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йи люжнл ВСЕР
ЙОЗ ГОВОРИТИ ПРО 
ДЕМОКРАТКА Ц І 10 І НАШОГО життя в
ХОДІ ТА ПІСЛЯ НА
СТУПНИХ ВИБОРІВ 
НАРОДНИХ ДЕПУТА
ТІВ УРСР 1 МІСЦЕВИХ 
РАД, ЯКЩО СЬОГОДНІ 

,"'1Е ПОДБАЄМО ПРО 
1ВДОСКОНА Л Е Н Н Я

ПРОЕКТІВ ВИБОРЧИХ 
ЗАКОНІВ? СПРОБА 
ВІДЦВІСТИ НА ЦЕ 
ЗАЛІТАННЯ —5

НА КВАДРАТНИХ 
ГУРТОЖИТСЬКИ X 
МЕТРАХ ВИРОСТА
ЮТЬ ДІТИ ВЧИТЕЛІВ 
ІЗ СВІТЛОВОДСЬКА, 
ЙДУТЬ ВЧИТИСЯ, А 
ПЕРСПЕКТИВА ОДЕР
ЖАТИ ЖИТЛО ТУ
МАННА І НЕНАДІЙ
НА. ЗЛОЩАСНІ П’ЯТ-
НАДЦЯТЬ МЕТРІВ 
СТАЮТЬ ЧАРІВНИМ 
КОЛОМ. В ЯКИХ 
КОНЦЕНТРУЮТЬ с я 
ПРОБЛЕМИ МОЛО
ДИХ ВЧИТЕЛІВ —

НЕЩОДАВНО НА 
ЕСТРАДІ ОБЛАСНОЇ 
ФІЛАРМОНІЇ КІРОВО
ГРАДА ВИСТУПАЛА З 
КОНЦЕРТОМ ЗАСЛУ
ЖЕНА АРТИСТКА 
УРСР ЛІЛІЯ САНДУ- 
ЛЕСА. НАША ПУБЛІ
КА НЕ БАЛУВАЛА П 
УВАГОЮ... ЧОМУ? —

Н2 І
ЧИТАЙТЕ

В НАЙБЛИЖЧИХ 
НОМЕРАХ

Олександр Ми
колайович Барно, 
директор Новоук- 
раїнського СП ГУ- 
40, мав шалений 
авторитет. І в об
ласть його хотіли 
забрати, і канди
датську дисерта- 
иію^исвв. і був 
членом районного 
комітету народного 
контролю. А тут 
збори колективу, 
на яких директору 
висловлюють не
довіру. «Феномен 
Барно» — так на' 
зивається мате- 
ріал...

ВОСЬМИКЛАСНИЦЯ
ДІОДИ' 
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й*| РО ТОРГІВЛЮ сьогодні гово-
®Врять і пишуть як ніколи бага

то, □ основному, звичайно, в не
гативному плані — там когось об
рахували, там вперто не хотіли 
поміняти підпнилий помідор, не
зважаючи на те, що є певна ін
струкція... Пишуть, що неможливо 
купити нормальну річ, а якщо й 
трапляється щось пристойне, то 
воно або не доходить до прилав
ка, або нишком розподіляється 
серед родичів і знайомих. Рядо
вому покупцеві «без ніяких зв’яз
ків і блату» купити гарну, а почас
ти й недорогу річ, дуже важко. У 
країні, на жаль, дефіцит товарів, 
у торговельників — дефіцит со
вісті.

Хоча все ж якийсь процент на 
везіння залишається, особливо в 
кінці місяця, коли магазини пе
ретворюються на розтривожений 
вулик, де «кусаються» всі —і 
знервовані покупці, яким — о, 
господи, не вистачить! — бажано
го дефіциту і не менш змилені 
продавці, котрим, буває, у поміч
ники доводиться викликати мілі
цію. Звичайно, для того, щоб вга
мувати пристрасті і навести поря
док у черзі. Хоча бувають ситуа
ції, коли представників правоохо
ронних органів викликають уже 
не торговельники, а робітничі чи 
народні контролери, цього разу 
для того, щоб навести порядок

Погляд
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уже в торгівлі. Як це трапилось, 
приміром, в магазині «Стимул-2» 
заготпрому Кіровоградської, рай- 
споживспілки, де контролери вия
вили цілий «букет» порушень фі
нансово-господарської діяльнос
ті, правил торгівлі, заготівлі і зда
чі сировини та багаточисленн.

факт, що напередодні перевірки, 
12 липня, магазин здав виручку в 
сумі 4340 карбованців. Крім цього, 
в сейфі знаходились 2 банки риб
них консервів «Сайра», пляшка 
спирту місткістю 0,5 літра, а та
кож зошит з чорновими записами 
незаконного кредиту, наприклад, 
— Зіна — 6 нрб . Марта — 6 крб.. 
на загальну суму 36 крб. 50 коп.

зловживання службовим станови 
щем цілим рядом працівників.

Майже аналогічною була ситу
ація і в Петровому, де члени гру
пи робітничого контролю облпроф 
ради під час перевірки магазину 
№ 11 «Гастроном> зіткнулись з та
кими порушеннями, що вимушені 
були викликати працівника відді
лу боротьби із розкраданням со
ціалістичної власності Пстрівсько- 
го РВВС М. В. Вацюка. Що ж там 
трапилось? Насамперед, продавець 
О. М. Лишенью при контрольній за
купці обрахувала* членів рейду на 
6 копійок У продавця №. В. Лан- 
тушенко, котра працювала на ка
сі, на робочому місці о 10 год. 
ЗО хв. були виявлені в паперових 
пакетах 2 пляшки вина «Таврія» 
по 2 крб. 70 коп. і одна пара кол
готок з люрексом у фабричній 
упаковці. У підсобному приміщен
ні в сейфі завідуючої магазином 
Н. П. Мнхайлової знайдено гроші в 
сумі 12642 карбованці, причому 
точно суму грошей, що зберігали
ся в сейфі, завідуюча назвати не 
змогла Варто врахувати і той

У різних місцях підсобних примі 
щень були знайдені також і товари 
підвищеного попиту, котрих не бу
ло в продажу (на суму 1579 кар
бованців Серед них — болгарсь
ке печиво на 784 крб. 13 коп.. 5 
видів шоколадних цукерок загаль
ною вагою 132 кілограми, 85 пачок 
харчової соди. 23 кілограми гречки, 
грузинський чай і т. д. Тут же. на 
підвіконні, загорнуті в ганчірки 
лежали дві пляшки «Шампансько
го» і одна «Портвейна» Разом з 
продовольчими товарами зберіга
лися 57 пачок медичної вати, 10 
відрізків марлі по 10 метрів і 14 
рулонів шпалери по 1 крб. 35 коп.

