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З 4 по 16 липня в Радянському Союзі гостюватиме жіноча 
футбольна команда з Югославії «Максимір» (Загреб) — неод
норазовий переможець першості Югославії, починаючи з 1980 
року. Команда мас досвід зустрічей з кращими жіночими 
клу/бами ФРН (нинішній чемпіон Європи), Франції, Італії, 
Аєстрії, Кіпру та Інших. Футболісток «Максиміру» вирізняє 
витончена майстерність, атлетичність, любов до футболу.

«Максимір» проведе в СРСР шість зустрічей. ДВІ З НИХ — 
І НАШІЙ ОБЛАСТІ! СЬОГОДНІ, 8 ЛИПНЯ О 19.00 ВОНИ ЗІ
ГРАЮТЬ... ОДРАЗУ З ДВОМА КОМАНДАМИ. ЯК ЦЕ!.. ВТІМ 
ПРО ВСЕ ДІЗНАЄТЕСЬ НА СТАДІОНІ СК «ЗІРКА». Скажемо 
тільки, що далеко не всі чоловічі команди здатні розрахову 
вати на успіх у матчі з югославмами.

Заключний матч сеого турне «Мансимір» проведе 16 липня 
на Республіканському стадіоні з однією з кращих жіночих 
команд СРСР — київською «Ареною».

Але то буде 16-го. А сьогодні югославки в гостях у Кірово
граді, завтра — в Олександрії. Початок матчів — о 19.00.

Подібного видовища ще не було. І, можливо, не скоро бу
де... Отож поспішайте придбати квиток, бо місця, мабуть, ви
стачить не всім...
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29 червня в Москві, в залі за

сідань Верховної Ради СРСР, під 
головуванням Голови Верховної 
Ради СРСР М. С. Горбачова про
довжила роботу перша сесія 
Верховної Ради СРСР.

Відкриваючи засідання, М. С. 
Горбачов дав роз’яснення з про
цедурних питань. Деякі депутати, 
сказав він, вважають, що обгово
рення кандидатур до складу 
уряду має затяжний характер, ба
гато промовців повторюються. 
Депутати пропонують кандидату
ри на пост заступника Голови Ра
ди Міністрів СРСР обговорювати 
так, як це вже склалось на прак
тиці, а по кандидатурах на мі
ністерські пости заслуховувати 
повідомлення голів відповідних 
комітетів Верховної Ради СРСР. 
Це, звичайно, не виключає того, 
що з разі потреби кандидатаміна 
міністерські пости можна буде 
ставити запитання з важливих і 
актуальних проблем, щоб чіткіше 
прояснити і позицію кандидата, і 
ситуацію з тій сфері, в якій він 
працює.

Депутати приймають рішення 
проводити обговорення кандида
тур протягом 45 хвилин.

Вноситься пропозиція призна
чити заступником Голови Ради 
Міністрів СРСР, головою Бюро 
Ради Міністрів по соціальному 
розвитку О. П. Бірюкову.

Кандидат у члени уряду, відпо-

відаючи на запитання депутатів, 
розповіла про нинішній стан І 
перспективи розвитку соціально
го комплексу. Вона говорила про 
підготовку закону про пенсійне 
забезпечення. О. П. Бірюзова 
відзначила, що вже цього року 
він буде поданий Верховній Раді 
і винесений на всенародне обго
ворення. Рекомендована пози
тивно висловилася за розробку 
державшої програми поліпшення 
становища жінок, яка б торкнула
ся всіх сторін їх життя. Потрібні 
напружені зусилля для піднесен
ня охорони здоров’я. Треба зняти 
всі обмеженая, що забороняють 
відомствам і підприємствам бу
дівництво на свої кошти курортів 
і профілакторіїв.

Після обговорення кандидатури 
О. П. Бірюкової, в ході якого бу
ло висловлено зауваження, поба
жання', ставилось питання, чи не 
надто багато галузей і сфер від
носиться до Бюро по соціально
му розвитку. Внесено пропозицію 
про створення у складі цього 
Бюро самостійного підрозділу, 
який займався б духовною, гума
нітарною сферою. Промовці го
ворили про поліпшення життя 
інвалідів.

Більшістю голосів депутати при
значають О. П. Бірюкову заступ
ником Голови Ради Міністрів 
СРСР.

Вноситься пропозиція призна-

* * *
Чергове спільне засідання 

Союзу і Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР відбулося 
ЗО червня в Кремлі. Голозуваз . 
засіданні Голова Верховної 
СРСР М. С. Горбачов. Депутати 
продовжили обговорення ПрОПО 
зицій щодо персонального скла
ду уряду.

Робочий день почався з обго
ворення кандидатури В. X. Догу- 
жієва, який рекомендується <на 
пост заступника Голови Ради Мі* 
ністріа СРСР і керівника нового 
урядового органу — Державної 
комісії по надзвичайних ситуа
ціях. Вона створюється у зв язку 
з тим, що трагічні події останньо
го часу гостро поставили пит®н- 
ня по координації дій різних ві
домств в екстремальних ситуа
ціях.

Більшістю голосів В. X. Догу- 
жієв був призначений заступни
ком Голови Ради Міністрів СРСР.

Знову призначений на посаду 
міністра закордонних справ СРСР 
Е. А. Шеварднадзе. Це перше 
призначення, прийняте депутата
ми одноголосно. Міністр повідо
мив, що він готує доповідь про 
зовнішньополітичну діяльність
уряду, і має намір виступити з 

На цьому спільне засідання па-^цією доповіддю через деякий 
лат оголошується закритим. час на сесії.

ви-

чити заступнико/* Голови Ради 
Міністрів СРСР, головою Бюро 
Ради Міністрів по хіміко-лісово- 
му комплексу В. К. Гусєва.

Рекомендований коротко
клав основні напрями програми, 
які забезпечуватимуть виконання 
завдань, поставлених перед хімі- 
ко-лісовим комплексом країни. 
Від його розвитку, відзначив кан
дидат, залежить дальша доля на
уково-технічного прогресу в усіх 
галузях народного господарства 
країїни. В. К. Гусєв особливу ува
гу приділив екологічній обста
новці в ряді регіонів, розповів 
про шляхи ліквідації становища, 
яке створилось.

Відповідаючи на запитання, що 
стосувалися найрізноманітніших 
проблем, кандидат велику увагу 
приділив дальшому поліпшенню 
умов життя і праці, реконструкції 
підприємств усього комплексу.

Промовці говорили, що в хімі- 
ко-лісовому комплексі за останні 
роки намітилось поліпшення в ро
боті, але в цілому, на думку де
яких депутатів, роботу ще не 
можна визнати задовільною. У 
зв’язку з цим окремі депутати 
виступали проти кандидатури 
В. К. Гусєва.

Більшістю голосів В. К. 
призначається заступником 
ви Ради Міністрів СРСР.

і Голова Верховної Ради 
Горбачов. Депутати

Розгляд кандидатури на пост 
міністра закордонних справ СРСР 
відбувся «на порушення поряд. 
ку» __ Верховна Рада поки щ0
розглядає кандидатів на посади 
заступників Голови Ради Міністрів 
СРСР Однак М. С. Горбачов по- 
просив депутатів вирішити пита«, 
ня про повноваження міністра, 
воаховуючи, що попереду важли- 
зі ЗОВИ ІШНЬОПОЛ ІТИЧІНІ Зустрічі.

Зроблено ще один виняток: 
щоб забезпечити чітке функціо
нування уряду, вирішено питання 
поо керуючого справами Ради 
Міністрів СРСР. Ня — —
призначений М. -

Потім відбулося

Гусєв 
Голо-

1 Ради 
, На цю посаду 

М. С. Шкабардня. А
і обговорення^ 

кандидатури В. М. Каменцева, ре
комендованого на посаду заступ
ника Голови Ради Міністрів СРСР. 
Оскільки на засіданні не була 
присутньою значна кількість де
путатів, зайнятих іншими справа- 
ми, було визнано за доцільне по
вернутися до остаточного вирі, 
шення цього питання дещо піз-< 
ніше.

На засіданні після обговорення 
заступником Голови Ради Мі
ністрів СРСР був призначений 
М. П. Лазеров.

Розглянуто також деякі поточні 
питання.

З липня сесія Верховної Ради 
СРСР продовжила роботу.
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(ЇАРС).

УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН. 
«Молодий комунар» мину
лого року не раз розпові
дав про ударну працю на 
збиранні хлібів молодого 
ТТомугіїста Олександра^ШЗс^ 
ця з радгоспу «Устинів
ський». Завзято трудиться 
Олександр і на цьогорічних 
жнивах. Включившись у пря
ме комбайнування озимої 
пшениці, він разом з поміч
ником комсомольцем Во
лодимиром Полінкашем за 
день скосив 25 гектарів і 
намолотив 1026 центнерів 
зерна. На тік його перевіз 
радгоспний шофер Іван 
Йовік.

БОБРИНЕЦЬКИЙ РАЙОН. 
На полях району зараз пра
цюють десятим комсомоль- 
сьно-молодіжних комбайно
вих екіпажів. ГІідсумни їх
ньої роботи кожного дня 
підбиває штаб райкому ком
сомолу. З перших днів жнив 
змагання молодих хліборо
бів очолили Олексій Соко
лов з радгоспу «Олексіїв- 
ський» та Олександр Сенд- 
зюк з нолгоспу імені Шев
ченка. Вони першими серед 
комбайнерів району доби
лися 5-тисячних намолотів 
зерна на комбайн.

ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РА
ЙОН. Серед лідерів цього
річних жнив у колгоспі 
«Дружба» молоде подруж
жя Валерій та Ольга Гор- 
бенки, Працюють вони на 
Доні-1500 і кожного дня 
намолочують по 400—500

ТРЕБА БЕЗ РОЗКАЧКИ...
Хоча передплата цього року розпочалася з 1 січня, 

протягом першого півріччя передплата складає лише 
9,8 процента минулорічного тиражу.

З усього загалу проблем передплати скажемо про 
«Молодий комунар». Всього по області станом на 4 лип
ня його передплачено 1522 примірники.

Шановні друзі! Передплату провадять всі відділення 
зв’язку міст і сіл інашої області, громадські розповсюд
жувачі преси. Не відкладайте її на пізніше, бо тривати
ме вона (з доставкою з 1 січня 1990 р.) лише до 1 жовт
ня ц. р. Радимо поспішитиі

Передплата на К»
ц. р.)(за станом на 1 липня

Міста і райони

Петрівськнй 
Новоархангельський 
Ульяновський 
Вільшанський 
Голованівський 
Олександрійський 
Онуфріївський 
Долинський 
Гайворонський 
м. Олександрія 
Кіровоградський 
Новгсродківський 
Бобринецький 
м. Кіровоград 
Новомиргородський 
Добровеличківський 
Знам’янський 
Устинівський 
Світловодський 
Олександрівський 
КоМПсНІЇВСЬКНЙ 

Маловисківський 
Новсукраїнський
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БІЛЯ ТЕЛЕЦЕНТРУ!

ЗАВТРА — 9
ДЕНЬ РИБАЛКИ

центнерів зерна.
ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН. 

Грамоту райкому партії і 
райаиконкому вручено ко
лективу механізованого за
гону колгоспу імені Шев
ченка. Члени загону за три 
дні шістьма комбайнами зі
брали ранні зернові та зер
нобобові культури на 203 
гектарах і намолотили май
же б тисяч центнерів зер
на. Найбільший намолот у 
комсомольця Анатолія Кри- 
шталя і його помічника-на- 
ставника М П. Огадчука.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

8 липня 1989 року
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Ви зібралис і на рибалку? Тоді поспі
шайте, бо липень для неї — інайкраща 
пора. Куди? Це й справді проблема, 
вирішити яку вдається далеко не зав
жди.

Обдзвонюємо друзів, знайомих'. «Де 
клює/ Що ловиться? И* Созонівці? Дале
ко, без власного транспорту не обійтися... 
З АДжамц/7 Але ж там повна монополія 
рибкомбінату, всі ставки йому нале
жать.

— їдьте на риболовно-спортивну базу, 
що побіля телецентру, — порадив пра
цівник обласного товариства мисливців 
та рибалок Петро Федорович Савчен
ко. — Кращого місця годі й шукати.

— Так, так, це — в Кіровограді, за 
якихось п’ятнадцять хвилин можна мі
ським транспортом дістатися, — під
твердив старшин мисливствознавець 
товариства Віктор Михайлович Долматов.

З ним ми й поїхали на базу.
...Ранок, тиша, перші промені сонця 

виграють на крислатих вербах. Справж
ня рибацька ідилія. Кілька десяткіз лю
бителів «тихого полювання» завмерли 
над своїми поплавцями. Хто з берега 
ловить, хто човном забрався аж на се
редину 40-гектарного водоймища. Че
кають, що ось-ось клюне. І клює, ло
виться. Карась, короп, зрідка — бубирї 
та плиточки.

— Ставок наш зарибнений, — розпо
відає старший єгер бази А. Л. Семенен
ко. — Тільки навесні нинішнього року 
запустили сюди 240 
ся та коропа.

Отже, риба є. Є й
товариства, просто 
човни, знаряддя для лову. При бажанні 
на базі можна переночувати в так ава- 
них будиночках мисливця.

Тепер про проблеми, їх теж вистачає. 
Єгері Л. П. Гушлевсьний, М. І. Крижанів-

тисяч малька кзра-

послуги для членів 
рибалок-любителів:

.4-
0. Чумаченко розповідали, що 
силами їм важно забезпечити

сьний, С. 
власними --------
необхідний громадський порядок. Особ 
либо у вихідні, коли на береги водойми
ща ніби магнітом притягує любителів 
оковитої. П’яничци чіпляються до риба
лок, нівечать інвентар. А що ж міліція? 
Працівники Кіровсьного райвідділу при
їжджають тільки на виникни вгамовува
ти «непокірних». Тим часом їм не раз 
пропонували закріпити за базою постій
ний наряд чи хоча б -одного охоронця 
правопорядку. Виділили навіть кімнату 
для чергувань у будиночку мисливця. 
Та райвідділ вперто відмовчується...

Викликає занепокоєння й екологічна 
обстановка. Рукотворне озеро забруд
нюється кількома підприємствами, що 
розташувалися прблизу, — ВО «Друк- 
маш», заводом радіовиробів, таксопар
ком. Працівники товариства мисливців 
та рибалок не раз звертали на це увагу 
санепідемстанції, міськвиконкому. Не 
раз і не два приймалися відповідні рі
шення, оживалися штрафні санкції, ало 4 
становище на краще не змінюється.

Відверто кажучи, я скептично ставив
ся до організацій, подібних УТМР. Аж 
поки не познайомився ближче з їхньою 
діяльністю. Вона викликає повагу. То
вариство має ставки майже у всіх райо
нах області, доглядає їх, зарибнює. За 
невеличку плату рибалкам 
послуги. А ще ж доводиться < 
браконьєрами, організовувати масові ; 
змагання спортсменів-риболовів...

°лс2аннє: обласне товариство Працює, 
І* Л оі БИТ!’• В,ДЛОВ’ДНО до вимог чз- 
п^пгіпа3' стабільними прибутками. Це 
2єожа«мЛЇ Р°звивати, не зазираючи до 

пХы кише«[* матеріально-технічну 
ои5аллІР п ННИХ Формувань мисливців та 
рибалок, доглядати водоймища.

...Ви зібралися на рибалку? Тоді иєЧ 
Оаріться: вас чекають риболовні бази 
ооласного товариства УТМР’

надаються 
боротися з 
L. КАДГПЯІ
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«ЗІРКА»- ФУТБОЛ І

МІЦНИЙ СЕРЕДНЯК?
Перше коло «Зірка» завершувала трьома матчами вдо

ма. Вдале виїзне турне по півдню (чотири очка з шести 
можливих) підвищило шанси нашої команди, аби потра
пити в «десятку». Підвищило шанси і тонус. Отож всі 
три домашні матчі пройшли під знаком відчутної перева
ги наших футболістів, хоча суперники теж виявили бій
цівські якості. «Новатор», наприклад, після пропущено
го у першому таймі м’яча, не знітився І незадовго до 
фінального свистка зрівняв рахунок. І тут сназав своє 
вагоме слово Досвід: О. Хапсаліс невідпорним ударом 
приніс «Зірці» бажані два очка. Долю наступного матчу 
«Зірки» — Із запорізьким «Торпедо» — вирішила інди
відуальна майстерність Володимира Трубникова, вірніше 
його невідпорний удар у «дев’ятку».

Складнішим видався матч із нікопольським «Колооом», 
який зараз, оновивши склад, відчайдушно бореться за 
відновлення втраченої репутації. Гостям навіть вдалося 
забити м’яч, який суддя, одная, не зарахував. (Заради 
справедливості відзначимо, що суддівська бригада з Чер
кас провела матч просто некваліфіковано). Гра заверши
лася нульовою нічиєю. «Зірка» нині знаходиться у се
редині турнірної таблиці. Отож всі питання щодо акцій 
«Зірки» будуть розв’язуватись уже в другому колі, яке, 
до речі, стартує сьогодні. Кіровоградці три найближчі 
матчі проведуть з цими ж суперниками — «Новатором», 
«Торпедо» та «Колосом». Тільки тепер — в гостях.

На знімку: атакує «Зірка»!
А. ШПАК.

м. ПОЛІЩУК.



ТАК ОХАРАКТЕРИЗУВАВ СВОЇХ ПАРТНЕРІВ ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ КОЛГОСПУ. І ВІН МАЄ РАЦІЮ.
'І? -г— — 1

Щ ПАКОВЕ розпочинало жни
ва. Ще вранці механізатори 

? орендного колективу Анатолія 
Миколайовича Шкуратова вивели 
жатки на масив гороху. Одну за- 
ГІН*У зробили, другу...

*“* НІ, таки давайте зачекаємо,— 
{Упинив бригадир Олександра 
Орлова та Віктора Горобця. — 
щ'і^то висока вологість...

ОрендарІ Олександр ДЕМИДОВ І Олександр ТОМАШКОВ.

Ми з Іваном Олексійовичем 
Бойком, секретарем парткому кол
госпу «Родина», випадково наго
дилися на ту розмову. Іван Олек
сійович підтримав орендарів, не 
аабувши, однак, додати:

— Вам усе вирішувати.
З тим і залишили механізато

рів, взявши курс на Пені^кіне, 
бригадне село колгоспу.

— /Линули ті часи, коли трудів
ники кроку не могли зробити без 
«щінної» вказівки, — розміркову
вав І. О. Бойко. — Тепер вони са
мі, як ось орендарі Шкуратова, 
вирішують великі і малі пробле
ми, визначають строки проведен
ня робіт, а на понадпланову про
дукцію встановлюватимуть навіть 
ціни.

Колектив тракторної першим у 
колгоспі перейшов на орендні

пасіці господарюють Марія і Микола РЕУТИ.

РЕНДАРІ- СЕРЙОЗНІ ЛЮДИ»
відносини. Ініціатором впровад
ження нової форми організації та 
оплати праці став головний агро
ном А. М. Шкуратов. Він же й 
очолив бригаду, котра взялася 
доглядати зернові та технічні 
культури на 700-гектарній площі. 
Ще зарано говорити про резуль
тати праці механізаторів, та деякі 
прогнози можна зробити. На по

лях, які закріплені за орендаря
ми, дозріває відмінна пшениця, 
добрий урожай обіцяє й горох. 
Залишилося тільки зібрати ці 
культури. До речі, до жнив ко
лектив підійшов у всеозброєнні.

Оренда впевнено торує собі 
дорогу в Шпаковому. Нині тут 
діє вже п’ять колективів. І чотири 
з них створені при допомозі на
шої газети. Пригадуєте публікацію 
на початку весни «Приїжджайте в 
Шпакове!»? Близько сотні чоловік 
побували після неї в колгоспі 
«Родина». Цікавилися умовами 
праці, житловим питанням, май
же всі хотіли взяти оренду.

Голова правління В. П. Миро- 
ненко не відмовляв нікому. Що
правда, попереджав.

— Справа нова, відповідаль
ність велика. Якщо впевнені у со

бі — підписуйте договір. Ми умо
ви виконаємо.

Впевненими у власних силах 
виявилися далеко не всі. Дехто 
поїхав відразу, дехто — через 
тиждень-другий роботи. Залиши
лися, як висловився голова, люди 
серйозні. З ними ми й хотіли по
знайомитися.

КОЛИ у Бровковому довідали
ся, що троє молодих оренда

рів беруться вирощувати 270 го
лів молодняка великої рогатої 
худоби, відразу знайшлися скеп
тики:

— Нізащо не потягнуть! — твер
дили во>ни. —* Раніше цю роботу 
виконували не менше п’яти чоло
вік. До того ж їм допомагали ме
ханізатори: косили зелену масу, 
підвозили її на ферму.

