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Хлібороби Кіровоградщини
від
правили у засіки
Батьківщини міль
йон тонн зерна.
Найвищий урожай
ранніх зернових —близько 40 центне
рів з гектара —>
зібрали трудівни
ки Онуфріївського,
Ульяновсько
го, Голованівського,
Новоукраїнського, Олександрівського,
Олек
сандрійського ра
йонів. Із загальної
кількості продано
го зерна — 1300
тонн твердого, 14
тисяч тонн — силь
ного і понад 070,
тисяч тонн — цін
ного.

ЖУРНАЛІСТ ЗНОВУ ТИМЧАСОВО ЗМІНИВ
ЄГЕРІ —

ПРОФЕСІЮ —

БАГАТОДІТНЕ СІМ'Ї... МИЛО ДИВИТИСЯ ЗБОКУ НА ЩЕБЕ>
ТАННЯ МАЛЮКІВ ДОВКРУГ МАТУСІ. А ЩО ЗА ФАСАДОМ
ЕКЗОТИКИ? —

р
П

ДІАЛОГ З ЧИТАЧЕМ: РЕЗОНАНС, КОНСУЛЬТПУНКТ, ОГЛЯД

О

ПОШТИ СЕКТОРУ КУЛЬТУРИ І МОРАЛІ —

У

НЕ ЗНАЄМО, ЩО РАНІШЕ РОБИЛИ НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКІ
СВЯЩЕНИКИ В ЦЕРКОВНОМУ ПІДВАЛІ. НИНІ ВІН ПУСТУЄ,
ХОЧА РАЙКОМ КОМСОМОЛУ, БУЛО, «ЗАЇКНУВСЯ», ЩОБ ТАМ
ВІДКРИТИ МОЛОДІЖНЕ КАФЕ... —

НАЗУСТРІЧ ВСЕСОЮЗНОМУ СТУДЕНТСЬКОМУ ФОРУМУ—

АНКЕТА «МК»-90, ЦІКАВИНКИ, КРОСВОРД,
КЛУБЕ «НА ДОЗВІЛЛІ» —

ПОРАДИ — У 1 /
|£

На Пленумі ЦК ВЛКСМ
Необхідність докорініних
$мін у комсомолі — про це
(Ішла головна розмова на
VIII Пленумі ЦК ВЛКСМ,
(ікий відкрився 28 липня в
Москві.
У доповіді «Про станови
ще у ВЛКСМ» перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ В. І. Ми
роненко відзначив, що для
рішучого оновланіня моло
діжної Спілки треба буде
визначити перспективи ді
яльності і політичні плат
форми, на основі
яких
здійснюватиметься співро-'
рітництво комсомолу з пар
тійними, державними, гро
мадськими і молодіжними
організаціями.
Учасники Пленуму вели
сьогодні дискусії з трьох
перших
пунктів
порядку
денного: про становище у
ВЛКСМ, про діяльність Бю
ро і Секретаріату ЦК ВЛКСМ
після XX з'їзду ВЛКСМ, про
XXI з'їзд ВЛКСМ.
Промовці підкреслювали,
що зміни у ВЛКСМ поки що
явно відстають від темпів
Суспільних
перетворень,
Сподівань І запитів комсо
мольців. Наростають кри
зові явища. Це, зокрема,

виявляється в падінні авто
ритету і впливу ВЛКСМ на
молодь, у зростанні недо
вір’я до комсомольських
органів. Дедалі більше мо
лодих людей виходить із
Спілки, а значна частина
членів ВЛКСМ перебуває в
ній лише формально. То
му необхідно привести ді
яльність
і
організаційну
структуру ВЛКСМ у відпо
відність з реальною полі
тичною і економічною си
туацією в країні, з обста
новкою в молодіжному ру
сі. При цьому треба забез
печити справжню самостій
ність первинних комсомоль
ських організацій.
У виступах більшості про
мовців
було висловлено
підтримку пропозиції скли
кати XXI з’їзд ВЛКСМ на
весні 1990 року.
Для обговорення на Пле
нумі подано чотири проек
ти
концепцій
програми
ВЛКСМ і три моделі стату
ту ВЛКСМ. В усіх проектах
у тій чи іншій формі під
креслюється, що час зацентралізованих, одержавлених
структур минув, що МОНОч
полія в молодіжному русі,

як і в будь-якому Іншому,
веде до застою.
На Пленумі говорилось
про доцільність підтримати
пропозицію про утворення
Ленінської
Комуністичної
Спілки Молоді РРФСР, скли
кання Всеросійської комсо
мольської конференції.
Не «складні і неоднознач
ні процеси», а кризовий
стан — так більшістю голо
сів охарактеризував
VIII
Пленум ЦК ВЛКСМ сьогод
нішнє становище комсомо
лу. Зміни в комсомолі явно
відстають від перебудовних
процесів суспільства. Падає
авторитет організації і при
плив до неї свіжих сил.
Комсомольські комітети ді
ють не завжди наступально,
а їх рішення мають поло
винчастий характер. Тому у
виступах деяких учасників
Пленуму прозвучала навіть
більш різка оцінка: «не кри
за, а агонія».
У резолюції «Про стано
вище у ВЛКСМ і поточний
момент Пленум принципо
во розставив акценти: при
вести у відповідність з ре
альною політичною і еко
номічною ситуацією у краї-

ні ціліг завдання і організа
ційну структуру Спілки. За
безпечити справжню само
стійність первинних комсо
мольських організацій.
У розділі про взаємовід
носини комсомолу I парті
сказано, що ВЛКСМ працює
під ідейним керівництвом
КПРС, але одночасно ви
ступає за повну організацій
ну самостійність своєї Спіл
ки. При цьому недопусти
мий диктат з боку партій
них працівників, їх втручан
ня
у внутрішні
справи
ВЛКСМ.
Висунуто пропозицію про
проведення спільного Пле
нуму ЦК КПРС і ЦК ВЛКСМ
з проблем молоді.
Пленум
звернув увагу
комсомольців на те, що за
гострення міжнаціональних
проблем — на руку антисоціалістичним,
корумпова
ним силам, і це ставить під
удар успіх перебудови.
У постанові «Про розроб
ку нової редакції. Статуту
ВЛКСМ» Пленум запропону
вав визначити і розмежува
ти компетенцію центру І
місць, розширити самостій
ність ЛКСМ союзних рес-

«Артек» збирає
друзів
Прапорами
прикрашені
вогнищеві майданчики дру
жин
Всесоюзного
піонер
ського табору «Ар-^ек» імені
В 0. Леніна. Цілий
місяць
Проведуть тут, на міжнарод
ній літній зміні, чотири ти
сячі дітей 5 більш як 70 дер
жав Європи, Азії, Африки,
Америки
і всіх
республік
Радянського Союзу.
Нинішня зміна проходить
під девізом «Земля — наш
спільний дім». У політклубах обговорюються питання
участі дитячих і юнацьких

організацій у русі за мир і
роззброєння, конвенція про
права дитини проблеми енології. У програмі також свя
та пісні і танцю, народних
ігор, антивоєнні мітинги.
Головною
подією
зміни
стане міжнародний «круглий
стіл» з проблем
виховання
дітей. За ним зберуться пе
дагоги, лікарі,
журналісти,
письменники, керівники ди
тячих і юнацьких організа
цій. Зміна завершиться кар
навалом миру «Дружать діти
на планеті».

С. ЖУТОВ,
кор. РАТАУ,

Кримська область.

депутатіз CPC? J
результати ро5оти
депутатів від ВЛКСА*
шість депутатів
домили належною4/'^
всю гостроту Пробл/**
ЛОДОГО покоління, ц **
на долю країни. ’
Пленум підтримка >
зиції комсомольської
нізацій РРФСР про
ня російського
Гострі дискусії ро\7'*А
лись навколо проекту^*
станови Пленуму «Прк^
з’їзд комсомолу Лгт3иЛ:і
відомо, цей форум 0,о*
сив незаконною по-т*
Бюро ЦК ВЛКСМ
жовтня 1940 року non п ’
няття до ВЛКСМ "Ц*

тичних СПІЛОК МОЛОДІ
Латвії та Естонії. Обтм’*'
рення цієї проблеми 3=,^’
шилося пізно авечеоІ’ •••
липня.
На Пленумі виступиа Чг.„
Політбюро ЦК КПРС
ретар ЦК КПРС В. А.
ведєв.
У роботі Плен/мА^
участь кандидат у
J
Політбюро цк кпрс
тар ЦК КПРС Г. П. Ра2.'Х
ський.

сніданку або обіду півскибочки, і ту загорнув у
пакетик і в кишеню. Дорогий там хліб, не кожне,
му вволю доступний. Я не про те, щоб у нас хліб
дорожче продавали. На закордонний лад жити
не будемо. А от ощадливості навчитись не м2а.
дить. Тому, що наше народне багатство — 80Н0
теж від ощадливості. Та й совість повинна а лю.
дині говорити.

В обкомі ЛКСМ України
Відбулося розширене засідання бюро обкому ком
сомолу, на якому було розглянуто питання «Про ро
боту комітетів комсомолу області по профілактиці
правопорушень серед окремої частини молоді і не
повнолітніх у першому півріччі 1989 року». У роботі
бюро ОК ЛКСМУ взяли участь відповідальні праців
ники обкому партії, УВС облвиконкому, обласної
прокуратури.
Відзначено, що міськкоми, райкоми комсомолу
слільіно з органами міліції, народної освіти провели
певну роботу по поліпшенню ідейно-морального,
правового виховання, профілактики правопорушень
серед неповнолітніх і молоді. При обкомі комсомо
лу створено центр профілактики правопорушень.
Відновлено роботу оперативних комсомольських за
гонів в ряді районів.
Разом з тим комітети комсомолу області серйозно
недопрацьовують у питаннях профілактики правопо
рушень серед молоді. У ряді міськкомі^ і райкомів
ЛКСМУ фактам пияцтва, правопорушень комсомоль
цями, що є грубим порушенням Статуту ВЛКСМ, не
дається належної оцінки. У першому півріччі ц. р. у
порівнянні з відповідним періодом минулого року
збільшилась кількість школярів, притягнутих до кри
мінальної відповідальності. Слабо використовуються
для профілактичної роботи з неповнолітніми, які
стоять на обліку в інспекціях у справах неповноліт
ніх, військово-патріотичні клуби, оборонно-спортивні
табори. Ще незадовільно працюють комсомольські
оперативні загони дружинників у Добровеличківському, Петрівському, Маловисківському, Кіровському
м. Кіровограда районах.
Робота комітетів комсомолу по профілактиці пра
вопорушень і боротьбі з негативними явищами слабо
аналізується на місцях, на засіданнях бюро міськко
мів і райкомів комсомолу. Не заслуховуються звіти
шефів-комсомольців тощо.
За незадовільну роботу по правовому вихованню
молоді, відсутність контролю за діяльністю комітетів
комсомолу з питань профілактики правопорушень,
слабке реагування на факти негативних проявів се
ред молоді другому секретареві Петрівського рай
кому ЛКСМУ В. Прокопенку оголошено сувору до
гану, а другим секретарям Ленінського райкому
м. Кіровограда О. Ткаченку, Кіровського I. Ермако
ву, Олександрійського О. Ткаченку, Бобринецького
О. Пономаренку, Маловисківського О. Воронюку,
Устинівського Л. Бугайцовій оголошено догани.
Бюро обкому комсомолу зобов’язало міськкоми,
райкоми ЛКСМУ спільно із зацікавленими організа
ціями вжити заходів по високоякісному проведенню
операцій «Турбота», «Сім’я і діти», виконанню дво
річної програми взаємодії комсомольських організа
цій з органами внутрішніх справ. Необхідно доко
рінно поліпшити індивідуально-виховну профілак
тичну роботу з «важкими» підлітками. Щокварталь
но проводити навчання і обмін досвідом роботи
шефів-комсомольців, громадських вихователів. Звер
нуто увагу на розширення сітки самодіяльних об’єд
нань молоді і підлітків, військово-патріотичних клу
бів тощо.
Редакції газети «Молодий комунар» рекомендова
но ширше висвітлювати питання профілактики право
порушень серед неповнолітніх і молоді.
Бюро обкому комсомолу розглянуло ряд інших
питань внутріспілкового життя.

публік аж ДО
можливості мати св«'<тату
ти і концепції розвитку.
Програма комсомолу має
й т ' оозрахована на всі на
бути Розн°
говориться
тегорі» МОЛОДІ,
В постанові Пленуму про
Розробку Цього документа.
Вона повинна відповідати
В Питання — ЩО КОМСОМОЛ
дає кожній МОЛОДІЙ людиж.
5 НІЙ необхідно сформулю
вати завдання комсомолу
’^відношенню до політики,
Економіки, соціально, сфепи культури, екологи.
Р Резолюція «про перебу
дову міжнародної діяльнос
ті ВЛКСМ» відзначає, що ця
діяльність повинна орієнту
ватися на задоволення по
треб радянської молоді че
рез співробітництво в сфер'
освіти, комп’ютеризації та
професійної підготовки. ЩО
ж до прав молодих людей,
то тут треба виходити з під
писаних нашою країною ві
денських домовленостей.^
” Назрілі молодіжні пробле
достатньої
ми не дістали
.
народних
уваги на З’їзді
депутатів,~ відзначається в
резолюції Пленуму" «Про
підсумки З’їзду народних

РІК 1971

ПЕРВІСТОК КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ

...Посеред степу, іна мальовничому правобереж
жі Південного Бугу зводиться великий металур
гійний комплекс. Це про нього в Директивах XXIV
з’їзду КПРС на нову п’ятирічку сказано: «Закін
чити будівництво Побузького нікелевого заводу».
Новобудова дев’ятої п'ятирічки справді незви
чайна. Завод, хоч і називається (нікелевим, однак,
в його цехах виготовлятимуть зовсім нову про
дукцію. Така до цього часу не випускалась у Ра
дянському Союзі. Це — феронікель, який почнуть
широко застосовувати для виплавлення низьколегованих сталей. Він широко застосовуватиметься
в процесі виготовлення сплавів для гальванічно
го покриття різних виробів.
В. КРАМАРЕНКО, Ю. ГУЛЕНКО.

10 липня.
БУДЕМО ГІДНИМИ ВЕЛИКОЇ ТУРБОТИ ПАРТІЇ!
Велика розмова про те, як краще вирішити зав
дання, поставлені партією перед вищою шнолою,
як зробити це швидше, відбулася на Всесоюзному
зльоті студентів в Москві 19 жовтня. Молодь вузів
з великою
увагою вивчає
матеріали
виступу
Л. І. Брежнєва, доповідей В. П. Єлютіна, Є. М. Тяжельникова. Студенти нашого міста вважають, що
нинішній форум відіграє велику роль у винонанн!
завдань, накреслених XXIV з’їздом
КПРС і XXIV
з’їздом КЛ України.
Зараз в аудиторіях і гуртожитках, бібліотенах І
читальних залах йде жваве обговорення матеріалів
зльоту. Нас особливо хвилюють слова Леоніда Іл
ліча Брежнєва, які звеличують професію
радян
ського вчителя: «Справжній педагог повторює се
бе в своїх учнях. Учень переймає ідейну перекона
ність учителя, його ставлення до праці, наукову
ерудицію, методину роботи».

РІК 1972
ДУМА ПРО ХЛІБ

26 жовтня.

О. ГІТАЛОВ,
двічі Герой Соціалістичної Праці, депутат
Верхозної Ради СРСР, бригадир тракторної
бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС
Новоукраїнського району.

Бував я в багатьох країнах за кордоном, у тому
числі I в Америці. Країна багата, а подивишся,
хліб як сир нарізують — тоненькими скибочками,
у целофанові пакети вкладають. Залишилося від

Ю серпня.
КІНОСЦЕНАРИСТИ З К1РОВОГРАДЩИНИ
Численному загону любителів літератури відоме
ім’я Юрія Карловича Олеші — автора книг «Три
товариші», «Заздрість». Народився він 73
му з Єлисаветграді, вчився
на юридичному л,а.
культеті Новоросійського (тепер Одеського) універ
ситету. З 1927 року почав літературну діяльність,
Та не всі знають, що Ю. К. Олеша багато працю
вав як сценарист. Ще до війни за його сценаріями
створені фільми «Болотяні солдати», «Помилка ін
женера Колчина», «Кіно за 20 ронів». Він автор
діалогів «Бойового нінозбірнина № 9», що виншоз
на енрани у 1942 році.

8. САНДУЛ,
краєзнавець.
23 грудня.
1973 РІК
АВТОГРАФИ КОСМОНАВТІВ
При різних обставинах і в різний час учні Кіо-звоградського технікуму радянської торгівлі дібра
ли цікаву колекцію автографів льотчиків-космонавтів Биковського, Єлісєєва, Хрунова, Шаталова
та інших.
(Цікава історія двох автографів, одержаних уч<іцми-практикантами в Євпаторії.
Група учнів технікуму працювала злітну в чебу
речній. Серед відвідувачів чебуречної були лмтчики-космонаэти Леонов і Горбатно.
’"Видно, чебуреки прийшлись їм до смаку, 7* ге
своїх фото на прохання учнів, Горбатко написаз:
«Колективу чебуречної технікуму радянської то;
гівлі з найкращими побажаннями», а Леонов: «Тех
нікуму, тим, хто найчесніший І найлюдяніший».

Ірина СИТНИК,
учениця 10 класу СШ Не 11
6 лютого.

1975 РІК
КОЛИ ПОСПІШАЮТЬ... ПОВІЛЬНО

Квитки отримали молоді заводчани, а враження
таке, ніби вручили квиток і мені.
Незабаром обмін комсомольських документів
розпочнеться В більшості міськкомів та райкомів
ооласті. І мова про силу першого враження, вине
сеного з Олександрійського міськкому 1 березі
зайшла не випадково. Не скрізь, звичайно, точно
>ак проходитиме ця подія. Але обов'язково
ди вручення квитків має стати хорошим пі*«'*
НИМ днем.
Г
-у

о. БАСЕНКО
15 березі

еє>«•ф$*• < • е

360 ХВИЛИН НАСОЛОДИ

«Зірка»
са» — «Кристал» — 1:0;
- «Чайка»
Ї-П.
«Зірка» —
«Чайка» — 2:0;
«Зірка» — «Океан» — 1:0;
«Зірка» — «Добруджа» (Толбухін,
Болгарія! — 4:2.