Даний магазин обслуговує Я 
інвалідів війни, але інформаційної 
вивіски про це немає. Списки ін
валідів не затверджені, без підпи
сів і печаток. Згідно цих списків 
на обліку 127 чоловік, картки за
ведені лише на 107, а фактично 
отоварюється тільки 98. При пере
вірці картотеки встановлено, що

186 кілограмів м’яса, виділеного 
для інвалідів, у червні не видали 
ДОРЕЧНО згадати, що у квітні 

нинішнього року обласний но** 
мітет народного контролю роз
глядав питання раціонального 
розподілу і використання продо
вольчих товарів, виділених для 
забезпечення закритих закладі« 
(лікарень, шкіл, дитсадків) і піль< 
говиків, тобто інвалідів, афганців. 
Так от, в результаті перевірок на
родні контролери виявили, що З 
відома керівників облепоживсліл- 
ки, фонди м’ясопродуктів, виділе
ні із держресурсів для цих ці
лей, нерідко реалізувалися не за 
призначенням.’Так. у червні ми
нулого року на підставі листа 
облспоживспілки м'ясокомбінат 
недодав 0,5 тонни м’яса в Олен- 
сандрівський район, а відправиє 
його гастроному Кіровоградської 
райспоживспілки. Цей же гастро
ном у вересні одержав для в'ль-
ного продажу одну тонну м яса, 
призначеного для сільських шкіл, 
садочків, лікарень та інвалідів 
Великої Вітчизняної війни, уже 
Новомиргородського району і т. д. 
Таким чином, тільки в минулому 
році за різноманітними вказівка
ми і листами керівників було пе
рерозподілено і реалізовано не 
за призначенням близько 14 тонн 
м'яса.

(Закінчення на 5-й стор.).
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До редакції завітав за

ступник начальника служби 
поштового зв’язку і розпов
сюдження преси Кірово
градського ОВТУЗ Л. М. 
Ратушний.

На запитання кореспон
дента, як іде в області пе
редплата на газети і жур
нали він відповів:

— Передплата лише наби
рає темпів, хоч розпочалася 
на початку року. Перші або-

нементи на 1990 рін ми по
чали відбивати на касових 
апаратах в містах і районах 
області ще з 1 січня. Нині в 
області прийнято газет і 
журналів 1 мільйон 7593 
примірники, що становлять 
46,1 процента. Ці результа
ти нас не задовольняють, бо 
в багатьох районах мають 
ще низькі показники. Особ
ливо слабо розгорнуто ро
боту по пропаганді періодич
них видань в Кіровоградсь
кому, Світловодському, Зна- 
мінському, Добровеличків- 
ському та інших районах.

КОР.: Як іде передплата 
на газету «Молодий кому
нар»?

РАТУШНИЙ: На жаль, не
задовільно. Характерно, що 
в роздріб щотижнеинк роз
ходиться швидко. А от пе
редплата... На 21 серпня 
прийнято і оформлено 8255 
газет із 49434 примірників 
минулорічного тиражу. Це 
— 16,7 процента.

КОР.: Але ще ж навчаль
ні заклади не включили
ся в передплатну кампанію?

РАТУШНИЙ: Іак. Учнівсь
ка і студентська молодь за
раз на нанінулах. Ждемо 
школярів, учнів профтехучи
лищ, студентів технікумів 
й інститутів і проведемо пе
редплату. Але часу запиши 
лося мало. Передплатна кам
панія за новими умовами за 
ніччується 1 жовтня

Сьогодні ми маємо разом 
-. реданцією та комсомоль 
єьними номітетами значно 
активізувати передплату. 
Плануємо рекламу- яку ви
готовили редакція І

видавництво «Ніровоградсь* 
на правда» покласти ножно* 
му передплатнику в газету, 
як нагадування. Комсомоль
ські комітети повинні не зз- 
бувати про свою молодіжну 
газету, і пропагувати та 
розповсюджувати н серед 
молоді постійно.

Наш кор.



1. ІЛІЕ, В. СОЙРЕ, И. БУЛАМАЧ ТІ ІНШІ

ХРОНІКА 
подій

НА КІЛЬКА ЩАБЕЛІВ УГОРУ

З ТАРАСОВИМ 
ІМЕНЕМ

— А тепер, люди добрі, 
просимо до столу,

Широкі столи посеред 
вулиці акриті скатертина
ми, щедро заставлені да
рами пізнього літа: яблу
ками, грушами, виногра
дом. запашним медом, тіс
течками і тортами. У ве
ликих самоварах — чай. 
Щедрі господарі запро
шують: їжте, люди добрі. 
Ним багаті, тим і раді.

Свято вулиці, що носить 
Ім'я великого Тараса про
довжується у Чайкозсько- 
му мікрорайоні. А запо
чаткувалося воно біля па
м'ятника Тарасу Шевченку 
перед дитячою бібліоте
кою імені Гайдара. 20 
серпня о 12 годині тут 
відбувся мітинг, на якому 
виступили заступник голо
ви Ленінського райвикон
кому В. М. Дегтяренко, 
голоза обласного товари
ства охорони пам’яток іс
торії і культури Є. М. Ча
баненко. У своєму виступі 
Євгенія Михайлівна наве
ла короткі історичні відо
мості про вулицю Шевчен
ка, яка починається істо
ричною будовою педаго
гічного інституту, що но
сить ім’я О. С. Пушкіна, 
любимого і щанов-зного 
Тарасом Григоровичем 
поета, і тягнеться майже 
через усе місто. Різчі лю
ди живуть на цій вулиці, 
далеко не всі вони брали 
участь у святі. Мабуть, не 
випадково його ініціатора
ми стаз 12-й квартальний 
комітет на чолі з неспокій
ними жінками Є. А. Фесен
ко і Г. М. Щербиною. Це
вони, за словами секрета
ря Ленінського райвикон
кому Н. М. Моторної, не 
давали спокою райвикон
кому, наполягаючи не про
веденні свята вулиці Та
раса Шевченка.

Скільки теплих слів бу
ло сказано на адресу ве
теранів війни і праці І. П. 
Крамаре іка, М. В. Куро- 
п’ятник, С. В. Дякової, 
Р. О. Розанової. На їх честь 
виступали юні танцюристи 
кГіроліска», професіональ
ні та самодіяльні артисти

Свято проходило весе
ло, з піснями під гармош
ку, танцями, гумором, сюр
призами, звичайним, і та
ким -необхідним сьогодні 
спілкуванням між людьми.

Наш цор.

*

«молодий
КОМУНАР»

26 серпня 1939 р.

У будівництві гірничо-збагачувального 
комбінату окислених руд в м. Долинсь- 
кій бере участь п’ять соціалістичних кра- - 
їн. Одна з них — Румунія. Будівельни
ки цієї республіки успішно виконують 
намічене. Останнім часом хорошим сти
мулом в їхній роботі став день націо
нального свяга Соціалістичної Респуб
ліки Румунії — 23 серпня. Саме напе
редодні цієї видатної дати (виповнилась 
45^а річниця перемоги антифашистської 
та антиімперіалістичної революції, со
ціального І національного визволення) 
друзі-будівельники здали в експлуатацію 

дитячий садок у мікрорайоні № 5 м. До-
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ПРЕС-ЦЕНТР 
ПОВІДОМЛЯЄ

Голованівський район. 
У тому, що колектив ГІО- 
бузького плодоконсервного 
заводу нині успішно вико
нує виробничу програму, 
велика заслуга і членів 
студентського загону 
«Едельвейс» Кіровоградсь
кого педінституту імені 
О. С. Пушкіна. Лариса 
Вдовиченко, Ольга Зайце
ва, інші члени загону пра
цювали на заводі півтора 
місяці. Вони швидко осво
їли процес консервування.

ФЕСТИВАЛЬ... БЕЗ ФЕСТИВАЛЮ Після події

Енциклопедичний словник 
пояснює це слово так: ма
сове свято, показ досягнень 
у галузі музики, театру, кі
но, естради. Та останнім 
часом ми інколи стаємо 
свідками «немасових фести
валів». До таких (на жаль!) 
можна віднести і обласний 
відбірковий тур республі
канського фестивалю «Чер
вона, рута», заключний етап 
якого відбудеться у верес
ні в Чернівцях.