Олександр Демидов та Олек
сандр Томашков (мова про них, а 
третій їхній партнер, на жаль, та
ки скоро «відсіявся») були іншої 
думки. Зі знанням справи взялися 
вони за роботу. Ще на початку 
квітня навели лад у тваринниць
ких приміщеннях (ті давно не 
експлуатувалися), відремонтували 
загони для вигулу тварин. Оскіль
ки обоє мають фах механізатора, 
колгосп виділив їм трактора, два 
причепи, комбайн для збирання 
травостою. Ретельно відібрали 
вони й молодняк. І закипіла ро
бота.

Нині спеціалісти та керівники 
оцінюють роботу молодих тварин
ників за найвищими мірками. Весь 
процес, на думку І. О. Бойка, від- 
лагоджений в орендарів оптималь
но. Доки один заготовляє в полі 
зелену масу, інший готує пійло, 
потім разом вони годують тварин.

Дмитро ГОРБУЛІН з сином Мишком.

Далі — прибирання приміщень...
1 так щодня.

Ми зустрілися з хлопцями, роз
говорилися.

— Дуже вдячні газеті за допо
могу, ми ніскільки не жалкуємо, 
що взялися за цю справу, — мо
вив Сашко Демидов.

— Мабуть, важко з незвички?— 
поцікавилися, знаючи, що обоє 
орендарів — городяни, їхні сім’ї 
й нині мешкають в Кіровограді.

— Критичний період, коли від 
втоми рук не відчували, минув,— 
відповіли відверто. — Тепер втяг
нулися 0 роботу.

Колгосп виділив своїм партне
рам благоустроєний будиночок, 
хлопці не полінилися навіть гряд
ку посадити — картоплю, овочі. 
Харчуються в колгоспній їдальні, 
а вечорами, як самі висловилися, 
«чаї ганяють». Робочий день в 
обох триває 12—15 годин.

— Подобається нам тут, — роз
повідав Сашко Демидов. — Робо
та нелегка, але цікава, самостій
ність — повна, люди привітні, до
поможуть, підкажуть, якщо тре
ба. Ветлікар колгоспний, Іван Ва
сильович Тягай, на перших порах 
не відходив від нас. "Аж доки не 
переконався, що основами про
фесії тваринника вже оволоділи.

Поруч з їхнім будиночком ста
вок, обидва завзяті рибалки. Та 
часу на те, щоб посидіти з вудоч
кою, немає. І навряд чи з’явиться 
в найближчому майбутньому.

25 червіня Демидов та Томаш- 
нов провели контрольне зеажу- 

вання тварин. Результати перевер
шили всі сподівання: бички що
доби набирають близько кілогра
ма живої ваги.

Кілька слів про матеріальний 
бік справи, адже не секрет, що 
їхали орендарі з міста в Шпакове 
не лише за сільською романти
кою. Обидва отримують щоміся
ця по 150 карбованців авансу. 
Остаточний розрахунок буде про
ведено восени за кінцевими ре
зультатами праці. Олександр Де
мидов виявився непоганим еко
номістом. За його підрахунками 
середня місячна оплата кожного 
має скласти щонайменше 600 — 
700 карбованців. Чим не стимул!

— Маю до вас прохання, Олек
сійовичу, — звернувся О. Деми
дов до секретаря парткому. — 
Хочу й дружину сюди забрати з 
Кіровограда. Вона в дитсадку пра
цює.

— Вважай питання вирішеним,— 
відповів Бойко. — Адже знаєш— 
ми незабаром новий дитсадок 
здаємо в експлуатацію...

ОРЕНДНИЙ колектив зобо
в'язується виростити 6 ти

сяч голів молодняка гусей і пе
редати їх колгоспу вагою не мен
ше 3,5 кілограма кожна... Прав
ління колгоспу розраховується з 
колективом таким чином: 65 про
центів усіх вирощених гусей ви
користовує для відтворення по
голів’я, а решту передає оренда
рям як натуроплату...». Ось такий 
договір підписали навесні керів
ники колгоспу «Родина» та Дмитро 
Горбулін. Неважко передбачити 
економічний ефект від подібного 
співробітництва для обох сторін. 
Господарство з мінімальними тру- 

АКТУАЛЬНО

СОЦІАЛЬНИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТ 

«мк»

дозагратами отримає молодняк, 
орендарі — понад дві тисячі гу
сей, які при бажанні неважко пе
ревести у карбованці. Авансу, як 
відгодівельники ВРХ, Дмитро Гор
булін та його помічники — син 
Мишко та брат з племінником, — 
не отримують. Зате мають без
коштовний фураж — 10 кілогра
мів зерна і 40 кілограмів зе
леної маси на кожну голову пти
ці. Строк їхнього договору теж 
не надто тривалий — близько 90 
днів.

Під час зйомок на пасіці нашо
му фотокореспондентові не по
щастило: його пожалили бджоли. 
Ось коли оцінили ми по-справж
ньому роботу Марії Реут та її бра
та Миколи. Доки Марія робила 
примочки і втішала невдаху, Ми
кола знайомив з господарством. 
Воно у відмінному стані, обіцяє 
нинішнього року колгоспові, а, 
значить, і орендарям неабиякі 
прибутки. Принаймні, перший ме
дозбір виявився врожайним.

Ось так живуть ’« працюють 
орендарі зі Шпакового. Люди, 
яких голова правління колгоспу 
«Родина» Володимир Прокопович 
Мироненко жартома назвав «хре
щениками» «Молодого комуна- 
ра», і цілком серйозно — «про
відниками нових економічних від
носин на селі».

М. ЧЕРНЕНКО, 
кор. «Молодого комунара». 

Новомиргородський район.
Фоте І. КОРЗУНА.

«ПЕРЕВЕСЛО»

РОЗПЕРЕЗАЛОСЯ.
щоб сплестися по-ново
му. Раніше це був кіро
воградський міський 
клуб творчої інтеліген
ції, а від минулого по
неділка — громадсько- 
політичний дискусійний 
клуб.

Завсідники не мали 
на меті провести подіб
ну реформацію — все 
вийшло само собою. 
Обговорювали хід і ре
зультати З’їзду народ
них депутатів. Виступили 
юрист, економіст; у залі 
мила серцю вчителів 
обстановка — ліс рук, і 
не стільки запитують, як 
самі хочуть висловитися. 
Уже сонце перестало 
підсвічувати вітражі від
ділу мистецтв бібліоте
ки імені Крупської, уже 
в тих, кому не вистачи
ло стільців і хто сидів 
тісно, ноги заніміли, а 
дискусії про те, як під
няти сільськогосподар
ське виробництво, як 
зберегти архітектурні та 
історичні пам’ятки, як 
проводити республікан
ські вибори ще тільки 
входили в зеніт. Обгово
рення національного пи
тання перенесли на на
ступний раз виключно з 
причин фізичної ВТОМИ, І 
а ніяк не спаду інтере- І 
су до полеміки. Названі 
проблеми, ясна річ, ці
кавлять не тільки пись
менників, педагогів,
журналістів, мистецтво
знавців, художників, а й 
виробничників, студен
тів, працівників адмін- 
органів — тому-то «Пе
ревесло» планує розши
рити коло учасників І 
згодом, можливо, про
водити виїзні засідання 
на підприємствах та е 
навчальних закладах.

Того ж дня було об
рано раду нового клубу 
зі старою назвою (його, 
як І раніше, вестиме 
письменник 8. €. Пан
ченко) у складі 9 чоло
вік.

Наш йор.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

8 липня 1989 року



СВІТОГЛЯД

МІЖНАРОДНИЙ
ТЕТ-А-ТЕТ

Саме так, тет-а-тет, зу
стрілися представники об
кому комсомолу й коміте
ту молодіжних організацій 
Кіровоградської області із 
лідерами земляцтз інозем
них студентів, які навчаю
ться в технікумах і вузах 
обласного центру. Розмова 
була відвертою і, може, са
ме тому досить гострою.

У ній взяли участь 
секретарі обкому комсо
молу Сергій Снопков та 
Людмила Єгельська, голо
ва КМО області Олександр 
Агура, інструктор відділу 
ідеології обкому комсомо
лу Сергій Каракулін, сту
денти КІСМу Карлос Марті- 
нес (Нікарагуа], Аль-Рімаві 
Айнан, Хануна-Набіль (Па
лестина], Чарльз Аркаа (Га
на), Арсеній Ргфалі (Мада
гаскар), студент-нубинець 
КВЛУЦА Фелікс Гільєрмета 
інші. На зустрічі, крім назва
них, були також представ
ники Лаосу, Перу, Доміні
канської Республіки, Болі
вії, Афганістану.

Наш кор.
О

Нині з системі по
літосвіти комсомоль
ців — канікули» Час 
не тільки для того, 
щоб підготуватися до 
нового навчального 
року, а й ще раз, із 
відстані часу, проана
лізувати уроки року 
минулого. Зокрема, в 
такій цікавій і новій 
справі, як організація 
і діяльність політичних 
дискусійних клубів мо
лоді.

Про досвід кращих 
у цій справі «Моло
дий комунар» вже пи
сав. А як ті, хто нічим 
особливим не відзна
чився, «середнячки»? 
Адже їх, як видно не
озброєним оком, се
ред 56 дискусійних 
клубів області біль
шість... Щоб внести 
ясність у це питання, 
ми й запросили до 
«круглого столу» ре
дакції, який відбувся 
в Новгородківській СШ 
№ 2, учителя історії, 
керівника шкільного 
політклубу «Контакт» 
Володимира КАРПЕН- 
КА, другого секретаря 
райкому ЛКСМ Украї
ни Ірину ТРОХАНОВ- 
С Ь КУ, десяти кл асни- 
цю Аллу ГОРЬОВУ та 
дев'ятикласниць Ната
лю КУМПАН і Вікто
рію БУДАНЦЕВУ.

Спочатку наведу деякі цифри, 
які я виписав із газети «Моло
дежь Эстонии» за 4 квітня 1989 
року: в нашій країні сьогодні є 
більше одного мільйона відеомаг- 
нітофонів, з них радянського ви
робництва — всього 100 тисяч, і 
їх виробництво на кінець століття 
досягне 820 тисяч штук на рік; 
майже 20 мільйонів чоловік хоті
ли б придбати хоча б відеоплеєр, 
та наша промисловість при ниніш
ніх темпах зростання зможе задо
вольнити попит лише... через 150 
років.

Але ж молодь хоче дивитись 
•ІдеофільмиІ Вихід тут один — 
колективні перегляди. Звісно, 
можна було б і це заборонити, 
віддавши тим самим прибутки від 
відео різного роду ділкам, при
чому там вже проконтролювати, 
що вони показують, ніхто не змо
же. Заборонивши відео, ми тільки

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»
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УЗБЕЦЬКА РСР. Ферганська область. На знімку: у таборі біженців турків-месхети:-іціс.
Зліва направо — узбечка Р. ГУЛІАХМЕДОВА. турчанка М. ДЕГЕРМЕДЖІЄВА, росіянки Г. АХА

ДОВА та і. МАМУКАШВІЛІ — дружини турнів- месхгтинців, нотрі знаходяться в таборі біженців, 
розділяють трагічну долю своїх чоловіків. ....... ...........................

Фото В. ЛЕЩЕНИА, Б, ЮСУПОВА, Ш. АЛИМОВА. (ТАРС).

Сьогодні - «Контакт», завтра
КОР.: Наша розмова припала на час. коли в 

Донецьку вже відбувся республіканський зліт 
лолітклубіо, де прийнято рішення про створен- 
ня асоціації їх (про це вже писав «Молодий 
комунар»). Та, як довідалися ми недавно із рес
публіканської молодіжної преси, створення асо
ціації й сьогодні залишається тільки добрим 
наміром...

В. КАРПЕНКО: Особисто я саму ідею ство
рення такої асоціації підтримую. Виходжу з 
того, що політклуби, які напіастихійно почали 
виникати і в нашій області, потребують зде
більшого допомоги й ненав’язливої опіки. Хо
ча, з іншого боку, ця опіка не повинна стати 
на заваді саморозвитку клубу, поглиблення 
свободи спілкування у ньому.

в. БУДАНЦЕВА; У нас дехто вважає, що й 
політклуб у нинішній своїй формі, зі стату
том, розкладом і планом занять занадто за
формалізований. Через те є думка про ство
рення неформального товариства, яке базува
лось би виключно на спільності інтересів...

КОР.: Але давайте все-таки, перш ніж відмов
лятися від апробованої вже форми, прослід
куємо шлях політклубу старшокласників «Кок
таит» від моменту його створення.

І. ТРОХАНОВСЬКА: Цікавий момент: ми на 
початку минулого навчального року намагали
ся створювати політклуби на підприємствах 
району «зверху». Спроби ці, визнаємо, вияви
лися марними, жоден із тих політклубів не за
працював. I саме тоді, у ті дні, до нас зверну
лися старшокласники другої селищної десяти
річки, які вже самі, без натиску з боку рай
кому, вирішили взятися за цю справу. Може, 
це й погано, але й нині єдиний дискусійний 
політклуб «Контакт» — єдиний, ми вважаємо, 
який працював минулого року в районі.

В. КАРПЕНКО: Хай мені вибачить Вікторія, 
ела я й нині вважаю, що клуб має починатися 
зі статуту, прийнятого демократичним шляхом 
на зборах учасників. Потрібна і програма, яка, 
звісно, не повинна бути догмою. І, що особли
во важливо, треба, щоб обидва ці документи 
передбачали справді зіткнення думок, відвер
тий обмін ними.

А. ГОРЬОВА; Ідея створення нинішнього по
літклубу народилася у нашому класі. Справа 
з тому, що ми на той час почали більше ціка
витися питаннями політики, тими процесами, 
які проходили в суспільстві. Обговорювали це 
під час перерв, після уроків. І якось цілком 
логічно виникла ідея визначитися організа
ційно.

КОР.: Отже, ви той етап, про який говорила 
Вікторія — просто обмін думками — вже про
ходили?

А- ГОРЬОВА: Так. I потім, я вважаю, що по
літклуб — це не просто суперечки між людь

Які «види» на відео?
підігріли б інтерес, адже «заборо
нений плід солодкий»... Вже чую 
докір на свою адресу: гак що ж 
самим втягувати до себе «троян
ського відеоконл імперіалізму?».

Центральний лекторій товари
ства «Знання» знайшов шлях, як 
це зробити оптимально, організу
вавши відеолекторій. Виступати в 
такій аудиторії протягом 15—20 
хвилин дуже непросто, треба 
знайти цікаві факти, заінтригувати 
присутніх, якось добитися взаємо
розуміння з ними.

Стараючись використати 1 влас
ний досвід, зокрема, розказую 
про перебування на кіностудії 
імені Довженка, приношу в зал 
найновішу літературу. Я спеціалі
зуюся по темі «Радянська загро
за: міфи і реальність» і прагну 
коментувати ті фільми, які демон
струвалися в лекторії за останній 
місяць і в яких прямо чи опосе-

редковано пРопа'?°^аЯ або°’ра^ 
на СРСР, як на ворога, а не в 
дянські люди булИт "°Кнаа останній 
кращому вигляді. Так, ал;3у.
зустрічі із слухачами "Р°а”аЛ 7Й 
вали фільм «Красная жар на- 
хоч і знімався при спри 
щої країни, але все-таки містить 
не менше десятка випадів пр 
нашої країни.

Та буває й корисно подивитися 
на себе чужими очима, адже на
приклад, на нашому Р°а" Па^ 
грунті базується епізод, коли Д 
ко (його грав ШварценегерІ, роз
дивляючись акваріум в американ 
ській поліцейській дільниці, яким 
там використовують для 
стресів, відповідає на за _ 
«А як у СРСР знімають стрес!» 
одним словом: «Водна!..».

Розраховую, що поступово при 
товаристві «Знання» сформується

ми, які давно одне одного знають, а ще й по
стійне розширення кола учасників, які мають 
свої, «свіжі» думки, свої переконання. Клуб 
передбачає і певну мету: навчити учасників 
орієнтуватися в питаннях і проблемах суспіль
ного життя, ознайомити їх із термінологією, 
методами переконування; одним словом, по
літклуб має формувати — за допомогою дос
відчених товаришів, учителів, шляхом сміли
вого аналізу конкретних життєвих фактів — і 
культуру демократії, й інтерес до громадсько
го життя, і готовність стверджувати істинні 
цінності, переборюючи певні труднощі.

КОР.: Які труднощі ти маєш на увазі г пер
шу чергу?

A. ГОРЬОВА: Ну, це може бути просто не
вміння організувати свою роботу, тому 
треба вчитися. Або пасивність багатьох комсо
мольців, які досі звикли тільки слухати, що 
їм кажуть. Причина тут ще й у тому, що ніхто 
раніше не цікавився по-справжньому нашою 
думкою:

B. КАРПЕНКО: Так, політклуб дає старшо
класникам також можливість для самоутверд
ження, для виховання у них переконаності, а 
не поверхового засвоєння «ходових» гасел і 
закликів.

«Заземленість» виникає тоді, коли починає
мо говорити про такі речі, як перебудова систе
ми освіти, снажімо. Тоді просто дивуєшся ча
сом, наскільки зрілі, виважені думки звучать з 
уст учнів, які вчора ще особливою активністю 
не відзначалися — і про нецікаві підручники ( 
про деякі програмні твори, які не викликають 
захоплення... А загалом все звелося до тверд
ження, що старшокласники — це вже люди які 
повинні мати не лише обов'язки, а й права V 
тому числі й право на самовираження. Відсут
ність нього — біда більшості наших шкіл, на 
мою думку. Є, щоправда, вже І зміни на нраше 
серед них -- учнівське самоврядування. яке 
стає реальністю й у нашій школі. Перші па
ростки шкільної демократії обіцяють багато 
хорошого. У нас це — диспутклуб. у селі Пет- 
рокорбівці, приміром, — історичний клуб «Білі 
плями історії», учасники якого склали непога 
ну програму для показу, з цікавим музичним 
оформленням... Загалом же відчувається гостра 
потреба Ініціативи ножного, але — ЯК ПП'Чкчг 
ТИСЯ ВИХОВАНОЇ РОКАМИ І РОКАМИ БЕЗіНі ЦІАТИВНОСТІ? о^іиі-

От ми й пробуємо добиватися цього шляхом 
проведення таких заходів, як колективна роз
мова на День Радянської Армії, побудована 
не лише на звичних стереотипах, а й на таких 
матеріалах, як стаття в «Огоньку» про будні 
американської армії. Згодом був політбій на 
тему «Ми — за мир!», в ході якого використа
ли інсценівку на теми буржуазного способу 
життя, заглибилися з історію проблеми. Не об
межуємося тільки внутрішніми заходами зда~- 
мося і до колективної участі а громадських

плюс відеофільм»,^причому
м—с—

себе. Головне, щоб Ці 15

свій клуб любителів Відео, і 
якого поступово будуть під 
"ися від примітивних в 
масової культури до сщ 
шедеврів відеокіно. Робота _ 
формулою ^5и^липнои'цнФ°РмО 

це без додаткової оплати, 
іііПп її 

пин стали для тих, хто прийд» 
зал, не зайвою тратою часу, 
жаним «доважком» до фІЛЬМу 
хвилинами роздумів, аналіз- 
можливістю задати питання 
мати відповідь.

Із травня ми започаткузали . 
кож молодіжний лекторій А 
тема» — на теми культури іНГи> 
ного життя. Сексуальне вихов*цд 
молоді здійснюватиме також 
домий з нашому місті. Лікар-г-^ 
колог першої категорії Р. А. Ве-р 
причому його лекції будуть супро, 
воджуватися відповідними ког^о. 
ровими слайдами. Хотілося б по
чути думку молодих людей: 
скільки потрібен такий лектор 

Але повернімось до відео. 
Наполеон сказав такі слова: «Гар. 
мати вбили феодалізм, морило 
вб'є нинішній лад». Але Імпгре. 
тор не знав, ЩО через півтори 
століття з’явиться відео...

Ми можемо виграти «відео, 
поєдинок» із ідеологічним супро* 
тивником, якщо будемо вмкзрис. 
товувати відеофільми не як щоц» 
вороже нашій пропаганді, а 3 
процесі цієї пропаганди. Треба 
себе готувати також до того, 
через деякий .час такі самі філь
ми наші глядачі зможуть побачи
ти через супутникове телебачеМ 
ня. Поляки вже зараз пережи® 
ють так званий «сателітний бум» 

Наша відеотека, показуючи вже 
зараз не обов’язково найкраще'', 
західного кіно, відіграє корисні 
роль; ще більше зросте цінність 
цієї роботи, якщо не тільки пока
зуватимемо західні фільми, а й 
<на8чимо молодь розбиратися е 
суті цих стрічок.

В. ГРОМОВИЙ, 
аспірант відділення приклад, 
но» соціології Інституту Філо
софії АН УРСР.

м. Кіровоград.

