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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Орган Кіровоградського обкому ЛКСМУ
--------------------------------------------- —.................................................... .- - - ■ .. „ __ 11 |МИ і

М А Й С Т Е Р
З НЕ БА

Виходить з 6 £ рудна
1939 року

ЛИПНЯ 
<989 р.
Ціна 8 аоа

гг
Пам’ятним для Сергія ТОКАРЯ став черговий чемпіо

нат УРСР з класичного парашутизму, що недавно завер
шився на аеродромі поблизу села Федорівна Кіровоград
ського району. Першорозрядник авіаспортивного клубу Кі
ровоградського обкому ДТСААФ виконав норматив май
стра спорту СРСР. Фото І. ДЕМЧУКА.

ПОВЕРНЕННЯ 
до 

ЗДОРОВ’Я

Жнивуємо! —

’аспіша 
номЕРа к . к. , к . . _ «Нецікаво пишете про комсомольські 

збори!». Такі репліки журналістам чу
ти не вперше. А що як подивитись на 
проблему з протилежного боку? —

Кіровоградське обласне відділення фонду милосердя і здорсв я те обласним 
комітет по фізичній культурі і спорту готують установчу конференцію «Фізична 
культура для інвалідів». На ній будуть розглянуті питання організації фізично- 
оздоровчої роботи серед інвалідів, проведені вибори президії.

Запрошуємо всіх, хто бажає взяти участь у підготовці та проведенні конфе
ренції, відповісти на питання нашої анкети:

1. Прізвище, Ім'я, по батькові .............................. ......  ......_____ ...... ....

5. Вік ______________ш_......

3. Домашня адреса . .........     _ .. ......... ... . .. ______

4. Якими видами спорту Ви б хотіли займатись ___ ______ _________ _

5. В яких змаганнях Ви, по можливості, зможете брати участь „____ _____ _ _

6. Чи зможете Ви взяти активну участь в роботі федерації: .

Передплата-90 —

У Кіровограді — пік гастролей могилівчан 6"7

Штаб студзагонів... ремонтує телевізори. Чудеса без 
чудес — 

Що є творчість? У майстерні художника —

АНКЕТА МОЖЕ БУТИ ПЕРЕДАНА БЕЗПОСЕРЕДНЬО АБО ВІДПРАВЛЕНА ЛИС
ТОМ НА АДРЕСУ: 316022, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 74, ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
РАДЯНСЬКОГО ФОНДУ МИЛОСЕРДЯ І ЗДОРОВ'Я, ТЕЛ. 2-24 65. Вечорниці... Це — наше здавна, але чому таке незна

не? —



РІК 1967-й
БУТИ БІЙЦЕМ

Центральний Комітет ЛКСМ України поздоров
ляв комсомольців І молодь Кіровоградщини з 
відновленням видання обласної молодіжної газе
ти. Це ще один прояв величезної турботи Кому
ністичної партії в справі виховання підростаючо
го покоління.

ЦК ЛКСМУ висловлює впевненість, що «Моло
дий комунар» буде надійним помічником комсо
мольських організацій в мобілізації юнаків і дів
чат <на виконання накреслень XXIII з їзду КПРС.

(1 січня).

НАЙСКЛАДНІША — ТРЬОХСОТА
Я працюю в дитячому відділенні хірургом. Ме

ні найбільше запам’яталася трьохсота операція, 
яку провів нещодавно.

Малий Сергійко народився без органів виді
лення. Так звана хвороба Гіршпронга. Операція 
тривала майже п’ять годин. Разом з головним 
травматологом Р. П. Жернаковим ми врятували 
життя Сергійкові. Того дня я до пізньої ночі ви
гравав на акордеоні веселі українські мелодії. 
Від радості.

Олег Малюта. 
(1 січня).

ПАРКУЯН, ГРОЗА ВОРІТ
...Про Валерія Паркуяна скажу окремо. I тому, 

що він наш земляк, і тому, що його футбольний 
злет є, без перебільшення, фейєричним. Я не при
гадую іншого футболіста, який би, як Валерій, за 
два роки сягнув з класу «Б» у збірну країни. Та 
ще й як сягнув!..

Р. Михайлов. 
(З січня).

З НАРОДОМ ПАРТІЯ ГОВОРИТЬ
Коли читаю Постанову
Свого партійного ЦеКа:
Перед очима знову й знову
Простерта Леніна рука.

М. Пироженко. 
(18 січня].

ІМЕНІ 50-РІЧЧЯ
«Виборемо право називатись колективом імеїні 

50-річчя Великого Жовтня», — таке завдання по
ставили перед собою члени комсомольсько-моло
діжної бригади Помічнянського вузла Одесько- 
Кишинівської залізниці. Нині молоді залізничники 
на чолі з Д. Палієнком розгорнули боротьбу за 
економне витрачання палива, підвищення якості 
ремонту поїздів.

М. Колос. 
(20 січня],

Я ПРОТИ!
На мою думку твіст — це тінь капіталістичного 

Заходу. Було б дуже добре, щоб молодь не за
бувала вальс, хороводи... Я проти твісту!

Р. Лещенко. 
(26 березня).

ФІЛЬМ ПРО БОНДАРЄВИХ
8 Малій Висці знаходиться могила льотчика 

Бондарева, який загинув під час визволення на
шого краю. Юні слідопити середньої школи № З 
розшукали батьків воїна і ведуть з ними пере
писку.

Зараз група працівників Центральної ордена 
Трудового Червоного Прапора студії докумен
тальних фільмів у Малій Висці знімає фільм про 
сім’ю Бондаревих з «Уралмашу». Допомога юних 
слідопитів і тут потрібна.

В. Луньов. 
(З вересня].

СПАСИБІ ПАРТІЇ ЗА ТУРБОТУ
— Коли радіо передало рішення вересневого 

Пленуму ЦК КПРС і розроблені партією та уря
дом заходи по дальшому поліпшенню добробуту 
народу, був напружений день, — розповідає го
лова колгоспу імені Дзержинського Компаніїв- 
ського району О. Д. Шептекита. — І заясніли об
личчя людей радістю, І ще швидше закипіла ро
бота.

Спасибі партії за турботу, — такі слова чути 
сьогодні і в Олександрії, і в Кремгесі, і в Усти- 
нівці, і у Зільшанці...

(1 жовтня).

З’ЇЛИ ВІСІМ ВЕДМЕДІВ

Рік тому в Кіровограді відкрився магазин «Да
ри природи». Тоді таких було два — в Москві та 
нашому обласному центрі. Споживачам сподоба
лась нова торговельна точка. Приємне примі
щання, а головне — великий вибір товарів.

Особливо до вподоби людям стала ведмежати
на. Завідуючий магазином П. І. Куліченко розпо
вів, що за рік Кіровограда з’їли вісім ведмедів. 
Нэ залежувалось також м ясо сайгаків, оленів, 
лосів, різних диких птахів.

Л. Олексієнко. 
(13 грудня).

ГІРКА СТАТИСТИКА
злочинності свідчить сама за себе, на
віть коли не брати до уваги чутки, що 
виникають у зв’язку з ускладненням 
оперативної обстановки в області. На 
перше півріччя 1989 року органами 
внутрішніх справ розглянуто 7753 заяви 
громадян. Зареєстровано 4420 злочинів. 
З них по лінії карного розшуку 3268, що 
на 1850 (або у 2,3 раза) більше за ана
логічний період минулого року.

226 злочинів проти 141 за перше пів
річчя минулого року скоєно неповно
літніми. Виросла кількість злочинів, скоє
них на вулицях і площах (325), у гро
мадських місцях (550). Ось інфор
мація УВС облвиконкому:

Перше 
півріччя 
1989 р.

Цей же 
період 
1988 р.

невмисні вбивства 37 20
тяжкі тілесні ушкодження 79 40
згвалтування 61 40
пограбування 150 75
крадіжки державного 

майна 674 259
крадіжки приватного 

майна 1511 513
дорожньо-транспортні 

аварії із смертельним 
результатом 67 36

викрадення автотранспорту 280 94
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Людина надзвичайної робітничої сім’ї, у березні',
каве життя. Виходець з ... більшовиків. Було йому тоді 19. у
року Він вступив у ряди партії більш партії. Заслання> Табі «2 Малійських репресій виключеним Воював с„лдатом 
рогр режиму. Згодом велика о котрий повернувся з фронту, ВІДз.^ 
шлях старшини Івана Р 1956 року — реаоілітація. 
чений бойовими нагорода у серці спостерігаю загострення міжидц^

— Я з гпибоним ьолекі У РЦоСОбиста трагедія. За повноважень’ 
нальних стосуннів. Дляіг _ Рад серед Інших делегатів Першс 
Першого закавказького з їзду «;кларацію і договір про Утвор^Д 
Всесоюзного з’їзду я п дписував «авказі, у середній Азн, втілюваГ 
СРСР. Працюючи на Півжчн У життя Разом 3 товаришами долалн 
ленінсьну національну паЛІТИК/О <нювали національну Відчуженій, 
ворожнечу між народами» вповорот. Як це пояснити? - 
зміцнювали дружбу і Рап™Т/оЖДЯ народів» з «буржуазними нації 
за все боротьбою «великого во А кахнзагИНули комуністи. нрам 
налістами», у результаті яі' у£лік поступовим відходом від £ 
представники національних рес 3Уа Хрущова, Брежнєва боротьба м

а вру

Місце зустрічі не змінювати! І дзвінок до редакції
— Ви чули? — звернула

ся я до присутніх, поклав
ши телефонну трубку. — 
Люди хвилюються, наш 
підвальчик закривають.

— Вже закрили, — спо
кійно сказав мій колега і 
сердито додав, — довше 
треба було «перевіряти 
факти».

Справді, чутки про за
криття магазину № 6 Ле
нінського продторгу, що 
на розі вулиць Шевченка і 
Луїначарського, ходили 
вже давно. Та оскільки ви
никли вони не вперше, 
сприймалися все-таки як 
чутки. Скільки існує цей 
магазинчик у підвалі, (йо
го назвати кафе не можна, 
тому що належить систе
мі торгівлі), час від часу 
виникають розмови про 
його закриття. І тоді від
відувачам магазину ви
стачає хвилювань. Збира
ються тут люди різні за 
віком, професією, уподо
баннями. Магазинчик пе-

ретворюється ледве не на 
громадсько - дискусійний 
клуб в мініатюрі. З кавою 
тут, правда, частенько бу
вають перебої, та, незва
жаючи на це, наш підваль- 
чик — улюблене місце 
зустрічей кіровоградців. 
Ви коли-небудь зазирали 
сюди? Ні? Даремно. Яких 
тут розмов не наслухаєш
ся. Он за одним столиком 
студенти після лекції про
довжують обговорювати 
проблеми літератури со
ціалістичного реалізму. 
Зграйка школярів весело 
ласує морозивом. Моло
денький сержант патруль
но-постової служби за
зирнув на кілька хвилин 
підкріпитися чашечкою 
подвійної кави. «Ба! Знако
мые всё лица» — вигукнув 
би класик і не помилився. 
Завсідники знають один 
одного в обличчя. I праців
ники магазину їх знають, 
а це, створює атмосферу 
взаєморозуміння, щирос
ті, відвертості.

в ось знову комусь це есе 
не сподобалось. Десь у ка
бінетах виникло рішення 
підвальчик закрити. Хоч і 
пояснював начальник об
ласного управління торгів
лі І. В. Марковський, що 
see це, мовляв, вигадки, 
ніхто не закриває, просто 
передають системі гро
мадського харчування,
щоб «було ще краще», та
ке пояснення втішити не 
може. По-перше, що тане 
кіровоградська система 
громадського харчування, 
нам відомо. Крім підви
щення цін нічого доброго 
вона не обіцяє. В взагалі 
набридли кіровоградцям 
«новації» системи торгів
лі. Коли виникла потреба 
терміново виселити «Ла- 
сунну», люди просили про 
зручніше місце, ніж ко
лишній магазин «Ткани
ни». Більше того, деяний 
час стояло питання про 
закриття єдиного фірмо
вого магазину «Ласунка» 
взагалі.

Тепер історія повторю
ється, тільки під вивіскою 
передачі системі громад
ського харчування, коли 
новоязяене кафе стане 
просто недоступним де
яким верствам населення.

ПЕРЕДПЛАТА НА «МК»
(СТАНОМ НА 10.07.89)

Дані про хід передплати 
станом на 10 липня свід
чать про активну пропа
ганду молодіжних видань 
в Петрізському районі, де 
передплачено «Молодого 
комунара» на 1990 рік 21,7 
процента від рівня мину
лого року, в Компаніїв- 
ському, Новгородківсько- 
му, Новоархангельському, 
Ульяновському районах — 
13—14 процентів при се- 
редньообласному показ
нику 4—6 процентів.

Незадовільно проводять

пропагандистську роботу 
маловисківські зв’язківці, 
де оформлено тільки 15 
примірників нашої газети 
на наступний рік, світло- 
водські — 37, устинівські 
— 11 примірників.

У процен- 
Міста І райони тах з по

чатку року

2,3 
4,0 

10,6
2.3
1.4 
4,0 
2,8

1. м. Кіровоград
2. м. Олександрія
3. Олександрійський
4. Знам’янський
5. Світловодський
6. Олександрівський
7. Бобринецький

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Гайворонсьхий 3,3
Голованізський 8,2
Доброаеличківсьний 3,1
Долинський 4,з
Кіровоградський 6,2
Компаніївський 13,0
Малоамсківський 0,9
Новгородківський 14,6
Новоархангельський 14,1 
Нозомиргородський 10,8 
Ноооукрвїнський 4,3
Вільшамський joj
Онуфрнвсьхий
Петрівсьний 21Д
Ульяновський 13$
Устинівськмй
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ПРЕС-ЦЕНТР 
ПОВІДОМЛЯЄ

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РА
ЙОН. Першим серед жни
варів району виконав сезон
не соціалістичне зобов’я
зання комсомолець-комбай- 
нер Віктор Бакун з колгоспу 
«Первое мая». При зобов’я
занні 4500 центнерів він на-

молотив понад 6 тисяч цент
нерів зеона.

ПЕТРІВСЬНИЙ РАЙОН. Об
ласне змагання комбайно
вих екіпажів очолює А. А. 
Трюхгн з радгоспу «П'яти- 
хатський», який працює з 
сином Миколою — десяти
класником Володимирів- 
ської середньої школи. 
Батько з сином першими в 
області на цьогорічних жни
вах намолотили 15 тисяч 
центнерів зерна.

ОНУФРІЇВСЬКИЙ РАЙОН. 
Високий урожай ранніх зер
нових виростили хлібороби 
колгоспу «Путь Октября». 
З кожного гектара тут на
молочують більше 42 цент
нерів зерна. На обмолоті 
хлібів ударно працюють 
комсомольці Юрій Лобода

• • •
і Олександр Малов. Від їх
ніх комбайніз вже надійшло 
на тік понад 10 тисяч цент
нерів зерна.

ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОН. 
Жниварі колгоспу «Мир» 
рівняються на комсомоль
ців комбайнера Петра Боєва 
та його помічника Володи
мира Полікарпова. Кожного 
дня шофер молодий кому
ніст Віктор Журтер достав
ляє в,д їхнього СК-5 на тік 
по 400-500 центнерів зер-

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН. 
Високопродуктивіно вико 
ристозують на жнивах сво
го СК-6 брати-комсомольці 
Станіслав та Едуард Марчу, 
ки з колгоспу імені Шев
ченка. За одинадцять дніа 
вони намолотили понад

Чим керуються в управ, 
лінні торгівлі І особисто 
товариш Марковський, 
що одним розчерком 
ра демонструє неповагу 
до кірозоградців?

Ми переконливо просів 
мо не закривати магезЛк 
№ 6, не робити «ще крЖ 
ще». Нехай все залишає
ться як є. «Ми» — це > 
хто дзвонить до редакції, 
занепокоєний долею улюб
леного «місця зустрічей», 
пропонує свої підписи ЛД 
листом протесту до уп
равління торгівлі. Але «МИ» 
— це також і працівники 
«Молодого комунара», по
стійні відвідувачі підваль- 
чика, де, вважаємо, най
смачніша кава і найвідвер« 
тіші розмови.

Від імені завсідників 
кафе підписалися:

Л. КАРЗМСВА, В. ЧЕР- 
НЕНКОВ, О, ОБЛАТ, 
8. КУЦЕНКО, О. ІВА
НОВ.

ЧАШЕЧКУ Б
ЗАПАШНОГО.»
Декілька років тому у 

фирменному магазині 
№ 66 «Молоко» було 
відкрито відділ, де мож
на було за 6 копійок за
мовити чашечку запаш
ного кип’яченого молока 
з печивом чи булкою, 
^ут було завжди людно, 
є особливо в обідню пе
рерву, ВІД дорослих і ді
тей.

Згодом продаж припи
нили, сказали — зіпсу
вався бак, в якому ки- 
п ятили молоко. А після 
ремонту магазину цей 
відділ анулювали зовсім. 
Може, незигідно було 
продавати таке молоко? 

отіли б про це повніша 
Дізнатися зі сторінок ва
шої газети.

о. КОНОВАЛЕНКО.

5 тисяч
Перевіз 
Аркадій

центнерів зерна, 
його батько братів 
Якович.

район О^рго₽°да»кий
* ^аи8ИщогО вирО- 

пАйКІ.СЄрЄА автомобілістів 
Району, зайнятих пере.е. 
зенням зерна. добився 
комсомолець Володимир 
Гп±НСЬКИ£ 3 «олгоспу 
я р Аа>>* ооля на .^іклін 
нео^а0,48 ПОНад 7 тисяч цент
нерів зерна.
РАЙОН Р?ВЕЛИНК|ВСЬ КИЙ 

У кп К?СО8ИЦІ Хлібів
удапм^ГОСПі ІМен< Леніна 
ться Працею відзначає- 
Онужп МС°МОЛЄЦь Валерій 
на *Р‘ЄН;<° Кожного дня 
він яМСО8ИЦ’ озимо‘ пшениці 
ми. КОНУЄ по півтори нор-



Барометр
показував на дощ...

€ такий журналістський штамп: поясню
вати не надто вдалу роботу хліборобів так 
Званими «несприятливими погодними умо
вами». У сьогоднішній розповіді обійти 
Його не вдасться «навіть при найпалкішому 
бажанні уникнути вторинності. Йдуть дощі, 
е, отже, жниварям мимоволі доводиться 
долати об’єктивні труднощі.

— Ще жодного дня з початку хлібозби
рання комбайнери не працювали в полі 
повну робочу зміну, — бідкалася секретар 
комітету комсомолу колгоспу імені Горь
кого Галина Квартюк. — То зранку чека
ють, доки хліба підсохнуть, то а полі дощ 
застане...

: Людмила Троценко, заступник заворга 
Долинського райкому комсомолу, співчут
ливо мовчала. Чи ж їй, агрономові за фа
хом, не знати, що це таке — жнивувати під 
акомпанемент дощу!..

З бухгалтерії принесли оперативне зве
дення. Аналізуємо його. Врожайність зер
нових, як і очікувалось, непогана: понад 
двадцять центнерів ячменю з гектара, 
близько сорока — пшениці. Та треба поспі
шати, бо ще день-другий, І частина збіжжя 
неминуче залишиться в полі — хліба пере
стоюють. Ясна річ, що в подібній ситуації 
все залежить від уміння організувати комп
лекс робіт.

•— Комітет комсомолу був ініціатором 
створення молодіжних комбайнових екіпа
жів — наголосила Г. Квартюк. — їх у нас 
п ять. А всього на жнивах працює не мен
ше .сорока комсомольців — жаткарями, 
трактористами, водіями. Старшокласники 
місцевої десятирічки допомагають сушити 
й очищати зерно на току.

Ми побували в полі, бачили в роботі мо
лодих жниварів обох відділків. Старалися 
хлопці, навіть обід у іних тривав не більше 
двадцяти хвилин. І знову — за штурвал 
комбайна, відміряти врожайні гони.

Цього року в господарстві відмовилися 
від традиційного підбиття підсумків зма
гання, коли на комбайнах просто малюва
ли зірочки за кожну намолочену тисячу 
цент-нерів зерна. Галина Квартюк взяла на 
себе щоденне інформування жниварів про 
виробіток, ведеться «навіть своєрідна тур
нірна таблиця чи рейтинг, за яким екіпажі 
розставляються у відповідній послідовнос
ті,.Одним словом, змагатися — так змага
тися,, тим паче, що переможців . чекають 
винагороди.

Ми познайомилися з Василем Різни
ком — молодим комбайнером, правофлан
говим трудового суперництва на той день.

— Зранку «набив» 511 центнерів, — по
хвалився комсомолець. — Чи міг більше? 
ддіг, але не на такому масиві, Гляные, як 
поклали дощі пшеницю.

Ситуація й справді непроста: і спішити 
треба, і відповідної технології слід дотри
муватися. Вона ж, ця технологія, передба
чає рух комбайна тільки назустріч полег
лому колосу. Отож і не женуться Василь 
Різник, його товариші — комбайнери Ва-

закріплювалася відповідна кількість трак
торів, автомашин. Працюють збиральними 
ланками: три комбайни — і стільки ж тран
спортних засобів. Водії та трактористи са
мі встановлюють черговість обслуговуван
ня агрегатів. Та навіть при такій розста
новці виділяється в роботі наполегливістю, 
неабиякою оперативністю (зерно доводить
ся транспортувати на відстань 8 кілометрів 
І більше) водій Володимир Суярко. Виру
чає досвід, адже вчорашньому аоїну-ін- 
тернаціоналістові, як неважко здогадатися, 
доводилося експлуатувати автомашину і в 
куди екстремальніших умовах.