Все пізнається в порів
нянні. Порівняймо й ми. Як 
сказав член республікан
ського оргкомітету фести
валю С. Архипчук, який 
прибув з Києва, в аналогіч
ному відбірковому турі у 
Львові (якому передували 
конкурси в районах) було 
представлено 120 творчих1 
одиниць, у столиці—близь
ко 180; наші сусіди — ми
колаївці проводили відбір 
двічі: перший раз у ньому 
взяло участь 20, другий — 
приблизно ЗО виконавців. 
Тільки в Одесі знайшлося 
значно менше яскравих ви
конавців україномовної піс
ні (у фестивалі, за задумом 
організаторів, мають взяти 
участь ті з них, хто нині 
оригінально працює в од-

линської (на знімку). У швидких тем
пах робіт, якісному їхньому виконанні 
велика заслуга начальника бригади 
В. Соаре та інженера 1. Іліє.

До дня свята постаралися й інші. 
Бригада В. Пумнуца, яка з випереджен
ням спорудила важливий технологічний 
об’єкт на комбінаті і вже завершує опо
ряджувальні роботи. Перевершують на
мічене І будівельники бригади М. Була- 
мача, які працюють на спорудженні 
об’їзної дороги на північний залізничний 
переїзд...

Наш кор.

прагнучи ні в чому не від
ставати від кадрових ро
бітниць і цим заслужити 
їхню щиру вдячність.

Петрівський район. Ком
сомолець Микола Д у азій
ський на минулих жнивах 
був помічником у батька. 
Вони вибороли друге міс
це серед екіпажів «Нив» 
колгоспу імені Карла 
Маркса. Зараз Микола са
мостійно працює на сило
созбиральному комбащіі. 
Від його агрегату до си
лосних споруд вже до
ставлено майже 3 тисячі 
тонн зеленої маси. На її 
транспортуванні ударно 
працює його брат Петро.

Новгородківський район. 
Хлібороби птахофабрики 
«Иовгородківська» перши
ми серед господарств ра
йону завершили підготов
ку грунту до сівби озимих. 
Цей успіх насамперед спра
ва рук комсомольців Во
лодимира Сала та Віктора 
Романюка. Працюючи на 
потужних Т-150, вони по
стійно викопували норми

ному із трьох напрямів: 
рок-музики, поп-музики та 
авторської пісні). Отож, в 
Одесі у відбірковому турі 
взяло участь 8 виконавців. 
А як же у нас?

Як уже стало зрозуміло 
з вищесказаного, тур у Кі
ровограді став одним із 
«немасових». Найперше то
му, що глядачів у залі по 
суті не було (бо практич
но н& було і реклами в мі
сті). Та й конкурсантів зіб
ралося усього шестеро 
(світловодський бард А. Да
видов, який мав стати сьо
мим конкурсантом, напере
додні виїхав для участі в 
конкурсі до Києва, бо не 
був певний, що тур у Кіро
вограді відбудеться).

Звісно, нільиість учасни- 
нів у таких конкурсах — не 
самоціль, головне — вибра
ти найцікавіше, найоригі- 
нальніше з поміж того, що 
маємо на естраді області. Та 
чи то так обмаль у нас на 
сьогодні україномовних бар
дів, естрадних виконавців І 
рок-груп (що й не дуже див
но при дотеперішньому 
ставленні до національної 
культури), чи то організа
тори коннурсу не зуміли їх 
відшукати... Зовсім незрозу
мілим видається, чому об
ласне управління культури, 
яке мало б бути зацікавле
не в представництві на фес
тивалі а Чернівцях, по суті

виробітку на 120—130 про
центів. З такою ж старан
ністю молоді механізатори 
зараз працюють на піднят
ті зябу.

Олександрівський район. 
Всі хлопці — цьогорічні 
випускники Красиосільсь- 
кої середньої школи разом 
з атестатом зрілості одер
жали посвідчення механі
заторів і всі залишились 
працювати у місцевому 
колгоспі «Росія». Минулі 
жнива для юнаків стали 
першим екзаменом на 
трудову зрілість. 1 витри
мали вони його успішно. 
Так, Олександр Сторожен- 
ко і Олександр Канюка, 
працюючи на комбайні, на
молотили майже на 2 ти
сячі центнерів зерна біль
ше, ніж передбачено зобо
в’язанням. Є чим похва
литись і Віктору Цегель
нику, Юрію Бойку, Віта
лію Цим балу, іншим вчо
рашнім дес ятикласи ика м, 
а нині молодим господа
рям землі.

обмежилося представницт
вом... у жюрі обласного ту- 
РУ-

Певно, годі шукати промо
вистіших свідчень неефек
тивності роботи відомства 
культури, якщо і декому з 
тих шести учасників, які 
були того ДНЯ на сцені, до
велося немало пооббивати 
пороги в обкомі комсомолу, 
поки почули, що обласний 
тур таки відбудеться (про 
проведення відбору в райо
нах і мови не було-.

Ось вони, ті, хто завдяки 
власній наполегливості взяв 
участь у конкурсі: Тетяна 
і Володимир Попандапуло 
із Кіровоградського району, 
які виконували українські 
народні пісні під супровід 
гітари; самодіяльний компо
зитор Андрій Фоменко, ін
женер з Кіровограда, який 
виконав власні пісні на сло
ва поетів-земляків; дев’яти
класник — кіровоградець 
Євген Брайло8ський, котрий 
співав пісні на музику Ро
мана Булгачова, відомого 
в обласному центрі барда; 
Ольга Черних, солістка, яка 
нині співпрацює у кірово
градському молодіжному 
центрі «Діалог» (вона ви
конала одну з пісень Во
лодимира Івасюка та піс
ню «Сон» на музику Р. Бул
гачова); культпрацівник із

Матч із аутсайдером зони 
Рп^г3тех%апр^£н: 

рею»3 та «Маяком». Вороши- 
човградці. схоже, серйозно 
взялися за відновлення ко
лишньої солідної репутації. 
Чемпіон СРСР-72 вирішив 
піти шляхом запрошення до 
складу бувалих бійців. Во
ротар Золотницькии, напа- 
даючГ Карачун, 
Ярошенко — Ці гра Ц 
пройшли школу вищої та 
папттгої ліг. І саме вони 
задюоть тон у грі команди. 
Однак перший тайм «Зірка» 
пповела в атакуючому сти 
лГ і логічним підсумком на 
цьому відрізку Атав ІГдав Лактіоиова. котрий зіграв 
на випередження. вийшов сам-на-саРм із Золотницьким 
1 акуратно «поклав» м яч у 
‘Ру1 другому* таймі комав- 
^лькаП^?тЯрихСЯатакРЖ 
«^ ї̂йі:Лввяотсит^і 
хвітани матч, що проходив 
V дуже спекотний вечір, пе
рейшов у надмірно спокій
не русло. І болільники з РО
ЗУМІННЯМ сприйняли обереж
ність обох команд, бо на со-

ТАБЛИЦЯ НОЗИ ГРАНТУ

Волинь
Буковина 
Нива Тр 
Зоря
Кремінь 
Закарпаття 
Кривбас 
Нива Вц
СКА
Колос 
Торпедо 
Ворскла 
Нафтовик 
Зірка 
Прикарпаття 
Чайка 
Поділля 
Дніпро
Маяк
Динамо 
Полісся 
Суднобудівник 
Океан 
Кристал 
Авангард 
Новатор 
Шахтар

Кримінальна хроніка
8С> злочинів і 43 пригоди трапилося в області за пе

ріод з 14 по 21 серпня, тобто на 16 злочинів більше 
ніж за попередній тиждень. У місті зник військово
службовець. Виїхав увечері на власнії! машині і не по
вернувся. Через деякий час машину знайшли у Черка
сах а через кілька днів у лісосмузі біля Обознівки ви
явили напівспалений труп. Слідством встановлена осо
ба жертви. Ним і виявився військовослужбовець.

