуватися
кон кі секції.
первинних осередків Товариства. лекції, виставки, огляди,
5.3. Керівним органом
Норми представництва, час і курси, добродійні заходи, видан
місце скликання
Конференції, ня* літератури, рекламних мате ного осередку є загальн
порядок обрання делегатів пер ріалів, використовує засоби ма Спосіб і форму керівний
винним осередком виз
винними осередками
визначає сової інформаиїї тощо;
а) проводить науково-практич загальні збори.
Головна рада.
ні конф8ренці;. семінари з пи
4.3. Конференція Товариства:
5.4. Первинний осеое^
а) приймає Статут Товариства, тань вивчення й популяризації же мати свою власну і
а також вносить зміни й допов української мс^ та літератури; емблему, статут, рахунок
нення до нього;
г) створює науково-методичні Статут первинного освр’
б) обирає Головну раду й ви ради, секції, комісії, що сприя повинен суперечити С
значає кількісний склад її орга ють діяльності Товариства, і ке Товариства.
нів;
рує їхньою роботою;
5.5. Первинні осередь
д) забезпечуй
громадський жуть об’єднуватися в
в) заслуховує
й затверджує
звіти Головної ради;
визначає контроль за Функціонуванням об'єднання (районні, міс
української мов« в суспільному нас ні).
чергові завдання Товариства;
г) розглядає інші питання, по- житті;
5.6. Первинні осередки
е) розглядає пропозиції пер- цеві об’єднання реєстру,
в язані з діяльністю Товариства.
4.4. Рішення Конференції прий- вирвинних та місцевих осеред центральних
органах
маються простою більшістю го ків, членів Товззистаа щодо ви ства. На підтвердження f
конання
статутних
завдань
Това

лосів у присутності не
менше
ції Правління видає а
двох третин обраних на неї де риства;
встановленого зразка.
легатів з правом ухвального го
є) керу€ Ф:НаНс.?зо~господар5.7. На випадок невідне
лосу. З персональних питань го ською діяльністю овариства;
ті діяльності первннноп
лосування таємне, з інших пи
ж) затверд*/5 ^О-ложення таІ редку чи місцеєого об
тань — відкрите.
інструкції з окремих
питань Статутові Товариства Пс
4.5. Головна рада керує діяль діяльності Товариства, ^їодає ме■ має право припинити ч
ністю Товариства в період' між тодичну й оргфлзацїйну допо осередку а Товаристві
Конференціями. Головна
рада могу первинним 'Зсередкалл та
6. КОШТИ I МАЙНО
збирається двічі на рік. До Го місцевим обСД^ЗННЯМ;
ТОВАРИСТВА
ловної ради входять:
з) розв'язує інші питання, що>
6.1. Товариство має кс
а) Правління Товариства;
виникають під
статутної ді-• банківських рахунках та
б) Ревізійна комісія;
яльності Товарне! за.
майно,
в) Голова Товариства і його
4.9. У Правлінні
головують
6.2. Кошти Товариства
заступники;
члени Правлінні 'О черзі кожен даються з:
г) Відповідальний
секретар ПООТЯГОМ МІСЯЦЯ’
а) вступних і членська
Товариства;
*4.10. Голева Товариства, його
ків його членів;
д) інші члени Головної ради.
заступники і Відповідальний сек
б) відрахувань
орга?
4.6. Головна рада Товариства: ретар обираються
Конферен фундаторів:
а) спрямовує роботу осеред цією, керуються У своїй діяль
в) добровільних пожер
ків Товариства на
здійснення ності ухвалами конференції та
його статутних завдань, органі Головної ради і ^ЄгУлярно зві- рувань, заповітів та іяшм
ків приватних осіб,, устане
зовує Й КОНТООПЮГ

українісампес кільки
проаоірмонії
ВНЄНИЙ,
аги, що
займаі і самобез пезроинпере-

творилось на огляд
ЧИХ фольклорних КОЧ-ехтЙ дяно зробити свято тради
вів. Хай управлінням
ційним, щорічним.
й КуЛЬТурН Облвиконкому
Багато що організаторам
стане не тільки докором (яі свята вдалося. І не будемо
такі свята сьогодні ще тре- списувати цей успіх лише
ба організовувати шкіль^ на рахунок нашої неповтор
молодь. якщо ми хочемо ної милозвучної, глибинної
виховувати патріотів
по* української пісні. Віддамо
належне високому профе
справжньому, а не на
рі), не тільки докором, а І сіоналізму учасників свята.
Але Й не меншої похвали
уроком. Тим більше, що
заслуговують
сценаристи,
режисери, ведучі «Степових
джерел»
(режисер свята
С. Архипчук, ведучі М. Хомандюк і учень Кіровоград
ської СШ № 6 Михасик
Толчннін). Те голубе, як не
бо молодої весни, тло сце
ни 1 віночок-ні.мб з яскра
вих червоних маків і бла
китних волошок довго свіїнтинуться в серцях гляда
чів. Ті одночасні переспіви
хорів в усіх кутках ГЛЯдашького залу поліфонічно
відлунюватимуть в серцях
гдядачів. Бо робилось це
щиро, з любов’ю до рідного
слова, рідної пісні, рідної
культури. Робилося
ім’я
відродження
національної
культури.
А відроджувати нам є що.
— 205 років тому болга
ри попросили притулку Ка
терини !!. яка зруйнувала
Запорізьку Січ і щедро роз
даровувала південні землі
імперії переселенцям.
205
років живуть у селах Кіровоградщшш
брати-слов’я-

Фотографує
Василь
ГРИВ
ни, — схвильовано
вели
свято ведучі. — Ще до 1939
року у Вільшанці була шко
ла з болгарською мовою
викладання. Та в 60-х шко
ли зникли навіть на Оде
щині в місцях масового по
селення болгар. Зараз слід
відродити школи для малих
народів на території нашої
республіки.
І співали болгарські «Сядянки» свої пісні. Вони про
несли їх через століття,збе
регли для нинішнього поко
ління. Тож хай прикладом
стануть ці старі жінки з се-

ла Малої Мазниці
.....
кладом для тих безбатчен
ків, Іванів безрідних, які
цураються рідного слова,
рідної культури, і яких, на
жаль, так багато серед нас.
Кого залишать байдужи
ми ці слова? Здається, в за
лі байдужих не було. А лу
нали невтримні оплески триліським досвідкам, гучним
«Браво!» з гальорки наго
родили
журну
козацьку
пісню «Стоїть явір над во
дою» у виконанні суботцівських вокалістів, замилуван
ня й цікавість викликали

олександрійські забази й
ігри, захоплення — віртуоз
ність «трьох
соловейків»
Карлушів з Кіровограда...
У святі брали участь і ді
ти, і дорослі. Й це законо
мірно. Бо тільки тоді не ви
сихатимуть джерела, коли
повсякчас дбатимемо
про
них. Зараз усю ту спадщи
ну треба записувати. І на
папір, і на магнітофонну
стрічку. Наш сьогоднішній
мозок настільки перенаси
чується інформацією, що не
певний я, що навіть ті, хто
сьогодні виступав на сцені,

збережуть пісні, весь той
фольклор для прийдешніх
поколінь. У наших дідів та
ки пам’ять була тривкіша...
Від багатьох глядачів чув:
ось таке б свято, та винести
погідного теплого дня на
центральну площу
міста.
Або чом би й щомісяця не
давати змогу прозвітувати
одному-двом самодіяльним
колективам на тій же пло
щі з годинною програмою?
Впевнений, не довелось би
тоді народній пісні шукати
глядача. Юного насамперед,
В. БОНДАР.

У Т
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
>ких внесків звільіи за бажанням мо
їй Товариству материмку в інших фор-

ухвал Конференції га вимог Ста засіданнях Головної ради.
Го та за кордоном;
туту«
лова Товариства обирається не
г) прибутків від видазничої,
о
заслуховуй звіту Правління більше як на два строки підряд,
лекційної та іншої статутної ді
і овізійної комісії. Відповідаль
4.11. Відповідальний секретар яльності Товариства;
ного секретаря ті інших членів Товариства проводить поточну
стивні члени порядок Гоповної ради;
д) відрахувань від прибутків
роботу Головної ради. Він вхо діяльності підприємств, коопе
»мір вступних та щоз) затзердн^А плани роботи і дить до складу Правління.
ських внесків визна бюджет Товариша;
ративів, майстерень, підпоряд
4.12. Ревізійна комісія є конт кованих Товариству;
ні йно.
г) узагальню^ опрацьовує й рольним органом
Товариства.
е) державних, цільових суб
чинення членства з подає
до державних органів Зона обирасться Конференцією.
сидій.
«астас:
пропозиції з питань мовної по Ревізійна комісія контролює фі6.3. Товариство має централь
:ним бажанням;
літики а Українській РСР;
насово-господарську діяльність
шенням первинного
д) обирає Почесних членів То Правління, стан та облік матері ний рахунок №.... (в Україн
ському відділенні Житлосоцбанзв’язку з порушен- вариства;
альних
цінностей, що перебу
' систематичною пе
е) розглядає інші питання, по- вають на балансі Товариства, і ку СРСР), а також валютний ра
рмських внесків, а та- в^язані з діяльністю Товариства. звітує про результати своєї ді хунок № .... (в Україському
Зовнішекономбанку
чістю, що
завдала
4.7. Ухвали Головної ради прий яльності на Конференції. Члени відділенні
зди авторитетові То- маються простою більшістю го Ревізійної комісії не можуть вхо СРСР).*
6.4. Членські внески та при
лосів у присутності не менше дити до Правління.
бутки від діяльності первинних
.двох третин її членів.
5. ОСЕРЕДКИ ТОВАРИСТВА
ЫН ОРГАНИ
осередків та місцевих об'єднань,
4.8, Правління < виконавчим
5.1. Основою
Товариства є які мають свої рахунки, надхо
А
органом Товариства і керує ро первинні осередки. Первинними дять на їхні рахунки.
зальними
органами ботою Товариства в період між осередками Товариства можуть
6.5. Первинні осередки або
є:
зібраннями Головної ради. Прав бути:
місцеві об’єднання, де вони є,
>енція;
ління обирається Конференцією.
а) територіальні
Товариства, роблять відрахування на цент
Правління;
а рада.
клуби та гуртки шанувальників ральний
рахунок Товариства
а) спрямовує роботу Товари української мови на підприємст від вступних та членських внес
ерекція є найвищим
рганом Товариства, ства відповідно до ухвал Кон вах, в установах і організаціях; ків в розмірі 35 процентів.
ієгься щороку Го- ференції, Статуту Товариства, а
б) мовні та літературні секції
6.6. Порядок і розміри відра
адою.
Позачергові також постанов Головної ради;
краєзнавчих і культурологічних хувань від прибутків діяльності
б) для пропаганди української товариств, об’єднань, клубів.
і скликає
Головна
підприємств, кооперативів, май
мої ініціативи або на мови і літератури організовує
5.2. При первинних осередках стерень, підпорядкованих Това
*енше як третини народні університети, лекторії, можуть організовуватися юнаць риству, визначає Правління.
кон кі секції.
середній Товариства, лекції, виставки, огляди,
6.7. Кошти Товариства витра
ідставництва, час і курси, добродій^ заходи, видан
5.3. Керівним органом первин чаються на здійснення організа
сання
Конференції, ня літератури, рекламних мате ного осередку є загальні збори. торської, господарської таІ іноання делегатів пер- ріалів, використовує засоби ма Спосіб і форму керівництва пер шої статутної діяльності Товавинним осередком визначають риства.
ередками
визначає сової інформації тощо;
а) проводить наУко8о-практич- загальні збори.
6.8. Голова Товариства і його
іа.
ні конференці і, семінари з пи
5.4. Первинний осередок мо заступники, члени Правління й
ерекція Товариства:
тань
вивчення
й
популяризації
~
...»
----- !_•?
виконують
же мати свою власну назву й Ревізійної
комісії
с Статут Товариства,
та літератури; емблему, статут, рахунок у банку, свої обов'язки на громадських
їсить зміни й допоа- української
г) створює науково-методичні Статут первинного осередку не засадах.
>ого;
має
своїх
6.9. Товариство
Головну раду й ви ради, секції/ комісії, щ0 сприя повинен суперечити Статутові
штатних працівників для виконений склад її орга- ють діяльності товариства, і ке Товариства.
рує їхньою роботою;
5.5. Первинні осередки мо нання поточної організаторської
А) забезпечує
громадський жуть об’єднуватися в місцеві та технічної роботи.
овує й затверджує
функціонуванням об'єднання (районні, міські, об 7. ПРАВОВИЙ СТАТУС
мої ради;
визначає контроль за
української мови в суспільному ласні).
ТОВАРИСТВА
цання Товариства;
7.1. Товариство
української
5.6. Первинні осередки та міс
іає інші питання, ло житті;
е) розглядає пропозиції пер- цеві об’єднання реєструються в мови імені Тараса Шевченка с
яльністю Товариства,
Вйрвинних та місцевих осеред центральних
органах Товари юридичною особою.
ія Конференції прий7.2. Товариство, його первин
ків. членів Товариства щодо ви
остою більшістю го- конання статутних завдань Това- ства. На підтвердження реєстра
ції Правління видає свідоцтво ні та місцеві осередки не несуть
сутності не менше
відповідальності
в зобов’язан
обраних на неї де* ,ОИ^х керує фінанс°зо-господар- встановленого зразка.
5.7. На випадок невідповіднос нях один за одного.
авом ухвального го- ською діяльністю Товариства;
7.3. Правління Товариства має
ті діяльності первинного
осе
сональних питань гож) затверджує положення та редку чи місцевого об’єднання штамп та печатку установленого
земне,, з інших пи- інструкції
з
окремих питань Статутові Товариства Правління зразка із своїми найменування
срите.
Товару
83’ подає ме- має право припинити членство ми.
іа рада керує діяль- ДІ ЯЛЬНОСТІ^
7.4. Товариство має свою атри
й організаційну допо- осередку 8 Товаристві.
иства в період між
' первинНИМ 0сеРеА|<ам та
бутику — значок, емблему й ко
6. КОШТИ З МАЙНО
«ми. Головна
рада М® У
об’єднадиям;
рогву. Атрибутика затверджує
ТОВАРИСТВА
двічі на рік. До Го- Мз)Ц розв’язує інші питання, що
6.1. Товариство має кошти на ться Головною радою і виготов
входять:
виключно за згодою
своє ляється
ДІ- банківських рахунках та
іня Товариства;
Правління.
майно.
7.5. Товариство
може бути
ЯЛл9° У
Празл|ННІ головують
•<а комісія;
6.2. Кошти Товариства склаліквідованим за ухвалою Конфе
Товариства і його члени ПразяіннГ^ черзі кожен даються з:
а) вступних і членських внес- ренції, яка вирішує питання про
його майно у відповідності з
дальний
секрэтар ПР4°їа°ГолозТТо38?иства- його ків його членів;
Линини і Відповідальний секб) відрахувань
організащй- чинним законодавством.
7.6. Місце перебування цент
ЗЯСТУ обираХ’тьСЯ Конферен- фундаторів;
єни Головної ради,
на рада Товариства:
в) добровільних пожертв, да* ральних органів Товариства —
керУг^°тьСЯ к С80,й Д‘яль• Ухвалами конференції та рувань, заповітів та інших внес місто Київ, вул. ОрджонікІдзе, 2.
зує роботу осеред- Ц'
і регулярно зві- ків приватних осіб, установ, під
ства на здійснення НОСТ!
* Номери рахунків буде пові
р с0ою Діяльність на приємств й організацій в СРСР
домлено пізніше.
іик завдань, органі- {олозн
тують
про
___
чтролюс виконання