Жити на селі і залишитися осторонь від 
жнивних клопотів важко, майже неможли
во. Свої послуги колгоспові пропонують 
пенсіонери (вони зайняті здебільшого на 
скиртуванні), школярі. Навіть молоді пра
цівники районної ДАІ Василь Горільський, 
Олександр Співак і Микола Куліш попро
силися під час відпустки на комбайн. По
руч з ними збирають хліб робітники гірни
чо-збагачувального комбінату окислених 
руд, що будується, Микола Квітковський 
та Олександр Шестокрил, сільський кіно
механік Віталій Полатайко.

4600 гектарів зернових треба зібрати 
жниварям колгоспу імені Горького. Нема
ло, якщо враховувати навантаження на 
один комбайн — понад 200 гектарів. Чи ж 
реальне це завдання — віджнивуватися за 
два тижні, обійшовшись при цьому без 
традиційної допомоги сусідів?

— Реальне, — підтвердили жниварі під 
час короткої обідньої перерви. — Але хо
тілося б одного — перестати оббивати по
роги районних служб, відповідальних за 
матеріально-технічне забезпеченій я...

І повторили майже слово в слово проб
леми, про які доводиться чути щороку. 
Не має то одного, то іншого, тепер вже й 
мастила стали дефіцитом. Мусять користу
ватися виробленими, свідомо скорочуючи 
строк служби двигунів.

...Того дня чи не вперше з початку жнив 
обійшлося без дощу. Загрозливі хмарки 
не раз з’являлися на небосхилі, але Гу- 
ровку обминали.

— Може на погоді стане, — мовила з на
дією Галина Квартюк. — А ні — доведе
ться й далі хлібні масиви, як жартують 
хлопці, «штурмом брати». Та я за них спо
кійна — не підведуть...

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Долиннський район.

Знай своє 
місце...

РЕПЛІКА

силь Яременко та Сергій Кашель, Анато
лій Бояркін та Сергій Штефан за резуль
тативними намолотами.

Злагоджено працюють і транспортники 
господарства. Цього року вони відмовили
ся від практики, коли за кожним агрегатом

На знімках: молодий комбайнер кол
госпу імені Горького, член номітету комсо
молу Василь ЯРЕМЕНКО; юні помічники 
жниварів Гуровської середньої шноли 
Андрій БУГАЙ та Наталя КУЦ; у короткі 
хвилини відпочинку.

Фото В. ГРИБА.

З приводу того, що 
мило у нас тепер по та
лонах, ходить чимало 
гірких жартів. Кажуть, 
навіть кілька днів підряд 
в обласному центрі тор
гівля виділяла для про
дажу населенню інший 
дефіцит — махрові руш- • 
ники. 1 знаєте, не дуже 
брали — помитись, мов- = 
ляв, есе одно нічим, піс- : 
ля чого втиратись...

Я не збираюсь добав
ляти гіркої іронії у 
я б сказала, досить делі
катну тему. Коли це пи
тання із дня б день зву
чить з трибуни Першої ! 
сесії Верховної Ради 
СРСР, коли сам голева 
уряду авторитетно заяв
ляє. що труднощі з мию
чими засобами тимчасо
ві, а новопризначенІ мі
ністри обіцяють випра
вити становище ще до j 
того, як їх призначили, і 
природно дивитися у за- ■ 
втрашній день з оптиміз
мом. Чи не так?

Але в той же час я не 
змогла знайти потрібних ; 
слів, щоб заспокоїти су
сідку, вчительку-пенсіо- 
нерку і відповісти на її 
риторичні запитання: хто 
встановив, що я буду ми
тися три місяці одним і 
куском мила? Для чого, 
щоб одержати талони на 
миючі засоби і цукор, ' 
треба обов'язково пре
д’явити книжку поо 
нвартирну плату? Для 
чого нас тан принижують? 

Працівники ЖЕДу № 6 
пішли у цьому напрямі 
ще далі. Скажімо, тут (у 
приміщенні ЖЕДу, а не 
на дверях під’їздів) ви
сить оголошення, що та
лони на миючі засоби І 
цукор будуть видаватися 
12.07 з 11.00 до 20.00. 1 
все. Приходьте, займай
те чергу, відпрошуйтесь 
з роботи чи то вже ва- І 
ша справа, але якщо н® 
одержите його в цей 
день, то коли буде 
інша така «акція», ска
зати важко. Я так думаю, 
У ЖЕДу № 6 «висока» ; 
організація праці: щоб 
мешканці будинків не 
топталися тут щодня — 
хай уже один день пере- 
мучаємося... Приходьте, 
шановні жильці, у назна
чений час, якщо хочете 
вмиватись з милом і пи
ти чай з цукрем. Ди
сципліна перш за есе—- 
знай своє місце.

Якщо хтось із праців
ників Інших житлово- 
експлуатаційних діль
ниць захоче запровади
ти передовий досвід пс 
обслуговуванню своїх 
мешканців у ЖЕДу № б, 
хочемо підказати, що- 
він не єдиний. Досвід с й 
інший, абсолютно проти
лежний: ЖЕД № 3. скажі
мо. доручив своїм завідую
чим будинками рознести 
ці злощасні талони по 
квартирах. Але, все-таки. 
Щоб попсувати людям 
нерви і принизити їх зай
вин раз додатновою чер
гою за найнеобхіднішим. 
тут, ясна річ, заслуговує 
на увагу «досвід» адмі
ністрації ЖЕДу Nv 6.

Л. ЯРМОЛЕНКО.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

15 липня 1989 року



' КОМСО
МОЛЬСЬКА 
ПЛАНІРКА

Обласний оргкомітет 
по проведенню республі
канського фестивалю ук
раїнської сучасної пісні 
та популярної музики 
«Червона рута» постано
вив провести обласний 
відбірковий тур фестива
лю 12 серпня ц. р. в Кі
ровограді в будинку нуль- 
тури імені Калініна. По
чаток об 11 годині.

Фестивальний конкурс 
проводиться за окреми
ми жанрами: естрадна 
музика (пісня), вклю
чаючи українську пісню- 
романс та обробку ук
раїнської народної піс
ні; авторська пісня, 
включаючи пісню на чу
жий текст; рок-музика 
(виконання власних тво
рів, можливо, на чужий 
поетичний текст).

До конкурсу прийма
ються пісні лише з 
текстами українською 
мовою.

У рамках жанрів про
водиться конкурс вико
навців, в жанрі естрадної 
музики проводиться нон- 
курс на нращу пісню — 
серед естрадних пісень, 
створених протягом 1987 
— 1988 рр. В жанрах ав
торської пісні та рок- 
музики конкурс на кра
щу пісню (музичний твір) 
не проводиться, оснільки 
тут якість пісень врахо
вується в конкурсі вико
навців.

До участі в конкурсі 
допускаються професій
ні та самодіяльні вико
навці віком до 39 років.

Кожен з учасників зо
бов’язаний подати на 
конкурс одну нову піс
ню (новий музичний 
твір) молодого компози
тора та поета (не обо
в'язково членів Спілки 
композиторів та Спілки 
письменників України) ї 
дві пісні за власним ви
бором.

Документи та заявки 
на окремих виконавців 
та ансамблі надсилаються 
на адресу: 316050, м. Кі
ровоград, вул. Карпа 
Маркса, 41, відділ ідео
логії та культури обкому 
ЛКСМ України. Телефони: 
4-77-03, 4-95-66.

До заявки (з обов’яз
ковим зазначенням віку 
учасників) додаються дві 
фотокартки розміром 
ох9 (для солістів) або 
дві групові фотокартки 
розміром не менше 9x12 
(для ансамблів), стислі 
біографічні відомості про 
виконавців, тексти пі
сень у трьох екземпля
рах, ноти нлавіру чи пар
титури для аранжування.

Прибуття учасників на 
конкурс здійснюється 
згідно з викликом об
ласного оргкомітету фес
тивалю.

Прийом заявок до 5 
серпня 1989 року. Пере
можці відбіркового кон
курсу поїдуть на респуб
ліканський фестиваль у 
Чернівці, який відбуде
ться у вересні.

Більш детально про 
умови конкурсу можна 
дізнатися в газеті «Мо
лодь України» від 9 квіт
ня 1989 року та в «Мо
лодому комунарі» за 
З липня ц. р.

НЕЦІКАВІ
ЗБОРИ

Часто нам, журналістам, дово
диться чути різні репліки, які ад
ресуються авторам публікацій, 
радіотелепередач комсомольської 
тематики: які нецікаві матеріали 
ми, мовляв, готуємо. Не дивно, 
що ці слова вимовляють самі ж 
комсомольські працівники. Вони 
здебільшого на нас, журналістів, 
якщо не ображаються, то зверх
ньо дивляться. Звіти і вибори — 
нецікаво, спілчанські заходи — 
нецікаво, вечори відпочинку, зу
стрічі — те саме. Але як же пи
сати, коли знову побував на неці
кавих спілчанських зборах пра
цівників Новомиргородського 
райкому комсомолу? Порядок 
денний був такий: слухали, який 
внесок у перебудову зробила 
комсорг по школах Валентина 
Кривошеєнко.

І Валентина майже весь свій 
виступ звела до таких загальних 
слів: провірено ряд шкіл, нада
валася допомога, виконувалася 
робота різного плану, проводи
лися семінари з комсоргами шкіл, 
давалися конкретні доручення.

Стільки у виступі було сліз 
«конкретна, конкретні, конкрет
не», що важко навіть їх перелічи
ти. Насправді про щось конкретне 
і не чулося. Тут, мабуть, забули 
всім відому поговірку: «Давайте 
не будемо боротися за чистоту 
вулиць, давайте будемо їх підмі
тати».

Валю запитували, Валя відпові
дала. Доходило навіть до словес
ної перепалки, коли Василь Кри- 
котненко, інструктор райкому 
комсомолу, цікавився, чому, на
приклад, Валентина не хотіла йти 
в рейд з членами штабу «Комсо
мольського прожектора»,

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

15 липня 1989 року

Починали будову з розмахом
— 1.

Не знаємо, як дізнаються «гокорізці» про 
наш матеріал. Напевне, доведеться ще раз 
їхати комусь на Криворізький гірничо-збага
чувальний комбинат окислених руд, що велич
но розкинув свої будови в Долинському ра
йоні, аби познайомити його трудівників з ти
ми фактами, які виявили члени обласного шта
бу «Комсомольського прожектора». Так, пев
не, і зробимо. Бо коли ми завітали з газетний 
кіоск N9 6 «Союздруку», то від його продавця 
Тетяни Костюк дізналися, що «Молодий кому
нар» тут не продається.

— Нема — І все. — Ось що ми почули у від
повідь на своє здивування.

З іншими газетами і журналами, а особливо 
з такими, як «Комсомольская правда», «Собе
седник», «Новое время», «Огонек» теж сутуж
но. їх, правда, хоч у незначній кількості, а 
отримують. Обласну ж молодіжну тут не по
бачиш.

А «Молодий комунар» багато місця і не так 
уже й рідко віддає проблемним публікаціям 
про цю будову. Навіть є свій корпункт. Нема 
одного — газети. А значить, нема інформації 
про життя обласної спілчанської організації, 
хоча КГЗКОР — комсомольська будова.

У кіоску, коли туди завітали «прожекторис
ти», деякі газети і журнали були. Одні — 
«давніші», інші — «свіжіші». Окремо з стоси
ку лежали і такі, про які можна лише мріяти 
«Мода весни», «Бурда».

. — 2.

Хороший, міцний, хоча і не пудовий замок 
висів на дверях промтоварного магазину. Ту
тешніх робітників він не дивував — звикли 
вже. Нас же здивував і замок і записка, яка 
гласила: «магазин не працює». Розуміємо, від
мову можна знайти яку хочете: продавець за
хворів, по товар поїхав, у відпустці, навіть — 
розрахувався. Воно то так. Можна додати до 
всього того і ще один аргумент: нема товару 
для цього магазину. Однак, чому про це по
винна боліти голова в рядового трудівника? 
Відпрацювавши зміну, йому, як нормальній 
людині, хочеться піти щось придбати для се
бе, для сім’ї. Елементарні бажання. А цього 
немає.

Доводиться добряче поморочитися робіт
никам з побутом. Хоча б взяти комплексний 
приймальний пункт. Завідує іним Тетяна Воло
димирівна Гаврюшина. Вона й розповіла, що 
тут діє і прокатний пункт, у якому аж... чотири 
холодильники і дві пральні машини. Як візь
муть їх щасливчики, то й тримають, раді, що 
дісталося це добро їм. Бажаючих же не де» 
сятки — сотні.

Кращі справи на цьому приймальному пунк

— Ти теж є членом штабу «КП», 
то чого ж я маю йти, а ти не хо
тів.

— Я ж готую пленум, — це вже 
Василь.

—- У мене теж були справи, -=- 
відпарирувала Валентина.

Знайшлося до Валі ще декілька 
серйозних претензій. їх, на мою 
думку, згадали «для солідності». 
Мовляв, треба звернути увагу й 
на те, що Валентина не підготу
вала корзину з квітами на день 
прикордонника. Тут теж відбувся 
монолог-оправдання.

Зрештою, в розмову втрутився, 
як і належить, перший секретар 
райкому комсомолу Анатолій 
Стоян. Він визнав, що дані збори 
непідготовлені. Тобто — думали- 
гадали, що їх можна провести... 
аби провести. Іншими словами — 
для «галочки».

Так воно і сталось. «Роздали», 
проголосувавши, чи то догани, чи 
то попередження тим, кого за
слуховували, підбили так званий 
підсумок і розійшлися по кабіне
тах. Працювати,

А тепер я повернуся до комсо
мольської теми. Попробуйте на
пишіть з таких зборів щось путнє. 
Загальні слова? Так вони обридли, 
що й слухати, а не те, що писати 
їх не хочеться. Не хочеться пере
повідати і сам зміст почутого. 
Зрозуміло й так: збори відбува
лися не по необхідності, не тому, 
що треба було заслухати Вален
тину Кривошеєнко чи Тетяну Во
лодарську і справді, по-діловому, 
а не різноголоссям оцінити насам
перед дисципліну цих комсомоль
ських працівників.

Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ,
м. Новомиргород.

Комсомолець Юрій НЕЧИПУРЕННО після закінчення
пішов працювати на третю молочнотоварну ферму колгоспу імє.сЖе 
Н. Маркса Устинівського району. , ш ___ д__V

Зараз він доглядає телят віком до б місяців, прирости ваги у його гру* 
ПІ - одні э кращих у господарстві. ф^о ( ЛЯХ03Д _ -

ті з ремонтом взуття, хімчисткою, іншими ре
монтними роботами. Та навіть ці «зручності» 
на часто приваблюють іноземців, які тут тру
дяться. У них, як лразило, асе своє. Через яки
хось сотню-другу метрів. Чом би не сходити 
туди за досвідом: як же а них налагоджений 
побутовий сервіс?

— 3.

Чекаючи доки відчиняться двері робітничої 
їдальні, ми пройшлися територією майданчи
ка, де висіли довгі-предовгі графіки соціаліс
тичного змагання, виконання плану і т. п. А з 
стенді «Наші маяки», певно, зіпсувався «ма
як» — стояв він собі і соромно світиз по
рожнечею.

Не доходять сюди руки. Хоча, якщо поду
мати про результативність спраз комсомоль
сько? організації — роботи тут непочатий край.

Сюди, прямо на майданчик, закотив свого 
велосипеда шестикласник Василь Мигуль, який 
проживає в селі Малсводяне. Хлопець приїхав 
за морозивом, яким, як виявилося, тут з оди
надцятої чи дванадцятої години торгують 
представники Долинського АПК. Принаймні 
так оповіщала вивіска чи то на якомусь кафе, 
чи просто якогось «павільйоне». Холодильні 
камери красувалися під відкритим небом, про 
бруд — вже й не говоримо.

Зразу видно — нема тут хазяїна.
Починали будову з розмахом. І, мабуть, з 

розмахом почали забувати тут і про побут 
людей.

— 4.
Робітнича їдальня радузала чималим асор

тиментом страв. Швидко і гарно обслуговува
ли нас дівчата. Двоє членів нашої рейдової 
бригади взяли собі борщ, сметану, салат, ще 
там щось... I виявилось, що касир Валентина 
Перепаденко їх обрахувала. Не так і багато, 
на чотирнадцять копійок.

Розфасовка теж виявила свої недоліки: там 
недолито сметани, там менший шматочок мас
ла, ще десь — більше помідорів у салаті. Хви
лювалася Наталя Величко, заступник завідую
чого виробництвом. Копійки копійками, а не
приємностей, думала дівчина, не обберешся.

Ми не знаємо, чи зумисне так робилося. 
Скоріше всього — випадково, через неуваж
ність. Причина неуважності — великий обсяг 
роботи, швидкий потік відвідувачів. Нас хви
лювало інше: навіть значно кращі умови пра
ці, ніж у багатьох інших їдальнях Кіровоград- 
щини не виключали помилок. Відсутність точ
ності, порушення при зберіганні в холодиль
ній камері товарного сусідства (овочі знано- 
дилися з одному місці разом з свининою), 
відсутність належного порядку в деякій доку
ментації аж ніяк не робили честі ні працівни
кам їдальні, ні, тим більше, її керівникам.

го-

іак ОГ, декілька днів тому 8 їдальню на
дійшло 67 банок розчинної кави. У сейфі ви*

Кому? Мабуть, «своїм людям».

— 5«

У той час, коли двоє «прожектористів» пе» 
реважували сметану, борщ, помідори... ще 
двоє витягали з сейфа в буфеті, який розміс* 
тився під однією покрівлею з їдальнею, роз
чинну каву. Якщо бути точними, то спочатку їм 
обрахували тут жз на сорок дві копійки, Тут 
уже про випадковість чи помилковість не 
воритимемо.

Так от, декілька днів тому е їдальню 

явлено 34. Решта, значить, була розпродана. 
Кому? Мабуть, «своїм людям». Зрештою, то 
були логічні догадки. Але вони підтвердили
ся* ®УФетниЦЯ Тетяна Бєлаш плакала від бояз- 
ні: іи начальниця не простить цього випадку. 
Можливо, звільнить, можливо, мститиме.

Міцно тримала «в руках» Тетяну Олександра 
Григорівна Павловська, завідуюча вироб
ництвом (їдальнями). Як, запитаєте? Просте Те- 
нппапАПЛаЧУЧИ' повіА°мила. ЩО «мала право» 

Т Ка8У ЛИШЄ 3 відома сз°™ безпосе
реднього начальника. Скаже га — поодай та- 
на£ітьТнвСК,ЛЬКИ"Т° 6анОК' Таня й продав Собі 
навіть не взяла жодної. 
ди°аж У“як нЄ? ГІЗОЯ' ЧЛЄНИ Речової брига- 

Тож думаємо «підставити» Т. Бєлаш.ож думаємо, що за слова правди у яких Те- 
тяна прямо викрила всю '
свого керівника не по тоРгашеву натуру 
ти крайньою ’ А°ЗЄД9ТЬСЯ буфетниці бу-

Ще ми надіємося, що ті ио». 
оцінювати поведінку О Г п» У яоае«еТъ<:" звичайно, їм не Г Па?л»вської, якщо,
дещо до кави (диму б'Л’8 *'Я Неї на9а ' щ9 
об’єктивно підійдуть Й ®°ГН.Ю. Нв б'/35£)’ 
рейду. ’ & м®»вріалЇ8 вашого

А тут ще варто нагадати О Г п 
Що торгувати зіпсованим „ Г‘ Павлозськіи, 
явили «прожектористи» ' теЛЧИВОМ' ЯК® ВН’ 
Даємо і те, що повинні бути иМ°ЖНв’ Кага' 
сало, курей, сир... ' ’ Цінники на огірки,

ПІСЛЯ РЕЙДУ

ду. Пройшов де як иТчод” мивЧчНО Пізмішв Рвй* 
штабу «Комсомольського п ' члвни обласного 
ЛИ що керівники торгових ро^ект°ра», дума- 
побували «прожектористи» 2’Д*Р*ЄМСТВ' я* 
товну відповідь, мовляв о'- КаД1Шл,Рть груч- 
а про інше — хай і Не те'то зроблено,

Дні минають. Віппо!;?-Р'Ють-
пер хоч її отримаємо? Ти^б^ ААожяиво. ту
кають читачі кашо? Мо„'„. б,льше, що її чз- 
ЦІ» чекають змін Мопод'>«ни. Ну.

Публікацію Підготувапм 
ного штабу «КомХ ™ ЧПЄНИ обла'- 
жектора» ю. КОЗЛІТІН ПР°"
Ю. ЯРОВИЙ. с- ^ИСОЄВД,

« гонорів*



ДІАЛОГ З ЧИТАЧЕМ Є ДІАЛОГ З ЧИТАЧЕМ

Обізвіться, дорогі функціонери!
Я вважаю, що гласність дана для того, щоб викрива- 
оте все погане, яке тліло віками і раніше нами при

ховувалося. Спочатку так і було. А потім... Я належу до 
людей, які категорично проти того, щоб дітям, молоді 
нашій (аж надто наполегливо) показувати та розповіда
ли про всякого роду розпусту. Мовляв, не знали, то 
знайте про все це! А для чого знати? Щоб вони нібито 
звикали, і самі протистояли гидоті... Як педагог, знаю з 
практики, що в невлаштованих «важких» сім’ях від ді
тей нічого не приховують: пияцтво, бійки, лайки, кра
діжки, та ж розпуста і т. п. Та чогось надто малий про-’ 
Цент дітей із таких сімей, які успішно протистояли б 
усьому цьому. Буває скоріше навпаки.

