іііайяогридськи бблясяа |
йЙаИт і«- Н- «• ИрЯсМ

Виходить з б.грудне
1939 року

№ 30 (4057).
СУБОТА

22
ЛИПНЯ
1989 р.
Ціна 8 son.

Кіровоградського обкому Л КС МУ

Орган

здоров'я ~
народу

Вірять у чесність журналістів
лише 7 процентів опитуваних —•
такий результат дало одне з со*
ціологічних досліджень. На жаль,
газети іноді дають вагомі приво
ди для такого песимізму —

«Як у сільпо...». Красномовної
Ми вже змирилися — о харак
тер! — і з тим, що на фоні сір^ників І кирзових чобіт нечуваною розкішшю став у магазинах
наших сіл... хліб (необов'язково
свіжий). Куди йдемо? —
Знову тема тимчасового пра
цевлаштування
підлітків. Зру
шення на краще мізерні —

Центр дозвілля

молоді

«По

гляд» — гість «молодіжки» —

Черговий конкурс для кмітли■* вих —

8
9
12

читай тг ’
в наступних
номерах
• Штампом вважається вислів
«позитивний досвід». А коли й
< справді «негатив» аж проситься
для запозичення? (Про орендарів,
котрі не виправдовують довір’я).
• У стінах зі старої цегли дихає
ться легше, ніж усередині бетонних
квартир. Звідси дехто попадає ще
в інші стіни. Іноді вони валяться...
(Про дитячий санаторій).
• Навколо багатодітної сім’ї сьо
годні точиться чимало суперечок,
причому часто думки бувають абг солютно протилежними. Одні вва
жають, що багато дітей — заради
пільг, їхні опоненти все ж утверд
жують вічну істину, що ми продов
жуємо себе в наших дітях. Та,
не зважаючи ні на що, багатодітна
сім’я живе, працює... От тільки як
їй доводиться?..

ЦІ І

е

j

медична статистика повідомляє, що за 5 місяців 1989 року в області скоєно
Ц 137 самогубств, 138 вбивств, сталося ЗО нещасних випадків на воді, 62 гострих
В алкогольних отруєння, 252 чоловіки померли від травм...
Що становить загрозу нашому життю і здоров’ю!

.иііій

‘««"Є ■*"* з СТОР-

|

ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ
У НЕЛЕГКИХ УМОВАХ ХЛІБОРОБИ ОБЛАСТІ ВИРОС
ТИЛИ НЕПОГАНИЙ УРОЖАЙ РАННІХ
ЗЕРНОВИХ ТА
ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР І ЗАРАЗ ЗАВЕРШУЮТЬ ЙОГО
ЗБИРАННЯ. У СПІЛЬНОМУ КАРАВАЇ ВАГОМА ЧАСТКА
МОЛОДИХ КОМБАЙНЕРІВ, ЇХНІХ ПОМІЧНИКІВ, ТРАК
ТОРИСТІВ, АВТОМОБІЛІСТІВ — ВСІХ, ХТО БУВ ПРИЧЕТ
НИМ ДО ЗЕМЛІ, ДО ХЛІБА.

ХРОНІКА ПОДІЙ

УСТИНІВСЬКИЙ
РАЙОН.
Неодноразовий переможець
змагання
серед
молодих
жницарів Олександр Швець
з радгоспу
«Устинівський»
І в нинішньому році не по
ступився першістю. Разом з
помічником комсомольцем
Володимиром Полінкашем—
цьогорічним
випускником
середньої школи — він пер
шим серед молодих ком
байнерів області намолотив
понад 14 тисяч центнерів
зерна. Це все перевіз водій
І. Йовик,

ПЕТРІВСЬКИЙ
РАЙОН.
Секретар
комсомольської
організації колгоспу
Імені
Петровського Сергій Кири
енко працює інженером по
експлуатації техніки. На пе*
ріод жнив правління госпо
дарства затвердило комсо*
мольського ватажка началь
ником збирально-транспорт
ного загону. І не помили
лось. Молодий комуніст зу

мів чітко організувати ро
боту
загону,
спрямувати
зусилля
його членів
на

швидке Я якісне

першокурсників
м
польського
СІПЬСЬ'(ОГЄІ!П0,
дарського інституту 2:п°’
першу виробничу пв.Сеои>

збирання

врожаю.
Пам’ятними стали ниніш
ні жнива для наймолодших
членів
загону
помічника
комбайнера Василя
Мазуренка, трактористів
ОлеК*
сандра Оверченка та Воло
димира Щербака. Безпосея
редньо в жнивній загінці ЇМ
було вручено
комсомоль
ські квитки.
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РА
ЙОН. У тому, що колгосп
«Україна»
першим
серед
господарств району
закін
чив збирання хлібів, вели
ка заслуга комбайнера Ми«
коли Саєнка, його помічни
ка, секретаря
комсомоль
ської організації господар
ства Анатолія Бурого,
Ін
ших
молодих
жниваріві
Комсомолець Михайло Зименко, скажімо, навчається
у
професійно-технічному

Олег
Тимчук, Воло;/»
Халус, Анатолій КобЛ"*Р

ші студенти
штурвалами
байиів. Вони
готували до

училищі, а на період каніпокуп пішов працювати
мічником до батька Андрія
Михайловича. Кожного дн
вони «Нивою» намолочува
ли по 400—500 центнерів

СВІТЛОВОДСЬКИЙ
РА
ЙОН. Велику допомогу хлі
боробам колгоспу «Украї
на» у збиранні врожаю на
дав комсомольський меха
нізований загін, до складу
якого входять • студентів-

проводять
зерновик и
самостійно
роботи Чо"й’

«Ниви» і вміло еиспли ■’*
ють їх на жнивах, не П’’ГУлаючись виробітком / ’У*
тю досвідченим комбй,?’
рам.
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ь.
ЙОН. Уже в період жД
радгосп
цукрокомбіД,
придбав потужного „д
1500». Швидко і якісно ПіГ
готував його до роботи ко*
СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ егі*
паж Степана Савичева, ъ
шість днів молоді механік
тори намолотили понад
сячі центнерів зерна.

П’ЯТАК
ПІД П’ЯТОЮ
ТРИВАЮТЬ
ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ

4
ш
X
0.

Шановні абітурієнти! Чи
відомий вам священний ри
туал, який повинен знати
кожен, хто вирішив обо
в’язково вступити до на
вчального закладу? Хто не
знає, читайте уважно.
Значить тан: перш за все
перед тим, як підете на ек
замен, треба під праву п’яту
покласти п’ятан, потім плю
нути TpHvi через ліве плече
(прохання робити це вдома,
бо нас багато, а коридори і
навчальних закладів повин
ні бути чистими). Потім на
сипте собі в кишеню трохи
солі (не беріть кам’яної, бо
s період консервування її й
так не зистачає, краще —
«Енстру»). Перед тим, як бу
дете заходити в екзамена
ційний кабінет, сипніть солі
на поріг і переступіть її.
Слідкуйте, аби разом з сіл
лю не висмикнути з кишені
шпори І «бомби», а головне,
щоб не випав з-під
п’яти
п’ятан — то ваша «п’ятір
на». Але це ще не все. Пе’ред тим, як тягнути
білет,
п’ять секунд потримайте се
бе за вухо і потім... Ні пуха!
Ні пера!

Що, скажете, піджартоеуємо над вами? Та які
тут жарти, коли розпочали
ся вступні екзамени! Але
про все не розкажеш. Не
розказуємо не тому, що не
можна, а тому, що не ба
чили. Адже відомо — кра
ще раз побачити, ніж сто
разів почути. Та все, що
відбувається ТАМ, за поро
гами alma mater, чомусь
покрите таємницею І сто
ронньому туди
зазирнути
»не дано. Хотіли було про
никнути до вузу, який у на
шому місті
найбагатший
своїми традиціями, — до
педінституту; старанно про
терли лінзи фотоапарата,
щоб зазняти щось таке...
Але дорогу туди ввічливо
перегородили чергові з чер
воними пов’язками.
— Ні,
—
кажуть, — не
можна. Треба спеціальну пе
репустку.
Довелося телефонувати в
Знститут, що теж викликало
труднощі. Нарешті знайшли
проректора Б. В. Кучинського.
— Хочете зробити фото
репортаж зі вступних іспи
тів? — перепитав він. — Ви
бачте, зле треба тільки доз
віл ректора...
Цікаво було б знати, чому
□ педінституті вступні Іспи
ти й абітурієнти окутані та
кою таємністю?

Ах екзамени! Ох екза
мени! Ех . екзамени... ек
замени... До речі, чи не
Вважаєте ви, шановні абі
турієнти, що ці вигуки мог
ли б стати заголовком до
фоторепортажа, який ми
збираємося помістити у на
шій газеті 5 серпня, у пе
реддень закінчення вступ
них іспитів? А його героями
будете ви — веселі і засму
чені, безтурботні і замисле
ні, розсміяні і сумні...
Ой, забули про
ще одно
сказати. Тим, хто в шнолі
тільки те й робив, що клав
під п’яту п’ятани та плювавСя, священний ритуал
абі
турієнта не допоможе,

1 «молодий
КОМУНАР»
22 липня 1989 року
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«Пісня» на ім’я
Володимир
Кому доводиться ба
чити, як мчить по Кіровоградщині
пасажир
ський поїзд «Ковель —
Сімферополь» з назвою
«Лісова пісня», зверніть
увагу і на електровоз.
Яскравими літерами на
ньому написане ім’я Во
лодимира Жука — воїнаінтернаціоналіста, котрий
загинув на афганській
землі і нагороджений
посмертно бойовим ор
деном.
Буває, що й

»4 •
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близько 20 вагонів веде
за собою локомотив, сот
ні кілометрів проходить
пасажирський поїзд те
риторією Білорусії і на
шої
республіки. Везе
людей додому, на відпо
чинок, у відрядження,
допомагає скоріше зу
стрітися одне з одним.
Володимир
продовжує
трудитися, вкотре від
правляючись у дорогу
повз свою рідну хату.
Колеса постукують на
стиках рейок, як хлопець
стукав у вікно до бать
ків...
Якщо побачите паса
жирський поїзд «Лісоза
пісня» з іменем Воло

димира Жука на електро
возі, проведіть його доб
розичливим поглядом.
О. ХАВРИЧ,
журналіст.

м. Кам’янка
Черкаської області.

коротко1
Позавчора в приміщенні
обласного управління внут
рішніх спраз відбулася
зустріч за «круглим сто
лом», в якій взяли участь
з одного боку (начальник
відділу по боротьбі з роз
краданням соціалістичної
власності УВС облвиконко
му В. І. Корнійчук і два

начальники відділень: по
обслуговуванню облагропрому — О. С. Нефедов
та з позавідомчої охоро
ни Ю. Д. Ільїін, а з друго
го — представники облас
них засобів масової ін
формації та міських бага
тотиражних газет. Мова
на цій зустрічі йшла про
дотримання соціалістичної
законності, працівниками
торгівлі, сфери
побуту,
облагропрому та
інших
підприємств і організацій
(до речі, на ній були при
сутні також головний ін
женер обласного
управ
ління побутового обслуго
вування М. М. Бондарев,
заступник (начальника об

♦••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••Є» ••••••••••••
ХОЧ ЛИСТА
І НЕ БУЛО
НАДРУКОВАНО
Від жительни м. Кірово
града Т. Піщанської наді
йшла скарга
на байдуже
ставлення до хворої мед
працівників
Кіровоград
ської ЦРЛ. На початку місяця вона гостро захворі
ла, але тиждень лікувала
ся дома. Проте, 7 липня
дільничний
лікар, врахо
вуючи
різке
ослаблення
хворої тривалою високою
температурою,
винликала
швидку допомогу і напра
вила Т. Піщанську у ЛОР
відділення Кіровоградської
ЦРЛ.
Швидка
допомога
обмежилася в даному ви
падну функцією візника —
висадивши хвору на тери
торії лікарні, тут же роз
вернулася і поїхала (до ре
чі, якби у Піщанської ви
явилася ангіна^ а не гній
ний
абсцес, її зараз же
треба було б відвезти в ін
фекційну лікарню). Розшу
кавши
лікарів, Т. Піщанська сама себе доставила
у відділення, де їй прове
ли необхідні маніпуляції і
відпустили
додому.
Про
госпіталізацію, як пише ав
торка
листа,
не було й
мови.