Багату пошту зібрали публікації професорів П. Мельника й Л. Глазова з на
ціонального питання, опубліковані 11 березня. Висновок єдиний: на Україні
державною мовою має бути мова українська. Врешті, хай читач сам пересвід
читься в цьому з тих кількох листів, які друкуємо сьогодні. Може, хтось думає
інакше! Запитання це ставимо для того, аби читачі не подумали, що редакція
ке сповідує плюралізму думок. На сьогодні в редакційному портфелі поки що
листи однозначні.

РІВНО
ПРАВНІСТЬ
НА СЛОВАХ
Часто ми чуємо, читаємо
таку фразу: «Сфера ви
користання
української
мови звузилася». Думаю,
що ці слова не дають
повно уявити умови, в які
потрапила нині українська
мога, вони просто пом’як
шують їх і, водночас, де
що відвертають увагу від
гострого
національного
питання, зокрема мовного.
Насправді
українська
мова потрапила сьогодні в
критичний стан, ми навіть
чули відверті «голоси» про
її безперспективність
та
відмирання, щоправда в
умовах перебудови нашого
суспільства ця відвертість
пом’якшується і набуває
форми лібералізму й ли
цемірства, але мета їх за
лишається одна — пере
шкодити розвиткові рід
ної мови та використанню
її в нашому житті.

Дещо
обурила
мене
стаття, яка була надруко
вана в «МК» 11-го берез
ня під заголовком «Дер
жавна мова не обов’язко
ва». Автор статті Л. Гла
зов визнає недоліки мину
лого, критикує їх, а шлях
виправлення цих недолі
ків визначає неправильно.
Твердить, що мовне пи
тання
можна
вирішити
рівноправним вивченням
та використанням мов у
нашому житті. Саме про
таку «рівноправність» ми
слухали (а нам про неї го
ворили) а часи культу
і
особи та застою, але ж це
було лише на словах, на
папері.
Насправді ж знайшлися
сили, люди, які обійшли
принцип
рівноправності,
знехтували ним і створили
умови не для рівного роз
витку та використання мов,
а для розвитку таких хво
роб.. як шовінізм та нігілізм --- ЦИХ лютих зорогів
української мови та їі
культури.
Досить сказати, що в
місті Кіровограді всі вузи,
технікуми, профтехучили
ща, спецшколи ведуть на
вчання російською мовою,

майже такий етап навчан
ня в загальноосвітніх шко
лах та дошкільних дитячих
закладах. Всі установи міс
та, підприємства, вироб
ництва еедуть справи ро
сійською мовою. Кінофільми
дублюються
— •*л
російською мовою... Т_
То які ж
треба мати знання,,
аби
назвать це двомовністю,
про
яку говориться в
статті?
Продовжуючи свої дум
ки 8 мовному питанні, ав
тор статті прямо висло
вився проти використання
української мови а нашо
му житті. Ось що він пи
ше:
«Історичний досвід
показує, що надання при
вілеїв рідній мові, прого
лошення її державною
не здатні розв’язати пи
тання мовної культури».
Важко
зрозуміти цю
думку, бо вона належить
вченому, але ж місця в
житті їй немає. Разом з
цим виникає
запитання:
держава не здатна вирі
шить
мовного питання,
то ж хто тоді?
Саме в мовному питанні
стаття
характеризується
відсутністю реального та
об’єктивного погляду на
становище, що склалося,
вона має застійний характер.
Г, МИКОЛАЄНКО.
м. Кіровоград.

ЗГІДНО
ЗАГАЛЬНО
ЛЮДСЬКИХ
НОРМ
Шановна редакціє!
Прочитав дев’яту сто
рінку тижневика за 11 бе
резня.
Думаю, доки не відімре
держава (згідно
вчення
Маркса — Леніна), не ві
дімре й один з її атрибу
тів — державна мова. На
Україні існує державна
мова. Російська. А треба,
щоб була українська. Згід
но волі українського на
роду,
загальнолюдських
норм і вказівок Леніна.
Тому давайте прислуха
тись • підтримувати такиу
людей, як П. Мельник,
А у товаришів Карленко, Глазова й інших, хто

дотримується їхньої пози
ції, не будемо питати,
скільки пальців висовува
ти із резервації, навпаки,
їм допоможемо «стать на
путь исправления».
З повагою
В. ШЕВЧЕНКО.
м. Кіровоград.

СКАЖУ
ЗА ЗЕМЛЯКІВ
Прочитала виступи двом
професорів з національ
ного питання.
Повністю підтримую ви
ступ професора П. Мель
ника. Його доводи зрозумілі, правдиві і правильні,
Українська мова повинна
на Україні бути державною.
Доводи ж професора
Л. Глазова базуються на
документах, вислови стан
дартні, далекі від життя.
Він пише про видання
11-томного словника ук
раїнської мови, що вклю
чає понад 134 тисячі слів.
Ну й що? Той словник мо
же лежати десятиріччями
і ніхто а нього не загляне.
Це розвиток мови, але
розвиток теоретичний. На
практиці ж — зозсім інше.
Про двомовність у міс
тах. Зокрема, у Кірово
граді люди розмовляють
російською мовою. І якщо
в магазині заговориш ук
раїнською мовою, то на
тебе дивляться так, ніби
ти прилетів з іншої пла
нети.
До чого ж ми дожили
ся, що соромимося гово
рити своєю рідною мо
вою? Висловлюю думку
багатьох своїх земляків: 9
вони зацікавлені а тому,
щоб українська мова бу
ла державною.
П. ВЕРЕЩАК.
Новоукраїнський район.
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Орендують школярі
ДО 17
І СТАРШІ

Коли мова часом заходить
про наболілі недоліки на
шого життя, то обов’язково
згадається й школа, її проб
леми. Однією з найгостріших проблем є матеріальна
база школи. Цей навчальний
заклад не є матеріальною
галуззю, тобто нічого не
виробляє, щоб забезпечи

ти себе потрібними кошта
ми.
Забезпечує
коштами
школу районний відділ на
родної освіти. Та, на жаль,

цих фінансів часто не
ви
стачає, щоб повністю
об
ладнати кабінети згідно су
часних вимог.
Але як можна досконало
вивчити інформатику,
як
що в класі немає елемен
тарної обчислювальної ма-

Розпсеідь про вечір, що запам'ятався, про
ініціативу своїх ровесників, відгук на газетну стат
тю, яка схвилювала, — такі листи приходять у
«Молодий комунар» від старшокласників.
У січні газета повідомляла, що має намір ство
рити школу юних кореспондентів. Сьогодні дру
куємо замітку учениці з Олександрійської серед
ньої школи № 1 Людмили Охріменко. Вона мріє
стати журналістом, часто її замітки публікує ра
йонна газета «Вперед». В «Молодому комунарі»—
дебют.

шини, в яку можна було б повідає за певну ділянку. лок) приїздить невчасно, ро
ввести програму
чи
па Робота проводиться за ра бота його не зовсім якісна,
м’ять? Добре, що в міських хунок * годин продуктивної а гроші ж за нього запла
шкіл е багаті шефи-спонсо- праці.
Учні
обрізають, чені... Ми вже підрахували,
ри, є інститути, де можна удобрюють, виконують все що трактор такий (та й інші
дещо побачити, вивчити. А згідно технологічної карти. послуги) для нас економіч
як же бути сільській школі, А влітку, коли учні на кані но не вигідний, багато втра
табір чаємо коштів. Тож у всьо
де з організацій всього — кулах, доглядає сад
му намагаємося обходитися
лише місцевий колгосп, та праці і відпочинку.
Які ж результати ва своїми силами. Зараз ду
й то не завжди настільки
можна
багатий, щоб забезпечувати шої роботи в саду! •— за маємо про те, як
інших? За своєю допитли питую у директора школи боротися з тлею, дуже вже
Си багато вона псує дерев, а
вістю та бажанням все зна Василя Миколайовича
ти сільські школярі не від роїжка.
кожне дерево у нас на ра
— З минулорічного збо хунку.
різняються зовсім БІД місь
ру ми отримали більше 600
ких. Як же тут бути?
— Знаю, що колгоспним
Ось
як
вирішили
цю карбованців чистого прибут садам, урожаю з них дуже
проблему учні
середньої ку. Звичайно, не на такі роз шкодить розкрадання. А як
школи із села Красносілля раховували, але якщо взяти у вас і цим недоліком!
Олександрівського району. до уваги, що минулий рік
— За своїми
ділянками
Вени взяли в оренду кол взагалі був
неврожайним
учні.
госпний сад. Цей сад ще на яблука навіть на приса стежитимуть самі ж
не
колись, десятки років тому, дибних ділянках, то це ще Мабуть, все-таки ніхто
наважиться забирати у ді
садили й нинішні наші вчи й не погано.
телі.
— Справа, за яку ви взя тей їхній урожай.
А ще
ми
намагаємося
Виникло це сміливе
рі лися, — нова, та й не з лег
шення про оренду два ро ких. Які труднощі зустріча більше не допускати в ро
ки тому. Вона тоді
тільки лися на вашому шляху! Як боті навіть незначних поми
ста лок і промахів, бо всі вони
входила в життя. Діло ри керівництво колгоспу
впливають на кінцевий ре
зиковане, одразу ж вирос виться до вашої справи!
Так,
наприклад,
ло стільки
запитань!..
Та
— Колгосп
допомагає зультат.
нам. Але ось в чому біда: важко було збирати врожай
рішення не забарились.
Весь сад розділили
за трапляється так, що замов минулого літа — діти всі на
роз’їхалися.
А
кількістю дерев між класа лений трактор (наприклад, канікулах,
ми. Тобто кожен клас від для вивезення зрізаних гі цього року заздалегідь все

КОНСУЛЬТПУНКТ ф
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е
е
Отже, 310002, м. Харків,
вул. Пушкінська, 77.