Я довго вагалася, перш ніж написати цього листа. 
в тому, що на початку цього року в кінотеатрі 

'Орбіта», це в Чайковському мікрорайоні, відбулася 
сходка на тему: «Виховання молоді за місцем прожи
вання». Організували її серйозні установи Ленінського 
району міста Кіровограда, у тому числі й райвідділ 
внутрішніх справ. Були і представники з дитячої кімна
ти міліції. Не було, як це не дивно, нікого з райкому 
комсомолу.

Резглядали питання виховання молоді. І відчувалося 
І?ФИ два напрями; перший: роботу вести згідно настанов 
вартії; другий: представник нінофікації звертається до 
присутніх зі словами тривоги і обурення відносно того, 
Що в м. Кіровограді дозволенно створення кооперативів, 
яні показують через відеомагнітофони порнографію, нар
команів (частину таних стрічок продемонстрували при
сутнім сходки, щоб мали уявлення). Назву тільки одну, 
яку показують молоді в гуртожитках: «Режь и убегай!». 
м_7°і чого ж ми вже дожилися? Що це за цивілізація та
ка/ і чи варто поколінням радянських людей було боро

Південному
Бугові— 

;г;гірше! .
І ? Нещодавно у Вінниці від

булася міжобласна нарада 
^рчаснинів екологічної опе
рації «Південний Буг» та 
науково-практична конфе
ренція на теми екології ба
сейну цієї ріки. Участь у 
цих заходах взяли керівни
ки обласних установ та ор
ганізацій, причетних до 
справи, громадськість Він
ниці, представники комсо
мольських організацій п’я
ти областей Побужжя. У 
заслуханих чотирьох допо
відях, єіиступах йшлося про 
шляхи поліпшення якості 
річкової води, суворе до
тримання природоохоронних 
норм, особливу увагу до 
збереження малих рік, які 
живлять Південний Буг, то
що.

Названо цілий ряд гост
рих, кричущих проблем. Се
ред них — скидання у ріку 

. дочищених стоків, особли
во в межах Хмельницької 
області; шкідливе для здо
ров’я регіону використання

хімічних засобів у сільсько
му господарстві; Повільність 
у роботі по оздоровленню 
ріки і приток та інше. Вна
слідок усього цього еколо
гічна обстановка у Побужжі 
невпинно погіршується. То
му міжобласний штаб опе
рації «Південний Буг» ре
організовано в Комітет по 
врятуванню Південного Бу
гу. Обрано президію, куди 
увійшли представники усіх 
областей Побужжя, Він
ницького обласного відді
лення Фонду культури Ук
раїни, асоціації «АЕС і лю
дина» (Миколаївщина); го
ловою обрано доцента Він
ницького педінституту, кан
дидата географічних наук 
Г. I. Денисенка.

Цього року знову прохо
дить екологічна експедиція 
по Південному Бугу. До ре- 
чірторік її учасники вста
новили, що на прилеглій до 
річки території у районі 
Гайворона є два унікальні 
природні об’єкти; для уточ
нення цього факту в Гай

ПЕРЕДПЛАТА-90

Як правило, такі слова передували 
побажанням та критичним зауважен
ням читачів під час цілої серії зустрі
чей із читачами, які пройшли в Нов- 
городківському районі. Серед ду
мок, які уважно вислуховували й за-

ЧЙЯовувалп працівники «Молодого 
комунара» і «Кіровоградської прав
ди», а також позаштатний кореспон
дент А. Г. Висоцький, заступник ди
ректора «Облагропостачу» В. П. Ша- 
лімов, старший науковий співробіт
ник обласного науково-виробничого 
об’єднання к^л‘та)> Ю. П. Шишаць- 
ний, представники райкому Компар
тії України, однією з головних було: 
останнім часом обласні газети стали 
зНачно багатшими і за змістом, І за 
оформленням. Читачі називали цілий 
олд гострих, проблем-них публікацій, 
які мали неабиякий резонанс серед 
читачів.

однан сказане, звісно, не означає, 
під нас Діалогу (а це був саме 

ц}?поГ а не одностороння розмова) 
# ./лося тільки про здобутки. Скоріше 
навпаки. Уже ка пеРшій зустрічі, яка 

очолила в приміщенні райспожив- 
Й&лки кооператори досить гостро 

трвили питання про правомірність 
п0 мих публікацій. і Х(оча не в усьому 
Д ацЬна позиція виявилася чітко ви- 
ЧИТ смою осе ж розмова привела до 
9,,апетного висновку — про необ- 
НОНКР' проведення проблемного 
уіДИ ПОГО столу», у якому б взяли 
«црУгД представники споживчої ко- 
Уча споживачі, журналісти й єно-
ОПСРІ14!''зупинилися на тому, щоб цю помісти. 

зустріч (із обов’язковою публікацією) 
провести наприкінці серпня.

Працівники райспоживспілки не ли
ше слухали гостей та висловлювалися 
самі, а й познайомилися з імпрові
зованою виставкою живописних ро
біт художника, свого земляка О. Г. 
Босого, який працює е «Молодому 
комунарі».

Далі маршрут творчої групи проліг 
у колгосп імені Шевченка. На око
лиці Новгородки знаходиться відго- 
дівельний тваринницький комплекс 
господарства; тут, у червоному ку
точку, й продовжилася розмова з чи
тачами — працівниками комплексу. 
Діапазон розмови виявився досить 
широким — від критичної оцінки 
публікацій «Молодого комунара» й 
«Кіровоградки» на теми моралі, сек
суальної культури — до проблем 
«малої» механізації, які особливо 
допікають тваринникам. На останньо
му особливо докладно зупинився 
В. П. Шалімов, якому довелося ви
слухати чимало резонних пропози
цій і закидів на адресу інженерної 
служби, тваринницької галузі облас
ті. Немало уваги в розмові випало й 
публікаціям з приводу «білих плям 
історії» і впливу їх на виховання мо
лодого покоління. Зійшлися на тому, 
що всі публікації про часи сталінщи- 
ни і застою мають служити одній ме
ті: очищенню історії від спекулятив
них перекручень, відтворенню істо

ДІАЛОГ З ЧИТАЧЕМ Є ДІАЛОГ З ЧИТАЧЕМ

тися за кращі ідеали, коли у рік 70-річчя комсомолу Ук
раїни, на 72 році після Великого Жовтня можливе таке? 
На моїх очах, на очах усіх нас за останні місяці відео- 
бізнес (інакше й не скажеш!) набув надзвичайного поши
рення. Мені здається, що молодіжній газеті «Молодим 
комунар» час узяти на себе важливу місію: захистити 
наших дітей, молодь від напливу несмаку, розпусти, 
жорстоності, що заполоняють відеоекран.

Ми, старше покоління, таки завинили перед нашими 
дітьми, перед новим поколіНіням, якому доведеться ви
рішувати все складніші проблеми; але чи доречні тут 
безвідповідальні експерименти над моральністю, які 
здійснюються «відеорозбишаками»?

Я стежу за матеріалами «МК» і буває прикро чита
ти про наших комсомольців. Ні дисципліни у них, ні 
зацікавленості. Дехто дійшов до того, що ставить пи
тання про потрібність комсомолу взагалі... Серед «не
формалів» є вже й «неофашисти». Що ж це таке?..

Мені доводилось бути на урочистих комсомольських 
зборах, присвячених 70-річчю комсомолу, в одному з це
хів виробничого об’єднання «Червона зірка», у школі Ке 2 
м. Кіровограда; знайомилася з комсомольською роботою 
десятирічки с. Оситняжки Кіровоградського району... Що 
я спостерігала? А те, що молодь у нас чудова, однак у 
нинішній, надто складний час їй дуже тяжко втрапити у 
хорошу колію. Значить, потрібна допомога з боку розум
ніших, досвідченіших і освіченіших, організованіших, 
Особливо — райкомів, міськкомів і обкому комсомолу. 
Та щось не почула я представників комсомолу ні на 
міських сходках, де завжди з повістки дня не сходить 
питання роботи з молодим поколінням, ні в середовищі 
молоді, яка не знає, куди себе подіти. Мало виступають 
комсомольські функціонери і в «Молодому комунарі». То, 
може, хоч на цього мого листа відгукнуться.

Г. ЩЕРБИНА, 
вчителька-пенсіонерк®,

м. Кіровоград.

ворон цими днями прибу
ває група біологів.

Разом з тим залишається 
тривожною екологічна об
становка у районі Гайворо
на: продовжується скидан
ня шкідливих стоків із під
приємств міста, нічого не 
робиться для збереження 
приток Бугу, які впадають 
у нього з боку Кіровоград- 
щини; зовсім пригасла ком
сомольська Ініціатива в еко
логічній роботі по оздоров
ленню басейну Південного 
Бугу. Вважаю, що негайно 
заборонити користування 
моторними човнами на Гай- 
воронському водосховищі, 
припинити забруднення річ
ки Ташлички, обмежити 
вживання хімікатів, посили
ти роз’яснювальну роботу 
серед населення ми можемо 
вже нині. Не вистачає тіль
ки координації дій, об’єд
нання зусиль. Тому я знову 
звертаюся до комсомольців 
області: включайтеся у ро
боту по оздоровленню Пів
денного Бугу; зокрема — 
чому І досі не почало діяти 
при «Молодому комунарі» 
екологічне «Товариство Бус
ла», проект статуту якого 
було опубліковано ще півро
ку тому?

А. ЧЕРЕНКОВ, 
член Комітету порятун
ку Південного Бугу.

«Вас
під «польку»
чи 
«канадку»?»
Живе у нашому місті По

мічна 1 працює в побутком- 
бінаті перукаркою незвичай
на людина — Ніна Степа
нівна Галицька. Незвичайна 
чим? НезамІнимІстюПіа чуй
ність, добро, увагу —• у нас 
завжди був, та й буде ще 
попит, отож заміну Н. С. 
Галицькій підшукати нелег
ко.

Ніна Степанівна працює 
тут понад десять ррків. Я 
особисто не пам’ятаю, щоб 
вона з похмурим обличчям 
зустрічала клієнтів. Після 
якісно і майстерно зробле
ної підстрижки, клієнт за
лишає перукарню у піднесе
ному настрої. Завдяки Ніні 
Степанівні.

В. ДМИТРОВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
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ричної правди. Тільки за цієї умови 
можна уникнути повторення колиш
ніх помилок.

Потім були зустрічі у с. Верблюж- 
ці, в майстерні ремонтно-тракторно
го підприємства, на трактор'них ста
нах колгоспів імені Орджонікідзе та 
імені Калініна. Розмови засвідчили 
великий інтерес читачів до проблем 
економіки, міжнаціональних відно
сній, суверенітету республік. На дум
ку багатьох, газетам області слід 
найближчим часом приділити цим 
питанням особливу увагу, так само 
як і наступним виборам народних 
депутатів республіки та місцевих 
Рад.

8, звичайно ж, на ножній зустрічі 
знайшлося місце для художнього сло
ва, для дотепних гумористичних і са
тиричних віршів. Тонкою спостереж
ливістю й істинно народним гумором 
позначені вони у Анатолія Висоцьно- 
го?' у цьому переконалися усі, хто 
слухаз того дня ці вірші в авторсько
му виконанні. Попри втому від пере
їздів і виступів, учасники творчої по
їздки привезли з собою у Кіровоград 
(і передали своїм колентивам) не ли
ше побажання від поїздки, а й осо
бисті враження, головне з яких: сьо
годні рівень читачів наших газет на
стільки зріс, що нинішній прогрес у 
роботі органів масової інформації за
довольняє їхні запити лише частново. 
Висновок Із цього один: час потребує 
від газетярів нової якості в роботі, 
більшої громадянської сміливості, ви
важеності думок, гостроти суджень. 
Чи ж виправдають журналісти об
ласті ці надії?

С. ПЕТРЕНКО.
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•Анатолій «УМАНСЬКИЙ

Дивлячись, з якого бону.
" ' ?о7оше про нього розповідати чи нав-

так, і так можеш?
подумав Григорій. — А о

і за-

©

тм вадима Гамаюна добре
— у головному, ти вадима 

знаєш?
— Тобто
— Ну, і 

пани?
_ а ти що — і
— Ям скажете.
«От бісів хлопець, 

погляді — ВИКЛИК».
2КиПрос^₽~.й по щирості.

М°^.К*Ну? — підштовх ну в Григорій. ому класі... 
А 7тЯчи знаюСяайоТгої:. Думаю, вам цього ніхто не 

снаже.
З Зумієте. Вадим - це одне, а клас - зов- 

СІМ інше.

Щ°_ГЛБувае>Т- згодився Григорій, - невизнаний 

ІН^-ВнГ7еСТ7Він нас просто не помічає. Розуміє
те, дивиться на тебе і - «ебачить Я,^равда, в 
наш клас перейшов у восьмому, з 24ч школи. 
с’1УЛЄиНГтиІ?пояснк>єш таку «ого поведінку?

— Я? А він нікого визнавати не хоче. 
й нічого. Ну, вчиться непогано, навіть
дуже акуратний. Вже якщо за .якесЧчД‘лЛ1 Лбе- 
йеться, то - до кінця. Цього від нього не забе
реш. Ну, Дрібниць не визнає.

— Цінавий факт. А конкретно?

— Манера у тебе, тезко, дивна: повторювати 
елова співбесід=ли? вдені едоМ0 пе.

репадає за це?
—. Повернемось до Вадима.
_  Повернемось... Це я не повторив, а згодився,

21 так от. Щоб він до когось звернувся за до* 
помогею чи комусь допоміг... Ну, там домашнє 
завдання не виконав чи книжну забув... Взн — 
сам по собі. Да, міг зверхньо відповісти вчителе
ві, міг і нахамити... Ні, ви не подумайте, я нічого 
проти нього не маю... І не знаю, чому ви ним Ці* 
навитесь... Як на мене, то він на щось тане ~ не 
здатний... Ну, накоїти щось... Знаєте, як ми його 
звемо?

— Скажеш — знатиму.
— Лаяти не будете?
— За що?
— «Глистяною» ми його звемо, хоч силою його 

бог не зобидив.
— Чому ти думаєш, що він міг щось накоїти/
— Ви ж про нього розпитуєте, а не про мене. 
Григорій промовчав, підвівсь, пройшовся кабі

нетом.
— Треба дещо уточнити., Уточнити, а він пре це 

може знати... А тепер, тезко, запитання не по 
суті нашої розмови: як це в тебе виходить — 
скажу те, що вимагають?

— Ян? Ну от, знову... Дуже просто. Кажуть, так 
легше жити. Життя ж складається з приємностей 
і неприємностей. Ото щоб менше було «не», і тре
ба робити й казати те, чого від тебе вимагають 
або чекають.

Хлопець усміхнувся. Виходила б нього та по
смішка заледь єхидна і чимось приваблива.

— Звідки ж ти такої премудрості набрався?
— Відверто?
— Відверто.
— Та від вас же, дорослих. Хіба ви не так жиг 

вете? Хіба ми цього не бачимо?
Григорій спідлоба глянув на юнака.
— Газети читаєш? Телевізор дивишся?
—- Ще й радіо слухаю.
— То. може, помітив, що дещо змінилось?
— Ага! Я колись читав, що німці навіть глухої 

ночі при безлюдних вулицях чекають, поки зе
лене світло з’явиться на світлофорі.

— Ти це до чого?
- А до того, що у нас і вдень під колеса лі

зуть на червоне світло, аби встигнути нудись. А 
що в автобусах - тролейбусах робиться? Хочете, 
ще одну казку з газет?

— Давай, начитаний.
— В Англії міжміський автобус жодного зайвого 

пасажира не візьме. У тому випадку, що я читав, 
мамина доця поступилась місцем чужій тьоті І 
стала зайвою... Тоді й мама її не поїхала... Ось 
так.

— Зрозумів.
— А ви хочете — раз, і в дамках. Як каже на

ша класна, виховання — процес тривалий.
— Ну, не «раз і в дамках», але ж 

робиться, як ти думаєш?
Григорій піймав себе на думці, що 

цьому йоржистому хлопчаку, його 
пості.

— Робиться... Як у анендоті — про 
ху шумить, а внизу — ти-и-и-хо.

— Коли ж, на твою думку, і внизу загуде? 
Коли Гамаюнів не буде, І поріддя їхнього. 

А ти філософ, тезко.
— Життя навчає.
— Сам придумав, чи знову десь вичитав?
— Яка різниця? Зате правильно.

ааходьРаВИЛЬН° ’ °СЬ Щ° У міст! —}
— Умгу.
— Домовились? Бо зараз мені ніколи.
— У вас, старших, завжди для нас часу 

там\ме аадираися’ не задирайся... ? поклич 
«?аве«аДлйяВсвИого ввінсуп‘>Р™е«‘”"У костюмі. Трохи 

~ ДЛбЛИї?ейь- Надя Приходьно. 
проснв?йаИТЄ И певне’ знаєте. навіщо я 

маюномТя ж боСстПаРр°осЦтЄан5асу * М°8Н- Щ° Ш 2 Га' 

про себ3е Грщорій’. а 3 Гама«’н™». - Відзначив 
мога&ОЄ.Н3а0Мич?аЄЛаа^3^ П₽° нього якс-

. А у нього немає характеру. • 
Дівчина. — У нього — мама.
Григорій.3 карактеРУ не замінить. — пожартував 
нь7гоУвсеГвирішує НіНЬв°и%»_ Мама за
говорюю. Він пм\»іа не поИУмаите, що я на-
(хав, та й то ватк.«4,^® р33у 3 нами сюдк ПРИ’ 
кіше мати не відпусчала° Ми «пШИН1 пРив!з- Ра' 
сьомому, І в ВОСЬМОМУ ПпЛЛ® еі ’Г°ДИЛИ 1 Е 
тане еелине в лісТ°^ІКхпРроЄТО .кє знаємо, що це 
борі. ' здохло' то він опинився в та-

зараз щось

він заздрить 
безпосеред-

ЛІС; де звер-

немає.
— хто

вас за-

аж підвелась

Шродовження. початок у НгН- 25, 26, 17 28 
за «7, 24 черви» та за 4, S мН* ц. p.J.



.КРУГЛИЙ стіл» «мк»

Ми вже повідомляли про 
підсумки вікторини «Мину
ле мого краю» («Молодий 
комунар» за 24 червня), на
звавши переможців, поміс
тили окремі поради учасни
ків змагання. Була серед них 
і така: провести розмову за 
«круглим столом*, запросив
ши переможців вікторини, 
членів жюрі, бажаючих.

0 ось у реданції гамірно: 
учасники вікторини знайо
мились між собою, адже ба
чились вони вперше, діли
лись враженнями, досвідом 
пошуків потрібної літерату
ри, виконання практичних 
завдань вікторини. А згаду
вати було що: змагання три
вало у п’ять турів майже 
п’ять місяців. Так органічно 
ті знайомства й переросли 
у розмову за круглим сто
лом про проблеми історії і 
культури на Кіровоградщині, 
Збереження історичної па
м’яті, дослідження білих 
плям нашого минулого (зо
крема про можливості об
ласної молодіжної г зети), 
проведення подібних конкур
сів у майбутньому...

Втім, нрзмову ми записа
ли й пропонуємо Гі нашим 
читачам.

В. БОНДАР, член жюрі віктори
ни: Починаючи нашу розмову, м- 
тілось би насамперед почути 
думки переможців: що дала для 
вас вікторина «Минуле мого 
краю»; що терба зробити, аби 
надалі вона могла залучати біль
ше молоді; в тому, що вона по
трібна — немає сумніву, про це 
писали не раз у своїх листах 
учасники змагання.

8. Т. ЧОРНОІВАН, пенсіонер 
(м. Кіровоград): Серед перших 
шести учасників, які набрали 
найбільше балів у змаганні — я 
єдиний не молодого віку. І це ме
ні особливо приємно. А якщо 
взяти до уваги ще й те, що чима
ло учасників були колективними 
(краєзнавчі гуртки, пошукові за
гони, дискусійні клуби), то пере
свідчуєшся: наша молодь не бай
дужа до минувшини, до своїх 
джерел, нашої історії.

Скажу про себе. Для мене вік
торини, конкурси — то моє жит
тя. Вони змушують тебе перегля
нути багато літератури, знайом
лять з цікавими людьми. І яке 
задоволення отримуєш, коли зна
ходиш правильну відповідь, а от
же відкриваєш для себе ще одну 
сторінку досі для тебе незнано* 
го. Тим більше, коли цв стосує
ться історії твого краю.

Думаю, такі вікторини слід про« 
водити регулярно, урізноманіт
нюючи форму. Приміром, один

Сказати
тур можна було б зробити крос- 
ЙОрдним. Для відповіді на крос
ворд потрібно не менше часу, 
вате він може охопити велике 
коло знань, якими перевірять 
себе учасники, або поповнять 
€еій особистий багаж.