Що ж виявилося при пе
ревірці скарги? У прий
мальному покої такої хво
рої не зареєстровано вза
галі, та це й зрозуміло —
її там просто не оглядали
І не приймали. А лікар С. А.
Дикусар, оглянувши хвору
уже в відділенні, надав
їй необхідну допомогу і,
враховуючи те, що- загро
зи здоров’ю тепер немає,
відпустив Т. Піщанську до
дому. Тим більше, що во
на приїхала в лікарню з
однорічною донькою, і як
віїн зрозумів, сама ж не
наполягала на госпіталіза
ції. Конфлікт виник через
те, що Т. Піщаінська вима
гала відвезти її додому,
але такої можливості у
лікаря просто не було —
він не розпоряджається
службовим автотранспор
том, якого, до речі, на той
час у лікарні й не було.
Заступник головного лі
каря по лікувальній части
ні А. П. Орлик пояснила
також, що Кіровоградська

ЦРЛ приймає ургентних
хворих після 17 години, а
вдень цю хвору можна
було направити за допо
могою у міські лікувальні
заклади, звідки б їй прос
тіше було доїхати додому.
Ніби все правильно, але
зрозуміло все ж, яким на
строєм продиктований лист
Т. ПІщансьної. Як показа
ло
анкетування
хворих,
проведене в обласній
лі
карні, перші хвилини
пе
ребування людини в ста
ціонарі, те, як до неї по
ставиться навіть
санітар
ка, накладає враження на
весь процес лінування. За
думаємось. Надто вже час
то ми останнім часом на
рікаємо на байдужість лю
дей у білих халатах.

«СТАРІ СТІНИ»
Кореспонденцію під та
ким заголовком
було на
друковано
в № 23 від З
червня 1989 року. До ре
дакції надійшла відповідь
від головного лікаря
Кі
ровоградської міськсанепідемстанції Є. О. Власова, а
якій він повідомив про те,

що усі підприємства
легнсн
промисловості
міста
Кіровограда, крім швейної
фабрики, розміщені в при
стосованих, старих примі
щеннях, які, справді,
не
відповідають загальноприй
нятим
санітарно-гігієніч
ним нормам. На панчішній
фабриці особливо
відчут
ний дефіцит
виробничих
площ,
надто
примітивні
побутові
приміщення
не
Відповідають певним нор
мам і кількості працюючих
відсутні
кімнати.
відпо
чинку.
м

Однак, згідно розпоряд
жень санепідслужби, тут
періодично
проводяться
необхідні заходи по поліпшенню умов праці. 0
цехах обладнана
загальнообмінна, а при необхід
ності й локальна вентиля
ція, хоча через недостатню
висоту виробничих примі
щень ефективність її низь
ка. Санепідемстанція ре.
гулярно проводить лабораторно . інструменталь
ним контроль умов праці.
Для радикального випі«
шення проблеми оздоров
лення умов праці і при-

а ® в •• • • а

ласного управління тор
гівлі Т. І. Гринченко \ч
провідний спеціаліст
доовочевого відділу обл
агропрому М. С. Довго
пол).
В. І. Корнійчук та його
колеги детально розповн
ли про боротьбу із роз
краданням, спекуляцією і
хабарництвом в нашій об
ласті, а потім відповіли на
численні запитання жур
налістів.
(Матеріали
«круглого
стола» будуть випорись
ні в одній із редакційних
статей, котра з’явиться на
сторінках газети на почат
ку серпня).
О. ПИЛИПЕНМЗу

РЕЗОНАНС
ведення їх у відповідні'»
з діючими санітарно-гіпс*
нічними нормами і праз1**
лами, міськсанепідемстзнЦЇя направляла листи ®
Міністерство легкої про
мисловості (№ 367.03 від
16.03.87 р.; No 950/02 від
19.08.87 р.; № 530/02 від
26.04.89), 8 результаті цього листування лрийня'0
рішення про відведень-4
земельної ділянки для
дівництва нового при.-»
Щення фабрики.
. Якщо будівництво
Мішної фабрики увійде в
титул тресту «КіровогсоА'
буд», будівництво ПОВИЙ*
но розпочатись у 1991 ро
ці.
Від редакції: Добре
би такими ж діловими С\
* Інші
пи?тм ВІАПО^;
Дальних осіб, яких
прошували до розмови *
згаданій публікації.

У НАС, дякувати долі, хімічного виробництва немає. Але
в інші чинники забруднення се
редовища. Як все це опливає на
Наше здоров’я, на тривалість жит
тя! Як взагалі взаємопов’язані три
вожні процеси в екології, наше
урбаністичне життя, соціальні про
блеми І здоров’я людей! Погодь
теся, розмов навколо цього точи
ться багато.
А. е ж ми знаємо, що найбільЩе розмов там, де недостатньо
інформації професіонального рів
ня. Час демократизації 1 гласносТіі поступово вгамовує нашу спра

йому стоїть проблема обумовле
ності здоров’я від впливаючих на
нього негативних умов І факторів.
Не просто встановити, що безпо
середньо впливає на здоров’я.
Якщо медицина успішно розв’яже
цю теоретичну проблему, то...
Зрештою, почекаємо малювати
перспективу загального щастя І
здоров’я.
Насамперед, що таке здоров’я?
Хороше самопочуття і відсутність
хвороб? З широких соціальних
позицій підійшла до його визна
чення Всесвітня організація охо
рони здоров’я, відзначивши в сво

реженням: коли урядом були вжи
ті заходи по боротьбі з пияцтвом
І алкоголізмом ( перші роки дії
Указу) в області різко зменшився
травматизм, в середньому на 1200
чоловік менше стало помирати
щорічно, з’явився позитивний при
ріст населення.

До речі, таку загрозу життю І
здоров’ю людей як травматизм
можна усунути без великих затрат.
Слід дотримуватись
елементар
ної техніки безпеки як у побуті,
так і на роботі, е відповідальним
особам — забезпечити її всюди, А

тійні, радянські керівники? І в цьо
му вони повинні бути зразком
для народу, чи не так? Ми ж знає
мо, скільки може пробігти вранці
американський президент. Це теж
пропаганда здорового способу
життя.

Не будемо песимістами,
а будемо реалістами
Дехто скаже, для чого, мовляв,
нам усе це знати? Можливо,
справді, спокійніше бути необізна
ними. Але дуже довгий час ми з

ГОВОРИМО
ВІДВЕРТО

єму статуті, що здоров’я «це не
гу на неї. Давайте сьогодні підні
тільки відсутність хвороб і фізич
мемо ще одну завісу. Медична
них дефектів, а й стан повмого фі
статистика традиційно була таєм
ницею за сімома печатями. І що ж
зичного, духовного і соціального
вона нам повідає сьогодні! Стри
благополуччя». (Основні докумен
вожить ще більше! Заспокоїть!
ти ВООЗ. — Вид. 35-е. — Женева,
Дасть привід для роздумів! Ду . 1985. — 0. 5). Іншими словами,
маю, і перше, І друге, І третє.
не можна визначати здоров’я ві
Ми часто раніше порівнювали
дірвано від конкретного середо
економічний, духовий розвиток
вища, в якому живе людина, ок
ф^їни з рівнем дореволюційної
ремо від сфер його життєдіяль
►бсії. Загальновідомо, що до ре
ності.
волюції, скажімо, таке захворю
Медична статистика якраз і зай
вання як туберкульоз було неви
мається вивченням стану здоров’я
ліковним, він забирав життя і мо
населення.
лодих, і старих. Сучасна медицина
знає І більш-менш успішно пере
магає цей недуг. Але... Як пояс
нити те, що на сімдесят другому
році Радянської влади в нашій
Щоб відповісти на ці запитан
країні все ще стійкий показник
ня, не обов’язково бути ворож
цього захворювання, спричинено
кою чи месією. А тим більше, щоб
го саме соціальними умовами жит
зробити, м’яко кажучи, неприєм
тя!
ний прогноз, треба спиратися на
Тільки рік тому, скажімо, зняли
науку і результати досліджень.
«вето» з даних по туберкульозу.
Знаю, багатьох стривожить таке
Раніше ж у нас його ніби й не іс
передбачення, що в наступні ро
нувало. У 1987 році відділ медич
ки в області населення буде від
ної статистики на прохання еблтворюватись повільніше, ніж по
»тонкому провів анкетування семиратиме. Та варто проаналізува
5000 одиноких старих жи
ти демографічну обстановку в об
телів області з метою виявити
ласті, як усе стане зрозумілим.
найболючіші проблеми їхнього
Кіровоградщина за віком насежиття. Ясно, передбачали абсо
з
найстарілення
одна
лютне невдоволення медичним
України.
Моших областей
обслуговуванням. Але результати
лодь з області постійно активанкетування
виявилися просто
но
виїжджає, закріплюються ж
несподіваними. Першочерговими
проживанна постійне місце
проблемами цих людей були: ре
ня навпаки люди похилого вімонт житла, паливо, харчування.
ку. Зрозуміло тепер, чому в об
І десь «у хвості» — медична до
ласті низька народжуваність, чо
помога...
му підвищена захворюваність —
Отже, сьогодні ми робимо спро
люди похилого віку частіше хво
бу поговорити про наше здоров’я
ріють. І зрештою настає час — ні
з позиції соціальної гігієни (науки
куди від цього не дінешся —- ко
про соціальні проблеми медици
ли помирають від старості. Тому
ни, закономірності суспільного
вже сьогодні поступово виростає
здоров’я і розвитку охорони здо
проблема трудових ресурсів.
ров’я). І сподіваємось, що скупі
У нинішньому році знову очі
на емоції статистичні дані (з ко
кується мінусовий приріст насе
ментарем спеціаліста!) заговорять
лення. І якщо сьогодні пенсіонери
на повний голос, допоможуть на
становлять четверту частину насе
віть непідготовленим читачам по
лення області, то незабаром ста
мітити тенденції, з приводу яких
новитимуть третину. Щодо сіль
треба бити тривогу. Думається,
ського населення, то воно прак
без такого роду інформації не
тично не відновлюється, і вже хо
можна в наш час будувати гра
ча б з цих позицій безперспектив
мотну і ефективну соціальну полі
но говорити про завтрашній день
тику в області охорони здоров’я.
села.
Без неї важко обійтись І в медич
ному вихованні людей, заради то
го, щоб торжествував здоровий
епос«6 життя.
Слово завідуючому відділом ме
Як і все інше, в Японії кращий у
дичної статистики, в. о. заступни
світі стан здоров’я. За статистика головного лікаря по оргроботі
кою двоє із трьох чоловіків до«власної лікарні Анатолію Федо
живають там до 70 років, в той
ровичу ДОБРОВОЛЬСЬКОМУ.
час, як у нас
один із трьох. Середня тривалість життя жінки —
86 років. У нас же на Кіровоградщині за даними 1987 року серед
ня тривалість життя чоловіків —
Спочатку давайте домовимось
про розуміння однієї безапеля
65 років, жінок — 75. До речі,
ційної істини: рівень здоров’я на
найбільша на Україні різниця у
селення не залежить від досяг
тривалості життя статей. Чому?
нень медицини. Нині наука і багаПричина досить нетрадиційна. Ви
1Овік°ва практика лікування нако
являється у нас в області колосаль
пичили переконливі, беззаперечні
ний травматизм у віці до 35 років
лані про природу людини, її хво(страждають у першу чергу, зви
оби, навчились діагностувати, лічайно, чоловіки). Понад 1000 чо
Р ат*и захворювання, які ще неловік щорічно помирає у нас від
МУпКо вважалися невиліковними,
траєм та нещасних випадків.
той н<е час ми не стаєм здоро
вішими. Сьогодні на порядну денХочу поділитись цікавим спосте

Що було, що буде...

Де чатує небезпека

ви себе почуваєте?