У другому колі «Зірка» стартува
ла невдало: одне очко з шести.
І ось, після приїзду з Нікополя (там,
до речі, програли 0:3) стало відо
мо, що виконувати обов'язки голов
ного тренера команди доручено
О. Кацману. За- останні роки ми так
звикли
до тренерської чехарди,
що особливого здивування цей факт
не викликав. Одне хвилювало бо
лільників: як відреагує на це сама
команда? Чи не послабиться дисцип
ліна?
Домашні матчі довели, що побою
вання виявились марними. Давно,
дуже давіно «Зірка» не вигравала
чотири матчі поспіль. І ось — сто
процентний результат!
Не поспішатимемо, як це часто
робиться в подібних ситуаціях, бити
в литаври і напряму пов’язувати

успіхи з
~
^?:.КаАР0ВИМИ 3^>нами.
Цій
-.....
Ціл
ком «логічно Припустити, що це був
швидкоплинний спалах.
7
Жорстким був матч з «Криста
лом». Гості за будь-яких обставин
вдавалися до недозволених прийо
мів; подібним відповідали і наші
Вппп'І,1’ Усе Втр1 сИВ влучний постріл
Володимира Трубникова.
Р Л
Коли на початку гри з «Чайкою»
оголосили склад гостей, трибуни
схвильовано загомоніли; грає Степан
Павлов! Саме він позаторік став «
Кіровоград, героєм матчу забивші
чотири на різні смаки м’ячі у ВОЛ
та «Зірки». Однак урОКи того по'
вчального матчу було
врахованоТарас Тулайдан і Валеній Г,?
лов фактично виключили з гри°їе'
безпечного фооваппй а
ри не”

Доренко, використавши спои Ф<?'
ситуації, принесли «Зірці» "Р"ЯТЛИВІ
Істотна перевага «З^ркиЛ °ЧКв:
з «Океаном» довгий час не*
™'
втілитися у забиті м’яч" ^ир^

ФУТБОЛ І
Тренерське чуття О. Кацмана: в1’’
випускає на поле молодого 0- °
закова. Той відразу побіг У
ний майданчик і після подачі/)^
вого головою спрямував м*4
Ніль. Рідкісний випадок для
кого футболу!
Перемоги дозволили «ЗірЦ!*
реміститись на 13-ту сходинку/^
нірної таблиці. Однак на
серйоз-ні претензії «Зірки» на
готривалу тріумфальну ходу
показати вже найближчі
виїзді. Суперники серйозні:
(матч відбуВСЯ позавчора),
УДізник» (6 серпня) та «Кр*1*8
(9 серпня).
На товариський матч з <
*ею», що відбувся ЗО липня,
йшло не дуже багато глядачі
ремної Гра видалась цікавою- '
лрочуд коректною і захопрюю-.
Причому «Зірка»... виставилаи«^
свій найближчий резерв.
не підвели: 4:2 на користь^З^1

щ© хлопчаком, Володимир Мико
лайович дістав поранення картеч
чю від свого ж товариша — мис
ливця.
Випадковість,
звичайно,
але могла закінчитися трагічно...

ДЕНЬ ДРУГИЙ
Ранок у лісі важко описати. Це
треба бачити. Тиша, сизувата роса,
запаморочливі запахи квітів...

о ВЗЯТИ

Щ РОГУ!

з СОБОЮ В

ДО

Нічого зайвого, — рекомен
дував мисливствознавець Віктор
Михайлович Долматов. — Щось
,3. Теплого одягу (хоч і літо в зеНІТІ. та в лісі всяке трапляється),
консервів, чаю, гарну книгу...
Прислухався до його порад, по^калкувавши, що за півтора десят
ка літ редакційної роботи так і не
навчився фотографувати. Фоторушниця була б найдоречнішою
Зброєю о цій порі, КОЛИ ДО від
криття
полювання залишається
майже два тижні.

^♦»се, завтра вирушаю в Зало
ми, найвіддаленіше село Знам ямського району. Мисливцям ця
географічна назва багато про що
говорить: поблизу села знаходять
ся відомі мисливські угіддя.

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
Познайомився з Володимиром
Миколайовичем
Олефіровим і
•розгубився: інтелігентне обличчя,
«професорська» сивина, добре вигпрасувана біла сорочка... Навіть
натяку немає в його зовнішності
на романтичну професію — єгер.
Певно, він зрозумів мій стан, бо,
приязно посміхаючись, відразу
уточнив:

'-і- Так, так, я типовий міський
житель, донедавна працював на
будойі/Та’мрія ось про таке, «лі
сове життя», виявилася сильнішою
від багатьох благ цивілізації.
Будиночок мисливця — на краю
села, до знаменитого Чорного лі
су — кілька сот метрів.

Володимир Миколайович пра
цює разом з сином — Сергієм.
Той теж неабиякий ентузіаст. Не
випадково наголошую на цьому
слові, бо, здається, професія єге
ря тільки на ентузіазмі й тримає
ться. Втім, про це я довідався зго
дом, коли запитав, ніби між ін
шим, про заробітки батька й сина.
Вони перезирнулися і Сергій безно відповів:
— Все в нормі: у мене — сім
десят, у тата — сотня...

(До рбчі, Володимир Миколайо
вич маві на будові близько чоти
рьохсот, Сергій — не менше, ад
же за фахом він авіадиспетчер,...).
За сніданком Олефірови розпо
відали про своє мисливське гос
подарство. , Територія його —близько дев’яти тисяч гектарів ЛІ
СОВИХ угідь, кілька ставків. Побли
зу будиночка мисливця — пасіка,
їм навіть доведено план по ме
дозбору. Що водиться в лісі? Зай
ці, лисиці,- барсуки, куниці. Та є й
цінніші звірі — лосі, дикі кабани,
Саме їх вони й повинні обе
рігати.
_ Якщо пощастить — побациШ, _ пообіцяв Сергій, з якими
ми не змовляючись, відразу пе
рейшли на «ти».
Після сніданку — за роботу. У
лрямому розумінні цього слова,
гтлворушуемо сіно на лісовій га
лявині. Кілька днів тому Сергій
тоакторцем викосив чудовий траостій. Пахне чебрецем і лісовою
В !ятою, Ще чимось терпким і зна
йомим з дитинства.

, _ Полин, — підказує Володи
мир Миколайович. — Для диких
^із ця трава — справжні ласощі.

Браконьєри знають ці повадки І
тому найчастіше чекають на здо
бич саме біля годівниць...

Перепочивши, сідаємо в ста
ренькі «Жигулі» Миколайовича І
їдемо ледве примітною лісовою
дорогою. Куди?
— Зараз дізнаєшся, — відпові
дає господар.

Несподівано у балці показалося
ціле містечко з вуликів.
— Це сусіди наші, черкащани,
облюбували місце. Медозбір тутзавжди на славу, і мед цілющий з
лісових квітів.'Гурмани, народні лі
карі його найвище цінять.

— Гей, це не ваш мед у балку
тече? — гукнув Олефіров госпо
дареві.

То'й посміхається на жарт, за
прошує до палатки поласувати со. тами. Як тут відмовитися!
— Нічого не чути? — цікавиться
Володимир Миколайович.

Господар розуміє його з півсло
ва:
— Як не чути — вчора
стріляли. Тричі.

знову

Олефіров похмурніє:
— Чи не давній знайомий «по
лює»? — розмірковує він. — Ніяк
не вгомониться чоловік.
Дорогою додому блефіров по
яснює. Торік працвїники обласно
го товариства мисливців та риба
лок застукали на гарячому бра
коньєра. Ним виявився... лісник,
Так, так, працівник Чутянського
лісництва М. В. Бевзнюк. Ного
оштрафували, вилучили зброю,
рекомендували адміністрації ліс
ництва відмовитися від послуг
«охоронця природи». Та, ба, ті ні
як не відреагували — працює Бевзюк у лісі, як і працював...

Увечері пили настояний на тра
вах запашний чай. Сергій жарту
вав, що, дякуючи батькові, котрий
відмінно готує цей напій, їх об
мине чергова хвиля новоявленого
дефіциту. Володимир Миколайо
вич розповідав історії зі своєї
мисливської практики. Все як в
Остапа_Вишні: вепр біжить на ме
не, а «ружжо» р-р-раз і дало осіч
ку...

Втім, якщо серйозно, то Олефі
рови — завзяті мисливці. Потрап
ляли вони в різні ситуації. Років
п’ятнадцять тому, коли був Сергій

Сьогодні ми задумали з Мико
лайовичем зрушити з мертвої
точки одну грандіозну справу.
Доки Сергій засів за підручники
(вчорашній авіатор твердо вирі
шив поступати до Львівського лі
сотехнічного інституту), ми виру
шили на пошуки голови місцевого
колгоспу імені Шевченка Леоніда
Федоровича Глухого. їхали з твер
дим наміром: умовити керівника
на спорудження ще одного став
ка.
— Не розумію, чому Леонід
Федорович вагається, — розпові
дав В. М. Олефіров. — Місце —
унікальне: балка, очерет, природ
ні джерела. Варто насипати кіль
каметрову дамбу, і буде чудовий
ставок. Поблизу ж ліс, гарне міс
це для відпочинку...
Жнива є жнива, еони диктують
свій ритм життя.
— Щойно був Федорович, по
їхав у поле, — повідомили в кон
торі колгоспу.

Ми слідом. Пізно: подався на
тракторний стан. Цього разу нам
пощастило — застали голову в
оточенні механізаторів.
Люди вимагали; дайте мила!
— Завтра привеземо, пообіця
ли олександрійці виручити, —
зітхнув Леонід Федорович.
— Що, ставок не дає спокою?—
підморнув голова Олефірову. —
А я, бачите, не впевнений, що він
нам потрібен. А гарантію можете
дати, що споруда витримає, ска
жімо, весняну повінь? Можете?
Цікаво, цікаво...

Ми виклали свої аргументи: бу
де можливість перевести городи
ну на полив. І без найменших за
трат — їх бере на себе обласне
товариство мисливців та рибалок.
Якщо зарибнити ставок — теж бу
де зиск. Так, за словом слово, але
нам вдалося дійти спільної думки:
ставок потрібен. Вдарили по ру
ках.

Володимир Миколайович не при
ховував задоволення. Повіз мене
в балку, про яку йшла мова, по
казав, що і як думає зробити.

— Ось тут дамбу насиплемо, бі
ля лісу грунт трохи піднімемо.
Джерела підчистимо, бо замули
лись.., А он там, на кордоні з Чи
гиринським районом, зведемо бу
диночок для рибалок...
Несподівано Володимир Мико
лайович покликав мене. Показав
на землю:

— Лосиха пройшла... Бачиш? І
двійко телят з нею. О такій порі,

коли молодняк тільки на
ноги
зіп’явся, ой як стежити треба! Від
браконьєрів усього чекати можна,
а тварини практично беззахисні.
Він розповів мені кілька історій
про лосів. Одну — з трагічним
фіналом. Торік, під час весняного
гону, величезний лось задумав
«позалицятися» до корови. Жінка,
котра пасла стадо, хотіла його
прогнати.,, і тоді велетенський
звір пішов на неї. Від страшного
удару копитами людина загинула.
А лось помчав вулицями села.
Добре, що ніхто не трапився йому
назустріч. Довелося розлючену
тварину пристрелити,,.

ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Звозимо сіно і складаємо в не
великі стіжки. Поспішаємо, бо
от-от задощить. Дивуюся вправ
ності, з якою працює Сергій. Ось
тобі й авіатор, людина міста! Вір
туозно вивершує він копички, на
криває їх поліетиленовою плів
кою.

ЖУРНАЛІСТ
ЗМІНЮЄ
ПРОФЕСІЮ

У мене, як і вчора, позавчора,
болять руки. Сергій підюджує:
— А хвалився ж, що з села!
— Відвик, — виправдовуюсь.

Після обіду з Миколайовичем
розвозимо сіль. Біля годівниць —
безліч слідів. І свіжих, і давніших.
бере
Несподівано
Олефіров
каністру з соляркою і ллє рідину
в калюжу. Перехоплює мій здивований погляд.

— Це для диких свиней, — пояснює. — Тут вони купаються. А
солярка допомагає від усіляких
паразитів позбавлятися.

Жалкую, що так і не побачив на
власні очі вепра.
— О такій порі вони а очере
тах, — пояснив Миколайович, —
Корінням ласують»
;

А ввечері знову мисливські роз
повіді. Про повадки найобережнішого мешканця наших лісів —
куниці. Про торішнє вдале полю
вання моїх колег з тел^радіокомітету, котрі вистежили велетен
ського вепра.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Шкода, але відрядження завер
шується. Так і не розкривав я книг,
які брав з собою. Зате блокнот
розпух від записів. Чого тільки не
повідали мені Олефірови! Як «чи
тати» сліди, готувати чай з лісових
трав, варення з чорниці, як під
крадатися до лосів у місячну ніч...
Прощаємося.
— Обов’язково приїжджай на
полювання, — запрошує Сергій.—
Скоро на качок ходитимемо.

Я вкотре шкодую, що так І не
став мисливцем. А може, це й на
краще?
Микола ЧЕРНЕНКО.

Знам’янський район«

Завершився
навчальний
рік
у Запорізькій зональ
ній комсомольській шко
лі завершився черговий
навчальний 1988, 89 р. На

16 потоках республікан
ського відділення про- ■
йшли
перепідготовку
1061
комсомольський
працівник і активіст. А в
червні в школі працював
табір
комсомольського
активу СПТУ.
Змінилася
структура
школи. Разом з респуб
ліканським відділенням
з лютого 1989 року пра
цює обласне відділення,
де навчаються кадри і
актив Запорізької облас
ті. А в найближчий час
буде відкрито відділен
ня інтенсивної загальноменеджерської
підго
товки
комсомольських
кадрів.
Розширяться
зв’язки школи з дружні
ми
спілками
молоді.
Укладено договір про
співробітництво з міжвоєводською
школою
комсомольського активу
м. Люблинця (ПНР).
Поліпшується зміст на
вчального процесу. Згід
но з анкетами слухачів,
підвищений інтерес ви
кликають такі заняття, як
круглі столи з питань фі
нансово - господарської
діяльності
комсомолу,
організації дозвілля мо
лоді, етики ділового спіл
кування, культури пуб
лічних виступів та ін.

Підсумки навчального
року були підведені на
засіданіні Ради
школи.
Тут були висловлені кон
кретні пропозиції по по
ліпшенню навчально-ви
ховного процесу.
На засіданні Ради бу
ло вирішено організа
ційне питання. Головою
Ради Запорізької зональ
ної комсомольської шко
ли обрано завідуючого
ВІДДІЛОМ КОМСОМОЛЬСЬКИХ

організацій ЦК
ЛКСМ
України О. 8. Козицького.

Десь через годину руки гудуть
• М втоми. Перепочиваємо під
крислатою грушею.
(СҐТГОце такі наші будні, — поемі«деться Сергій. - Лосям І козам
Х
запаси на зиму робити треба.
и-, випадок великого снігу, коли
Г самим важко корм відшукати,
д свиням Сіємо коренеплоди, це
7уТ, неподалік...
у кожному кварталі (так назн
аються ділянки, на які розбито
7 Є годівниці. Звірі приходять
ЛІС них, як тільки починає світати.
Д°. 7
поласувати сіллю-лизун^ЛІТК взимку — запашним сіном.
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«Буде

хліб — буде

пісня!» — прорік

й

свого

часу один з «творців» за

стою. Прорік, позбавивши

ці, загалом правильні сло
ва, елементарної перспек-

ти8и через

засилля

ко

мандно - адміністративної

системи.
Часи змінилися. Тепер
першому плані не
команда чи цінна вказівка

одержано по 43 центнеру
хліба, в тому числі озимої
пшениці — по 44,7 цент
нера. До речі, все збіжжя,
що відправляється на хлі*
боприймальні пункти, за
раховане цінним.
Планові показники пв«
ревершили хлібороби ко
оперативів сіл Марфівка,
Кагеринівка, Славне.
— 8 напружену жнивну
пору пройшла перевірку
на міцність не лише тех
ніка, — сказав під час свя
те обжинок голова правт
ління колгоспу Олексій
Миколайович Собко. —я
Одночасно перевірялись і

випробовувались наші кад
ри. І люди но підвели...
Так, жниварі — комбай
нери, жаткарі, тракторис
ти, водії, скиртувальники—
попрацювали на славу. Це
!х — Володимира Полісь
ка, Вячеслава Журавля,
Григорія Войновського, Ва
силя Швайковника, Ми
колу
Чабана,
Анатолія
Цвіточка, Івана Ліфенка,
Володимира Бердера —
заквітчали дівчата тради
ційними вінками з! стигло
го колосся. І пісні того
дня лунали. Та й як обій
тися без них, коли одер
жано трудову перемогу,
зроблено вагомий внесок

Хлібороби колгоспу
імені Щорса першими
в Долинському

районі завершили

жнива. Зібрано

рекордний урожай —

по 43 центнери зерна
з гектара.
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зверху, не інтереси відом
ства чи апарату (хоча, чо
го гріха таїти, подекуди й
це залишається), а люди
на — господар, людина—
творець. Бо тільки зона
здатна наблизити нас і до
хліба (достатку), і до пісні
(духовності).
Непростим був шлях до
справжньої самостійності
у хліборобів колгоспу іме
ні
Щорса Долиінського
району. Рік тому вони од
нозначно заявили; досить
з нас уповноважених, пе
ревіряючих, всіляких ін
ших «командирів» — пра
цюватимемо самі. І ви
йшли зі складу РАНО. Да
лі — більше: на базі ко
лишніх відділків господар
ства були утворені цілком
самостійні виробничі під
розділи — кооперативи.
Це ті, що самі орють, сі
ють, самі збирають і ді
лять прибутки. Не загаду
ватимемо, що чекає щорсівців завтра, та нинішньо
го року колгоспникам-кооператорам ділити буде
що. Вони виростили від
мінний урожай зернових,
З площі 2967 гектарів

у кіровоградський
міль
йон!
Колгосп імені
Щорса
виконав план по продажу
хліба державі, на елева
тори безперервним пото
ком продовжує надходити
його надпланове зеріно.
А думки хліборобів — вже
у майбутньому, бо треба
готувати врожай наступно
го року. І механізатори
включилися у роботу. Ни
ми підготовлено грунт до
сівби озимих на 800 гек
тарах, на токах ведеться
очистка і доведення до
відповідних ко-ндицій по
сівного матеріалу. Бороть
ба за хліб продовжується,

продовжується й утвердження права на самості*
ність.

М. пошук.
Долинський район.
На знімках: звкв?г
вати жниварів вінками
лосся — давня хліборобська
традиція; хліб нового зр*
жаю щойно вийняла з
кухар
колгоспне
даьч
Валентина СОЛОВЕЙ (напер
шій сторінці); комбайнер Вя
чеслав ЖУРАВЕЛЬ стаз пр*
зером змагання жннззе:*:
керівники
колгоспу
Щорса:
голова правлінь
О. М. СОБКО, голова ноол*
ративу №2 М. Г. БАЗДІ6
бригадир транторної брига*
Ди 8. Г. ТИСАРЕНКО.
, Фото 8. ГРИБА.