Олена ЗЕЛІНКЕВИЧ, учениця 
8-го класу (Голованівськ): Може 
це й соромно признаватись, але 
було так: до участі у вікторині я 
майже нічого не знала з історії 
свого краю. Про це довідалась, 
коли взялась відповідати на за
питання першого туру. Кинулась 
у шкільну бібліотеку, у районну— 
майже немає потрібної літерату
ри. І бібліотекарі теж не сильно 
знають, яку літературу порадити. 
В райкомівській бібліотеці по
черпнула більше. Ось такий стан 
у нас, виходить, із бібліотечною 
справою. І це ж хіба лише з Го- 
лованівську так? Ось із гайворон* 
ськими дівчатами розмовляла — 
ті самі проблеми.

Особливо натхненно працювала 
я над практичними завданнями 
перших двох турів: голод і реп
ресії у 30-х роках на Кіровоград- 
щині. Наче з самою історією зу
стрічалась, розмовляючи з бабу
сями й дідусями. Таке ще не за
писано а підручниках історії, але 
це було, люди гірко про це 
згадують.

Наталя ВАКУЛЕНКО, випуски«* 
ЦЯ СШ № 2 (Гайворон); Ми,

учасники клубу старшокласників 
«Діалог», учотирьох готували 
відповіді: кожен вибирав собі 
найцікавіше, найближче. Про
довжуючи думку Олеїни Зелінке- 
аич (а саме я записувала спогади 
у живих людей), скажу: люди ще 
не позбулись до КІНЦЯ страху тих 
сталінських часів, ще віра у «бать
ка й вождя всіх часів і народів» 
сильна, і це можна зрозуміти. Ад
же з цією.вірою вони життя сві
доме прожили. Я по своєму діду
севі бачу: він і про голод розпо7 
відає, і про репресії, а от не по
годжується, що це чинилось зу- 
мисне, свавільно, по-звірячому...

Вікторина нам допомогла. При
наймні до іспиту з історії СРСР 
нам, учасникам вікторини, готу
ватись було набагато легше. 
Практично на о^та-ннє запитання 
(історія України) з нас були вже 
готові відповіді. Думаю, ці знан
ня знадобляться нам і при вступі 
на історичний факультет педаго
гічного інституту, і взагалі — зна
ти історію рідного краю треба не 
тільки заради іспитів...

В. БОНДАР: Ми зачепили питан
ня вивчення історії України з 
школі. Сьогодні про це багато пи
ше республіканська періодика, 
багато говориться на різних зі
браннях, та чи посуваються спра
ви на практиці?

Надія ЦЕБРО, дев'ятикласниця 
(Світловодськ): у школі ми вивчає-

гордо: «Я
мо історію СРСР. Але якщ0^ 
братись, то це по суті < ПОД;ПЯІ„------
Росії, історія російських ° нають сприймати історію
народних повстань, еконщ. Г^ось сухе й статичне а
життя, культури... Про іНші * ** сьогоднішнє — ось воно з 
ди Країни йдеться тільки То/;* Iй и' відчутне на дотик... Ми зі 
ли якийсь приєднали д0 рОс;.^ учнями й гуртківцями про-
позитивінє значення ЦЬОГО г . имо екскурсії історичними міс-
нання. Ото й усе. * __ цв справляє на них неза-

Так само й про історію у. . Ктне враження.
ми. А ось тому й не зна€мо'Ра!’ 3 звликим бажанням 
ІСТОрІЇ рІДНОГО Краю. | ц8 * ------ оІпплі
ЩО навчаюсь у спеціалізо82УГтанН 
ПО вивченню історії класі, ' 
вже про своїх ровесників

о. Н. ЯКИМЧУК, вчитель - , 
восьмирічки № 26 (Кірово/ 
Складно у інас зараз із виаче‘ '* і 
історії України. Розмови . .
ють, а програма ж та сама ►*< виробничого об'єднана по 
була десять років тому. Гір^°/ іізалках «Червона зірка» (Кірово 
вченні історії СРСР (дуже фад)- З районів заздрять мені, 
не зауваження Наді Цебро)'/141* 5° я мав більша можливостей 
тель повинен до кожної те*л/ ’ Етуаати відповіді. Справді, а 
лунати матеріал про історіка?* власному центрі справи з цим 
ного краю. Але це робиТься фаиді, а гг-^алі бібліотечна робо- 
власний розсуд вчителя. На п * потребує поліпшення, оновлен- 
тиці — рідко хто звертається^? А локи що Ра^жУ користуза- 
історії краю, здебільшого ог.ус^ ^сь послугами міжбібліотечного 
ється тема. Бо... не вистачає ронементу: будь-яка бібліотека 

особистого заці/^1 |^о>кв замовити потрібну літера- 
прост-ше Іідчит^ ^ру
та й годі.. '. Приєднуюсь до тих порад, що
діти тільки криД «- »«ТО.

предмет, ЯКЩО іЛК), 
місцевим матері/

поділитись з

. .............. взялися 
уртківці готувати відповіді на за- 
” ія вікторини. Але під кінець 

ього запалу на вистачило — 
нались екзамени. Тому моя 

починати вікторину знач- 
к ніж цього року. Десь 

н осені...

Iй(рчИІ
0раД^: 

І ю рані

і е Олександр ШУМСЬКИЙ, робіт-
- ^1^...КОНІЇН «Г»

посібників і 
лення. Куди 
підручником

Але ж як 
сприймають 
струєш його 
ломі Вони намагаються самі біг*, 
ше довідатись,

^вба збільшити строки на аікто- 
ну, зокрема на підготовку від
відай, розширити жюрі, а та- 

рж географію запитань..
О. Д- БРАЙЧЕНКО заступник 

1 ати» щоб історичного факультету

Кіровоградського 
член жюр:; Уже і 
водимо конфаоеі- 
стзу. Торік, неп 
інституту Проході 
в обережена науке 
по історичному 
Цього року пла 
студентську конт| 
топаді. Хочемо, < 
участь ачигалі, 
вересня надсилаї 
ки, судження, з* 
рідного краю, де 
краєзнавчої роб 
на моє прізвище 
2—3 сторінки ма 

Це така моя к 
зиція. Стосовно 
відзначу той фа* 
було довідатись: 
відгукнулось на 
зети. Знаю, що 
вступатимуть на 
відрадно саме т 
абітурієнти за по 
за порадами б 
йомих...

В. БОНДАР: Оі 
зичу, думаю, що 
дібних вікторин і 
давати рекоменд 
на ваш факультет 
коли до складу 
торкни входить З 
культету.

О. Д. БРАЙЧЄН 
мати над слушнаСЦЕНА, ЕКРАН,АРЕНА

Шановні Кірово
граду!

Ви вже знаєте про по
яву у нашому місті мо
лодіжного центру до
звілля з популярною те
пер назвою «Погляд». 
З 15 липня тут відкри
вається виставка мор
ської флори і фауни із 
приватних зібрань.

Увага! Увага! Спішіть 
бачити! На Україні таких 
виставок практично не
має. Корали, опудала 
крокодилів, літаючих 
риб! Виставка працюва
тиме щодня з 9 до 21 
години.

Д Сьогодні, 15 липня 
кіноклуб «Екран» запро
шує любителів балету. 
У програмі художня 
стрічка американських 
кінематографістів «Кор
дебалет» (режисер Рі- 
чард Аттенборо). Поча
ток о 18 год. 40 хв. в ак
товому залі бібліотеки 
імені Крупської.
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«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
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ИСТА РОЗПИНАЮ! 
зацікавила мене вже тому, що це «Плаха». Пам’я
таючи широкий резонанс твору Ч. Айтматова, його 
високу громадянськість, проблемність, біль, я на 
сумнівалася, що сьогодні ця вистава потрібна, зло
боденна. Не сумнівалася і після перегляду, хоча... 
Деякі думки виникають не на користь вистави.

Дужа рідко починають рецензувати вистави із 
зорового образу. Сценограф завжди йде підтекстом. 
Мені ж хотілось почати саме із зорового образу, з 
тої небесно-земної символіки, що наповнює виста
ву. Я на знаю, хто це все придумав, режисер Аіа Гу- 
зій чи художник В. Осін, це, врешті, справа театру, 
але задумано сильно. Особливо вражає початок ви
стави, коли після театральної темряви вихоплюються 
міріади зірок на небосхилі, і у фіналі з розп’яттям» 
Що стосується символіки протягом вистави, то П 
іноді занадто багато і, будемо відверті, сприйняття 
дещо притуплюється. Але ще раз про постановку 
Театру і режисеру А. Гузію, насамперед, вдалося 
передати філософський зміст айтматівського рома
ну. Хоч і на здалося уникнути тих втрат, які при п/ 
ренесенні на сцену такого твору, як «Плаха»,' зрозуі

<8 <23 <3 О О

— Не уявляю, як можна поставити «Плаху», — з 
сумнівом сказала моя знайома, між іншим, палка 
прихильниця творчості Чингіза Айтматова.

Можливо, тому, що я не стала великою прихиль
ницею, поставилася до репертуарної заяви на ін
сценівку «Плахи» Могилівським російським драма
тичним театром спокійніше. Мені добре відомі по
дібні «як можна» з приводу зазіхань на літературні 
першооснови. Як можна у балеті — «Анну Карені- 
ну»? Як можна «Брати Карамазови» поєднати з теат
ром психологічного реалізму?! Як можна... Втім, 
досить. Можна. Все можна на театрі. А ось —• як, то 
питання інше. Розберемось.

Перша вистава, яку показав кіровоградцям Моги- 
лівський театр, сатирична комедія М. Матусовського 
«Мудромір», сказала про театр багато. Вже з неї 
можна було зробити висновок, що перед нами ста
більний, мислячий, високопрофесійний колектив.

Так побудований репертуар театру, що «Плаха» 
йшла відразу ж після «Мудроміра» і уявлення про 
колектив склалося у рецензента на основі поперед
ньої вистави. Та не треба ніяких уявлень. «Плаха»

' не існувало.
• • г « «ппи бвласного «Р®*М1Л1. Було а динним ко .. -^ичним. і ту. 

Театр посл.доннии у в«« ,6
до, у спробах бути пр.^мас нсі'багаг-
починаються мо. головж £.<41> 
зрозуміло, що нключаїИ одного
ства роману, який свого чС, 
су, неможливо. Творці сне-'и.и випадаю-
боку ніби погоджуються Ж. Так у сеойоз- 
гаються бути «ще більший йже
чи у виставу дуже багато *
ній, глибокій виставі, з я пародійно,
штампи про Сталіна, Паз ;ИІГ і нюанси, зро- 
з міліціонером, що зэуц ... вса-так*
Навіщо театру знадобили співчуває
зуміти важко. Якщо за х а пі в попу, на»
більше звертає увагу - *»чи то в свою 
Авдію Калістрату (аРтиС‘. історію а
півжурналісту, з його не’ ’
місію, ЧИ то з НОВОГО мв' 
вовчицею Акбарою, заМИус 
сизої легенди про Ісуса 
кого прокуратора ІуДе‘ ‘І0

О

^ого ж нам*-

ціказого актора В. Галкіна, що вже 
увагу, головною роллю у «Мудро 
люючи побачене після вистави, поч 
ватися тими спробами догодити гл 
ситуації, котрі зробив театр.

І ще одне досить серйозне аауі 
каю, що воно надто суб'єктивле, « 
гляд. «Плаха» перенесена на ецан} 
запізнилась. Дивно заучить? Адже 
гострою проблема наркомани, не 
кість, пов’язана у дметав з браконы 
про те як нам сьогодні жити, лраї 
залишились злободенними. Та саме 
злободенне, що сьогодні таке гасі 
цистів, театральна «Плаха» поєною 
цювапа. Не варто звинувачувати в 
ський театр. Він, як кажуть у по, 
зробив усе, що міг. Тому, хто уас 
театральною справою, не варто на 
складному становищі опинився сь 
просто знітився перед могутнім Ні

И, ВІДГУКИ. РЕЦЕНЗН <

9^ ^містом кра- 
°го жорсто
ку виконанні

зауі
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собі 
Про- 
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МЧИ 
іху тих 
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гтя сеі- 
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розпо- 
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ли вже 
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— зна- 
оебв не

< питан- 
іаїни в 
гато ли- 
ріодмка, 
1ИХ зі- 
ІЯ СПРВ’

пасниця
вивчає-

мо історію СРСР. Але я 
оратись то це по Сут; 
Росії, історія російських' ІС£Роія 
народних повстань, «конох*/*4^» 
життя, культури... Про інші ЧК°Г® 
ди країни йдеться тільки то НаР°' 
яи якийсь приєднали до роАі.!. к<>- 
позитивне значення цього 
нання. Ото й усе. пРиєд..

Так само й про істооію V. .. 
ни. А ось тому й не знаємо Ра’^ 
історії рідного краю. І цв Ми
що навчаюсь у спеціалізо*а*У ” 
по вивченню історії клас7 °МУ 
аже про своїх ровесників ’ * 140

О. Н. ЯКИМЧУК, ячитель'з 
восьмирічки № 16 |КіроаоГГ^ 
Складно у нас зараз із еивчен«'?' 
історії України. Розмови т~ м 
ють а програма ж та сама ш«®» 
була десять років тому. Пои 
вченні історії СРСР (Ду,ке 8*' 
не зауваження Наді Цебро) аУ 
теяь повинен до кожної теми ЧИ* 
лучати матеріал про історіям 
ного краю. Але це робиться 
власний розсуд вчителя. На прак 
тиці — рідко хто звертається ’ 
історії краю, здебільшого опускд. 
ється тема. Бо... -■ —
посібників і 
лення. Куди 
підручником

Але ж як 
сприймають 
струеш його 
ломі Бони намагаються самі біль
ше довідатись, прочитати, щов

не вистачає часу 
особистого зацікав- 
простіше відчитати за 
та й годі..
діти тільки 

предмет, якщо
Місцевим

кращ*
ІЛЮ- 

матеріа-

Ф МІ М м t f • t

«я
ПоЛМ поділитись з Іншими. Вони 

сприймати історію не 
нк сухе й статичне а
ЖиИ/ сьогоднішнє — ось воно З 
НзМи, »‘АчУтнв на дотик... Ми ЗІ 
Своїми Учнями йгуртківцями про
водко екскурсії Історичними міс
цями — 4е справляє на них неза- 
буїнг враження.

З великим бажанням взялися 
гурт; в1^! готУ8ати відповіді іна за- 
Пи'зння вікторини. Але під кінець 
"їхнього запалу на вистачило — 
Починались екзамени. Тому моя 
Порада: починати вікторину знач
но рані між цього року. Десь 
і 3 СЄр^А осені...

Олександр ШУМСЬКИЙ, робіт
ник виробничого об'єднане по 
сіилках «Червона зірка» (Кірово
град): 3 районів заздрять мені, 
що я мав більше можливостей 
готув«™ відповіді. Справді, а 
обласному Центрі справи з цим 
кращі, а аз^аяі бібліотечна робо
та потребує поліпшення, оновлен
ня. А поки що раджу користуза- 
тиф послугами міжбібліотечного 
абонементу: будь-яка бібліотека 
зможе замовити потрібну літера
туру.

Приєднуюсь до тих порад, що 
треба збільшити строки на вікто
рину, зокрема ма підготовку від
повідей, розширити жюрі, а та
кож географію запитань..

0, Д. БРАЙЧЕНКО, заступник 
декана історичного факультету

Кіровоградщини!»
кіровоградського педінституту,, 
член жюрі; Ужа який рік ми про
водимо конференції по краєзнав
ству. Торік, наприклад, у стінах 
інституту проходила перша Пра
вобережна наукова конференція 
по історичному краєзнавству. 
Цього року плануємо провести 
студентську конференцію у лис
топаді. Хочемо, аби з ній взяли 
участь і вчителі, й учні. До кінця 
вересня надсилайте цікаві пошу
ки, судження, »нахідки з історії 
рідного краю, досвід послідовної 
краєзнавчої роботи — інститут, 
на моє прізвище. Обсяг: теж — 
-—сторінки машинопису.

Це така моя конкретна пропо
зиція. Стосовно вікторини, то 
відзначу той факт, що приємно 

о молодих
і га- 

учасники 
факультет: 

прийдуть
, а не 

батьків чи зна-

відзначу той факт, що 
було довідатись: багато __
відгукнулось на запрошення 
зети. Знаю, що деякі 
вступатимуть на наш 
відрадно саме та, що ..г.. 
абітурієнти за покликанням, 
за порадами 
йомих...

В. БОНДАР: Олексію Дмитро* 
зичу, думаю, що переможцям по
дібних вікторин редакція могла б 
давати рекомендації для вступу 
на ваш факультет. Тим більше, 
коли до складу жюрі такої вік
торини входить 8 представник фа
культету.

О. Д. БРАЙЧСНКО: Треба поду
мати над слушною пропозицією.

Хоча зрозуміло й зараз: рекомен
дація може допомогти при рівній 
кількості набраних балів на 
вступних іспитах. Основний кри
терій — рівень знань.

Тим, хто цікавиться історією 
рідного краю, додам: із жовтня 
ми плануємо вести в місті неділь
ний лекторій, де розповімо про 
«білі плями» в минулому Кірово
градщини, спробуємо ці плями 
запоз<нити фактами. Співпрацю
ватимемо з обласним Товариством 
української мови імені Т. Г. Шев
ченка. Думаю, що й газеті слід би 
було завести історичну рубрику, 
наприклад «Джерела з історії рід
ного краю!. Бо мало того, що тих 
14 годин у середній школі, які 
відводяться для вивчення історії 
своєї землі, — вкрай недостат
ньо, але й нема звідки взяти ма
теріал. Окремі витяги з історич
них документів, коментарі фахів
ців могли б допомогти і вчителям 
історії, і всім патріотам.

Т. І - -------- — “ '
лозодськ]: Сьогодні дівчата 
рили, що не було звідки 
відповіді на деякі запитаніня вік
торини. Буду відвертою, я допо
магала дочці готувати відпозіді. 
Переживала за неї, але була без
сила відшукати у наших книго
збірнях щось про гайдамакіз 
Марка Мамая, угорського ком
позитора й піаніста Ференца Ліс- 
та.

І. ЦЕБРО, бібліотекар (Світ- 
гово- 
взяти

Вікторина розширила наш кру
гозір. І що найцінніше: вона пе
реконала нас — історія Кірово
градщини дуже цікава. Я сама ро
дом із Сумщини, з дитинства чу
ла перекази про наше козацьке 
походження, тепер перекази са
ма передаю дітям. Але мало хто 
знає свій рід хоча б до третього* 
четзартого коліна. Сором нас 
мав би пекти за таке безпам’ят
ство.

Вважаю, що треба готувати «на 
тільки новий підручник з історії 
України, а й підручник історії на
шої області. Спільними зусилля
ми: вчені, викладачі, краєзнавці...

Закликаю молодих: вчіть істо
рію, вивчайте минуле свого краю! 
Воно у нас багате. Є нам у кого 
брати приклад. Треба бути гор
дим за свою землю. І гордість цю 
підкріплювати знаннями, справж
ньою любов’ю. Щоб поїхав ти з 
Ленінград чи на Далекий Схід і 
з гордістю сказав: «Я родом з Кі
ровоградщини, яка... де..». Тоді 
до вас потягнуться люди, їм са
мим захочеться довідатись про 
свій край, свою землю... А знан
ня минулого свого краю облаго
роджують людину, одухотворя
ють, роблять морально зрілішою, 
чутливішою, небайдужою до май
бутнього, до завтрашнього дня 
свого народу, тих конкретних лю
дей, що живуть з тобою поруч.

Сергій КАРАКУЛІН, інструктор

обкому комсомолу: Тут уже го
ворилось, що багато може зроби
ти газета для пропаганди історич
них знань, пошуків, дискусій... Тре
ба частіша надавати слово науков
цям, публікувати спогади очевид
ців ще недавніх суспільних кага- 
клізмів. Думаю, що під кутом іс
торії слід би було переглянути 
дореволюційні газети нашого 
краю (і публікувати не тільки роз
важальні реклами та оголошення). 
Або ще таке: хто зараз знає чи 
має змогу прочитати «Историю 
Елисаветграда» Пашутіна? Ця кни
га давно вже стала рідкістю. Хай 
би газета взялась передрукувати 
найцікавіші її сторінки...

* # %

Ось так побажаннями і конкрет
ними пропозиціями закінчилась 
розмова за «круглим столом» пе
реможців вікторини «Минуле мо
го краю». Учасники одностайно 
висловились за продовження її в 
наступному навчальному році.

Насамкінець редактор газети 
«Молодий комунар» Ю. Сердю- 
ченко й інструктор обкому ком
сомолу С. Каракулін вручили пе
реможцям грамоти обласного ко
мітету ЛКСМ України й редакції 
газети, цінні призи, книги.