по-друге, .необхідно ПІДВИЩИТИ
роль цивільної оборони у мирний
час, щоб кожен з нас зміг надати
першу допомогу потерпілим за
будь-яких умов. Половину потер
пілих ми втрачаємо сьогодні тіль
ки тому, що перша допомога була
проведена надто пізно.
З відомих усім причин, другою
нашою тривогою, що безжалісно
обриває життя людей, є онколо
гічні захворювання. Але тривога
ця сьогодні пов'язана все ще
швидше з демографічними особ
ливостями населення області, а не
її географічним розташуванням.
Онкологічні захворювання найчас
тіше вражають людей похилого
віку, а їх у нас більше, ніж в ін
ших областях. А значить, більше і
онкологічних захворювань. Хоча
не треба закривати очі на те, що
рак, на жаль, помолодів. Більше
того, він уже займає не останнє
місце в структурі смертності під
літків, дітей. І причин тут багато.
Але не треба при цьому скептич
но ставитись до боротьби з курімням. Яка там боротьба, коли самі
лікарі курять... Основна ж наша
біда тут — відсутність ранньої ді
агностики. В тій же Японії від раку
майже не помирають. Якби у нас
якісніше проводилися профілак
тичні
огляди, багатьох хворих
можна, б’/ло б врятувати. Своєчас
но еиявлєний рак молочної зало
зи, прямої кишки піддається п'куєанню.
Смертність від серцево-судинних
хвороб займає в країні перше
місце, але я ставлю її після
вищезгаданих,
тому, що
ДВОХ
....
ці захворювання легко виявити і
навіть попередити. До того ж найконсервативніше лікування може
підтримувати самопочуття
таких
хворих десятиліттями. Знову ж
таки тривожить вік інфаркту. Сьо
годні і в ЗО він уже не рідкість,
страждають в основному чолові
ки. Я не додам чогось оригіналь
ного до причин інфаркту. Це тра
диційні фактори ризику: алкоголь,
відсутність належного фізичного
навантаження, стресові ситуації
(хоч в розумній мірі вони потрібні
організмові), неправильний роз
порядок дня, нераціональне хар
чування (надлишкова вага) і т. д.
Знову ж таки не відкрию Амери
ки, коли скажу, що служити в ар
мії немає кому — половина до
призовників уже в своєму віці
мають хронічні захворювання.
Я живу в районі вулиці Попова.
Ще кілька років тому у нас лю
бителі протоптали стежину здо
ров’я. Сьогодні вена стала до
сить широкою, чимало людей
займається профілактичним бігом.
Але пропаганда здорового спосо
бу життя повинна бути на ділі, а
не на словах. Я вже кілька років
пропоную на День медичного
працівника, скажімо, організувати
показовий пробіг медиків, потім-—
пра
комсомольських, партійних
цівників. Чому, скажіть, у нас ні ко
ли не з’являються інтерв’ю про
те, як саме організовують свій
здоровий спосіб життя наші пвр-

будь-якими проблема* и як стра
уси, ховали голову у пісок — бо
дай не бачити, не чути. Але хоч і
банально та правильне: рятуван
ня потопаючих — справа рук са
ми? потопаючих.
Я переконаний, що здоров’я
сьогодні не можна надбати тіль
ки шляхом розвитку медицини.
Звичайно, можна підняти до пев
ного рівня, але... Соціальні проб
леми нашого суспільства ка сьо
годні такі, що медицина спро
можна лише рятувати здоров’я
тяжкохворих, постійно підтриму
вати стан хронічних хворих і сяктак виявляти захворювання.
До
речі, наші лікарі ціняться в Аф
риці. На іідміну від своїх зару
біжних колег, вони досить точно
ставлять діагноз без будь-якої
апаратури. Отже, виявляти захво
рювання ми можемо як у Африці,
так і дома. Але нашим лікарям
займатися цим безперспективно.
Оскільки сьогодні хронічмі захво
рювання з’являються у людей у
віці від 20 до ЗО років, уявляєте,
що дадуть пише ретельні профі
лактичні огляди? А подальша дис
пансеризація... Щодо турботи про
здоров’я здорових, то вона нам
зараз просто не по кишені. Хоча
зрозуміло, що скупий платить
двічі. Але за свою нерадиву без
господарність, за розбазарювання
нашого безцінного багатства —
здоров’я нації, ми будемо розплануватись значно дорожче, ніж
двічі чи тричі.
І все ж, не будемо песимістами.
По-перше, своє здоров’я
треба
експлуатувати правильно. Це аксіо
ма на всі часи. Що ж стосується
до причин захворювань, так би
мовити, не залежних від нас, то
тут повинні підключатись тільки
економічні важелі і стимули. Я
уже говорив про те, що пробле
ми здоров’я у нас в області тісно
пов’язані з проблемами трудових
ресурсів. Щороку збитки від за
хворювань працездатного насе
лення становлять кілька сот міль
йонів карбованців. Отже, пропо
ную (поки що як експеримент) на
підприємствах запровадити 13-у»
14-у заробітну плату для тих, хто
не хворіє протягом року. Лікуван
ня окремих видів захворювань
зробити платним. У свою чергу
зобов’язати шкідливі для здоров’я
підприємства виплачувати постій
ну матеріальну компенсацію хво
рим. Ну, і, мабуть, щоб підняти
рівень профілактичних
оглядів,
масової диспансеризації, все-таки
стимулювати лікарів. Звичайно, це
лише штрихи. Але варто почати.

А. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,
завідуючий відділом медичної
статистики Кіровоградської об
ласної лікарні.
ВІД РЕДАКЦІЇ. Анатолій Федо
рович запропонував для опубліку
вання нашій газеті найрізноманіт
ніші дані медичної статистики.
Якщо є інтерес до такого роду
інформації повідомте, будь лас
ка, шановні читачі, які саме ста
тистичні зведення щодо стану здо
ров’я жителів області, демогра
фічних особливостей ви 6 хотіли
побачити.

Дев’ять років то
му, пам’ятаю, на
під’їзді до черкась
кого
виробничого
об’єднання «Азот»
через три корпуси
житлових п’ятипо
верхових будинків
красувався гранді
озний лозунг «Здо
ров’я народу — на
ше багатство» (чи
щось на зразок то
го). Це був розквіт
тих часів, коли на
очна агітація пожи
мала величезні нош*
І ти, але щодо сво
їх
пропагандист
ських функцій не
І давала ніякої відІдачі. Що ж стосуеІться цього конкретІ ного лозунга, розІ горнутого в районі,
І повітря якого вдень
І і вночі насичене хімічними парами, то
він
спрацьовував
дуже
чітко.
Як
блюзнірство чи на
смішка.
Не знаю, чи красується зараз там
щось подібне, але
про плачевні на«
слідки впливу хімії
на здоров’я черкащан знає сьогодні
уся республіка.
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ЗВІТИ І ВИБОРИ

ЗА
ПОТРЕБОЮ..
КОМСО
МОЛЬСЬКА
ПЛАНІРКА

У Статуті ВЛКСМ
записано, що вищим
органом
первинної
комсомольської орга
нізації е комсомоль
ські збори, які прохо
дять не рідше одного
разу на місяць. Лише
там, де спілчан за 300
(а в колгоспах і рад
госпах — за 100), во
ни можуть проводити
ся за потребою, але в
строки,
встановлені
комітетом комсомолу.
У спілчан
Кірово
градської
обласної
проектно - винахідниць
кої станції хімізації
сільського
господар
ства протягом року та
кої потреби взагал
не трапилось.

.„До станції/ де мали відбутися комсо
мольські збори в одній із спілчанських
груп, ми з (інструктором райкому комсомолу
Вадимом Синяєвим добиралися попутками.
Шлях недалекий, але через нерегулярний
рух автобусів на цей односторонній марш
рут ми витратили майже годину.
— Оце забіжу зі станції, — говорив, щоб
якось заповнити час, Вадим, — і на ставок.
До хлопчаків. Вони там просто плещуться
безцільно, а я їх агітуватиму на збирання
абрикосів по посадках. Колгоспи приймати
муть по ЗО—50 копійок. Зароблять для се
бе грошей на різні витрати.,.
Говорили ми про звіти і вибори а комсо
молі. Обоє зійшлися не тому, що невдало
вони проходять. Час літній, жнивний. Всі
як не на полі, то на поле працюють. Куди
там збирати комсомольців на збори, коли
у багатьох із них у голові врожай. Неохоче
йдуть нині на збори спілчани. Поговорятьлоговорять, а результат? Дану ж кампанію у
первинних треба встигнути завершити в най
ближчий час, бо не за горами і звітно-ви
борна обласна конференція.
У приміщенні станції нам почали вишу
кувати комсомольців. Спочатку знайшли
Світлану Давиборщ. Вона згадала, що ще є
комсомолка Надія Корня. І вже разом при
гадали, що на другому поверсі сидить
Світлана Підвезена. До неї й пішли.
Ніхто з дівчат ні про які збори не чув,
але всі троє спокійно сприйняли пропози
цію Вадима, який запропонував поговорити.
Поговоримо? То й поговоримої Не впер
ше. Не питаючи, про що піде мова, асі
вмостилися навколо робочого столу Світла
ни Підвезеної. Спочатку почали з’ясовува
ти, скільки ж таки комсомольців у групі.
Рахували, рахували, потім залишили цю спра
ву, бо хто його зна — молодь е, а чи всі
комсомольці? Не знали достеменно, скіль
ки кому ООКІЗ.

Далі схема «зборів» вибудувалась у діа
лог.
— Які зміни у вас, дівчата, < за рік? —*
запитував Вадим.
— Аніяких, — дружньо відповідали тех
ніки. — Ото лише, що внески платимо.
— Еге ж, якби ж їх та ще вчасно збира
ла наш секретар Лариса Єрофеєва, — це
обізвалася Надія Корня. — А то місяців
п’ять ніхто й не заїкався за них, а оце зга
дали. Взагалі, яка з мене комсомолка, ко
ли ніякими справами, крім сімейних, не ці
кавлюся...
Не цікавляться тут «ніякими» справами
майже всі. Звичайно, думки цих трьох дів
чат можуть не співпасти з думками решти
товаришів по Спілці і по роботі, але про
це — згодом.
Комсомольської роботи як такої дівчата
не бачили не тому, що такі пасивні чи
просто що не хотіли бачити. Вона не азлаея. Взяти хоча б Надію Корню. Згадала во
на колишнього свого ватажка — Тамару
Кузяєву. При ній пам'ятні були че пише ве
чори відпочинку, а й суботники, свята. На
віть з бажанням допомогти збирала Чадя
внески. Що цікаво — тепер такого чіткого
розподілу обов’язків нема. Як нема і ком
сомольської дисципліни.
На прохання Вадима, щоб на звітно-ви
борні збори всієї комсомольської органі
зації, а не групи, Світлана Підвезена підго
тувала письмовий виступ, дівчина відповіла
відмовою. Говорити попусту їй не хотілося,
а тим більше давати оцінку незроблено!
роботи.
Ніхто з трьох не захотів скористатися 1
послугами БММТ «Супутник», про який чу
ли, що «є щось таке», а не знали що саме.
Збори — не збори, а от розмова вида
лася цікавою. Особливо тоді, коли загово
рили про доцільність нинішнього комсо
молу. Всі троє говорили, що відчувають
свою приналежність так.* «ми маємо від

комсомолу комсомольські квитки, він
нас — тільки внески». При цьому ДОд *
що в їхньому особистому житті нічого 4
не змінилося, якби вони в один преНрас<
ний день Прокинулися і дізналися, Що
кого комсомолу вже немає.
Про те, ЯКИЙ комсомол хзч-іь д!8.,аів
вони, щоправда, не знають. Міркували Такі
розпустити первинні і створити щось На
зразок самостійних чи то галузевих, Чи то
фахових молодіжних організацій. Всі еони
могли б бути об’єднаними під спільною
назвою «комсомол».
Чим би займалися в такому випадку ді3.
мата? Вони про це
«« знають. Але ро,
бота, запевнили, знайшлася б напевно. _
Я теж так думаю. У назві станції, є Ме
звичне і в останній час таке тривожне сло.
во «хімізація». Зайдеш у приміщення
серце щемить, коли бачиш у скляних про
бірках найрізноманітніші реактиви, випро
бовують їх на землі. Вона ж, і так вже вдо
сталь напхана нітратами та іншим «доб.
ром», ще якось родить.
Кому повинно найбільше боліти, що ми
губимо землю? Вважаю — молоді. їй би й
об’єднатися в організацію молодих науко
вих працівників сільського
господарств.
Слідкувати, що і скільки ми «даємо» земні,
бо, врешті-решт молодим продовжувати
рід. І діти наші, внуки повинні мати землю
Придатну для життя, а не для спустошення,
Отака вийшла розмова з комсомольця
ми спілчанської групи. Як видно, без знітних доповідей можна обійтися. Як і бц
багатьох зайвих форм роботи нинішнього
комсомолу.
Ю. ЯРОВИИ,

спецкор «Молодого комунара».