«КРУГЛИЙ СТІЛ» «мк»

справах за межами їдколи, намагаємося дія
тися своїми думками через газети, зокрема— 
через «Молодий комунар»... Але, знову ж та
ки, після певного підйому у роботі нашого 
політклубу під кінець року настав момент ко 
ли активність значно упала.

Н. КУМПАН: У нас є у школі факультат« 
«Молодь і ідеологічна боротьба». Політклуб 
«Контакт» мав, за спільним задумом, компен
сувати ті прогалини наших знань, які не за
повнювала недосконала, на нашу думку, пр> 
грама цього курсу. Але вийшло так, що № 
програми занять «Контакту» потрапили виє 
звичні й так чи інакше апробовані теми.

КОР.: Отже, врешті-решт забракло Едем? 
иии Т дОХАН?ВСЬКА: На МОЮ думку, тут пр»- 

и Уденніші: роззосередженість учасник! 
(деякі учні приїжджають із сіл) відсуга«* 
приміщення, яке довгий час було «пита*?. 

н?мо>«лив|сть залучити до справи кет- 
сомсльців місцевого колгоспу імені Леніна 
! стьГто^о^ ЧЄрЄЗ Тх численність і зойкя- 
никіз П^І У-8 у Нас Районний семінарі- 
майже не гТ але Питання політияубів

' . ® Роэглядалося чеоеэ в1дсУ’н1С1Ьзнавців цієї справи... Р Д У

політклубу Я врешті виділеної КІМНЗ"4
А якщо Уколяо^ЯЛИ- аЛЄ Ч ’ не ^на
тикається на неоозч 1.н'Ціатива раз-другии «’• 
вона слабне, і р^зво^'Т* 3б-° байЛУжкть 
багато важче... Оие ™ " п!сля ЦЬ°Г° ї 
враховувати л '' мен’ здається, по?и 
Літосвіти. ] ще я чеРгУ організатори
такт» — ие т; ‘ сказати, що наш
«луб повинен ооИзГРШа спР°ба, і надалі^ 
ними формами роботщИСЯ’ збагачУва1иС’ 
дГ’б^"каНзадо3^ом я агодеі, 3 угІМ,^ 
ді ми зібрали 1 ^‘льки. що ІдейІдей» и самогоНЄпо^аткі хоча заснували 
втім, і це не початку Роботи пояіткяте 
СЯЦІВВ?’вІВ' 0 Ча« — по'поп ІЯа- Є ДОгВЙ І'і^

в5т,щ”1е ие лише нас — 0Ча-Т|! цє особливо?? 
і-

До п?чі У Ре(,’,.1зації наш. ®'"'»«, аби допо* 

системі ««тку наступного , нона запраДіо . и^ем! «омсомопь^^ав сго ро,б

8,в розмову с. гаяй*9.



_  м У як оперативна обстанов-
■ ■ ка? — запитав в. о. началь

ника УВС облвиконкому А. К» 
Шкода.

— Тривожна, товаришу полков
ник, — відповів оперативний чер
говий УВС майор А. Я. Краонов- 
ський,

Анатолій Костянтинович повер
нувся до мене:

— Я даю вам повну свободу. 
Пишіть, бийте в дзвони! Люди 
повинні знати з чим бореться мі
ліція, але повинні знати й про те, 
Що надалі їй самій важко проти
стояти злочинності. Візьміть лише 
один тиждень у червні. Напри
клад, з 12 по 19 червня... Втім по
говоримо про це пізніше. А зараз 
попрацюйте в черговій частині, 
багато що зрозумієте...

Чергова частина УВС чи не най
напруженіше місце в управлінні. 
Тут збирається вся інформація 
про злочини і.події в області. Для 
того, щоб переконатися, що Ана
толій Красновський мав рацію, 
говорячи про тривожну оператив
ну обстановку в області, варто 
проглянути книгу телефонограм, 
до якої мають доступ далеко не 
всі працівники УВС. Можливо ра
ніше і журналістці цієї б книги не 
показали. Сьогодні ж від мене 
нічого не приховували.

— У нас тут, — розповідав ма
йор Красновський, — ще більш- 
менш спокійно. Справжня «запар
на» у райвідділах. УВС тільки при 
тяжких злочинах висилає опера
тивну групу в складі криміналіс
та, слідчого, оперативного співро
бітника, кіїнолога, - працівника 
ДАІ, якщо це ДТП (тобто до
рожньо-транспортна подія), пред- 
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ставника прокуратури. Основ
не ж навантаження лежить на 
райвідділах. Важко їм працю
вати. Транспорту не вистачає. Бу
ває на нічних чергуваннях до ран
ку ще ой як багато, а водій став 
і все, бензину немає. «Виручайте, 
братці». Тоді починаємо всі ви
шукувати транспорт. Злочинці че
кати не будуть. В наших умовах 
що головне? Оперативність. Ось 
цієї ночі надійшло повідомлення 
про пограбування магазину 
№ 155. Швидко зорієнтувалися і 
впіймали злодіїв на місці злочи
ну. Так буває далеко не завжди. 
Між іншим, пройдіть на «02», там 
дзвінки через кожні 2 хвилини. 
Чи ж легко бути оперативним?

Скориставшись порадою майо
ра Красновського, я вирішила 
поцікавитися, що ж відбувається 
на «02». Цей телефон, звичайно, 
відомий кожному і, якщо вам, до
рогі читачі, ніколи не доводилось 
набирати «02», ваше щастя. Навіть 
за той недовгий час, який провела 
я біля робочого пульту оператив
ного чергового по місту, можна 
було робити висновки... Дзвінки 
тут майже не зупиняються. Три 
виклики за 5 хвилин — це ще й 
не так багато. Вулиця Попова — 
ДТП: мопедист зіткнувся з «Жи
гулями». Старий автовокзал. Зі
бралося чоловік 50, немає авто
буса. Люди у стані збудження. 
(«Розберіться, що там відбуває
ться. Допоможіть людям поїха

ти», — дає наказ помічник опера
тивного чергового П. П. Савчен
ко). На вулиці Медведева лежить 
п’яний...

Дзвонить жінка з вулиці Ка
лузької. О 18.15 викликала мілі
цію. П’ятий чоловік дебоширить. 
Зараз уже пів на восьму, міліції 
немає. «Це ви так працюєте? Нехай 
вбиває!» — хвилюється жінка... 
Петро Петрович намагається за
спокоїти її і одночасно зв’язує
ться з Ленінським РВВС: чому не 
реагуєте на виклик.

А мені згадуються нарікання 
майора Красновського на перебої 

із службовим транспортом. Знаю 
напевно, що чергова машина Ле
нінського РВВС даремно не про
стоює.

Тривожні виклики по «02» про
довжують лунати. Іноді сюди 
«втручаються» зайві голоси. Не 
тільки діти бешкетують, хоч і це 
дуже часто заважає оперативним 
черговим. Забрудненість зв’язку, 
треба сказати, не дуже турбує 
телефонну станцію. Люди дзво
нять на «09», потрапляють в мілі
цію. Дзвонять на «02», підключа
ються різні телефонні точки. 
сама була свідком дзвінка з ву
лиці Кременчуцької: жінка плаче, 
намагається щось пояснити, рап
том підключається інший або
нент, ЕИЯС'НИТИ нічого не вдається. 
Більше дзвінка з Кременчуцької 
не було, ламай голову, що там 
трапилось. Але ж трапилось, по 
голосу зрозуміло.

Отже, претензії до телефонної 
станції висловлює служба «02». 
Як відреагують?

— Ніколи раніше Кіровоград
ська область не викликала у нас 
занепокоєння, — сказав мені за
ступник начальника відділу кар
ного розшуку МВС УРСР М. О. 
Кривоспицький, що перебував у 
Кіровограді в службовому від
рядженні, надаючи реальну до
помогу у розкритті злочимів. — 
Ми вважали область благополуч- 

пою, а тут раптом тільки за один 
тиждень...

Микола Олександрович говорив 
про той самий тиждень, що й 
в. о. начальника УВС А. К. Шкода. 
То може це якийсь тиждень ви
нятковий? А в інший період у нас 
все спокійно? Треба йти проти 
совісті, щоб таке стверджувати. 
Трапляються більш-менш спокійні 
дні, навіть тижні. Але ж тільки 
трапляються. Навіть коли брати 
окремі дні з 12 по 19 червня, то 
були вони відносно спокійні. Ось 
наприклад, 18 червня: 1 крадіжка 
державного майна, 7 крадіжок 

ссобистого майна, 1 злочин, який 
в оперативному зведенні прохо
дить під рискою: інші злочини.

А в цілому за цей тиждень на 
Кіровоградщині трапилося 4 вбив
ства (Світловодськ, Новоукраїн- 
на — 2, Олександрівна), 5 згвал
тувань, 2 пограбувань, 19 краді
жок державного майна, 33 кра
діжки особистого майна, 21 ви
крадення транспорту, 2 спричи
нення тяжких тілесних ушкод
жень І т. д. Всього 84 злочини.

Анатолій Костянтинович Шкода 
ке перебільшував, коли говорив 
про свободу дій. Це вперше га
зета приводить статистику, яка 
довго була відомою лише право
охоронцям і тому далеко не ко
жен готовий був вислухати їхню 
думку про боротьбу із злочин
ністю. 4 вбивства за тиждень — до
ки ми будемо сперечатися про 
гуманізацію законодавства, чи не 
забагато? Не втішає, що всі вони 
розкриті з оперативністю.

Переглядаючи книгу телефоно
грам у черговій частині, слухаю
чи розповіді правоохоронців, я 
переконувалася у жахливому: зло
чини стають все жорстокішими. 
Вбивцям мало просто вбити жерт
ву, їм треба познущатися над 
нею.

Важко описувати те, що стало
ся в одному з сіл Новоукраїн- 
ського району, де проводжали в 
армію призовника. 6 годин май

же на виду у всього села хулігани 
знущалися над молодим ч 
ком Удодом о. А. І навіть, коли 
його ще можна було врятувати, 
ніхто й не подумав доставити не
щасного до лікарні. Говоримо 
скрізь про милосердя, а жорсто
кість чомусь вкоренилася в сер
цях деяких людей. Байдужість я 
теж відношу до цієї категорії.

Соціальне неблагополучия ми» 
нулих десятиліть привело ДО ТО
ГО, що в суспільстві все більше 
стає людей з ушкодженою психі
кою. Я не знаю, з якою міркою 
можна підійти до 25-річіного зло- 

чикця, який згвалтував 3-річну 
дівчинку, якщо цей злочинець 
психічно хворий? Та хіба це хоч 
на краплину зменшує горе бать
ків нещасної дитини. Де гарантія, 
що наші діти захищені від ХЕОрим 
і здорових бандитів?

Злочинці діють все більш ви
клично, підступно, жорстоко, у 
правоохоронців же руки повніс
тю зв’язані різними гласними І 
негласними законами » обов’яз
ками. Будь-яка скарга злочинця 
береться до уваги прокуратурою 
і розглядається детальніше від 
скарги потерпілого, вже не гово
римо про міліцейського працівни
ка. Його свідчення часто взагалі 
до уваги не беруться.

84 злочини, скоєні на Кірово
градщині тільки за один червне
вий тиждень, свідчать, що бо
ротьба із злочинністю тими сила
ми і методами, якими велася до 
цього, успіхів нині не забезпечить.

Необхідно першочергово вирі
шити питання з транспортом, щоб 
громадянка з Калузької чи Бобри- 
нецької вулиці не нарікала на 
неоперативність міліції. Та й про 
оснащення райвідділів подумати 
не зайве, адже не секрет,, що на
віть тут, у черговій частині УВС, 
боно далеке від вимог сьогод
нішнього дня.

Давайте будемо реалістами!

Валентина ЛЕВОЧНО.

ЗАКОН Є ЗАКОН

КОЛИ
ВЕРСТАВСЯ
НОМЕР
В управлінні внутрішніх 

справ облвиконкому від
бувся брифінг для праців
ників засобів масової Ви* 
формації. Правоохоронці й 
журналісти обмінювалися 
думками про стан злочин
ності в область про можли
вість і потребу консоліда« 
ції зусиль у боротьбі з про
явами антисуспільних на
строїв, злочинами, направ
леними проти здоров’я 0 
життя людей. У оиступах 
в. о. начальника УВС А. Не 
Шкоди, начальника слідчого 
відділу управління О. К. 
Сасімова, начальника відді
лу охорони громадського 
порядку В. А. Вихристюк», 
начальника полїтвідділу 
Б. С. Ясинсвського йшлося 
про тривожні будні праців
ників міліції, про їх само® 
віддану і часто невдячну 
роботу, про матеріальні 
будемо відвертими, мораль* 
ні труднощі тих, хто покли
каний «наш спокій берег« 
ж», адже не секрет, що 
сьогодні міліція розгубила
ся від потоку інформації 
про її діяльність, від не зав
жди компетентних і об’єк
тивних статей про неї. Нф 
завжди думки журналістів п 
правоохоронців, що відпо
відали на їх численні запи
тання, збігалися, але в од® 
кому і журналісти і праців
ники міліції солідарні пов
ністю: не може бути ніяких 
другорядних проблем, КОЛИ 
мова йде про спокій, честь 
і, врешті, життя людей.
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Рішення — ліберальне!

Прочитав публікації «Приключка з холязіо- 
цом» від 4 березня і 3 червня ц. р. Думаю, 
надто ліберальний вирок суду. За такі прояви 
халатності треба судити найсуворішим чином. 
Ці лікарі начисто забули клятву Гіппократа, Де 
була дисципліна, відповідальність, лікарська 
інтуїція нарешті? І в цій ситуації облздоров- 
рідділ на чолі з тов. Кисельовим Ю. П. займає 
позицію захисника цих лікарів! Ще й просить 
редакцію посприяти у встановленні справед
ливості в рішенні суду. Та його рішення й так 
ліберальне — така моя думка!

В. ДМИТРСВ.
м. Помічна,
Добровеличківський район.

«Приключка з холязіоном»
4 березня ц. р. було надруковано цей мате- 

ріал. А 3 червня ми опублікували відповідь 
обласного відділу охорони здоров’я і комен
тар обласного суду листа облздороввідділу за 
Н$? 57-02-04 від 19.01.89 р. Немає, мабуть, ра
ції докладно переповідати події, викладені у 
Матеріалі «Приключка з холязіоном». Корот
ко: мова йшла про необгрунтоване видалення 
она в обласній лікарні хворому Сичу В. 0.

На жаль, еблздороввідділ, відповідаючи га
зеті, попри все інше, не повідомив редакцію, 
що зроблено і робиться, аби запобігти подіб
ним випадкам (див. «МК» від 4 березня ц. р.]. 
Зроблено це було не зумисно. Просто, як свід
чать факти, облздороввідділ надто стурбував
ся рішенням Кіровського райнарсуду м. Кіро
вограда і у міжвідомчих дебатах випустив з 
поля зору питання профілактики того, що тра
пилось. Опускаючи вступну частину наказу, де 
досить детально згадуються події уого фаталь
ного дня, публікуємо наказ облздороввідділу, 
який треба розуміти не інакше, як серйозні 
висновки з того, що трапилось.

«1. За незадовільний контроль за організа
цією хірургічної допомоги хворим офтальмо
логічного відділення, в результаті чого по
страждав хворий Сич В. І., головному лікареві 
обласної лікарні тов. Арделяну І. І. оголосити 
сувору догану.

2. Головному лікареві обласної лікарні 
тов. Арделяну І. І. за незадовільний контроль 
за роботою операційного блоку звільнити з 
посади заступника головного лікаря обласної 
лікарні з медичної частини тов. Колечкіна Г. В. 

* 3. Взяти до уваги, що наказом по обласній 
лікарні № 180 від 25.09.87 р, завідуюча оф
тальмологічним відділенням тов. Пархоменко 
В. А. та завідуюча операційно-перев’язочним 
відділенням тов, Сидоренко С. І. звільнені з 
посад, а матеріали на лікарів-офтальмологів
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т.т. Матусяк Г. Л. та Мудрієвську Л. А. переда- 
ні у слідчі органи.

4. За недостатній контроль за роботою спе- 
раційно-перев язочного блоку обласної лікао 
НІ головному хірургу облздороввідділу тов 
долявку В. К. оголосити догану,

5. За недостатній контроль за роботою об
ласних спеціалістів заступнику завідуючого 
облздороввідділом 3 лікувально-профілактич 
но. роботи тов. Кисельову ю. П. зауважити

6. Зобов язати головного лікаря обласної лі
карні тов. Арделяна І. І. обговорити даний ви 
падок на зборах колективу. д ви-

7. Зобов’язати головного xinvn-A

ÄS лх: ці*"*2й
8. Зобов'язати заступника завідуючого обл 

здороввідділом тов. Кисельова ю. П. підгою 
вати матеріали з даного випадну на розширену колегію облздоровеїдділу ' ₽ У

9. Дании наказ довести до відома 
но-профілактичних установ області для сб-о' 
ворення в колективах медичних праХииТвХ
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До Тебе звертаємося, молодий наш друже, комсомольцю Кіро- 
воградщини, до Твого запалу й небайдужосгі.

Диво-дивне витворив за кілька віків своєї нелегкої історії народ 
український — пісню, яка була і виявом його могутнього творчого 
духу, і викликом нищенню та безправ'ю. Добуваючи її з самої душі 
народної, безіменні автори тисяч і тисяч українських пісень мовби 
говорили світові: є такий народ і вічно будеї

Нашою піснею вже в XV столітті захоплювалися поважні іноземні 
гості й мандрівники: посол Венеціанської республіки Амвросій 
Контаріні, їдучи року 1473 до персидського шаха через Україну, 
був прийнятий у Києві, де йому співали чарівних пісень. А фран
цузький військовий інженер Боплан (це він залишив нам знаменитий 
«Опис України» середини XVII століття) написав: «ця нація співає 
плачучи», хоча «ця нація», звісно, не тільки плакала, а й сміялася 
козацьким сміхом, увічнювала своє свободолюбство і героїчний дух 
у речитативах кобзарських дум, мелодіях історичних пісень.

Красі і силі української пісні складали шану О. Пушкін, М. Доб
ролюбов, П. Чайковський, М. Глінка, М. Мусоргський, Ф. Шаляпін, 
М. Горький. «Є особливо обдаровані натури... і щасливо обдаровані 
народи. Я бачив такий народ, народ-музикант, — це українці», — 
так писав Петро Ілліч Чайковський, і для нас це особливо дороге 
свідчення, адже саме в наших краях, у Кам’янці, відкривався ком
позиторові чар українського мелосу.

Георгій Костянтинович Жуков, знаменитий наш народний маршал, 
згадує у своїх мемуарах, що на фронтах Великої Вітчизняної особ
ливо часто звучали українські пісні, — їх співали і росіяни, і узбе
ки, і молдавани, і білоруси...

А чи знаєш Ти, що автор славнозвісної пісні «їхав козак за Ду
най» Семен Климовський — наш земляк, висланий Петром Першим

У ПОЛОЖЕННІ про І республіканський фес
тиваль української сучасної пісні та по

пулярної музики «Червона рута» сказано, 
що він проводиться Міністерством культу
ри УРСР, ЦК ЛКСМ України, Укрпрофра- 
дою, Держтелерадіо УРСР, Українським 
фондом культури, Спілкою композиторів 
України, Спілкою письменників України, 
Товариство?л культурних зв’язків з україн
цями за кордоном, Музичним товариством 
УРСР з метою поліпшення роботи з твор
чою молоддю, створення умов для більш 
повіного розкриття творчих індивідуальнос
тей молодих авторів, виконавців, стимулю
вання розвитку всіх жанрів української су
часної популярної музики та їх широкої 
пропаганди, створення нових яскравих пі
сень (музичних творів).

Фестиваль проводиться в два етапи;
Перший — відбірковий, з березня 1989 

року по 15 серпня 1989 року в обласних 
центрах республіки.

Другий — заключний, з 19 по 24 зересня 
1989 року в місті Чернівцях.
«ТО Є ЧИСТАЯ ВОДА...»

Фестиваль є конкурсним. Конкурс про
водиться за окремими жанрами:

— естрадна музика (пісня), включаючи 
українську пісню-романс та обробку укра
їнської народної пісні;

— авторська пісня, включаючи пісню на 
чужий текст;

— рок-музика (виконання власних тво
рів, можливо, на чужий поетичний текст).

До конкурсу приймаються пісні лише з 
текстами українською мовою.

В рамках жанрів проводиться конкурс 
виконавців, в жанрі естрадної музики про
водиться конкурс на кращу пісню — серед 
естрадних пісень, створених протягом 
1987—88 р. В жанрах авторської пісні та 
рок-музики конкурс на кращу пісню (му
зичний твір) не проводиться, оскільки тут 
якість пісень враховується в конкурсі вико
навців.