До побачення, вікторино! До 
нового побачення!
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>ва, його 
ль, я на 
5иаґ зло- 
У# хоча.., 
ази, 
стази іі 
рекетом, 
>боазу. > 
>є зисга- 
»р А. "у. 
а театру, 
чаток еи- 
люються 
зг/яттям« 

то ,П 
рнйнягтя 
: ?аноЕ.чу.
здалося 
о рома- 
при пе-

ж танк* аТ-°а,Нв існувало, 
мілі. Було 8 дивним, к°ли ° ; Усного кре*
• ватр послідовний у визнав® _!убліи.иСТ*чним. І тут 
До, у спробах бути театр0'* твн3ії А° тзатру. Це 
починаються мої головні пр..вНіннниі Чс всі багат- 
зрозуміло, що включати в с* нароб^а скільки гала- 
ства роману, який свого ча^Х нОї з одного
су, неможливо. ТворіА' сцен м, з |Н^о ж нама- 
боку ніби погоджуються з бліаистая :і, 8Кладаіо.
гаються бути «ще більшими ПУ ? свР*”',

у виставу дуже багато «^<ьСя г*0ЧМ
ній, глибокій виставі, з розо»‘. Або сцене
штампи про Сталіна, Пав*”** ' зіА3^” "дрод,ИН°- 
з міліціонером, що звучить деЦ'вВ^нси зро- 
™>,Чо я;’-,""' X;"”
ДУмии важко. Якщо за х0*^ об^а Мііе'™чУ’" 
АвЛдю\?9Є₽МЄ Ботист О Л ЯвіРоі0 1'70 3 “ода 
Авд.ю Калістрагу <арти^аївноно в'^еЖиа“ історію з 
Лізжурнашсту, з його я* с;ю. я** «містом кра-
МІСІЮ, ЧИ то з нового СЛК>^С <<п ят0го жорсто- 
"."Г” «'I

дУ/ЯКИ, ВІДГУКИ. РЕЦЕНЗІЇ

ці.чазого актора В. Гаяні«*/ що знс® зв?РєНуз ^6* 
увагу, головною роллю у «Мудром,Р,я)' " ‘
иУЧ’и побачене після У «Х’нГй

взтися тими спробами догодити гл ч т • 
ситуації, котрі зробив театр.

І ще одне досить С®РГ°3“’ ’аУ“^®НКНа м^Гпо. 
каю, що воно надто суб ектиз'нв' ,ьОГОДні дещо 
гляд, «Плаха» перенесена' «азалишилася дуже 
запізнилась. Дивно заучить? Адж 
гострою проблема ^Р^^^ХєрамГта й думки 
кість, пов язана у вистав, з брак_ Р кібз ж н<
гро ге, як нам сьогодні жити все ц<
залишились злободенними. Та ' у публі-
“»‘=.

ськии театр, він, як кажуть у " стежить за 
зробиа усе, що міг. Тому хто У”*«°мти> , якому 
театральною справою, не вар -. «годні театр. Віч 
складному становищі опинився коМ пубг,іцис.
просто ЗНІТИВСЯ перед могутн

тики, літератури. «Плаха» у могилівців підтверджує 
це. Хоч свідчить зона і про інше. Ставити крапку на 
можливостях театру, його 
ських функціях рано.

Особисто мене «Плаха» 
тичному театрі примусила 
що ззажається «поглядом 
зоровим рядом, відважно запропонованим сцено
графом. На жаль, деякі проблеми, які в романі зва* 
жалися дуже важливими, в театральному варіанті 
лише перелічені чи відбиті поспіхом, як наприклад 
проблема боротьби з наркоманією, вона тут зали
шилась другорядною, хоч за неї постраждаз Аадій. 
8 щоб оцінити письменницький біль автора «Плахи», 
треба все-таки читати роман, а не дивитися виставу. 
Театральний варіант, повторюю, привертає іншим, 
зверненням до вічності. Мене не лякає, що теагр 
через посередництво актора зробив сзоїм надбан
ням думки літературного твору- від цього зони не 
втратили своєї істини. О! Як важко говорити про 
істину перед чистотою небесної сфери.

виховних, просвітитель-

у Могилівському драма- 
зосередитись на тому, 
вічності» і що співпадає з

Чесно кажучи, виконавця ролі Хрисга (він же і 
Аадій, але зараз я маю на увазі саме Ісуса Христа) 
я не помічала. Спраза не з акторі. Мені потрібен 
був не він, а ті думки, що тисячоліття непокоять 
людство. 1 про віру, і про царство справедливості, і 
про Христа, якого продовжують розпинати. Гума
нізм потрібен людству, щоб вижити.

Навіть при тому, що наша атеїстична пропаганда 
на встигає за вимогами часу, переконана, якщо у 
юного глядача заниє серце перед фінальним роз
п’яттям, це означає, що театр живий, театр необхід
ний, бо викликає співпереживання.

Шкода, що, зосередившись на певному колі пи
тань, я на зуміла згадати окремих виконавці» і від
булася загальним: театр. Це /не означає непозаги до 
заслуженого артиста БРСР Г. Білоцерківського (Бос
тон), Н. Абрамозої (Гюлюнкан), В, Гудиноаича (Гри 
шан), заслуженого артиста РРФСР О. Палкіна (&а- 
зарбай) та інших виконавців. А в цікавих зустрічах з 
акторами білоруського театру немає сумніву

в ПЕвОЧКО
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ДО 17
І СТАРШІ

Ще й не сіли, а вже встали
Іак хочеться сказати про тих 

студентів, а вірніше про ті студ- 
загони, яким не пощастило виїха
ти на місце роботи і від чиїх по
слуг господарства відмовилися. 
Хоча й подавали заявки. Хоча й 
обіцяли забезпечити фронтом ро
біт, умовами проживання, харчу
ванням.

Ось перші невтішні «ластівки»: 
«Правліїння колгоспу імені Котов- 
ського села Глинське Світловод- 

ського району не може прийняти 
студзагін, бо не може забезпечи
ти умовами праці і відпочинку». 
«Радгосп «Россия» Маловисків- 
ського району не має можливості 
прийняти два загони,..». «Колгосп 
«Росія» Новоукраїнського району, 
у зв’язку з розподілом городніх 
культур по договору на індивіду
альний підряд, студзагін забезпе
чити роботою не зможе...». Від 
загону «Надія» Кіровоградського 

інституту сільгоспмашинобудуван
ня відмовився Онуфріївський кін- 
завод № 1,75. Там теж своя при
чина, Але, як правило, основне 
те, що господарства замовляють 
студзагони, не маючи умов їх 
прийняти і не створюють їх. По
пусту затрачаються кошти на фор
мування загону, даремними вияв
ляються всі організаційні заходи, 
та й багато чого ж, виявляється, 
робиться марно.

Ця проблема повторюється з р0, 
ну в рік. Щоразу якісь колгоспи 
порушують договір. Тепер заходи 
щодо таких будуть жорсткішими. 
По-перше, з цими господарства
ми штаб студентських загонів 
справи більше не матиме. А поки 
що ми називаємо ці колгоспи, аби 
загін «Надія» і інші знали, з чиєї 
вини не справдилися їхні надії^ з 
чиєї вити їх розформовують...

ШТАБ СЗ—
У НОВІЙ РОЛІ

— Алло! Це обласний штаб студент
ських загонів?

— Так, слухаю Вас.
— Два референти і два бухгалте

ри — на Світловодськ. На сьогодні. 
Обов’язково потрібні...

— ...Аллої Штаб СЗ? — це вже в ін
шій трубці.

—- Так.,.
— Терміново потрібно відремонту

вати 2 телевізори у відділі агропром- 
банку.

— Майстер буде, давайте заявку.
Навіть важко уявити, як у такій ма

лесенькій кімнаті може вміститися 
весь обласний штаб студзагоніа. Шість 
столів, між якими можна протиснутись 
лише боком, купа плакатів, наочної 
агітації, які хоч якось, а треба розмі
щати, під ногами ящики із радіодета
лями і... Та чого там тільки немає. Від
відувачам, яких тут щодня буває нема
ло, доводиться одночасно дивитися 
вправо, вліво і під ноги, аби чогось 
не зачепити, не зіпхнути і через щось 
ке перечепитися... Невпинно торохко
тить друкарська машинка. Телефони 
навперемінки то дзинь, то дзень. Так, 
це неможливо уявити. Це треба лише 
побачити. Як працюється у таких умо
вах? Ігор Голубовський — командир 
штабу — на таке запитання лише по
хитав головою, обхопивши її руками. 
У таких випадках прийнято говорити: 
«Нема слів...». Але яке відношення 
мають до штабу студентських загонів 
референти, телевізори і телемайстри?

У попередні роки СБЗ, як відомо, 
займався підготовкою і направленням 
на роботу бійців студзагонів. Нині ж 
штаб пробує себе в новій ролі — зай
нявся комерцією і веде організацію 
трудової діяльності молоді взагалі. 
Але цим ще не все сказано. Отож по
чалося все після того, як рішенням 
бюро обкому комсомолу за 25 січня 
ц. р. було розширено функції облас
ного штабу студентських загонів. І ось 
всього за 5 місяців функції так роз
ширилися, що, можливо, раніш на по
дібне не вистачило б і 5 років.

По-перше: при штабі спільно з СПТУ 

№ 14 створено молодіжний комерцій
ний центр «Іскра». Директор його —- 
Олександр Волошин. У фірмі задіяні 
учні СПТУ. Вони розробляють і шиють 
одяг, матеріалами забезпечує штаб. Ви
роби продаються в магазинах міста. 
Отож, фірма дає прибуток.

По-друге, на базі школи № 34 орга
нізовано ще одне подібне підприєм
ство по пошиву дитячого одягу. У тор
гівлі вже з’являється комплект «Госпо
дарочка». Побачити його не завжди 
можна, бо на прилавках він не затри
мується. Знову ж, постачанням мате
ріалів займається штаб, а конкретні
ше, — підприємством керує заступник 
командира штабу Георгій Топор.

Можна ще й далі- писати: «по-третє, 
по-четверте, по-п’яте»... Це і моло
діжне об’єднання «Інтеграл», що зай
мається ремонтом телерадіоапаратури 
у школах, на підприємствах, організа
цією туристичних походів. Очолює 
об’єднання Віктор Сокуренко. Це і 
комсомольсько-/лолодіж«на фірма «Вік
торія», директор якої Микола Громо
вий. Головне завдання її — будівництво. 
Головна ідея фірми сучасна і перспек
тивна — збудувати мікрорайон із гар
ними котеджами з усіма зручностями 
і повністю взяти його під свій конт
роль і забезпечення. Тобто, в усіх сфе
рах, що будуть обслуговувати цей 
мікрорайон, працюватимуть робітники 
фірми «Вікторія» — студенти, молодь 
у вільний від навчання час. Вже є за
мовники — керівники великих підпри
ємств з Нижнєвартовська хочуть збу
дувати такі котеджі для своїх пенсіо
нерів.

Будівництвом у сільській місцевості 
займається фірма «Мега». Головне 
завдання її зараз — створити свою бу- 
дівельно-індустрійну базу для власних 
будматеріалів. Організували коопера
тив, переговорили з генеральним ди
ректором виробничого об’єднання 
будматеріалів С. М. Дубінком, щоб 
взяти у своє розпорядження Знам’ян- 
ський цегельний завод, аби з нерента
бельного зробити його прибутковим. 
Але Знам’янський міськвиконком по
ки що не підписує дозволу.

Отож, усим цим ідеям, що вже част
ково дають прибуток, і допомагає ста
вати реальними штаб, що складається 
всього-навсього із шести чоловік: 
командира Ігоря Голубовського, його 
заступника Георгія Топора, ще одного 
заступника, що виконує функції й ін
женера Миколи Третяка, головного 
бухгалтера Зінаїди Підопригори та 
бухгалтера Ірини Піть. А ще машиніст- 
ки — Світлани Ситник. Звичний пара
докс: функції розширились, а площа—- 
ні. Це так, до слова. Але для штабу 
проблема велика. З багатьма організа
ціями домовляються, а ось з місцевими 
владами — ну ніякі Штаб готовий роз
містити деревообробні верстати, швей
ні машини, укладено договори на по
стачання деталей, радіоапаратури, си
ровини. Куди це все подіти? Вже ніби 
й було приміщення по вулиці Леніна, 
5/5, штаб уже й вивіску п’дготував, та... 
хорове товариство лишилося там ха
зяїном. Вивіска поки що без діла, і 
справа з приміщенням на місці, хоча 
всі інші йдуть успішно. Фірми зароб
ляють фсінди, які використовуються 
для якіснішої підготовки студентів у 
період трудового семестру, для їхньо
го оздоровлення, відпочинку на морі, 
поїздок за кордон. До речі, у ниніш
ньому році буде оздоровлений кожен 
десятий 4 іна 70 процентів кошти йти
муть із фондів штабу. Крім того, ор
ганізовано ще одну добру справу — 
страхування студентів за рахунок гос
подарств, де вони працюють.

...Немало нових ідей вже вийшло з 
тісненької кімнати обласного штабу 
будівельних загонів, де й розвернути
ся ніде, де під самим вухом у бухгал
тера, що зосередившись рахує витра
ти і прибутки, невпинно торохтить дру
карська машинка, де телефони навпе
ремінки то дзинь, то дзень. Бухгалтер 
підіймає трубку, в цей момент інже
нерові теж треба терміново подзвони
ти. Телефони спарені, з півхвилини 
обом аллокати, поки нарешті зрозумі
ти, що розмовляють один з одним. 
Збоку ситуація кумедна, хоч їм самим 
смішно не дуже.

3. НУЦЕНКО.

Бійціе загону «НсрчагІ- 
мець» з КіСМу новачками у 
будівництві не назвеш: прак
тично тим же складом тру
дилися вони минулого року 
в Новгородківсьному районі. 
Гому голові колгоспу імені 
Фрунзе Компаніївсьного ра
йону П. М. Федоренну що
до цього пощастило. Уже з 
першого дня хлопці на чолі 
зі своїм командиром Петром 
Лузаною включилися в ро
боту — спокійно, без гаряч
ки зводять вони таке потріб
не для господарства зерно
сховище. Об’єкт явно буде 
зданий у строк, а голова 
просить студентів залишити
ся ще на місяць — дуже вже 
медостає в колгоспі міцних 
робочих рук.

Стосунки між керівництвом 
колгоспу й 15 бійцями < Кор- 
чагінця» ділові, єзаємозаці- 
навлені. Г осподарстео за
безпечило для студентів 
непогані житлові и побутові 
умови, організовано хороше 
харчування^ дозвілля. орд

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

і15 липня 1989 року

ФАКУЛЬТАТИВ ДІОРА
Хочете модний беретик? Із кокетливим 

бантом. Нестандартний, не такий, що на 
кожній другій. І зовсім недорого. Не се
зон? Але ж сани готують улітку. Де такі 
можна знайти?

...Така собі простора кімната з велиними 
вікнами, шафи, стільці, поміж ними аспа
рагуси зеленіють, столи зі швейними ма
шинками — рядова шкільна майстерня, 
що тут описувати журналістові? Що дівчат- 
на на уроках трудового навчання вчаться 
робити викройки, строчити I разом з атес
татом про середню освіту виносять у жит
тя вміння пошити штору, а відмінниці — 
й простенький сарафанчик? То це й так 
усі знають.

— А наші нинішні дев’ятикласниці, — 
сказав директор Новомиргородської СШ 
No З А. К. Невмитий, — після шн.оли змо
жуть обшивати I себе, І всю сім’ю.

Це не тільии тому, що дівчатам повезло 
з учителями, котрі свої уроки не «відчи- 
тують» І не «проводять», а справді вчать 
на них. Старшокласниці і в позаурочні 
години, влітку, обшивають усю школу. 
Добровільно — це ніяна не зобоп’язалівна 
й не відробіток, це навіть за гроші.

«Всю школу» — це не тільки портьєри, 
фартушки для чергувань у їдальні та інші 
нескладні дрібнички. Це й бальні плаття 
для самодіяльності, і костюми для бара
банщиць (юбка, блузка, берет, пояс), Ко
ли дівчатка йшли в цьому наряді вулиця
ми, кажуть, люди з вікон визирали — 
гарно!

«Всю школу» — це означає, що дівчата 
приймають і виконують замовлення на 
пошиття одягу від учнів, учителів, інших 
працівників десятирічки. Вчительна праці 
В. М. Литвинова показує копії квитанцій 
оплати — все як у ательє мод, тільки з 
20-процентн.ою скидною — діти ж шиють.

Скарг на брак не буїпо. У скільки це обхо
диться? Дивимося: два плаття, одне з ма
теріалу ательє, друге зі свого, коштувало 
замовниці 13 карСдованців. Фасон вибирає 
клієнтка, але й швачки в курсі віянь мо
ди: стежать за журналами, свої з дому 
приносять. «І Варвара Афанасіївна Го- 
рицька, моя колега, —- говорить В. М. Лит- 
винова, — де тільки на номусь вгледить 
щось досі небачене, сучасне, одразу бере 
на замітку».

Згадані беретики теж були підмічені на 
модницях і виконані з народженигли єлас- 
ною фантазією прикрасами.

Задум дирекції організувати, як гово
рить Анатолій Кцрилович Невмитий, «про
дуктивне трудове навчання», реалізував
ся і в своєрідну концесію школи і ШКІр- 
заводу — підсобного підприємства при
міського колгоспу імені Чкалова. Завод 
виділяв школі відходи, дівчата шили з них 
шкіряні галстуки, плетені поясочки і від
давали в колгосп. Господарство вироби 
продавало, а грошима ділилося зі шко
лою. З кожного одержаного школою за ці 
вироби карбованця дітям ішло 20 копійок, 
80 — на спецрахупок десятирічки.

Шили-шили, а коли мода на галстуки 
трохи відійшла, уважніше подивилися на 
сировиіну — дрібненькі шматочки шкіри, 
їх можна обрізати, наприклад, трикутни
ком... Трикутники зшити ромбиками — 
виходить непоганий фігурний малюнок. 
Потім два шматки такого матеріалу з’єд
нати, обметати, підшити підкладочку 
ну де, в якому магазині придбаєш такий 
жилетик? Ніде. Тим більше, що школярі 
їх купують за 10 з лишком карбованців, а 
«фабричні» подібні речі (шкіра натураль
на) коштують 80—90 карбованців.

Віра Миколаївна показує смужки білого 
й сірого Зсутра:

— Для різноманітності стали обторонУ’ 
вати. Брали в побуткомбінаті, із дому 
чатка приносили — зі старих шубок.

Дівчата вивозили свій товар і на про
даж. І в себе в Новомиргороді торі ували, 
і в Милій Висці. Дзеркало з собою брали 
для примірки, все як слід. Виручені гроші 
покривали витрати на закупівлю тканин, 
зокрема, підкладочних.

37 дев’ятикласниць вправляюгьсл зезраз 
у шитті й моделюванні. Олена Студінська» 
Лариса Ганул, Тетяна Матвійчук, Світлана 
Стопченко, Олена Кірєєва... Може, и1 
імеїна й не зазвучать як Діор, Зайцев, 
Карден, але. напевне ні самі ці дівчата, 
ні їх друзі не переходитимуть квапливо 
на інший бік вулиці, коли назустріч ітиме 
дівчина (а за нею — ще одна) в такому» 
як у них, платті...

Хочете модний жилетик? Боюся, що В 3-й 
новомиргородській десятирічці ви його не 
придбаєте, бо я й сама бачила тільки за
готовку — закінчені вироби нарозхват. А 
може ,спробуєте самі пошити? Руни 
вчителі є, матеріал можна знайти, машин
ки в школах теж є. Новомиргородці наві'гь 
розширили їх парк завдяки «марці» слас- 
них виробів. Як розказує директор, ‘у1 
узявся допомогти перший секретар рай
кому партії, подзвонив у Кіровоград 
швейне об’єднання, може, щось там зайве 
знайдеться. А там як побачили ЦІ са , 
жилетики, ахнули від захвату, дали Дв0 
здатні виконувати складні операції ма'. 
шинки безплатно, у порядку шефства, • 
сказали, аби ще зверталися, коли треба.

Хочете гарний... що там нам знову 
да пропонує? Дівчата з Нсвомиргорода» 
певно. РШО ЧМЛ.Л-Г.

Н. ДАНИЛЕНКО.

шикни безплатно, у
ГІГ-'Мгчі . ... *

Хочете гарний... що

певно, вже знають...

м. Новомиргород,



«Шукай же світла і свободи...»
або ЩЕ ОДНА ЗУСТРІЧ НА ДОВГОМУ ШЛЯХУ

Не ХОТІЛОСЬ би, щоб ці рядки 
• були сприйняті тільки як розпо 

»їдь про одного конкретного МО
ЛОДОГО художника, хоча саме цьо- 
то вимагає жанр... Куди цікавіше 
було в вийти на більші обшири, 
торкнутися тем, ЯКІ МИ в силу 
«вовї скромності |а може — без
крилості!) воліємо не зачіпати: 
мовляв, що користі нам, амато
рам, говорити про найвищі злети 
о мистецтві, це до лиця майст
рам, а не нам, сірим...

Гог, який тільки шукав влас- 
неповторного шляху в мис

тецтві, писав у листі до брата з 
цього приводу і таке:

«..»Тобі не раз доведеться від
бути, що ні ти, ні я не стали ще 
такими, якими сподіваємося ста
ти? що нам ще далеко до батька

$ інших; що нам ще не вистачає 
»блідості, простоти, чесності: 
простим 8 правдивим одразу не 
станеш» 3 все-таки треба вистояти 
до кінця, а значить, перш за все, 
набратися терпіння: хто вірить, 
той не поспішає...».