ф • • • • О • • •••••••

Б. І. СУШКО: «Зробимо владу
справді народною!»
ПЕРЕБУДОВА:
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ
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Сьогодні наш співбесідник —
плавильник цеху № 5 Світловодського
заводу чистих металів
В. І. СУШКО — народний депутат
СРСР, член Верховної Ради СРСР.
Коли він повернувся зі З’їзду
додому, то на зустрічі з заводча
нами перше запитання було:
— Чому ви не виступили з три
буни З’їзду?
— Бажання висловитись було
величезне. Але й конкурентів ба
гато — 600 чоловік записалося на
виступ. Тому разом з усіма депу
татами від Всесоюзного товари
ства винахідників і раціоналізато
рів ми з’ясували коло основних
питань і доручили виступити вче
ному з Академії наук Білоруської
РСР В. С. Больбасову. Однак і він
на встиг вийти на трибуну. Наш
виступ було передано у пресцентр З’їзду.
Борис Іванович Сушко був об
раний народним депутатом СРСР
від Всесоюзного товариства вина
хідників і раціоналізаторів, де він
ввійшов у число п’яти найбільш
гідних (з 109 кандидатурі. В чому
витоки такого авторитету серед
колег-новаторів!
Справа в тому, що навіть один
винахід — подія у житті новатора.
На рахунку Сушка — 57 винахо
дів, понад 20 наукових публікацій,
безліч раціоналізаторських про
позицій. Він — заслужений вина
хідник Української РСР. Ми зараз
звикаємо до економічного мислен
ня, звикаємо міряти досягнення і
успіхи не титулами, е карбован
цем. Так от, економічний ефект
оід впровадження винаходів і рац
пропозиція Б. І. Сушка — близь
ко 2,6 млн. карбованців,.
Однак пропозиції, що він вислов
лював на республіканських плену
мах і всесоюзних з’їздах ВТВР
щодо розвитку госпрозрахунко
вих відносин між підприємствами
і новаторами, лише в роки пере
будови отримали юридичні права
в особі госпрозрахункових цент
рів новаторів, у створенні тимча
сових творчих колективів та інже
нерно-технічних кооперативів, які
він пропагував ще в 1982 році,
8 сьогодні головне а програмі
народного депутата — створення

умов для винахідників, Як еін сам
сказав:
— Якщо нам вдасться їх виріши
ти, це стане революцією в науко
во-технічному прогресі. Тому, що
нам треба Йти не слідами інших
країн, а впроваджувати — і як
найшвидше! — власні піонерські
винаходи і розробки, які вже є,
тільки треба створити умови для
їх впровадження. Лише тоді мож
на йти врівень з передовими дер
жавами світу.
— Борис Іванович, чому відкла
дається прийняття Закону про ра
ціоналізацію І винахідництво!
— Проект Закону був розданий
депутатам, але в ньому багато
недоробок. Судячи з усього, лю
ди, які працювали над ним, дале
кі від наших проблем. Зустрів
шись з М. І. Рижковим, ми по
прохали його не приймати Закон
на З'їзді, а спільно з комісією з
питань розвитку промисловості 1
енергетики, техніки і технології,
членом якої є й я, допрацювати і
передати на всенародне обгово
рення.
— Яке питання, на ваш погляд,
одне з головних, було вирішено,
або ж не вирішено на З’їзді)
— Не вирішено питання про
владу Рад. Менше диктату від
апарату, зробити владу Рад справ
ді народною, розширивши права,
повноваження, матеріалізувавши в
об’єктивну реальність.
— Ваше ставлення до москов
ської групи)
— Позитивне. Заслуговують на
увагу багато конструктивних пропо
зицій, котрі можна було б відра
зу впроваджувати, але в й такі,
котрі необхідно передати на ре
ферендум народу. Мені не сподо
балася думка, що в парламенті
повинні бути тільки вчені й спе
ціалісти, а виробники матеріаль
них цінностей повинні сліпо вико
нувати вказівки, Людина — <не ма
шина, що працює по заданому
режиму. Я за співробітництво, а
на за «дурнів» у парламенті, як
висловився один з народних де
путатів.
Вважаю, що Б. М. Єльцин —
прогресивна людина, він
потрі
бен з парламенті. Мільйони моск-

еичів віддали голоси за його конструктивні пропозиції щодо ролі
місцевих Рад, про відміну приві
леїв апарату, мене це теж при
ваблює. Підтримую рішення про
призначення його головою комі
тету з питань будівництва і архі
тектури, але вважаю, що всю вла
ду Б. М. Єльцину віддавати не
можна. Це моя особиста думка.
— Чи голосували ви за відміну
пільг депутатам) Маю не ув»з9
депутатські кімнати.
— Так, я голосував за Тх відмі
ну, зважаю, що вони нам не по
трібні.
— Ви можете дати оцінку скла
ду консервативних ї демократич
них сил у процентному шдношеннії
— По кількості виступів демо
кратичних сил було близько 80
процентів, а по реальному спів
відношенню сил, консервативних,
звичайно, більше.
Яка доля листа колективу
цеху № 7 нашого заводу з питань
про Держприймання)
— Я зробив депутатський
за
пит. Отримана відповідь від ко
лишнього Мінкольормету. Це пи
тання розглядається в Держстан
дарті. Треба пояснити, що в січні
цього року, рівно через рік після
того, як в сьомому цеху заводу
чистих металів було введено дер.
жавне приймання,, робітники цеху
звернулися 3 листом у Раду Мі.
ністрів СРСР про ліквідацію держ
приймання в Цеху, як зайвої конт.
ролюючо. ланки. Тобто колектив
пропонує замінити адміністративно-команднии метод підвищення
якост. продукції (а саме таким на
його думку є держприймання)’ на
•коном.чиий, Маю на увазі пере
ХІД на самоконтроль якості і Р
еведення двоступінчатої схеми перевірки продукції; контроль це.
новими контролерами з особисті
ми клеймами — вхідний
ліДприємства-споживача, тХ₽без
ВТК і Держприймання. Рішен®!
сміливе, при першому знай«.!
•
викликає багато заперечень л"8'
усякому разі є кілька в вле 0
аргументів на його користь

По-перше, це громіздкість нон«
тролюючого апарату: 200 чоловім
цехових контролерів, які переві
ряють 100 процентів продукції,
80 працівіників ВТК, що перевір
ють 5—10 процентів продукції.
Інженерів держприймання. Додат
кові витрати на утримання держ
приймання — понад 120 тис. нрб,
в рік.
По-друге, мабуть, і справді бу
ло б краще скоротити кількість
працівників держприймання до
4—5 чоловік і переорієнтувати її
на вивчення й аналіз претензій™
рекламацій споживачів, контроль
технології, вимірювальної технн
ки, на розробку заходів по під*
вищенню якості продукції. Таким
чином, мова йде про заміну фУ^”
Цій контролерів, які зараз викону*
ють працівники держприйманні
інженерною діяльністю.
Б.. І. Сушко теж вважає, що 4й®
нинішньому вигляді надбудов3 ні
потрібна, «вона відвернула від
робництаа багатьох досвідчені
спеціалістів».
Стосовно деяких інших наказ®
народний депутат СРСР Б. Іко сказав в одному Із своїх
терв ю місцевій газеті: «Д° Н8С
звертаються люди з тими боя#*
чими питаннями, з якими стик»*
ються, зокрема, у нашому м'ст!‘
Ц® питання роботи азтотранспо?4
ту, ремонту ШЛЯХІВ ТОЩОзвернення не за адресою. Це по
винні вирішуВати місцеві
вирішувати, не втрачаючи
адже наближаються вибори Ав
місцевих Рад, а у виборців У*®1
ДОсв,Д Участі у виборчій камла^
та и 3 їзд народних депутатів *•
Урок відвертості ? гласності
Демократії»,

8^ша Думка про
склад Верховної Ради?
"ро склад Ради висло8'1’
ДУМку. нопи попрацюю.

Розмовляла Я. ДЕРЕВ’ЯНКО'
т«п!ну<ча ово«’язки ред’"'
«м? бага’°тиражно1 газе’*
«Метал і люди» заводу мис«*’
метатв імені 50-"^ С?С₽.
м> СЭ!Т"ОВОДСЬК.
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РАДИМО ЗВЕРНУТИСЯ ДО МОЛОДІЖНОГО ГОСПРОЗРАХУНКОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ
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ТІЛЬКИ ТОДІ

Ц Е — «П О Г Л Я Д»!

Перший в Кіровограді

ви зрозумієте,
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молоді
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Ц Е — «П О Г Л Я ДИ

ЙЯ
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НАША АНКЕТА

1. Прізвище, ім’я та по батькові — «ПО
ГЛЯД».
2. Рік народження 1989.
3. Батьки — КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬК
КОМ ЛКСМУ ТА ПКТІ «ГРУНТОМАШ».
4. Керівник центру — Олександр Олек
сійович ПОЛЯНОВСЬКИЙ.
5. Телефони для дозідок — 2-76-52,
2-76-56, 2-76-39.
Вже нині ми готові запропонувати вам:

— відеоканал та кінозал на 200 місць, де
на вас чекають фільми на будь-який смак;
— зал комп’ютерних ігор, в якому до
ваших послуг понад 300 ігор, а ще — ком
п’ютери фірми «АТАРІ»;
— постійно діючу екскурсію «Із шухляди
Кіровоградської картинної галерей;
— виставку морської флори та фауни;
—літнє кафе.

И

НАШІ ЗАВДАННЯ
Діяльність центру «Погляд») спрямована
на підвищення соціальної активності молоді, організацію дозвілля, задоволення не-

обхідності молоді у спілкуванні, навчання
,
комп ютерній грамоті, моральне виховання.

НАШІ ПРИНЦИПИ
=» висока якість послуг;

сучасний рівень технічних засобів;

*

— госпрозрахунок (вміння рахувати гро
ші і не тільки);
— милосердя.

МИ ПРАЦЮЄМО ТУТ
що «..»о можл».к,ь
себе і нам не до смаку теорія «маленького

буси

гвинтика у великому механізмі».

звілля молоді «Погляд».

, 2 6 £. д£) зупин((м <Ще ₽р до_

ЦЕ — «ПОГЛЯД»!
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КАЛЕНДАР ЗУСТРІЧЕЙ «ЗІРКИ» У ДРУГОМУ КОЛІ

23 липня. «Зірка» — «Кристал».
26 липня. «Зірка» — «Чайка».
29 липня. «Зірка» •— «Океан».
З серпня. СКА Од. — «Зірка».
6 серпня. «Суднобудівник» — «Зірка».
9 серпня. «Кривбас» — «Зірка».
15 серпня. «Зірка» — «Шахтар».
18 серпня. «Зірка» — «Зоря».

чи

Починаючи з нинішнього фут
больного сезону лава запасних
кіровоградської «Зірки» зросла
ще на одне місце. Тепер на мат
чах кіровоградців поруч з трене
рами, гравцями, адміністратором,
лікарем команди можна побачити
Олега Шишкова. Він — менеджер
«Зірки».
— Менеджер. Що це — профе
сія, покликання чи щось інше! —
запитав у Шишкова кореспондент
«МК» під час однієї з домашніх
зустрічей команди.
— Мабуть, і перше, і друге, і
«щось інше». А конкретніше —
адміністративна посада. До не
давнього їй не приділялося ніякої

серпня. «Зірка» — «Маяк».
28 серпня. «Авангард» — «Зірка».
31 серпня. «Волинь» — «Зірка».
З вересня. «Нива» Тр — «Зірка».
8 вересня. «Зірка» — «Нива» Вц.
11 вересня. «Зірка» — «Поділля».
14 вересня. «Зірка» — «Полісся».
20 вересня. «Кремінь» — «Зірка».

ФУТБОЛЬНА ПРОФЕСІЯ-МЕНЕДЖЕР?
уваги. Та надворі вже рік вісімде
сят дев’ятий: госпрозрахунок, пе
рехід футболу на професійні рей
си, створення Спілки футбольних
ліг країни. І тому під усім має
Існувати солідна фінансова база.
— Вже понад півроку ти пра
цюєш в команді. Яка найбільша
трудність!
— Застаріле розуміння її при
значення. Менеджер може роз
поряджатися фінансами команди,
але не має... ніякої влади. У ньо
го більше обов’язків, ніж прав.
Та, гадаю, що це тимчасове яви
ще.
— А найвищий успіх!