• 5 вбивств — такий підсумок минулого тижня.
Маловисківський район. Смерть колгоспника.
Онуфріївський р-н. Чоловік • із ревнощів убив свого 

дружину.
Голованівський р-н. Вбивство трапилося на тій же 

основі. Тільки тут чоловік з ревнощів убив свою спів- 
жительку.

Вбивство молодого чоловіка, будівельника, трапило
ся у Гайвороні. "ш.

Вбивство з хуліганських мотивів трапилось у теіт- 
ловодську. За кілька днів повідомили про розкриття.

Три тяжких тілесних ушкодження закінчилися смер
тю потерпілих.У Вільшанському районі молодий чоловік згвалтував 
80-річну жінку. Злочинця затримано. Всього трапилось 
за цей тиждень 3 згвалтування. Два з них — неповно
літніх. ,На Кіровоградщині трапилось 6 пограбувань, 20 кра
діжок державного майна, 29 крадіжок приватного ман
на громадян, 2 злісних хуліганства.

На дорогах області за цей час трапилося 22 ДТП. в 
них загинуло 7 чоловік. 19 травмовано.

Богданівни Знам* янського 
району О. Ткаченко (укра
їнські 
пісні) 
града 
(пісні 
ськ-их 
композиторів, відома і 
А. Кос-Анатольського 
слова Івана Франка, 
стала народною, — «Ой ти, 
дівчино, з горіха зерня»).

Жюрі відзначило трьох із 
шести виконавців — Олек
сандра Ткаченка, Леоніда 
Омеляненка та Андрія Фо- 
менка. Але в заключному 
турі фестивалю в Чернівцях 
участі вони,,, не візьмуть. 
Так вирішило компетентне 
жюрі. Рішення це виклика
ло різні думки, в основно
му заперечення, але в-оно. 
очевидно, було хоч І суво
рим, та справедливим. При 
неабияких творчих потенщ- 
ях, які заявили учасники на 
конкурсі (вокальні дані, ху
дожність, сценічність), всі 
ВОНИ все ж сповна не «роз
крилися». Очевидно, най
перше тому, що не готува. 
ЛИСЯ до конкурсу як слід 
(ознаки поспішності в під
готовці були надто явно 
ПОМІТНІ у більшості), бо для

народнії 
та соліст
Леонід 
на слова 
і київських

та естрадні 
із Кірово- 

Омеляненко 
кіровоград- 

поетів та 
пісня

‘ на 
яка 

бі відчували шйлений 
гар спеки. Отже. її

Харківський «Маяк* 
сусід «Зірки» по тупніг 
таблиці. Це й обум*?Н1Й 
строту очної зустріч] г 
подарі одразу заволЛ00’ 
ініціативою, багато комг и 
вали, прицільно били їн у* 
спливав час. а ворота А 
тей були «на замк\ . 
чався другий тайм, гпа 
рівнялася: харків’яни > '''
мі спробували зробити \ 
ка гострих вилазок \’їЛ’ 
змусили захисників «Зіп 
бути обачнішими, в обопЬи 
них атаках все віщі, 
штрафний, який виконав 
Хапсаліс, після його й 
стерного удару м’яч 
дев'ятку. Гості доклали ВнІ 
зусиль, аби уникнути попа? 
ки, та марно...

П’ять очок в останню 
трьох зустрічах піднесли 
«Зірку» на кілька щабеїіи 
у турнірній таблиці. Одна.» 
наступні матчі на виїзді 
нелегкі. Аутсайдер «Лван 
град», який відчайдушно На. 
магається вийти з небез
печної зони, лідери «Волинь« 
та «Нива» (Тернопіль). К|;7, 
рі ведуть запеклу боротьбу 
за перше місце... Матчі від. 
будуться відповідно 28. зі 
серпня та 3---------вересня.

(за станом на 2
В н п

12 серпм-\
м -V

21 11 5 58-28 53
19 15 3 47-17 53
20 9 8 46-29 49
18 11 8 63-39 47
15 15 3 44-35 45
2Є 4 13 46-43 44
18 7 11 52-43 43
16 11 10 49-31 43
12 18 8 40-33 С
16 9 12 49 — 36 41
16 7 14 36-39 39
15 9 13 41-43 33
12 13 12 37-33 37
12 13 13 32-38 37
13 9 15 40-47 35
13 9 16 44-52 33
14 6 16 39-40 34
11 12 15 48 56 34
13 7 18 27-43 33
14 10 17 42-43 32
9 13 14 31-38 31
9 13 16 40-49 31

13 4 21 39-47 зо
9 9 20 47-58 27
7 12 17 22-31 26
9
7

7
7

21
25

40-50,^
36-75 Уї

такої підготовки мали об
маль часу. Мабуть, —^му і 
репертуар, манера вико
нання, маючи певні ознаки 
української культури, не 
жаль, не відзначалися не
повторністю; інші реч: не 
мали ні першого, ні друг»* 
го...

Втім, один із учасників (не 
називатимемо поки що його 
прізвища) рішуче 
дився із рішенням 
одразу ж вирушив 
ва, аби його г'

не пого- 
жюрі и 
до Киє- 

прослухали 
там. Можливо, ми Ще й по
чуємо його ім’я на концер
тах у Чернівцях.,. Але хо
четься сказати й про те, 
було у невдалому кірово
градському турі позитивно
го: віц наглядно показав. пк 
погано турбуються кірово- 
градці про розвитон україн
ської молодіжної культури- 
Чи ж доводиться дивуватися 
після того і навальному по
ширенню таного 
явища, як націоналами ні 
гілізм?

До речі, один із самодЬ 
яльннх художніх копеити0’5’ 
про що відомо вже СЬОГОА* 
ні, напевно поїде у Черні8’ 
ці. Це фольклорно-етн<яр3' 
фічний ансамбль сепа ЛнП' 
няжки ДобровеличківсьНО' 
го району, який братиме 
участь у супутник захоДа 
«Червоної рути».

Наш коР-



БЛИЗЬКО ДВОХ тижнів минуло з 
часу опублікування в пресі про

ектів Законів УРСР про вибори на
родних депутатів УРСР та народних 
депутатів місцевих Рад народних де
путатів УРСР, а на запитання корес
пондента про те, якої вони думки 
Про ці проекти, відповідали так:

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ПРАЦІВНИК: 
Та.., яі; тобі сказати!..

КООПЕРАТОР: А нам, кооперато
рам, якось... не до цього!

ТРЕНЕР ДЮСШ: А хоч би й прочи
тав — то що з того!

РОБІТНИК-КОМСОМОЛЕЦЬ: Та тре
ба було б переглянути...

ЮНА ДІВЧИНА: Що, знову вибо
ри! Так недавно ж уже були!