Добрий день, друзі. Консультпункт отримав бага
то листів від старшоклас
ників з проханням пора
дити у виборі професії,
надіслати адресу навчаль
ного
закладу,
правила
прийому. Але ми вже по
яснювали, що консультпункт пропонує лише ад
реси, а стосовно правил
прийому до
навчальних
закладів, то
звертайтесь
за цими адресами і вам
нададуть кааліфікованішу
консультацію. Порадити у

виборі
професії ми не
можемо, потрібна окре
ма змістовна розмова про
ту чи іншу професію. Най
ближчим часом обіцяємо

!
І
І
I

В. Багрію з Кіровограда,
який захоплюється радіо
технікою, радимо вступи
ти до Львівського техні
куму
радіоелектроніки.
Його
адреса:
290032,

м. Львів, вул. Пушкіна, 130.
Спеціальність,
пов’язану
з радіотехнікою,
можна
здобути і в Світловодському СПТУ № 5. Воно зна
ходиться
за
адресою:
317024,
м. Світловодськ,
вул. Б. Хмельницького, 34.
Професію
можна набу
ти як на базі
неповної,
так і середньої освіти.

славів вал, 40. Звертайся,
будь ласка, Д° приймаль.
ної комісії інституту, тут
ти одержиш відповіді на
всі питання. Сподіваємося,
ця адреса задовольнить і
Оксану
з Малої
Виски.
Після закінчення театраль
ного інституту ти можеш
зніматися в кіно.
Попе
реджаємо, щоб вступити
до театрального
інститу
ту, треба мати талант, хо
роші зовнішні дані, висо
ку ерудицію і добре во
лодіти українською мо‘вою.
316012, м. Кіровоград-12,

Олександрові Михайло- вул. Василини, 5. За цією
ву, що цікавиться адреса
адресою знаходиться Кі
ми морехідок, радимо пе ровоградський
технікум
реглянути номери «Моло
радянської торгівлі, адре
по
виконати прохання
Світ дого комунара» від
сою якого цікавиться На
лани М. із Світловодська і чатку року. Таку ж пора таля Шморгун з Новгородду
даємо
і
Інні
Брагар,
що
розповісти
про
роботу
ківського району. Профе
слідчого. А поки що, Світ прагне навчатися у Київ- сії продавця можна набу
ському
цирковому
училано, занотовуй адресу
ти і в СПТУ № 3, що зна
. Харківського юридичного лищі.
ходиться у місті Знам’янці
Інституту, де ти можеш
Ларисі Тимошенко
на- по вулиці Свердлова, 18.
набути професії слідчого. гадуємо адресу Ниївсько- Поштовий індекс училища
На Україні такий навчаль- го театрального інституту: 317060, Строк навчання в
ний заклад всього один. 252034, м. Київ, вул. Яро- училищі — 1 рік.

тиме.

— Які у вас
майбутнє!

плани

— Хочемо до осені стпорити свою шкільну мікре*
ферму, де будуть
гуси,
качки,
корови.
Свиней І
близько двох сотень курей
ми вже тримаємо.
Примі
щення є. Корми теж мож
на виростити — скільки за
пущених городів стоїть да
ром. Все є •— було 6 лише
бажання у школярів
пра
цювати, — закінчує
свою
розповідь В. М. Сироїжко.

Бажання
відчути
себе
повноправним господарем,
відчути свою незалежність,,
здружитись, більше пізнати
одне одного в праці,
я
впевнена, в учнів школи є.
Бути першим нелегко, але
вони не спасували
перед
труднощами. Тож хай вро
дять дерева рясно і віддя
чать юним орендаторам за
працю.

Людмила ОХРІМЕНКО,
юнкор.
Олександрівський район.

Мені 17. Захоплююся популярною му
зикою. Мої кумири:
Сандра
Лауер,
Майкл Джексон, Сі Сі Кетч. Збираю фо
то, статті, платівки. Можу обмінюватися
цим з тими, хто мені напише.

316001, м. Кіровоград, вул. інтернаціо
нальна, 36, Давидовій Ганні.
*А*

‘.V

*

Дуже люблю природу. Колекціоную
метелики, люблю малювати
олійними
фарбами. Дуже подобається естрадна
музика, фантастика. Якщо є однодумці,
нехай відгукнуться. Вчуся в 7 класі.

317528, м. Помічна, Еул. Калініна, 122,
Дядечко Олені.
* * *
Мені 16. Займаюся ритмічною гімнас
тикою, дзюдо. Захоплююся мотоспор
том. Цікавлюся джазом.

317024, м. Світловодськ, вул. Буді
вельників, 2, кв. 11, Сиротіній Юлії.
*

*

*

Люблю куховарити, шити, в’язати. По
добається естрадна музика. Вчуся в
6 класі.

317501,
Добровеличківський райок,
с. Піщаний Брід, вул. Гагаріна, 19, Лягул
Тані.
* * *
Я — шестикласниця. Люблю шити, ви
шивати, малювати. Читаю детективи
фантастику. Пишіть!

317919,
Олександрійський
ст. Шзрівка, Шкоді Олі.

район,

* * *

Ми також хочемо листуватися зі своїми
ровесниками. Нам по 14. Захоплюємося
сучасною музикою, збираємо марки та
значки. Пишіть нам, ровесники!

317230, Бобринецький
нопілля, вул. Миру, 2,
колі.
317230, Бобринецький
нопілля, вул. Суворова,
горію.

район, с. ЧервсАгапоненку Ми

район, с. Червс17, Падину Гри

* * *

Мені 15. Люблю естраду. Збираю фо
то з тваринами та квітами.

317510, емт Добровеличківка, вул. 40
років Жовтня, 71, Думбраві Ірині.

* * *

Люблю малювати і писати вірші.
кавлюся музикою. Мені 14.

* * *

Дуже люблю листуватися з дівчатами
і хлопцями 16—18 років з серйозними
поглядами на життя. Хто бажає погово
рити про життя, поділитися своїми дум
ками, нехай пише на адресу:

252139, м. Жиїв-139, вул. Стальсьнаїго,
32, Олійник Валентині.

куточок гумору

Що придумати?

Профспілковий підлітковий клуб колгоспу «Унраїна» при Соколівській середній
школі Кіровоградського району був заснований півтора року тому. Нині в клубі
в 11 гуртках та секціях займається 180 школярів. Під час канікул тут діяв оздо
ровчий табір.
На знімках, юні учаснини вокально-інструментального ансамблю; аеробіку
веде Т. А. Попандопуло.
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

Батько б’є свойого сина
та ще й дуже лає:
— Чого в тебе, малий дурню,
розуму немає?
Аж втомився. Закурив.
Жалко й хлопця бити.
Що ж придумати, щоб син
перестав курити?

Світлана ТИМКО.
с. Нова Осота,
Олександрівський район.

До канікулів
Повернулася зі школи додому Марійка,
У щоденнику, вже вкотре, червоніла двійка.
Запитав сердито батько у доньки Марійки: —
«Коли ж ти вже перестанеш приносити двійки?!».
Засоромлена дитина у куточку стала,
Подивилася спідлоба і таке сказала: —
«Почекайте іще трішки, ось настане літо,
У щоденнику не будуть двійки червоніти».

Анатолій ВИСОЦЬКИЙ.
м. Кіровоград.

22 квітня 1989 року

Ці

317134, м. Кіровоград, п/в Степове,
вул. Першотравнева, 21, Мутило Ларисі.

П. ОСАУЛЕНКО.
Вільшанський район.

ив

ХОЧУ
ЛИСТУВАТИСЯ

ГУРТОК
АВ1АМОДЕЛЮВАННЯ
створено нещодавно в Добрівській середній
школі.
Ним керує
демобілізова
ний воїн В. Цуран.
Правління колгоспу іме
ні Димитрова виділило для
цього приміщення, відре.
монтувало його. З охотою
оформляли навчальні кім
нати учні Володимир
Ве
лично, Олег Недєлнов. Сер
гій Самойлов.
Заняттями в гуртку охоп
лено багатьох учнів, особ
ливо з 6 і 7 класів. Воно
допоможе їм вивчати осно
ви моделювання, спонукає
до
оволодіння
точними
дисциплінами, залучить до
участі в спортивних зма
ганнях, сприятиме вибору
професії.

буде розплановано,
скла»
депо графік збору врожакк
коли який клас
працював

Після громадянської війни
На початку березня 1923 року
првітовий Єлисаветград став ок
ружним. Багатогранна діяльність
Рад І партійних організацій, само
віддана праця робітників і селян
округу сприяли швидкому подо
ланню Труднощів відбудовчого
П0рІоДУ> Поступово пожвавлюва
лося сільськогосподарське вироб
ництво. В цей час посівні площі
Озимих культур 0 окрузі досягали
ПО тисяч десятин. Одночасно від
будовувалася і промисловість. По
чали діяти металообробна, швей
на, взуттєва, тютюнова фабрики.
Пвоші кроки робила вугільна проовість. Помітні зміни сталися
і похороні здоров'я, народжува
лася система народної освіти, У
трудових зусиллях, спрямованих
на ліквідацію розрухи і створення
основ соціалістичної
економіки,
зміцнювалася братерська дружба
радянських народів. Велика увага
приділялася
інтернаціональному
вихованню трудящих. В 1923 році
р зв’язку з вересневим антифа
шистським повстанням у Болгарії
відбулися мітинги солідарності на
заводах Єлисаветграда.
У країні налагоджувалось нор
мальне життя. Але в окрузі ще
діяли банди. Вони нападали
на
села й міста, грабували, вбивали
людей, Так, 27 вересня 1923 року
біля станції Трепіека бандитами

банди Грищенка був убитий упов
новажений
Єлисаветградського
ДПУ по Єградківському району.
В ніч з 29 листопада 1923 року
банда Грищенка в кількості 7 оз
броєних вершників напала на
станцію Новомиргород. Всіх пра
цівників станції та уповноважено
го ДПУ бандити загнали в одну з
кімнат. Коли від касира станції
бандити вимагали гроші, під ду
лом револьвера
уповноважений
ДПУ не розгубився, схопив гасо
ву лампу і жбурнув її в бандита.
Бандит устиг його легко поранити.
Але
уповноваженому
вдалося
втекти і організувати пересліду
вання банди»
Безпосередню участь в бороть
бі з бандами в той час брав спів
робітник Єлисаветградського ДПУ
Георгій Михайлович Ніколашкін.
У січні 1924 року сталася подія,
яка потрясла цілий світ: помер
В. І. Ленін. Ту тривожно-сумовиту
звістку принесло радіо, а наступ
ного дня й газети. Ніколашкін зі
щемом в душі вдивлявся в порт
рет вождя у чорній рамці. То був
великий удар, такий же важкий і
болючий для нього, як смерть
рідної матері. Стояли люті моро
зи. Снігопади, що хурделили від
Нового року, позасипали переме
тами всі вулиці Єлисаветграда.
Нінолашкін не раз спостерігав, як

городяни, особливо жінки, плака
ли просто на вулиці. В день похо
рон вождя сумовитими гудками
загули заводи міста. Георгій Ми
хайлович вийшов надвір. Роїлися
думки; як складатиметься життя
людей без Леніна? Коли гудки
стихли, почув позад себе:
— Георгію Михайловичу,
вас
запрошує до себе начальник.
У кабінеті зависла важка тиша,
Начальник
Єлисаветградського
ДПУ Л. Й. Пейзнер сидів за сто
лом, понуривши голову. За якусь
хвилину до кабінету зайшов Ми
хайло Володимирович Михайлов,
уповноважений ДПУ по Новоукраїнському району.
— Так-от, товариші, а Глодосах
з’явився емісар, який прибув із-за
кордону. Петлюрівці намагаються
поновити підпілля, —- доповів
Л. Й. Пейзнер.
М. 8. Михайлов спокійно промо
вив:
— А ми цього емісара чекаємо
давно.
— Ото ж треба негайно зроби
ти все так, щоб він не блудив у
наших краях довго і не наробив
лиха...
Такою була буденна робота че
кістів початку 20-х.
Президія
Єлисаветградського
виконкому 3 лютого 1923 року
нагородила значну кількість че-

кістіз срібними
відділення ДПУ
пором.