Кіровоградське СПТУ № 2
імені Героя
Радянського Союзу
О. С. Єгорова

на 1989 навчальний рік
у групи зі скороченим
строком навчання

Училище готує кваліфікованих робіт
ників: на базі 8 класів зі строком навчан
ня 3 рони з таких спеціальностей —
центрифугу пал ьник-токар,
апаратник
випарювання-електрогазозварник,
апаратник варни утфеля-лаборант-слюсар,
електрик по обслуговуванню та ремон
ту електрообладнання,
слюсар контрольно-вимірювальних при
ладів і автоматики.
По закінченні навчання учні одержу
ють диплом про середню освіту; на базі
В класів зі строком навчання 2 рони —
сатураторний — лаборант хіманалізів-маляр,
апаратник дифузії-столяр,
різальник буряка-муляр.

Училище готу« кваліфіко
ваних робітників для базо
вого підприємства
тресту
«КІровоградбуд» таких спе
ціальностей:
столяр будівельний (юна

ки),

штукатур (юнаки і дівча

та),

муляр (юнаки).
Приймають юнаків і дівчат

з освітою за 10 нласів, а та

Кіровоградське

СПТУ № 6

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1989 — 1990 навчальний рік

на тані спеціальності:
НА БАЗ! 8 нласів —
верстатник широкого про
філю,
слюсар механоскладальних
робіт,
стсляр-верстатник по де
реву,
сл юсап-ремонтник,
НА БАЗІ Ю НЛАСІВ —
оператор верстатів з ЧПУ.
верстатник широного про
філю.
слюсар-Інстру ментальних,
електромонтер по обслуго
вуванню промислового облад
нання.
контролер
верстатно-слю
сарних робіт (ВТК),
нонтролер-касир ощадного
банну.
всіх
Строн
навчання на
10 місяспеціальностях
—
ців.
Приймаються юнаки 1 ДІвмата віком до ЗО років з се
вітою 8-Ю класів.
На
спеціальності електро
монтер
по обслуговуванню
промислового
обладнання,
контролер - касир ощадного
банну приймаються особи ві
ком від 17.5 року.
Встигаючим учням на баз!
10 класів
виплачується сти
пендія. на базі 8 класів учні
перебувають не на повному
державному утриманні.
Під час виробничої практи
ки учням
виплачується сти50
пендія і
нараховується
процентів від заробленої ни-

“ИДОУЗАЯВИ ДОДАЮТЬ:
1атестат,
_______
/-ПІПЛІІТПЛ
на-
свідоцтво НІ
про на
родження.
довідну з
ппоживзння. медичну довідку
(форма № 086-у). шість фото-

ЛЕФОН 4 05-01.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
22 липня 1989 РОКУ

—

— Те, що на життя я почав ди
витися зовсім іншими очима. Ро
бота в «Зірці» додала можливос
тей по-новому оцінити себе, свої
можливості. Адже часто-густо до
водиться приймати нестандартні
рішення, від правильності яких
залежить і успіх команди.
— Чи дало щось «Зірці» співро
бітництво з кооперативом «Фо
тон»!
— Поліпшилась матеріальна ба
за команди. Але не настільки, щоб
бути задоволеним до кінця. «Зір
ці» не вистачає статусу професій
ного клубу, а гра у госпрозраху
нок не може вивести команду з
прориву. До того ж, кооператив

не має повних юридичних прав на
команду.
_ Чи позначається це на сто*
сумках тренерів з гравцями!
— Безперечно. Адже вони не
можуть навіть скласти, юридично
го контракту з тим чи іншимили
цем. І команда не впевнен хз^о
той чи інший гравець не залишить
її під час сезону.
У мене було ще чимало запи
тань, але починався матч і Олегу
Шишкову належало бути поруч а
гравцями і тренерами. Там, біля
кромки футбольного поля, яка
розділяє пристрасті гри і пристрас
ті болільників.
Наш кор.

КАПІТАНІВСЬКЕ СПТУ № 10
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1989-1990 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ

кож осіб, зв ільнених у запас
з лав Збройних Сил СРСР.
Строк навчання — б міся
ців. Учні одержують стипен
дію 132 карбованці
на мі
сяць. їм надається гуртожи
ток.
Час навчання зараховує
ться до загального трудово
го стажу.
Початок занять — у міру
комплектування груп.
ЗВЕРТАТИСЯ НА АДРЕСУ
316026, м. Кіровоград, гул.
Червонозорівська, 23. Теле.
фони 7-14-17, 7-12-31. їхати
автобусами №№ 102, 114 до
зупинки «Вул. МІчурІна».

23 вересня. «Ворскла» — «Зірка».
26 вересня. «Нафтовик» — «Зірка».
6 жовтня. «Дніпро» — «Зірка».
9 жовтня. «Зірка» — «Динамо».
14 жовтня. «Зірка» — «Буковина».
17 жовтня. «Зірка» — «Закарпаття».
20 жовтня. «Зірка» — «Прикарпаття».

Курячі яйця необхідні
. _ ,, _ _
в __
_____ _ „ харчуванні
.
щоденному
дітей 1 дорослих. У них сконцентровані' усіі життєво
важливі харчові речовини в оптимальних співвідно
шеннях.
Поживні речовини яєць засвоюються організмом
майже на 100 процентів. Питома вага яєць у харчу
ванні повинна становити не менш яйця на день.
Жовтки яєііь — важливе джерело майже всіх віта
мінів, фосфору, мінеральних речовин, що сприяють
нормальному ростові і розвиткові організму дітей.
Білки яєць, як і м’яса, молочних продуктів, відрізня
ються високою харчовою і біологічною цінністю.
Куряче яйце — важливе джерело енергії для лю
дини.
В останні рони встановлено ще одну корисну влас
тивість яєць, а саме: їх сприятливий вплив на нерво
ву систему, що обумовлено наявністю амінокислот,
які містять сірку.
Ну, І ще один суттєвий фактор — яйця дуже смачні.
Яйця, які продаються у магазинах, проходять суво
ру ветеринарно-санітарну експертизу.
Шановні товариші! У гастрономах та
магазинах
споживчої кооперації ви можете завжди купити свіжі
курячі яйця.
ОБЛСПОЖИВСПІЛКА,

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Для перелічених спеціальностей
пра
цює вечірня школа на базі училища;
на базі 10 класів зі строком навчання
1 рін — слюсар контроільно-вимірювальних приладів і автоматики.
Вступники подають заяву на їм я ди
ректора із зазначенням обраної спеціаль
ності; свідоцтво або атестат про освіту
(оригінал); паспорт або свідоцтво про коа
родження{ якщо но виповнилося 16 рО^ДНО'
довідку з місця проживання та про ск/г^к
СІМ’Ї; шість фотокарток 3x4 см.
Всі учні перебувають на повному дер
жавному утриманні І забезпечуються
гуртожитком.
Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: 317400, емт Капітанівка Новомиргородсьного району, вул. Постишева.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ КООПЕРАТИВНЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1989—1990 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
на такі спеціальності:
продавець непродовольчих товарів;
продавець продовольчих товарів
з
умінням торгувати непродовольчими;
заготівельних
сільськогосподарських
продуктів та сировини;
пекар 3 розряду;
кулінар-нондитер 3 розряду.
Приймаються юнаки та дівчата із се
редньою спеціальною освітою віком від
17 до ЗО років, а на спеціальність прода
вець — Із середньою та восьмирічною
освітою.
Учням виплачується стипендія ВІД 55
до 75 крб.
Строн навчання на базі 10 нласів на

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 2
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
О. С. ЄГОРОВА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1989—1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує кваліфікованих робітників з таких спеціальностей:
на базі 8 класів, строк навчання 3 роки —
маляр будівельний (юнаки, дівчата),
лицювальник-плитковик; лицювальник-мозаїст (юнаки І
дівчата),
муляр-монтажник по монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій, електрозварник (юнаки),
слюсар по ремонту шляхових, будівельних машин 1 трак
торів (юнаки),
столяр будівельний, тесляр-па'ркетник (юнаки);
електрослюсар будівельний (юнаки),
електрогазозварник (юнаки),
кухар (дівчата);
на базі 10 класів, строк навчання 6 місяців
муляр (юнаки),
тесляр (юнаки).
Учні забезпечуються гуртожитком, триразовим харчуван-

КІРОВОГРАДСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ
ТЕХНІКУМ ІМЕНІ М. П. САЯ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1989—1990 навчальний рік
Технікум готує спеціалістів для системи споживчої коопе
рації.
ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ —
на базі 8 класів, спеціальності:
бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності.
Екзамени з російської або української мови (диктант),
математики (усно);
на базі 10 класів, спеціальності:
організація заготівель та товарознавство сільськогосподарських продуктів:
економіка та планування в галузях народного господарства;
бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської ді
яльності;
організація кооперативної торгівлі та товарознавство това-

спеціальності нулінар-кондитер — 2 р°.
]
ки, інших спеціальностях — 1 рік; на ба<
зі 8 класів — 3 роки.
Для вступу необхідно подати такі <донументи:
заяву на Ім’я директора училища Із
зазначенням обраної спеціальності;
атестат (оригінал) або свідоцтво про
закінчення 8 Ціасів;
шість фотокарток 3x4 см;
медичну довідку (форма No 086/у).
Адреса училища: 316015. м. Кіровоград,
вул. Уфімська, 22-а. Телефон 2-86-07. їха
ти автобусами NoNo 105, 107, 120, 112, 283
або тролейбусами NoNo 2, 6, 5 до зупинки
«Площа Дружби народів».

ням, двома комплектами одягу, підручниками. Під час ви
робничої практики вони одержують 50 процентів від заро
бленої ними суми.
Учням, що мають середню освіту, виплачується стипен
дія ЗО карбованців на місяць і проводиться доплата до рів
ня тарифної ставки (мінімального окладу) робітника 1 роз
ряду за рахунок коштів підприємства.
Училище розташоване в сучасних корпусах, є всі умови
для занять в гуртках, спортивних секціях.
Учні, які закінчать училище на «4» 1 «5», направляються
для подальшого навчання у вузи 1 технікуми.
Початок занять — 1 вересня.
Вступники подають тані документи: заяву на ім’я дирек
тора,
автобіографію,
документ про освіту,
свідоцтво про народження або паспорт
довідку з місця проживання та про склад сім’ї
медичну довідку (форма № 086/у)
шість фотокарток 3x4 см.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград вул ЧервоноЗорівсьиа 23. Телефони: 7-14-17. 7-12-81 7-12 72 7 §4 71,
7-12-21. їхати автобусами №» 102 114 по зупини« «Лул
Мічуріна» або тролейбусами №№ Ь 2 6 до зупи и «Вуддеталь» або «Вул. Короленка»
Д зупинки «ьуд
рів народного споживання.
вб° українсь«01 мови та Літератури

спеціальністю. На заочному

відділенні готіті

38 о6раною

ців товарів народного споживання бухгалтерів пТОВаРознавДо заяви на ім’я директора необхідно додати-^06™"5’
про
(оригінал)
мелииии
Д°Дати. документ
ти
Рри освіту
фотокартки
3x1X1
зТуд^оГ № °8Я’
хто працює).
V
РУДОвої книжки (для тих,
Документи приймають: на лєнма пін «і
сів - по 31 липня; на базі 10 класів - по^сеГпн * 6вЗІ ” КЛв'
відділення — по 10 серпня.
4 серпня; на заочне
Вступні екзамени: на денне відділення
, і
ня, на заочне (потоками) — 3 ю по зл
по 20 сеРп'
серпня.
'
3 10 п° 20 липня, 3 10 по 20
Технікум має гуртожиток.
Адреса технікуму: 316050 м
го, 13. Телефони: 2-36-96, 2-67-82
град» ВУЛ- Луначарсько-

і

/

ч

4

лефільму «З Новим роком». Із се
рії «ЗО випаднів майора Земана».
22.55 — Новини. 23.05 — Волейбол.
Міжнародний турнір пам’яті А. Чнниліна. Жінки. 0.30 — Новини.
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кий екватор». 19.25 — Про час І
про себе. Борис Пастернан ’9.45Вечіоня казка. 20.00 — На сесії
Верховної Ради
СРСР.
21.00
«Час». 21.40 — Прем’єра художньо
го телефільму «Заложник у Белла
Віста». Із серії «ЗО випаднів майо
ра Земана». 23.00 — Волейбол. Між
народний турнір пам’яті А. Чиниліна. Жінки. 23.45 — Новини.