Не знаю, як оцінили б це міні- 
дослідження соціологи, але на ав
тора цих рядків воно було, м’яко

який містить ряд не зовсім демо
кратичних положень. Закон цей по 
суті обмежує демократію рамками 
виборчих округів, бо вибори від 
громадських організацій за своєю 
суттю є недемократичним елемен
том у виборчій системі. Адже при 
цьому порушуються її основополож
ні демократичні принципи; проголо
шене законом пряме, рівне, загаль
не виборче право при таємному го
лосуванні не Є В усіх без винятку 
випадках таким. По суті, дотримано 
повсюди тільки принципу таємності 
голосування. Так, громадяни, які є 
членами кількох громадських органі
зацій, фактично мають кілька «голо
сів». Члени жіночого товариства ма
ють перевагу перед чоловіками, які 
не можуть статм членами цього то
вариства; комсомольці або члени

чись зі сказаним Віктором Іванови
чем, я бачу необхідність у створен
ні в нашій багатонаціональній рес
публіці двопалатного парламенту: 
крім Ради республіки, потрібна ще 
й Рада національностей для вирі
шення питань міжнаціональних від
носин. І, звісно ж, найвищу службову 
особу республіки, — її президента 
слід би обирати прямим голосуван
ням із кількох кандидатур.

Ю. ЛЕБІДЬ: А от я, хоч і належу 
до тієї частини українців, які внаслі
док минулих перекосів у національ
ній політиці не мала можливості на
вчатися рідною мовою, все ж не 
підтримую думки про двопалатний 
парламент. На мою думку, значно 
дієвішим буде, коли конкретні пи
тання міжнаціональних стосунків ви
рішуватимуть місцеві Ради; для цьо-

Анатолій ^УМАНСЬКИЙ
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ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ ПРО ВИБОРИ І ДОВКОЛА НИХ >
кажучи, несподіванкою. Не тому що, 
як звикли буду говорити у минулі 
роки, «пропагДїдисти й агітатори не 
дійшли до людей». А швидше через 
те, що не спрацювала елементарна 
цікавість: чи варто сьогодні чекати 
наступних кардинальних змін у на
шому житті?

Бтім, як виявилося, занадто «спо
кійно» чекають на вибори далеко не 
всі. Тому й небайдужим видається, 
на нашу думку, те обговорення, про 
яке йтиметься нижче. У ньому взяли 

‘дсть соціолог-кіровоградець С. Ко- 
^сников, заступник голови обласно

го суду В. Шишкін, комсомольський 
працівник Ю. Лебідь та молодий на- 
укове^|^В. Шило.

КОР.: Вас не дивує, що обгово
рення виборчих Законів республіки 
досі не скрізь наорало того розма
ху, якого, здається, слід було чека
ти!

В. ШИЛО: Я пояснюю це дуже 
просто. На мою думку (і так думаю 
не я один), кардинальних змін слід
чекати там, де для цього вже «доз
ріла» громадськість, тобто у великих 
промислових та культурних центрах 

таких, як Донецьк, Львів, Київ...
С. КОЛЕСНИКОВ: Я б не робив та

ких скороспілих висновків. Що ми 
знаємо про дійсні прагнення і дум
ки мешканців нашої області? Адже 
соціологічна служба, яку я теж пев
ним чином представляю, ще й досі 
не запрацювала так, як слід. А хто, 
крім соціологів, може одержати ре
альні підстави для оцінки дійсного 
стану громадської думки і прогно
зування її змін?

КОР.: Добре, що розмова наша 
одразу засвідчила певний плюралізм 
думок. Але давайте все-таки спро- 
* чо проаналізувати ситуацію під 
рут ом завдань перебудови: наскільки 
відповідають проекти законів про
цесам демократизації, декларованим 
нині!

В. ШИШКІН: У цьому плані у ме
не думка така: нинішні проекти в 
деяких своїх положеннях такі ж не
демократичні, як і недавно обгово
рюваний у Верховній Раді СРСР За
кон прибори народних депутатів 
ЕРСР, д£ примудрилися ввести таку 

---------  «цензякдискримінаційну статтю, 
осідлості».

КОР.: Але ж наші проекти і 
стали законами!

В ШИШКІН: Саме тому і с 
ливий резон говорити про них, 
перше варто сказати про Закон про 
.ибори нврддн.их депутатів УРСР,

ще не

особ- 
:. Най-

«Афганці» в центрі 
реабілітації

За час лікування в 
центр! «афганці» за ба
жанням можуть оволодіти 
будь-якою спеціальне™.

ЇЇ клуба’ юних техніків. 
Катамаї*»- впускають на 

в’ячеслав пожаровЇЇ й"зліва) 3 білоруса, 

міста Барановичі та 
, костян .ин Яковлев з Усть- 
' «аменогорська 

|СТ’"^ „ в ЗУФАРОВА

профспілки мають перевагу перед 
неспілновою молоддю і т. п.

Більше того, члени однієї гро
мадської організації не можуть в од
наковій мірі реалізувати свої права 
на виборах: фактично вибір здій
снюють у них тільки ті, хто входить 
до республіканських керівних орга
нів.

Так само недемократичним вида
ється мені положення статті 14, яке 
забороняє агітацію за бойкот вибо
рів. Тим самим виборці позбавля
ються права реалізувати політичні 
свободи, закріплені Конституціями 
СРСР та УРСР; бойкот є правовим 
виявом незгоди із певними поло
женнями закону про вибори, скажі
мо, або із кандидатурою запропо
нованого кандидата (кандидатів). За
борона бойкоту, отже, — антикон- 
ституційна.

До речі, повертаючись до питан
ня про вибори від громадських ор
ганізацій: у Законі про вибори на
родних депутатів РРФСР, проект яко
го було -опубліковано, вони не про
водитимуться як антидемократичні 
(про це повідомила газета «Извес
тия» за 14 серпня ц. р.).

Але найнедемократичніша, на мою 
думку, стаття 38. Якраз вона на
штовхує на аналогію з виборчим за
коном, прийнятим в Естонії, бо є 
дискримінаційною. Стаття ця обме
жує права громадян на висунення 
кандидатів. До речі, у прийнятому 
Законі про вибори народних депута
тів СРСР подібного положення не 
було. Право висувати кандидатів 
тільки колективами, які налічують 
300 і більше членів, ставить у не
рівноправне становище безліч мало- 
чисельних трудових формувань.

КОР.: Але ж ми поки що обгово
рюємо проект, і від виборців знач
ною мірою залежить, чи буде це по
ложення республіканського закону 
затверджене.

B. ШИШКІН: Безперечно, можли
вість у громадськості посприяти вдо
сконаленню Закону про вибори є. 
Будемо сподіватися, що й кірово- 
градці скористаються з цієї можли
вості...

C. КОЛЕСНИКОВ: Мені здається, 
що зміїни в Законі повинні бути ще 
радикальніші. Приміром, погоджую-

го треба надати. їм необхідні повно 
важення. До того ж на місці ці про
блеми видно краще, ніж із Києва. Та 
й наявність двох палат зробить, на 
мою думку, нашу Верховну Раду за
надто громіздкою...

B. ШИШКІН: До речі, раз мова 
зайшла про міжнаціональні відно
сини й, отже, також про мову, то 
звернімо увагу, на недопрацьова- 
ність статті 43. Оскільки вибори від
буваються на території УРСР, то ло
гічним було б передбачити, що ви
борчі бюлетні повинні в обов'язко
вому порядку друкуватися україн
ською мовою, а там, де це необхід
но — дублюватися також мовами на
ціональних меншостей, які прожива
ють на території України (як прави
ло, це прийнятно там, де представ
ники тієї чи іншої некорінної націо
нальності складають більшість).