Я БУВ дуже вражений, кВТти в 
інший час і за інших обставин 

почув майже те саме з уст свого 
давнього знайомого Станіслава 
Куйбіди. Ні, він не цитуваз епі
столярій Ван Гога. І все, про що 
ми говорили з того моменту ---
то був підсумок тривалих і напру
жених Стаиіслазозих студій, по
шуків, помилок, розчарувань і не
частих знахідок. Треба було, щоб 
чимало живописних, графічних, 
аквгьр^ьних проб вийшло з-під 
йоге ><гуки, аби він дійшов виснов
ку, який так перегукується зі сло
вами французького мистецтво
знавця Оо’є, сказаними з приво
ду творчості іншого самоука «— 
Гогена.

«Природна й кінцева мета жи
вопису, як і всякого мистецтва, 
не може бути в прямому зобра
женні предметів. Його вища ме
та — виражати ідеї своєю особ
ливою мовою. І для того, хто 
взяв за мету виразити абсолютну 
сутність.., предмети як такі не ма
ють ціни. Вони можуть існувати 
для художника як знаки. Вони — 
літери неохватного алфавіту, скла
дати із яких слова здатен тільки 
талант...»«

Уявляю собі усміх якогось чи. 
тача-смеятина: мовляв, нащо ці
розмови про Літери и слова, чи не 
нращ* -"^чати одразу зі слів? Ре
зон у шюмУ, звісно, є. Але о тому, 
та й справа. ЩО сама наявність 
художницького таланту ще не є 
гарантією того, що митець відбу
деться. Потрібна ще и напружена, 
цілеспрямована робота над самим 
собою, причому — робота без уся
ких гарантій на успіх.

Кажемо про це все Станіславо
ві і чуємо від нього раптом таке: 
«А* я собі й не хочу ставити за 
мету якийсь конкретно стиль чи 
напрям. Для мене мета — сам 
Процес творення, живописання чи 
Малювання. Єдине, що хотів би я

тут, — ца добитися повної сво- 
боди, щоб, образно кажучи, пи
сати те, що бачу, і таким, як бачу. 
Тільки так можна відійти від за- 
скорузлих канонів, стати на влас
ний шлях».

Мимоволі спливають знову в 
пам’яті слова Вам Гога Із листа до 
брата; «Шукай же світла і свободи 
і не погрузай глибоко в житей
ському болоті...». Така небезпека, 
вважає й Станіслав, існує; тан са
мо існує й інша — збайдужіння до 
самого себе, заглибленості в само
го себе, у процес творення, в суть 
явищ: «Деякі наші «реалісти» боя
ться зображати людей такими, 
яними вони є, — ось гляньте хоч 
би й на це ^оптимістичне» полот
но «Маляри на будові»...

«Було; нащупаю ніби щось, — 
каже Станіслав про свою щоден
ну (іншим словом — «поденну») 
роботу з олівцем та пензлем, — 
але нема кому підказати, щоб 

закріпити здобуте... І знову блу
каєш у сутінках незнання, шу
каєш вже давно відкрите інши
ми. І крізь навалу образів (як у 
поезії — через «тонни словесної 
руди») приходиш нарешті до пе
реконання: треба шукати (непов
торне, головне в загальному, бу
денному».

І далі: «Шевченкові забороняли 
писати й малювати, а він творив... 
Зараз же усім можна, та ніхто не 
хоче! Чи не тому, що поменшало 
в нашому житті добра, людяності, 
любові?.. Але ж усе на любові дер
житься! До справи, до людини, до 
землі... Ось зараз говоримо про 
кризу нашого села, сільського 
господарства. А хіба не в тому 
суть, що систематично викоріню
вали «дрібнобуржуазні Інстинкти», 
а з ними — і любов до землі? От і 
збайдужів селянин до всього, що 
складало життя його предків».

Ми розглядаємо численні аль
боми, які роками заповінював 
С. Куйбіда своїми графічними 
вправами, акварелями. Мій коле- 
га-художник каже: «Серед цих 
малюнків є просто віртуозні — 
точна лінія, природність, самодо
статність образу, нічого зайво
го... До слова, колись художника 
Луїса Ортегу запитували жарто
ма, чи можна створити витвір 
мистецтва при відсутності інте
лекту. Так от, я в цих роботах ба
чу саме зблиск інтелекту, і в той 
же час відчувається спонтанна 
природність цих вправ..,».

«Коли переглядаю наші мистець
кі журнали, — зауважує Стані
слав. — то доходжу висновку, що 
в перебудові, в утвердженні ново
го мислення найбільше відстає са
ме образотворче мистецтво. Ху
дожники, яких друкують, обме
жуються здебільшого тим, що «по
казують біцепси», тобто — хизую- 
ться своїм умінням, демонструють 
свою обізнаність Із усякими сти
лями та напрямами живопису. А 
натура для них, схоже, — тільки 
привід для демонстрації «власної 
техніки».

МИ говорили про речі цікаві й 
непрості, і разом з тим я на

магався увесь час точно згадати, 
скільки ж це років ми не бачили
ся. Якось так воно складалося, що 
після нашої чергової зустрічі на
прикінці 1982 минав рік за роком, 

а дороги наші все не сходилися. 
Проїжджаючи через село Віль
шанку Новоархангельського ра
йону, я кілька разів сходив на 
зупинці біля будинку правління 
колгоспу, розраховуючи застати 
там Станіслава, і щоразу чув: 
«Тільки-тільки десь поїхав!» або 
«Пішов недазно, мабуть, сьогодні 
вже не прийде!». Так що марно 
стукав я у зачинені на ключ двері 
колгоспної художньої майстерні, 
де було, певно, немало й нових 
робіт Станіслава Куйбіди — мого 
давнього знайомого, людини, яка 
на двадцять сьомому році свого 
життя усвідомила: без мистецтва 
жити на зможе...

Пригадую, розповідав мені: тан 
любив малювати, що у школі, бу
ло, всі зошити пообмальовує. Тим 
еони й вирізнялися серед інших...

Та й книжнам діставалося. І диво 
дивне: нікому тоді — ні самому 
Станіславові, ні друзям його та 
вчителям не приходило на думку, 
що то в ньому прокидається ху
дожник, що то були перші несмі
ливі й незграбні порухи душі за- 
любленої у світ, сповненої нечіт
кого ще прагнення самовираження.

Дечого він таки навчився і в 
шкільні роки: хоч яким далеким 
від справжнього мистецтва ви
дається нам, скажімо, малювання 
стінних газет, але й воно послу
жило тому, що він дедалі вправ
ніше тримав у руках олівець. Та і 
тоді, й довгий час по тому йому 
бракузало головного: знання ос
нов образотворчого мистецтва. 
Звісно: де б він міг їх здобути; 
народився у невеликому селі по
близу Новоархангельська. Закін
чивши восьмирічку, пішов навча
тися до Новоархангельської де
сятирічки. ! з одній, і в другій 
школі його, як кажуть, задіювали 
у стінгазеті. Хвалили за вродже
ний талант, постукували по пле
чу — молодець, мовляв! — але 
нікому не спадало на думку, що 
молодцеві потрібне серйозне на
вчання, справжня художницька 
школа.

Інколи думаю: був 1 в нашому 
класі хлопець, який гарно малю
вав, та ще й нерідко просто на 
уроках, за що не раз мав заува
ження від учителів. То може. І в 
нього був талант — «не позиче
ний, а власний»? І, може, загубив
ся той талант, перевівся па ніщо, 
бо не розвивався, не вдосконалю
вався? Не знаю. Хочеться вірити 
оптимістичному — «Справжній та
лант завжди знайде спою дорогу!». 
Але ж недарма, певно, частенько 
доводиться нагадувати от! ленін
ські слова: «Талант треба берег
ти!

Мені важко судити, чи завжди 
помічали й берегли люди ті Іскри 
таланту, що являли себе в малюн
ках Станіслава Куйбіди. Він так і 
не вчився в художній школ! Хоча 
після служби в рядах Збройних 
Сил викладав малювання в одній 
Із сільських шкіл (була вакансія). 
І поступив на навчання в Уман
ський педагогічний Інститут на... 
біологічний <Ьакул ьтет.

Огак, всупереч нездоланному 
потягові до творчості, він ставав 
на шлях, який неминуче мав би 
завести його вбік від улюбленої 

справи і колись, можливо, ще 
й до усвідомлення того, що жит
тя не відбулося.

Згодом, викладаючи у Вільшан- 
ській середній школі біологію, 
молодий учитель і далі малював, 
малював... Але як на вистачало 
йому тих знань, що для всякого 
учня художньої школи є такими 
доступними! Станіславові було 
27 років, коли його учениця На
талка Козаченко привезла йому з 
Москви набір олійних фарб, А 
він тоді навіть не знав, як їх роз
водити... Ну, та відсутність спеці
альних знань компенсував при
родним хистом. І настав час, що 
про нього заговорили. За участь 
з обласній виставці-конкурсі са
модіяльних художників його, де
бютанта, було нагороджено дип
ломом першого ступеня. З успі
хом пройшла й персональна ви-, 
ставка Станіслава Куйбіди в об
ласному центрі.

А він... Деякі свої картини роз- 
даа друзям, деян! просто спалив, а 
деякі... Зістругавши з них, викона
них на пресованому папері, доро
гі фарби, почав писати заново. 
Тільки на цей раз це були не жан
рові картини, не пейзажі, а сту
дійні роботи. Коли я спитав його, 
в чому справа, він сказав: «Почи
наю все спочатку! Від азів, ян кажуть...».

З ось ми знову розмовляємо, як 
0 перед цим. Тільки цю й поперед
ню їлозмову розділяє шість років. 
Для нього це роки постійних сту
дій, з тому числі І в Московсько
му заочному інституті народного 
мистецтва на факультеті образо
творчого мистецтва, де він вже на 
третьому курсі. Як і шість років 
тому, розмова наша — про худож
ню творчість.

Станіслав КУЙБІДА: «Мені ду
же пощастило. I не тільки тоді, 
коли, зважившись покинути шко
лу (відчув — то не моє!), влашту- 
зазея працювати художником- 
оформлюзачем у колгоспі імені 
Жовтневої резолюції. Мені по
щастило ще й на зустрічі із за- 
любленими в живопис людьми. 
Мабуть, не треба зайвий раз по
яснювати, що одна зустріч із про
фесійним художником може дати 
аматорові більше, як місяці, ато 
й роки заочного навчання. А ко
ли таке спілкування стає прави
лом, то сам розумієш — це свя
то для того, хто прагне творити.

Для мене таким товаришем у 
трудах праведних став Сашко Об- 
разон, який нині навчається в Ки
ївському художньому інституті на 
скульптурному фанультеті. А до 
цього, майже чотири роки тому, 
він приїхав після закінчення Оде
ського театрального училища, 
щоб працювати в Новоархангель- 
ській художній майстерні. Ми 
невдовзі познайомилися і протя
гом двох років мали можливість 
спілкуватися. Не тільки говорили 
про мистецтво, але й писали ра
зом. І на природі, і в майстерні.

Я запитав Станіслава: — Але, 
звичайно, головне в житті худож
ника — це те, що зробив він сам?

Він відповів після деякої паузи:
— Безперечної Правда, я ще на 

вважаю себе художником у пов
ному розумінні цього слова. Але 
нині моє життя проходить у кіль
кох площинах. Це моя робота 
художника-оформлювача, яка дає 
мені хліб насущний, та навчання з 
університеті мистецтв. А є й ще 
одна площина — це пошук само
го себе. Не обмежую себе яки
мось стилем або жанром. Адже 
на певному етапі техніка живопи
су стає вже не метою, а засо
бом для самовираження».

У цих словах пізнаю Станіслава 
таким, яким його знаю здавна. 
Тобто — людиною розкутою, яка 
не визнав сухих догм і канонів. 
Людиною, яка не буде виправдо
вувати половинчастості й недомов
леності. І яка любить мистецтво, а 
не себе В ньому. Всі ці роки, поки 
ми розминалися в цьому житті, 
він день у день схоплювався вран
ці з ліжка, повний невтомної спра
ги — малювати. І нині кожен день 
його починається так: влаштовує
ться з олівцем та ескізником на
впроти телевізора (йде саме пере
дача «120 хвилин») і намагається, 
як сам калсе, «піймати мить», тоб
то перенести на папір те. що ба
чить в голубому екрані... А потім 
увесь день, поки на ногах, колену 
вільну хвилину використовує для 
того, аби малювати, малювати...

Втім, бувають і винятки — тоді, 
коли, відклавши пензель або олі
вець, бере до рук скрипку і сми
чок, що й досі, як і шість років 
тому, лежать на столі у його май
стерні. І тоді вже настає час для 
музики...

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
О. БОСИЙ (підготував ілю
страції).

Новоархангельський район.

У КОЛІ МУЗ

Із думок мистецтво* 
знавця А. Перюшшо 
про Поля Гогена:

«...Музиканти тішать 
свій слух, а ми з на« 
тим ненаситним, жад* 
ливим зором, ми насо* 
лоджуємося без кінця« 
Ось і зараз: я піду обі
дати, тваринне в мені 
задовольнить свій го
лод, але спраги мис* 
тецтва мені не вдо
вольнити ніколи..,»;

* «.• *
«...Сірого не існує, 

Кожен предмет мав 
абсолютно визначену 
форму, колір і чіткий 
контур. Мета худо ж* 
ника — розпізнати їх»,

* * *
«...Перш ніж розпо

чати картину, треба 
знати її напам'ять. 
Інакше нічого не ви
йде. Краще писати 
картину спочатку, ніж 
виправляти. Він пи* 
сав повільно, без по* 
правок, «м'якими^ 
пружними, обережни
ми порухами...».

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР«

15 липня 1989 року



МАКСІ-ШОУ В МІНЬШТАНЯХ

СПОРТ

Вітаємо! Нарешті і в нашому 
місті офіційно народилася жіноча 
футбольна команда (подібні вже 
€ в більшості обласних центрів 
республіки). Після двомісячного 
освоєння азів великого футболу 
маша збірна міста вийшла на зе
лений килим стадіону СК «Зірка», 
аби помірятися силами з досвід
ченою зарубіжною командою — 
«Максимір» (Загреб, Югославія).

Але з перших хвилин ми бачили 
на полі лише чотирьох наших дів
чат. Ус! інші — гравці кіровоград
ського «Хіміка» — хлопці. Так, 
так з неодноразовими чемпіонка
ми Югославії нашим дівчатам су
перничати ще ранувато, і навіть 
кремезним хлопцям, як показав 
матч, було нелегко боротися з ат
летичними югославками.

Але про все по-порядку. Юго- 
славки приїхали в Кіровоград в 
рамках турне по Радянському Со
юзу. Перший матч вони провели 
у Львові з хлопцями із місцевої 
ДЮСШ. Програючи 0:4, максимір- 
ки виявили величезну волю до 
перемоги і подолали таки львів’ян 
— 5:4!

Отож настрій у гостей перед

матчем у Кіровограді був підне
сений. Це було помітно навіть під 
час розминки, до речі, дуже своє
рідної і цікавої. Керувала нею 
капітан команди Марія Матузич, 
а вправи дівчат дещо нагадува
ли... комплекс фізичних вправ 
ранкової зарядки.

І ось судді на полі. Головний 
арбітр В. Алексеєнко (Кіровоград)- 
вже готовий дати сигнал на поча
ток гри, аж тут гостей з Югосла
вії привітав кіровоградський ди
тячий хореографічний ансамбль 
«Пролісок» (керівник А. Коротнов). 
Протягом 10 хвилин учасники зу- 
стрічі і глядачі мали змогу пори
нути у неповторний світ мистецтва 
визнаного колективу.
, Початон першого тайму про
йшов за переваги «Зміни» (так бу
ла названа наша команда). Хлопці 
грали спокійно, розсудливо, дещо 
академічно. Вже на другій хвилині 
вони вивели на порожні ворота 
нашого капітана Тетяну Мотузен- 
ко, яка не схибила — 1:0. Однак 
гості через шість хвилин під час 
тривалої атаки добилися 11-метро
вого, який невідпорним ударом 
реалізувала (теж напітан) Марія 
Матузич. Наша команда у першій 
половині гри ще раз добилась ус
піху: це Олег Коломісць завершив 
зусилля партнерів І партнерш —

2:1. До закінчення першої 35-хви- 
линки максимірки ще двічі реаль
но загрожували воротам «Зміни», 
але зрівняти рахунок так І не 
змогли.

По перерві тренер «Зміни» 
майстер спорту Юрій Іванович 
Горожанкін поступово заманює 
хлопців на дівчат. І, ясна річ, цим 
скористалися югославки, яким усе 
частіш вдавалися гострі прориви 
у штрафний майданчик господа
рів. За 15 хвилин до закінчення 
матчу Анжела Маслам зрівнює 
рахунок. Четверо хлопців, що за
лишились на полі у складі «Змі
ни», даючи пограти нашим дівча
там, усе рідше проявляють себе 
в тому чи іншому епізоді. А юго
славки, відчувши це, атакують усе 
настирніше. Наша голкіпер кіль
ка разів ліквідовувала загрозливе 
становище, але наприкінці матчу 
була безсила після удару Ліліани 
Чабан.

Матч завершувався під оплески 
глядачів. На полі вже були майже 
одні дівчата! Але Югославии біль
ше забити не змогли. Тим не менш, 
фінальний свисток зібрав їх у гурт 

I вони палко вітали одна одну із

заслуженою перемогою. Та вврж» 
привітати I наших дівчат, нотр) 
лише за два місяці тренувань (по- 
рівняймо: «Максимір» існує »ж« 
8 років!) зуміли переконливо за
явити Про цілком ймовірні ВТІШНІ 
перспективи.

Кращими гравцями матчу 
знані воротар «Мансиміра» Лісна 
Кокроїч та Тетяна Руденко.

Залишається подякувати коопе
ративу «Фотон» за л організацію 
чудового спектакля. Дякували нам 
і югославки, яких журналісти 
«Молодого комунара» зустріли 
після матчу на площі імені Кірова« 
Перекладача не було, але ми пре* 
красно розуміли одне одного. Зо- 
коема, загребським дівчатам ду
же сподобалося наше затишне міс
то «Кіровоград-во! — вигукнула 
одна Із спортсменок, піднявши 
вгору великий палець. Це був на 
просто знак поваги - цо йід душі.

На Другий день «Мансимір» грав 
в Олександрії зі збірною ветеранів 
міста В основний час була зафіц. 
сована нічия - 7:7. По пенальті- 
15:3 — виграли югославки.

Гості поїхали в Дніпропетровськ; 
а в нашій пам’яті незабутня зустріч 
у Кіровограді зринатиме ще дов* 
го. Уже хоча б тому, що вона бу
ла першою!

А. ШПАК.

ПЕСИМІСТИЧНИЙ ОПТИМІЗМ

• ДО ПІДСУМ
КІВ ПЕРШОГО 
КОЛА ЧЕМПІО

НАТУ СРСР з 
ФУТБОЛУ СЕ
РЕД КОМАНД 
ДРУГОЇ ЛІГИ.

• А ТИ, ША
ПОВНИЙ БО-
ДІЛЬНИКУ, ПЕ=

СИМІСТ? ЧИ
УСЕ ж ОПТИ-
МІСТ?.

• «зірка» — 
В «ДЕСЯТЦІ»! 
ХТОСЬ СМІЄТЬ

СЯ, А ХТОСЬ І... 
ВІРИТЬ. ЧОМУ?

«КОМАНДА Є»?
Після закінчення першого кола футбольної першості-89 у шостій 

зоні другої ліги доводилося мені чути й таке: «Не можу стверджу
вати, що після другого кола «Зірка» буде в буферній зоні, але — 
команда в Кіровограді є»

Чимось знайомим (ще з «тих часів») повіяло на мене від цього 
роздуму. «Була» в Кіровограді команда і у сімдесят п’ятому, коли 
посіла 5-те місце (хоча мала бути в призерах), «була» вона і у вісім
десят третьому, коли падала на дно турнірної таблиці, але підійма
лася на 17-те місце з нижнього двадцять шостого. Та, мабуть, від 
двох згаданих сезонів (так само, як нинішнього) задоволення кіро
воградський болільник не одержав. Лише деякі матчі збереглися в 
його пам'яті...

А, можливо, досить нам приховувати власні футбольні біди під 
несерйозним «команда в Кіровограді є»?

Можливо настав час оцінювати її можливості і сили не за окре
мими іграми, а за дійсним місцем в турнірній таблиці?

Може — менше ілюзій, а більше — реалій?
Колись говорили, що гравці другої ліги заробляють менше ін

ших. Та секрету немає, що із спонсорством кооперативу «Фотон» 
матеріальний стан червонозорівців-футболістів мав підвищитися. 
Втім — тільки природним шляхом. Вигравай — і заробляй. Премії 
за виграш під час першого виїзного турне (Чернівці — Ужгород — 
Івано-Франківськ) зросли до зоряних вершин (майже в три рази!). Та 
не було виграно жодної гри! Лихо «номер один» — гравці «Зірки» 
не можуть переламати себе, зробити неможливе, повірити в свої 
сили. Все це довели домашні матчі з лідерами зони.

Один із футбольних статистиків вирахував, що до вісімдесят 
п’ятого року «Зірка» була самим небезпечним суперником для ліде
рів зони. 40,3 процента очків в матчах з чемпіонами України на 
рівні другої ліги був взірцем для інших команд. Нині ж — нульова 
нічия з «Волинню» та поразка від «Кривбасе» (2:3).

Так і хочеться спитати: а хто ж був кориснішим для «Зірки» — 
тоді першорозрядник Олег Кацман, чи ниіні майстер спорту Микола 
Федоренко, тоді знову таки першорозрядник Юрій Касьонкін чи 
нині майстер сперту міжнародного класу Олександр Хапсаліс, тоді— 
Олексаіндр Смиченко чи нині Андрій Ділай — (який вже після двад
цять другого туру подався до Львова, а «виплив» у Нікополі)?