До участі в конкурсі допускаються про
фесійні та самодіяльїні виконавці віком до 
39 років. Кожна область направляє на кон
курс не більше трьох виконавських оди
ниць незалежно від жанру (для ансамблів 
кількість виконавців <не повинна перевищу
вати вісім осіб).

Крім цього, міста Харків, Одеса, Донецьк, 
Дніпропетровськ, Львів — можуть напра
вити по 3, Київ — 6 виконавських одиниць.

Лауреати міжнародних, всесоюзних, рес
публіканських конкурсів і фестивалів, а та
кож народні та заслужені артисти України 
беруть участь у фестивалі поза конкурсом.

Учасників для поїздки на конкурс відби
рають у кожній області відбіркові комісії, 
що створюються і діють у період підготов
ки до фестивалю. До комісії входять пред
ставники місцевих організацій, що підпи
сали постанову. Для забезпечення високо
го художнього рів»ня конкурсу відбір про
водити суворо і за участю двох уповнова
жених республіканського оргкомітету фес
тивалю. Республіканський оргкомітет має 
право збільшувати або зменшувати кіль
кість виконавських одиниць від областей та 
міст залежно від художнього рівня запро
понованих виконавців.

До 1 вересня )989 року документи і ре
комендації на окремих виконавців та ан
самблів надсилаються на адресу: 252018, 
Київ-18, площа Калініна, 1, відділ естетич
ного виховання та організації дозвілля 
ЦК ЛКСМ України. Тел. 212-81-53, 212-84-40, 
212-86-61.

До рекомендацій обласних відбірковик 
комісій (з обов’язковим визначенням віку 
учасників) додаються дві фотокартки роз
міром 6X9 (для солістів) або дві групові 
фотокартки розміром не менше 9X12 (для 
ансамблів), стислі біографічні відомості 
про виконавців, тексти пісень у трьох

слово ДО СЕРЦЯ молодого 
за вільнодумство у край степів, 8Ін жив на хуторі неподалік е;д Ни 
нішньої Знам’янки» Чи знаєш, що на Кіровоградщині народився 
Данило Крижанівський, автор музики до пісні «Реве та стогне Дніпр 
широкий», яку він присвятив Марку Кропивницькому.

Українська пісня вийшла і на естраду. Чимало пісенних творів 3, 
сцени пішли в народ — хто не знає «Рушничка» чи «Черемшину»» 
У холодні 70-ті роки, які відлучали молодь від історія і навіть від 
слова рідного, як голос творчої волі українців зазвучали пісні Во 
лодимира Івасюка і найперше — його «Червона рута»... Так, мертві 
води застою готові були зробити національні культури безликими, 
отож у Тебе і батьків Твоїх роки бюрократичної сваволі намагалися 
відібрати найдорожче — Слово, Пісню, а з ними й національну са, 
мосвідомість, без якої людині так само неможливо стати інтерна- 
ціоналістом, як дерево не стане деревом, якщо воно не має коріння.

Очищення суспільства, національне відродження важко уявити 
без Твого молодого голосу, без творчості, в якій — яскравість ЛЮД. 
ської особистості, талант, любов і гордість. Фестиваль української 
популярної музики «Червона рута», який відбудеться восени на 
батьківщині Володимира Івасюка, дає Тобі нагоду прилучитися до 
творення культури, примноження її слави. Фестиваль покликаний 
повернути на естраду українське слово — і через пісню, і через 
популярну рок-музику, і через твори молодих наших «бардів».

Отож — хай звучить Твій голос, а в ньому — талант і любов! 

Людмила ЄГЕЛЬСЬКА — секретар обласного комітету 
ЛКСМ України, Володимир ПАНЧЕНКО — відповідала 
ний секретар обласної організації Спілки письменників 
України, Григорій КЛОЧЕК — голова обласної організа- у 
ції Товариства української мови імені Тараса Шевченка,

Кіроаоградщині народився

_  талант з любов!

екземплярах, ноти клавіру чи партитури 
для аранжування (для тих, хто вибрав 
супровід оркестру чи ансамблю).

Республіканський конкурс у жанрі ест
радної музики проводиться в два тури — 
відбірковий та заключний, у жанрах автор
ської пісні та рокгмузики — з один тур.

Кожен з учасників зобов’язаний подати 
на конкурс одну нову пісню (новий музич
ний твір) молодого композитора та поета 
(не обов’язково членів Спілки композито
рів та Спілки письменників України) і дві 
пісні за власним вибором.

Кожен учасник конкурсу має право на 
вибір форми супроводу — інструменталь
ної фонограми, естрадно-симфонічного 
оркестру (для цього необхідно завчасно 
вислати клавір або партитуру твору), кон
цертмейстера, інструментального ансамб
лю, який супроводжує виступи виконазців 
від області.

Трьом переможцям конкурсу виконазців, 
які посідають перші місця у кожному жан
рі, присвоюється звання лауреатів фести
валю і надається можливість гастрольної 
поїздки за кордон. Кращому з них вру
чається головна нагорода фестивалю — 
приз імені Володимира Івасюка. Перемож
цям конкурсу виконавців, які посідають 
друге та третє місця (у кожному жанрі), 
вручаються дипломи фестивалю.

Естрадній пісні, визнаній жюрі кращою, 
присвоюється звання пісні-лауреата фести
валю. Твори, які посідають друге та третє 
місця, відзначаються дипломами.

Переможцям конкурсу виконавців та кон

курсу пісні, які посідають перші три місця, 
надається право звукозапису і його масо
вого тиражування на касетах, ма платівку, 
а також у фонд Держтелерадіо УРСР. Кра
щі пісні, включаючи авторські та рок-му. 
зику, рекомендуються до друку у видав
ництві «Музична Україна», а пісня-лауреат— 
у формі пісні-листівки.

Жюрі конкурсу має право збільшувати 
або зменшувати кількість лауреатів і пере- 
можців фестивалю (виконавців і пісень). *

Передбачаються спеціальні призи гре- І 
мадських організацій і підприємств, друко- 
ваних органів.

Присуджується також приз глядацьких 
симпатій. ж

Прибуття учасників на конкурс здійснює
ться тільки згідно з викликом республікам* 
ського оргкомітету фестивалю.

Кандидати, на яких до 1 вересня 1989ро. 
ку не поступили документи, до участ; в 
конкурсі не допускаються.

Взяти до уваги, що оргкомітет має право 
запросити до участі у фестизалі представ
ників братніх республік та закордонних 
країн.

До складу жюрі I республіканського фес
тивалю української пісні та популярної му
зики «Червона рута» увійшли відомі ком
позитори, музикознавці, вико-назці та 
поети-піснярі.

Коментар оргкомітету щодо творчої та 
організаційної концепцій фестизалю буде 
опубліковано.

(«Молодь України» за 9 квітня 1989 р.|.

ЧсГ’
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Третього червня цього року Під 

таким заголовком у «Молодому 
комунарі» було надруковано кри- 
гичнии матеріал з малюнком від- 
тиску кришки від кефірної пляш- 
ки. В ньому йшлося про неуваж- 
ність працівників Кіровоград

ського міськмолокозаводу, 3 вини 
яких дату виготовлення можна бу
ло прочитати лише, знявши

Ш,О ЦЕ ТАКЕ?*

кришку.
Редакція отримала відповідь 

«а підписом директора міськмо-

“н“Х"“’иВ.ІИ₽ЕЗгаК‘-“і«

ЇХ,?"""1' "«₽•»«■ 
недоліку в тому, що у цвху вста. 
новлено дві лінії упаковки моло
ка різної модифікації — один 
®‘Дтиск У прямому зображенні, 
другий — у дзеркальному.

Помилково оператором Л. Н 
лазарук штамп прямого зобра
ження було поставлено на іншу

машину, де на покришці з кефі
ром зображення є зворотнім.

Майстер Г. і, Кобець побачила 
цей недолік при виданні продук
ції в магазини, але затримати 
реалізацію було вже неможливо.

За допущене порушення май
стер і оператор покарані за 
комплексною системою управлін
ня якістю.

Торгові
випадку були

яке Ілюструвало

-• -•<’*<

А ЯМИ Й НИНІ ТАМ... Рік тому ми вмістили фотозвинувачення,
^♦діяльність» комунальників міста. Зокрема, на вулиці Пацаєва між будинками М№ 14 

2) і 12 (к. 2) (ЖЕД N>8) наш фотокореспондент сфотографував ями.
Що змінилося з тих пір? Ями засипали, а через деякий час працівники «Теплокюмун-

точки з день цього 
попереджені».

енерго» (директор С. 8. Кернос) вирили нову... на тому ж місці. Вже два-три місяці обми
нають її пішоходи. А дехто з несвідомих жителів
ПІД СМІТИНИ.

мікрорайону пристосував ковбаню

* * *
Після чотирьох дзвінків 3 ре- 

дакцп в універсами і гастрономи 
міста, проте, дізналися, що про 
«попередження» керівники мага
зинів, а тим паче продавці, до 
яких ми зверталися, і не чули...

За коментарем звертаємося до 
В. І. Березюка, а разом з тим 
прагнемо дізнатися, як так вихо
дить, що кіровоградці часто ку
пують молоко з позначкою 
ступного дня!

на-

РЕЗОНАНС
ХОЧ ЛИСТА
Й НЕ БУЛО
НАДРУКОВАНО

«Святкування 1 травня з... відбитками пальців» —• 
такий заголовок пропонувала дати своєму листу в 

° ..... . дит-
Під-

редакцію Ніна Василівна Плужник, завідуюча 
садком колгоспу імені Ульянова, жителька с. 
лісного Олександрівського району.

Коротко про зміст листа. В ніч на- і травня в 
було обкрадено промтоварний магазин. Про це ста
ло відомо вранці. Багато хто з молоді села якраз 
збирався йти в ліс. Настрій «— святковий, піднесе
ний. Однак о 10-ій ранку цілу групу молодих людей 
піддали принизливій процедурі — зняли відбитки 
пальців. Безпосередньо цим займався дільничний 
інспектор міліції тоз. Колісник (того дня він чомусь 
був у цивільній одежі).

Свято було зіпсоване: коли відбитки пальців були 
зняті, молодь розійшлася по домівках...

«Чи правомірні дії міліції?..» — запитує Н. В. Плуж- 
НИК. Л'

Редакція переадресувала лист нашої читачки в 
управління внутрішніх справ облвиконкому і неза
баром отримала зідпозідь від в. о. начальника УВС 
А. К. ШКОДИ.

Ві-н повідомив, що скарга громадянки Плужник 
Н. В, перевірена на місці. Факти, викладені в скарзі 
щодо дій старшого оперуповноваженого кар- 
іного розшуку тов. Шевченка та дільничного інспек
тора міліції тов. Колісника, при перевірці повністю 
підтвердились. Товариський суд середнього началь
ницького складу Олександрівського РВВС за недо
тримання вимог закону при дактилоскопіюванні гро
мадян оголосив громадський осуд тов. Шевченку та 
попередив тоз. Колісника.

селі

ПРАВИЛА
НЕ ДЛЯ ВСІХ?
На критичний виступ 

газети «Правила з гаран
тіями, а замовник з пус
тими руками» («МК» від 
15 квітня ц. р.) відпові
дає ГОЛОВНИЙ ІНЖЕ
НЕР ОБЛАСНОГО УП
РАВЛІННЯ ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ М. М, 
БОНДАРЄВ:

«При перевірці фактів, 
наведених в листі до ре
дакції І. Голоцван, вста
новлено, що порушення 
строку виготовлення її 
замовлення допущено з 
вини завідуючої 
№ 4 
нання 
монту 
гіної.

Наказом по фабриці 
№ 88 від 5 червня 1989 
року їй оголошено до
гану.

Крім того, за пору
шення правил обслуго« 
вування клієнтів замов
ниці І. Голоцван пошто
вим переказом від 
5 червня ц. р. направле
на пеня в сумі 1 карбо
ванець за рахунок вин
ної».

ательє 
обласного об’єд- 

індпошиву і ре* 
взуття Н. Г. Резя-

Фото а. ГРИБА,

ПОВЕРТАЮЧИСЬ
ДО НАДРУКОВАНОГО

«Вже нема,
вже нема...»

«Урок демократії не вийшов», — так підсу
мовувала події більш як двомісячної давності 
у д/с № 70 м. Кіровограда одна з їх безпосе
редніх учасниць вихователька Валентина Ян- 
ковська. «Спростуйте свою статтю, не рахую- 

мінись при цьому з так званою «честю мунди
ра», — це реакція на виступ «Молодого ко
мунара» теж працівниці цього садка, вихова
тельки Раїси Петрівни Савченко. (їх та інші 
відгуки на матеріал «Чия рука владика?» газе
та опублікувала у номері за 17 червня ц. р.). 
Думаємо, читачам зрозуміло, що така неод
нозначність у ставленні спочатку до виниклого 
конфлікту, а потім до публікації статті розве
ла як цих, так і багатьох інших працівників 
дитсадка по двох, так би мовити, непримирен
них (тут важко підібрати слово, котре і об’єк
тивно висвітлювало б ситуацію, і не спричи
нило б іще більшого її загострення) таборах.

Хтозна, чи чекали й самі організатори тієї 
найпершої скарги, яка з’явилася в нашій ре
дакції І в профкомі заводу «Гідросила», що 
далі події розвиватимуться саме так. Бо з 
^ршого ж дня ряди їх прихильників почали 
хінути. Дехто із нянь, проаналізувавши си
туацію, що склалася і вирішивши, що «претен
зій до завідуючої у них нема», так і поясни
ли — «підписали, не подумавши». Що ж, Ц® 
справа кожного, як чинити в тому чи іншому 
випадку, та не стільки про це хочеться сьо
годні поговорити. Найперше і, думаємо, най
головніше питання — мікроклімат у колективі: 
яким він був раніше і є зараз.

Дехто з працівників дитсадка вважає, що 
саме виступ газети спричинив таку кризову 
ситуацію в дошкільному закладі. Дозвольте 
спитати, дорогі товариші, а хто ж вам не да
вав організувати життя і роботу колективу так, 
щоб не було часу «писати пасквілі», і всі по

мисли й пориви душі спрямувати не на зби
рання підписів під черговою скаргою у вище
стоящі інстанції, а на створення дітям таких 
умов, за яких вони б із жадібністю вбирали з 
свої юні душі оте сіяне вами «добре, розумне, 
вічне»? Хто заважав вам розібратись самим у 

■’ггчиклому в садку інцинденті, як цього проси
ла в другому листі до редакції інша частиіна 
працівників з протилежними поглядами на 
претензії «бунтівників»? От і розбирались би, 
а не слали листи до редакції, описуючи «до
стоїнства» і вишукуючи «гріхи» тих, хто посмів 
виступити проти Любові Григорівни Карама- 
нозої. Звичайно, і еони не святі, та в бурхливих 
дебатах типу «а що ви самі зробили для цього 
дитсадка, прийшли на все готове, в тепер ще 
й права качаєте» шукати істину було немож
ливо.

Жіночий колектив взагалі специфічним, а 
щоб керувати ним, та ще й жінці, треба... ну, 
треба народитись саме таким керівником, аби 

не перераховувати зараз, що він повинен ма
ти і такт, і терпіння, і мудрість, і т. д., і т. п. 
Не скажемо, що у Любові Григорівни цього 
немає та, на жаль, вона виявилась безсилою 
вгамувати пристрасті, що розгорілись у садку 
після згаданих вище подій. Найстійкіших «бун
тарів», котрі, незважаючи ні на що, не відмо
вились від своїх претензій до стилю і методів 
керівництва завідуючої, найбільше обурював 
факт лицемірства деяких їхніх колег, які до 
виникнення конфлікту, м’яко кажучи, обража
лись позаочі на Любов Григорівну за її не зав
жди справедливі покарання. Причому, дехто 
ображався дуже бурхливо, а коли ж Карама- 
нова попала під вогонь критики, моментально 
змінили свою думку і почали переконувати 
всіх і себе, що кращої завідуючої їм і не 
треба.

Не знаємо достовірно, чи були впевнені на 
всі сто ініціатори «бунту на кораблі», щз Лю
бов Григорівну змінить хтось на її посаді, од
нак газета, повірте, не ставила собі за мету — 
«розтоптать і вигнать», як сказала на других 
зборах голова профкому Н. Г. Кербицька. Ні 
редакція, ні адміністрація заводу «Гідросила», 
ні якась інша сила чи інстанція не наведе по
рядок у стосунках працівників дитсадка, якщо 
цієї проблеми вони не вирішать самі. Правда, 
опісля всього того, що мало місце, у будь-які 
компроміси віриться важко. Особливо це ста
ло зрозуміло після зустрічі авторів цього і 
попереднього матеріалів з тими, хто підписав 
третю (!!!) скаргу до редакції. Ось тут уже 
стосунки з’ясовувались, незважаючи ні на вік, 
ні на спроби завідуючої якось утихомирити 
зачеплених за живе.

У принцип! не треба бути особливо спосте
режливим, щоб зрозуміти, що однією з при
чин кризи морального мікроклімату в дитячо
му садку є нетерпимість однієї сторони до ін
шої, причому в тих, хто, так би мовити, «за» 
Каоаманову, це виявляється й більшій мірі, 
може, тому, що вони зараз і чисельніш! за 
кількістю, і впевненіші у своїй виграшній по
зиції. Хоча найстійкіші серед «бунтарів»» прив
чити себе теж не дають. Але чи можна назва
ти нормальною з педагогічної точки зору си
туацію в дошкільному дитячому закладі, коли 
розпалені бурхливою суперечкою працівники 
починають вишукувати найдошкульніші фак
ти, аби «сразить друг друга наповал»?

Не знаємо, чи буде ще й четверта скарга до 
редакції, (правда, хтозна, з якого тепер «табо
ру»), але на другий же день після зустрічі ко
респондентів із авторами третього.«послання» 
до газети пошта принесла лист від батьків тих 
діток, котрі відвідують згаданий дитсадок (та
ких батьківських лйєтів прийшло уже чотири і 
в жодному з них не сказано бодай одного по
ганого слова про «бунтаріз»-зихователів О. П. 

Негребецьку, Ю. С. Тараскову, В. С. Янков- 
ську, Т. В. Запісочну, тільки слова подяки). Він 
невеликий за розмірами, тому цитуємо його 
майже повністю:

«Ми, батьки, досить часто бачимо наших ви
хователів знервованими, навіть у сльозах. Спо
чатку думали, що в кожної людини своє горе, 
проте публікації у вашій газеті (за 22 травня і 
17 червня) змусили придивитися, в яких умо
вах виховуються наші діти. Атмосферу, котра 
панує в дитячому садку, нормальною не на
звеш.

22.06.1989 року у садочку вкотре а обідню 
пору проводилася зустріч завідуючої і колек
тиву з кореспондентами. Діти в цей час у гру
пах лишалися без нагляду, оскільки у з’ясу
ванні стосунків були зайняті всі працівники 
(не всі, чоловік — 20 — авт.). Ми мали нагоду 
впевнитися, що Караманова дійсно розправ
ляється з тими, хто виступив проти неї. Зараз 
завідуюча веде чергову «кампанію» серед під
лабузників по збору листа-довір’я на свою 
адресу, піддаючи критиці кореспондентів, за
лучаючи до цього батьків і дітей.

Ідуть чутки, що нас, батьків, будуть опиту
вати і, хто виявить недовіру Карамановій, му
ситиме забрати дітей із дитсадка. Напрошує
ться питання: коли ми зможемо привести си
на чи доньку в садочок, побачити усміхнені 
обличчя вихователів І із спокійною душею 
зможемо йти працювати?

Так хто ж зробить належну оцінку стилю 
керівництва Л. Г. Караманової, якщо навіть 
втручання вашої газети не допомогло?

Ю. Костенко, 8. Ковальова, Я. Довженко, 
О. Осика, В. Давиденио».

Отже, тепер у сферу розбирання внутріса- 
дочкового конфлікту втягнутими виявилися і 
батьки. Правда, багато з них із різних дже
рел знали ще з самого початку, що у стосун
ках між деякими вихователями і завідуючою 
з’явилась тріщина. Ну, а інші дізнались про 
все після виступу газети, Чи робить честь 
адміністрації дошкільного закладу, його педа
гогічному колективу і профспілковому комі
тетові той факт, що батьки мають потерпати: 
ану ж чи лишиться моя дитина в садку, чи її 
«попросять» звідтіля, якщо я заступлюсь за 
свою виховательку, котра «проти» Карамано- 
аої?

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Стою, а то зліва, то 
справа бога згадують, 
«Господи, ніяких нервів 
не вистачає», «Бвже, за
раз я зомлію». Чого б то, 
думаю, наче ж і не жар
ко, та й десять чоловік — 
хіба черга7 Однак минає 
півгодини, і сама почи
наю знемагати від не
терплячки І шкодувати, 
що пішла за автобусним 
квитком у касу попе
реднього продажу на ву
лицю Володарського в 
Кіровограді. Не хотіла, 
бачите, штовхатися в 
юрмі перед відходом ац- 
тобуса, а тут — півтори 
години вбила.