годинниками, а
червоним пра

У 1926 році Г. М. Ніколашкін
вступає до лав Комуністичної пар
тії. За сміливість, відвагу у бо
ротьбі з бандами він неодноразо
во відзначався подяками керів
ництвом ДПУ. В 1927 році Г. М.
Ніколашкін відряджується в Хар
ківське управління НКВС, де пра
цює на різних посадах до 1941 ро
ку. В роки Великої Вітчизняної
війни він на фронті. З 1946 по
1952 рік працює старшим інструк
тором апарату радника МДБ СРСР
при Міністерстві громадської без
пеки в Польщі. За героїзм і від
вагу у роки Великої Вітчизняної
війни і в мирний час Георгій Ми
хайлович Ніколашкін нагородже
ний орденами Леніна, Червоного
Прапора, Вітчизняної війни І і II
ступенів, Червоної Зірки та ба
гатьма медалями, а також поль
ськими орденами «Хрест Грюнвальда» та «Золотий хрест заслу
ги». В 1952 році був увільнений з
органів державної безпеки за ста
ном здоров’я з виходом на пен
сію. Мав звання полковника. Де
який час проживав у Харкові, а з
1963 року в Києві.

ВІТЧИЗНА
Революція, грома
дянська війна, роз«
руха, відбудова зруй*
нованого,
зведення
фундаменту
нового
життя... Яким був тієї
пори
Єлисаветграда
нинішній Кіровоград,
які події, що набудуть
згодом статусу істо
рично важливих, від*
бувалися тоді в на*
шому краї, які люди
були активними учасч
никами
переломних
для країни моментів!

В. ЧИНЧЕНКО,

м. Кіровоград.

«Москва. Відділ милосердя, у штаті яного поки що
чотири чоловіни, створений недавно в Кіровському
районі столиці при експериментальному молодіжно*
му об’єднанні «Кіровець». На сьогодні найнезахище*
ніші у соціальному І медичному плані діти — інвалі
ди дитинства. У Кіровському районі їх 249, відділ пік*
луватиметься про них...
ЦІ діти, як правило, позбавлені спілкування з ро
весниками, навчання у них ускладнене частими хво*
робами, не вистачає педагогів, котрі приходять додо
му, немає достатньої кількості лікарів-педіатрів, від
сутні реабілітаційні центри. Багато з дітей живе в ма<і
лозабезпечених сім’ях. А проте саме хвора дитина
потребує повноцінного харчування, дієтичних продук*
тів, рідкісних і дорогих ліків, кваліфікованої допомо
ги і взагалі,предметів першої необхідності (наприклад,
дитячого мила).
Співробітники відділу милосердя три місяці обхо
дили квартири, знайомилися з дітьми і батьками,
з’ясовували потреби, підтримували морально. Усі дані
зібрано до картотеки, відділ розробив програму до
помоги. Через КІровський райвиконком уже вдалося
добитися закріплення 41 сім’ї за магазином «Дієта»
для хворих діабетом. У планах відділу — добитися
будівництва реабілітаційного центру, створення під
приємств, де б працювали інваліди, організація проф
орієнтації для дітей-інвалідів.
Зовсім недавно на базі дитячої поліклініки № 102
організовано кооператив «Милосердя».
Він
узявся
оплачувати витрати по наданню медичної допомоги
інвалідам. € тут спеціалісти високого нласу, котрі го
тові допомогти. Але зроблено лише перші крони.
На знімку: перші заняття театральної студії
для дітей-інвалідів проходять поки що на квартирі.
Антриса театру.студії «Зонг» при експериментально
му молодіжному об’єднанні «Кіровець» Наталя
ЦАРЕНКОВА проводить з дівчатками урок театрального
мистецтва.
Фото І. ЗОТІНА.

ФОТО
ІНФОРМАЦІЯ
ТАРС
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ЗІНОВ’ЄВСЬК, 33-й РІК
Дехто може подумати або й сказати; «Що
він там розумів у свої десять років, це ж зов
сім дитина?». Правильно, дитина, але чомусь
той рік навічно закарбувався в пам’яті моїй,
як ніякий інший. А я ж потім усю страшну
війну пройшов у діючій армії, з самого її по
чатку і до самісінького кінця. Один Севасто
поль і Кенігсберг чого варті...
Так-от, іду я десятирічний і машинально
і рахую мерців. На відрізку від «Пастеровської станції», де колись зупинявся Олександр
Сергійович Пушкін і до церкви я нарахував
двадцять дев’ять трупів. Ніяк не міг зрозумі
ти дорослих: чому вони хоч до купи їх не по
стягували. Спробував потягти до тротуару за
віком приблизно такого, як сам. Але ~ куди
там; покійник пухлий, важкий, а, може, й при
мерз.
Тримала на ногах усю нашу сім’ю макуха,
яку приносила мати. Працювала вона тоді на
олійному заводі (зараз олієекстракційний ком
бінат) на посаді салфетниці. Назва яка легка,
поетична — «саг.фетниця», та праця тяжка,
майже каторжна. Вона по десять-дванадцять го
дин Підряд руками відривала від гарячої ре
ристої макухи, щойно з-під преса, міцну міш
ковину, яка й звалась «салфеткою». На обох
Руках у неї майже не було нігтів, повідрива
лись отими салфетками. А якщо додати до
Цього, що в цеху було завжди страшенно жар
ко — градусів до сімдесяти (про вентиляцію
трді й не чули), то порівняти цю працю без
перебільшення можна було тільки з пеклом.
’ так кожен божий день, без вихідних та свят,
мати лізла в те пекло, щоб тільки ми (батько,
г я, брат і сестра) не померли з ГО^ОДУ' «вду
вала нас не платня за ту пекельну її працю, а
та сама жорстка, ребриста макуха, крадькома
схована за підкладку фуфайки. А скільки тре
ба було ще перетремтіти, проносячи ті шма
точки через прохідну заводу. Якщо в когонвбудь на прохідній знаходили ті шматочки,
то людину зразу забирали і без суду на невизначений строк садили в міську тюрму.
Заводську макуху чомусь нікому з заводчан
виписували, а вивозили на «биндюгах» до

залізничного вокзалу під чисельною кінно-мі
ліцейською охороною. Там її вантажили в ва
гони й відправляли невідомо куди. Батько сім’ї
нічим допомогти не міг, хоча працював слюсарем-лекальником найвищої кваліфікації на
«Червоній зірці» і приносив немалі гроші. Але
то були нікому не потрібні папірці, за які ніде
й нічого їстівного не купиш.
Пройшов я Бикову і через Комсомольський
сквер (тоді там був базар) подався на «тульчу»1/, що біля спиртзаводу. Від спиртзаводу
(зараз завод «Цукрогідромаш») поряд з міст
ком через Інгул на висоті проходила товсте
лезна металева труба, по якій на правий берег
подавалась під тиском гаряча «брага», чи як
писалось у талонах на неї, «барда». Цю брагу
колись по спеціальних талонах продавали на
селенню для годівлі худоби. Але зараз її лю
ди брали для себе, простоюючи в величезних
чергах. Та й талони давали невідомо кому, як
тепер кажуть, «по блату». Спиртзавод працю
вав без перебоїв. Хліба в місті не було, люди
пухли і вимирали цілими вулицями, а завод
працював безупинно, переробляючи хліб на
спиртне. Хто добув «барду», міг ще так-сяк
жити, тобто рухатись і не дуже розпухати.
Я прийшов на «тульчу», щоб поміняти на
щось їстівне найдорожчу для мене річ —
складений ніж на п’ятнадцять предметів. Коли
пішов у перший клас, батько мені його пода
рував, а йому він дістався від діда. Ножичка я
мріяв виміняти на цілушку чорного зачерстві
лого хліба або ж на кілька картоплин у «ко
жушках». А якщо попадеться шматочок старо
го пожовклого сала, то можна вважати цей
день великоднім святом. А було це 15 груд
ня, якраз в день народження матері. Дуже
хотілось мені зробити їй сюрприз. Підійшов до
черги за бардою, де починалась тульча, і тіль
ки почав придивлятись, що на що міняють, як
увагу мою привернула така картина. Трохи
осторонь і ззаду від черги стояло двоє дядь
ків і про щось, жестикулюючи, розмовляли.
</ «Тульча» — так тоді називали
ринок.

товкучий

Позаду одного, пикатого (не пухлого, бо рум’я
нець так і грав на його щоках), стояло двоє
паруючих відер з бардою. I до одного з цих
відер, ставши на коліна, припав губами якийсь
інтелігент. На голові у нього був капелюх, а
всіх, хто тоді носив його, старші звали інтелі
гентами. Я чомусь подумав, що то вчитель.
Одягнений охайно, але ж худющий, як жерди
на. Чи встиг він досхочу напитись тих відходів
від сивухи, ніхто так ніколи й не взнає, бо да
лі в якісь секунди скоїлося страшне, неймо
вірне. Той пикатий, що стояв спиною до відер,
швидко повернувся до них, по-своєму оцінив
обстановку, схопив дику каменюку, що валя
лась поруч, і з усієї сили вдарив по схиленій
до відра голові. Капелюх далеко відлетів, від
кривши півголови. Другої половини не було.
А було страшне — багато крові і щось густе,
біле (як тісто, що зійшло на дріжджах). Все це
звисало і звалювалось у відро і на землю.
Нещасний впав біля відра і конвульсійно совав
ногами. А рум’янощокий, ніби нічого й не ста
лося, повернувся до того, що без відер, І
відновив перервану розмову.
Я заціпенів, потім мене стало нудити. Отя
мившись, побіг до пикатого і заверещав на
нього:
— Що ж ти наробив, ти убив чоловіка, гад!!!
Він схопив мене обома руками і швиргонув,
як цуценя, потім підбіг і вилив на мене брагу
з кров’ю з того самого відра, приказуючи!
— На, допивай за тогоМІ
Я підхопився, заїкаючись від образи і без
силля, і ще щось йому кричав. Він більше не
звертав на мене уваги, стояв і балакав зі своїм
знайомим. Тоді я на весь голос, як тільки міг,
закричав:
— Люди, вбили чоловіка, чого ж ви мов
чите?
Люди мовчали, ближчі байдуже відверта
лись. Нікому не було ніякого діла ні до вби
того, ні до вбивці, ні до мене і взагалі ні до
кого.
О. ДОНЧЕНКО,
ветеран війни та праці, інвалід війни.

м. Кіровоград.

«Зима. Мені десята»
років. Іду по Виковій
(зараз вулиця Пушки
на), а на проїжджій
її частині в різних по
зах валяються опухлі
замерзлі люди, лежать вони й на вузь«
ких тротуарах.
Зна
йшли там
останню
пристань свою і ста
рі, і молоді, і навіть
Діти.
Чиї вони, звідкіля!
Нікого це не ціка
вить. Нема й охочих
перетягти їх з доро
ги на тротуар. Маши«
ни їм уже не страшну
не задавлять. Де ко
го спіткала голодна
смерть, там і доле
жить до самої весни».

«молодий
КОМУНАР»
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ДЕ ПОШИТИ

ГАРНІ
ТУФЛІ?