C. КОЛЕСНИКОВ: На мою думку, 
не до кінця також продумано стат
тю 44, де йдеться про недопусти
мість використання кандидатами у 
депутати свого службового станови
ща. Як ми знаємо з досвіду минулої 
виборчої кампанії, такі порушення 
цілком можливі, тому необхідно пе
редбачити санкції проти порушни
ків, які спрацювали б негайно.

\КОР.: Перш ніж подякувати всім 
учасникам за участь у розмові, хочу 
звернути вашу увагу на таку обста
вину: серед тих, хто має право бути 
на засіданнях виборчих комісій, в 
тому числі при реєстрації кандида
тів, підрахунку голосів на виборчій 
дільниці тощо, чомусь не названо 
представників засобів масової ін
формації...

B. ШИШКІН: У відповідній статті 
Закону про вибори народних депу
татів СРСР еони в переліку є.

C. КОЛЕСНИКОВ: Очевидно, це 
помилка, яку слід виправити.

Ю. ЛЕБІДЬ: Звичайно, адже без 
цього провести вибори справді від
крито і гласно, як те декларує стат
тя 8, буде складніше...

В. ШИШКІН: Скажу більше того: 
можливості преси, гласного обгово
рення й вирішення питань слід ви
користовувати при підготовці до ни
нішніх виборів та під час них якомо
га ширше.

ми зможемо при
запрошуємо до активного продовжен- 

сторінках «Молодого кому-

Записав П. СЕЛЕЦЬКИИ.

КОР.: Очевидно, реалізувати це побажання 
участі наших читачів, яких 
ня нашої сьогоднішньої розмови на 
нара».
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ПОВІСТЬ
(Закінчення. Початок в №№ 25—ЗО, 32, 33).
— Чудово, «денімінсць», — глузливо глянув на 

Чудова іимонін. — А чому ваші «пальчики» ви
явились на кнопці двірного дзвінка 84-і квартири 
і саме на вулиці Пожарсьного, 63, де живе Вадим/

— це - мої. — змичовано запитав Чудов.
— Ваші, можете вірити нашим спеціалістам.
Підопригора розумів, що тому треба зосереди

тись, щось придумати, і він вирішив, обмінявшись 
поглядом з Тимоніним, змінити тему допиту.

— У вас брат є?
— Брат?
— Атож.
— Звідки у мене брат? Я ж — казанським си

рота.
— Ви працюєте провідником на залізниці.'
— Точніше сказати — працював. Звільнився.
— Ви ж у відомий вам день повинні були бути 

э рейсі, на 374 му московському.
— Але ж ян я там міг бути?
Власне, запитував Підопригора саме для того, 

щоб збити Чудова, бо Петро Шевчук виправив 
свою похибку і дізнався, що черговий по резерву 
просто за півлітра поміняв амінами Чудова на його 
прохання з іншим провідником, і на прохання 
Чудова ж мав відповідати начальству, що Чудов 
у рейсі. Черговий помилково подумав, що праців
ник міліції, який телефонував йому, таке ж на
чальство, як залізничне.

— То ян з «пальчиками»? — повторив запитан
ня Тимонін.

— На кнопці?
— На кнопці.
— Ти ба... Ніхто, значить, більше Гї не мацав?
— Уявіть собі, — ніхто. На ваше нещастя.
— Ну, моє нещастя ще попереду.
— Не заперечую. То коли ви познайомились 2 

Вадимом Гамаюном?
— Дайте згадати... Місяців зо три набіжить...
— В ресторані? — прийшов йому на допомогу 

Тимонін.
— Ага. Ресторан служить для коньяка, а номьян 

для того, щоб його пити, хіба не так?
Анендоти потім. Давайте про ресторан. Ва

диму ж ще немає двадцять одного ооку, ян же 
його пропускали?

— Ой не смішіть мене! Такого амбала? Та там 
перед ним «тю тю-тю». На цирлах бігали.

— Закурити першим ви йому дали? — різко за
питав Тимонін.

— Що? Я? Що я-дав.' Нічого я не давав’
— Чудов, Чудов, навіщо ж так? Я ж з вами від

верто, а ви? Не будемо гаяти часу. Ось сам ще 
один документ. Гляньте. Це — ваші відбитки, а 
це — на сигареті «прима», знайденій у гаражі Га
маюна. Сходяться?

— А що, я нолись звіряв їх?.. Да, проти науки 
не попреш.

— Не попреш, — згодився Тимонін. —
— Як? Як той казав, коли той, то не 
— Слухайте, Чудов, мені з вами стає 

Хіба не* зрозуміло — мій товар, а гроші
— Закон життя, — згодився Чудов
— Він платив вам грошима?
— Спершу — грошима.
— А потім?
— Потім? Потім їх у нього не вистачило. Батьки 

на море поїхали і ті, ямі йому залишили, він 
проциндрив

— З вашою допомогою...
— Не зовсім, хоча...
Навіщо ви їздили в Захарівну?
— Вадим викликав. Телефоном. Мовляв, батьки 

приїздять, щось вирішувати треба.
— Що саме вирішувати?
— Та з тією цяцькою.
— З кулоном?
— Ага.
— До речі, як він до вас потрапив?
— Хто?
— Та кулон же.
— А чому він мав 
—• Бо звідки ж ви
— Вадим дав.
— Сам?
— Певно, що сам.
— Ян це було конкретно?
— Змився він у свою Захарівну. Та я терплячий. 

Дочекався, поки він заявиться. В гаражі його й 
зустрів. Трохи поговорили.

— На нулаках?
— Навіщо? Він і ган тремтів, ян осінній лист. 

Сказав, що є оді.а штука, отой кулон. Зіпсутин 
ніби. Каже: «Продай, потім візьмеш свою делю. 
Збігай по півлітру». Я пішов, а він — у хавіру 
свою. Отоді я й мацнув ту кнопку. Він вийшов 
< віддав.

— Так де ж зараз кулон?
— А звідни я знаю. Може, й Вадим забрав ка

ли мене тюкнув.
— Можливо, можливо, — не став заперечувати 

Гимонін. — Тан що у вас на Піщаній відбулось?
- Я до нього приїхав у Захарівну, ян він хотів. 

Заспокоїв його, сказав, що знайшов покупця. А 
він каже, щоб я повернув, бо приїжджають бать
ки. «А борг?» — питаю. «Щось придумаємо» —. 
каже. Приїхали на ту хавіру, де Свєтна жила рані
ше. Випити там у мене було. Слово за слово за
хотів він на голку сісти.

— Може, все-таки краще правду?
— Я й так, ян на причасті, — заляпав губами 

Чудов.
— А ян вийшло з цим? — показав на забинтсва- 

ну голову.
— Сам не знаю. Думав, він кайф ловить а в*н 

ззаду.
- Ви хочете нас переконати, що Вадим сам но- 

овся?
— Сам, їй богу, сам!
— Тоді і я покажу вам один документ. Ось 

висновок .експерта, внолотися в те місце Вадим 
фізично не ЗМІГ би. ™

— Не наука а лайно; — вилаявся Чудов.
Не радив би лаяти науку, — усміхнувся Пі 

допригора. — Справа в Іншому. Ви Вадиму підсу ^аПтойПсвГт’.?НУ Д°ЗУ ЧУД°В ' в'Аправ^"УхлоПп^ 

Чудо* упаРв3Гз° стіпьипИ^МаК>ТЬ "'сподіванки.
’»удив упав із стільця, і, виючи по-ссбачому гтп. 