А ДТ (І програма)

понеділок
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А НТ (І програма)
15.35
—
М.
Мусоргський. Во
кальний
цикл
«Пісні
і
танці
Смерті».
16.05
—
Фільм — ді
тям.
«Червона юрта». 17.10
—
«Пригоди кота Леопольда». Мульт
фільм. 1, 2, 3 серії. 17.30 — Доку
ментальні телефільми «Генеральна
лінія», «Госпрозрахунок,
початок
шляху». 18.10 — Прикмети фести
валю.
18.40 — Хвилини
поезії.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
Автопортрет. Ми і економіка. 19.45
— «Казка за казкою». Мультфільм.
20.00 — В. Азорников. «Ювілейне
танго».
Телевистава.
Прем’єра.
2100 ~ «Час». 21.40 — Людина і
закон. Правовий відеоканал. 23.10
— Сьогодні у світі. 23.25 — Сим
фонія вічності. Участь бере камернии оркестр Литовської РСР, ан
самбль старовинної музини «Тагарай» та ансамбль «Кантабеле». 0.05
— «Протистояння». Телефільм. 1 се
рія. 1.20 — Новини. 1.25 — Сторін
ки музичних вечорів. Телевізійний
концерт, 2.25 — «Лицедії».
Кіно
фільм за
участю
пантомімічної
групи В. Полунічх

А УТ
16.30 — Новини. 16.40 — Доку
ментальний телефільм «Сусіда по
любити зумій». 17.30 — Старти на
дій. 18.00 — Телефільм «Голосіївсьна
осінь».
18.10 — Реклама.
18.15 — «Інформаційна програма
«День за днем». (Кіровоград). 18.30
— «На київській хвилі» Інформа
ційний випуск. 19.00 — Актуальна
камера.
19.30 — Документальна
програма. 20.45 — На добраніч» ді
ти 21.00 — «Час». 21.40 — Все про
кіно. 22.50 — Вечірній віснин.

А ЦТ (II програма)
13.00 — Новини. 13.10 — «Роз
клад на післязавтра».
Художній
фільм з субтитрами. 14.35 — «1 му
зика звучала...». Виступ
духових
оркестрів. 17.00 — Новини. 17.10 —
Служу Радянському Союзу! 18.10
— «Дід Моооз і літо». Мультфільм.
18.30 — Реклама. 18.35 — Держтелерадіо Башкирської АРСР.
Про
грама
Башкирського
телебачен
ня. 19.45 — Вечірня казка. 20.00 —
На сесії Верховної
Ради
СРСР.
21.00 — «Час». 21.40 — Кінододаток до передачі
«Молоде
кіно».
22.30 — Новини. 22.40 — Ранкова
пошта (повтор).

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Ча
рівник Смарагдового міста». Мульт
фільм. З серія. 8.55 — В. Азерни«Ювілейне танго». Телевиста
ва. 9.55 — Це було... було... Ю 15
— Людина і закон. 11.45 — Співа
ють чоловічі робітничі хори і ан
самблі Росії.
15.35 - «Любов у
цьому віці». Художній телефільм.
1 серія. 16.35 — Прем’єра
доку
ментального телефільму «Дім
на
гарячій землі».
16.55 — Народні
мелодії.
17.10 — «Пригоди
кота
Леопольда». Мультфільм. 4 серія.
17.20 — До національного
свята
Республіки
Куба — Дня
націо
нального повстання. 18.00 — Між
національні відносини: історичний
досвід і проблеми,
18.45 •— Сьо
годні у світі. 19.00 — Рух без не
безпеки.
19.30 — «Вільний стрі
лець»
у Берліні». Художній теле
фільм. 24.00 — «Час». 21.40 — Фут
бол. Чемпіонат
СРСР.
«Динамо»
(Мінськ) —«Дніпро». 2-й тайм. 22.30
— Прем’єра документального філь
му «Віктор Астаф’єв. Нема
мені
відповіді». 23.35 — Сьогодні у сві
ті. 23.50 — «Я вам заспіваю». Піс
ні В. Матвєєвої у виконанні Г. Хомчйк. 0.25 — «Протистояння». Теле
фільм. 2 серія. 1.25 — Новини. 1.30
— Спортивна програма. 2.00
—
«Музина, літо, і ми».

▲ УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Доброго
вам здоров’я.
Експеримент
дні
пропетровських медиків.
9.50 —
Художній телефільм
«Затишшя».
1 серія. 10.55 — «Земле моя».
Великі проблеми малої річки, 11.35
— Все про кіно. 12.45
Новини.
м—.......
16.30 — Новини. 16.45
Для дітей. «Веселка».
17.15
"“/7
Народні
мелодії. 17.30 — Село і люди. Агро
фірма ім. Чкалова Новомиргород
ського району. (Кіровоград). 18.00
— Документальний фільм «Декіль
ка слів другу». 18.30 — Фільмконцерт «Дарую пісню». 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — «Над
вечір’я». 20.15 — Музичний моні
тор. Група «Сяйво». (Кіровоград на
Республіканське
телебачення).
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Чемпіонат СРСР з
футболу. «Динамо» (Київ) — «Ди
намо» (Москва). В перерві — 22.25
— Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
уково-популярні фільми. 8.55
—
Фільм-концерт 9.25 — Мультфіль
ми за казками П. Бажова. «Кам’яна
квітка». 9.55 — Французька мова.
1 рік навчання. 10.25 — Ритмічна
гімнастика. 11.00 — Новини. 11.10
— «Хвилі Чорного моря». Худож
ній телефільм. 6 серія. 12.25
—
Французька мова. 2 рік навчання.
13.00 — Новини. 13.10 — Кінодода• ток до передачі
«Молоде
кіно».
14.00 — Прем’єра документально
го телефільму «Рибка плаває по
дну...». 17.00 — Новини. 17.10
—
Прем’єра художнього
телефільму
«З Новим роком». Із серії «ЗО ви
падків майооа Земана». 18.30
—
«Дівчинка і лев». Мультфільм. 18.45
— Ритмічна гімнастика. 19.15
—
З наших фондів. На концеоті Дрез
денської штатскапели.
19.45
—
Вечірня казка. 20.00 — На сесії
Верховної Ради СРСР. 21.00 — «Час».
21.40 — Прем’єра художнього те

А ЦТ (І програма)

А ут
9.00 — Новини. 9.20 — Докумен
тальний фільм
”
---«Повернись
живим».
9.40 — Живе слово. Роде
наш красний,
10.25 — Художній
телефільм
«Затишшя». 2
серія.
У передачі
11.30 — Село і люди.
. ..
бере участь перший секретар Пол
тавського обкому
партії України
О. С.
Мянота.
12.00 — Новини.
12.15 — Телефільм «Обирай». 16.30
— Новини. 16.45 — Сонячне коло.
17.15 — До 50-річчя возз’єднання
Західної Унраїни з Українською
РСР у складі СРСР. «Портрети на
фоні долі».
18.00
—
Музичний
фільм «Шовкова косиця». 18.30 —
«На київсьній хвилі». Інформацій
ний випуск. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Оперативний
пост
АК. 19.40 — Інформаційна програ
ма «День за днем». (Кіровоград).
19.55 — Співають Гуденки. Болгар
ський фольклорний ансамбль кол
госпу ім. 40-річчя Жовтня Вільшанського району. (Кіровоград). 20.15
— Усім миром.
Громадсько-полі
тична програма. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Художній фільм
«Калина
черво
на». 23.25 — Вечір ки рісник. 23.55
— Міжнародний турнір з волейбо
лу. Фінальні
змагання.
Пам’яті
А. Чиниліна. В Києві. Жінки.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
уково-популярні
фільми. 8.55
—
«Перед концертом». 9.15 —- Мульт
фільми за казками П. Бажова. 9.35
— Німецька мова. 1 рік навчання.
10.25 — Прем’єра документального
телефільму «Один день радянсько
го солдата». 10.45 —- Співає Т. Хох
лова. 11.00 — Новини. 11.10
—
«Хвилі Чорного моря».
Художній
телефільм. 7 серія. 12.15 — «Джей
ранові острови». 12.30 — Німецька
мова. 2 рік навчання. 13.00 — Но
вини. 13.10 — «З Новим
роком».
Художній телефільм. Із серії
«ЗО
випадків майора Земана». 17.00 —
Новини. 17.10 — Прем’єра худож
нього телефільму «Заложник у Бел
ла Віста». Із серії «ЗО випаднів ма
йора Земана». 18.30 — Держтеле-

д ЦТ (І програма)
А ЦТ (І програма)

27 ЛИПНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Ча
рівник Смарагдового міста». Мульт
фільм. 6 і 7 серії. 9.15 — Футбол.
Чемпіонат СРСР.
«Спартак»
—
«Торпедо». 10.55 — Пісні на вірші
Сергія Острового. 15.35 — «Любов
у цьому віці». Художній телефільм,
З серія. 16.45 — «Із нами музина».
Концерт народного орнестру бая
ністів Палацу молоді. 17.15 — «При
годи кота Леопольда». Мультфільм.
6 серія. 17.25 — ...До шістнадцяти і
старші.
18.10 — Хвилина
поезії.
18.15
Влада — Радам. Регіональ
ний
госпрозрахунок і діяльність
місцевих Рад. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Пісня-89. 19.15 — Зу
стріч у Концертній студії Останкі
но з лінарем-психотерапевтом А. М
Кашпіровським. 21.00
—
«Час»^
21.40 — Зірки іспанської
опери.
П. Домінго. 22.35 — Екран друзів
(УНР, ПНР НРБ). 23.35 - Сьогодні
У св2?’ 23-55 — «Протистояння».
Телефільм. З серія. 1.10 — Новини.
1.15 ~ Російський музей. Радян
ський живопис. 1.50 — «Анюта».
Фільм-балет.

д

ут

9.00 — Новини. 9.20 — «Худож
ня панорама». Заслужений художнин Ф. Кричевський. 10.10 — По
сторінках дитячого гумористично
го журналу «Єралаш». 10.50 — Ху
дожній фільм «Калина
червона».
~ „Новини- 16.30 — Новини.
16.40 — Для дітей. «Веселка». 17.05
~~ „Реклама. 17.10 — Документаль
ний фільм «Зангула». 17.20 — На
родовладдя.
Депутати і екологія.
(Кіровоград).
18.00 — Телефільм.
«З ярмарку».
18.30 — Фільм-кон
церт «Мелодії сонячного
краю».
19.00 — Актуальна камера. 19.30 —
Заплановані зустрічі. (Кіровоград).
20.40 — На добраніч, діти! 21.00 —
«мас». 21.40 — ГЛолод‘жна студія
«Гарт». 22.55 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
уково-популярні фільми Ризької кі
ностудії.
8.45 — «Зоря
полів».
Фільм-концерт. 9.50 — За безпеку
руху. 9.55 — Іспанська мова. 1 рік
навчання. 10.25 — Документальний
фільм «Крізь безмовність». 11.00 —
Новини. 11.10 — «Хвилі Чорного
моря». Художній телефільм. 8 се
рія. 12.25 — Іспанська мова. 2 рік
навчання. 13.00 — Новини. 13 10 —
«Заложник у Белла Віста». Худож
ній телефільм. Із серії «ЗО випадків
майора Земана». 17.00 — Новини.
17.10 — Прем’єра художнього те
лефільму
«Послання з невідомої
країни». Із серії «ЗО випадків ма
йора Земана». 18.30 — Концерти
Будапештського весняного фести
валю. А. Кореллі. Кончерто-гроссо.
18.45 — Арена. Спортивна програ
ма. 19.45 — Вечірня казка. 20.00 —
На сесії Верховної
Ради
СРСР.
21.00 — «Час». 21.40 — Прем’єра
художнього телефільму «Послання
з невідомої країни». Із серії «ЗО
випадків майора Земана». 23.05 —
Наш сад. 23.35 — Оренбурзькі ве
чірки. 0.25 — Новини.