ДІАЛОГ
З ЧИТАЧЕМ

«ВИ ж
НЕ БУЛИ НА
КОЛИМСЬКІЙ
КАТОРЗІ...»
ЧИТАЧ
ОБУРЮЄТЬСЯ
ШАНОВНА РЕДАКЦІЯ!
Почну з того, що ні мо
їм внукам, ні правнукам
нового курсу історії СРСР
чекати не потрібно. Адже
вже те, що пережили ми і
є тією самою історією.
Революція,
громадян
ська війна, неп, голод
тридцять першого, колек
тивізація,
індустріаліза
ція — це і є наше життя.
А ще - трагедія культу
особи Сталіна. Двічі (у
1937 і 1948 роках) наша
сім’я зазнавала репресій.
Мої діти з клеймом «діти
ворогів народу» так і ви
росли без нас, на чужих
долонях...
Все це можна було б і
не нагадувати, адже ми
нуле не повернути.
Але
розповім про факт, який
примусив мене
згадати.
Хоч і боляче це.
Тільки в останні роки я
кілька разів зверталася за
допомогою до Кіровоград
ського міськвиконкому з
проханням провести теле
фонний зв’язок. Відмови
ли. А про збільшення
пенсії до 70 карбованців і
чути ніхто не хоче. Причи
на? Абсурдна
відповідь:
«Тоді ваша пенсія переви
щуватиме заробітну плату
37-го року...».
Кілька разів зверталась
> проханням поліпшення
моїх житлових умов. А
вони такі — 20 квадрат
них метрів на чотирьох.
Працівники ж міськвикон
кому мені кажуть: «Ви ж,
бабулю, тільки у засланні
були, а ие на Колимській
каторзі. А чоловік ваш
свої пільги використав ще
при Хрущові».
Що ж робити?
А. А. ПИЛИПЧУК,
комсомолка 20-х ро
ків, стара вчителька.

О. Л. ТОТОК і міста*
Новоукраінки у листі до
редакції пише:
— Моя дочка у цьому
році закінчує середню
школу, і вже зараз тре
ба думати про вбрання
до випускного балу. У
нас великі проблеми із
взуттям, бо в магазині
путнього немає, а замо
вити у майстерні індпо
шиву (навіть в обласно
му центрі) не змогли: в
одному ательє шиють
тільки згідно виставлених
зразків, в інших — білої
шкіри немає... Підкажіть,
будь ласка, де можна
пошити такі потрібні нам
туфлі!
Із цим питанням ре
дакція звернулася до ге
нерального
директора
обласного виробничого

об’єднання Індпошиву І
ремонту взуття С. В.
ЧЕРВИНСЬКОГО,
який
дав таку відповідь:

— Дійсно, в системі
служби побуту встанов
лено порядок виконан
ня замовлень, який пе
редбачає
виготовлення
взуття згідно затверд
жених зразків-еталонів,
з урахуванням парамет
рів індивідуальних особ
ливостей замовника. По
шити взуття за запропо
нованим
замовником
зразком чи ескізом в
умовах нашого підпри
ємства технічно і техно
логічно дуже складно.
Це пояснюється, у першу
чергу, значними фінан
совими витратами і три
валістю розробки нових
моделей. Так, кваліфіко
ваний
конструктор-модельєр розробляє 2—З
моделі взуття на місяць.
Крім цього, при роз
робках необхідно врахо
вувати колодки, наявні
матеріали,
фурнітуру.
Таким чином, не маючи
потужної
матеріально-

технічної бази, ми в да
ний час не можемо за
безпечити достатньо ши
рокий асортимент про
дукції, котру виготов
ляємо, щодо вимог МО
ДИ і побажань різних за
мовників.
Єдиний шлях задово
лення
потреб — це
збільшення кількості но
вих розробок і розши
рення
мережі ательє,
над чим наше підприєм
ство зараз постійно пра
цює.

ВИНЕН

МІНТОРГ?
«Здрастуйте, шановна
редакціє!
У мене є автомобіль
ВАЗ-2101, 1972 р. випус
ку. Я чув, що існує поло
ження про те, що воло
дар автомобіля може
здати його на станцію
техобслуговування,
де
його оцінюють І потім

ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО
виплачують певну суму
грошей, і одержати (тут
же купити) новий авто
мобіль. Дайте, будь лас
ка, відповідь, чи так це!
Заздалегідь вдячний.
З повагою А. І. Царюк,
житель м. Кіровограда».
На запитання нашого
читача відповідає заві
дуючий виробничим від
ділом обласного підпри
ємства
«Кіровоградавтомотосервіс«
М.
М.
СКРИПКА:
Дійсно, таке положен
ня існує. Згідно постано
ви № 19 Ц від 15.01.87,
в якій говориться про
порядок придбання гро
мадянами легкових ав
томобілів, що стали не
придатними для експлуа
тації, здачу цих автомо
білів підприємствам з
технічного обслуговуван
ня і ремонту легкових
автомобілів, а також при

«НЕ ТІЛЬКИ

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

У СХІДНОСЛОВАЦЬКОМУ КРАЇ...»
[Н| ІД час недавнього перебуван■ ■ ня в Києві мені довелося зу
стрічатися з Н. Ю. Тсбілевичем,
внуком славетного нашого зем
ляка І. К. Карпенка-Карого. Роз
мова точилася навколо проблем
родинного гнізда Тобілевичів —
Хутора Надія, де нині музей-заповідник, та про перспективи його
подальшого розвитку.
Як людина небайдужа до всьо
го, що відбувається в суспільному
житті, Назар Юрович, незважаючи
на свої 80 літ, живо цікавився
усім, що стосується Хутора На
дія, де він, до речі, народився, де
зробив свої перші кроки, де впер
ше промовив слово «мама»... За
фахом енергетик, за покликан
ням... Про покликання його у двох
словах не скажеш. Це людина, яка
легко і просто докопується суті,
читаючи і часописи з атомної
енергетики, і мистецькі видання,
і літературні твори. Про таких
найчастіше кажуть:
інтелектуал,
інтелігент високої проби.
Чільне місце в житті доктора
технічних наун Назара Тобілевича
зайняла творчість І доля Івана
Карповича Тобілевича та інших
корифеїв першого
українського
професіонального театру. Так са

мо, ян і мого брати Андрій Юро
вич, засновник музею-заповідника,
та Богдан Петрович Тобілевич —
внук Панаса Саксаганського, На
зар Юрович у міру сил своїх та
можливостей дбав і дбає, аби не за
ростала стежка до «Батькової кри
ниці», не замулювалось її цілюще
джерело. Ось ще одне свідчення
його вболівань за долю
рідної
культури: протягом багатьох ронів він підтримував і підтримує
стосунки з нолективом
Україн
ського
національного
театру
(УНТ) в Пряшеві (Чехословаччина).
Там, на території Східнословаць.
кого краю, знайшла своє продов
ження одна із гілок роду їобілевичів — родина Студнічків. Та не
тільни це, а й не менше — неспо
кійна «нехуторянська» вдача На
зара Юровича, успаднована
від
батьків та діда, не дають чоловіко
ві відступитися від давнього за.
хоплення І в такому статечному
віці.
Коли наша розмова торкнулася
Чехословаччини, зокрема — Пряшева, Назар Юрович раптом за
пропонував мені перечитати лис
та, якого (це вже згодом) разом з
іншими цінними експонатами пе
редав до фондів музею на Хуто
рі Надія. Цей давній лист датова
ний 22 березня 1984 року, вар
тий того, щоб його навести тут
повністю:
«Шановний Назаре Юрійовичу!

Ми одержали Вашого милого
листа. Деякі матеріали висилає
мо. Відгуки з газет деякі є. Але
це у нас для нашого архіву. Хіба
згодом часу перепишемо на ма
шинці і пошлемо.
Надсилаємо
Вам фото, програмки та афіші із
«Суєти», а також програмку і фо
то з «Мартина Борулі». Обі ви
стави мали великий успіх у нашо
го глядача. Матеріали надсилаю
лише Вам. Поділіться, будь ласка,
з Державним
заповідником-музеєм... Крім іншого, наш театр в
наступному році (24 листопада)
святкуватиме 40-річчя від виник
нення.
З глибокою повагою до Вас
Юрій Юрійович ДАЦКО,
художній керівник драмколєктиву УНТ».
КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА;
«Пряшівський український на
ціональний театр — це специфіч
не явище в розвитку українського
драматичного мистецтва.
Виник
театр 24 листопада 1945 року піс
ля поразки ненависного фашизму
та словацького
клерофашизму.
Вже першою прем’єрою театру,
яка здійснилася 2 беоезня 1946

ЦЕ ВИ ЗНАЙДЕТЕ У НАС

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
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дбання громадянами в
першочерговому поряд,
ку нових автомобілів з
урахуванням
вартості
зданих. Та вся біда в то
му, що Міністерство тор
гівлі СРСР не виділяє та
кі пільгові машини. Не
має фондів — немає й
отоварювання. Ми вже
протягом 1,5 року пи
шемо в Мінторг СРСР,
але відповідей не одер
жуємо взагалі.
Знаємо також, у»уто
рік обласний сп^
тоцентр «ВАЗавтотехоч/Слуговування» отовбрив во
діїв новенькими маши
нами. Але там вони їх
отримали (20 штук) пря
мо із заводу.
Отже, все упирається
в Міністерство торгівлі
СРСР. Як тільки пільго
вий фонд отримаємо, із
задоволенням обслужи
мо клієнтів!

На Кіровоградщині народилося немало пись
менників, чия творчість вийшла далеко за ме
жі рідного краю. Працівники дитячих бібліо
тек, звісно, більше цікавляться тими, хто писав
для дітей. Хто ж вони, улюбленці найменших
читачів! Із них назвемо лише цьогорічних
ювілярів.
14 лютого виповнилося 75 років з дня народ
ження Григорія Карева. Його твори—-про юних
захисників Вітчизни. «Я старався писати правду,
бо лише вона одна спроможна відтворити не
повторний образ і еелич подвигу юних ленін
ців у Великій Вітчизняній війні», — говорив
Г. Карев, автор книжок «Твій син, Одесо», «Па
лаючий берег», «Яшко Гордієнко» та інших.
«Вони загинули в нерівному бою на порозі
своєї юності; ще не вийшовши з дитинства»—

ці слова з книги Г. Карева «Йшли хлопчики у
вогонь» (Одеса: Маяк, 1982) можна було б узя
ти за лейтмотив життів і подвигів усіх юних
патріотів, котрі загинули в боротьбі з воро
гом в роки Великої Вітчизняної.
4 квітня минає 90 років із дня народження
Юрія Олеші, автора знаменитої казки «Три
товстуни». Втім, Ю. Олеша писав не тільки
казки. Безрадісне дитинство автора наклало
відбиток на оповідання «Людський матеріал»...
Все життя Юрій Олеша мріяв про «золоту по
лицю», де будуть зібрані всі його улюблені
книги. А сам зумів створити такі шедеври, які
увійшли до «золотого фонду» радянської лі
тератури.
У серпні 1919 року народився Євмен Доло
ман. У збірці «Проліски прагнуть сонця»

року, була класична українська
п’єса М. Старицького «Ой не хо
ди, Грицю...». Згодом за нею по
ставлено п’єси «Безталанна» Івана
Карпенка-Карого
(Тобілевича),
«Шельменко-денщик»
Григорія
Квітки-Основ’яненка,
«У
?ожець за Дунаєм» С. Гулакк^/гемовського, «Пошилися в дурні»
М. Кропивницького, «Назар Стодоля» Тараса Григоровича Шев
ченка та «Наталка-Полтавка» І. Кот
ляревського і М. Лисенка;
За перші два сезони з дванадця
ти прем’єр — сім українських кла.
сичних творів, у яких в основному
було використано музичний і дра
матичний матеріал. За свідченням
тих, хто починав усі ці спентаклі,
мали неабияний успіх у глядача
не тільки у Східнословацькому
краї, але по всій країні...
За 37 сезонів було інсценізова
но на сцені УНТ 36 нласичних п’єс
українських авторів. З інсценізова
них творів української класини
денні були поставлені
повторно
(як, наприклад, «Суєта», «Украде
не щастя», «Пошились в дурні»).
У середині п’ятдесятих
років
театр став повністю драматич
ним. І в перспективному його
плані до 1990 року заплановані
українські класичні п’єси. Хоче
ться нам позмагатися з такими
творами і авторами, як, наприк
лад, О. Кобилянська («У неділю
рано зілля копала»), М. Куліш
(«Маклена Траса»), О. Корнійчук
(«Правда»), М. Ірчан («Родина щіт
карів»), І. Микитенко («Соло на
флейті»), Іван Кочерга («Свіччине
весілля»), П. Мирний («Лимерівна»), Я. Галан («Під золотим ор
лом») та інші».
Нині вже І наведений вище лист,
і тодішня прем’єра «Суєти» нашо
го великого земляка — 258-а пре
м’єра УНТ — стали минувшиною.
Тією минувшиною, місце якої не
лише в музеях, а й у душах усіх,
йому дорога наша культура, істо
рія українського театру. Ще од
нією сторінкою цієї історії стали,
як бачимо, будні митців у Східнословацькому краї. Втім, колекти^4
театру о Пряшеві й сьогодні про
довжує свою подвижницьку діяль
ність. У час перебудови поступово
міцніють творчі контакти україн
ців, які живуть за кордоном, з Ук
раїною. Очевидно, відкриваються
й нові можливості для взаємови
гідних зв’язнів творчих колективів
Кіровоградщини й Східнословацького краю. Втім, сподіваюся про
довжити цю тему в наступних пуолікаціях.
М. ХОМАНДЮК.
На знімну: сцена з вис**в
ви Пряшівського УНТ «РЛартин Боруля» за І. Карпенком-Карим.