жінка залишилась вдовою з п'ять університету Л. Спєшилов, вислов
тидії такому становищу вони ба ма дітьми на руках: найстаршій — люючи в ньому своє розуміння
ІБИ продовжуючи думку де
чать в підвищенні народжуванос 15 років, Дуняшці — 8. У таких ви суті й проблем багатодітності і не
мографа, кандидата економіч
ті. Нині ж для значної території падках кажуть банальні слова: го обачно обіцяючи з’їсти свого ка
них наук Віктора Переведенцева,
нашої країни (Прибалтики, Украї ре треба перебороти, дітей же пелюха, якщо багатодітна сім’я
завідуючий відділом медстатистини, РРФСР) характерною являється піднімати. Валентина розуміє це і сама збудує дім за власні кошти,
ии Кіровоградської обласної лі
саме малодітна, а не багатодітна зараз, і раніше, коли в безнадії відмовиться від державшої допо
карні А. Ф. Добровольський у по
сім’я. Народжуваність неухильно потроху сивіла коло чоловікового моги та інших соціальних пода
передньому номері «Молодого
падає і тому, як і раніше, най ліжка: спочатку в- лікарні,
----- .5 ам тоді чок. «Мені дуже незручно, — пи
комунара» повідомляв про невтіш
ше йому жінка з білоруського се
більш бажані для суспільства сім’ї,
ні наслідки «нової демографічної
вже
дома.
де 3—4 дітей, а ще краще — 5—6.
— Ви знаєте, Льоня виріс без ла, — але вам доведеться зжува
хвилі відповідно до нашої облас
Ввівши на початку 80-х років ві батька і страшенно боявся, щоб ти свого капелюха й не одного.
ті. У нинішньому році, як і в по
домі заходи по посиленню допо наші діти не росли сиротами. Що У нас свій будинок з необхідними
передньому, знову очікується мі
моги сім’ям, котрі мають дітей, б там у сім’ї не було, а кидати ді зручностями, п’ять кімнат, маємо
нусовий приріст населення, прос
держава тим самим дала зрозумі тей — для нього то найстрашні легковий автомобіль... Пільгами
тіше кажучи, кількість померлих
ти, що демографічна проблема ший гріх. Він все казав: от як ви стараємось не користуватись. Ду
перевищить кількість народжених.
для неї не менш важлива, ніж всі ростуть, Валю, наші дівчата, ти же вже клопітно їх оформляти...».
А щодо сільського населення, то
Щось подібне могла б сказати
інші. Адже сьогоднішні діти — це тільки подумай, скільки буде у нас
воно практично не відновлюється
майбутня виробнича сила, котра онуків. Зроблю я їм гойдалки і науковому співробітнику і Вален
і вже хоча б з ЦИХ позицій без
забезпечить пенсії і нинішнім будемо їх гойдати: туди-сюди, ту тина Осадча. Є в хаті й коло хати,
перспективно говорити про 30діти нагодовані й одягнені не гір
одинакам і бездітним жінкам. Ось
ди-сюди.
страшній день села.
ше від іінших. На машину не скла
тому демографи підрахували, що
Після
такого
спомину
криком
Так вважає спеціаліст і йому
наше суспільство тільки тоді змо кричати хочеться, але ж діти... їх ли — доля не дала. В усякому ра
ь важко щось заперечити, бо ста
ставити на ноги... Тому й під зі купляли б її за свої кровні,а не
же повноцінно жити і працювати, треба
німається щодосвіта: пора на фер
тистика керується не емоціями, а
якщо кожна сім’я' дасть життя хо му. Чи не важко вставати? А, вже за соціальні подачки.
тільки фактами. Факти ж іще раз
Так, держава зараз доплачує
ча б 3—4 малюкам. Сьогодні така звикла. От ноли діти йшли одне за
підтверджують гірку істину
вісім років не знала, що то Валентині сто карбованців щемісім’я за рішенням уряду вважає одним,
виспатись.
Казала
чоловікові,
чи
ж
довго ще доведеться розплачу
ться багатодітною, а значить має
ватись селу за недавні сумнівні
експерименти щодо укрупнення
сильніших господарств невелики
ми сільцями і хуторами. Бо коли
перші, зібравши в собі основний
людський і технічний потенціали,
потроху розправляли плечі, на
звані з чиєїсь лихої руки непер
спективними невеликі поселення
поступово дичавіли і заростали
бур’янами. Молодь в них не за
тримувалась, старші ж чіпко три
мались за рідну землю, воліючи
померти там, де й народились.
Час Великих Змін, торкнувшись
найрізноманітніших сторін нашого
життя, прийняв і кардинальні рі
шення щодо розв’язання сільських
проблем. Вибору не було: якщо
:;Ж
ми хочемо нагодувати людей сьоіяг годні, а не в перспективі, у нас
ІНЄ повинно бути знедолених СІЛ.
На жаль, зворотній процес їх
реабілітації набагато складніший
від колишнього бездумного рі
шення розділити села на два та
бори: ось цей — буде жити, а
цЄЙ — згине. Бо безперспектив
ний. Про життя таких, обділених
увагою невеликих поселень не
настане танки час, що я впаду і сячно. Та це не допомога по
раз писала наша газета. На жаль,
право на певні пільги і переваги. спатиму скільки схочу, Щ°б
гатодітності, це пенсія дівча.ам за
ще й нині у багатьох із них особ
Саме вони викликають з одного ніхто не чіпав. Вдень на
батька, по 20 крб. на к0Ж*у’
.
ливих змін не видно.
ввечері
стільки
клопоту,
3
в
нон
»ж
боку гнівне несприйняття «сімей одному молочка, іншому води чки.
Щомісяця мають право Осадчі
Я сама виросла в селі, у велкніи
них кланів» (як інколи називають Ми не сиділи, так як оце зараз і на пайок, де якась крупа^ згу
сім’ї і якось з подивом підрахува
ла, що в роки мого дитинства ЧИ
багатодітні сім’ї) їх противниками, стільки дома. Земний УНл'нЛ?.63уСі щало мосйое^ьК'йїЛ*"доцент " вване’ кожна друга сім’я на нашому
аа ІИМ. вчаться непогано,
« ~
,пиГ‘Н<зОССН‘сї»‘.'’" '
та й по характеру у нас з чолові жає це аж такою великою пільнутку_(т^н.
ріво троє —
У липні минулого року постійна ком вдалися: такі, що весь світ би
через одного. Пам’ятаю, в ті 60-і
депутатська комісія обласної Ради до себе пригорнули, аби біду від гою багатодітних сімей, то хай
роки, які спеціаліст вважає демо
ще раз уважно подивиться, що є
народних депутатів з питань праці вести.
графічно неблагонадійними, наша
і побуту жінок, охорони материн
в столичних магазинах, а що в
Скажете,
котра
ж
мати
не
хва

вулиця дзвеніла дитячими голоса
ства й дитинства розглянула пи
ми. Щоранку чи не з кожного дво
лить своїх дітей? Та їх хвалять і сільських краях, де це молоко,
тання
дотримання
в
області
вимог
ру вибігали школярики і чималою
про пільги багатодітним сім’ям.
чужі люди: за доброту, чуйність, зерно і м’ясо виробляється. Воіс
юрбою поспішали до центру села,
Перед депутатами звітували пред а нині це не так мало.
тину, що швець та без чобіт.
там — десятирічка. Тепер — вули
ставник облвно (так тоді ще нази
Е з дитинства слово сім’я ро
ця мовчить і якщо й з’являються
—
То
мої
помічники,
—
світліє
валось обласне управління народ
на ній по вихідних днях або влітку
зуміла як сім’я, тобто там де
ної освіти), облсоцзабезу й облздо- лицем Валентина. — Без них хі
хлопчини й дівчатка, то це в основ
роввідділу. З їх довідок видно, що ба б справилась. Ось тільки при батько, мати і п’ятеро діточок.
ному діти тих, хто ріс тут в 60-х,
жодна
велика
сім
’
я
не
залишаєть

В Осадчих
була
справжня
Приїжджають в село онуки. Є, зви
ся у нас без уваги відповідних їхала із санаторію, підліковувала
чайно, і молоді сім’ї на вулиці, та
органів. Але одне діло папери, зов ревматизм. Довго не могла зважи СІМ’Я — міцна, надійна, де жили
їх зараз настільки мало, букваль
сім інше — реальне життя. Тому
щасливі батьки і росли щасливі
но одиниці, що вони, як кажуть в
на відрядження покладала особли тись: їхати чи ні. Ну, як ти поки діти. Так сталось, що одне кільце
народі, погоди не роблять. Що
ві
надії:
відповідальний
секретар
неш
дома
таке
господарство,
ді

правда, є серед них і одна багато
з цього ланцюжка випало, не з їх
комісії в справах неповнолітніх точок п’ятеро. І мама, і діти таки
дітна, але всього лише ОДНА. За
при Новомиргородському
райви вговорили: їдь, лікуйся. Один раз вини. Тепер я їм за багькаг й ма
моїми ж підрахунками, на вулиці
конкомі
Віра
Василівна
Виниченко
близьно 50 дворів, не враховуючи
обіцяла познайомити з цікавою
уже була колись. То треба було б тір, вважає Валя, і я повинна зро
хат, які стоять пусткою.
сім’єю.
еідразу і наступного року їхати, та бити так, щоб вони і далі росли
Така ось невесела статистика
— Всі нажуть — це виняткова
чоловік
захворів... Не до того бу щасливими. Вона не говорила мені
стосовно однієї вулиці. Хоча не
сім’я. Поїдете — самі побачите,
ло...
Тепер
ось насилу вибралась. цього, але я знаю, що так думає.
скажу, що наше село неперспек
та ИНЯТКОВА сім’я з села КоробПідлікувалась,
і руки не так бо Бо бачити своїх дітей щасливими
тивне. Ні, воно велике, середніх
чино виявилась звичайною,
лять.
У
нас
же
на фермі такі про хоче кожна мати.
достатків, з радгоспними будин
простою сім’єю, особливою тіль
У дитинстві, коли, бувало, не ми
тяги,
що
взимку
корови дою і в
ками для молодих сімей. Але
ки в тому розумінні, що виховує
рились між собою, шукали захис
руки
мерзну.
зовсім небагато дітей у сільських
ться в ній п’ятеро дітей. П’ятеро
Валентина разом із напарницею ту в неньки і все допитувались,
яслах, а значить мало приходить
дівчат. Є однак ще одна, важка,
працюють
у родильному відділен кого ж їй жаль найбільше.
їх у перший клас сільської деся
особливість — в грудні минулого
— Бачите, — учила нас мама, —
ні
молочнотоварної
ферми.
тирічки,
року залишились вони без батона:
— Заробляємо тут непогано, ось на руці п’ять пальців. Котрого
Скільки років з високих трибун
медицина
виявилась безсилою
особливо, коли йде масове розте не вріж — болить. Так і за вами,
I всюдисущих плакатів говорилось
проти його хвороби.
лення, але ж важко як, ой важко. за кожним, серце мліє. Всіх жаль.
про стирання граней між містом і
Я люблю сільські сім’ї (певно
Із рук синці не встигають сходи Ви ж діти мої.
селом. Стиралися з лиця землі ху
тому, що сама виросла в селі) і
істину зрозуміла пізніше, ко
ти.
Деякі корови, особливо пер ли Цю
виросла, сама стала матір’ю. І
тори і села, в яких жили колись діди
легко знаходжу з ними спільну
вістки,
б
’
ються
немилосердно.
тому
ще
й ян розумію нині Валю,
і прадіди наші, а грань лишилась
мову. Сільські люди для мене
Скільки вже пишеться про ТЯЖ’ в котрої цього рону відривається
«г непохитною. Виривались, правда, доброзичливі, гостинні, особливо ку працю сільських жінок і сніль* від дому найстарша, Віта. Відвезла
деякі господарства вперед, доби
уважні до чужої біди чи радості. ни говориться, що її механізація документи в Олександрійське мед
повинна прийти їм на допо училище. О, то ще Валентинина
раючись до рівня міських соцблаг,
На щастя, сім'я Валентини Осадчої давно
могу. Обіцяють встановити на фер мрія, та не склалось у неї. Тепер
та то лише одиниці. Основна ж
в цьому розумінні не була винят мі доїльні апарати, наскільки ж хай хоч дочка здійснить її. Прав
легше буде. А от яну науку треба да. важко буде без Віти. Адже на
маса, зв’язана по руках і ногах
ком. Гостей у цьому домі люблять
занлинати на допомогу, аби при ній і прибирання було, та й прати
вказівками, директивами, інструк
З
дівчатами
обзнайомилися боркала
зловісні протяги, що так допомагала. Друга за нею, Оксана,
ціями, терпляче очікувала обіця
швидко, особливо з найменшою і ширяють по корпусу? За його та куховарити мастак. Але теж
ного радісного майбуття. Бо день
дверима
—
широне поле, де вЬ ще рік, і каже, піду вчитись на
Дуняшкою. В першу мить, правда,
тер гуляє на повну силу. Відхилиш кухаря. Не хоче десять (чи б пан
нинішній із нікудишніми дорога
здивувало ім’я — все ж нехарак двері
—• пронизує до кісток і лю тепер, здається, одинадцять) кла
ми, напівпорожніми сільмагівськитерне нині. Валентина зрозуміла дей, і тварин. А тут же маленьні сів закінчувать. Та й менші підрос
ми полицями, згаслими вогнища
телята, що тільки від матері, тут тають. Як то матері, ноли отан
німе запитання.
доярки, для яких ревматизм став одна за одною розлітатимуться.
ми культури особливого оптиміз
На честь мами моєї «назвали. трохи
не буденною справою.
Найбільша розрада Дуняшка, її
му не викликав.
Чекали з Льонею хлопчика. А на
На цій же фермі працював і Ва старші жаліють — мізинчик. Але ж
і вона виросте,
лин чоловій.
Ось тут очевидно й варто шуродилась ось. Дуняшма.
—'"-Удвох ми заробляли немалі
— Валю, а ви хотіли б своїм ді
иати відповідь на суху статистич
Світловолосе непосидюче дів гроші
і мабуть середньомісячний тям такої долі, ну щоб у них теж
ну фразу, що сільське населення
ча, батькова копія, не відставало доход на можного був такий, що було багато дітей?
практично не відновлюється і то
— А чого, нехай буде. Це ж по
ні на крок. Старші ще трохи со держава нам нічого не доплачува
Самі ж і хату збудували: коли думайте, скільки онуків матиму,
му безперспективно говорити про
ромились, а найменша, з дитячою ла.
приїхали сюди жити, батько купив скільки радості. Але хай обминає
завтрашній день села. Я не хоті
безпосередністю знайомила з до нам стареньку. І в хату все треба їх лихо. Щоб у їхніх діточок обо
ла б погоджуватись
з останнім
машнім господарством. Розказу було, все самі. Думалося, ось під в’язково був батько. Знаєте, як без
нього важно.
діти, складемо янусь коформулюванням, бо навіть напе
вала, показувала, аж в очі загля ростуть
лійку, та й купимо якийсь транс
Знаю про це не тільки я, знає і
рекір статистиці все ж вірю, що
дала: чи подобається. Валя, по порт. Хотілося ж як поїхати нудись
у села завтрашній день є. Інакше
раючись біля хати, спостерігала за гуртом, бо ми всі разом так і не Валине обійстя, де так потрібна
виїжджали нікуди. То діти малі, то чоловіча рука — щось підправи
не буде світлих перспектив і для «нашою екскурсією і щасливо смія робота,
то своє хазяйство.
ти, прибити та й просто принести
міста: не навчились ще в завод
лася:
ЦЬОГО приводу згадується зеленого телятам, яких жінка взя
ських цехах і лабораторіях виро
— Моя щебетушка.
одна цікава публікація в жур
щувати хліб, молоко, м’ясо.
Чесне слово, отак відкрито, не налі «Крестьянка». Хтозна, чи міг ла в колгоспі на відгодівлю. Рос
Тривожн’, невт'шні в своїй ка
підробно може сміятись тільки передбачити такий шквал гнівних туть дівчата ростуть клопоти...
Ольга ПИЛИПЕНКО.
тегоричності
роблять ВИСНОВКИ
людина. А чи щаслива? Су читацьких відповідей
науковий с. Коробчино
я спеціалісти. I єдиним засобом про- добра
діть семи в тридцять п’ять роиіе співробітник Московського держНсвомиргородського району.
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АКТУАЛЬНО

За повідомленнями
Держкомстату СРСР,
у нас в країні в 1988
році народилось при
близно на 160 тисяч
немовлят менше, ніж
в попередньому« Це
означає, що
країна
вступила в черговий
період швидкого зниження щорічної кількості народжень, що
формується нова де
мографічна хвиля, що
якщо народжуваності
не допомогти» то по
вториться демографіч
ний провал 60-х ро
ків.., Тепер ми стоїмо
на початку нового об
ривистого спуску, КОТ«
рий...
може
стати
більш глибоким, ніж в
60-ті роки, адже почи
нається цей черговий
ч-.щ/к 1Э ШЛЬШ низько
го рівня: тоді — з 25
народжень на тисячу
чоловік, тепер — з 20»t
(За матеріалами
тижневика «Се
мья»).
Недавно з відряд
ження приїхав наш
фотокореспондент, Роз*
повідає, що в Долинському районі знайшов
чудову сім'ю, де під
ростають восьмеро ді
ток. Я згадую таку ж
гостинну, як і Валя,
Олену Коваль з Онуфріївського району, про
котру писала торік.
Вона теж багатодітна
мама — ростуть троє
дівчаток.
За статистикою на
1 листопада минулого
року в області налічу
валось більше 10 ти
сяч багатодітних сі
мей. 1 тому, навіть на
перекір статистичним
прогнозам, я все-таки
вірю
в
завтрашній
І день.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

5 серпня 1989 року

ДІАЛОГ
З ЧИТАЧЕМ
Вітучасник Великої
війни олександчи2зняної
—-рісць В- і. Султан у лисГі ДО редакції просить
дати повну Інформацію
пільги, на які він
Про
має право, «Я вже „ не
раз про них читав, —
але мені
пише ВІН,

«СТАРІ

Фото нашого читача І. ДЕМЧУКА.

Кульбіт.

СТІНИ»
РЕЗОНАНС
Надійшла ще одна від
повідь на матеріал, вмі
щений в газеті під таким
заголовком 3 червня.
Перший заступник го
лови облвиконкому М. О.
Сухомлин
повідомляє,
що поліпшити умови пра
ці розширенням вироб
ничої площі Кіровоград
ської панчішної фабрики
можливо лише за раху
нок будівництва нового
корпусу. Згідно проекту
Л П-ЛЛАу
Іии/ЛГА І
ціального розвитку
об
ласті на ХНІ п'ятирічку
воно намічене на 1993
рік, після розгляду і за
твердження
Держпланом Української РСР.
Відсутність
проектної
документації на згадане
будівництво, так як і на
лежної потужності
Кі
ровоградського будівель
ного тресту (з даний час
триває будівництво взут
тєвої фабрики) не дають
змоги виконати роботу
раніше вказаного строку.
За даними Держплану
УРСР дев’ять панчішних
фабрик
виготовлять в
1989 році 433 мільйони
пар виробів, в тому числі
161 мільйон пар дитячих
колгог. 10 процентів бу
де відправлено з рес
публіки Середньої Азії,
зся іінша реалізується на
території
Української
РСР.
Отже,
дефіциту
цього товару бути не по
винно.

31Д РЕДАКЦІЇ; Ми. в
свою чергу звертаємось
до управління торгізлі
облвиконкому з конкрет
ним запитанням: як же
все-таки розподіляється
згадана продукція в тор
гову мережу, якщо тор
гівля одержує її згідно
планів і безперебійної
Чому дитячі панчішні ви
роби потрапили в роз
ряд дефіциту!