Якось Михайло Паламарчук сказав: що за життя! Весною була 
гра — бракувало очок, нині — немає гри, а з’являються перемоги. 
Згоден з захисником «Зірки» (до речі — одним з кращих в цьому 
нелегкому сезоні). Згоден в тому, що нині від «Зірки» можна чекати 
будь-яких несподіванок. Погано тільки, що несподіванок «неприємних 
було трохи більше, ніж радісних.

Давайте не будемо форсувати подій мріями про буферну зону 
1990 року, адже «Зірці» там робити нічого. А перш за все — роз
беремось у дійсних прорахунках нашої футбольної будови (від фун
даменту — в обличчі дитячого футболу до вершини — футбольної 
«Зірки»). Це дасть більшу користь не тільки тим, хто сьогодні вихо
дить на футбольне поле під марш Блантера, а й тим, хто постійно 
займає місце за межами поля, аби принести м’яча, який «забив» за 
ворота «сильним та неточним ударом» один з його кумирів.

Сергій БОНДАРЄВ.

«МЕТЕОРИТ»

ЩЕ СПАЛАХНЕ НЕ РАЗ...
Не знаю, не знаю... Звичайно, місце, яке займає . «Зірка», мєн<& 

теж <не задовольняє: хочеться бачити наших серед лідерів. Однак 
не забуваймо: попереду половина шляху. І якщо вельми резонно 
припустити, що багато команд весною форсували спортивну форму 
(тренери багатьох команд другої ліги йдуть не це ледь не свідомо^ 
від них вимагають скоростиглих результатів), то цілком ймовірний 
їхіній спад літом—восени створить для «Зірки» хороші умови влучи
ти таки в «десятку». Потенціал, як показали заключні матчі першогс 
кола, у «Зірки» високий: розігралися визнані майстри — Федорек 
ко, Хапсаліс, Самофалов, Трубников, а їх охоче підтримали молоді 
Тулайдан, Степашко, Шелест і якоюсь мірою Денисенко. Справа 
самими гравцями: їм часто не вистачало відповідного настрою неї 
матч. Згадаймо безбарвіні домашні матчі з «Нафтовиком» (2:2), 
«Авангардом» (0:0), «Суднобудівником» (0:0), де наші суперники 
без особливих зусиль заробили по очку. Однак матчі з «Дніпром» 
(3:2), «Поліссям» (1:0), «Океаном» (1:0), тернопільською «Нивою» 
(1:0), СКА (1:0), та й програний з «Кривбасом» (2:3) засвідчили: кі- 
ровоградці за добором виконавців, тактичним веденням гри, тех
нічною оснащеністю гравців здатні перебувати в десятці. Засвідчи
ли, можливо, не для всіх — серед болільників «Зірки» немало мак
сималістів.

Що ж, сама «Зірка» і має розвіяти їхні сумніви щодо своїх мож
ливостей. I тут вагоме слово може сказати головний тренер І. Д„ 
Шандор, який хоч і дещо повільно, але усе ближче до мети — ство
рити боєздатний колектив однодумців. Зараз на підході кілька мо
лодих перспективних гравців, котрим Іштван Діордьович усе частіш 
довіряє місце в основному складі. Найкраще вони показали себе у 
матчі з... чемпіоном СРСР дніпропетровським «Дніпром».

Я, звичайно, далекий від думки захвалювати нашу футбольну 
команду. Бо вона, похвала, не підкріплена серйозним і вдумливим 
аналізом недоліків, просто заколисує і може ввести в оману.

Тільки брак місця на газетній полосі не дозволяє мені подискуту
вати з приводу стосунків команди і болільників. Скажу тільки, що 
мені імпонують ті любителі футболу, які глибоко і всебічно, без па
нікерства та істерії, розбираються у футбольних тонкощах, а значить 
і ті, котрі за окремими епізодами бачать обличчя команди, справжні 
причини її успіхів і невдач. Бо репліки на зразок «чайник», «гусак», 
«козел», і... ще кілька нелітературних характеристик футболістів ок
ремими болільниками настрою гравцям не додають. Саме того, яко
го бракує «Зірці». Того, через брак якого ми втратили кілька доро
гоцінних очок. В той же час дотепний жарт болільника, стоголосся 
трибун з приводу забитого м’яча, групи «фанів»..» — я — за! Бо бсф 
це надає футболу того мажорного забарвлення, тієї неповторності, 
того райдужного настрою, за що ми його так любимо!

А підкріпити цю любов нам допоможе «Зірка». У другому колі« 
Зі швидкістю кур’єрського експреса помчить вона в групу лідерів«

Чи може тренери і гравці команди готові мені заперечити?
Не думаю... Анатолій БІЕЗТАКД.• • • ••••©••••••••• е. © V

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

15 липня 1989 року

ТАБЛИЦЯ РОЗИГРАШУ 
ЗА СТАНОМ НА 4 ЛИПНЯ

1 В Н П м О
«Волинь» 25 16 5 4 46—22 37
«Нива» Тр 25 14 6 5 35—23 34
«Кремінь» 26 13 8 5 34-21 34
«Кривбас» 25 14 5 6 39—26 33
«Буковина» 24 11 11 2 25—12 33
«Закарпаття» 26 14 4 8 29—27 32
«Зоря» 26 12 7 7 39—29 31
СКА Од 26 8 14 4 26—16 ЗО
«Нива» Вц 25 11 7 7 30—18 29
«Ворскла» 25 10 8 7 25—23 28
«Полісся» 27 8 11 8 23—23 27
«Поділля» 25 11 3 11 27—24 25
«Прикарпаття» 26 10 5 11 27—30 25
«Зірка» 26 7 11 8 22—24 25
«Маяк» 26 10 4 12 18—30 24
«Торпедо» 25 9 6 10 16—23 24
«Нафтовик» 25 8 8 9 27—26 24
«Чайка» 26 9 5 12 31—40 23
«Колос» 24 7 8 9 25—24 22
«Дніпро» 26 6 10 10 24—32 22«Океан» 26 9 3 14 26—32 21«Динамо» 26 7 7 12 28—35 21«Суднобудівник» 26 5 10 11 19—30 20«Новатор» 25 5 7 13 27—37 17«Кристал» 
«Авангард» 
«Шахтар»

25
25
26

5
4
5

6
8
5

14
13
16

29-38
12-32
27—49

16
16
15

• 9999 9 ••• • 9 • •••••• ©••••• • • • © © 9 9 9 © 9
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ний фільм, 8.45 — «Радісна дуц^ь. 
Фільм-нонцерт. 9.15 — Докумен
тальні телефільми «Заповідник 
Азас», «На пам’ять про курорт». 
9-55 — Італійська мова. 10.25 —
Об’єктив. 11.00 — Новини. 11.10 — 
Фільм — дітям з субтитрами. «Ди
вак з п’ятого «Б». 12.35 — «А в хо
рі мій голос чутно...». Концерт-на- 
рис про народний хор «Вечірка». 
13.00 — Новини. 13.10 — Театр од
ного актора. П. Єршов. «Горбоно- 
ник». Читає О. Табанов. 17.00 —
Новини. 17.10 — Фільми студій со
юзних республік. «Чіора». Худож
ній фільм. Вперше. 18.35 — Л. Бок- 
керіні. Соната ля мажор для віо
лончелі і фортепіано. 18.45 —
Служу Радянському Союзу! 19.45 — 
Вечірня назка. 20.00 — На сесії 
Верховної Ради СРСР. 21.00 —
«Час». 21.40 — Фільми студій со
юзних республік. «Чіора». Худож
ній фільм. Вперше. 23.05 — Но
вини.

-------------------------------------------------------------в 

менської РСР. Програма телеба
чення Вірменії. 18.45 — «КапІтощ. 
на». Мультфільм. 18.55 — Ритміч
на гімнастика. 19.25 — Про час І 
про себе. А. Ахматова. 19.45 — Ве
чірня назка. 20.00 — На сесії Вер
ховної Ради СРСР. 21.00 — «Час». 
21.40 — «Багаті квартали». Худож
ній фільм. 1 серія. Вперше. 23.10 — 
Раннова пошта (повтор). 23.40 
Новими.

19 ЛИПНЯ
А ЦТ (І програма)

понеділок
17 ЛИПНЯ 

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

больний огляд. 9.05 — Мультфіль
ми «Пригоди капітана Врунгеля», 
1 —3 серії. 9.35 — У світі тварин. 
10.35 — Гімнасти з Владимира. 
11.05 — І музина звучала. Виступ 
духових оркестріз. 15.35 — «Біо
графія для прокурора». Докумен
тальний фільм. 16.35 — Здрастуй, 
музико! 17.15 — Прем’єра доку
ментального фільму «Останній бій. 
Хроніка періоду перебудови». 17.35
— Відкритий рояль. 18.05 — «Жу
равель у небі». 18.35 — Прем’єра 
мультфільму «Бермудське кільце».
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
Лісня-89. 19.15 — Рада директорів: 
супернини чи партнери? Про дос
від нових методів господарювання 
у Держкомвидаві СРСР. 19.45 —
Е. Хемінгуей. «Острови в океані». 
Телевистава. 21.00 — «Час». 21.40
— Продовження телевистави «Ос
трови в океані». 23.10 — «Згадай
мо, браття, Русі славу». Музична 
програма за участю ансамблю 
Московського військового округу.
23.45 — Сьогодні у світі. 0.05 —
«Маленьні трагедії». Телефільм. 
1 серія. 1.32 — Новини. 2.50 —
«Місто нове, місто стародавнє». До
кументальний телефільм.
А УТ

16.30 — Новини. 16.45 —•/ Соняч
не коло. 17.30 — Народовладдя. 
Ради і регіональний госпрозраху
нок. 18.00 — Фортепіанні дуети 
Моцарта та Шостаковича. 18.30 — 
«День за днем». (Кіровоград). 18.50
— Мультфільм. (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30 — «Час 
рішень — час дій». Роздуми ди
ректора. 20.00 — Концерт оркестру 
народних інструментів і тріо бан
дуристок Українського телебачен
ня і радіо. 20.30 — Огляд листів. 
«Довір’я». 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — Кубок 
СРСР з футболу. 1/16 фіналу. «Ди
намо» (Київ) — «Кайрат». 22.25 — 
Вечірній вісник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Ця 
набридлива оса*. Науково-популярУвага! Увага! Увага!

Міський громадсько-політич
ний клуб «Перевесло» 17 липня 
о 18.30 запрошує продовжити 
розмову на тему «З’їзд і ми». 
Цього разу обговорюватиметься 
проблема міжнаціональних від
носин.

Другу частину вечора скла
дуть розповіді <3 італійських 
вражень».

18 ЛИПНЯ 
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мульт
фільми «Пригоди капітана Врун- 
геля». 4 — 6 серії. 9.05 — Е. Хемін- 
гуей. «Острови в океані». Телевис
тава. 11.50 — Це було... було... 
15.35 — «Долі—заздрісній на зло». 
Документальний фільм про життя 
і творчість письменника М. Ост- 
ровського. 16.05 — Прем’єра мульт
фільмів. 16.00 — Музичні зустрічі. 
Кшиштюф Якович. 17.05 — «Мину
ле ще попереду». Документальний 
телефільм. 17.35 — Народна твор
чість адигів. 18.15 — Мультфіль
ми «Аліса в країні чудес». 1—3 се
рії. 18.45 — Сьогодні у світі. 19.00
— Прем’єра документальних теле
фільмів. «Прапор на вежі Гедімі- 
наса», «Через чотири місяці». Філь
ми розповідають про події, які 
відбуваються в Литовській РСР в 
період перебудови. 20.15 — Спорт, 
любов і фантазія. Кіноконцерт. 
21.00 — «Час». 21.40 — На ваші 
прохання. Друга зустріч з Володи
миром Мініним і Московським ка
мерним хором. 23.15 — Сьогодні у 
світі. 23.30 — Юрій Любимов у 
Москві. 0.20 — «Маленькі трагедії». 
Телефільм. 2 серія. 1.32 — Нови
ни. 1.37 — Спортивна програма. 
2.07 — «Відлунням нашої юності 
була». Передача про М. Кристалін- 
ську. 3.17 — «Янгантау». Докумен
тальний телефільм.
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Художній 
фільм «Собаче серце». 1 та 2 серії.
10.30 — «Доброго вам здоров’я». 
12.00 — Новини. 16.30 — Новини. 
16.40 — Для дітей. «Веселка». 17.10
— «Господарем на землі». 17.40 —
Музичний фільм «Він та вона». 
18.00 — Документальний теле
фільм «А місто стоїть над Вол
гою». 18.30 — Грає ансамбль «Ме
лодія». 19.00 — Антуальна камера.
19.30 — До 50-річчя возз’єднання 
Західної України з Українською 
РСР у складі СРСР. «Тисяча кро
ків на схід». Телевистава. 20.25 — 
Реклама, оголошення. *" 
добраніч, діти! 21.00 —
— Все про кіно. 22.50 
вісник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. ___ ___
ліжбищах морських звірів». Науко
во-популярний фільм. 8.45 — Пісні 
і танці народів СРСР. 9.15 — «Ду
ша в заветной лире». Фільм-кон
церт. 9.55 — Французька мова. 
1 рік навчання. 11.00 — Новини. 
11.10 — «Хвилі Чорного моря». Ху
дожній телефільм. 1 серія. 12.20 — 
«Сибір на екрані». Кіножурнал.
12.30 — Французька мова. 2 рік 
навчання. 13.00 — Новини. 13.10 — 
«Чіора». Художній фільм. 14.35 — 
Ритмічна гімнастика. 17.00 — Но
вини. 17.15 — Держтелерадіо ВІр-

6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мульт
фільми «Пригоди налітана Врунге- 
ля». 7 — 9 серії. 9.05 — Спорт, лю
бов і фантазія. 9.50 — Прем’єра 
документального телефільму «Ви
пробування довір’ям». Про дирек
тора Київського авторемонтного 
заводу Л. П. Шведова, яного обра
ли на цю посаду нолективом. 10.20 
— Клуб мандрівників. 11.20 — VIII 
Міжнародний фестиваль телепро
грам народної творчості «Веселна». 
Танцює національний ансамбль 
Ірану. 15.35 — Музична скарбниця. 
Концерт Державного камерного 
оркестру СРСР під керуванням 
В. Третьякова. 16.15 — Фільм — 
дітям. «Малявкін і номпанія». 1 се
рія. 17.00 — Історія і сучасність. 
Зустріч істориків і публіцистів. 
18.05 — Мультфільми «Аліса в За- 
дзеркаллі». 1—4 серії. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — До націо
нального свята Нікарагуа — Дня 
революції. Премьера документаль
ного телефільму «Біля підніжжя 
Момотомбо». 20.00 — Літературно- 
художній відеоканал. Частина 1. 
21.00 — «Час». 21.40 — Літератур
но-художній відеоканал. Частина 2. 
23.10 — Сьогодні у світі. 23.30 — 
«Маленькі трагедії». Телефільм. 
З серія. 0.40 — Новини. 0.45 — Те
левізійне знайомство. Микита Ми
халков. 2.12 — Це було... було...

д УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Художній 

фільм «Про бідного гусара замов
те слово». 1 та 2 серії. 11.50 —
«Село і люди». Хто допоможе зо
зулі? 12.20 — Все про кіно. 13.30 — 
Новини. 16.30 — Новини. 16.40 — 
«Манун — відважне серце». Ляль
кова вистава. 17.30 — «Шляхом 
оновлення». 18.00 — «Веселна». 
Павлиські казки. (Кіровоград). 18.30 
— «День за днем». (Кіровоград). 
18.50 — «Наші довідки». (Кірово
град). 19.00 — Актуальна камера. 
19.30 — Співає Ярослав Гнатюк. 
20.05 — «Усім миром». Громадсько- 
політична програма. 20.35 — Рек
лама. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 —- «Час». 21.40 — Вперше на 
енрані УТ. Художній фільм «Шура 
і . л- Вечірнійі просвірняк». 23.05 
вісник»

А ЦТ (II програма)

20.45 — На 
«Час». 21.40 
— Вечірній

8.15 «На

8.00 — Гімнастика. ___
країну вулканів за зеленим голу
бом». Документальний фільм. 8.35
— Джерела. 9.10 — Літературні чи
тання. Г. Троєпольський. «Білий 
Бім чорне вухо». 9.45 — Мульт
фільм. 9.55' — Німецька мова. 1 рік 
навчання. 10.25 — «Північні дзво
ни». Фільм-концерт. 11.00 — Но
вини. 11.10 — «Хвилі Чорного мю- 
ря». Художній телефільм. 2 серія. 
12.15 — «Автопортрет з квітами». 
Документальний телефільм. 12.30
— Німецька мова. 2 рік навчання.
13.00 — Новини. 13.10 — Концерт 
лауреатів VIII Міжнародного кон
курсу ім. П. Чайковського. 17.00 — 
Новини. 17.15 — Держтелерадіо 
Азербайджанської РСР. 18.00 —
«Де Черемоша хвилі хлюпочуть». 
Фільм-концерт. 18.45 — «У зоопар
ку — ремонт». Мультфільм. 18.55

8Л5 — «В

— грає Омський симфонічний. 
19.30 —Про час і про себе. М. Свєт- 
лоо. 19.45 — Вечірня назка. 20.00 — 
На сесії Верховної Ради СРСР. 
21.00 — «Час». 21.40 — «Багаті 
квартали». Художній фільм. 2 се
рія. 23.00 — Новини.

Мультфільм. 19,15 — Концерт гіта
риста Е. Вепаско (Мексіна). 19.45 — 
Вечірня назка. 20.00 — На сесії 
Верховної Ради СРСР. 21.00 —
«Час». 21.40 — «Багаті квартали». 
Художній фільм, 3 серія. 23.15 — 
Новини.

2-й тайм. «Жальгірк» —
2 й тайм. У перерві — 22,3£,7сН1Л* 
Інформаційний випуск. 23.35 
«Небезпечна людина». лудожиіи 
телефільм. Прем’єра.

четвер /Мтницгі
23 ЛИПНЯ

ЦТ (І програма)

20 ЛИПНЯ 21 ЛИПНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мульт
фільми «Пригоди капітана Врунге
ля». 10 — 13 серії. 9.15 — Свято на
ціонального мистецтва народів 
Півночі, Сибіру і Далекого Сходу. 
9.45 — Документальні фільми
«Планета Сатпаєва», «Давид Ка- 
набадзе». 10.35 — «Співучою си
лою камінь онрцлений». Фільм-кон
церт. 11.05 — Людина. Земля. Все
світ 15.35 — Концерт білоруської 
пісні. Виступ фольклорного ан
самблю «Волочевники». 15 50 —
Фільм — дітям. «Малявкін і ком
панія». 2 серія. 16.55 — Діалог з 
комп’ютером. 17.40 - Прем’єра 
документального фільму «Ти заспо- 
кой мене». 17.50 - ...До шістнадця- 
™ Д8-35 ~ Сьогодні у сві
ті. 18.и0 — Прем’єра документар
ного телефільму «Інтерв’ю біля па- 
м ятника Свободи». Про події, які 
відбуваються в Латвії в період пе
ребудови. 19.55 — Гра в детектив. 
Телевистава. Випуск 4. «Будні ін
спектора». 21.00 — «Час». 21.40 — 
«Хто, якщо не ми? Пошук триває». 
22.05 — Зірки іспанської опери. 
Т. Берганса, X. Аррагалль. 22.56 — 
Сьогодні у світі. 23.10 — Його ве
личність акордеон. Зустріч з 
В. Ковтуном. 0.15 - «Діти сонця». 
Телефільм. 1 серія. 1.45 — Новини. 
1.50 — Володимир Висоцький. Пе
редача 1. 2.20 — «Талліннський зо
опарк». Документальний телефільм,

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Художній 

фільм «Загадковий спадкоємець». 
1 та 2 серії. 11.30 - Здрастуй, 
ДРУГ. Амеоиканські школярі в 
Криму. 12.00 — Новини. 16.30 —
Новини. 16.40 — Для дітей. «Ве
селка». 17.10 — «Колектив і п’яти
річна». 17.25 — Музичний ф^льм 
«Подолянчик». 18.00 — Докумен
тальний фільм «День поминання». 
18.30 — «Народні таланти». (Фольк
лорний ансамбль с. Триліси Олек- 
сандрівського району на Кірово- 
градщині. (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення). 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — «Земле 
моя». Великі проблеми малої річ
ки. 20.10 — Українські народні 
пісні в обробці Л. Ревуцького. 20.35 
— Інтерреклама фірми «Арбо- 
ньюс». 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Студент
ський канал. 23.10 — Вечірній віс
ник.