Раніше як було? Ка
жеш: мені Кривий Ріг на 
такий-то день І час, на- 
сир знаходить потрібну 
ВІДОМІСТЬ І ВИПИСУЄ КПИ' 
тон або тут же повідіом- 
ляє: «Вже нема». У де
нних місцях і зграз так. 
Тут же: сказав, нуди тобі 
треба — ’ ~
насир по 
меться з 
взнає, як 
місцях і 
ниця лише із тому, що в 
Москві, скажімо, потріб
ну Інформацію разом Із 
квитком видає комп’ютер 
за якусь хвилину, а тут 
поки касир набере обой
му замовників, пони до
дзвониться, поки виб’є 
на насі квитки та зро
бить написи, поки пере
лічить гроші на допотоп
ній рахівниці... Може, 
працівникам служби па
сажирських перевезень 
так і легше працюоати 
(не знаю), але нам, па
сажирам, коли в касах 
«паперових» форм обслу
говування ВЖЕ нема, а 
налькуляторно - комп’ю
терних ЩЕ нема, дово
диться в чергах до авто
бусної каси згадувати 
не тільки бога...

Н. ГРИГОР ЄВА.

І гуляй, поки 
телефону зв’я- 
нимось там і 
І що, В деяких 
зараз так. Різ-

* * А-

Листи до редакції продовжують надходити. 
Листи різні. Мабуть, не варто їх сьогодні всі 

цитувати. Свідчать вони про одне: конфлікт в 
дитячому садку продовжується. А це не робить 
честі ні адміністрації, ні педколективу дошкіль
ного закладу. Хто ж нарешті поставить крапку 
над «і»! Гадаємо, найкраще це зробить сам 
колектив.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

8



ДО 17
1 СТАРШІ

Музей
на колесах

* іротягом усього навчаль
ного року втілювали в жит
тя свою ідею піонери Світ- 
ловодська: створити музей 
на колесах, в якому роз
повісти про виконання ін
тернаціонального обов’яз
ку молоддю 80-х років.

Загоіни всіх піонерських 
дружин збирали металевий 
брухт на будівництво спе
ціального автобуса, в яко
му можна було 6 розмісти
ти експозицію, що розпові
датиме про інтернаціоналіс
тів усіх поколінь.

І ось на численних фото
графіях, вміщених тут, ті, 
хто чесно виконав інтерна
ціональний обов’язок, — 
Віктор Клюс, Сергій Дани
ленко, Микола Пронь, Ва
лерій Холодов.

І. ВАРАНТ.
м, Світлсеодськ.

Пароль: «Альтаїр»
в дитинстві я марила романти- 

кою піонерського табору. Спільні 
походи, ігри, піонерські вогнища, 
^орн, барабан — все це було та
ким привабливим і хвилюючим. 
Сталося так, що в справжній піо
нерський табір я потрапила вже 
дорослою.

1.

О восьмій табір будигь горн. 
Та-а-та-та-та, та-а-іа-та-таї Визираю 
У вікно — ранок прозорий, чис
тки, сонце струменить поміж 
струнких сосон — вони ростуть 
прямо під вікнами загонових кор
пусів. У коридорі чується гомін---
вожаті кваплять на зарядку. Інна, 
Віта й Наталочка хочуть залиши
тися чергувати в кімнаті, на за
рядку йти вони не бажають, але 
треба —— «авести порядок до сні
данку під силу й одному чергово
му. Нарешті, четвертий загін ви
сипає на стадіон. Діти шикуються, 
під команди фізрука Сергія Олек
сійовича Мирнія в яло роблять 
вправи. Вожаті, зіщулившись від 
ранкового холоду, стоять осто
ронь.

Ьиходнти на зарядну, на обід, на 
лінійну треба строєм, дружно. Але 
дитина іде в таоір відпочивати, а 
не відбувати покарання. Двадцять 
п ять днів ходіння строєм під 
команди, діти, природно, розуміють 
ян тяжким обов'язок і в міру сил 
протестують, і ут дуже важлива по
зиція вожатої. Якщо вона сама 
одягне спортивним костюм і при
кладом своїм показуватиме, що 
вранішня зарядка прекрасний за
сіб бути бадьорим, здоровим, міц
ним, дітлахи, можливо, не тільки в 
таборі з охотою її робитимуть, а й 
пізніше, приїхавши додому. Це — 
не відкриття, не педагогічна таєм
ниця, про це говорять скрізь і 
всюди. У таборі проходять двомі
сячну практику третьокурсники 
Олександрійського педучилища. Це 
18—-19-рІчні дівчата, які ні мо
рально, ні фізично не готові до 
таких навантажень і відповідаль
ності. На один загін (це 40 — 45 чо
ловік, правда з часом діти роз’їжд- 
жаються, залишається 25 —27) двоє 
вожатих, вони практично відпові
дають за кожну дитину. Якось 
одна семикласниця залізла на під- 
віноння першого поверху, щоб 
помити війно (у таборі ще працю
ють будівельники, іноді залиша
ють за собою бруд). її побачив 

хтось Із старших І вожатій перепа
ло тан, що бідна дівчина аж запла
кала. Веду до того, що загони, по- 
моєму, повинні бути меншими, а 
вожаті перед таною практикою ма
ли б проходити спеціальні співбе
сіди чи стажування з досвідчени
ми педагогами. За той час, що я 
провела в таборі, зрозуміла, що 
робота вожатої набагато складні
ша, ніж вчителя в шнолі. Там — в 
основному уроки, тут — цілодобо
ве спілкування. До того ж, треба 
бути завжди прикладом, треба ма
ти терпіння всіх вислухати, когось 
заспокоїти, розібратися в чиїхось 
образах, відчувати кожну дитину, 
бо інакше не матимеш авторите
ту, отож не будуть слухатись і 
практика така перетвориться в су
цільне пекло. Я переконалася — 
діти легко йдуть на контакт, по
требують розуміння, І, відчувши 
його, проймаються безмежною до. 
вірою. І ця дитяча довіра — бла
годатний грунт. Твої вчинки, сло
ва, погляди стають для них при
кладом. Але ж як це важко — на
лежати тільки дітям! А в молод
ших загонах? Віта Крижанівсьна — 
вожатою у сьомому. Це діти від 
першачків до четвертокласників. 
Кожна сім’я виховує по-різному.

— Є такі, — говорить дівчина,— 
що не вміють ні випрати собі, ні 
косички заплести.

Уявляєте, скільки обов’язків у 
вожатих з молодших загонів?

Із старшими — проблеми інші, 
їх важко чимось зацікавити, еони 
самостійні, незалежні, до всього 
ставляться скептично. Це й не див
но, їм уже по 14—15 років — 
складний вік!

2.

— Як ви думаєте, чому так на
зивається табір? — питаю у дівча
ток. Відповіді найрізноманітніші. 
Від «не знаю» до такої версії:

— Може, тому, що тут сосни, 
глиця жовта на землі, тому й 
«Жовтень»?

(Пізніше начальник табору Юрій 
Кирилович Коваленко мені пояс
нив, що табір будівельники зда
вали напередодні жовтневих свят, 
то й назвали «Жовтень». Логіка 
залізна!).

А жвавий хлопчик, що вправно 
з’їжджав Із перил, як потім ви
явилось Сашко Крайній із Нової 
Праги, пояснив мені ще й так:

— Страна так требує!
Хлопець висловився дуже точ

но. На жаль, наша система вихо
вання ще чітко не спрямована на 
пробудження самостійного, твор
чого, неординарного мислення в 
дитини. Назвали «Жовтень», бо 
скрізь так називають. Колись, мо
же, ця назва й носила якесь пат
ріотичне, виховне значення, з ча
сом же перетворилася просто в 
штамп. А різні «Чайки», «Хвилі»? 
Чому б не провести серед дітей 
конкурс на кращу назву табору, 
обговорити разом найрізноманіт
ніші варіанти? Чи від цього по
страждали 6 наші моральні підва
лини? Навпаки, діти могли б ви
брати назву не просто милозвуч
ну, але й таку, що зобов’язувала б 
їх до чогось, наприклад, бути чес
ними чи справедливими. Так са
мо й з девізами на дверях кім
нат. Дівчатка з четвертого загону 
запрошують мене до себе — їм 
страшенно хочеться розповісти, 
хто чим захоплюється, про табір, 
про друзів. У них на дверях ви
сить старанно виписаний фломас
тером девіз:

«Пусть будут дружбою согреты 
Все пять материков планеты».

— Це ви самі придумали? — пи
таю.

— Ні, це нам вожаті дали.
— А який би ви самі собі девіз 

вибрали?
— А я знаю, каже Віта.

«Мир —- планете, 
Счастье — детям, 
Ми за это все в ответе».

— А як ви розумієте саме слово 
«Девіз»? — це вже я. — Вас це до 
чогось зобов’язує?

Дівчата здивовано перезираю
ться. Ми просто напихаємо дитячу 
свідомість цими ні до чого не зо
бов’язуючими цитатами, замість 
того, щоб привчати їх до світової 
і вітчизняної поетичної класики. 
Тоді б дівчата могли вибрати собі 
девіз.

Я звернула увагу, що в таборі 
рідко хто говорить на чистій мо
ві, з усіх боків чувся суржик. Зно
ву ж, це від мовного безкуль
тур’я старших. Розговорилася 
якось із майбутнім семикласником 

Максимом Переяславом {3 Оле^ 
сандрії. Хлопець вчиться в росІй" 
ській школі. Але вже через КІЛЬКА 
хвилин нашої розмови (ніяких 
уважень я йому не робила!) 
сим став старанно підбирати укр\^ 
їнські слова.

— А що ж ви хочете, — з 
лем каже Юрій Кирилович, коли 
поділилася з ним своїм вражен
ням, — у нашій табірній бібліотек 
ці є чимало хороших книг, а укра, 
їнських гарних казок, гумору, 
тячих видань шевченкоаих творів 
немає.

з. ф
Не вистачає в таборі не тільки 

книжок. Немає елементарного 
мила. Діти сідають обідати це По^ 
мивши як слід руки --- нічим. Яс
но, що мило скрізь дефіцит. Але 
дитячі заклади гріх не забезпечи
ти такою необхідною річчю. Діти 
бігають, граються, звичайно ж, все 
підряд беруть до рук. Будь-яка ін- 
фекція тут дуже небезпєчіна.А-'-

Харчування в таборі п’ятиразо
ве.

Сніданок, обід, полудник, вече
ря і перед сном — сік з печивом 
Чотири рази на день щось свіже. 
Це, звичайно, добре. Але все-таки 
мало овочів, фруктів. Тільки 
за півмісяця першої зміни давали 
полуниці. Це при тому, що «Жон-« 
тень» — обласний табір агропро
му і харчування вважається тут 
хорошим. І путівка коштує 83 кар« 
бованці. Що ж говорити про інші 
табори?

Згадуються мені зараз чуд<- ' 
розмови із старшою вожатою ( »
диною відданою своїй справі.’Сь 
лакою Коршуновою; згадується Ан* 
дрійко Шпак із 5-го загону, що так 
здорово й дззі.іко співав на святі 
імениннина «Вийшли в поле кост
рі»; згадується пароль, без янСк *) 
чергові можуть і не пустити 
табору; згадується колискова під 
гітару плаврука Сашка Нечитайлаї 
з якою він обходить корпуси перед 
відбоєм; згадується невгомонний || 
страх який гострий на язик Саш
ко Крайній...

С. ОРЕЛ.
с. Бірки, 
Олександрівськогс району.
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Наприкінці

Гайдар
попереду. 
А де ж 
тимурівці?

«молодий
КОМУНАР»

8 далия року

Наприкінці останньої чверті проведено ан
кетування серед піонерів-шестикласників зна- 
м’янських середніх шкіл.

Метою анкетування було не просто вивчити 
стан тимурівської роботи в школах (на при
кладі 2—3 шкіл це зробити неможливо), а 
простежити, як розуміють Гайдара і тимурів- 
ський рух піонери. , г- -

Запитання. Ти читав книгу Арнадія Гайдара 
♦Тимур і його команда»?

102 відповіді були позитивними, і лише один 
хлопчик (анкетування було анонімним) чесно 
написав: «Читав, але до кінця так і не дочитав».

Як, на твою думну, чи потрібний тимурів- 
ський рух сьогодні?

95 учнів відповіли: «Потрібний». П’ятеро 
вважають, що тимурівський рух втратив авто
ритет і застарів, мовляв, у гайдарівські часи 
він прижився, а сьогодні має відмерти. Троє 
написали: «Не знаю».

Чи вважаєш ти себе справжнії* тимурівцем?
Слід віддати піонерам належне: вс.ни вча- 

ться казати правду. 35 учнів без сумніву виве
ли слово: «Так», 48 — категоричне: «Ні!», 20— 
не знали, що відповісти.

Чи має твій загін зону піонерської дії? Де 
вона розташована?

Це запитання викликало хвилювання у піоне
рів. Всжи почали переглядатися один з одним, 
а дехто з класних керівників непомітно для 
стороннього ока вказував рукою на піонер-

назвавши ву.ський куточок, мовляв, ДИВІТЬСЯ 
написано.79 учнів відповіли позитивно, ____________лиці Жовтневу, Крупської, Володарського, Матросова. Чайковського (у місті), Калініна і Кірова (у селищі Знам’янці). Є й такі відповіді: «У нас є зона піонерської дії, тільки я не знаю, які вулиці їй підпорядковані, «я не пам’ятаю».

Над ним із ветеранів війни І праці, пенсіоне
рами шефствує твій загін?

23 учні назвали прізвища тих, у кого вони 
бувають не лише в свята, а ходять у магазин 
по хліб і молоко, до аптеки, тощо. 52 учня 
прізвищ згадати не змогли. В одному з класів 
усі учні обернулися на парту, де сидів хлоп
чик і швидко запитали: «Генко, ти до кого хо
диш?». Ще 18 учнів написали: «не знаю пріз
вищ», а 10 дівчаток вивели на папері: «Ми не 
входимо до складу тимурівців, у нас цією 
справою займаються хлопці».Звичайно, тимурівські загони є у козиній школі. Вони за графіком, складеним учителем бувають в гостях у ветеранів, малюіоть план зони піонерської дії у загоновому куточку звітують перед радою дружини за викопану роботу. Але якщо класний керівник забуває їм про це нагадати, тимурівська діяльність потихеньку згасає.

Коли ти останній раз був у пенсіонера рдо- 
ма? Чим допоміг йому? м
' Дивують відповіді: «не пам’ятаю», «я не 
був зовсім», «був ще у 4 класі», «допомагав 
рік тому». І мінімальний процент учнів дав та
кі відповіді: «ми відкидали сніг з доріжок» 
«носили Еоду», «копали город»,

туди, тем усе нпарап«!Р згадайте, як з року в рій у школах 
літературні” і?оиД?РІ?СЬНІ ^тання, конференції, 
регляд HHocbinL ВІКТ°РИНИ, здійснюється ПЄ- 
пТонейсый ’ Учні слухають платівки,
ції «Милосрппп™ журнали оголошують опера* 
м’ять еХп»Д а’ <,Уі!ит«?пь ветеран», вахту «Па- 
Tax pecnv6nl«u°KpeMl піонерські дружини В МІС- 
ГдоР: X? Инт ТВОр-оть бюро добрих послуг 

у нас ТІНЦч»гт„'^Нерам продукті?. Чому ж тоді 
подвір’я літм?3° заростас стежка від школи вд^в? РЧому ?аїиіЛліЯСИ’ ЕетеРанІ°. с°аАатс1^ос* 
ЛИХ І розуміють ?1аи ч®наІоть підказки ДОР°5

-туркал, а як”” не- 
ГИ .стари"м людя^мантини> а значить і допомо-. 

дитяті ’ РвЙ0НІ € «ит«Аки, школа-інтернат, 
сі і д п«' іЯ ₽ЄННЯ У ЛІІ<аРнях, старенькі бабу4 
каоськ^пл Є апгек.а' “УДи можна здавати 
карські рослини. Навіть перебуваючи У б'0” 
перському таборі, у таборах праці і відпер*' 
1е неТаб 3аЙматися 4ісю роботою. Варт- 
Но : 3а6уВати тих- І<ОМУ потрібна допомога, 
Це?3наИцА° Т бе3 будь-якого доручення. А 

АнХ1’ 6УТИ ТИМУР>аием.
Анкетування провела й проаналізувала 

м. Знам’янка. Л‘ П°ВАЛ'Й'

лоВв?м₽поАзн^о’митисбя ?РУЗ" Мабуть’ Й'янськиХ 
піонерів? А як пгпЛП 3 оннетами знам’як* у 
вас? Що думаете взаУап? тимУР‘°сь«а Р°«%3тнІ 
канікули для такоїГ?Л 3 цього привоДУ- щИй 
період — ви млгт_ спРави дуже підХОД’кдції РОЗПОВІДІ й pXv® бІмЬШе ВІЛЬНОГО часу. «”!£. 
Рінці «До 17 4 с?арші"И вм1імуватимемо В



инф
,

ІЗ 1240 тисяч чоловік, котрі проживають у 
нашій області, майже п’яту частину станов

лять діти. Уже кілька років як відділом охорони 
здоров’я облвиконкому разом з партійними і 
радянськими органами розроблена програма 
«Діти», згідно з якою планується робота по 
лол:пшенню матеріально-технічної бази ліку
вальних закладів матері й дитини, якості ме
дичного обслуговування шляхом укомплекту
вання кадрами і підвищення кваліфікації аку- 
ша^ів-гінекологів та педіатрів, оснащення су
часним медичним устаткуванням і впровад
ження нових методів діагностики й лікування, 

Завдання дуже важливі, та їхнє виконання 
планується поки що у неблизькому майбут
ньому, в той час, як день сьогоднішній не все
ляє особливого оптимізму: в ході перевірки 
роботи лікувальних закладів, безпосередньо 
призначених для матері й дитини, виявлено 
нерадісну картину. Узяти хоча б поїздку го
ловного педіатра обласного відділу охорони 
здоров’я Н. І. Дехтяр, методиста дитячої 
обллікарні Н. Ю. Криворотенко й педіатра, 
куратора цього району К. Г. Горської в Долин- 
сьхий район, котрі відвідали там дитячу мо
лочну кухню, дитяче відділення в центральній 
районній лікарні, Новоше8ченківський ФАП 
(фельдшерсько-акушерський пункт), Кіроо- 
ську дільничну лікарню й амбулаторію та 
Кіровський дитячий садок. Буквально скрізь, 
де проводилась перевірка, виявлено недоліки, 
в більшості випадків, з вини безпосередніх 
працівників.

Візьмемо, наприклад, Новошевченківський 
ФАП. Приміщення розвалене, так що про нор
мальні умови роботи говорити <не прихо
диться. Фельдшер тимчасово тулиться в кім
наті розмірами 2X1,5 метра з пічним опален
ням. Під його контролем — четверо дітей 
першого року життя і близько шістдесяти до 
14 років. Протягом останніх двох років адмі
ністрація Долинської центральної райлікарні 
не знайшла часу побувати на фельдшерсько- 
акушерському пункті. Інакше б побачила, що 
там відсутні ваги для зважування дітей грудного 
віку; харчування їм призначається неправильно: 
соки рекомендуються з трьох-чотирьох міся
ців, одномоментно вводиться новий вид при
корму дозою 200 грамів, до того ж одночасно 
призначається кілька нових продуктів. Перелік 
зафіксованих недоліків можна продовжити, бо 
діти на ФАПі не оглядаються лікарями, немає 

І' стерилыного матеріалу, записи в абмулатор- 
них картках однотипні, не відображають пси
хофізичного розвитку кожної дитини тощо.

І в Кіроаській дільничній лікарні цього ж 
району не обійшлося без неприємних «сюр
призів». У дитячому відділенні з’ясувалося, 
що листи призначень не відповідають запи
сам в історії хвороби, нераціонально прово
диться антибіотикотерапія: при задовільному 
Іі стані середньої складності хворим дітям од
ночасно призначається 2 антибіотики, і що 
особливо тривожно — виставлений діагноз не 
відповідає описаній у щоденнику клініці.

На жаль, виявлені недоліки характерні не 
тільки для згаданого ФАПу чи дільничної лі
карні. Перевірка, проведена працівниками об
ласного й республіканського комітетів народ
ного контролю, показала, що в деяких райо
нах частина медпрацівників, користуючись 
безконтрольністю з боку адміністрації, не 
проводять за повною програмою диспансе
ризацію дітей першого року життя, не спосте
рігають за їхнім розвитком. В Новоукраїнсько- 
му, Маловисківському, Новоархангельському, 
Долинському районах дехто з медичного пер
соналу не володіє достатньою мірю основами 
невідкладної допомоги дітям. Заняття з мед
сестрами не проводяться. У цих та інших ра
йонах малюків не зважують, перед щеплен- ‘ 
ням не роблять аналізу крові. Вузькі спеціа
лісти участі в диспансеризації не беруть.