«МОЛОДИЙ
5 серпня 1939 року

кіровоградський глядач мав змогу познайомитись з
творчістю самодіяльної художниці з Помічної Добровеличківського району Надії Іванівни Падурської два
роки тому на обласній виставці самодіяльного обра
зотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва,
присвяченій 70-річчю Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.
Та якщо на тій виставці було представлено лишз
кілька картин самодіяльної художниці, то на персо
нальній виставці Надії Іванівни з художньому салоні
обласного центру експонується понад сорок робіт.

Деякі з них уже знайомі глядачеві, деяк: — предстазлені вперше.
Характерна риса творчості Н. І. Падурської — лю
дина, котра є невід’ємною часткою природи від на
родження до старості.
Маленька дитина, яка недавно з явилася на світ,
ухопила ручкою яблуко і зачаровано роздивляється
довкола. Це — картина «Усе вперше». Невеличке сіль
ське подвір’я. Жінка годує птицю. Поруч стоять ко
рови. Дружно співіснують собака та кіт. Картина так
і називається «На подвір’ї». Привертають увагу і кар
тини «Смачний сніданок», «Людина і собака», «У хаті».
Виставка Надії Іванівни Падурської безперечно —
цікаве явище у художньому житті обласного центру.
Наостанок скажу, що картини, які сподобаються гля
дачу, можна придбати,
8. ГРИШИН.

«13АУРА З ЛЕОНСІО/М»
Стаття «Низький гемоглобін» бу
ла опублікована з «МК» ще з люто
му, але тема покинутих матерями
дітей продовжує боліти нашим чи
тачам. Як і в минулому огляді пош
ти («Чоловікам легше?», «МК» за 6
квітня), зійшлися листи з різними
думками.
«Я не в захопленні від того, що
трапилося, — пише Е. ТАРАСЕНКО
з Олександрії. — Я теж народила
сина без чоловіка, Було непросто.
За час своєї вагітності нелегкої я
все стерпіла. Тепер у мене є син—
моя турбота, радість і, не побоюся
сказати гучним словом — щастя. І
за все це — за підтримку і людську
чуйність я вдячна акушеру-гінекологу 3. М. Романенко. Для
мене
вона приклад в житті як людина ці
кава, життєрадісна,
працьовита і
безвідмовна в роботі А по якому
праву ви в статті ставите під сумнів
честь людини, що заслуговує пова
ги?».
Нагадаємо: у статті питань про
фесіоналізму та інших якостей лі
каря ми не торкалися і допускає
мо, що вони можуть бути такими,
як пише автор листа. Але і замов
чати факт неправильного інформу
вання медиками кореспондента і
працівників райміліції було 6 нечес
но.
«Вона зробила злочин страшний
і підлий, — пише про матір поки
нутої дівчинки 8. П. з Нозоархангельська. — Мені теж було гірко і
страшно. Моїй доньці 4 роки, жи
вемо без татка. Нам дуже тяжко, а
він живе щасливо і спокійно. За
чотири роки навіть півкопійки
на
доньку не витратив. Чому він так
легко може відмовитись від вихо
вання і покарати його за це
не
можна? До речі, наш «тато» — пе
дагог, сіє розумне, добре, вічне.
Насіє... А таких матерів, що кида
ють своїх дітей, краще б земляна
носила. їх треба карати все життя...».
Жінка, готова направо й наліво
махати мечем —- хіба це ідеал ко
ханої, дружини, матері? І тут же ін
ше питання: а хіба мало обставин,
які роблять жінку агресивною? На
приклад, ставлення чоловіка,
про
яке лише далі В. П. «Каже, я не ду
рень тобі платити, кому я буду по
трібен з аліментами. Треба будуть
гроші — заробиш. Золотце з себе
знімеш...». І зняла, коли донька тяж
ко хворіла». А тиранія побуту, а ди

тину одній тягти? Тема, на жаль,
нескінченна. Читач С. МАСЛЯНИК із
Новоукраїнки ділиться своїми мір
куваннями з приводу висвітлення
жіночої теми засобами масової ін
формації: «Показуйте матерів-героїнь, жінок, котрі досі зосталися
жіночними, носять довге волосся.
Вони на вважають тягарем догляд
за косою і за собою, а звідси вис
новок напрошується: вони, мов про
святиню, піклуються про своїх ді
тей, свою сім’ю. Дивишся на них і
клубок до горла підкочується...».
Думаємо, що мало хто серйозно
сприймає залежність «гарні носи —
дбайлива мати і дружина». Зате, ма
буть, більшість читачів погодиться з
тим, що мужчинам подобається дов
ге волосся у жінон. Наприклад, таке,
як у головної героїні недавно пока
заного телефільму «Рабиня ізаура*.
Вона справила незабутнє враження
навіть на дівчат, і дві з них, із с. Гнатівки диировеличківського району
просять нас опублікувати «портре
ти Ізаури з Тобіасом, Ізаури з Алвіро, Ізаури з Леонсіом».
На жаль, дівчата, ми маємо лише
неякісний знімок виконавиці
ролі
Ізаури і боїмося, що при передруку
ви не впізнаєте своєї улюблениці.
Крім того, думаємо, що
реальна
Ізаура менше всього хотіла б позу
вати перед об’єктивом у парі зі сво
їм кривдником Леонсіо...

Інша
«телевізійне»
запитання
8. ШИПТЕНКА з Нозоукраїнки: «Чо
му показаний по другій програмі
ЦТ фільм «Графиня де Монсоро»
не покажуть по першій програмі або
по У і’?». Названа стрічка демонстру
валася по першій програмі кілька
років тому.
Ще два відгуки на наші публіка
ції, обидва від працівників міліції.
В. ПЕТРЕНКО з Кіровограда неадоволений тим, як автор статті «При
страсть до
металу» О. Іванович
(«МК» за 16 квітня ц. р.) описав йо
го дії в залі на концерті групи
«Майстер». Лейтенант міліції пояс
нює, що він покликав підлітка, щоб
переконатися з безпеці для
ото
чуючих його клепаних браслетів і
відібрав у нього кулеметну стріч
ку, якою молена завдати тілесних
ушкоджень. В. Петренко не вважає
свої дії
приниженням
гідності
хлопця і закінчує листа словами:
«Прошу переглянути статтю «При
страсть до металу» і дати спросту
вання в газеті».
П;дгзердити чи спростувати ви
падок на концерті зараз навряд чи
можливо — самі ми там не буяй.
Але бачимо, що тут мають місце

13 ПОШТИ СЕКТОРУ
КУЛЬТУРИ і МОРАЛІ
просто різні оцінки одних і тих же
подій і сприймаємо це як цілком
природне явища — люди різні, ко
жен бачить явище по-своєму.
Начальний
Новомиргородського
райвідділу внутрішніх справ 8. 1.
ШЬВчьлкО не згоден зі статтею «Си
ній туман схожим на кров?* («МН»
за 13 травня ц. р.). де йшлося про
неспокійну обстановку на танцю
вальних вечорах у Новомиргороді.
Автор, зокрема, зазначає: «Жодного
разу в залі РБК не звучала класична
музика, записи радянських пісень,
не було тематичних вечорів. Замість
того звучать заруоіжні шлягери, які
готує такий сооі Семериков. Міліція
попереджала його за аморальну по
ведінку, 1988 р. він був пійманим на
споюванні молоді. Однак керівництво
РБК не вживає до нього ніяких за
ходів, вважаючи великим спеціаліс
том...». Далі 3. і. Шевченко стверд
жує. що наряди міліції на вечорах
чергують, а представники ДНД, рай
вно і РК ЛКСЬіУ — ні, що оіион у
РБК за 1988—1989 рік не зареєстро
вано. А звідки ж тоді кров? Частко
во відповідь на це питання є в нінці
листа: «Дискотека проходить у су
цільній темряві, що істотно утруд
нює забезпечення охорони громад
ського порядну». В мороці справді
можна і не помітити, від ного одер
жав стусана...

Принесла пошта й інші
листи.
Т. РОТАР з Кіровограда до 100-річчя з дня народження А. А. Ахматозої пригадує деякі моменти з жит
тя поетеси і повідомляє, що асі
люби і елі її творчості протягом 1989
року можуть відвідувати в бібліоте
ці імені Бойченка вечори, присвяче
ні цій даті. Л. РОМАНОВ написав
про вечір, приурочений 190-річчю
з дня народження О. С. Пушкіна у
кіровоградській
бібліотеці імені
Крупської. Тут звучали вірші вели
кого російського поета, романси,
пісні та поезії місцевих авторів.
Завідуюча відділом загсу Кіровського
райвиконкому
обласного
центру Н. А. АСТАНІНА прислала
до редакції поради нареченим. Во
на, приміром, не радить нареченій
у день весілля надівати брошки, на
мисто, персні, бо у цей момент най
краща прикраса — обручка. «Ве
сільний букет, — пише автор, — слід
перез’язувати білою стрічкою. На«
реченій найбільше підійдуть гвоз
дики, троянди, ромашки, хризанте
ми. Букет повинен бути не громізд
ким і ні з якому разі не заторгайте
його з целофан»-

від цього не легше Де
воно те, що нам общ»,
дать, коли ьуде. У черз>
на машину
стою
вже
РОКІВ Сім, приблизно ж
Стільки - на
встанов

лення телефону. У пер
шому ВИПІКУ кожного
разу відпоа.дь незмінна:
нам не вид.ляють машин
і МИ не даємо. У другому — Нікуди підключити.
Далі. Дають нам, учас (
никам війни, квиток за
півціни на проїзд по за
лізниці- Мені він абсо
лютно не потрібен: ніку
ди їздити. От якби по
місту
дали
проїзний,
тільки 6 спасибі сказали.
Чув, що в деяких містам
так і зробили. Звертався
з цим у військкомат, там
кажуть, пишіть. От я й
написав».
Ми направили
цього
листа в обласний відділ
соціального забезпечен
ня і одержали відповідь
від
його
завідуючого
А Г. МАЛОГО. Ось що
він повідомив:
«Дана категорія
осіб
користується
певними
пільгами, зокрема:
— 50-процентною зниж
кою на придбання ліків
по рецептах лікарів:
— купівлю автотранс
порту будь-якої моделі1
марки за безготівковий
рахунок;
— придбання безплат
ної санаторно-курортної
путівки;

— празо користувати
ся поліклініками, до яких
вони були прикріплені з
період
роботи і після
виходу На пенсію;
один раз в рік —
50-процентною знижкою
на придбання
залізнич
них квитків
(туди і на
зад).

Від редакції
додамо,
що десята сесія дзадцятого скликання
Кірово
—.... л
Кірово-
градської
міської
Ради
_______
___ —4
Ради
народних депутатів, вра
ховуючи численні ' пропро
хання населення, виріши
ла надати з 1 липня ц. р

право безплатного про
їзду в міському пасажир
ському транспорті
за
гального
користування
(крім таксі)
учасникам
Великої Вітчизняної вій
ни з
ао*нам-інтернаціоналктам. Основою
надання пільги € посвя
чення учасника Великої
Вітчизняної ВІЙНИ чи зоїна-інтернаціоналіста.
Питання про безплат
ний проїзд на транспорті
для такої ж
категорії
людей, що проживають І
в інших містах
област |
поки що не
вирішено’
Як повідомив начальник!
головного планово-еко |
номічного
управліня?!
облвиконкому М. О. Су- І
хомлин, воно має
бути І
розв’язане до
жовтня і;
цього року.
І

ЗАТИШШЯ

Хто з мас не любить тиші! Особливо перед
грозою. На небі збиваються чорні хмари, осьось розбурхаються вітром дерева І залопо
тить дощем. Та що тут дощ! Тиша... Скільки
Про неї пісень складено! Є й така: «тиша на
вкруги, сплять...».
— О ні, — образяться в Новоархангельсько’
му райкомі комсомолу. — Ми не спимо. То □
пісні луги нехай собі сплять.
У них же просто тиша. І все.
Справді, Новоархангельський райком комсо
молу «тихий». Однак тут ні грози, ні тим більше
бурі не чекають. Не підходять сюди і слова
вже з іншої пісні, де «тиха вода греблю рве».
Ніякої греблі новоьрхангельці «не рвуть». Хоча < тут що, так би мовити за піснею, «рвати».

*
У кожному райкомі комсомолу є якась своя
справа. Та, якою гордяться, про яку кажуть
всім,, хто приїздить і цікавиться роботою спіл
чан. Новоархангельськ теж нічим не гірший за
інших. Має він молодіжне об'єднання «Елек
трон», яке працює при райкомі комсомолу і
яке об'єднує аж... двох його членів. Це голо
ва — Юрій Даценко і його товариш Віктор іерещенко.
Так от, кожному, хто протягом останніх чо
тирьох місяців цікавився роботою спілчан Ноеоархангельська, хвалилися, що з них є не щось
собі таке, а ціле об єднання!
Так, принаймні, трапилося цього разу. Спо
чатку перший секретар райкому комсомолу
Анатолій Шаров гучно похвалився своїм дітиЩем, а через хвилину вже плакався, йк не люб
лять деякі працівники райвиконкому, навіть
райкому партії молодіжного об'єднання.
— Нам палки в колеса пхають, — бідкався
Uie в кабінет Анатолій, — не дають розверну
тися хлопцям.
Що не мали змоги «розвернутися» двоє
представників так званого «Електрону», то не
мали. Спочатку по селах курсували і крутили
відео. Потім вдалося надибати 8 райпобуткомбінаті кімнату. Його директор Олександр Кузь
мович Ільчук погодився за умови, що молодь
відремонтує приміщення, не брати до німця
Нинішнього року грошей за оренду. На цьому
й порішили...
— А він нас візьми й надури, — бідкався
Анатолій, — Прислав О. К. Ільчук рахунок, хо
ча ще снігом і не пахне, а до нового року
Ого-го,..
Ото, думаємо, немає совісті в директора
райпобуткомбінату. Як так можна з комсомо
лом' Однак, при зустрічі ситуація дещо про
ясніла.
Поплескавши в кімнат’,, обклеєній обоями і
яка служила залом для показу кіно, Юрія ДаЦанка по плечу, Іван Олександрович сказав
так:

— Що ж думаєте. ОДН! ви так« розумні? Ти,
Юро, добрячий фермер. Гроші ж береш чима
лі, а забуваєш, у чиєму приміщенні знаходиш
ся. От я тобі рахуночком і нагадав. Домовяялиса за. капітальний ремонт, а ви ж папером
дірки позаклеювали. Мене не обхитриш.

Не вдалося
обхитрити
ковтнули,
близько
взявши І'обп
°азі„.
; укас
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Івановича Козаченка з проханням: дайте нам
цей пустий підвал у оренду.
Чи то по-дитячості, чи через необдуманість
(на зварила голова виробити стратегію) взяли
й зиклали, як на долоні сзої плани.
Планували ж багато. Спочатку зроблять ре
монт. Не папером, звичайно, обклеять стіни, а
й тисячі карбованців не пошкодують. Потім,
вже з оформлених залах (їх там два) встанов
лять кофеварку, апарат для приготування мо
розива. Самі все діставатимуть. Встановлять відеоапаратуру, Щоб і кавою посмакувати і
фільм подивитися можна було.
Задумів у хлопців вистачало.
Та біда одна на ходить, а за собою іншу во
дить. Не пощастило прижитися в райпобуткомбінаті, не пощастило й тут. О. і. Козаченко по
годився здавати приміщення з оренду, але за
умови, що торгуватимуть там люди з райспожизтоваристза.
Дана умова аж ніяк на влаштовувала ні Юрія,
ні Віктора. По-перше, торгуватимуть не вони, а
кафе працюватиме, напевне, не пізніше, ніж
до восьмої вечора. По-друге, всім відомо, як
варять в одній кастрюлі борщ дві господині.
Хотіли бути самі собі господарями.
Лопнула й ця ідея, мов ота мильна бульбаш
ка, Лопнула — і все, скаже читач. До чого ж
тут райком комсомолу? Його працівникам, а
тим паче першому секретареві Анатолію Ша
рову тільки поспівчувати можна.
Райком комсомолу а першу чергу повинен
бути заціказлений у тому, щоб десь не на місяць-другий, а хоч і на постійно вкоренити
хлопців, які до комсомолу прийшли не з пус
тими руками, а з прекрасною сучасною відеоапаратурою й попросили допомоги.
Тому, що комсомол взяв під своє крило і
гучно назвав показ відеофільміз молодіжним
об’єднанням «Електрон», Юрій Даценко і Вік
тор Терещенко без перебільшення скажемо
раді. Півбіди, що їх вважають за фермерів,
заробітчан, рвачів. Біда а іншому — доходило
до того, що головам сільрад, як повідомив
Анатолій Шаров, говорилося, щоб не пускали
з сільські клуби пройдисвітів.
Тут не казати про таке треба, а бити б а усі
дззони. Не ковтати мовчки образи, а дівати
бій цим образам
Як, запитаєте?