ЧИТАЧ ІНФОРМУЄ
(К., «Веселка», 1985) є його повість «Золоті
зерна», в в ній — слова: «Жменя зерна,
малий Сороколіт проніс крізь пекельні фронти
у шкіряному кисеті — живе. Федько, повер
нувшись по війні у Криничани, висіяв того ж
сорок п’ятого року сто грамів зерна. У 46-му-*
зібрав три кілограми пшениці. У 47-му—90...»Мабуть, у цьому і є сенс життя: добру спра
ву батьків, вчителів продовжують їхні ді™ и
учні. Сьогодення — це і пам’ять про минуле,,
і основа для майбутнього. Без літератури не
має минулого. Без творів, де, як у краплина
роси, відображається правда життя, — не мож
бути і правдивого майбутнього.
лг
м. ВИННИК,
бібліограф обласної бібліотеки для А1'
тей імені А. П. Гайдара.

-------------------------------------------- у»
хору
диригснтіо-хормейстерів
РРФСР. 13.55 — По Сибіру і Дале

кому Сходу. Документальні фільми
«Твої шляхи,
Якутіє»,
«Східний
Сибір». 16.55 — Служу Радянському Союзу! 17.55 — Хоней. Чемпіо
нат світу. Збірна ЧССР — збірна
Канади. У перервах — 18.40—-Но
вини. 19.30 — Вечірня казка. 20.30
— М. Сидельников. «Російські каз
ки». Концерт для 12 солістів. 21.00
— «Час». 21.50 — 3 фондів ЦТ. Ху
дожній телефільм «Формула кохан
ня». За мотивами повісті О. Толсто
го «Граф Каліостро». 23.15 — Но
вини. 23.25 — Ранкова пошта (по
втор).
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А ЦТ (1 програма)
6.30 — 120 хвилин. 835 — Фут
больний
огляд.
9.05 — «Молода
дружина». Художній фільм. 10.40 —
Новини. 10.50 — У світі
тварин.
11.50 — Зустріч з ансамблем скри
палів
Сибіру.
15.30 — Новини.
15.45 — Відкритий рояль. Ф. Шопен. Полонез до-дієз мінор. Скерцо
до-дієз мінор Не 3. 16.15 — Доку
ментальні телефільми про еколо
гію «Тайговий репортаж», «Ні в
казці сказати...». 16.55 — Новини.
17.00 — Дитяча година. З уроком
французької мови. 18.00 — Як ми
відпочиваємо. 18.30 — У Прокура
турі СРСР. Про дотримання
тру
дових прав неповнолітніх. 18.40 —
Сьогодні у світі. 18.55 — Автопорт
рет. Ми і економіка. 19.40 —Б. Кіфф.
«Прищучив». Фільм-вистава
Мос
ковського театру-студії під керу
ванням О. Табакова. Прем’єра. 21.00
— «Час». 21.40 — Хоней. Чемпіо
нат світу. Збірна Швеції — збірна
СРСР. У перервах — 22.10 — Про
жектор перебудови. 23.00 — Сьо
годні у світі.

А УТ
16.30 — Новини. 16.40 — Соняч
не коло. 17.10 — «Довір’я». Огляд
листів. 17.30 — У колі друзів. (Кі
ровоград). 13.35 — День за днем.
(Кіровоград).
18.55 — Слайдохвилинка. (Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Стосується
кожного. Народний рух і навноло
нього. Передача 2. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Все про кіно. 22.50 — Вечірній віс
ник.

А

ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Від
печі». Науково-популярний фільм.
8.35, 9.35 — Історія. 8 кл. Робітни
чий рух 70— 80-х років XIX ст. і
початок
розповсюдження
марк
сизму в Росії. 9.05 — Італійська
мова. 1 рік навчання. 10.05 — Уч
ням ПТУ.
естетичне
виховання.
Музина. 10.35, 11.35 — О. Твардовський. Сторінки життя і творчості.
10 кл. 11.05 — Російська
мова.
12.05 — «Пейзаж очима спринте
ра». Художній телефільм. 13.10 —
Новин**- 13.15 — Російське хорове
мистецтво.
Концерт
змішаного

піонат СРСР. Суперфінал. Чолові
ки. Матч за 1 місце. «Жальгіріс» —
«Будівельник». У перерві 19.55 —
Вечірня казка. 21.00 — «Час». 21,40
— Г. Запольська.
«Мораль
пані
Дульсьної». Телевистава.
Части
на 1. 23.00 — Новини. 23.10 —Г. Запольська.
^Мораль
пані
Дульської». Телевистава. Частина 2,

Мтоцок
25 КВІТНЯ

понеділок

роботу органів УКДБ по розкрит
тю злочинів, здійснених під
час
війни зрадниками Батьківщини у
Харкові. 19.15 — Баскетбол. Чем

▲ ЦТ (1 програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мульт
фільми. 9.00 — Хоней. Чемпіонат
світу.
Збірна
Швеції — збірна
СРСР. 11.00 — Новини. 11.10 — Ди
тяча година. З уроком французь
кої мови. 12.10 — Це було... було...
15.30 — Новини. 15.40 — Закарпат
ські візерунки. 16.15 — Сільські
горизонти.
Документальні
теле
фільми. «Хочу стати господарем»,
«Зерно рожевої пшениці». 17.05 —
Новини. 17.10 — Здрастуй, музико!
18.00 — Додаток до програми «...До
шістнадцяти і старші».
18.45
—
Сьогодні у світі. 19.00 — Це
ви
можете. 19.30 — Прем’єра мульт
фільму «Син орлиної печери». 19.55
— Камера дивиться у світ. 21.00 —
«Час». 21.40 — Фільми кінорежисе
ра О. Сокурова. «Скорботна нечу
лість». Вперше. 23.15 — Сьогодні
у світі. 23.30 — Актуальний об’єк
тив. Прем’єра документального те
лефільму «Роздоріжжя».

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Все про
кіно.
10.35 — Шкільний
екран.
9 клас. 11.05 — Доброго вам здо
ров’я. 11.40 — Шкільний
екран.
10 клас. 12.10 — Новини. 16.30 —
Новини. 16.40 — Для дітей.
«Ве
селка». 17.10 — Науково-популяр.
ний фільм. 17.30 — Господарем на
землі.
18.00 — Документальний
фільм.
18.30 — Молоді
голоси.
Концерт. 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — «Надвечір’я». Переда
ча для людей старшого віку. 20.30
—
Науково-популярний
фільм
«Елегія» у стилі ЕКО». 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— «Дума Кобзарева». Літературномузична композиція. В перерві —
23.25 — Вечірній вісник.

А

ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «І по
мах слухняного крила». Науковопопулярний фільм. 8.35, 9.35 — Ге
ографія. 7 кл. Стихійні
природні
явища. 9.05 — Французька мова.
1 рік
навчання.
10.05 — Учням
ПТУ. Етика І психологія сімейного
життя. 10.35, 11.35 — Історія. 6 кл.
Мистецтво
епохи
Відродження.
11.05 — Французька мова.
2 рік
навчання. 12.05 — Хокей. Чемпіо
нат світу. Збірна ЧССР — збірна
Канади. 2 і 3 періоди. 13.25 — Но
вини. 13.30 — «Звинувачується ве
сілля». Художній фільм з субтит
рами. 14.45 — Ритмічна гімнасти
ка. 17.00 — Телестудії міст РРФСР.
Програма Красноярської студії те
лебачення. 17.35 — «Дорога через
шість річок». Документальний те
лефільм. 18.00 — Новини. 1^-Ю —
З наших Фондів. Концерт Дрезден
ської штаатскапели. 18.35 — «Без
строку давності». Теленарис. Про
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д ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Пре
м’єра мультфільмів. 8.55 — Здрас
туй, музико! 9.45 — Камера диви
ться у світ. 10.50 — Новини. 11.00
— Клуб мандрівників. 12.00 — За
прошує Свердловський
оперний.
15.30 — Новини. 15.40 — Програма
передач. 15.45 — Портрет сучасни
ка. Прем’єра документального те
лефільму «Вулканолог». 16.15 —
Музична скарбниця. Л. Бетхсвен.
Симфонія № 5.
16.50 — Новини.
16.55 — Дитяча година. З уроком
англійської мови.
17.55 — Екран
друзів. Сучасний польський кіне
матограф. 18.55 — Футбол. Відбірковий матч чемпіонату світу. Збір
на СРСР — збірна НДР. У перерізі
— 19.45 — Сьогодні у світі. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Музика в ефірі. Час
тина 1. 22.50 — Сьогодні у світі.
23.05 — Музика в ефірі. Частина 2.

▲ УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Чорно
биль» два кольори часу. 10.15 —
Всесоюзний
конкурс
альтистів.
11.10 — Село
і люди.
11.40
—
Шкільний екран. 7 клас. 12.10 —
Новини. 12.20 — «Чорнобиль» два
кольори часу, фільм 2-й. 16.30 —
Новини. 16.40 — Музичний фільм
«Здрастуй, весно». 16.55 — «Чор
нобиль» два кольори часу, фільм
3-й. 18.00 —' День за днем. (Кіро
воград). 18.15 — «Спадщина». На
родні умільці с. Цвітного
Олександрівського
району.
(Кірово
град). 19.00 — Актуальна намера.
19.30 — Оперативний пост
«АК».
19.40 — Спогади про майстра. Ве
чір фортепіанної музики
пам’яті
Г. Нейгауза. (Кіровоград). 20.10 —
«Усім миром». Громадсько-політич
на програма. 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — Про.
жентор перебудови.
21.50 — Ху
дожній фільм «Зелений фургон».
1 серія. 23.05 — Вечірній вісник.

А

ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Очи
ма зоолога». Прем’єра науково-по
пулярного фільму. 8.35, 9.35 — Фі
зика. 8 кл. Зроблено у гуртку тех
нічної творчості. 9.05 — Німецька
мова. 1 рік навчання.
10.05
—
Л. Толстой. «Війна і мир». 10.35 —
Діалог з комп’ютером. 11.20 — Ні
мецька мова. 2 рік навчання. 11.50
— Г. Запольська.
«Мораль
пані
Дульської». Телевистава, Частина
1 і 2. 14.30 — Новини. 14.35 — Пре
м’єра
документального
фільму
«Тишко Гартний». 17.05 — Телесту
дії міст РРФСР. «Несвобода...». Яка
вона?». Програма Тульської студії
телебачення.
17.55 — Д. Брубек.
Композиція для двох фортепіано.
18.05 — Новини. 18.15 — Концерт
оркестру народних
інструментів.
18.35 — Мультфільми «Ведмежа І
Той, хто живе у річці», «Мавпа з
острова
Саругасима»,
«Пригоди

В. Познера з радянською молоддю,
20.00 — Вечірня казка.
20.15
—
...До шістнадцяти і старші. 21.00 —
«Час». 21.40 — «Танці навколо па
рового
котла».
Художній
теле
фільм. 1 і 2 серії. Прем’єра. 23.50

Огірочка». 19.05 — Телестудії міст
РРФСР. «Сиреніківські
зустрічі».
Програма
Магаданської
студії
телебачення. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Держтелерадіо Вірмен
ської РСР. Програма Вірменського
телебачення. 21.00 — «час». 2 їли
— Прожентор перебудови.
Ілюзіон.
Художній
фільм.
Менд». і серія. 23.15 — Новини.