У дитячому відділенні Новоукраїнської ЦРЛ 
спеціалістами обласної дитячої лікарні у квіт
ні цього року було встановлено, що при ліку
ванні маленьких пацієнтів тут «забули» про фі
зіотерапевтичні процедури. У Рівнянській ам
булаторії цього ж району профілактика рахіту 
проводиться неправильно, курсова доза не 
вказується.

При перевірці фельдшерсько-акушерського 
пункту в Севериінівці Кіровоградського райо
ну народні контролери констатували, що його 
обладнання не відповідає табелю: немає зро- 
стоміріз, вагів, недостає шприців. Лікарі з ЦРЛ 
графіків прийому не дотримуються.

Ці та Інші недоліки, як правило, відзначаю
ться в актах при відвідуванні лікувально-про
філактичних закладів головними спеціалістами 
області. Згадуються вони і в наказах, котрі 
видає обласний відділ охорони здоров’я. Та 
при перевірці з’ясувалося, що виконавська 
дисципліна адміністрації цих закладів, як : 
контроль із боку обласного відділу, дуже 
низькі. Наприклад, згідно наказу облздоров- 
відділу «Про невідкладні заходи по покращен
ню медичне" допомоги дітям» завідуючий Кіро
воградським міським відділом охорони здо
ров’я та головні лікарі центральних районних 

*** та міської лікарень зобов’язані до першого 
травня кожного року подавати інформацію 
про його виконання. Головний лікар Олек- 
сандрівської ЦРЛ М. Г. Васько цей наказ зна
йти не зуміла і про нього не пам’ятала.

Матеріально-технічна база лікувально-про
філактичних закладів, які надають допомогу 
дітям і матерям області, на жаль, залишається 
незадовільною. Так, у Кіровограді, де мешкає 
25 процентів дитячого населення області, з 
трьох лікувально-профілактичних закладів, що 
обслуговують дітей, матеріальна база двох 
не відповідає сучасним вимогам.

8 дитячій обласній лікарні, куди надходять 
на лікування найбільш тяжкі пацієнти з міст і 
районів області, а також хворі з Кіровограда,

середня площа на одне ліжко замість вста
новлених згідно санітарних норм 6,5 квадрат
них метра тільки 3, а в окремих випадках і то
го менше (педіатрія № 1, травматологія). 
Особливо велика скупченість у відділеннях 
грудного віку, де в палатах площею 16—17 
квадратних метрів лежить 5—6 хворих дітей і 
стільки ж матерів, тобто до 12 чоловік. А це 
в основному малюки з гострою патологією ор
ганів дихання, яким і площа, і чисте повітря 
особливо необхідні.

Сучасна вимога до дитячого стаціонару — 
максимальна й надійна ізоляція хворих, чого 
можна досягти тільки при наявності боксів. 
З чотирьох же відділень лікарні, де знахо
дяться діти грудного віку, мають бокси (при
мітивні) тільки два.

Відсутність необхідних площ, боксованих 
відділень не дають можливості забезпечити 
повноцінне лікування і є однією з причин за

пристосованому приміщенні на території га
ражів дитячої обласної лікарні. Та й взагалі, 
з 27 таких кухонь, котрі функціонують в об
ласті, тільки 5 розміщені в типових примі
щеннях.

На всіх семи перевірених ДМК (кіровоград
ських №№ 1 і 2, світловодській, знам’янській, 
олександрівській, новоукраїнській і бобри- 
нецькій) продукція, що там виробляється, — 
молоко незбиране, сир, кефір, ацидофільне 
молоко і паста, каші гречана, манна, «асор
ті», — не відповідає вимогам інструкції Мі* 
ністерства охорони здоров’я СРСР через за
нижену масову долю жиру і калорійність, 
Основними причинами випуску такої продук
ції є використання неякісної сировини. Крім 
того, порушуються технологічні процеси при
готування кисломолочних продуктів, нерідко 
в хід іде бактеріальна закваска з простроче
ним терміном придатності,

ГОВОРИМО
ВІДВЕРТО

лишення стаціонару батьками (разом з недо- 
лікованими дітьми) за їх вимогою. Крім того, 
це призводить до внутрілікарняного інфіку
вання хлопчиків і дівчаток. Через відсутність 
корисних площ допоміжних служб немає змо
ги встановити нову лікувальну й діагностичну 
апаратуру. Сьогодні матеріально-технічна ба
за дитячих відділень не так давно збудованих 
Олександрівсько’і, Новоархангельської, Ново- 
миргородської, Ульяновської ЦРЛ значно кра
ща за базу дитячої обласної лікарні, що викли
кає справедливі нарікання батьків.

Не виконане передбачене програмою «Ді
ти» покращення матеріальної бази дитячих 
лікувальних закладів Гайворонського, Новго- 
родківського, Світловодського районів сто
совно їх боксування, не збудовані молочні 
кухні в селищі Нова Прага Олександрійського 
району, Долинській, Компаніївській райлікар- 
нях.

В області понад 50 процентів дитячих ліжок 
знаходиться у пристосованих приміщеннях, що 
не дає змоги створити необхідні умови для 
перебування хворих, а також організувати лі
кувальний процес. Площа на одне педіатрич
не ліжко в середньому більш ніж у 2,5 разе 
менша від нормативної.

Із загальної кількості лікувальних закладів 
тільки 6,6 порцента (із стаціонарів — 17 про
центів) відповідають санітарним нормам. Ад
же в типових приміщеннях знаходяться лише 
19 закладів, котрі подають допомогу дітям, 
інші ж, в основному, — у пристосованих. Цент
ральне опалення мають 87,5 процента стаціо
нарів, забезпечені водою 96 процентів, з них 
гарячою — тільки 68 процентів, мають кана
лізацію 53 проценти. Повністю відсутнє гаря
че водопостачання в Маловисківській і Новго- 
родківській ЦРЛ.

Анонімне анкетування матерів, які само
вільно пішли з дитячої обласної лікарні з не- 
долікованими дітьми, констатувало, що в 68 
процентів випадків вони змушені були це зро
бити через відсутність необхідних умов для 
перебування.

Дитяча поліклініка № 2 м. Кіровограда, 
включаючи філіали, розрахована на 190 відві
дувань на зміну, а за минулий рік в серед
ньому їх виконано близько 540. Забезпеченість 
площами складає 27 процентів. Приміщення, 
виділеного для фізіотерапії, недостатньо, то
му мемає можливості розвернути інгаляторій, 
теплолікування, частина апаратури по електро
лікуванню вимушено законсервована. Для по
ліклініки не дивина, що в одному кабінеті од
ночасно ведуть прийом кілька спеціалістів — 
це викликає особливі труднощі і для батьків, 
і для лікарів. Через відсутність площ не виді
лений ізолятор для прийому хворих з висо
кою температурою, немає змоги впровадити 
нові методики в клінічно-діагностичній лабо
раторії.

Молочна кухня при дитячій поліклініці № 2 
розрахована на 5 тисяч порцій, однак будівля 
була морально застарілою вже до моменту 
здачі її в експлуатацію. Аналогічне становище 
й молочної кухні № 1, котра знаходиться у.

У Саітловодську з день перевірки були 
знайдені лишки сиру в кількості 6,5 кілогра
ма, а кефір видавався в день його приготу
вання в рідкому стані. Батьки скаржились на 
неякісне приготування цих продуктів. Міська 
санепідемстанція не контролює жирність мо
лока, котре надходить з міськмолокозаводу. 
Аналогічна ситуація і в Олександрівському 
районі.

У всьому вищесказаному є велика вина ра
йонних і міських санепідемстанцій, які зобо
в’язані 2 рази в місяць перевіряти продукцію 
дитячих молочних кухонь на фізико-хімічні по
казники. На жаль, за винятком Олександрів- 
ської і Знам’янської СЕС, у жодному з райо
нів ця робота не проводиться.

У результаті перевірок за 1987—88 роки 
до деяких підприємств-постачальників були 
застосовані економічні санкції і з плану реалі
зації знято нестандартної продукції на 43,4 
тисячі карбованців. З травня минулого по тра
вень цього року по Бобринецькій дитячій мо
лочній кухні теж знято з плану реалізації не
доброякісної продукції на 4,4 тисячі карбо
ванців.

Така загалом картина побаченого під час пе
ревірки лікувально-профілактичних закладів 
області, призначених для охорони здоров’я 
матері й дитини. Є звичайно й хороше, але 
воно настільки губиться в критичному стано
вищі деяких медустанов, а часом І елементар
ній безвідповідальності певних медичних пра
цівників, що давно образно кажучи, наша ме
дицина потребує негайного лікування.

Н. ДОЩЕНКО, 
Інспектор обласного комітету народ
ного контролю.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Враховуючи той факт, що в 
цьому матеріалі чимало специфічних термінів 
і цифр, ми попросили переглянути його за
ступника завідуючого облздороввідділом В. В. 
Бондаренка. Із багатьма аспектами і виснов
ками Володимир Васильович не погодився, і 
не тому, що це, мовляв, зачепило його самолюб
ство. Просто, у багатьох випадках обласний 
відділ охорони здоров’я залишається «край
нім», тоді як вирішити самостійно проблеми, 
котрі накопичилися в медицині і залежать не 
стільки від нього, він не в силах. Як, скажімо, 
можна владнати кадрову проблему, коли кіль
кість прибулих в область молодих спеціалістів 
дорівнює кількості від’їжджаючих — в основ
ному через житлову невлаштованість!

Про ці та інші проблеми ми домовились по
говорити з Володимиром Васильовичем, як 
тільки він повернеться з відпустки. Тому про
понуємо всім, хто має питання до заступника 
завідуючого облздороввідділом В. В. Бонда
ренка, котрий контролює діяльність лікуваль
но-профілактичних закладів матері і дитини, 
надсилати їх до редакції. Ці запитання будуть 
передані Володимирові Васильовичу і при 
можливості використані в майбутньому ін
терв’ю.

«У ході перевірки 
встановлено, що 
у відділенні діти, 
котрі мають 
дисфункцію 
кишечника, 
лікуються 
неправильно: 
перед початком 
медикамен
тозного 
лікування 
не проводиться 
промивання 
шлунку 
і кишечника. 
Вкрай 
неправильно, 
організоване 
харчування 
хворих дітей: не 
призначається 
дозоване 
годування, мати 
навіть не знає, 
що і як давати 
дитині, немає 
лікувальних 
сумішей. На добу 
вперед видається 
банка 
кип’яченого 
молока, немає 
стерильних 
сосок. Молоко 
зберігається не в 
холодильнику».

(із довідки по 
перевірці Олек
сандрів ської 
ЦРЛ головним 
педіатром облас
ного відділу охо
рони здоров’я 
Н. і. Дехтяр і 
заступником го
ловного лікаря 
дитячої облас
ної лікарні О. Н, 
Яровинським).

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

8 липня 1989 року,



Анатолій «УМАНСЬКИЙ

ПОВІСТЬ

Мотоциклом у табір Вадим не приїжджав, в уся
кому разі, ніхто його з ним не бачив.

— Чудасія, — сказав Григорій, коли вони з 
Кїожніем присіли на лавочку під розлогим наш- 
таном. — Інспентори ДАІ бачили, в селі бачили, 
а в таборі — ні... Знаєш, Едуард, інколи, а особ
ливо е тану спеку, мені здається, що я тупію.

— Ти не тупий, Гриню, ти погано нагострений. 
Просто він до села доїхав, а в табір не з’являв
ся... Пішли дільничного шукати.

Село, ян завжди в жнивну пору, було порож
нім. Зрідна бабця стрічалась, та янась кішка до
рогу перебіжить.

— Гриню, відгадай загадку на логіку. До хім
чистки заходить нлієнт, вперше в житті. 1 каже 
приймальниці: «Ось у мене на сорочці червона 
пляма, тільки не знаю, від вишневого варення чи 
від крові. Вивести зможете?». Приймальниця по
дивилась і відповідає: «Сьогодні у нас такого 
реактиву нема. Ви, товаришу міліціонер, зайдіть 
післязавтра, ми приготуємо і обов’язково виведе
мо». Звідки вона взнала, що клієнт — міліціо
нер?

Відповісти Григорій не встиг, бо з-за рогу ви
скочив дільничний старший лейтенант Теренько. 
Ніби чекав у засаді. Допрацьовував до пенсії ос
танні дні. але був, як завжди, діяльним і поінфор
мованим.

— Тут, лебедики, без пацанів не обійтись, — 
сказав, вислухавши колег з міста. «Лебедиками» 
він називав і старих, і малих, дотримуючись суб
ординації, звісно. Бо важно було уявити, як би 
він назвав «лебедиком» Підопригору, в якому 
тільки ваги було до ста кілограмів, не кажучи 
вже про погони підполковника.

Босоногі активісти дільничного, які нудьгували 
на нанікулах, упорались швидко. Мотоцинл Ва
дима стояв у курені сторожа колгоспного баш
тану.

—- А що? — жваво відбивався сивий прудкий 
дідусь. — Хлопець смирний, добрий. Трохи, прав
да. той, — покрутив пальцем біля скроні, — та 
вони тепер всі молоді трохи той.

Дідуся ніби хтось завів у далекому дитинстві, 
та так та пружина й досі не розкрутилась. Встоя
ти на місці він просто не міг, а слова з нього ли- к 
лись як колись вода на водяний млин.

— Вам би, діду, — не втримався Можній, — як | 
Райкін казав, нардан приробити, то ви б воду з В 
колодязя качали. — Та збити діда з пантелину 
було не так просто.

— Просив, а мені що? — не зупинявся він.
— Коли?
— Вчора, вакурат учора.
— Раніше приводив мотоцикла?
— Ні, їй-богу.
— А сам заходив?
— Було, — зупинився на мить. — За кавуни 

гроші давав. — Подумав, чи назати: — Раз, цей, 
чвертку приносив, то ми удвох...

— А коли забрали мотоцикл?
— Щитай, сьогодні. Еге ж, ванурат перед тим, 

як ви мали прийти.
— Вадим?
— Ні, не він... То єсть, він, але раніше другий 

прийшов.
— Того другого знаєте?
— Ну й меткий ти! «Знаєте?». Не знаю і знати 

не хочу! Задиристий, плеще язиком, як корова 
після гични.

— Який він із себе?
Розмовляв Григорій, Едуард ходив баштаном, 

роздивлявся.
— Який? Обнаковенний, тільки задиристий. 

Шкет! Мушкетером мене назвав, зараза.
— Що ж він назав ще? — усміхнувся Григорій.
— Питав, чи у мене його племінник моцаклет 

залишив.
—- Племінник? Так і запитав?
— Я що, брехати буду? Старий уже. Так і запи

та'#. Я й кажу, що у мене, чого мені критись? Ва
дим — хлопець смирний, добрий...

— Це вже я чув. Ще про що розпитував?
— Питав, чи кавуни нрадуть, а я йому свій бер- 

дан показав... Тут і Вадим захеканий прибіг.
— З табору?
— Ні, звідти, — показав на центр села.
— Як вени стрілись? Схоже, що то його дядько?
— Біс його зна... Мо й дядько. Тільки хлопець 

його називав, як його, ре... ре... редядьою. Чи ре- 
дєдьою. Мо, по-теперішньому це й так...

— Говорили про щось?
— А? А... Не чув. Той задиристий, як Вадим 

прибіг, сказав, щоб я, цей, одноловся. Ще й у 
спину турнув.

— А далі?
— Далі вони сіли на моцанлєт — Еадим спе

реду, а той — ззаду. І поїхали.
— Туди? — Григорій показав на центр села.
— Туди.
— Той другий у що одягнений?
— В штанах, в сорочці, в сандалетах.
— З вами, діду, каші не звариш.
— Бо й не звариш. Налетіли, як горобці на ка

вуни, та й давай: «А що? Д ян?». Я тобі, хлопче, 
скажу, що я, щитай, сам недавно міліціонером 
був, то знаю, що вам треба.

— Ого! — свиснув Можній, який недавно піді
йшов, але в розмову не встрявав. — Міліціонером?

— Стривай, Едуарде... Тан що нам треба, діду?
— А те, що в того редяді на правій руці вели

кого пальця нема. Під саме нікуди, — показав 
свою долоню й провів по ній другою. — Оце — 
существенне.

— Оце — существенне, — згодився Можній. — 
З вами діду, кашу варити можна... Ти куди?

— Телефон потрібен.
— Дуй. Я наздожену.

* * *

Начальний табору Іван Семенович зустрів Гри
горія біля воріт.

— Можна, я вашим кабінетом скористаюсь?
— Що ви. що ви?! Хіба я не розумію, хоч і не 

знаю, в чому справа...
— Потім ми вам розповімо. — пообіцяв Григо

рій. — А поки що, як домовились, хай заходять 
до мене учні з класу, де вчиться Вадим. По одно
му, — уточнив. До речі, таких у таборі багато?

— Розумієте, сьогодні неділя... Хто додому по
їхав... Але нільна є.

— Значить, домовились.
Першим переступив поріг гінкий хлопчина з 

білявим непокірним чубом І серйозними очима.
— Добрий день, — привітався.
— Добрий. Сідай. Прізвище, ім’я?
— Коваленко Григорій.
_ Отаної! Подвійний тезка. Тоді краще порозу

міємось..
— Дивлячись у чому.

• Продовження. Початок в Н«№ 25, 26, 27 
за 17,24 червня, 1 липня ц. р.|.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 2ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ0. С. ЄГОРОВА
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1989—1990 НАВЧАЛЬНИЙ РІКУчилище готує кваліфікованих робітників з таких спеціа- льностей:на базі 8 класів, строк навчання 3 роки —маляр будівельний (юнаки, дівчата),лицювальнйьплйтковик; лицювальник-мозаїст (юнаки 1 дівчата),муляр-моитажник по монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварник (юнаки),слюсар по ремонту шляхових, будівельних машин 1 тракторів (юнаки),столяр будівельний, тесляр-паркетннк (юнаки); електрослюсар будівельний (юнаки), 'електрогазозварник (юнаки),кухар (дівчата);на базі 10 класів, строк навчання 6 місяців —муляр (юнаки),тесляр (юнаки).Учні забезпечуються гуртожитком, триразовим харчуванням, двома комплектами одягу, підручниками. Під час виробничої практики вони одержують 50 процентів від заробленої ними суми.Учням, що мають середню освіту, виплачується стипендія ЗО карбованців на місяць і проводиться доплата до рівня тарифної ставки (мінімального окладу) робітника І розряду за рахунок коштів підприємства.Училище розташоване в сучасних корпусах, є всі умови для занять в гуртках, спортивних секціях.Учні, які закінчать училище на «4» 1 «5», направляються для подальшого навчання у вузи І технікуми.Початок занять — 1 вересня.Вступники подають такі документи:заяву на ім'я директора,автобіографію,документ про освіту,свідоцтво про народження або паспорт,довідку з місця проживання та про склад сім’ї,медичну довідку (форма № 086-у),шість фотокарток 3x4 см.Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Червонозо- рівська. 23. Телефони: 7-14-17 7-12-81, 7-12-72, 7-34-71,7-12-21. їхати автобусами №№ 102, 114 до зупинки «Вул. Мічуріна» або тролейбусами №№ 1, 2. 6 до зупинок «Будде- таль» або «Вул. Короленка».

Компаніївський ветеринарним технікум 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1989 — 1990 навчальний рік

Технікум готує:
ветеринарних фельдшерів Для роботи в спецгоспах, кол
госпахраюоешах, ветлабораторіях, м’ясоконтрольнии 
станціях м’ясокомбінатах, ветлікарнях, ветаптеках. Крім 
цього учьі технікуму набувають додаткову професію -Ч 
техніка штучного осіменіння сільськогосподарських 
тварин. .

На 1 курс приймаються особи віком до ЗО років з осві
тою 8 — 9 класів. ~ ,

Строк навчання — 3 роки 6 місяців.
Вступники складають ензамени:
з української (російської) мови (диктант), математики 

(У(Без’вступних ензаменів зараховуються:
особи, які закінчили неповну середню школу зі сві

доцтвом з відзнакою (в міру подання зая®/\
особи, які закінчили неповну середню школу з оцін

ками «4» і «5», за результатами співбесіди;
офіцери, прапорщики, мічмани і військовослужбовці 

надстрокової служби, звільнені в запас із Збройних Сил 
Срср за скороченням штатів, станом здоров я, вислу.