Зисловим нашу суб'єктивну думку.
Справді, на перший погляд Ю. Даценко і
В. іерещенко люди, які шукають легкого заро
бітку і які прикриваються вивіскою райкому
комсомолу. Цілком справедлива думка, бо...
райком комсомолу, маючи цих людей, мало
робить для того, щоб їх повноцінно викори
стати.
Є прекрасна техніка, є прекрасні відеофільми. Зробіть свої молодіжні вечори відпочинку.
Поцікавтеся, що хоче молодь, підіть до неі
перші з відео.
Було ж все: в сільських клубах, ген ще аж
весною, показували фільми. На них же з ра
дістю приходили колгоспники — що-що, а в се
лі відео ще новинка. Тільки ж якби продумано
підійти до цієї справи, щоб не лише фільм, а
ще щось на зразок комп'ютерних ігор запро
понувати сільським дітлахам. І не лише запро
понувати, а й навчити.
Годі ж, коли їздили, прийшов у райком ком
сомолу лист-відгук від молоді. Небезпідставно
гордиться ним перший секретар. Якби ж тих
листів не один — а більше. З пропозиціями,
зауваженнями, навіть критикою. Іак для цього
треба більше показувати нового, зацікавлю
вати.
Чим, запитаєте? Поду/лайте! Тільки не хаотич
но і не заради грошей зробіть це, а заради
пропаганди своїх ідей.
Чи, можливо, їх у новоархангельського ком
сомолу немає? Якщо вже й про це говорити,
то конкретизуємо думку.
Райком комсомолу взяв шефство над будів
ництвом басейну в Новоархангельську. В цьо
му напрямі так працюють, аж лоби мокрі. Оно
заворг Сергій Єременко і людей, коли треба,
знайде, а то й сам не посоромиться лопатою
помахати, копаючи траншею.
Повертаються з таких робіт хлопці й дівча
та... ні, не бадьорі, а втомлені, Навіть дещо
пригнічені — точить черв’ячок серце, чому ж
це я пішов, а товариш у цей час собі спокій
ненько на пляжі відпочиває? Проходять ті ен
тузіасти похмуро біля молодіжного об’єднан
ня. Чому б їх і не запросити на вільні місця
безплатно? Попрацював — подивися, друже,
фільм. Чим багаті, тим і раді.
Що, двоє «фермерів» не погодилися б впус
тити безплатно? Збіднів би «Електрон», а чи
може менше грошей перераховано було б на
рахунок райкому комсомолу?
Не знаємо, можливо наш приклад дещо на
ївний, можливо навіть смішний. Але на місці
можна ж щось і інше придумати. Тим більше,
що Юрій і Віктор, так назаані директорок ройпобуткомбінату «фермери», не такі вже й
«фермери», як про них думають. Сталося так,
що говорять но те, що потрібно. Інколи на
віть через вину райкому комсомолу.
До речі, Анатолій Шарое просив у даному
випадку, щоб «Молодий комунар» допоміг. Ми
не проти допомогти, але давайте подумаємо,
хто ж у Новоархангельську працює? Кому більш
відомі проблеми молоді? Можливо, в даному
райкомі комсомолу чекають інструкцію, в якій
було б описано щось на зразок ділової гри,
як д:яти, коли підеш туди — відмовка, ще
десь — як малюків обдурять.
Чи треба було з Кіровограда на папері
письмово, та ще з печаткою для солідності,
прислати рекомендацію. У ній написати: ша
новні працівники райкому, коли займаєтеся
серйозною справою, варто зібратися всім за
цікавленим людям обговорити різноманітні
варіанти співробітництва і.,, укласти всього-навсього договір.
Де-де, а тут паперотворчістю, з чому можна
було б вас, новоархангельців, звинуватити, і не
пахне. Звичайнісінькі ділові стосунки так і роб
ляться. розводити руками прикро, але що
вдієш, коли так часто доводиться це робити
хоча б з діяльністю «Електрону».
На будемо судити про інші напрями роботи
райкому комсомолу, про його стиль і методи.
Про це піде мова в наступних публікаціях, де
буде і позитивний досвід, і ще щось на зразок
сьогоднішнього «затишшя». Матеріалу в блок
ноті багато. Та є там і рядки, де Анатолій Ша
ров прямо-таки випрошував допомоги.
Тож, враховуючи чи то безсилля, або й без
зубість новоархангельців, чи то їх небажання
стукати в двері, доки не відчинять, висловимо
свої міркування голові Новоархангельського
райспоживтоваристаа О. І. Козаченку.
Напевне, нема людини, якій би не сподобав
ся зал у кафе, що з Кіровограді. Це кафе пра
цює недавно і заслуга тому, що воно в нас є,
в першу чергу його молодим працівникам. Не
гірше приміщення і в підвалі, де колись була
церква у Новоархангельську. Оригінальності
нашим прапрадідам не треба було позичати.
То нам зараз її бракує.
Зрештою, якщо вже мова про оригінальність,
то й справді — чого б її не використати для
блага молоді. Якщо стримує боязнь, що інші
(Юрій і Віктор) на цьому підвалі розбагатіють,
то не варто, думаємо, боятися. Разом з тим
багатіти буде і комсомол, і райспоживтовариство, якому за оренду платитиме «Електрон».
Та головне, що тут збагатіють люди. Новоархангельці. Які матимуть своє, незгірш від об
ласних і столичних кафе, і яке залюбки відві
дуватимуть.
Простіше — виграє справа. Ота, перед якою
розводять руками у Нозозркангельському рай
комі комсомолу.
• ’ ШАРАПОВ,
Ю ЯРОВИЙ.

комсо
мольська
ПЛАНІРКА

«ЧЕРВОНА

РУТА»
ШУКАЄ...

спонсорів
Оргкомітет
першого
республіканського фес
тивалю української су
часної пісні та популяр
ної
музики «Червона
рута» пропонує керівни
кам підприємств,
дер
жавних установ та гро
мадських
організацій
укладати угоди про умо
ви рекламування їхньої
продукції, послуг тощо.
Назви та імена спонсо
рів фестивалю фігурува
тимуть у повідомленнях
засобів масової інформа
ції, у спеціальних фести
вальних буклетах та ма
рекламних щитах, вста
новлених у концертних
залах фестивалю.
Всі концерти «Черво-.
ної рути» транслювати
муться по телебаченню,
зніматимуться для відеопрограм,
призначених
для показу за кордоном.
Наша адреса: 252018,
м. Київ, пл. Калініна, 1,
Республіканський оргко
мітет фестивалю «Чер
вона рута». Наш раху
нок: № 000700045
в
ОПЕРУміськуправлі н н я
м. Києва, об’єднання ес
тетичного виховання та
організації дозвілля мо
лоді при ЦК ЛКСМУ, з
поміткою — «на «Черво
ну руту».
Телефони для дові
док: 21-28-661, 21-28-180,
21-28-139 (Київ).

ведучих
Для проведення кон
цертів та конкурсів на
заключному егапі пер
шого республіканського
фестивалю
української
сучасної пісні та попу
лярної умзики «Черво
на рута» у Чернівцях по
трібні ведучі, які бездо
ганно володіють україн
ською
мовою. Заявки
приймаються від дівчат і
юнаків, молодих жінок
та чоловіків без жод
них обмежень. До заяв
ки додаються 2 фото
картки розміром не мен
ше ніж 9X12 см із влас
ним портретом великим
планом та на повен зріст.
Оплата праці ведучих,
житло та харчування за
безпечуються.
Наша адреса: 252018,
м. Київ, пл. Калініна, 1,
Республіканський оргко«мітет фестивалю «Черво
на рута». Телефони для
довідок (Київ): 21-28-661,
11-28-180, 21-28-139.

«молодий
КОМУНАР»
5 серпня 1989 року

ЗВЕРНЕННЯ
ПІДГОТОВЧОГО
КОМІТЕТУ
...Студентським форум — реаль
на можливість виявити чимало
проблем вузівської молоді, не ви
рішених сьогодні.

ДО 17
І СТАРШІ

Форум — це можливість виро
бити і передати пакети наших
пропозицій міністерствам і відом
ствам, ставлення яких до студен
та не влаштовує мас.

Форум — визначення програми
студентської діяльності на під
тримку перебудови, наша надія
на переміни.

Ж?
ЛИСТУВАТИСЯ
Мені 15 років. Я люб
лю тварин, захоплююся
фотографуванням. Слу
хаю естрадну музику.
317528. Добровеличківський район, м. Помічна,
вуя. Леніна, 8, Шевченко
Еліні.
*

*

*

Читаю
фантастичні
юниги, захоплююся спор
том. І дуже люблю тва
рин, особливо кіз. Вони
такі симпатичні! Пишіть,
однодумці, за адресою;
317202г Компаніївський
рсйон, с. Губівка, Циник
Каті.

* * *

Я хотіла б познайоми
тися з хлопцем 16—19
років. А'іені 16, ріст 165
сантиметрів, блондинка.
Захоплююся тяжким ро
ком, особливо подобає
ться Кріс Кельмі зі своєю
групою.
317111,
Кіровоград
ський райок, с. Новопзвздзда, Іваймекко Галині.

*

*

*

А 6. Я пюбпю фан
тастику. Захоплююся суі час нею музикою, люблю
; куховарити. Хочу знайти
І друзів по
листуванню.
Моя
адреса:
317060,
м. Знам’янка, вул. Мат
росова, 29, кв. 22, Бойко
Наталі.

Фотографує
Василь

ГРИБ

Холодні й стрімкі гірські
ріни, чисті, як сльоза озе
ра, віковий ліс, вершини,
які
вінчають
білосніжні
льодовики...
Все це Кавказ. 14 ту
ристських груп школярів
з Кіровоградщини в липні
пройшли місцями героїч
ної оборони Кавказу, ру
бежем, де в роки Великої
Вітчизняної війни
радян
ські воїни вели кровопро
литну боротьбу з фашис
тами.
Похід так і називався —
♦Стежками героїв».
Забулися важкі підйоми,
круті спуски, важкелезні
рюкзаки.
залишились
в
пам’яті цікаві вечори біля
вогнища.

«молодий
КОМУНАР»

5 серпня 1989 року

...Чи потрібна нам єдина сту
дентська організація? Якщо потріб
на — то яка? Кінцева відповідь —
за форумом, за всіма нами. Ми
твердо переконані в одному: сту
дентська політика повинна визна
чатися з участю більшості студен
тів!
Якщо ви хочете отримати якіс
ну вищу освіту, вирішувати свої
проблеми, відчувати себе реаль
ною силою у сьогоднішній полі
тичній боротьбі, якщо ви стоми
лися від громадської бездіяльнос
ті, якщо ви здатні мислити, діяти,
боротися, — включайтеся в робо
ту по підготовці Всесоюзного сту
дентського форуму!

ЗА АВТОРИТЕТ
КОНКРЕТНИХ ДІЙ
Свою точку зору про форум ви
словлює співголова підготовчого
комітету, секретар ЦК ВЛКСМ Ста
ніслав СМИРНОВ.
Друкується зі скороченнями
з
газети «За автомобильно-дорожные
надры» — орган парткому, ректо
рату, профкому і комітету ВЛКСМ
Московського
ордена Трудового
Червоного Прапора автомобільнодорожного інституту.

— Чи потрібен форум студент
ству країни? Чи не стане він «па
радною» заорганізованою акцією!
— Впевнений, що в будь-якому
разі підготовка і проведення фо
руму будуть корисні для студен
тів. Необхідність негайного вирі
шення багатьох студентських про
блем видно, як то кажуть, неоз
броєним оком. Тому форум пови
нен поставити ці питання з усією
гостротою, виробити і запропону
вати шляхи покращення студент
ського «самопочуття».
...Стосовно побоювання, що фо
рум «заорганізують», впевнений—
«переможних рапортів» не допус
тять самі ж студенти...
— Чим може допомогти форум
студентам? Чи «почують» його рі
шення в уряді, міністерствах і ві
домствах?
— Ми вважаємо, що форум «від
будеться», якщо на ньому будуть
вироблені конкретні пропозиції по
участі студентів в управлінні на
вчальними закладами, покращен
ню матеріального становища май-«
бутніх спеціалістів. Сподіваємося,
що така ж робота буде напере
додні форуму і на місцях. А вза

галі, на мій погляд, найважливіше
завдання зустрічі — повернути
громадську думку до проблем і
бід студентства. Щоб ніхто не вва
жав студентське життя веселим і
безтурботним.
— Які проблеми, на Вашу дум
ку, стануть основними при обго
воренні на форумі?
— Вважаю, що форум повинен
відповісти на питання: чим сту
дентство може допомогти перебу
дові й оновленню в країні, і як
суспільство може допомогти сту
дентам. Якщо ж говорити про
конкретні проблеми, то виділю,
перш за все, участь студентів у де
мократизації життя вузів і техніку
мів, зростання їх впливу на орга
нізацію аіавчально-виховного про
цесу, першочергові і перспектив
ні заходи по покращенню матері
ального становища, соціальної
захищеності. Сподіваюся на кон
структивну розмову про участь
студентів у сільськогосподарських
роботах,
військовій підготовці,
проблемах екології, історії, куль
тури, релігії тощо.
— Останнім часом у вузах і тех
нікумах неодноразово висловлю
валися ідеї створення студент
ської організації — спілки чи ра
ди. Ваша думка про цей факт!
Якою Ви бачите цю організацію,
якщо форум висловиться за її
створення!
— Впевнений, що ідея створен
ня студентської організації не
тільки має «право на життя», але і
буде реалізована. До речі, про
цес об'єднання студентів, напри
клад, за професійними інтереса
ми, уже розпочато. В країні діють
Асоціація студентів-медиків, Все
союзна рада студентів гірничих,

ПОГЛЯД БЕЗ УПЕРЕДЖЕННЯ
Оновлення суспільства знаходить серед сту
дентів найбезпссеседніших прихильників. Впер
ше за багато років студенти відчули, що з ни
ми починають радитися, що з їхньою думкою
рахуються.
На сьогодні у вузах нашого міста студенти
введені до складу вчених рад, розширено їхнє
представництво
приймальний стмяеядшних
комісіях, комісіях по розподілу молодих спе
ціалістів. Вони отримали і право голосу при
виборах керівництва вузів, в оцінці якості ви
кладання, виступають партнерами адміністра
ції у пошуку найефективніших форм навчання,
нових сЬорм організації суспільно-виробничої
праці.
У той же час у студентському середовищі
напалилося багато невирішених проблем.
Ли
шається складним так зване соціальне самопо
чуття студентів. Наприклад, реальні прибутки
молоді, що навчається, дуже низькі. Особливо
хвилює матеріальне становище студентсьних
сімей. Лишається гострою проблема гуртожит

ків. Нерідко чуються нарікання студентів на
адресу їдалень, буфетів. Всупереч установкам
лютневого (1988 р.) Пленуму ЦК КПРС продов
жується залучення студентів до збирання вро
жаю без використання економічних стимулів,
без створення нормальних умов праці і побуту.

Назустріч
V
Всесоюзному
студентському форуму
нафтових,
металургійних вузів,
ведеться підготовка до конферен
цій студентів університетів, юри
дичних та ряду інших інститутів.
Спілка таких асоціацій за профе
сійними інтересами і могла б стати
основою студентської організації.
— Як будуватимуться стосунки
майбутнього органу з комітетами
комсомолу, профспілковими орга
нізаціями?
— Статус студентської організа
ції, очевидно, визначить форум.
Але в будь-якому разі ми висту
паємо за участь комсомольський
профспілкових організацій в реа
лізації «студентської політики».
Переконаний, що авторитет ком
сомолу у вузах напряму пов’яза
ний з умінням захищати інтереси
студентів.
— Як ви ставитеся до фантів
бойкотів,
страйків студентства!
Нормальне це явище чи аномаль
не?
— У даний час нам довелося не
раз зустрічатися з такими, прямо
скажемо, незвичними формами
виявлення активності студентів.
Як правило, страйки чи бойкоти
трапляються там, де «традиційні»
шляхи вираження думки студентів
не «спрацьовують». І все ж ми за
пошук конструктивних форм ви
раження своєї позиції або навіть
протесту, за активний діалог із
адміністрацією...
інтерв’ю взяв
В. КИСМЕРЕШКІН^

СТУДЕНТСЬКИЙ ФОРУМ:

Пропозиції, запитання, проблеми

Передувати Всесоюзному форуму буде об
ласний студентський референдум у жозтні ни
нішнього року, на якому буде вироблено на
каз чотирьом делегатам форуму від Кірово
градської області.
Останнім часом на комсомольських зборах
Зрозуміло, що ні обласний референдум, ні
і дискусіях у студентських колективах гостро Всесоюзний студентський форум не вирішать
ставиться питання про усунення суб'єктивізму відразу всіх проблем, не зроблять пасивних
і догматизму У викладанні суспільних наук, в
студентів активними, не підвищать завтра всіла
організації військової підготовки. Неоднознач стипендії. Але головне — лай полинні зверну
ний. ГМАШ.а.СЛ
\
СЛЧ РЛЇЛЧТСІЬСк М.О
ти увагу всіх державних, профспілкових орга
комсомолу.
нів, широкої громадськості на ключові пробле
Назріла необхідність реально оцінити
нові
ми студентства.
явища в житті студентства. Грунтовно проана
Л. ЄГЕЛЬСЬКА,
лізувати студентський рух, його тенденції і
секретар обкому ЛКСМУ.
перспективи, участь у перебудові вищої школи.
Важливі і такі питання, як соціальна зацікав
ВІД РЕДАКЦІЇ: Дорогі студенти? Ми чекаєм^
леність, організація сільгоспробіт, а також по
Рсших пропозицій, відгуків. Ставте проблеми,
ложення студентської сім’ї тощо.
Усі ці проблеми, думаю, повинен підняти запитуйте, сперечайтесь, обговорюйте. Наша
Всесоюзний студентський форум, який буде газета стане вашою трибуною у підготовці об
проходити у Москві 15—19 листопада 1939 ласного студентського референдуму і Всесоюз
року.
ного студентського форуму.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ СПТУ № 11

прийом мол
ОГОЛОШ УЄ
молоді для підготовки спеціалістів залізничного транспорту таких спеціальностей
з освітою 10 класів —
слюсар-електрик по ремонту устат
кування електровозів (юнаки віком
від 17 років, строк навчання 1 пік)
помічник машиніста електровоза
Ч17'5 ро,‘у'
ні в запас з лав Радянської Армії І
Флоту, строк навчання 1 рік)
помічник машиніста електровоза
(юнаки віком від 17 років, строк нав
чання 1,5 року),
помічник машиніста
тепловоза
[юнаки віком від 17,5 року і звільне
ні в запас з л.ав Радянської Армії і
Флоту, строк навчання 1 рік),
помічник машиніста
тепловоза
[юнаки віком від 17 років, строк нав
чання 1,5 року),
черговий по станції IV і V класів
[юнаки і дівчата віком від 17 років,
строк навчання 1,5 року),
провідник пасажирських вагонів
поїздів далекого прямування, каси
рів по продажу квитків (юнаки і
дівчата від 17,5 року, строк навчан
ня І рік),
електромеханік сигналізації, цент
ралізації, блокування (юнаки віком
16,5 року, строк навчання 2 роки)-,

електромеханік провідного зв’язку
(юнаки віком від 16,5 року, строк
навчання 2 роки.),
. електромеханік поїздів (юнаки І
дівчата віком від 17 років, строк нав
чання 1,5 року),
черговий станційного поста центра
лізації (юнаки і дівчата віком від
17,5 року, строк навчання 1 рік)»
оглядач вагонів (юнаки і дівчата
віком від 17,5 року, строк навчання 1
рік);
з освітою 8 класів зі строком нав
чання 3 роки —
черговий по станції IV, V класів
(юнаки і дівчата віком від 15,5 ро
ку ),помічник машиніста електровоза
(юнаки віком від 15,5 року),
електромонтери пристроїв сигналі
зації, централізації; блокування (юна
ки і дівчата віком від 15,5 року).
Особи, зараховані До училища, пе
ребувають на повному державному
утриманні (триразове харчування,
одяг, гуртожиток), а особи, що закін
чили середню школу й навчаються за
нижчевказаними
спеціальностями,
одержують доплату:

черговий по станції, провідник пасажирських вагонів — 40 крб.;
помічник машиніста електровоза,
тепловоза, електромеханік сигналіза
ції, централізації, блокування, огля
дач вагонів — 50 крб.;
звільнені в запас з лав Збройних
Сил СРСР — 70 крб.'
Вступники подають такі документи:
заяву на ім’я директора училища,
свідоцтво про народження,
документ про освіту,
характеристику зі школи або місця
роботи,
довідку з місця проживання та
про склад сім’ї,
автобіографію,
довідку про стан здоров'я (форма
№ 086/у),
шість фотокарток 3X4 см.
Вступники проходять медичну ко
місію при Знам’яяській залізничній
поліклініці.
Адреса училища: 317052 Кірово
градська обл., м. Знам’янка, вул.
Р. Люксембург, 6. Телефони: 5-22-81,
5-25-42, 5-25-94.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1989—1990 навчальний рік
Приймають юнаків і дівчат віком від 15 до
20 років з освітою за 8 класів, які прожива
ють в Кіровограді, на спеціальність
швачка верху взуття, строк навчання — 2 ро
ки.
Всі учні перебувають на повному державно
му утриманні. Під час проходження виробни
чої практики вони одержують 50 процентів від
заробленої ними суми. По закінченні учили
ща їм надається робота на Кіровоградській
взуттєвій фабриці.
Училище має необхідну навчально-матері
альну базу, оснащену сучасним обладнанням.
Вступники подають:
документ про освіту (оригінал);
довідку з місця проживання;
шість фотокарток 3X4 см.;
медичну довідку (форма № 086/у);
свідоцтво про народження.
Документи приймаються до ЗО серпня щод
ня з 8.00 до 17.00 за адресою: м. Кіровоград,
вул. Гоголя, 74.