А ЦТ (І програма)
я ЗО — 120 хвилин. 8.35—МультгЬіпьми «Дерево і кішка», «Кінь»,
?Дра7 бара, ОУ*’- 9.05,- Футбол.
Відбірковий матч чемпіонату світу.
Збірна СРСР - збірна НДР. 10.45
— Новини. Ю.Ь5 — Дитяча година.
З уроном англійської мови. 11.55Російські
народні
пісні
співає
I. Акчарова. 15-30 — Новини. 15.45
— р Штраус. Соната
мі-бемоль
мажор для скрипки і фортепіано.
16.15 — Прем'єра документально
го фільму «Житгя пана де Мольєра»: 16.45 - Концерт артистів Аф
ганістану. 17.Ю — Новини 17.15...До шістнадцяти і старші. 18.00 —
Партком і перебудова. 18.45 —Сьо
годні у
™ 9 00 мГ ф<?льклор
Польщі.
К|нопанорама.
21.00 — «Час». 21.40 — Хокей. Чем
піонат світу. Матч команд фіналь
ної групи. У перервах — 22.10 —
Стрілецький спорт. Чемпіонат сві
ту. 23.00 — Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини 9.20 — Докумен
тальний фільм. 9.40 — Для дітєй.
«Канал» «Д*- ’«»ІО — «Музичний
монолог лікаря». Авторські
пісні
Є. Драча. 11-40 — Шкільний екран.
9 клас. 12.15 — Новини. 12.25 —
Виступає державним оркестр
на
родних інструментів Узбекистану.
16.30 - Новини. 16.40 - Для дітей.
«Веселка».
17.10 — Республікан
ська фізико-математична
школа.
17.40 — Документальний
теле.
фільм. 18.00 — «Шляхом оновлен
ня». 18.30 — Фільм-концерт «Наша
сестра — оперета». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Телелресклуб «Зворотний зв’язок». В
пе
редачі
бере
участь
начальник
Державтоінспекції Кіровоградської
області О. П. Барбінов. (Кіровоград).
20.40 - На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Молодіжна студія
«Гарт». 23.40 — Світ поезії Т. Г.
Шевченко. «І мертвим і живим».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
уково-популярні
фільми
студії
«Центрнаукфільм». 8.45, 9.45
—
Природознавство. 4 кл. 9.05 — Іс
панська моєа. 1 рік навчання. 9.55
— Художники
революції.
10.35,
11.35 — А. Чехоо. «Вишневий сад».
9 кл. 11.05 —Іспанська мова. 2 рік
навчання. 12.05 —- Ілюзіон. Худож
ній фільм «Міс
Менд». 1 серія.
13.30 — Новини. 13.35 — «Зустріч,
яка не відбулася». Документальний
фільм .17.05 — Прем’єра докумен
тального
фільму
«Громадянин».
17.50 — За безпеку руху. 17^5 —
Хокей.
Чемпіонат
світу.
Матч
команд фінальної групи. У перер
ві — 18.40 — Новини. 19.30 — Ве
чірня казка. 20.30 — Концерт без
публіки. 21.00 — «Час». 21.4?
—
Ілюзіон.
Художній
фільм
«А/ІІс
Менд». 2 серія. 22.50 — Новини.
23.00 — Ілюзіон. Художній фільм
«Міс Менд». З серія.

— Новини.
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А ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)

6,30 — 120 хвилин. 8.35 — Хокей.
Чемпіонат світу. Матч команд фі
нальної
групи.
10.35 — Новини.
10.45 — Мультфільми. 11.15 — Кінопанорама. 15.30 — Новини. 15.40
— Документальні фільми телесту
дій ксаїни. «У Старочеркаську на
свято»,
«Полонений
вітрилами».
16.20 — Наші пісні — друзям. 1о.3$
— Новини. 16.40 — Образ. Літера
турна
гра для старшокласників.
18.10 — Інтерсигнал. 18.40 — Сьо
годні у світі. 18.55 Концерт з тво
рів А. Мелінова. 19.45 — Репортаж
Із засідання Ради Міністрів СРСР.
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Це було.., бу
ло... 22.10 — Погляд. 23.55—Мульт
фільми для дорослих.

6.30 — 120 хвилин. 8,30 ~ До
машня академія. 9.00 — Українські
музики. 9.20 — Живи, земле! Еко
логічна програма. 10.20 — Залу
чення. Літературна передача. 10.50

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Концерт
ансамблю «Російська пісня». 10.05
—
«Лисиця, що впала з неба».
Лялькова вистава. 11.10 — Співає
заслужений артист РРФСР С. За.
харов. 11.55 — Новини. 12.05 —
Молодіжна студія «Гарт». 16.30 —
Новини. 16.40 — «Екран молодих».
17.20 — Музичний фільм «Як
за
нашим двором». 17.30 — Колектив
і п’ятирічка.
18.00 — Телефільм
«Як живеш голово?». 18.30 —Фільмконцерт
«Балтійська
веселка».
19.00 — Актуальна камера. 19.30—?
«Темп». Телерадіопереклик. 20.30 —
«Тиждень».
Інформаційно-публі
цистична програма.
(Кіровоград).
20.50 — Ца добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
пере
будови. 21.50 — Художній
теле
фільм «Зелений фургон». 2 серія.
23.00 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 *- Гімнастика. 8.15 — Пре
м’єра науково-популярного фільму
«У саду Ісроніма Босха». 8.35 9.35,—
Музика. 1 кл. Інструменти симфо
нічного оркестру. 9.05 — Англій
ська мова. 1 рік навчання. 10.05 —
Учням ПТУ. Й.-В.
Гете. «Фауст».
10.35 — Історія. 7 кл. «Наук і справ
великих трудівник». В. Татищев.
11.20 — Англійська мова. 2 рік на
вчання. 11.50 — Ілюзіон. Художній
фільм «Міс Менд». 2 серія. 13.00 —
Новини. 13.05 — Ілюзіон. Художній
фільм «Міс Менд». З серія. 14.00 —
Ритмічна гімнастика. 14.45 — «На
віщо людині дах». Документальний
фільм. 17.05 — У. Уолтон. Концерт
для альта з оркестром.
17.35 —
Новини.
17.45 — Держтелерадіо
Азербайджанської РСР. Час і долі.
18.50 — «Хвости».
Мультфільм.
19.05 — Реклама. 19.10 — Держте
лерадіо Молдавської РСР. Молодіж
на хвиля. 20.00 — Вечірня казна.
20.15 — Ритмічна гімнастика. 21.00
— «Час». 21.40 — Прожектор пере
будови. 21.50 — Екран друзів. «Про
щальна мазурка». 1 і 2 серії. 23.55
— Стрілецький спорт. Пневматич
на зброя. Чемпіонат світу. 00.10 —
Новини.

і

— Концерт майстрів мистецтв НДР.
11.25 — Пам’ятний загиблим
від
кохання. Скульптор Вадим Сидур.
12.00 — Очевидне — неймовірне.
13.00 — Зустріч з народним депу
татом СРСР, Героєм Соціалістичної
Праці, головою колгоспу ім. В. І.
Леніна В. Стародубцевим в
Кон
цертній студії Останкіно. 14.00 —
В країнах соціалізму. «Югославія,
весна 1989». 14.35 — Новини. 14.40
— Фільми за участю Андрія Миронова. «Неймовірні пригоди італій
ців у Росії». 16.20 — Концерт ан
самблю
«Єнін Но Каі»
(Японія).
16.40
Міжнародна
програма.
17.40 — 15 хвилин із життя жінки.
17.55 — Хокей. Чемпіонат
світу.
Матч команд фінальної групи. У
перерві — 18.40 — I Всесоюзний
конкурс краси. 20.40 — Супутник
телеглядача. 20.50 — Грає Держав
ний квартет ім. Д. Шостановича.
21.00 — «Час». 21.40 — Хокей. Чем
піонат світу. Матч команд фіналь
ної групи. У перерві — 22,10 —
Стрілецький спорт. Чемпіонат сві
ту. 23,35 — До І після опівночі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50
В концертних
залах України. 10.40 — Чудитинство. 11.10 — Автомеридіан. 11.40
— Новини. 11.55 — Доброго
вам
здоров’я. 12.40 — В. Дозорцев. «Сні
данок
з
невідомими».
Вистава.
15.10 — Концерт малого симфоніч
ного оркестру
СРСР.
16.15
—
«Скарбниця пам’яті». 17.00 — Ме
лодії «Червоної рути». 18.15
—
Скарби музеїв України. 18.30 — Са
тиричний об’єктив. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Оператив
ний пост «АК». 19.40 — «Сонячні
кларнети». Самодіяльні
художні
колективи Тернопільської області.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Кубок СРСР з фут
болу, «Динамо» (Київ) — «Торпе
до» (Кутаїсі). У перерві — 22.25 —»
Вечірній вісник. 23.40 — Світ по
езії Т. Г. Шевченко. «Титарівна».

А

ЦТ (II програма)

8.40 — Гімнастика. 8.20 — Сіль
ська година. 9.20 — Повтор на ва
ше прохання. Найбільший музей
світу. Лувр. 4 і 5 серії. 10.20 — Кінопубліцистина союзних республік.
Прем’єра
документальних
теле
фільмів. 11.15 — Артисти
цирку
Єрмолаєви. Фільм-концерт. 12.00 —
«Таємниця золотої гори». Художній
фільм з субтитрами. 13.10 — Доку
ментальні фільми фестивалю «Глас
ність», «Храм». 14.10 — «В країні
невивчених
уроків». Мультфільм.
14.30 — Показують театри країни.
О. Арбузов. «Переможниця». ФІльмвистава
Ленінградського
театру
ім. Ленради. Прем’єра. 16.25 — За
безпеку руху, 16.30 — Телевізій
ний музичний абонемент. 17.30 —
Фільми студій союзних республік.
«Захват». Вперше. 18.45 — «Що є
Істина?». Зустрічі Ф. Донахью
і

ЗО КВІТНЯ

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.15 — Ритмічні
гімнастика. 8.45 — Тираж «Спорт
лото». 9.00 — 3 ранку раненько.
Розважально-пізнавальна
переда
ча для дітей. 10.00 — Служу
Ра
дянському Союзу! 11.00 — Ранко
ва пошта. 11.35 — Навколо світу.
Альманах. 12.35 — В гостях у каз
ки. «Біляночка і Розочка». Худож
ній фільм. 14.00 — Музичний кіоск.
14.30 — Здоров’я. 15.15 — Мери
діани дружби. Концерт художніх
колективів міст-побратимів.
15.45
— Прошу слова. Виступ письмен
ника В. Распутіна. 16.00 — Пре
м’єра мультфільму. 17.00 — Сіль
ська година. 18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 — Прем’єра мульт
фільму «Весела карусень». 19.00 —
КВН-89. 21.00 — «Час». 21.40
—
Здрастуйте, лікарю! 21.55 — Твор
чий вечір народного артиста СРСР
Ю. Григоровича у Великому теат
рі Союзу РСР. 23.55 — Футбольний
огляд. 00.25 — Новини.

А УТ
9,00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика.
9.50 — «У
неділю
вранці». Інформаційно-музична про
грама. 10.50 — «Тарасові шляхи».
Передача четверта. 11.50 — Кон
церт духової музики. 12.35 — Но
вини. 12.50 — Село і люди. 13.20 —
Програма «Братерство». 14.05
—
Мультфільм на замовлення. 15.05
— Прем’єра відеофільму «Амери
кою пішни». 16.00 — Слава солдат
ська. 17.00 — Ви нам писали. 17.30
— Кубок європейських чемпіонів
з гандболу. Фінал. Жінки. 19.00 —
Актуальна намера. 19.30 — «Відеомлин». Музично-розважальна про
грама.
20.30 — Науково-популяр
ний фільм «...Про коників». 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Вперше на екрані худож
ній фільм «Хочете—любіть, хоче
те — ні». 22.50 — Вечірній вісник.