З числа вступників, які успішно склали вступні екза
мени. зараховуються:

поза конкурсом:
направлені на навчання за рахунок коліоспів, радгос

пів та в порядку цільової підготовки спеціалістів;
звільнені в запас військовослужбовці з дійсної військо

вої служби; які мають рекомендації військових частик 
або свідоцтво військкомату про право на пільги;

діти-сироти і діти, які залишилися без опіки батьків; 
інваліди 1 і 11 груп, які можуть відвідувати заняття, 

передбачені навчальним планом;
в порядку конкурсного відбору на основі загальної 

кількості бадів, одержаних на вступних екзаменах, при 
рівній кількості балів перевагою при зарахуванні ко
ристуються —- .. л

вступники, які мають стаж практичної роботи не мен
ше двох років і звільнені в запас військовослужбовці;

сільська молодь.
Прийом заяв — зі червня по 31 липня.
До заяви на ім’я директора слід додати: 
документ про восьмирічну освіту (оригінал); 
медичну довідку (форма № 086-у);
виписку з трудової книжки (тим, хто має виробничий 

стан:);
направлення колгоспів, радгоспів та інших сільсько

господарських підприємств (особам, які відряджені на 
навчання за рахунок цих підприємств та в рахунок пла
ну цільової підготовки);

чотири фотокартки 3x4 см.
По прибутті до. технікуму вступники пред’являють 

особисто:
паспорт або свідоцтво про народження;
військовий квиток (військовозобов’язані), приписне 

свідоцтво (особи призовного віку).
Вступні екзамени — з 1 по 10 серпня.
Початок навчання — 1 вересня.
При технікумі працюють їдальня та учнівський клуб 

< Підліток».
Гуртожитком і стипендією учні забезпечуються на за

гальних підставах.
Сполучення автобусне з м. Кіровограда, Бобринця.До- 

линської, Новомиргорода.
Адреса технікуму: 317200, Кіровоградська область, 

емт Компаніївка.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 1
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1989—1990
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Запрошуються юнаки і дівчата з освітою 
10 класів на спеціальності:

продавець непродовольчих товарів;
продавець продовольчих товарів.
Строк навчання — 1,5 року.

У групи зі строком навчання 2 роки з ос
вітою 8 класів:

на спеціальність — продавець продоволь
чих товарів.

Приймаються юнаки і дівчата, воїни, що 
відслужили строй дійсної військової служ
би. Всі учні перебувають на повному дер
жавному утриманні, одержують обмундиру
вання, харчування і грошову компенсацію. 
Учнів забезпечують підручниками. Час нав
чання зараховується до загального трудово
го стажу ж

Училище має добре обладнані, світлі ка
бінети, бібліотеку, спортивний і актовий за
ли. Викладання ведуть кваліфіковані педа
гоги. Виробничої майстерності учнів навча
ють досвідчені майстри. Поряд зі спеціаль
ними дисциплінами в училищі викладають 
суспільні дисципліни: суспільствознавство, 
естетичне виховання, політичну економію. 
Працюють гуртки художньої самодіяльності 
та технічної творчості.

Виробниче навчання учні проходять у 
кращих магазинах міста Кіровограда і одер
жують 50 процентів від заробленії,ч грошей.

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ;

заяву Із зазначенням спеціальності, характе
ристику, свідоцтво про народження (копія), 
або паспорт (пред’являють особисто), доку
мент про освіту, довідку з місця проживан
ня, медичну довідку (форма № 086-у), чоти
ри фотокартки 3x4 см.

Прийом документів з 15 травня по Зі 
серпня.

Початок занять — 1 вересня.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Кіровоград, вул. 
Василини, 5. Телефон 4-94-85. їхати автобу
сами №№ 105, 107, І20, тролейбусами №№ 1, 
2, 6 до зупинки «Побутрадіотехніка».

Дирекція.

Дмитрівське 
СПТУ № 39

О. ОЛОіііУ^ 
НАЫН УЧНІВ 

на 1989—і^0 навчальним 
рік на такі спеціальності: 

на оазі 8 класів із 
трирічним строкам на
вчання:

тракторист • машиніст 
широкого профілю з 
кваліфікацією слюсаря 
і водія категорії ВС 
(одержують середню ос
віту/;

з однорічним стро
ком навчання на иазі 
10 класів:

бджоляр з кваліфіка
цією тракториста-маши- 
ніста 111 класу (одер
жують диплом бджоля
ра і посвідчення трак
ториста);

майстер - плодоовочів, 
ник-квітникар.

Зараховані до учили
ща забезпечуються без
платно триразовим хар
чуванням, парадним та 
робочим одягом, гурто
житком, Учням випла
чується стипендія в 
розмірі 10 карбованців.

Прийом до училища 
проводиться без вступ
них екзаменів.

Випускникам учили
ща, котрі за підсумка
ми навчання мають не 
менше 75 процентів 
відмінних оцінок, ви
дається диплом з від
знакою, який дає право 
вступати до вищих на
вчальних закладів без 
екзаменів.

Випускникам учили
ща, які бажають всту
пити до вищих та се
редніх спеціальних на
вчальних закладів, до
зволяється ДОС.' роково 
складати випускні ю-а 
ліфікаційні екзамени в 
училищі з наступним 
направленням на на
вчання згідно з поло
женням.

В училищі є спортив
ний зал, стадіон, клуб, 
працюють гуртки ху
дожньої та технічної 
творчості, спортивні 
секції, демонструються 
кінофільми, проводяться 
вечори відпочинку.

Для вступу в учили 
ще треба подати такі 
документи: свідоцтво
про освіту (оригінал); 
свідоцтво про народ
ження; мед тну довід
ку (форма № 086-у); до
відку з місця прожи
вання та про склад 
сім’ї; шість фотокарток 
3X4 см; характеристи
ку зі школи.

” Початок занять з 
1 вересня.

Адреса училища: 
317070, Кіровоградська 
обл.. Знам’янський ра 
йон, с. Дмитрівна. Про
їзд від станції Знам’ян
ка будь-яким автобу 
сом Дмитрівського на
пряму до зупинки «Учи

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 14 ’

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1989-1990 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ —

швачка, строк навчання 1] місяців;
кравець чоловічого, жіночого і дитячого 

верхнього одягу, строк навчання 2 роки;
кравець верхнього одягу з умінням робити 

розкрій, строк навчання 2,5 року;
кравець легкого одягу, строк навчання 10 

місяців;
перукар широкого профілю, строк навчан

ня 10 місяців;
на базі 8 класів зі строком навчання 2 ро

ки —
кравець верхнього одягу;
швачка.
До училища приймають юнаків та дівчат 

віком від 15 до 20 років з освітою 8—10 
класів. Всі учні знаходяться на повному 
державному утриманні.

£

Під час виробничо? практики учням усіх 
спеціальностей виплачується 50 процентів 
від заробленої суми і надається робота по 
закінченні училища в Кіровоградському 
швейному об єднанні, на рай(міськ)гіобут- 
комбінатах, фабриках індпошиву та ремонту 
одягу. ‘ д

само-
вокально-інструмен-

— 1 вересня.

Для набуття спеціальностей кравець верх
нього одягу, кравець верхнього одягу з умін
ням робити розкрій, перукар широкого про
філю приймають лише за направленням 
раи(міськ)побуткомбінатів, фабрик індпоши- 
ву комбінату «Промінь».

пЛ’™е має необхідну навчально-мате
ріальну базу, оснащену сучасним устатку
ванням, працюють гуртки художньої 
діяльності, народний г--------- •

НІ СЄКЦІІ.

Початок занять

ВСТУПНИКАМ НЕОБХІДНО ПОЛАТИ 
ТАКІ ДОКУМЕНТИ: ° НОДАІ И

заяву на ім’я директора, атестат (свідоцт
во) про освіту, довідку з місця проживания, 
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понеділок
10 липня

А ЦТ (І програма)

б.ЗО — 120 хвилин. 8.35 — Фут
больний огляд. 9.05 — «У метрах, 
де ріки біжать». Художній фільм.
10.30 — Година науково-популяр
ного кіно. 15.35 — Прем’єра доку
ментальних фільмів телестудій 
країни. 16.25 — Здрастуй музико! 
17.00 — Об’єктив. 17.30 — VIII Все
російський конкурс піаністів. 18.15
— Мультфільми «Жили собі мат- 
рьошки», «Стара пластинка». 18.40
— Хзилини поезії. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Всесоюзний 
з’їзд кооператорів: проблеми і мір
кування. 19.30 — Прем’єра мульт
фільму для дорослих «Кончерто 
гроссо». 19.40 — О. Борін. «Ви- 
рон». Телевистава. Прем’єра. 21.00
— «Час». 21.40 — Навколо світу 
за 80 башт. Естрадна програма до 
100-річчя Єйфелевої башти. 23.15
— Сьогодні у світі. 23.30 — «За
повість, Страшилки, Інтермуль та 
Інші». Про творчі пошуки молодих 
театральних колективів. 0.15 —
«Дещо з губернського життя». Те
лефільм. 1.45 — Новини. 1.50 —
«Навколо сміху». Вечір сатири та 
гумору в Концертній студії Остан- 
кіно.

А УТ

16.30 — Новини. 16.45 — Кон
церт. 17.10 — Документальний те
лефільм «Автопортрет. Рудольф 
Хачатрян». 17.40 — «Тверезість — 
норма життя». 18.00 — М. Бере- 
зовський. «Тріо-соната». 18.15 —
«Довір’я». Огляд листів. 18.30 —
«День за днем». (Кіровоград). 18.50 
— «Побут і сімейний підряд». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 —- Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Металіст» — «Спартак». 
2-й тайм. 20.15 — Час рішень — 
час дій 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Все про 
кіно. 22.50 — Вечірній вісник.

д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Кремль». Науково-популярний 
фільм із цинлу «Історія Москви».
8.45 —- «Чарівний арфи звук». 
Фільм-концерт. 9.10 — Мультфіль
ми «Як несли стіл». «Хто сильні
ший». 9.25 — Голоси народних ін
струментів. 9.55 — Італійська мо
ва. 10.25 — Дітям про звірят. 
10 55 — Реклама 1100 — Нови- 

ни. 11.10 — «Школа». Художній 
телефільм. 1 серія. «Втінач». 12.15
— «Міста і роки». Документаль
ні фільми «Ім’я йому Київ», «Кях
та». 13.00 — Новини. 13.10 —
«Портрет дружини художника». 
Художній фільм з субтитрами.
14.35 — Служу Радянському Сою
зу! 17.00 — Новини. 17.10 — З 
фондів ЦТ. Художній телефільм 
«Час-не-ченає». і серія. 18.25 
Кінний спорт. Всесоюзні змаган
ня. 19.10 — С. Проноф’єв. Сюїта з 
балету «Ромео і Джульетта». 19 Зо
— Прем’єра документального 
фільму «Сімдесятиріччя БРСР»
19.45 — Вечірня казка. 20.00 — На 
сесії Верховної Ради СРСР. 21.00
— «Час». 21.40 — 3 фондів ЦТ. 
Художній телефільм «Час-не-че
нає». 1 серія. 22.55 — Футбол. Чем
піонат СРСР. «Металіст» — «Спар
так». 2-й тайм. 23.45 — Ранкова 
пошта (повтор). 0.І5 — Новини.

ОіііД

11 ЛьіІНЯ

А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — О. Бо
рін. «Вирок». Телевистава. 9.50 — 
«Фердінанд чудовий». Мультфільм. 
Частини 1 і 2. 10.45 — Пори року. 
Липень. 11.45 — Це було... було...
15.35 — Концерт музичного фольн- 
лору Туркменської РСР. 16.05 —
Документальні фільми «Планета 
Сатпаєва», «Давид Какабадзе».
16.55 — Хор плюс ми. Конкурс ди
тячих хорових колективів. 17.40 — 
Штрихи до портрета Монголії. Кі- 
нопрограма. 18.25 — «Супернини». 
Мультфільм. 18.40 — Сьогодні у 
світі. 18.55 — Футбол. Чемпіонат 
СРСР. «Дніпро» — «Динамо» (Ки
їв). У перерві — 19.45 —- Спорт для 
всіх. 21.00 — «Час». 21.40 — Резо
нанс. Міжнаціональні відносини в 
дзеркалі світового досвіду. 23.10 — 
Сьогодні у світі. 23.25 — Концерт 
народного артиста СРСР Є. Несте
ренка та оркестру російських на- 
народних інструментів Держтеле
радіо СРСР. 0.25 — «Професія — 
слідчий». Телефільм. 1 серія. 1.31 
— Новини. 1.36 — Спортивна про
грама. 2.06 — Все починається з 
кохання. Музична передача.

▲ ут

9.00 — Новини. 9.20 — «Якою 
бути шкільній формі?». 10.20 —
«Доброго вам здоров’я». 10.50 —
Музичний фільм «Зоряний острів».
11.10 — Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Для дітей. «Веселна». 17.10
— Музичний фільм «Цвіт папоро
ті». 18.00 — Поговоримо відверто. 
Куди веде «Стометрівка»? 18.30 — 
Документальний фільм «Увага, 
митниця». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 —ч «Стосується кожно
го». 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Вперше на 
екрані УТ художній фільм «Загад- 
новий спадкоємець». 1 серія. 22.45
— Вечірній вісник. 23.15 — Світ 
поезії. Монгольська поезія.

д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Під 
охороною держави». Науково-по
пулярний фільм Із циклу «Історія 
Моснви». 8.45 — Мультфільми за 
казками Д. Біссета. 9.15 — Кон
церт^ фольклорного ансамблю «За
грава» Івано-Франківської області 
УРСР. 9.40 — Прем’єра докумен
тального фільму. 9.55 — Французь
ка мова. 1 рік навчання. 10.55 — 
За безпеку руху. 11.00 — Новини.
11.10 — «Школа» Художній теле

фільм. 2 серія. «Чубук». 12.15 ~*
Прем’єра документального тепле' 
фільму «На Каракум-ріці». 12.30- 
Твори Ф. Шопена. 13.00 — Нови
ни. 13.10 — «Час-не-ченає*. Худож
ній телефільм. 1 серія. 14.35 —
Ритмічна гімнастина. 17.00 — Но
вини. 17.10 — 3 фондів ЦТ. «Час- 
не чекає». Художній телефільм. 
2 серія. 18.30 — Ритмічна гімнас
тика. 19.15 — 3 наших фондів. 
П. Чайковський. Серенада для 
струнного оркестру. 19.45 — Ве
чірня назка. 20.00 — На сесії Вер
ховної Ради СРСР. 21.00 — «Час».
21.40 — 3 фондів ЦТ. «Час-не-че
нає». Художній телефільм. 2 серія. 
23.00 — Екран документального 
фільму. «Суйменкул Чонморов». 
Прем’єра документального фільму.
23.45 — Новини.

12 ЛИПНЯ

а ЦТ (І програма)

6,30 — 120 хвилин. 8.35 — Фут
бол. Чемпіонат СРСР. «Дніпро» — 
«Динамо» (Київ). 10.15 — Навколо 
світу. Альманах. 11.15 — VIII Між
народний фестиваль телепрограм 
народної творчості «Веселка». 
(Монголія). 15.35 — Фільм — ді
тям. «Заповідний горб». 1 серія. 
Прем’єра. 16.40 — Грають А. Фе
доров (балалайка) та В. Сидельни- 
нов (гітара). 16.55 — Сільські го
ризонти. Прем’єра документально
го телефільму «Борги наші...».
17.25 — Виступ болгарського ан
самблю пісні і танцю села Тара 
Молдавської РСР. 18.00 — Прогрес. 
Інформація. Реклама. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — «Тун пай- 
рам». Фольнлорне свято у Хакасії.
19.30 — «Сен-Жюст і сила обста
вин». Художній телефільм. 1 серія. 
Прем’єра. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Сходинки. 23.10 — Сьогодні у сві
ті. 23.25 — Новини поп-музики.
Міжнародний фестиваль естрадної 
пісні «Люди і море». 0.55 — «Про
фесія — слідчий». Телефільм. 2 се
рія. 2.02 — Новини. 2.07 — Верні
саж Іллі Рєзника. Музична пере
дача.

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Все про 
кіно. 10.30 — Художній телефільм 
«Шофер на один рейс». 1 серія.
11.40 — Село і люди. У колгоспах 
Херсонщини. 12.10 — «Надве
чір’я». Передача для людей стар
шого віку. 13.10 — Новини. 16.30 
— Новини. 16.40 — Для дітей. 
«Голка — чарівниця». 17.10 —
«Наука і час». 17.40 — Докумен
тальний фільм «Чи в саду, а чи в 
городі». 18.00 — Шляхом онов
лення. 18.30 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.50 — Слайдохви-
линка. (Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Оператив
ний пост «АК». 19.40 — «Робінзо
нада». Гумористична передача. 
20.05 — «Усім миром». Громадсько- 
політична програма. 20.35 — Рек
лама. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Інтеррек- 
лама фірми «Арбо ньюс». 21.50 — 
Вперше на екрані УТ художній 
фільм «Загадковий спадкоємець». 
2 серія. 22.55 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «У 
пушкінській Москві». Науково-по
пулярний фільм із цинлу «Історія 
Москви». 8.45 — Мультфільми за

казками Д. Біссота. 9.15 — Народ
ний ансамбль бального танцю «Ло- 
іюс». 9.55 — Німецька мова, і рік 
навчання. 10.25 — Виступ духових 
оркестрів внутрішніх військ МВС 
СРСР. 10.55 — Реклама. 11.00 —
Новини. 11.10 — «Школа». Худож
ній телефільм. З серія. «Заспіву
вач». 12.15 — Естрадна програма. 
12 30 — Німецька мова. 2 рік на
вчання. 13.00 — Новини. 13.10 — 
«Час-не-чекає». Художній теле
фільм. 2 серія. 14.25 — Концерт 
лауреатів VIII Міжнародного кон
курсу ім. П. Чайковсьного. 17.00 — 
Новини. 17.10 — Ілюзіон. «Бравий 
солдат Швейк». Художній фільм.
18.50 — Стрільба з лука. Чемпіо
нат світу. 19.20 — «Про час І про 
себе». В Луговсьной. 19.45 — Ве
чірня казна. 20.00 — На сесії Вер
ховної Ради СРСР. 21.00 — «Час».
21.40 — Ілюзіон. «Бравий солдат 
Швейк». Художній фільм. 23.20 — 
«Поль Гоген. Первозданні мрії». 
Документальний фільм. 0.10 — Но
вини.

четвер
13 липня

А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Сен- 
Жюст і сила обставин». Художній 
телефільм. 1 серія. 10.05 — Мульт
фільми із серії «Четвірка друзів».
10.45 — Виставка «Москва — Па
риж 1900 — 1930 рр.». Передача 1.
11.35 — Сходинки. 15.30 — Фільм
— дітям. «Заповідний горб». 2 се
рія. 16.35 — Музична скарбниця. 
Концерт Державного квартету 
ім. О. Бородіна. 17.15 — ...До шіст
надцяти і старші. 18.00 — Парт- 
ком і перебудова. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Актуальний 
об’єнтив. Прем’єра документально
го фільму «Ці незрозумілі старі 
люди». 19.30 — «Сен-Жюст і сила 
обставин». Художній телефільм. 
2 серія. 21.00 — «Час». 21.40 —
Фестивалі. Конкурси. Концерти.
22.40 — Сьогодні у світі. 22.55 — 
Вечір електронної і комп’ютерної 
музики. 23.40 — «Професія —
слідчий». Телефільм. З серія. 0.51
— Новини. 0.56 — Художні скарби 
із музеїв Москви. 1.39 — Концерт 
В. Леонтьєва в Державному Цент
ральному концертному залі.

▲ ут

9.00 — Новини. 9.20 — Для ді
тей. Канал «Д». 10.50 — Художній 
фільм «Шофер на один рейс». 2 се
рія. 12.00 — IV Всесоюзні моло
діжні ігри. Теніс. Фінал. 12.40 — 
Новини. 16.30 — Новини. 16.40 — 
Для дітей. «Веселка». 17.10 — На
уково-популярний фільм «Клас».
17.30 — Музичний фільм «Відобра
ження». 18.00 — «Господарем на 
землі». 18.30 — Естрадний концерт. 
19.00 — Актуальна намера. 19.30 — 
«Від першої особи». Письменник 
А. Михайленко. 20.15 — «Дружба і 
спорт». Відеорепортаж про вело
гонку пам’яті В. Снопенка. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Молодіжна студія «Гарт».
22.55 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастина. 8.15 — «Зна
хар, лікар, лікар...». Науково-по
пулярний фільм. 8.45 — «Таємни
ця далекого острова». Мультфільм.
9.15 — Мелодії Хатлона. 9.55 —
Іспанська мова. 1 рін навчання. 
10.25' — «Роздоріжжя». Докумен
тальний телефільм. 11.00 — Нови
ни. 11.10 — Фільм — дітям. «По

дарунок». 12.15 — «Вільнюс». До
кументальний телефільм. 12.30 — 
Іспанська мова. 2 рін навчання. 
13.00 — Новини. 13.10 — Ілюзіон. 
«Браний солдат Швейк». Художній 
фільм. 14.50 — Е. Казакевич. Штри
хи до портрета. Фільм-концерт. 
17.00 — Новини. 17.10 — Фільми 
студій союзних республік. «Корін
ня трави». 1 серія. Прем’єра. 18.25 
— «Казки для великих і малень
ких». Мультфільм. 18.45 — Арена. 
Спортивна програма. 19.45 — Ве
чірня казна. 20.00 — На сесії Вер
ховної Ради СРСР. 21.00 — «Час».
21.40 — Фільми студій союзних 
республік. «Коріння трави». 1 се
рія. Прем’єра. 22.55 — Новини.