Л. ПЕЧЕНА,
інструктор БММТ «Су
путник».
111

на 1989—1990 навчальний рік
диглдку з місця проживання;
Строк навчання — 1 рік.
шість фотокарток 3X4 см.;
Учні перебувають на повному державно
медичну довідку (форма № 086/у);
му утриманні'. Під час проходження вироб
свідоцтво про народження.
ничої практики вони одержують 50 про
Прийом документів — по ЗО серпня.
центів від заробленої ними суми.
Адреса: м. Кіровоград, пров. Театральний,
Вступники подають:
8. Телефон 2-84-67.
документ про освіту (оригінал);

Кіровоградське СПТУ № 4
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
слюсар механоскладальних робіт (строк на
вчання — 2 рік).
Всі учні забезпечуються обмундируванням,
триразовим харчуванням. Під час виробничої
практики вони одержують 50 процентів від за
робленої суми.
Час навчання зараховується до загального
трудового стажу.
Початок занять — І вересня.

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ТАКІ
ДОКУ
МЕНТИ:
заяву на ім’я директора,
свідоцтво про освіту,
характеристику зі школи,
свідоцтво про народження або паспорт,
довідку з місця проживання та про склад
сім’ї,
медичні довідки (форми №№ 086(у), 25,
25-ю),
шість фотокарток 3x4 см.
Документи приймаються щодня, крім неді
лі, з 9.00 до 15.00.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Кіровоград, вули
ця Маршала Конєва, 6/5. Телефон 3-01-06.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ Н$ 8
(БАЗОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБЛАГРОБУДУ}

оголошує прийом учнів
НА 1939—1990 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

маляра-штукатура,
штукатура, лицювальника-плитковина,
слюсаря-сантехніка, газозварника,
машиніста одноковшового екскаватора,
майстра сільського будівництва,
столяра-тесляра, паркетника.
З перелічених спеціальностей проводиться

У вартість путівок входить
проживання у готелі, харчу
вання та екскурсійне обслу
говування. Добиратися . до
місця відпочинку треба за
власний кошт.

Детальнішу
інформацію
можна одержати в БММТ
«Супутник» (вул. Фрунзе,
10. телефони №№ 7-35-77,
7-31-70).

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

г На навчання з! строком 3 роки приймають
юнаків та дівчат, що мзють освіту за 8 класів.
Учні набувають спеціальностей;
муляра, монтажника сталених і залізобетон*
них конструкцій, електрозварника;

БММТ «Супутник» запро
шуе бажаючих на відпочи
нок:
У молодіжні туристичн
центри:
«Лісове озеро» (Плявц*
няс, Латвія) — 4—17.09 —
112 крб.. 18.09—1.10 — 126
крб.;
«березовий гай» (капово]
(з 4-депни.м"перебуванням у
Москві — 12-25.09 — 125
крб.;
«Перлина» (Підмосков’я)
— 21.09.4.10 — 110 крб.;
«Цисарткела»
(Батумі)
Грузія) — 16.09—1.10 128 крб.

Проживання у Сочі .в при
ватному секторі,
в Одесі.
Вільнюсі. Львові — в готе
лях. У вартість путівок вхо
дить оплата за дорогу 1 жит
ло, харчування та екскурсії.

Кіровоградське СПТУ № 18

на базі 8 класів зі строком навчання 3 ро
ки —
верстатник широкого профілю;
оператор
верстатів з програмним управлінням;
електрогазозварник,
монтажник внутрішніх санітарно-технічних
систем і обладнання,
слюсар-ремонтник,
слюсар-інструментальник,

Відпочивайте
на здоров’я

У групові поїздки:
в Одесу — 29.09.1,10.
Приблизна вартість путів
ки — 60 карбованців;
у Сочі - 29.08 — 12.09,
13—27.09 — 180 крб.;
у Вільнюс — 25—29.08,.
9—13,09 — 100 крб.;
у Львів — 5—10.09 — 90
крб.

Кіровоградське СПТУ № 14

для роботи на Кіровоградській взуттєвій
'фабриці.
Приймають осіб з освітою за 8 класів на
такі спеціальності:
швачка-заготівниця верху взуття;
збирач взуття.

ОГОЛОШЕННЯ

співбесіда за конкурсом свідоцтв про закін
чення неповної середньої школи.

По закінченні навчання учні одержують ате
стат про середню освіту. Учнів забезпечують
гуртожитком, парадним і робочим одягом, три
разовим харчуванням, підручниками. Під час
виробничої практики вони одержують 50 про
центів від заробленої ними суми. Час навчання
в училищі зараховується до загального трудо
вого стажу. Випускники-відмінники мають пра
во вступити до вищих та середніх навчальних
закладів за пільговими умовами, Юнаки до

закінчення училища одержують відстрочку від
призову до лав Радянської Армії.
Вступники подають або надсилають поштою;
заяву із зазначенням обраної спеціальності,
автобіографію, характеристику, свідоцтво про
освіту, довідку з місця проживання та про
склад сім’ї, медичну довідку (форма № 086/у)’
вісім фотокарток 3><4 см.
Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: 316050, м. Кіровоград, вул.
Волкова, 15. Телефон 3-15-32.
їхати автобусами №№ 107, 134 або тролей
бусами Н9№ 3, 5 до зупинки «Обласна лікарня»-

МДЛОВИСКІВСЬКЕ
СПТУ Кг 16
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ
ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1989-1990
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Приймають юнаків, звіль
нених з лав Радянської Ар
мії, із середньою освітою на
такі спеціальності:
муляр-монтажник
стале
вих та залізобетонних кон
струкцій;
столяр-верстатник;
штукатур,
лицювальникплитновик;
монтажник сталевих та за
лізобетонних
конструкцій,
електрозварник;
електрозварник • форму
вальник.
Строк навчання — 10 мі
сяців.
Учні
одержують стипен
дію з розмірі 107 карбован
ців.
Строк навчання в училищі
зараховується до загального
трудового стажу. Під час ви
робничої
практики учням
виплачується
50 процентів
від заробленої ними суми.
В училищі працюють гурт
ки художньої самодіяльнос
ті, танцювальний, вокальний,
агітбригада, ВІД, духовий,
спортивні
секції, фотогур
ток, гурток картингістів.
Зарахування в училище
проводиться на підстав! співбесіди та за ноннурсом атес
татів про освіту.
Вступники подають так!
документи:
заяву на ім’я директора;
атестат про освіту;
характеристику зі школи
або підприємства;
свідоцтво про народження
або паспорт;
довідку з місця проживан
ня та про склад сім’ї;
медичну довідку
(форма
№ 086/у);
шість фотокарток 3x4 см.
Документи
приймаються
щодня, крім неділі, з 9.00 до
17.00.
Адреса училища: 317430,
Кіровоградська обл., м. Мала
Виска, вул. Шевченка, 56/1.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»,
$ серпня 1989 рои’й

Країна, де комсомол демократичний
В Угорщині у мене, та й у моїх
колег з «Молодого комунара»
завдяки укладеному навесні ц. р.
договору про дружбу € багато
друзів. Спілкуючись з ними під
час нинішнього відрядження, а та
кож з давнішніми, вже «чисто»
моїми, хочу ще раз розповісти
про цю країну.
В Угорщині день за днем при
живається багатопартійна система.
До речі, комуністи УНР самі були
ініціатором такого «нововведен
ня», зважаючи, що таке співісну
вання допоможе більшому роз
витку демократії. І ніхто в цій со
нячній країні і не думає, що крок
до багатопартійності призведе до
розколу, а навпаки — комуністи
були і є впевнені, що їм хоч буде
і важче працювати, проте вдасть
ся уникнути ряду помилок.
Зразу скажемо: так воно і бу
ло. інші партії, точну назву яких я
не запам’ятав, ніяк не принижені
більш чисельною комуністичною.
Кожен громадянин може вступати
чи до тої, яка захищає інтереси
аграрників, чи ще до якоїсь. Ко
муністична ж дещо «очистилась»
від випадкових членів.
У такому політичному станови
щі не так-то й легко живеться
угорцям. Бо є ж ряд прямо-таки
опозиційних організацій, які во-

роже ставляться до курсу кому
ністів. Про це засвідчили найбільш
«свіжі» події — перезахоронения
Імре Надя. і його соратників, До ре
чі, тоді показали себе й антикому
ністичні, як говорив коментатор
радянського телебачення, групи.
Бо ж у цей день сотень з дві мо
лодих людей з лозунгами, що
СРСР задушив революцію 1956
року, мітингували біля посольства
СРСР у Будапешті.
Про комсомол скажу так.
' Зустрівся я й з Матьяшем Сорвашем — тепер уже заступником
секретаря піонерської організації
області Бекеш (про нього писав
«Молодий комунар»). Він мені і
повідомив, що комсомол у них
уже на той комсомол, а просто
Угорська
демократична
спілка
молоді. Назва навіть не містить
слів «соціалістична» чи «комуніс
тична», бо молодь повинна, як са
мі ж і зазначили на своєму з’їзді,
де щось начебто «саморозпустилися і об’єдналися», бути перш за
все демократичною.
Матьяш повідомив, що тепер в
обкомі комсомолу працює... п’ять
чоловік і — один секретар.
Мені не вдалося зустрітися з
попереднім секретарем Йожефом
Форношем — він уже працює по
мічником голови обласного вико
навчого комітету. Матьяш же ска

зав, що зараз угорська молодь
об'єднується в сорока молодіж
них організаціях різноманітіних
напрямів, які входять до УДСП.
Найбільше, що збентежило: я не
помітив бурхливості у молоді.
Якось чи нецікаво їм, а чи й бадуже до того, що відбувається в
країні. Одним словом, пасивність
до політичного життя простежу
валася. Можливо, то лише вида
лося.
Є в УНР спілка молодих демо
кратів, яка є опозиційною органі
зацією до УДСМ. Не дуже ця ор
ганізація, іменована спілкою, іде
на співробітництво з УДСМ, хоч
багато цілей є спільних, її чисель
ність (опозиційної) біля трьох ти
сяч членів. Але ця спілка молодих
демократів досить впливова і час
то-густо її лідери, котрі користу
ються якщо не авторитетом, то
повагою в угорської молоді, відверто говорять про небажання
співпрацювати з угорським, я б
сказав іновим комсомолом —
УДСМ.
Часто в Угорщині всі біди в еко
номіці, а особливо молодь, зва
люють на комуністичну партію. В
інфляції винні комуністи, в прихо
вуванні гіравди історичних проце
сів — теж вони. І чомусь, як мені
видалося, забули тут про Пар
ламент, тобто — державну владу»

З УГОРСЬКОГО
БЛОКНОТА
Зараз країна готується до вибо
рів.
Не цікавиться молодь так, як її
предки, і угорсько-румунськими
стосунками. Що-що, а про це в
Баттоні я наслухався. Справа в
тім, що Батоння
Ц® перший
угорський населений пункт, який
Радянська Армія визволила в 1944
році від гітлерівських загарбників.
Нехай читач вибачить, що я не
пишу репортажу з гімназії чи не
розповідаю про прекрасний ба
сейн у невеличкому містечку, не
розповідаю про ВІДПОЧИКОл мо
лоді, їхні захоплення. В цій публі
кації мені загалом хотілося роз
повісти про. Угорську Народну
Республіку. Дещо пізніше читач
знайде в «Молодому комунарі»
публікації й на інші теми про
Угорщину. Хочеться лише, щоб
уточнили: кого що цікавить. Якщо
не зможемо самі відповісти на
поставлені запитання, попросимо
це зробити Дьордя Менеші —
редактора щомісячника «Барон
ські новини». Тим більше, що він
обіцяв відвідати напочатку серп
ня Кіровоград. Отож — чекаємо
ваших листів!
Юрій ЯРОВИИ,
спецкор «Молодо о кому
нара».
Кіровоград — Бггпоня (УНР).

«Приватна полііціія»: «за» і «проти»

Відома виконавиця стилю «кантрі» — американських
народних пісень ЕммІ ХАРРІС під час виступу на фестива
лі музики в Гріндельвальде.
Фото Кейстон — ТАРС.

Пригадався заголовок одного з
квітневих номерів Советской Рос
сии» — «Потрібен охоронець». Не
локладаючись у боротьбі з органі
зованою злочинністю на допомогу
міліції і силу закону, наші коопе
ратори шукають ' альтернативного
захисту від рекету. Одні наймають
охоронців, інші — хто побагатше —
створюють невеликі загони, які сяктак навчаються і в окремих випад
ках навіть озброєні.
Заборонити подібну діяльність чи
узаконити, поставивши в певні рам
ки, — серйозна дискусія на цю те
му нас ще чекає. У Великобританії,
наприклад, де приватна служба охо
рони існує і процвітає вже не одне
десятиліття, все ще сперечаються,
чи не протирічить вона інтересам
суспільства.
Навіть в «хоум оффісі» — британському МВС — не знають точно,
скільки у Великобританії великих і
дрібних агентств, які за плату на
дають послуги охоронців організа
ціям І приватним особам. Відомо
тільки, що чисельність їхніх співро
бітників значно перевищує кількість
службовців поліції. У поліцейських,
очевидно, найвища зарплата серед
державних службовців. Жодне приватне агентство стільки не платить.
Іінша справа, що державний бюджет
суворо лімітовано і число поліцей-

ських обмежене. Звідси величезний
попит на послуги приватної охоро
ни. Хочеш забезпечитись —- плати
зі своєї, а не з державної кишені.
Сфера послуг, які надають приват
ні агентства, досить широка. їхні
співробітники охороняють банки та
інкасаторів при перевезенні круп
них сум грошей та інших цінностей.
Саме вони чатують при вході до
приватних фірм і організацій, слід
кують за порядком в універмагах,
охороняють склади. їх наймають кі
но- та поп-зірки, щоб відбиватися
від атак надмірно палких прихиль
ників, і люди подібні Салману Рушді, які побоюються терористів. Здо
ровань, котрий вигулює разом з ня
нею малолітнього нащадка сімей
ства мультимільйонера, також скоріш
всього присланий приватним агенх’ ством. Пропонуються і більш екзо
тичні послуги: приватний розшук,
пошук найманців для виконання
секретних завдань за кордоном,
промислове шпигунство та охорона
від нього.
Здавалось би, ці «агентства без
пеки» роблять справді потрібну і
корисну справу. Чому ж британська
преса випускає на їхню адресу
стільки критичних стріл?
Найперш тому, що з приватною
охороною пов’язано надто багато
скандальних історій, бо у цю сферу
активно прагнуть проникнути злочинні елементи. I‘ це їм вдається, су-

дячи хоча б із того, що два най
більших пограбування, здійснених у
країні за останні п’ять років (а од
не з них стало рекордним — ви
ручка грабіжників склала 26 міль
йонів фунтів стерлінгів у золотих
злитках), не обійшлися без участі
охоронців з приватних агентств,
котрі зіграли для сврїх спільників
роль навідників. Все частіше влас
ники фірм приватної охорони вияв
ляють, що найняли на роботу лю
дей з кримінальним минулим.
Якщо коротко, аргументи тих, хто
виступає за ліквідацію приватних
служб безпеки, зводяться до того,
що вони непідпорядковані суспіль
ству, часто легковажно ставляться
до застосування сили, у них працю
ють погано підготовлені для такої
відповідальної роботи люди, вони
відкриті для проникнення з боку
злочинного світу.
Англійці славляться тим, що зав
жди виступають проти крайніх за
ходів. Тому серед спеціалістів ос©
більше поширюється думка, що за
бороняти і ліквідувати «нерегуляр
ну армію» приватних охоронців всетаки не варто. Інша справа, що ї<
треба поставити під більш жорст
кий контроль, розбірливіше видава
ти ліцензії, і тоді їм можна буде
навіть передоручити деякі функції
поліції.

Егор МОНІЧЕВд
(АПН). ;
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І
О-К АН АДСЬКИ
ЧІЛ

Щоб, вийшовши на пеню, жити
безтурботно,
вважають канадці, потрібно
зарані все як слід спланувати і підготувати. Це
особливо в;рно, коли на
пенсію хочеться піти пораніш. Нині діюче пенКасійне законодавство
виходити
нади дозволяє
на пенсію у віці з 60 до 70
років. Однак ті, хто стає
пенсіонерами у ящі до 65
років, отримують допомо
гу »неповною. Як повідом
ляє журнал «Файненшл
пост маніуайз мегезін»,
вирахунки в цьому разі

«молодий
КОМУНАР»
5 серпня 1989 року

складають півпроцента від
розміру повної пенсії за
кожен місяць. Так, той, що
виходить на пенсію в 60
років, отримує суму на
тридцять процентів меншу
від того, хто виходить на
п’ять років пізніше. Таким
чином заохочується використання кваліфікованих І
досвідчених
робітників.
Але і 60 років — не най
нижча межа для виходу
на пенсію. її з повному
розмірі можна отримува
ти і в 55. Єдина умова —
тридцятирічний
робочий
стаж. Якщо ж він недос
татній, то обов’язковими
будуть вирахунки.

Ідея раннього виходу
на пенсію стає в Канаді
все більш популярною.
Для цього потрібно років
за вісім-десять почати ро
бити регулярні вклади на
власний рахунок. За де
якими підрахунками, вони
повинні досягати досить
чималенької суми — чо
тири тисячі канадських

доларів на місяць, а це
доступно хіба що прези
дентам чи членам правлін
ня великих компаній. У цій
ситуації не доводиться ро
бити вибір: потрібно набиратися терпіння і заробляти стаж, достатній
для виходу на пенсію,

щоб на момент виходу на
пенсію все основіне обладнання у вашому будинку
було
максимально
оновлене:
потратившись
на придбання нових това
рів, Ви позбавите себе від
необхідних витрат на
монт.

Лікарі, до речі, вважа
ють, що ранній вихід на
пенсію вигідніший: гроші,
зароблені після п’ятдеся
ти, »не виправдовують за
траченого на них здоров’я,

5. Завчасно познайом
тесь з тими професіями,
які б були для Вас прий
нятні, коли Ви будете на
пенсії. Це допоможе Вам
визначити, чи будете Ви
фізично і психологічно
Ось деякі поради, які
дають канадські економіс спроможні виконувати цю
роботу.
ти тим, хто вирішив вийти
Спеціалісти
вважають,
на пенсію раніше:
що підготовка до виходу
1. Виберіть той вид вкла
ду, який гарантує більший на пенсію — справа до
сить відповідальна, потре
процент доходу при мен
бує
значних емоційних за
шому ризику.
трат. Небхідно урахувати
2. Досконало продумай навіть найдрібніші деталі.
те питання про страхуван
Але пам’ятайте: те, що
ня.
добре для вашого сусіда,
3. Складіть план внесків не обов’язково може пі
на свій рахунок з ураху дійти Вам.
ванням доходів.
Сергій ДУХАНОВ,
4. Потурбуйтеся про те,
ИОВ. АПН.