чав повзати по підлозі і битись головою об пап кіт
Тимонін натиснув кнопку виклику0 конв^в ’ 

іак... — Тимонін обійшов СТІЛ СІВ — Ймпп «и в тій хаті не зна^ли? КуЛ°'
і бути не могло Чи П,А°пРигора ~ Та його там

І Вадима не вберегли.
— За та\МміЄШ« Ми могли ЙОг© вберегти?

ішов назустріч°!воїйИсмеоті «ОГЛИ- ВаДИМ сам 
його до неї. Р С8О,И смеРті А батьки штовхали 

ПІдопоигопд**’ після тривалої мовчанки сназав 
ме оядова Ме"е и к*лон ^навить Все таки

Яки* ^Укенщя. З діамантом...
— Ти не °аРТІ ЖИТТЯ одного хлопчини,

кати... £Ш рац,ю» друже, а кулон будемо шу-

Го ян? 
чирінай, 
скучно. 

— твої.

до мене потрапити? 
про нього могли знати?

Борги треба платити.



КОМСО
МОЛЬСЬКА
ПЛАН І РКА

Резонанс

зачерствіла 
«Паляниця»

Під таким заголов
ком 24 червня ниніш
нього рону в «Молодо
му комунарі» було на
друковано матеріал, у 
якому йшлося про ко
оператив «паляниця», 
його голову зураоа На
заровича Цасідзе. Зо
крема, порушувалося 
питання його незадо
вільної роооти.

Зразу після публіка
ції j, Н. цасідзе не 
знаходив сооі місця; бі
гав по Кіровограду з 
газетою, шукав, хто б 
йому переклав з укра
їнської на російську, 
або й на грузинську. 
Хоч не це головне, що, 
проживши на Унраіні 
не один рік, зурао На
зарович тут не оволо
дів мовою народу, з 
якого безпосередньо 
викачувалися його чес- 

' но і нечесно зароблені 
карбованці.

Годі в<н обурювався: 
як так, мого, такого до
свідченого «бізнесме
на», та ще покритику
вали. В нього все «чис
то», таке доводилося 
чути авторам публіка
ції.

Однак, офіційна від
повідь, яка надійшла з 
фінансового відділу Кі
ровоградського міськ
виконкому, свідчить 
протилежне:

«Проведеною пере
віркою фінансово-гос
подарської діяльності 
кооперативу «Паляни
ця» за 198а рік і пер
ше півріччя 1989 року 
встановлено, що бух
галтерський облік зна
ходиться в незадовіль
ному стані, відсутні до
стовірні дані про отри
маний валовий доход, 
про виробничі витрати 
і результати фінансо
во-господарської діяль
ності. відсутній аналі
тичний оолік.

Згідно наявної бух
галтерської документа
ції за 1988 рік облікові 
дані не відповідають 
представленій у фінан
совий орган декларації. 
За цей період від ви
робничої діяльності за 
бухгалтерськими доку
ментами кооператив от
римав збитки, в декла
рації показані прибут
ки на суму 3631 крб.

Згідно доповнення до 
Статуту зареєстровано
го рішенням виконкому 
міської Ради народних 
депутатів від 12 жовт
ня 1988 року № 650 ко
оператив виконує ре
монтно-будівельні ро
боти. За перше півріч
чя 1989 року від вироб
ничої діяльності коопе
ративу отримано прибу
ток на суму 5404 нрб.

Не перераховуються 
своєчасно нараховані 
суми внесків на соці
альне страхування на 
суму 453 крб. Коопера
тив також недоперера- 
хуваа у бюджет суму 
подохідного податну з 
заробітної плати на су
му 371 крб. 37 коп.

У матеріалі «Щось 
зачерствіла «Паляни
ця» вказано факт реа
лізації шашликів коо
перативом на Бобри- 
нецьмому шосе. Вказа
на діяльність за пред
ставленими кооперати- 
аом «Паляниця» бух
галтерськими докумен
тами не відображена».

«молодий
КОМУНАР»
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ли всі говорять одне й те 
саме — комсомол, такий як 
був останні десятиріччя, 
нам не потрібен. Це найлег
ше.

Яким йому бути?..
— Не знаю, 

сгупного ДНЯ говорив 
Володимир Шпилька, 
ретар комсомольської 
ганізації 15-го цеху.

Ще Володя, слюсар-мв- 
ханік, повідомив, як і 0 
більшості випадків, як він 
готувався до звітно-вибор-

вже на- 
мені 
сек- 
ор-

них зборів, які не відбули
ся чероз поважну причину. 
Наведу все-таки декілька

ЗБОРИ

На територію об'єднання 
все-таки потрапив, завдя-я

ки розумінню мого оажан- 
ня поспілкуватися секрета
ря парткому В. В. Заніздри. 
Від нього дізнався й про 
молодіжні справи, про од
ну з головних проблем — 
діяльність ЛЛЖК, на яке те
пер завод не зможе виді
лити надто багато коштів.

Сходив і на 18-ту дільни
цю пластмасових виробів, 
де зустрівся аж... з одним 
комсомольцем. Його пріз
вище мені назвала Ніна Ер
макова, розподільник робіт 
на дільниці.

Збори? Звітно - виборні? 
Ні, про них Ігор 
ченко чув уперше» 
хлопця комсомол 
витц^. На роботу в об’єд
нання Ігор прийшов у січ
ні. На «Радії» порядок та
кий: той, хто влаштовується 
на роботу, повинен -обо
в’язково «пройти» 
комітет комсомолу, 
нього, хлопець ще побував 
у багатьох кабінетах, і сек
ретаря заводської спілчан
ської організації не запа
м’ятав, не знав Ігор і про 
сьогоднішнє комсомоль- 

. ське життя на заводі.
Платить внески, як 

зав, -ото й весь комсомол. 
Збори, якісь конкретно 
комсомольські справи? Ні, 
такого не пригадує.

Та де ж тут 
коли більш як за

Гребен- 
Взагалі, 

не ціка-

через
Крім

ска-

пригадаєш, 
півроку

Ігор не був на жодних 
спілчанських зборах. Не то
му, що не хотів, чи часу не 
було. Не було тих зборів 
на 18-й дільниці.

Що хоче 
знаю, чому я його про це 
запитав. Бо що ж тут хоті
ти. Знітився. Щось загово
рив про напружену робочу 
зміну, про те, що дорога 
кожна хвилина не лише на 
роботі, а й дома, що на 
комсомол, якщо самому 
ходити, шукати роботи, не
ма часу.

Про бажання Ігор змов
чав. Це й зрозуміло: які 
тут можуть бути бажання, 
коли не знають, за що бра
тися в. комсомольській ро
боті навіть у комітеті ком
сомолу.

Не будемо стверджувати 
однозначно, що не знають 
усі. Оно ж Сергій Давидяк 
знає, що не треба драту
вати молодь різними запи
таннями про комсомол і, 
борони боже, про його по- 
трібн-ість.

Тому, напевне, Сергій не 
хо-тіз, щоб я йшов на за
вод. Мотивував це тим, що 
Спілка 
що сам 
тися; а 
ви.