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

фільми «Дівчинка і слон», «Зайче
ня і муха». 9.05 — «Палац в аулі». 
Про творчість народів Північного 
Кавказу. 9.30 — «Домовик». Доку
ментальний фільм про хранителя 
Державного Музею-заповіднина 
О. Пушкіна С. Гейченна. 10.00 — 
Гра в детектив. Телевистава. Ви
пуск 4 — «Будні Інспектора». 11.05
— «На пісенній вулиці». Концерт 
хору російської пісні Держтеле
радіо СРСР. 15.35 — Портрет су
часника. Документальні телефіль
ми «В інтересах справи», «Джере
ло». 16.ЯЗ — Прем’єра мультфіль
му «Я повернусь до тебе дощем». 
16.30 — Р. Шуман. «Казкові нарти- 
ни» для альта і фортепіано. 16.50
— До Дня національного свята 
Бельгії. Програма Бельгійського 
телебачення. 18.00 — Імпульс. 
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 — 
«Ми шукаємо Кляксу». Мульт
фільм. 19.15 — Заспіваймо, друзі! 
21.00 — «Час». 21.40 — «Голод сер
ця». Художній телефільм. Прем’є
ра. 23.05 — Це було... було... 23.25
— Сьогодні у світі. 23.40 — Музич
ний додаток до програми «Чортове 
колесо». 0.35 — «Діти сонця». Те
лефільм. 2 серія. 2.05 — Новини. 
2.10 — «Володимир Висоцький».
Передача 2. 2.58 — В.-А. Моцарт. 
Симфонія № 15 соль мажор у ви
конанні оркестру «Віртуози Мосн- 
ви».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «За

гадки бухти Кратерної». Науково- 
популярний фільм. 8.45 —
Спогад. Музична програма. 9.10 — 
Літературні читання. Г.-К. Андер- 
сен. «Казки і історії». 9.55 — Іспан
ська мова. 1 рік навчання. 10.25 — 
Мультфільми. . 11.00 — Новини.
11.10 — «Хвилі Чорного моря». Ху
дожній телефільм. З серія. 12.20 — 
«Така робота». Документальний те
лефільм. 12.30 — Іспанська мова.
2 рік навчання. 13.00 — Новини.
13.10 — Концерт музичного фольк
лору Туркменської РСР. 13.40 —
Російська мова. 17.00 — Нови
ни. 17.15 — Держтелерадіо Україн
ської РСР. «Темп». Кераміка — 
матеріал майбутнього. Програма 
Українського телебачення. 18.00 —
3 наших фондів. Концерт симфо
нічного орнестру СРСР. 18.45 —
«Казна про золотого півника».

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Художній 

фільм «Шура і просвірняк». 10.40
— Музичний фільм «Вічно живі
мотиви». 11.20 — Виробнича гім
настика. 11.30 — Новини. 16.30 — 
Новини. 16.40 — Музичний фільм 
«Не журись». 17.05 — Альманах 
ніноподорожей. 17.25 — Заради іс
тини. Пошта передачі. 18.00 —
Фільм-концерт «Балтійська весел
ка». 18.30 — «Тиждень». Інформа
ційно-публіцистична програма. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Темп». Слідами ви
ступів телерадіопереклику. 19.45 — 
Добрий вечір. Публіцистична про
грама. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Динамо» (Київ) — 
«Памір* (Душанбе). 23.10 — Нови
ни. 23.25 — Міжнародний турнір з 
волейболу пам’яті Чиниліна в Ки
єві. Жінки. Збірна Куби — збірна 
НДР.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «І по
мах слухняного нрила». Науново- 
популярний фільм. 8.35 — Концерт 
хорової музики. 9.25 — Мультфіль
ми. 9.55 — Англійська мова. 1 рік 
навчання. 10.25 — «Роздоріжжя». 
Документальний телефільм. 11.00 — 
Новини. 11.10 — «Хвилі Чорного
моря». Художній телефільм. 4 се
рія. 12.10 — Е. Гріг. Балада. Твір 
№ 24. 12.30 — Англійська мова.
2 рік навчання. 13.00 — Новини. 
13.10 — 3 глибини душі. 13.55 — 
Ритмічна гімнастика. 17.00 — Но
вини. 17.15 — «Небезпечна люди
на». Художній телефільм. Прем’є
ра. 18.25 — «Лотос». Мультфільм. 
18.35 — Ритмічна гімнастика. 19.05
— Екран документального фільму. 
Прем’єра документального теле
фільму «Без строну давності». 19.45
— Вечірня назка. 20.00 — На сесії 
Верховної Ради СРСР. 21.00 —«Час». 
21.40 — Футбол. Чемпіонат СРСР. 
«Динамо» (Тбілісі) — «Торпедо».

22 ЛИПНЯ 
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Д<> 
машкя академія. 9.05 —
момент. 9.40 — Живи, Земле. 10.40
— В майстерні художника. Ж. Жа-
кипов та Е. Токмалієв. 11.00 -~
Розмова по суті. 12.30 — Росії 
дзвінкі краї. 13.20 — У країнах со
ціалізму. 13.50 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Чи змо
жемо утриматись?». 1 і 2 серії. Про 
процеси демократизації в Естонії 
в період перебудови. 15.55 — Піс- 
ня-89. 16.10 — До національного 
свята — Дня відродження Польщі.
17.10 — Очевидне — неймовірне.
18.10 — 15 хвилин з життя жінки. 
18.25 — Планета. Міжнародна про
грама. 19.25 — Фільми і рсійі Ва
силя Шукшина. «Живе такий 
хлопець». Художній фільм. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Це ви можете. Но
ві експерименти А. Чумака. 22.10 — 
Мультфільми для дорослих. «Зна
йомі картинки», «Знайомі облич
чя», «Перетворення». 22.40 — Му
зичний ринг. Польща (М. Остров- 
ська) — СРСР (Ж. Агузарова). 030
— «Летюча миша». Телефільм. 1 і 
2 серії. 2.43 — Новини. 2.48 — Кі- 
ноконцерт «Звучать спогади...».▲ ут

9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 
гімнастика. 9.50 — «На хвилі друж
би». 10.35 — Солдатські листи. 
11.20 — «Чи буде фільм про ком
позитора Сокальсьного?*. Музична 
передача. 12.10 — Циркова про
грама. 12.40 — «Доброго вам здо
ров’я». 13.10 — Новини. 13.25 —
Гастролі дитячого ансамблю «Па
руй» на Україні. 14.30 — М. Куліш. 
«Отак загинув Гуска». Вистава Во- 
рошиловградського Українського 
музично-драматичного театру. 16.20
— «По сторінках дитячого гумо
ристичного журналу «Єралаш». 
17.00 — Суботні зустрічі. Соціаль
на захищеність дитини. 18.30 —
Звучить гітара. 18.45 — Скарби му
зеїв України. 19.40 — «Нові імена». 
Музична передача. 20.40 — Рекла
ма. Служба сім’ї кооперативу «Со
юз». 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Художній 
телефільм «Затишшя». 1 серія. 
22.45 — Вечірній вісник. 23.15 — 
Міжнародний турнір з волейболу 
пам’яті Чиниліна в Києві. Жінки. 
Збірна СРСР — збірна Японії.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — Сіль
ська година. 9.20 — «Пригоди ма
леньких друзів». Мультфільм. 9.55
— «Загублена експедиція». Худож
ній фільм з субтитрами. 1 і 2 серії. 
У перерві — 11.00 — Новини. 12.15
— Прогрес. Інформація. Ренлама. 
13.00 — Нйвиин. 13.10 — Телесту
дії міст РРФСР. Програма Пензен
ської студії телебачення. 13.45 — 
Фільм — дітям. «Пригоди Травки». 
14.50 — Музично-публіцистична пе
редача. 15.40 — Спорт для всіх. 
13І55 — X. Фестиваль «Сучасна му
зика». А. Шнітке. Симфонія № 4 
для солістів, хору, орнестру. 16.50
— «Нехочуха». Мультфільм. 17.00
— МВС СРСР повідомляє. Інфор
маційний випуск. 17.10 — Телеві
зійний музичний абонемент. Кон
церт Є. Кісіна. 18.10 — Поет з Ве
ликої Прєсні. В. Маяковський. 
19.15 — «...До шістнадцяти і стар
ші». 20.00 — Вечірня казка. 20.15 — 
Міжнаціональні відносини: істо
ричний досвід і проблеми. 21.00 — 
«Час». 21.40 — «Без особливого ри
зику». Художній фільм. Вперше. 
22.55 — Відлуння: події тижня. 
23.10 — Волейбол. Міжнародний 
турнір пам’яті А. Чиниліна. Жінки. 
Збірна Куби — збірна КНР.

▲
8.15 — Ритмічна гімнастика. 8.45

— Тираж «Спортлото». 9.00 — 3
ранку раненько. Веселі УРО«”- 
10.00 — Служу Радянському Сою
зу’ 11.00 — Ранкова пошта. 11.30
— Навколо світу. Альманах. 12.30
— Фільм — Дітям. «Казка про 
гучний барабан». Вперше. 1-40- 
«Незнайко навчається».Мульт
фільм. 14.00 - Музичним кіоск. 
14.30 — Здоров’я. 15.15 — До на- 
ціоиального свята Єгипту ~

Очевидне неймовірне.

революції 16.15 - VIII Міжнарод
ний фестиваль телепрограм на
родної творчості «Веселка». 16.40
— Прем’єра мультфільму «Чарів
не ©зеро». 17.00 •— Сільська годи
на. 18.00 — Міжнародна панорама. 
18.45 — Невільний кінозал. «Віта
мін росту». Мультфільм. «Двоє». 
Худжній фІЛоМ. 19.40 — «Грішник». 
Художній фільм. Вперше. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Здрастуйте, лікарю! 
21.55 — Футбольний огляд. 22.25
— Фестиваль радянської пісні у
м. Зелена Гура (ПНР). 23.40 —
«Страх». Телефільм. 0.55 — Між
народний фестиваль виконавців 
рок- і пдл-музики. 2.15 — «Голоси 
віків. Документальний телефільм,

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 

гімнастика. 9.50 — «У неділю вран
ці». Інформаційно-музична про
грама. 10.50 — «Зустріч школярів 
з поетом Д. Павличком». 11.45 — 
Кінофільм «Історія, відпустки, що 
не відбулась». 12.05 — В Концерт
них залах України. Державний ан
самбль танцю Білоруської РСР. 
13.00 — Новини. 13.10 -г Запро
шення до серенади. 13.35 — «Ху
дожня панорама». 14.15 — «Живе 
слово». 15.00 — «Село і люди». 
15.30 — «Ви нам писали». Музич
на програма за листами глядачів. 
16.00 — «Слава солдатська». 17.00
— «Спадщина». В Українському 
фонді культури. 18.00 — Мульт
фільм на замовлення. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — Бенефіс 
О. Блохіна. Відеоспогад про спор
тивно-художнє свято. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— Художній фільм «Затишшя». 
2 серія. 22.45 — Вечірній вісник. 
23.15 — Міжнародний турнір з во
лейболу пам’яті Чиниліна е Києві, 
Жінки. Збірна СРСР-1 — збірна 
СРСР-2.

А ЦТ (II програма)
8.00 —

— «Лідія
церт. 8.50 — «Небезпечна людина». 
Художній телефільм. 10.00 — Ро
би з нами, роби, як ми, роби кра
ще нас. 11.00 — Новини. 11.10 — 
Кінопубліцистика союзних респуб
лік. Прем’єра документальних те
лефільмів «Палісад», «Повинна бу
ти корисною суспільству...». 11.55
— «Граматика кохання». Фільм-кон
церт. 13.00 — Новини. 13.10 — До 
і після опівночі. 15.10 — Прем’єра 
документальних фільмів із цинлу 
«Земля тривоги нашої». 16.00 —
Імені Барсової і Максакової. 17.00
— Новини. 17.10 — Вас запрошує
молодіжна редакція ЦТ. Частина 1. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 —
Вас запрошує молодіжна редакція 
ЦТ. Частина 2. 21.00 — «Час». 21.40
— Здрастуйте, лікарю» 21.55 —
Екранізація творів А. Чехова. «По
цілунок». Художній телефільм. 
23.00 — Це хвилює світ. 23.15 — 
Вас запрошує молодіжна редакція 
ЦТ. Частина 3. 23.50 — Волейбол. 
Міжнародний турнір пам’яті А. Чи- 
нилїна. Жінки. Збірна ПНР — 
збірна НДР.

На зарядку, ставай! 8,.15 
Забіляста». Фільм-кон-



Це були справжні українські вечорниці, 
присвячені ювілею Тараса Григоровича 
Шевченка. Відбулися вони у Знам’янській 
міськійг середній школі № 6.

Як же пощастило інтернаціональному 
складу школи, де заняття проводяться ро
сійською мовою, відродити українські ве
чорниці у їх, так би мовити, первозданній 
красі! Допоміг ентузіазм вчителів україн
ської мови В. С. Бабич, Н. А. Тельпук, му
зики — І. М. Борідченка, комсомольської 
організації на чолі з Сергієм Пожаром.життя 1 квіти

Хто не любить квітів? Яка дівчина не сплі
тала в дитинстві віночків із золотих куль
баб, блакитних сокирок і волошок, а в 
юності — з троянд, барвінку, ромашок, 
айстрів?

Вінок, пущений на воду в ніч під Івана- 
Купала. інаділявся чарівною силою вказува
ти напрям, звідки виглядати старостів, вів 
наречену до шлюбу. Вінком слави спокон
віків вінчали переможця. Тому ідею виго
товити Кобзареві вінок шани і любові від 
юного покоління омріяної ним «сім і воль
ної, нової» підхопили всі. І ось він, різно
барвний, великий, символом братерства 
засяяв у повітрі над портретом Тараса.

Тепло посміхався Тарас до своїх прапра
внуків, посміхалися і вони радісно-збудже- 
ні, щасливі.

— Чи не час розпочинати Кобзареве свя
то? — почувся голос хазяйки вечорниць— 
дев’ятикласниці Любові Лаптєвої. — Чи, 
може, лінувалися та не приготувалися? А 
чи довго спали та на столи не надбали?

— Надбали! Приготувалися! — почуло
ся у відповідь.

— Всім багата наша хата: і красою, і піс
нями, і смачними пирогами! — весело 
озвалася витівниця з десятого класу Ва
лентина Рибалко.

— А веселощами?
— Теж! Буде вдосталь жартів, сміху, 

брехунцям—за комір снігу, танцюристам— 
пампушки, а обжерам — галушки!

— Обжер у нас немає! — крізь вибух 
сміху почулася репліка.

Хто знає! Буває, що й курка співаєі — 
відповіла хазяйка. І серйозно додала: — 
Жартам, витівкам — свій час, вечорниці ж 
бо у нас. А сьогодні їх окраса — слово, 
пісня, вірш Тараса!

! забриніли струни серця великого Коб
заря у його безсмертних творах, що з та
кими почуттями виконували школярі.

Болем, ніжністю і любов’ю озивалися во
ни, коли йшлося про рідний край. Лютою 
ненавистю таврували гнобителів — царів, 
панів і підпанків. Грізно били на сполох, 
кличучи до священної боротьби за правду 
І БОЛЮ.

«Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте
8 вражою злою кров’ю 
Волю окропіте...».

Уява відтворювала героїчне минуле Ук
раїни, тернисті шляхи її співця — бунтаря- 
революціонера Шевченка, що разом із 
своїм народом пройшов крізь випробуван
ня і муки рідного краю.

Затужила дівчина-кріпачка у пісні «Ой 
одна я одна», яку з почуттям виконала юна 
солістка — п'ятикласниця Марина Панкра- 
това. «Зоре моя вечірняя» — заспівали 
восьмикласники своєї улюбленої, яку під
хопили всі.

Непомітно у віночок пісень Кобзаря вплі
талося все більше народних, які так любив 
слухати і співати з земляками Тарас Гри
горович. ТОРБА СНІГУ, ЛАНТУХ СМІХУ

— Де ж це наші гумористи, танцюристи 
? артисти? — запитала хазяйка вечорниць.

Найсміливішою виявилася восьмикласни
ця Наталка Вансович. На очах почав «худну
ти» лантух сміху, 
у її виконанні.

Що це? Де раптом узялася веселка по
серед залу? її принесли наймолодші учас
ники вечорниць — четвертокласники. Треба 
було бачити, як кумедно витанцьовували 
гопака одинадцятирічні «козарлюги» у 
яскравих сорочиах-вишиванках і широких, 
як море жупанах, підперезаних крайками.

коли почулися гуморески чись,

м. Знам’янка.
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А дівчатка? Барвистими метеликами пур
хали вони біля хлопців, швидко розлітаю- 

коли ті відчайдушно пускалися на
вприсядки.

Веселий сміх, рясні оплески були заслу
женою винагородою юним танцюристам.

Та чи не найбільше спустошили лантух 
сміху персонажі Нечуя-Левицького баба 
Параска і баба Палажка у виконанні ха
зяйки вечорниць Любові Лаптєвої та її 
однокласниці Наталки Афанасової.

• • ф ф 0 Ф • •
І знову танок — гуцульський народний. 

Його подарували танцюристи з дев’ятого 
класу.

Ніжністю озвалася гітара, що цілком 
природно вписалася в колорит українських 
вечорниць. Під її акомпанемент Олег Геть-, 
манець, Валентина Рибалко, Анжела Хо- 
мик і Сергій Пожар виконали ліричний 
вокальний твір «Чом ти не прийшов».

Відразу ж піснею «Хлопці кучеряві» озва
лися восьмикласники. У веселе змагання

включилися інші клвси. Гуртом ЇОСПІВЛДИ 
«Ой на горі два дубки», «Несе Галя воду»' 
«Ой чорна я си чорна», «Ои піду я понад 
лугом». Дев’ятикласники затягнули жартів; 
ливої «Із сиром пироги».

— Ой, людоньки! — сплеснула руками 
хазяйка вечорниць, отямившись. — Трєі; 
ба ж було так заслухатися, щоб і про пи
роги забути! Хто ж натщесерце співає, 
коли таке частування чекає?!

_  Ласкаво просимо! — гречно вклсньЧР- 
лися молоді господарочки, запрошуючи до
столів.

Пригощалися усим миром не тільки за 
столами і біля них, а й прямо в залі, при
мостивши макітру, горщика чи полумиска 
із стравами на ослінчиках.

Чого тільки не приготувала молоді гос
подарочки! Багатою виявилася складчин^ 
Тут тобі і борщ з кашею, і вареники у 
сметані, і картопля «у мундирах» та пече
на, капуста квашена, огірочки солоні, сало 
з цибулею, часником і просто так — з про- 
ростю. А паляниці — свіжі, пухкі, перепіч
ки, пампушки, ще й млинці та галушки. А 
в полумисках — сметана, мед і ряжанка 
завдана. І глечики, аж сміються, поливою 
задаються, напувають молоком і узваром, 
і кваском.

А коли довелося визначати чий стіл най
кращий — розгубилися. Спробуй вибрати, 
коли кожен прямо на виставку проситься. 
Тут — меню найширше, там — старовинних 
страв найбільше, на третьому столі — як
раз усього в міру. А на цих двох ще й со
няшниками та ромашка/ли по розквіте^*, 
звичайнісінькі кришеники сала, цибу>" 
огірків, яєчних жовтків.

Спробували підійти до визначення 
ки з іншого боку, так би мовити, гармстт 
достатку і краси. Знову нічого не вийшло. 
Кожен стіл з такою любов’ю і вигадкою 
був оздоблений колосками жита, пшениці, 
волоттями проса і вівса, ягідками кали
ни, квітами, що, здавалося, сама Земля 
промовляла: «добро і щастя — від щедрот 
моїх».

— Усім — вищий бал, перше місце і при
зи! — -вирішили члени жюрі. — Спасибі, 
дівчата!

— О, а це ще що за «дівчина»? — 
сміялися хлопці, коли приз вручили і де
в’ятикласникові Сергію Акимову.

— Не вам, дармосміхам, рівня! — від
парирували дівчата, — наш шеф-кухар! — 
не без гордості додали.

У відповідь на цей своєрідний виклик 
посипалися добродушні жарти, примовки, 
смішинки.

— Почалося! — вигукнув хтось з фанта
зерів. — Прийшла черга до потіх, то ж не
хай лунає сміх!..ЖИВИ В ВІКАХ?

вшанували пам’ять на-Тепло, любовно 
родного поета-демократа у шостій школі 
в*ДР°Дивши українські вечорниці. Підго
тувати їх, надати відповідного нолориту 
допомогли вчителі, батьки.

«Все, що в серці мали, щедро дарували 
Провіснику волі й щасливої долі — 
Світлу мрію й казку, нашу пісню й ласку. 
Мову солов’їну, славу України!» — 

віршованими рядками підбила своєрідні 
підсумки вечорниць комсомолка Лаптєва. 
І, висловлюючи почуття присутніх, д^с/ла: 

Живи в віках, Тарасе любий, на мир, не 
щастя, іна добро!..

Особисто мені шкільні вечорниці бачать- 
ся приблизно такими. Учасники фольклор
ного ансамблю ложкарів, наприклад, про 
організацію якого вже давно точаться роз
мови, «працюють» у одному приміщенні 
Балалаєчники чи гітаристи — в другому, 
любителі, народних танців — у третьому, 

отім усі СХОДЯТЬСЯ в зал, щоб, ЯК МОВИТЬ
СЯ, і людей побачити, і себе показати — 
гуртом Відпочити.

Так, це було б чудової — погодився сек
ретар парторганізації школи Анатолій Во
лодимирович Григор’єв. — Бо подібні не- 
заорганізовані заходи — саме те, що по- 
ріоно для успішної перебудови виховне- 

го процесу на основі самоврядування. А 
. • * простіР Аля розвитку творчої Іні* 

ви учнів, нахилів і талантів дітей?
В. ОСТРОВЕРХОВАг

РедакторЮ. СЕРДЮЧЕНКО*
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