рівник Смарагдового міста». Мульт
фільм. 8, 9 і 10 серії. 9.25 - Екран
друзів. 10.25 — Зустріч в Концерт
ній студії Останкіно з лікаремпсихотералевтом
А.
М.
Кашпіровським. 12.10 — Живи, Земле! Еко
логічна програма. 15.35 — «Любов
у цьому віці». Художній телефільм.
4 серія. 16.35 — «Пригоди кота Ле
опольда». Мультфільм. 7, 8 і 9 серії.
17.05 — Про що співають діти Зем
лі. Фольклорний фестиваль в Ан
карі. 18.05 — Інтерсигнал. 18.35 —
Я. Сібеліус. Сумний вальс. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — Філософ
ські бесіди. Життя І пізнання.
19.55 — «Ворог респектабельного
товариства». Художній телефільм.
1 серія. Прем’єра. 21.00 — «Час».
21.40 — 2 серія художнього теле
фільму «Ворог
респектабельного
товариства». 22.55 — Це було... бу
ло... 23.15 — Сьогодні у світі. 23.30
— Новини популярної музики. 1.20
— «Протистояння». Телефільм. 4 се
рія. 2.27 — Новини. 2.35 — Телеві
зійне знайомство. Андрій ВсЗнесенсьний. 4.03 — «Я, звичайно, повер
нусь...». Концерт.

А УТ
9.00 — Новини. 9.30 — Альманах
кіноподорожей. 9.40 — «Стосується
кожного». У передачі бере участь
міністр зв’язку УРСР В. І. Делікат
ний. 10.55 — Виробнича гімнасти
ка. 11.05 — Документальний теле І
фільм «А місто стоїть над
Вол
гою». 11.35 — Молодіжна
студія
«Гарт». 12.50 — Новини. 16.30 —
Новини. 16.40 — Концерт дитячо
го танцювального колективу
Аб
хазії «Сихарулі».
17.10 — Доку
ментальний телефільм «1 люди по
вірили». 17.30 — Екологія — тур
бота спільна. Донецькі заказники
«Крива коса» і «Чорний жеребець».
18.00 — «Тиждень». Інформаційнопубліцистична програма.
(Кірово
град). 18.30 — «На київсьній хви
лі». Інформаційний випуск. 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — «Темп».
Телерадіопереклик з проблем
на
уково-технічного прогресу. 20.30 —
Українські
мелодії.
20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— «В рахунок 705». Концертна про
грама для
воїнів-інтернаціоналістів. 23.10 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
уково-популярні фільми. 8.45
—
Фестиваль балету у Свердловську.
9.25 — Мультфільми. 9.55 — Ан
глійська
мова. 1 рік
навчання.
10.25
—
«Зліт». Фільм-концерт.
11.00 — Новини. 11.10 — «Хто ти,
вершнику?».
Художній
фільм.
Вперше. 12.30 — Англійська мова.
2 рік навчання. 13.00 — Новини.
13.10 — «Послайня
з
невідомої
країни». Художній телефільм.
Із
серії «ЗО випадків майора Земана».
14.30 — Ритмічна гімнастика. 17.00
— Новини. 17.10 — Телестудії міст
РРФСР. «Море і берег». Програма
Калінінградської студії телебачен
ня. 18.00 — Ритмічна гімнастика.
18.30 — Мультфільм. 18.45 — Дійо
ві особи. Залишитися
людиною.
19.45 — Вечірня казка. 20.00 — На
сесії Верховної Ради СРСР. 21.00 —
«Час». 21.40 — «Циганський
ба
рон».
Фільм-концерт.
Прем’єра.
23.00 — НТД. Інформаційний
ви
пуск.
23.15 — «Фатальне
поба
чення». Художній телефільм. Пре
м’єра.

зо липня

29 ЛИПНЯ

28 ЛИПНЯ

6.30 — 120 хвилин. 8.30 — «Ча

26 ЛИПНЯ
6 ЗО — 120 хвилин. 8.35 — «Ча
рівник Смарагдового міста». Мульт
фільм. 4 і 5 серії. 9.15 — VIII Між
народний фестиваль телепрограм
народної творчості «Веселка». 9.40
— «Вільний стрілець» у Берліні».
Художній телефільм. 11.10 - на
вколо світу. Альманах. 12.10 Фут
бол.
Чемпіонат СРСР.
«Динамо»
(Мінськ) — «Дніпро».
2-й . тайм.
15.35 — «Любов у цьому віці». Ху
дожній телефільм. 2 серія. 16.35
Музична скарбниця. Твори Ф. Шолена. 17.15 — «Пригоди кота Лео
польда». Мультфільм. 5 серія. 17.25
— Прем’єра документального філь
му «Відкритий урок». 17.55 — ТелеЕко. Журнал. 18.25 -— Футбол.
Чемпіонат СРСР.
«Спартан»
—
«Торпедо». У перерві — 19.15
—
Сьогодні у світі. 20.20 — Музичний
ярмарок. 21.00 — «Час». 21.40 —
Пісні на вірші С. Острового. 23.15
—- Сьогодні у світі. 23.30 — «Алісія Алонсо на сцені і у житті». (Ку
ба). 0.00 — «Протистояння». Теле
фільм. 2 серія. Фільм 2. 1.25 —Но
вини. 1.30 — Зустріч в Концертній
студії Останкіно з кінорежисером
Р. Виковим. 2.30 — Це було... бу
ло...

симЯш

радіо Білоруської, РСР. «Білорусь

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Наш
сад.
9.05 — «Витівки^ Рамзеса».
Мультфільм. 1—4 серії.
9.45
—
Азербайджанська філармонія. Сто
рінки історії. 10.45 — Інститут лю
дини. 11.45 — Переможці. 12.45 —
Концерт татарської
фольклорної
музики. 13.10 — В країнах соціа
лізму. 13.40 — Поезія Б. Ахмадуліної. 13.55 — Фільм — дітям. «За:
гибель «Орла».
15.10 —
дзвіночки». Мультфільм. 15.20
Прем’єра документального
теле
фільму «Кола на воді». 16.10
—
Концерт Омського російського на
родного хору. 16.55 — «Борги на
ші». 17.25 — У світі тварин. 18.25
— Я люблю тебе, життя! 18.30 —
9-а студія. Телеміст Брюссель —
Москва. 19.30 — Фільми і ролі Ва
силя Шукшина. «Ваш син і брат».
Вперше. 21.00 — «Час». 21.40
—
Супутник телеглядача.
22.00
—
Після вистави. Вечір театральних
капуснинів. 23.15 — «До і
після
опівночі». 1.05 — «Протистояння».
Телефільм. 5 серія. 2.10 — Новини.
2.15 — «Юнона і Авось». Фільм-вистава. 3.30 — Це було... було^.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — Народні талан
ти. 10.20 — Для дітей художній
Фільм «Рудий, чесний, закоханий».
1 серія. 11.35 — Новини. 11.50 —
Музичний фільм «Поділитися доб
ротою». 12.55 — Доброго вам здо
ров’я. Відповіді на листи. 13.25 —
Циркова програма. 13.45 — 3 ук
раїнської класики. І. К. КарпенкоКарий. «Сто тисяч». Телефільм-вистава. 14.55 — Концерт творчої мо
лоді республіки. 16.45 — Скарби
музеїв України. К. Сомов.
«Пей
заж з веселкою». 17.00 — Суботні
зустрічі. Після маршу Мендельсона. 18.30 — Сатиричний об’єктив.
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— Оперативний пост «АК». 19.40 —
Концерт солістів Державного ака
демічного театру опери та балету
УРСР ім. Т. Г. Шевченка. 20.30 —
Прем’єра документального
теле
фільму «Державні діти». 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній телефільм «Стар
ший син». 1 серія. 22.45 — Вечір
ній вісник. 23.15 — «Робінзонада».
Гумористична передача.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — Сіль
ська година. 9.20 — За безпеку ру
ху. 9.25 — «Золота річка». Худож
ній фільм з субтитрами. 11.00 —
Новини. 11.10 — Спорт і особис
тість. Ігор Тер-Ованесян. 11.45 —
«Балерина на кораблі».
Мульт
фільм. 12.00 — Музика в ефірі. Час
тина 1. 13.00 — Новини. 13.10 —
Музика в ефірі. Частина 2. 14.10 —
Прем’єра документальних фільмів
із циклу «Земля тривоги
нашої».
14.55 — Я знову з тобою, Батьків
щино...
Літературна
композиція.
15.30 — Мультфільми. 15.55 — «У
пошуках загубленого скарбу». Ху
дожній телефільм. 1 серія. 17.00 —
МВС СРСР повідомляє.
17.10
—
2 серія художнього телефільму «У
пошуках загубленого скарбу». 18.15
— Телевізійний музичний абоне
мент. 19.05 — ..До шістнадцяти і
старші. 19.50 — Д. Брубек. Компо
зиція для двох фортепіано. 20.00 —
Вечірня назка. 20.15 — Здрастуй,
Аляско! 21.00 — «Час». 21.40
—
Фільми студій союзних республік.
«Дорога в пекло». 1 серія. Прем’є
ра. 22.55 — Відлуння: події тижня.
23.05 — 2 серія художнього теле
фільму «Дорога в пекло».

А ЦТ (І програма)
8.15 _ Ритмічна гімнастика. 8.45
— Тираж «Спортлото». 9.00
З
ранку раненько. Розважально-пізнавальна передача для дітей 10.00
— Служу Радянському Союзу! 11.00
— Ранкова пошта. 11.30 — Клуб
мандрівників. 12.30 — Дитяча ін
формаційно-публіцистична програ
ма. 14.00 — Музичний кіоск. 14.30
_ Здоров’я. 15.15 — Сьогодні —
День Військово-Морського
Флоту
СРСР. Виступ заступника міністра
оборони СРСР, Головнокомандую
чого Військово-Морсьним
Флотом
СРСР, адмірала флоту В. ЧернавІна.
15.30 — Прем’єра документального
телефільму «Дзеркало часу». 16.15
— «Біле верблюжа». Мультфільм.
16.35 — VIII Міжнародний фести
валь телепрограм народної твор
чості «Веселка».
«Сліди»
(Куба).
17.00 — Сільська година. 18.00 —
Міжнародна
панорама.
18.45
—
Недільний
кінозал.
Мультфільм.
«Історія з метранпажем». Коротко
метражний художній фільм. 19.35
— «Башта». Художній фільм. Впер- І
ше. 21.00 — «Час». 21.40 — Здрас
туйте, лікарю! 21.55 — Футболь
ний огляд. 22.25 — Рой Кларк Шоу.
000 _ «Той самий
Мюнхаузен».
Телефільм. 1 і 2 серії. 2.08 — «Хо- І
роший настрій». Кіноконцерт.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — «У неділю вран
ці». Інформаційно-музична програ
ма. 10.50 — «Руслан і Людмила».
Вистава. 12.05 — Новини. 12.15 —
Чиста криниця. Республіканський
телефестиваль дитячих фольклор
них колективів. 13.15 — Програма
«Братерство». Експедиція «Славу
тич». Передача II. 14.00 — Для ді
тей. «Канал «Д». 15.30 — Село і лю
ди. Переробна промисловість Ума
ні. 16.00 — Морська слава Вітчиз
ни. 17.00 — Ви нам писали.
Му
зична передача за листами гляда
чів. 17.30 — «Скарбниця пам’яті».
НІ Паустовський на Україні. 18.00
— Музичні зустрічі. 19.00 — Акту
альна намера. 19.35 — Запрошен
ня до серенади. 19.55 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Художній
телефільм
«Старший
син». 2 серія. 22.50 — Вечірній віс

ник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, ставай! 8.15
—
Кіножурнал.
8.30 — «Цигансьний барон». Фільм-концерт. 9.50
— Держтелерадіо Киргизької РСР.
10.40 — Маленький концерт. 10.50
— «Бабусин урок».
Мультфільм.
11.00 — Новини. 11.10 — Прем’єра
документального Фільму «Розстріл
на світанку». 11.30 — Клуб манд
рівників. 12.30 — Концерт оркест
рів народних інструментів Москви.
13.00 — Новини. 13.10 — На екра
ні служба 01. 13.35 — Показують
театри країни. М. Фрейн. «Театр».
Фільм-вистава. 15.50 — «День на
родження». Мультфільм. 16.00
—
Чемпіонат США з баскетболу серед
професіоналів НБА. 17.00 — Нови
ни. 17.10 — Кінопубліцистика со
юзних республік.
Документальні
фільми «Де ж та криниченьна...»,
«Сільські». 17.50 — Реклама. 17.55
— Футбол. Чемпіонат СРСР. «Ди
намо» (Москва) — «Спартак». У пе
рерві — 18.45 — Спорт для всіх.
19.50 — Виступає ансамбль «Сузор’я».
20.00 — Вечірня
казка.
20.15 — Кіножурнал. 20.25 — Ест
радна палітра Туркменії. 21.00 —
«Час». 21.40 — Здрастуйте, лікарю!
21.55 — Ілюзіон. «Попіл і діамант».
Художній фільм. 23.55 — Це хви
лює світ.