А

ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку, ставай! 8.20
— Сибір на екрані.
Кіножурнал.
8.30 — «Прощальна мазурка». Ху
дожній фільм. 1 і 2 серії. 10.40 —
Держтелерадіо Української
РСР.
Молодіжна студія «Гарт». 11.40 —
Мультфільм «Здійснення бажань».
12.10 — Прем’єра документальних
телефільмів із циклу «Земля три
воги нашої». 13.15 — Концерт ста
ровинної музики.
13.45 — Доку
ментальні фільми фестивалю «Глас
ність», «Адоніс 14». 13.55 —П. Чайковський. «Євгеній Онєгін». Лірич
ні сцени. 16.45 — Спорт і особис
тість. «Мій тренер». 17.15 — Зеле
на лампа. 18.30 — Кіносерпантин.
Дубль-1. 20.00 — Вечірня
казка.
20.15 — Кіносерпантин.
Дубль-2.
21.00 — «Час». 21.40 — Здрастуйте,
лікарю!
21.55 — Кіносерпантин.
Дубль-3. Прем’єра художнього те
лефільму «Троянда у смітті». 00.25
— Новини.

2
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Карний розшук повідомляє:
Допоможіть знайти людину! ЗО березня 1989
року безвісти пропав Ковальов Віктор Анатолійо
вич, 1971 року народження (зи бачите його на фо
то), який проживав за адресою: провулок Львів
ський, 6.
Відділення карного розшуку Ленінського РВВС
звертається до громадян, можливо, комусь відомо
про долю Віктора, повідомте, будь ласка, по те
лефону 97-7-48 (карний розшук).

Розпочався легкоатлетичний пробіг Керч — Сева
стополь — Одеса — Київ, присвячений 45-річчю виз
волення Радянської України від німецько-фашист
ських загарбників.
Його маршрут пролягатиме через сім областей рес
публіки, у тому числі й через Кіровоградську.

* * *
За здійснення тяжкого злочину розшукується
Лучин Володимир Миколайович, 1943 року народ
ження, що раніше неодноразово засуджувався.
Проживав у місті Кіровограді по вулиці К. ЛАаркса, 36, кв. 20.
Його прикмети: високого зросту, міцної статури,
волосся темне, пряме, обличчя смагляве.

Особливі прикмети: відсутня голінка правої но
ги (протез).
Громадяни, допоможіть розшукати злочинця.
Нагадуємо телефони чергової частини УВС обл
виконкому: 97-3-02, 97-7-02. Звертайтеся також
по телефону 97-7-48 (карний розшук Ленінського
РВВС) або 97-5-09 (чергова частика Ленінського
райвідділу міліції).
Карний розшук чекає на допомогу.

Наш кор.

Ковзани замінили ролики
Хокейна команда
«Зі
рочка» дитячо-юнацького
спортивно-технічного клу
бу ЖКО ВО по сівалках
«Червона зірка»
готува
лась до фінального турні
ру юних хокеїстів... на ро
ликах. Лише сім календар
них днів протягом
осін
ньо-зимового періоду три
мався лід. Так що запла
нованої підготовки не ви
йшло. До всього, в області
юним хокеїстам так і не
знайшлося спаринг-партне*

рів, отож товариські
зу
стрічі гравці команди про
водили між собою.
І ось наприкінці берез
ня в Сєвєродонецьку Ворошиловградської області
стартував фінальний тур
нір юних хокеїстів на при
зи ЦК ВЛКСМ «Золота
шайба».
...Боротьба була впер
тою і запеклою. Посівши
друге місце в підгрупі,
«Зірочка» здобула право
грати у матчі за третє

місце
з
полтавчанами.
Хлопчаки не підвели. 3:1 —
перемога, а з нею — пер
ше в історії призове міс
це наших земляків на по
дібних турнірах. Як
тре
нер
відзначаю вагомий
внесок в успішний фініш
Віталика Задоєнка, котрий
у поєдинку з полтавчана
ми закинув усі три шайби

В. БЕЗСМЕРТНИЙ,
педагог - організатор
ЖКО БО по сівалках
«Червона зірка».

«Кривбас»
«Закарпаття»
«Нива» Тр
«Ворскла»
«Зоря»
«Полісся»
«Новатор»
«Маяк»
«Океан»
«Прикарпаття»
«Колос»
«Чайка»
«Кристал»
«Авангард»
«Торпедо»
«Динамо»
«Дніпро»
«Нафтовик»
СКА
«Шахтар»
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«Суднобудівник»
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Вовче рішення

У лісі Заєць шуму наробив:
«Ану вилазьте всі із-яід кушів!
Минула небезпека.
Від Лева вість приніс Лелека.
В папері тім все сказано і коротко, і ясно:
Повинна бути демократія і гласність!
Хай Вовк попробує тепер Овечку взяти,
Чи в курнику Лисиця побувати,
д чи Кабан попідривать городи —
Ми виведемо їх на чисту воду...».
Дійшла до Вовка Заяча балаканина,
Вовк в ту хвилину
Всю Лисячу й Кабанячу громаду
Гукнув на раду.

Порадившись, вони рішили живо:
«Судити Зайця слід, він виступає проти
колективу!»,
♦ *
* *
Усім сьогодні ясно,
Що демократія і гласність—це прекрасно,
І зрозуміло теж без слів,
Шо слід міцніше братись за Вовків,
Щоб ці номенклатурнії чинуші
Не прикривали колективом чорні душі,
Віктор ЧОРНОГОР.
с. Нова Прага,
Олександрійський район.
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на спеціальність «Російська мова і література» — 3 ро
(усно і письмово), історії
фізико-математичний. Спеціальності: «Математика і СРСР (усно);
на спеціальність «Українська мова і література» —
фізика» (денне навчання), «Математика з основами ін
форматики і обчислювальної техніки» (денне навчання), з української мови і літератури (усно і письмово), істо
«Фізика з основами інформатики і обчислювальної тех рії СРСР (усно);
ніки» (денне навчання).
на спеціальність «Фізика й інформатика» — з фізики
Філологічний. Спеціальності: «Українська мова і лі (усно), математики (усно), російської або української
тература» (денне і заочне навчання); «Російська мова мови і літератури (письмово);
*
на спеціальність
«Математика
— з маі література»
(денне і заочне навчання);
_ _________
к ,
- у й інформатика»
,
Історичний. Спеціальності: «Історія з додатковою спе- тематики (усно і письмово), російської або українсько?
ціальністю педагогіка» (денне навчання); «Історія» (за- мови і літератури (письмово);
на спеціальність «Математика і фізика» — з матема
очне навчання);
Педагогічний. Спеціальності: «Педагогіка і методика тики (усно), фізики (усно), російської або української
початкового навчання» (денне і заочне навчання); «Пе мови і літератури (письмово);
на спеціальність «Фізична культура» — з спеціальнос
дагогіка і методика початкового навчання і образотвор
че мистецтво» (денне навчання); «Педагогіка і методика ті (легка атлетика, гімнастика, плавання), біології (усно),
(пись
початкового навчання і хореографія» (денне навчання); російської або української мови і літератури
Іноземних мов. Спеціальності: «Англійська та німець мово);
ка мови» (денне навчання); «Німецька та англійська мо
на спеціальність «Англійська та німецька мова» —
ви» (денне навчання);
з англійської мови (усно), української мови і літератури
(усно), російської або української мови і літератури
Музично-педагогічний. Спеціальності: «Музика з до
датковою спеціальністю педагогіка» (денне навчання); (письмово);
на спеціальність «Німецька та англійська мови» --«Музика» (заочне навчання).
Фізичне виховання. Спеціальність: «Фізичне вихован з німецької мови (усно), української мови і літератури
(усно), російської або української
мови і літератури
ня» (денне і заочне навчання).
(письмово);
У педагогічний інститут приймаються особи, які мають
на спеціальності «Історія та педагогіка», «Історія» —
нахил або досвід роботи з дітьми, за рекомендаціями з історії СРСР (усно), української мови
і літератури
педагогічних рад шкіл, органів народної освіти, трудо
(усно), російської або української
мови і літератури
вих колективів, міських та районних комітетів комсомо(письмово);
звільнені у запас
протягом
лу, військовослужбовці,
на спеціальності «Музика та педагогіка», «Музика» —
трьох останніх років.
з основного музичного- інструмента,
теорії музики
к
'
. ’
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Вступні екзамени проводяться за програмою серед сольфеджіо, російської або української мови і літера
ньої загальноосвітньої школи.
тури (письмово);
на спеціальність «Педагогіка і методика початкового
Учителі (викладачі), які мають середню педагогічну
освіту і стаж педагогічної роботи не менше року, за навчання» — з математики (усно), української мови і
раховуються на навчання без відриву від виробництва літератури (усно), російської або української мови і лі
з відповідної спеціальності за направленням
органів тератури (письмово);
народної освіти на основі результатів співбесіди без
на спеціальність «Педагогіка і методика початкового
навчання та образотворче мистецтво» — допусковий
вступних екзаменів.
Вступники складають екзамени залежно від обраної екзамен: з малювання, живопису; конкурсні екзамени:
спеціальності з таких дисциплін:
3 математики (усно|, української мови і літератури (ус-

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
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ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
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Поїзд рушив?
Черговий тур чемпіонату країни з фут.
болу у шостій зоні другої ліги чітко ви
значив
аутсайдерів
першості.
Серед
них — кіровоградська «Зірка».
<Як це
не дивно...» не скажеш: команда йшла до
цього, з року в рік «завойовуючи» непри
ємне звання міцного аутсайдера.
Цікаву розмову болільників
довелося
мені почути під час останнього
матчу
«Зірки» з «Нафтовиком»:
— Хоч би очко взяти.., — сказав один.
— Та ні, хай програють, — відповів ін
ший. — Адже те очко лише сховає коман
ду у хвості таблиці. А місце «Зірки» —
останнє. І тільки так вона приверне до
себе увагу місцевих спортивних влад.
Я погодився з другою думкою. Отже,
такий вигляд:
турнірна таблиця має —
—-------“
О
І
ВІ Н п
М
2 16 — 10
1
13
9 6
«Волинь»
0
5
13
73
9
4
«Буковина»
12
‘ 5 2 2 12 — 6
9
«Нива» В
12
_
5 2 2 11—5
9
«Поділля»
8- 3
12
9 4 4 1
«Кремінь»
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но), російської або українсько" мови ї літератури (пись
мово);
на спеціальність «Педагогіка і методика початкового
навчання та'хореографія» — допусковий екзамен з хо
реографії; конкурсні екзамени: з математики
(усно),
української мови і літератури (усно), російської або ук
раїнської мови і літератури (письмово).
Особи, які закінчили середню загальноосвітню шко
лу з золотою (срібною) медаллю, випускники середніх
спеціальних навчальних закладів, що одержали диплом
з відзнакою, складають один
конкурсний екзамен з
предметів, які виділені жирним шрифтом. При одер
жанні оцінки «п ять» вони звільняються від складання
інших екзаменів, а при одержанні оцінки «чотири» або
«три», складають екзамени з усіх дисциплін.
Конкурсний відбір вступників до вузу проводиться
згідно з правилами прийому до вищих навчальних за
кладів СРСР.

Військовослужбовці,
звільнені з дійсної
військової
служби, які користуються урядовими пільгами, дітисироти та діти, котрі залишились без опіки батьків, які
на вступних екзаменах одержали позитивні оцінки, за
раховуються поза конкурсом.
На навчання без відриву від виробництва приймаються
особи, які працюють за фахом обраної спеціальності,
крім спеціальностей «Російська мова і література», «Ук
раїнська мова і література», «Історія», «Музика».
Прийом заяв: на денне навчання з 25 червня по 15
липня, на заочне — з 20 квітня по 31 травня.
Вступні екзамени проводяться: на денне навчання —
з 16 липня, на заочне навчання — з 1 червня.
Вступники подають такі документи:
заяву на
ім’я
ректора інституту за встановленою формою, документ
про середню освіту (оригінал), рекомендацію, характе
ристику зі школи або останнього місця роботи, медичну
довідку (форма № 086-у), шість фотокарток 3X4 см.,
паспорт і військовий квиток (подаються особисто).
Особи, які мають стаж роботи, подають витяг з тру
дової книжки (книжки колгоспника).
Студенти денної форми
навчання
забезпечуються
гуртожитком та стипендією на загальних підставах.
Адреса: 316050, м. Кіровоград, вулиця Шевченка, 1,
педінститут, приймальна комісія.
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