пУтнищІ
14 ЛИПНЯ

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

Жюст і сила обставин». Художній 
телефільм. 2 серія. 10.05 — Здрас
туй, музико! Співають діти Фран
ції. 10.40 — Виставка «Москва — 
Париж 1900 — 1930 рр.». Передача 2.
15.30 — «Гімнасти з Владимира». 
Документальний телефільм. 16.00
— «Далеке і близьке». Фільм-нон-
церт. 16.20 — Прем’єра докумен
тального фільму «Дім на пам’ят
нику». 16.40 — Науна: теорія, екс
перимент, практина. 17.26 — Уй
гурські візерунни. 17.55 — «Про 
злу мачуху». Мультфільм. 18.15 — 
Інтерсигнал. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Співає лауреат Все
російського конкурсу Т. Хохлова.
19.15 — Сімейний екран. «Повз 
вікна ідуть поїзди». Художній 
фільм. Вперше. 21.00 — «Час».
21.40 — Програма телебачення
Франції. 22.40 — Це було... було... 
23.00 — Погляд. 0.45 — «Профе
сія — слідчий». Телефільм. 4 серія. 
1 і 2 фільми. 2.37 — Новини. 2.42
— Співає К. Шульженко.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Чиста

Криниця». Республіканське свято 
фольклорних ігор та обрядів. 10.00
— Художній фільм «Спокуса Дон
жуана». 11.25 — Виробнича гім
настика. 11.35 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 12.50 — Новини. 16.30
— Новини. 16.40 — Сонячне коло.
17.10 — Музичний фільм «Старо
винні арії». 17.30 — «Засади істи
ни». Діалоги про свободу совісті. 
18.00 — Інформаційно-публіцис
тична програма «Тиждень». (Кіро
воград). 18.30 — Актуальна каме
ра. 19.00 — Чемпіонат СРСР з фут
болу. «Зеніт» — «Динамо» (Київ). 
У перерві — Реклама. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Л. Розумовська. «Сестри». 
Вистава. 00.10 — У перерві — Но
вини.

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

уково-популярний фільм. 8.35 —
«Політ на Місяць». Мультфільм. 
9.05 — Поради чемпіонів спортсме- 
нам-початківцям. 9Л5 —- Англій
ська мова. 1 рін навчання. 10.25
— «Народна творчість». Телеогляд. 
11.00 — Новини. 11.10 — Фільм — 
дітям. «Біла троянда безсмертя». 
Вперше. 12.15 — Шарманщики — 
брати Амара. 12.30 — Англійська 
мова. 2 рік навчання. 13.00 — Но
вини. 13.10 — Фільми студій союз
них республік. «Коріння трави». 
1 серія. 14.25 — Ритмічна гім
настика. 17.00 — Новини. 17.10 — 
Фільми студій союзних республік. 
«Коріння трави». 2 серія. 18.15 — 
«Граємо Чапліна». Естрадна про
грама. 18.30 — Телестудії міст 
РРФСР. Програма Куйбишевської 
студії телебачення. 19.15 — Рит
мічна гімнастика. 19.45 — Вечірня 
казка. 20.00 — На сесії Верховної 
Ради СРСР. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Фільми студій союзних республік. 

«Коріння трави». 2 серія. 22.45— 
Легка атлетика. Матч збірних 
команд СРСР І НДР 23.15 - Ве- 
мірній концерт. 23.45 — НТД. ін
формаційний випуск.

15 ЛИПНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Наш 

сад. 9.00 — «Пісня на все життя». 
Фільм-концерт. 9.30 — Мультфіль
ми «Корабель пустелі», «Крем-брю
ле», «Черепашка». 10.00 — Люди
на. Земля. Всесвіт. 11.00 — «Роз
клад на завтра». Художній теле
фільм. 12.2’5 — «А в хорі мій го
лос чутніше...». Концерт-нарис.
12.50 — В країнах Соціалізму.
13.20 — Кіномистецтво союзних
республік. «Поступ». Кіномистецт
во України. 14.50 — Пісні циган 
Росії. 15.30 — «Картина». Доку
ментальний фільм. 15.55 — У світі 
тварин. 16.55 — Мультфільм. 17.10
— Зустріч з письменником А. Бі
товим в Концертній студії Остан- 
кіно. 18.25 — Планета. Міжнарод
на програма. 19.25 — Фільми і ро
лі Василя Шукшина. «Два Федо
ри». Художній фільм. 21.00 —«Час».
21.40 — Супутник телеглядача. 
22.00 — Пісня-89. 23.10 — Мон
таж. 1.25 — «Пригоди Шерлока 
Холмса і доктора Ватсона». «Соба
ка Баскервілів». Телефільм. 1 і 2 
серії. 4.05 — Новини. 4.10 — Ма
ленький концерт. 4.25 — Новини.

А
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 

гімнастика. 9.50 — «На хвилі друж
би». 10.20 — Телефільм «Таллінн
ський зоопарк». 10.50 — «Доброгр 
вам здоров’я». 11.20 — Музичнии 
фільм «Ви пам’ятаєте, маестро?».
11.50 — Дитячий кінотеатр. 12.45
— До 50-річчя возз’єднання Захід
ної України з Українською РСР у 
складі СРСР. Телевистава «Яблу- 
нівські шляхи». У перерві — Нови
ни. 15.30 — «Снарби музеїв Украї
ни». 15.50 — Художній фільм «Ка
нікули Кроша». З серія. 17.00 — 
Суботні зустрічі. Як ми відпочи
ваємо. 18.30 — Сатиричний об’єк
тив. 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Оперативний пост «АК».
19.40 — Концерт солістів держав
ного академічного театру опери 
та балету. 20.35 — Реклама. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній телефільм «Про 
бідного гусара4 замовте слово». 
1 серія. 22.50 Вечірній вісник.

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

ська година. 9.15 — Фільми студій 
союзних республік. «Коріння тра
ви». 2 серія. 10.20 — Над Окою і 
Орликом. 10.50 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Лицарі 
Медео». 11.00 — Навини. 11.10 — 
«Д>эля бути художником». Народ
ний художник СРСР Євген Широ
ков. 12.00 — Телевізійний музич
ний абонемент. Концерт Є. Кісіна.
12.40 — Про час і про себе. В. Мая-
ковський. 13.00 — Новини. 13.10 — 
Чемпіонат США з баскетболу се
ред професіоналів НБА. 14.10 —
Відрядження до Сіетла. 14.45 —
Прем’єра документального фільму 
«Голоси». 15.10 — «Кріпиш». Ху
дожній фільм з субтитрами. 16.40
— «Квакша». Мультфільм. 17.00 — 
Новини. 17.10 — Артист оперети. 
17.5$ — ...До шістнадцяти і стар
ші.. 18.40 — Театр Махмуда Есам- 
баєва. 19.15 — Прем’єра докумен
тального телефільму «Голоси».
19.25 — Співає Б. Ніколаєв. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 — Легка 
атлетика. Матч збірних команд 
СРСР і НДР. 21.00 — «Час». 21.40
— Під знаком Пі. У перерві —
22.25 — Відлуння: події тижня.

16 липня
ЦТ (І програма)

3,15 — Ритмічна гімнастика. 8.45
— Тираж «Спортлото». 9.00 — З
ранку раненько. Розважально-піз
навальна передача для дітей. 10.00
— Служу Радянському Союзу!
Н ОО — Ранкова пошта. 11.30 — 
Клуб мандрівників. 12.30 — Дитя
ча інформаційно-публіцистична
програма. 14.00 - Музичний кіоск.
14.30 - Здоров’я. 15.15 - Погляд. 
Недільний випуск. 16.1Ь — *040
ночі». Мультфільм. 16.25 — VIII 
Міжнародний фестиваль телепро- 
грам народної творчості «Весел
ка». Танцює національний ан
самбль Іраку. 17.00 — Сільська го
дина. 18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Недільний кінозал. 
«Загубився птах у небі». Мульт
фільм. «Нон-стоп». Документаль
ний фільм. 19.45 — «Невиправним 
брехун». Художній Фільм. Вперше. 
21.00 — «Час». 21.40 — Здрастуй
те, лікарю! 21.55 — Футбольний 
огляд. 22.25 — Ніч джазу. 1.00 — 
«Кримінальний талант». Теле
фільм. 1 і 2 серії. 3.25 — «Часи не 
вибирають». Фільм-концерт за 
участю Т. і С. Нікітіних.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 

гімнастика. 9.50 — «У неділю вран
ці». Інформаційно-музична про
грама. 10.50 — Телефільм «Канал 
Грибоедова, Будинок 9». 11.10 — 
«День народження Кота Леополь
да». Вистава для дітей. 12.15 —
«Ви нам писали». 12.45 — Грані 
пізнання. «Зустріч з журналом 
«Наука і суспільство». 13.30 —
Новини. 13.40 — Г. Рождествен- 
ський представляє. «Музика 
А. Шнітке». 14.20 — Художній те
лефільм «Канікули Кроша». 4 се
рія. 15.30 — Село і люди. «Хто до
поможе зозулі?». 16.00 — Слава 
солдатська. 17.00 — Для дітей ка
нал «Д». 18.00 — Театр і час. Кля
немось вам хлібом. 19.00 — Акту
альна намера. 19.35 — Прем’єра 
документального телефільму «Сьо
ма — краще». 19.55 — Реклама. 
20.00 — Телеспортарена. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній фільм «Про бід
ного гусара замовте слово». 2 се
рія. 23.00 — Вечірній вісник.

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

— Концерт ансамблю «Молодість».
8.35 — Фільми студій союзних рес
публік. «Полювання на _ останньо
го журавля». 1 і 2 серії. Вперше.
10.15 — До Дня металурга. Пре
м’єра документальних фільмів. 
ц.ОО — Новини. 11.10 — «Геранл 
у Адмета». Мультфільм. 11.30 — 
Клуб мандрівників. 12.30 — М. Пе
тухов грає твори В.-А. Моцарта.
12.55 — За безпеку руху. 13.00 — 
Новини. 13.10 — Телеміст Москва — 
Бостон. 14.10 — Документальні те
лефільми із циклу «Земля тривоги 
нашої». «Асканія Нова. Знаки ви
ни», «Амба». 14.55 — 3 глибини 
душі. 15.40 — Прем’єра докумен
тального фільму «Перед вибором». 
17.00 — Новини. 17.10 — Мульт
фільм для дорослих. «Заповітна 
мрія». 17.20 — Показують театри 
нраїни. «Передмістя». Вистава 
Камчатського драматичного театру 
за п’єсою О. Вампілова «Старший 
син». Прем’єра. 19.00 — Держтеле
радіо Української РСР. Урок без 
дзвоника. 19.30 — Пам’ятник за
гиблим від любові. Скульптор 
В. Сідур. 20.00 — Вечірня казна.
20.15 —’• Кінний спорт. Всесоюзні 
змагання. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Здрастуйте, лікарю! 21.55 — «Ліки І 
від страху». Художній фільм. 23.25 
— Це хвилює світ.
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ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

НАРАДА
Нараду завершив Індик:
— В нас дехто до запізнень звик. 
То ж я сказати вам повинен: 
Сьогодні в двір на півхвилини 
Спізнилась Курка зозуляста. 
Пора кінчать з такими. Баста! 
Догану винесем сувору 
І геть потуримо Із двору. 
Так буде з кожним, пам’ятайте. 
На цьому я і завершу... 
Тепер годину-дві гуляйте,
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А я наряди підпишу. 
Таких індиків всюди рясно. 
” них одно лиш пам’ятай: 

двір з’явився своєчасно, 
там годинами гуляй.

ЗАЗДРІСТЬ 
Ворона повторяла Солов’юі 
— Твій спів, 
Якщо казать відверто — 
Це крик Кози, що ріжуть у гаю, 
Або свині, 
Яку хотять роздерти... —

••••••

БАЄЧКИ- НАГАЄЧКИ

Чому це їй отак не до вподоби 
Той срібний спів,
Що ллється з висоти!!
А справа в тім,
Що заздрить чорнодзьоба,
Що їй такого співу не сягти. 

Борис ЧАМЛАЙ.
м. Кіровоград.

••••*•••••

До уваги всіх, 
хто ще не 
передплатив наш 
тижневик!

Теплое место.
Но улицы ждут
Отпечатков наших ног. 
Звездная пыль
На сапогах.
Мягкое кресло, 
Клетчатый плед,
Не нажатый вовремя курок. 
Солнечный день
В ослепительных снах. 
Группа крови
На рукаве.
Мой порядковый номер
На рукаве.
Пожелай мне удачи в бою, 
Пожелай мне
Не остаться в этой траве. 
Не остаться в этой траве, 
Пожелай м-не удачи, 
Пожелай мне удачи.
Мне есть чем платить, 
Но я не хочу
Победы любой ценой.
Я никому не хочу
Ставить ногу на грудь.
Я хотел бы остаться с тобой. 
Просто остаться с тобой, 
Но- высокая в небе зеезда 
Зовет меня в путь.
Группа крови
На рукаве.
Мой порядковый номер 
На рукаве.
Пожелай мне удачи в бою, 
Пожелай мне
Не остаться в 
Не остаться в 
Пожелай мне 
Пожелай мне удачи.

этой траве, 
этой траве, 
удачи,

Із червоних і рожевих троянд зніміть пелюст- 
ни, помийте їх у друшляку. В емальовану каст
рюлю налийте одну склянку води, закип’ятіть. 
В кип’ячу воду всипте 500 г пелюстків чайної 
троянди, “13 частину чайної ложки лимонної 
кислоти. Доведіть знову до кипіння І поступо
во всипте 1—1 Ji кілограма цукру. Кип’ятіть 15 
хвилин на слабкому г»огні. Варення накрийте 
поліетиленовою кришкою і поставте в холо
дильник.

Варення з агрусу
Для нього найнраще підійдуть трохи недо

стиглі, однакові за розміром ягоди. Переберіть 
їх і добре промийте у пррточній воді. Кожну 
ягоду наколіть в кількох місцях (великі за 
розміром не наколюйте, а надріжте з одного 
боку і Биберіть насіння) І покладіть у холодну 
воду. Підготовлений таннм чином агрус витри
майте в цій воді 5 — 6 годин. Після цього при
готуйте цукровий сироп і залийте ним (гаря
чим!) ягоди, залиште їх на 4 години, потім 
агрус, відставте знову на 4 години, підваріть 
ще раз. знову відставте і так три-чотири рази. 
Тривалість підварення з моменту закипання — 
6 — 8 хвилин.

В останній раз ягоди варять до готовності, 
при бажанні для покращення харчових якостей

ванільний порошон. Тим, хто хо-можна додати ванільний порошон. Тим, хто хо
че мати варення не тільки смачне, але й гарне 
за кольором, підказуємо: у воду для приготу
вання сиропу вкиньте 10--12 листнів вишні, 
прокип’ятіть хвилин п’ять і листки вийміть. 
Тепер — за роботу.

Закрити варення можете й пластмасовими 
кришками, якщо у вас є можливість зберігати 
його в холодному місці.

На 1 кілограм ягід потрібно 1,5 нг цукру і 200 
грамів води.

Варення з чорної смородини
Ягоди переберіть, очистіть від гілочок 

плодоніжок І добре промийте. Аби зберегти 
цілими, перед тим як готувати варення, про-
бланшуйте. Для цього насипте смородину в 
друшлян і опустіть йог.о на 3 — 5 хвилин в ки
п’ячу воду. Підготовлені таким чином ягоди ви
сипте в емальований посуд і залийте кип’ячим 
гарячим сиропом. Доведіть до кипіння і прова
ріть хвилин 5—8. Закрийте металевими криш
ками в заздалегідь простерилізований, сухий 
посуд.

На кілограм чорної смородини -—1,2 кілогра
ма цукру й 200 грамів води.

Мал. О. СВТУШЕННА. («Гостинці з Унраїни»).

Комп'ютер може все, хіба що лише не 
вміє готувати каву — так подумав якось 
молодий «композитор» Андрій Державін 
І створив групу «Сталкер» з використанням 
комп'ютерної техніки. У Комі АРСР ця 
група з'явилася порівняно недавно, та зра
зу ж завоювала велику популярність. Офі
ційно днем заснування «Сталкера» вва
жається 7 липня 1985 року, хоча учасники 
групи знайомі між собою ще по Ухтинсько- 
му індустріальному інституту.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД, НАДРУКОВАНИЙ 24 ЧЕРВНЯ Ц. Р.
ПО ГОРИЗОНТАЛІ. 3. На 

рабін. 9. Борошно. 10. Опо
нент. 11. Макаров. 12. Ір
біс. 13. Жетон,* 14. Анак
сагор. 17. Шовінізм.
19. Фотометр. 24. Пали
ва. 25. Черга. 26. Холера. 
27. •"Венера». 28. Снарб. 
29 Момент. 32. Лаеразія. 
34. Тиристор. 39. Інонни- 
ков. 41. Товар. 42. Фібра. 
43. Валгала. 44. Ярмарки. 
45. Наголос. 46. Йордане.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Со
прано. 2. Говір. 3. Кому
нізм. 4. Рококо. 5. Бар
кас. 6. Новгород^ 7. Ан
тей. 8. Енеоліт. 15. Уні
версал. 16. Локомотив. 
17. Шаповал. 18. Волинов.
20. Елемент 21. Реактор
22. Мекка. 23. Єгері. 
ЗО. «Зірковий». 31. Дисо
нанс. 33. Андорра. 35. 
Огарьов. 36. Шнелер. 
37. иитата. Чабан.
40. Хітон.

Комп’ютер може все
Саме тоді Андрій Державін і Сергій 

Костров почали перші вправи, видобуваю
чи неймовірні звуки за допомогою сучас
ної техніки, застосовуючи синтезатори, 
сенквенсори, ритм-комп’ютери. Сергій пи
сав тексти, Андрій озвучував. Згодом до 
них пристав ще й барабанщик Олександр 
Чувашов. Восени 1985 року з’явився пер
ший магнітоальбом. Наступного року до 
групи приєднався клавішних Віталій Ліх
тенштейн. Директор групи — колишній 
професійний музикант Сергій Полосін.

Складну техніку обслуговує Сергій 
рентьєв. Вокалістом — сам Андрій Держа
він.

Вийшов другий магнітоальбом групи «З 
перших рук», готується запис на фірмі 
«Мелодія». Усі пісні для «Сталкера» на
писані його учасниками. — На концертах 
артист повинєін відчувати прямий контакт з 
публікою, — сказав під час гастролей у Кі
ровограді Андрій Державін. Тому тут ні
коли не користуються фонограмами.

Д. ТКАЧЕНКО.

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
ЗА ЧЕРВЕНЬ

Матеріали, відзначені на редакційних летучках 
(залиш ті з них, які теж вважаєш кращими)

сі« с|

CD Я- ГО

ПРИМІТКА. ДО УЧАСТІ В «ВІДРИВНОМУ ТАЛОНІ» ЗАПРОШУЄМО УСІХ. ХТО 
РЕГУЛЯРНО ЧИТАЄ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» І МАЄ БАЖАННЯ КОРОТКО ВИСЛО
ВИТИСЯ З ПРИВОДУ ТЕМАТИКИ І ЯКОСТІ НАШИХ ПУБЛІКАЦІЙ.

У народі кажуть: 
відкладай на завтра те» 
що можна зробити сьо
годні.

Отож, якщо у вас ні
як не доходять руки або 
ви просто забули, що 
передплата продовжує
ться, нагадуємо; у цьо
му році вона закінчує
ться значно раніше! То- 
му аби не шкодувати по
тім за втраченою мож
ливістю дізнаватись про 
найцікавіші новини краї
ни і області з першо
джерел, запрошуємо 
вас уже сьогодні завіта
ти на поштові відділен-

Пам’ятайте: будь-яке 
друковане видання, & 
тому числі й

робиться для чмтачїв 1 я 
допомогою читачів!

Запрошуємо вас стати 
нашими активними спів
авторами. Впевнені — 
від цього газета тільки 
виграє.

Передплатна ціна на 
тижневик — 2 карбован
ці 40 копійок.

Редактор

Ю. СЕРДЮЧЕННОе

«Молодой коммунар» - 
орган Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

НАША АДРЕСА: 
316050, МПС, 
w. Кіровоград, 
вуп. Луначарського, 36.
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