УВАГА!

КОНКУРС!
Дорогі друзі, вам доводилось розв'язувати
кросворди, вміщені на нашій 12-ій сторінці «На
дозвіллі»! Ви помітили, що заповнити всі клітинки
було не так і просто! Ці кросворди прислали нам
на конкурс, що був оголошений редакцією. У лис
тах читачі висловлюють побажання продовжити
його. Сьогодні ми оголошуємо конкурс ребусів І
чайнвордів. Спробуйте себе і в цьому цікавому
жанрі! Кращі Із запропонованих вами ребусів і
чайнвордів будуть надруковані в «Молодому ко
мунарі». Автор найцікавішого І найнезвичайнішого одержить грамоту редакції і оригінальний приз.
Чекаємо ваших листів.

НА ДОЗВІЛЛІ
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ДИВНО,

Сьогодні друкуємо ребус-«горішок».

Не відкриваючи олівця від паперу і не проводячи по одній лінії двічі, спробуй
те намалювати цей візерунон для вишивки.

РЕВНИВІ ВИ ЧИ НІ?

иорадиі

ЦІКАВО,

ВСЕРЙОЗ

У
Великобританії
проводяться змагання з
ловлі... дощових черв’я
ків. Учасники протягом
півгодини порпаються в
калюжі площею 9 кв. мет
рів. Минулорічний чем
піон за цей час видобув
із води і намулу 85 чер
в’яків.
0 В одному з еква
дорських містечок ста
ло модним вибирати іме
на дітям по географічній
карті. Сподобалася бать
кам назва якоїсь далекої
річки чи гірської верши
ни — давай її в метрику
дочці чи сину. Місцеві
власті заборонили
це
робити після того, як
один із батьків захотів
дати своєму хлопчикові
ймення Постскриптум —
не географічне, але звуч
не,
0 Англійські
вчені
створили будильник, кот
рий перериває сон у
певний час не звуком, а
запахом фруктів, кофе,
цитрусових. Виявляється,
деякі аромати сприяють
пробудженню.
0 Італійські майстри
одягу знайшли чудовий
спосіб
забезпечувати
свої
вироби модними
гудзиками. Для цього
вони
використовували
монетки в 10 лір — це
обходилося значно де
шевше, ніж придбання
готових гудзиків.
Для
кого інфлянція — біда, а
для кого і благо.
Медики зі штату Мічіган (США) пересадили
19-річному юнакові
на
місце відірваного в ре
зультаті виробничої трав
ми великого пальця ру
ки великий палець його
ж ноги і запевняють, що
пацієнт після одужання
практично не відчує заміни.
і
О Поліція західнонімецького міста Фргдберг
придбала за невеликі
.гроші два розбитих у ка
тастрофі
автомобілі і
встановила при в’їзді в
місто, Угледівши поніве
чене залізо, водії мимо
волі збавляють швид
кість — без усяких штра
фів і попереджень.

явявязаявя

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

ДЛЯ ТИХ, ХТО ЗБИРАЄТЬСЯ ВСТУПИТИ У ШЛЮБ
Відповісти на це непросте питання допоможе ось
такий тест:
1. чи вважають вас друзі ревнивою?
а) Так.
б) Не знаю.
Ніхто так
2^ Уявіть,
Уявіть,
щоне
вивважає.
замужем, чоловік
повернувся з
що
ви
замужем.
Чоловік повернувся
роботи о»
на ».«•»•
кілька
пізніше,
звичайно...*
риииіп
------ годин
.. - ---. ніж
г
....... .
чот-г. о’ипппгнптп
по яатпнмапгг
а) Одразу почнете з всовувати, де затримався?
б) Почекаєте, поки сам усе пояснить?
в) Настільки довіряєте чоловіку, що це взагалі
не цікавитиме?
3. Чи здатні ви довірити комусь сумніви і підозри щодо відданості вашого коханого?
а) Чому О і не поділитися з кимось, що тут поганого?
б) Так, довіряю, але тільки найближчій подрузі.
в) Нікому і ніколи.
4. Чи згодні ви із твердженням: ті, хто здатним
на сильні ревнощі, звичайно прагне вивільнитися.
а) Категорично не згодна.
б) По-різному буває.
в) Повністю згодна,
5. Чи норма ддя людини; бути ревнивим?
а) Так, це норма.
б) До певної міри.
в) Хворобливі ревнощі із нагромадженням яки
хось фантастичних вигадок і марень не можу вва
жати нормою.
6. Ви із хлопцем прийшли на молодіжний вечір.
Він запросив до танцю іншу дівчину. Ви роздрато
вані?
а) Ще б пак!
б) В залежності від її зовнішнього вигляду.
в) Не бачу особливого приводу для роздрату
вання.
7. Чи вважаєте допустимою ревність у невелич
кі х дозах?
а) Ревність шкідлива у будь-яких дозах.
б) Важко відповісти.
в) Невеличкі дози ревнощів цілком допускаю.
8. Хто, на ваш полляд, більш ревниві, чоловіки
чи жінки?
а) Напевне, представниці «слабкої статі».
б) Безумовно, чоловіки.
в) Точної відповіді не знаю.
9. Наскільки сильно впливають ревнощі на сто
сунки в сім’ї?
а) Ніяк не впливають.
б) Можливо, трохи і впливають.
в) Сильні ревнощі підривають основи сім’ї, мо
жуть привести і до розлучення.
10. У народі кажуть: «Ревнує — значить, кохає».
Ви згодні із таким визначенням?
а) Безумовно.
б) У житті по-різному трапляється.
в) Кохає, та насамперед, себе самого...
Тепер підрахуємо бали. За варіант відповіді «а»
запишіть собі «0» балів, «б» — 1, «в» — 2 бати.
0 — 7 балів. Ревність у невеликих дозах можна
порівняти із щіпкою солі, у великих — з отрутою.
Ви хворобливо ревниві.
8 — 13. Ви помірно ревниві. Можливо, ревнощі
стануть на шляху до вашого щастя. У майбутньо
му сімейному житті вірогідні сварки, образи, ви
кликані підозрами, що не матимуть під собою ні
якого грунту.
14—20 балів. Немає сумніву: хоч ви І здатні до
прояву ревнощів, та легко можете їх перебороти,
вмієте володіти собою.

Невеличкий качан цвіт
ної капусти
розділити
на частини, вимити і протушити 15 хвилин у підсо
леній воді, з таким роз
рахунком, щоб за цей
час встигнути обдати ки
п’ятком три
помідори,
зняти з них шкірку і роз
різати на 8 частин. Ма
леньку цибулину почис
тити, вимити і нарізати
кубиками, додати потер
ту морквину, 1 чайну

ЦВІТНА
КАПУСТА
лежку натертої моркви
залишити для прикраси.
Цибулю злегка обжари
ти в розігрітій олії (1 сто
лова ложка). Потім доба
вити моркву і помідори
і тушити 10 хвилин, влив
ши 5 столових ложок
овочевого чи м’ясндго
бульйону. Добавити
*/2
чайної ложки сиропу і за
смаком гіркого перцю.
Полити соєвим соусом і
лимонним
соком, все
збити міксером. Доміша
ти у соус 10 г обчищено
го і помеленого мигда
лю і полити соусом ка
пусту. Можна добавити
ростки соєвих бобів або
квасолі.

СТУДІЯ ГАРАНТУЄ...
якісну роботу.

А оплату її виконавцям!
У гайворонських шанувальників музики свято
нарешті при районному будинку культури відкри• звукозапису. Ініціатором
СТВО
лась своя студія
РЕННЯ став ентузіаст-меломан Сергій Ткачук. Він
з помічниками — ведучим міського дискоклубу
«Камертон» Вячеславом Волощуком та Валерієм
Кубком — отримавши згоду та практичну допо
могу в придбанні апаратури з боку завідуючого
відділом культури райвиконкому В. В. Панченка,
активіно взялися за роботу.
Характерна деталь. Коли,
приміром, у сусід
ньому Ульяновському районі така ж студія с фі
ліалом обласної і функціонує від об єднання
«Ремпобуттехніка», то гайворонська стоїть на ба
лансі відділу культури. Займається вона наданням
платних послуг як організаціям, так і всім бажаю
чим. Правда, через загальновідомий касетний де
фіцит музичні записи виконуються переважно на
матеріалі замовників.
Високу якість і виконання роботи в строк, сту
дія, як кажуть, гарантує. Для цього тут є всі мож
ливості: стереомагнітофони і приставки до них,
підсилювачі, акустичні системи, інша апаратура.
Чимала в студії і фонотека. В ній зібрані кращі
записи вітчизняних та зарубіжних лідерів поп-і
рок-музики, провідних ансамблів. Серед останніх
надходжень, зокрема — нові магнітофонні аль
боми груп «Фрістайл», «Механічне піаніно», «Ага
та Крісті», «ДДТ», «Ласковый май», виконавців —
Д. Малікова, I. Ніколаєва, О. Глизіна. Достатньо
тут і симфонічних творів та фольклорної музики.
— Бути в курсі музичної моди, — говорить
С. Ткачук, — привертати увагу хорошими записа
ми, які особливо популярні ІНЄ тільки серед мо
лоді, але й людей старшого віку нам допомага
ють творчі контакти з іншими студіями звукоза
пису, а також кооперативами Москви, Києва, Ле
нінграда, ряду міст Прибалтики.
З кожним днем зростає кількість замовників у
цієї студії, впевнено збільшується її виручка. Та
досі не вирішене питання з оплатою для Сергія
Ткачука: він працює на добровільних засадах.
Дивно: студія приносить прибуток, йому ж не ви
платили ні копійки. Коли це непорозуміння буде
з’ясоване?

ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКИИ КАРБОВАНЕЦЬ
Коли хтось із знайомих довідується, що я
колекціоную і вивчаю старі паперові гро
ші, то часто пригадують, як ламали стару
хату і знайшли скриньку. Розбурхана уява
малювала золото і коштовності, а в скринці
виявились нікому не потрібні і нічого не
варті папірці. Частина з них пішла малю
кам для забави, останні — в полум’я. А по
дібні знахідки, потрапивши в руки дослід
ників, можуть розповісти багато цікавого.
Найчастіше паперові гроші, які знаходять,
ховали під час революції і громадянської
війни. Час тоді був непевний, навкруги гу
ляло стільки озброєних банд, що не ховали
гроші хіба що тільки ті, в кого їх не було.
А паперові гроші тоді були у всіх.
Вже в перший рік імперіалістичної війни
в Росії з обігу зникли і осіли у населення
спочатку золоті, а потім срібні і мідні мо
нети. їх замінили різнокольорові папірці І

ші, працювали і вдень, і вночі. Багатоміль
ярдні внутрішні і зовнішні займи не ряту
вали країну від інфляції. Напередодні
лютневої революції маса паперових грошей
в обігу була вже в шість разів більша, ніж
влітку 1914 року. Ще більшого розладу за
знала фінансова система Росії при Тимчасо
вому уряді.. В кінці 1917 року кількість па
перових грошей в обігу збільшилась вже
в 17 разів.
У спадок молодій Владі Рад діста-.ась розвалена економіка і вкрай розладнані фінанси. А тут ще громадянська війна, Грошова завірюха набувала шалених обертів.
Створюється
4 нові грошові фабрики.
Друкуються з наростаючою швидкістю ста
рі «романівки», «керенки», «думські», нові
розрахункові знаки. Проте
спостерігався
на перший погляд досить дивний факт —
чим більше паперових грошей надходило
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набували астрономічних розмірів,
гроші
продовжували осідати у населеніня.;
Виникали труднощі при транспортуванні ____
_
великих
мас паперових грошей з центру у віддалені
райони країни. Возити їх доводилось ваго
нами по охопленій полум’ям громадянської
війни країні. Тому уряд дозволив тимчасо
во випускати гроші окремим республікам і
містам. Крім того на свій розсуд випуска
ли свої гроші ТІ, хто не визнавав Радянську
владу, боровся проти неї (Колчак,
Вран
гель, Юденич, іінші). Друкували гроші' та
кож численні підприємства, організації
і
навіть приватні особи. За роки революції
громадянсько, війни було випущено" 6^1
ше десяти ТИСЯЧ різних видів грошей
;
замінників. Не обійшла стороною ця гоо
шотворчість І наш край.
4
ро"

В. ПОСТОЛАТІЙ.
(Далі буде).
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