■■ ' ..... • •

/

За останні рони уряд
Швейцарі, почав активно нарощувати арсенал,
арсенал. модєоні
^йтгм ґ
активно на
водити численні маневри з имаІЇ1л3бр?ИНІ сили’ ПР0Тут проглядається спроба влаг£2с? вс х Р°Д,а військ,
щене» у військовій ссЬепі пг>^?п.їЄи <4Наворстати упусвропеисьними сусідами шпР1?ЯН0 31 СПО‘МИ західноНаселення досить логічнпЩ™?ХОДПТЬ Ао бло«У НАТО,
верхів - тут почався справжамГ|йВаЛ?‘На новий “УРС
У моду стали входити туалей т < ЯСЬИовий бум>>*
ВІЙСЬКОВОЇ амуніції ПОПх/пЛ^™’
глістпть елементи
НЯ стрільбі з вогнепально?зброї? СТали курси навчай-

Фотохроніка ТАРС.
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Г2Л0
диція «Славутич». 20,00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Про час І про
себе. В. Брюсов. 20.30 — Спідвей.
Чемпіонат світу. 21.00 — «Час».
21.40 — Футбол. Міжнародна зу
стріч. «Спартак» (Москва) — збір
на Південної Кореї. 22.30 — Екран
документального фільму. Прем’єра
документального телефільму «Рус
там Ібрагімбенов. Рубіж чи поча
ток...», 23.25 — Новини. 23.35
Ранкова пошта (повтор).
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7 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Фут-.
Сольний огляд.
9.05 — «Спрут».’
Художній телефільм. 1 серія. 10.04
— Концерт музичного фольклору
БРСР. 10.40 — Світ лялькового те
атру. 15.35 — Концерт народного
колективу «Російські візерунки».
16.10 — Далеке — близьке. 17.25
— «Пісня-89». 17.45 — «Максіпес
Фін». Мультфільм (ЧССР). 1, 2, З,
4 серії. 18.15 — Концерт
націо
нальної
танцювально-театральної
трупи Ямайки. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Автопортрет, Ми і
економіна. 19-45 — Поему О. Пуш
кіна «Полтава* читає С. Шакуров.
21.00 — «Час». 21.40 — «Спрут».
Художній телефільм .1 серія. 22.40
— Сьогодні у світі. 22.55 — Моло
діжний вісник. Репортаж з плену
му ЦК ВЛКСМ. 23.40
Я вам за«
виконавців
співаю. Про молодих
авторської пісні. 0.30 - «Сімнадцять миттєвоетей
весни».
Телефільм. 1 серія. 1.39 — Новини. 1.44
— Кіноафіша. 2.44 — «Старе танго». Фільм-балет.

▲ УТ

16.30 — Новини. 16.40
____ — Для дітей. Концерт В1А «Дріада». 17.10 —
Документальні
фільми
«Людсьні
хвороби», «Не зашкодь». 18.00 —
Народні таланти. 18.30 — День за
днем. (Кіровоград). 18.50 — Теле
фільм
«Фантазія».
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера. 19.30 —
Час рішень — час дій. Еід проек
ту — до об’єкта. 20.00 — Співають
солісти Дніпропетровського
Дер
жавного театру опери та балету.
20.30 — «Довір’я». Огляд
листів.
20.45 — На добраніч , діти! 21.С0
— «Час». 21.40 — Все про
кіио.
22.55 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Ав
топортрет з птахами і квітами».
Науконо-популярний фільм. 9.05 —
Грає В. Крайнев. С. Проиоф’єв. Со
ната № 6. 9.40 — Італійська мова.
10.10 — Мультфільми «Кіт у чобо
тях». «Скринька з секретом». 10.40
— Хроніка наших днів. Кіножур
нал. 11.00 — — Новими. 11.10
—
«Чотири танкісти і пес». Худож
ній телефільм. 5 серія.
«Рудий,
мед і нагороди». 12.00 — Концерт
Республіканського російського на
родного ансамблю «Росія». 12.25 —
Прем’єра документального
теле
фільму «Точність
приземлення».
12.50 — «Парафраза». Грає П. Лассман (фортепіано). 13.00 — Нови
ни. 13.10 — Фільм — дітям. «По
лонені Барсово? ущелини». 14.10 —
Прем’єра документального
теле
фільму «Бажання до зміни місць».
17.00 — Новини. 17.10 — Служу
Радянському
Союзу!
18.10
—
Мультфільми. 18.30 — Держтеле
радіо Української РСР. Телеекспе-

б СЕРПНЯ
Д ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — У літньому парку. 9.10 — «Спрут». Ху
дожній телефільм. 2 серія. 10 05-.
Поему О. Пушкіна «Полтава»
чи.
тає
С.
Шакуров.
11.20 — Світ
лялькового театру.
12.10 —
було...~~було.:.»7 Г5.’35 -■ "вісім
сінських народних пісень А. Ля
дова. 16 00 — «Друге життя ста
рого фото». Документальний Фільм.
16.30 — «Пластичний ряд». Фільмконцерт. 16.50 — «Мансіпес Фін»
Мультфільм. 5, 6, 7 серії. 17.10—‘
Про що співають діти Землі. «Зо
лоті ворота». Музична казка. 18.00
— Партком і перебудова. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — С. Рахманінов.
Романси
у
виконанні
Л. Казарновської. 19.25 — «Як ко
заки
мушкетерам
Допомагали».
Мультфільм. 19.45 — Московський
музичний фестиваль миру.
20.00
— Камера дивиться у світ. 21.00 —
«Час». 21.40 — <«Спрут».
~її,і .
~Художній
телефільм. 2 серія. 22.35
22.23 — Сьогодні у світі. 22.50 — Шо відбувається в Естонії?
Передача
2.
23.55 — «Сімнадцять
“
миттєвоетей
весни». Телефільм. 2 серія. 1.05 —
Новини, 1.10 — Спортивна програма. 1.40 — «И то же в вас очарованье». Фільм-концерт.

А-УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Все про
кіно.
10.35 — Музичний
Фільм
«Поділитися добротою». 11.40
—
Доброго вам здоров’я. Чудодійна
сипа фітотерапії. 12.10 — Худож
ній
телефільм «Слухати у відсі
ках».
1 серія.
13.20 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 — Для ді
тей. «Веселка». 17.10 — Цирк, цирн,
цирк.
17.40
—
Документальний
Фільм «Споріднення». 18.00 — «Гос
подарем на землі». Колгоспна асо
ціація кооперативів.
(Кіровоград
нд Республіканське телебачення).
18.30 — Музичний Фільм. «I доки
на землі існує любов». 19.00
—
Актуальна камера. 19.30 — «Пер
лини душ? народної». 20.05 — «Усім
миром». Громадсько-політична про
грама. 20.35 — Реклама. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
2140 — Фільм-опепа «Риголетто».
23.10 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
уково-популярні фільми «Увертю
ра», «Автопортрет». 8.45 — Мело
дії з глибини вімів. 9.30 — Фран
цузька мова. 1 рік навчання. 10.00
— Натхнення. Співає Й. Суручану.
10.30 — Мультфільми. 11.00—-Но
вини. 11.10 — «Чотири танкісти і
пес». Художній телефільм. 6 серія
«Міст». 12.05 — Прем’єра
доку
ментального фільму «Урок». 12.15
— Французька мова. 2 рік навчан
ня. 12.45 — Маленький концерт.
13.00 — Новини.
13.10 — «Пе
терс». Художній фільм з субтит
рами. 14.50 — Ритмічна гімнасти
ка. 17.00 — Новини. 17.10 —Фільми
студій союзних
республік. «Лю
бое моя — революція».
Вперше.
18.30 — Співає В. Готовцева. 18.50
— Ритмічна гімнастика. 19.20 —
Хвилини поезії. 19.25 — «Біль, або
Кілька епізодів з життя». 20.00 —
Вечірня казка. 20.20 — 3
наших
фондів. Концерт Ю. Гуляєва. 21.00
— «Час». 21.40 — Фільми студій
союзних республік. «Любов моя —

революція». Вперше. 23.00Прогулянка у ритмах степу». Фільмконцерт. 23.50 — Новини.

чеЬівер
10 СЕРПНЯ

9 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 —Про
що співають діти Землі. 9.25
—
«Спрут». Художній телефільм. З се
рія.
10.25 — Очевидне — неймо
вірне. 11.25 — Світ лялькового те
атру. 12.15 — VIII
Міжнародний
фестиваль телепрограм
народної
творчості «Веселка». 15.35 — Му
зична скарбниця. Твори Ф. Ліста
виконує Р. Керер. 16.25 — Пре
м’єра документального телефіль
му «Професія — дизайнер». 16.55
—
«Максіпес Фік». Мультфільм.
8, 9, 10 серії. 17.15 — До націо
нального свята Сінгапуру — Дня
республіки. Прогулянка по Сінга
пуру. 17.45 — Народна творчість.
Телеогляд. 18.15 — Агро. Тележур
нал. 18.45 — Сьогодні у світі. 19.00
— Прем’єра документального
те
лефільму «Кримські еснізи». 19.30
— «Кіт
рибалка».
Мультфільм.
19.40 — «Тризна». Художній Фільм.
Вперше. 21.00 — «Час». 21.40 —
«Спрут». Художній телефільм. З се
рія. 22.40 — Сьогодні у світі. 22.55
— У Домському концертному залі
співає чоловічий хор видавничого
відділу Московського патріархату.
23.45 — «Сімнадцять миттєвоетей
весни». Телефільм. З серія. 0.51 —
Новини.
0.56 — «П’ята
сторона
?вІту*,- Моновистава. 2.16 — А. Вівальді. Пори року, Чотири концерти для скрипни і камерного
оркестру.

А УТ
9.00 — Новини, 9.20 — «Живе
слово»/ Цілющий
-------вічний
норінь.
10.05 ------Телефільм «Місячний глобус». 10.55
<
-------,
и
— ’5 — «Село і люди». ,.
На
землі Полтавській. 11.25 — Фільмконцерт^ «Мелодії літа». 11.55 —
Художній телефільм «Слухати
у
відсіках». 2 серія. 13.00 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 — «Наука І
час». ННО «Еліта». В умовах пере
будови.
17.10 — Співають
діти.
17.30 — «Колектив і п’ятирічка».
Вибори директора
не відбулися.
18.00 — День за днем. (Кіровоград).
18.25 — Реклама, оголошення. (Кі
ровоград). 18.30 — Чемпіонат СРСР
з футболу. «Металіст» — «Дина
мо» (Київ). У перерві — Оператив
ний пост «АК». 20.15 — Актуаль
на камера. 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — Му
зично-розважальна програма
«В:деомлин». 22.40 — Вечірній вісник.
23.10 — Світ поезії. Соломея Неріс.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Ди
тячий
сеанс.
9.00 — «Клоуни».
Фільм-концерт. 9-30 — Німецька
мова. 1 рік навчання.
10.00
—
Мультфільми.
10.30
—
Поезія.
А. Марков. 11.00 — Новини. 11.10
— «Чотири танкісти і пес*.
Ху
дожній телефільм.
7 серія.
«На
роздоріжжі». 11.55 — Концерт та
тарської
фольклорної
музики.
12.20 — Кіножурнал. 12.30 — Ні
мецька мова. 2 рік навчання. 13.00
— Новими. 13.10 — «Любов моя —
революція». Художній фільм. 17.00
— Новини. 17.10 — Оренбурзькі
вечірки.
18.00
—
Городошний
спорт.
18.35
—
Держтелерадіо
Мордовської АРСР. 19.15 — 3 на
ших фондів. Г. Свиридов. «Курські
пісні». 19.40 — Про владу. Участь
бере міністр вугільної промисло
вості М. Шадов. 20.00 — Вечірня
казна. 20.15 — Ми хочемо літати.
21.00 — «Час». 21.40 — Кінододаток до передачі
«Молоде
кіно».
22.30 — Новини.
22.40 — «Поль
Гоген. Одвічні мрії». Документаль
ний фільм.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 —«По
долянка». Фільм-концерт.
9.05 —
«Спрут». Художній телефільм. 4 се
рія.
Ю.10 — Кіноафіша. 11.10 —
Навколо світу. Альманах. 15.30 —
Документальні фільми.
16.10
—
Виступ ансамблю «Російська му
зика». 16.30 — «—До шістнадцяти
} старші*- 17.15 — Прем’єра доку
ментального Фільму
«Гонець
з
Ельсикора». 17.25 — Футбол. Мат
чі, присвячені 60-річчю Л. Яшина.
Збірна ветеранів «Динамо» — збір
на ветеранів світу. Збірна «Дина
мо» — збірна світу. 21.00 — «Час».
21.40 — «Спрут». Художній теле
фільм. 4 серія. 22.45 - Сьогодні у
світі
23Л0 — Зірки
іспанської
опери. X. Каррерас. 0.05 — «Сім
надцять миттєвоетей весни».
Те
лефільм. 4 серія. 1.20 — Новини.
1.25 — Виставка шедеврів світо
вого мистецтва. 1.55 — Народний
артист СРСР Леонід Утьосов.

А УТ
9.00 — Новини. 10.20 — Експери
мент дніпропетровських медиків.
10.50 — «Театр і час». Малі сцени
театрів республіки. 11.40 — Теле
фільм «На пам’ять про
курорт».
12.00 — Художній фільм «Нічний
еніпаж». 13.30 — Новини. 16.30 —
Новини. 16.40 — Для дітей. «Весел
ка». 17.10 — Кіровоградщина спор
тивна. (Кіровоград). 18.00 — Доку
ментальний фільм «Спогад про
старий спектакль». 18.30 — Музич
ний фільм. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 —„*^0 ронів у строю».
Світлоізодсьний комбінат
твердих
сплавів і тугоплавких металів. (Кі
ровоград). 20.15 — «З людьми
і
для людей». 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00
«Час». 21.40 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 22.55
—
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — Науново-популярні фільми. 8.55
—
Іспанська мова. 1 рік
навчання.
9.25 — Концерт лауреатів VIII Між
народного конкурсу ім. П. Чайновського. 11.00 — Новини. 11.10
—
«Чотири танкісти і пес». Худож
ній телефільм. 8 серія.
«Берег
моря». 11-55 — Мультфільми. 12.30
— Іспанська мова. 2 рік навчання.
13.00 — Новини. 13.10 — Додаток
до передачі «Молоде ніно». 17.00
— Новини. 17.10 — «До Альдебарана». Короткометражний худож
ній телефільм. Прем’єра. 17.35 —
У нас в гостях А. Корчагін
(віо
лончель). 18.00 — «Бабусю, навчи».
Мультфільм. 18.10 — Цей фантас
тичний світ. «Знак
саламандри».
\Телевистава. 19.20 — Бережіть піс
ні свої. 20.00 — Вечірня
казка.
20.15 — Треба пам’ятати. 21.00 —
«Час». 21.40 - КВН-89. 23.50-«До
Альдебарака».
Короткометражний
художній телефільм. Прем’єра. 0.15
— Новини.

11 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 835
—
«Спрут». Художній телефільм. 5 І
• серії. 10.50 — Пори року. Сер
пень. 15.35 — Виступає ансамбль
російської пісні «Веснянка». 16.05
— Фільм — дітям. «Обережно —
Василько!». Вперше. 17.10 — «Піс
ня-89». 17.30 — «Максіпес
Фін».

Мультфільм. 11, 12, 13 серії. 17.50
—
Прем’єра
документального
фільму «Реабілітація надій». 18.15
■— Інтерсигнал. 18.45 — Сьогодні
у світі.
19.00 — Концерт
Буда
пештського весняного фестивалю.
Й.-С. Бах. «Бракденбурзьний кон
церт № 2». 19.15 — Філософсьні
бесіди. 20.00 — Меридіани друж
би. Міжнародний фести^іло фольк
лору «Балтика-89». 21.00 — «Час».
21.40 — «Це було... було...». 22.00
— «Спрут». Художній телефільм.
5 серія. 23.05 — Сьогодні у світі.
23.20 — «Спрут». Художній теле
фільм. 6 серія. 0.35 — «Сімнадцять
миттєвоетей
весни».
Телефільм.
5 серія. 1.41 — Новини. 1.46
—
Музика в театрі, в кіно і на теле
баченні. Композитор Е. Артем’єв.
А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Нові іме
на. Музична передача. 10.20 — Те
лефільм «Шляхами».
Слово
про
Ігорів похід».
10.50 — Художній
фільм «Свій соред чужих, чужий
серед своїх». 12.25 — Новини. 12.40
— Молодіжна студія «ґарт». 16.30
— Новини. 16.40 — Грають юні му
зиканти. 17.10 - Документальний
фільм «Літати і вірити». 17.30 —
З джерел народних. (Кіровоград).
17.55 - День за днем. (Кіровоград).
18.30 — На Київськім хвилі.
Ін
формаційний випуск. 19.00 — Ак
туальна камера.
19-30 ““ Опера
тивний пост «АК». 19.40 — «Земле
моя». Відлуння
Чорнобиля:
Хто
допоможе Лугинцям? 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— «Кобзарська дума».
Добродій
ний
вечір Українського
фонду
нультури.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—Студія
представляє... 9.00 — Концерт ан
самблю пісні і танцю «Сибір». 9.30
— Англійська мова. 1 рік навчан
ня. 10.00 — Пушкін і його епоха.
Наша спадщина. 10.45 — Мульт
фільм. 11.00 — Новини. 11.10 —
«Чотири танкісти і пес». Художній
телефільм. 9 серія. «Заміна». 12.10
— Мультфільми. 12.30 — Англій
ська мова. 2 рін навчання. 13.0С —
Новини. 13.10 — «До Альдебарана». Короткометражний
худож
ній телефільм. 13.35 — Ритмі« на
гімнастика. 14.05 — Далекий Схід.
Кіножурнал. 17.00 — Новини. 17.10
—
Прем’єра
короткометражних
художніх
телефільмів
«Глибокі
родичі», «Допоможіть
зійти
на
Ельбрус», «Сон». 18.30 — Ритміч
на
гімнастика.
19.00 — Арена.
Спортивна програма. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Арена. Спор
тивна програма.
21.00 — «Час».
21.40 — Прем’єра короткометраж
них художніх телефільмів
«Гли
бокі родичі»,
«Допоможіть зійти
на Ельбрус», «Сон». 23.00 — НТД.
Інформаційний випуск. 23.15
—
Екскурсія. Музична програма.

ВОЧНИ». 21.00 - «час». 2140

— Дитяча

йіформа-

-

Супутник телеглядача. 22.ии
«Люди і маиекени». Худ°жнІи телефільм. 1. серія. 23.25 - Новини
популярної музики. 1.00 - ♦ сім
надоять миттєвоетей весни»,
іе
гефіїьм. 6 серія. 2.12 - Новини.
2.17 — Майстри мистецтв. Народний артист СРСР ю. Копелян._ЗЛ2
— «Вітражних
справ
майстри*.
Фільм-концерт^

А УТ

11.55 — Занлючний концерт
1-го
республіканського нонкурсу хоро
вих колективів ім. М. Леонтовича.
13.35 — Доброго вам здоров я. Від
повіді на листи телеглядачів
дає
лікар К. Бутеймо. 14.15 — Новини.
14.25 — 3 нонцертів міжнародного
джаз-фестивалю
«Донецвк-120».
15.25 — «Розповідь про неспокій».
Майк Йогаисен. 16.45 — «Скарби
музеїв України». Український ху
дожній фарфор XIX ст.». 17.00 —
«Суботні зустрічі». Масова фізич
на нультура. 18.30 — Сатиричний
об’єктив. 19.00 — Актуальна каме
ра.
19.30 — Від
першої особи.
Письменник Р. Лубнівськмй. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Г. Кулішкін. «Ближче до
карбованця». Прем’єра телевистави. У перерві — -22.40 — Вечірній
вісник.

А ЦТ (II програма)
11.00 — Новини. 11.10
—
«Казка мандрів». Художній фільм
з субтитрами. 12.50 — «Бабусина
парасольна». Мультфільм. 13.00 —
Новини. 13.10 — До і після опівно
чі (повтор від 29 липня). 14.55 —
Спорт для всіх. 15.10 — Чемпіо
нат США з баскетболу серед про
фесіоналів НБА. 16.15 — Телеві
зійний
музичний
абонемент.
Г. Рожде~і вепський — музинаь тпросвітитель. В. Шебалін. Симфо
нія № 3. 17.00 — МВС СРСР пові
домляє. 17.10 — Про час і про се
бе. М. Тихонов. 17.25 — «Хмари».
Художній
фільм.
18.45 — ...До
шістнадцяти і старші.
19.30
—
Співає О. Серов. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Під
знаком
Пі.
21.00 — «Час». 21.40 — Під знаком
Пі. 0.10 — Відлуння: події тижня.
0.20 — Московський міжнародний
марафон миру.

13 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)
8.20 — Ритмічна гімнастика. 8.50
— Тираж «Спортлото». 9.00 — З
ранку раненько.
10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.00 — Ран
кова пошта. 11.30 — Клуб иандрів-

’іНГ-НаЖ
Г час. Зустріч з письменниками в
•
«.дружба нарорейанц1«зоурнауїп
Міжнародний
дов». 16.30 — У111 —і
народної
фестиваль телепрограм
Концерт антйоочості «Веселка».. К
—
......
(Га^:,гю-те-ая‘,ч'ж-»мч1 о
г<
' 17 00 — Сільська
година,
— Міжнародна
ланоЕ^^’
18.00і ; — Недільний кінозал, <’Вели18.45 Ух».
Мультфільм. «Нічним Еркий ~~
!
Документальний
телемітаж».
ьм 19
фільм.
19 35 - «Людина-невидимь художній фільм. 21 ОО-^ас».
на». Здрастуйте лікарю. 205
^Л%прутН2Г художній телефільм.
1 сеоія.22.55 - Футбольним огляд.
23 25
—■
Автомобільним спорт.
Чемпіонат світу у клас2
ла-1». 0.00 - «Сім над ця ть миттєвостей весни». Телефільм. 7 серія.
1.10 — Навколо сміху. 2.4)0 — «•
знову оперета». Фільм-концерт»

А

12.15 - Новини. 12.25 - Художній
фільм «По траві босоніж». »3.45 —
Зустрічі на хуторі «Надія». (Кіро
воград на Республіканське телеба
чення). 14 .0 — Для дітей. «Канал
«Д». 15.30 — «Село і люди». Кол
госп «Шлях Леніна» Золотонісько
го району Черкаської області. 16.00
—
Слава солдатська.
17.00
—
Мультфільм на замовлення. 18.00
— Міжнародний турнір з футболу.
«Рома»
(Італія) — «Флумінонсе»
(Бразілія). У перерві — Реклама.
19.45 — Актуальна камера. 20.20 —
Вперше на екрані УТ. Документаль
ний фільм «Епілог». 20.45 — На
добраніч,
діти!
21.00 — «Час».
21.40 — Міжнародний
турнір
з
футболу. «Динамо» (Київ) «Бангу»
(Бразілія). У перерві — 22.25 — Ве
чірній вісник.

А ЦТ (И програма)
10.00 — «імені Галіасгара Ка
мала». Про татарський театр імені
Г. Камала. 11.00 — Новини. 11.10
— Кінопубліцистика союзних рес
публік. Прем-’єра документального
телефільму «Відхилення». 11.30 —
Клуб мандрівників. 12.30 — Гори
вторять
нам...
13.00 — Новини.
13.10 г— «Багратіон».
Художній
фільм. 1 і 2 серії. Вперше. 15.50 —
Мультфільми.
16.20 — Докумен
тальні
фільми із циклу
«Земля
тривоги нашої». 17.00 — Новини.
17.10 — Сім зустрічей. Музична
естрадна програма. 17.45 — Ретро.
18.45 — Фестиваль
солдатської
пісні «Коли співають солдати». У
перерві — 20.00 — Вечірня казка.
21.00 — «Час». 21.40 — Здрастуй
те, лікарю! 21.55 — Як у старому
ніно. Музична програма за участю
артистів оперети. 22.55 — Це хви
лює світ. 23.10 — Майстри
мис
тецтв. Р. Плятт. Діалоги.

ЧИТАТИМЕТЕ МОЛОДІЖКУ?
Розповсюдження газети «Молодий комунар» проходить дуже
повільними темпами, у виробничих колективах передплата мала б
проходити активніше, в студентських та учнівських вона поки що
взагалі на мертвій точні. Передплата — справа добровільна, але
все ж комсомольські ватажки повинні бути зацікавлені, щоб мо
лодь читала обласну молодіжну.
Передплата на «МК>
(за станом на 1 серпня ц. р.)

12 СЕРПНЯ
Д ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.30 — Наш
сад. 9.00 — «Часи не вибирають».
Фільм-концерт.
9.30 — Людина.
Земля. Всесвіт. 10.30 — Вас
за
прошує
Зразково-показовий
сркестр Комендатури Московського
Кремля. 11 МИ) — Документальні
телефільми до Дня фізкультурни
ка. 11.40 — В. Беляев. Вокальний
цикл «По Зарічній стороні». 12.40
— В країнах соціалізму. 13.10 —
Фільм — дітям. «Прими за сімома
морями». Прем'єра. 14.35 — Бор«
ги наші. 15.00 — Дебют. Литаврист
І. Сабір’янов. 15.20 — Я люблю
тебе, життя. Фотоконкурс. 15.25 —
Зустріч в Концертній студії Останкіно з письменником Борисом Можаєвим. 16.50 — Мультфільм. 18.00
— Планета. Міжнародна програма.
19.00 — Ще раз про кохання. Лі
ричний концерт. 19.20 — Фільми
і ролі Василя Шукшина. «Пічкм-ла-

Міста і район»

со о

оа
т-'о

О

18 ®

X ■»—

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Петрівськяй
Новоархангельськнй
Вільні енський
Ульяновський
Олександрійський
Компаніївський
7. Голованівський
8. Долинський

180
313
228
208
237
236
120
208

Р*

и

32,5
30,0
27,1
21,3
21,1
20,2
19,8
18.9

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Новомиргородський
Добровеличківський
Новгородківський
Новоукраїпський
Олександрійський
Маловисківський
Гайворонський
Онуфріївський
м. Олександрія
Знам’янський
Кіровоградський
м. Кіровоград
Устинівський
Сеітловодський

Бобринецький
Всього:

189
237
137
233
192
163
180
80
300
137
53
869
34
83
33
4450

14,5
13,4
13,1
11,8
11,5
9,8
8,8
7,2
6.7
5,9
5,0
4.8
4.6
3,1
2.8
9,0

П
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Ф

в
v

ДИВНО,
ЦІКАВО,
ВСЕРЙОЗ

ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

У США створе
но прилад, з допомо
гою якого можна ви
значити, правду каже
ваш телефонний спів
розмовник чи обма :
нює. Комп’ютер ви
ф
значає це по моду ф
ляціях голосу.
ф
ф В одному з міс ф
ф
течок Франції перу
карі знайшли спосіб о
угамувати
малюків, о
котрі приходять стри
гтися. В залі поміс
тили дві відеоуста- о
новки і крутять мульт о
фільми. Дітлахи при
кипають до екрана, і
майстер може пра о
цювати спокійно, не 1
боячись, що занадто <
Ф
рухливий клієнт на- ,
ткнеться на ножиці.
Вчителі однієї з
американських шкіл Ф
вирішили зацікавити
учнів
математикою •
таким чином: один Ф
день заборонили ко Ф
ристуватися
будь- Ф
ф
якими цифрами. Від Ф
так ніхто не знав, Ф
скільки триває урок, Ф
скільки в їдальні йо ф
му зважили цукерок<!
Ф
і т. д. Того ж дня' ф
школярі вивісили пла- ф
кат «Шукаємо мате ф
ф
матика!»

*

В

а
я
в
«
а
я

ф

1. Машина для навантажувально
розвантажувальних, а також монтаж
них робіт. 2. Електроакустичний при
лад. 3. Важна частка, позбавлена елек
тричного заряду. 4. Допоміжний вимі
рювальний пристрій, який підвищує
точність оцінки
поділок
основної
шкали вимірювального Інструменту.
5. Апарат для насичення рідин газа
ми. 6. Нагрівальний прилад централь
ного опалення. 7. Сукупність приладів
для генерування та випромінювання
ноливань високої частоти, а також
прийому
радіосигналів. 8. Основна
частина електричної машини. 9. Пере
несення на поверхню оброблюваної
деталі з креслення або зразка роз
мірних ліній. 10. Аберація оптичних
систем. 11. Прилад вимірювальний.
12. Військове укріплення. 13. Дрібнорифлена поверхність
металовиробів.
14. Один Із ручних способів виготов
лення форм глибокого друну. 15. Обо
ротний гальванічний елемент, здат
ний запасати електроенергію. 16. Ба
гаторічна південна рослина. 17. Вікно
на норабліг 13. Співпадіння частоти
власних коливань контура з частотою
ноливань джерела, яке живить кон
тур. 19. Одна з тригонометричних
функцій. 20. Судно для рибної ловлі.
21. Проміжний
резервуар у паровій
машині. 22. Обертова частина двигу
на. 23. Скоба для полегшення швар
тування суден.

opW“
САЛАТ ЛІТНІЙ
Листки зеленого салату ««Р’^^ададуть
дають у салатницю і іркою. Нав •• П0М|д0»
нарізані кружками в*££н^
огіррн, молоду варену картон) ю, редис
кп. У центрі кладуть круясечКИ або
ки вареного яйця і посипають додаванням
заною золеною ^булею. Перед подав
солять. Підготовлений соус 13
ноградного оцту і цукрової пуді >
° Треба: 100 ґ зеленого салату, 1 я
ми, 1 пучок редиски, 1 морквина^ зел3екі цмлині картоплини, 2 помідори, 3
булини, 3 4 склянки сМЄ^а^І * $ ЛОЖКИ цунка виноградного оцту, 1,2 чайної ложнн цун
рової пудри, сіль за смаком.
САЛАТ «МРІЯ*
Огірки, моркву, капусту нарізають солом
кою, дрібно січуть корінь селери або рьдпе
ну. зелену цибулю 1 часник. Усе п®Р - ?0.
коТм лпмон^7іб'!ук™пані"ають
не« 'Йе

Треба: 2-3 огірки, 2
ки напусти, невеликий
3-4 редиски, 1 зелена
2 зубчики часнику, по
майонезу І сметани, 1/2
перець за смаком.

Склала М. СЬОМІНА.

• ••••••••«•Є

•О

морквини, 1,4 голов
корінь селеР‘1. в л
цибулина, 1/б луно,
2 — 3 столові ложки
лимона, сіль, цукор,

•••••ЄО•••®

ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКИИ КАРБОВАНЕЦЬ
Перед революцією Єлисаветград був до
сить еєликим містом. У ньому проживало
біля 90 тисяч чоловім, що було лише вдвічі
менше, ніж у Харкові, і в півтора разе мен
ше, ніж в Єкатеринославі (нині Дніпропет
ровськ). У місті було біля 60 фабрик і за
водів, ряд майстерень, 11 млинів,
14
друкарень, проводились ярмарки, процві
тала оптова торгівля. Сільськогосподарські
продукти вивозились у Київ, Варшаву, в
Прибалтику, на Кавказ, за кордон. В місті
вироблялось і знаходилось в торговельно
му обороті товарів на десятки мільйонів
карбованців. Для обслуговування такого
обсягу виробництва і торгівлі функціонува
ло біля десятка державних і приватних від
ділень банків і банківських контор. Наше
місто мело електромережу, телефонну
станцію, водопровід, ряд навчальних і куль
турних закладів. У числі перших в Росії у
нас було збудовано трамвайне господарство.
Перша світова війна, звичайно, негативно
позначилась на економічному житті міста,
проте не могла припинити його
зовсім.
А віддаленість від адміністративних центрів

(Продовження. Початой у Не ЗО за 22 липня).

І. Якщо ви передплачуєте нашу газету, то як давно!
1. Перший рік

2. 2—3 роки
3. Регулярно.

привела до того, що після революції в
ньому почалась гостро відчуватись нестача
грошових знаків. У Москву були послані
члени ревкому Чернишов і Шиндель, яким
вдалося привести в місто п’ятнадцять міль
йонів карбованців, проте на регулярність
таких поставок не було ніякої надії.
На початку 1918 року було прийнято рі
шення налагодити випуск своїх грошей.
Були випущені розмінні білети міста Єлисаветграда вартістю в 10 карбованців, які
малюнком нагадували 3 карбованці одеські.
В короткий час здійснили декілька емісій
цих розмінних білетів на загальну суму
біля 10 мільйонів карбованців.
У лютому 1918 року почалося вторгнення
на Україну австро-німецьких окупантів.
Чорна хмара насувалася ма наш край. Рев
ком отримав наказ командуючого радян
ськими військами Півдня Росії АнтоноваОвсієнка про евакуацію в Полтаву. В кінці
1917 на початку 1918 року в місті було дво
владдя. Протягом деякого часу паралель
но існували Рада, дума І земство. В січіні
на заводі Ельворті ревкомом створювалась
Червона Гвардія, а по місту роз’їжджали
патрулі Центральної Ради. Про розстанов
ку політичних сил в місті в ті дні говорить,
наприклад, такий факт. Коли більшовики

6) гострота, критичність, сміливість
________ 2________ 3______ 4__
IX. З якими думками про зміст газети їй могли б згоди
тися!

II. Чи передплатили ви вже «МК»-90?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1- Передплатив на весь рік
2. Передплатив, але не на єесь рік
3. Не передплатив, бо...
666. Чи регулярно ви читаєте «МК»!
1. Читаю практично кожен момер.
2. Читаю більшість номерів.
3. Читаю лише окремі номери, і публікації.

У газети часто немає своєї позиції;
Недостатньо враховуються інтереси молоді/
«МК» консервативний;
Газета занадто повчальна;
Дуже мало суто розважальних матеріалів;
Газета шукає «дешевої» популярності.

X. Пропонуємо вам оцінити рубрики і сторінки газетні

IV. Як швидко потрапляє до вас «МК»!

1. У суботу
2. Наступного дня
3. Якщо пізніше, чи цікавились, чому?

18)
19)
20}
21)

готувались до евакуації, їм вдалося взяти
з собою лише один мільйон карбованців.
Більше в ба-нку не дали.
21 березня 1918 року в місто ввійшли
окупанти. В обігу з’явились німецькі мар
ки і австрійські крони. Проте випуск міс
цевих грошей не припинився. В останні дні
березня в обігу з’явились розмінні білети
Єлисеветградського відділення Державного
банку вартістю 3 і 1 карбованець. Три кар
бованці за малюнком повторювали раніше
випущений білет в 10 карбованців, а один
карбованець нагадував малюнок царського,
проте був без царських регалій. Всього їх
було випущено на суму біля 2 мільйонів
карбованців.
Карбованці І гривни, що їх випускала
Центральна Рада в Києві, теж в той час хо
дили у нас в краї.
Осінь 1918 року була багата подіями. По
разка німців на французькому фронті, ре
волюція в Німеччині змушують їх забира
тись геть з України. Скоропадського змі
нює Петлюра; проте скоро і сам тікає під
натиском радянських військ.
В. ПОСТОЛАТІЙ.

м. Кіровоград.
(Закінчення буде).

«Вітчизна»
Спорт
«Ахіллесова п’ята»
На дозвіллі

XI. Чи стала в цьому році газете особисто для вас ціна«
вішою!

1) Так
2) Ні
3) Залишається на тому ж рівні.
XII. Чи доводилось вам звертатися з листами, дзвонити
до редакції!

1. Так. І не раз
2. Один раз
3. Поки що не доводилось.
XIII. Який результат!

1)
2)
3)
4)

V. Чи бувають випадки, коли точка зору, висловлена на
сторінках нашої газети, не співпадає з еэшою думкою!

1.
2.
3.
4.

і
і
1

Завжди співпадає
Іноді «є співпадає
Частіше не співпадає
Не співпадає.

VI. Хто з авторів газети подобається вам найбільше
VII. Не подобається__________________________________
VII!» Як би ви оцінили за п’ятибальною системою такі
якості «МК», як:

1) послідовність І відстоювання власної позиції
________ 2_____
2) інформативність
________ 2
3) стиль, мова, літературне виконання
________ 2________ З_______ 4____
4) глибина аналізу вибраної теми
________ 2________ 3________ 4____
5) привабливість у подачі матеріалу

Актуально
Говоримо відверто
Комсомольська планірка
Журналіст змінює професію
Світогляд
Перебудова: теоя позиція
Екологія
Грані моралі
Давши клятву Гіппократа
Сервіс
Рідне слово
«Соняшник»
Діалог з читачем
У колі муз
Особисте життя
16) До 17 і старші..
17) «Україніка»
1)
2)
3)
4)
5)
6)

редакція допомогла:
одержав відписку;
не одержав відповіді взагалі;
газета не допомогла, але підтримала морально.

XIV. Чи варто виносити на розсуд ЧИТачів
кращих публікацій місяця!

визначенню
визначення

1) Так.
2) Ні.
XV. При бажанні розкажіть про себе-

1)
2)
3)
4)
5)

Вік________________
освіта__
професія
'
“
якими проблемами “цікавитесь
Ваші побажання газеті

______ _

насамперед

_______

Шф «ІЯІФф. ЙІІІШИф ІІІШИІИФ ■ІІІІІІІІІІЙІІИФ !!іІ№ЙИф• ИІ!!І1ІІІІІйф ^1110 АИЙПШйИф
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орган Кировоградского
областного комитета
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