Звинувачувати
Сергія Давидяка, цього 
ручного хлопця ніхто й 
думав. Час зараз такий,

хлопець? Не

вт.р аЧае 
не знає 
тут ще

авторитет, 
за що бра- 
оці розмо-

з чомусь
бе
ло

ко-

ХЛОПЦІВ І ЗСІ
Перший, Валентин, 
що:

Котлярі, 
заяв из,

ЗВІТИ І ВИБОРИ

Звітуватимемо про ви
конану роботу. япенТИНУ

Яку? Довелося Валентину 
трошки подумати. Зреш 
ТОЮ відповів те, про ЩО 
вже' говорив В. Шпилька.

От про те, яким повинен 
бути комсомол, Валентин 
мав свою досить аргумен
товану думку - сутін
ним. Щ°6' наприклад, на 
заводі не бігав з простяг
нутою рукою і не випрошу-

сплачував. Що хоті8 5 
теж не знає...

Скажете, ото 
хлопці, ніщо

•И

7 Пасивц» 
вить. Ні, не так. ЦИх т 
та і всіх цікавить і ро^; 
і дозвілля, і політика, 
ки не знають вони, дв'То,‘; 
прикладання їхніх сиг.

Тут би, та ще наперу 
ні звітів і виборі,, прий* 
на допомогу ком:Ів, "

ПЕРЕНОСЯТЬСЯ...

комітету 
прозвучала

висловів, хоча, повірте, до
бряче набридли еони всім: 
«газетку почитав, з началь
ством, парторгом порадив
ся».

Про допомогу 
комсомолу
думка, що всі рекоменда
ції, доручення, вказівки да
ються в робочий час. Тоді, 
коли за верстатом треба 
план давати і з голові да
леко не комсомольські пи
тання.

Вже пізніше В. Шпилька 
згадаз, про що говоритиме 
на зборах — про те, що у 
комсомол прийняли двох 

- хлопців, що хоч і за руку 
затягує багатьох, але відві
дують спілчани школу ком
сомольського політнавчан- 
ня. Мабуть, з обуренням 
згадає, як бігав, просив 
особисто кожного з сімде
сяти п яти комсомольців, 
щоб прийшли на суботник 
і прибрали з цеху.

Ще додасть про «Комсо
мольський прожектор», по
рушить питання дозвілля. 
А далі?

— Не потрібна така фор
ма сьогоднішніх звітів і ви
борів у ко-мсомолі, — ска
зав врешті-решт Володи
мир. — Нової ж не знає
мо. Не знаємо навіть біль
ше — чи потрібен комсо
мол?

Чи висловить цю думку 
Володимир на зборах, а чи 
ні — невідомо. Всі зараз 
говорять про комсомол, як 
про щось абстрактне. Коли 
ж попитай, яким його уяв
ляють, яким хочуть бачити 
— мовчання.

Так, напередодні звітно- 
виборних зборів (отих, що

ваз на різні заходи гроші, 
щоб мав своє «я», ЩО» Д‘° 
думки молодих прислуха
лися.

Про те, ЧИ видно роооту 
заводського комсомолу і 
що ж хлопці говоритимуть 
на звітно - виборних, Воло
димир Котляр тільки го
ловою похитав:

_  Не бачу нічого, не вид
но в нас комсомолу!

Валентин заперечив това
ришу.

— Як не видно, ти очі 
протри. Оно відпочинок - 
куди хочеш бери путівку і 
їдь!

— Де я ту путівку візь
му? — це Володимир.

— Кажу тобі, очі протри. 
На прохідній висять -оголо
шення.

Цей діалог можна 
б і не переповідати,
не чулося оте «очі прот
ри». Справді, не всю робо
ту комсомолу підприємст
ва видно. І не вина тих, хто 
не бачить, а, мабуть, в пер
шу чергу тих, хто не вміє 
показати. Ні, не вихваляти 
себе, а показати 
мірою, чим живе, 
лює комсомольців.

Третій Котляр,

було 
якби

повною 
що хви-

Третій Котляр, Микола, 
взагалі про звіти й вибори 
висловився, навіщо вони, 
коли звітувати нема про 
що. Бачив за рік тільки су- 
ботники та те, що внески

до речі,

комсомолу. Не в робои,., 
час, а десь вибрати гоДиь. 
ку — Другу і намітити свій 
план роботи, залежно І|Д 
умов БО «Радій», поіеги 
за собою комсомольца •• 
добрих справах.

— Не можемо розіеону- 
тися, — бідкався як-ст^, 
своєму прекрасному 
неті Сергій Дазидяк. 
Обіцяли нам ЗО тисяч кар. 
бованців, і не дали.

Не дали, так на це мож. 
на всі погрішності перед 
звітами й виборами зіпх
нути. Так і це «не розвер
нулися», Грошей нема да 
взяти. Правда, ті, хто кру
тить відео два рази натчж- 
день, прозвітує краще нн 
актив, який очолює Володи- 
мир Шпилька. Хоча і цей 
міг би сказати про виховну р' 
роботу, а саме...

У кабінеті секретаря ко
мітету комсомолу, крмквь 
левізора стоїть... відео/А-і 
ніт-офон. Та його б до лю- 
дей, з фільмами. Два дні 
— за гроші, решту — по
турбуйтеся ж про вихован
ня! Отоді й не боялися б, 
що молодь буде про ми.г.о 
говорити, або ще, чого до
брого, про бе.з авторитет, 
ність комсомолу. Чи, мож. 
ливо, ніхто із робітників не 
любить відео?

лише один напрям, надЦе,.. , .
яким варто подумати не лише звільненим 
працівникам комітету комсомолу, а й його 
членам.

Особливо, під час звітів і виборів,

Ю. ЯРОбГли, 
спецкор «Молодого комунара».

©

П'ятий рін працює табір 
комсомольського активу 
«Юність» шкіл Ленінського 
району Міста. Тут старшо
класники набувають прак
тичних навичок організа
торської роботи. Комісари 
загонів Людмила Скоченко 
(секретар комітету комсо
молу УТО «Кіровоград»), 
Геннадій Сальков (медучи- 
лище), начальник табору 
Людмила Василівна Яре
менко стали справжніми 
друзями юнаків і дівчіат.

Робота в таборі розпи
сана по хвилинах. Зранку 
— с поле, вдень — лекції, 
ділові ігри, практичні за
няття, ввечері — цікаві 
диспути.

Фото В. ГРИБА.

«СПАСИБІ ВАМ, ДРУЗІ!»
Ці слова багато жителів Кі- 

ровоградщшш, ми, журналісти 
«Молодого комунара», чули 
протягом дванадцяти дній 
серпня від угорських товари
шів. котрі перебували з друж
нім візитом у гостях в газетя
рів обласної молодіжки.

Знайомство з громадським 
та економічним життям облас
ті, численні зустрічі з робітни
ками та колгоспниками, з пра
цівниками «Молодого комуна
ра» залишили, за словами гос
тей, приємні спогади.

— Поїздки один до одного 
в гості — це знайомство з 
життям наших соціалістичних 
країн, це прояз дружби, това
риських і ділових стосунків, 
які стали можливі після укла-

ДЄНОГО весною ЦЬОГО року ДОч 
говору між редакціями газет 
«Молодий комунар» і «Баттон- 
ські новини» (УНР), а також 
гімназією міста Баттоні, — го
ворив під час перебування на 
Кіровоградщині угорський жур
наліст Д. Менеші.

А втім, про враження угор
ців ви, шановні читачі, може
те дізнатися, прочитавши лис
та.

* * *
Дорогі наші друзі!
Від щирого серця дякуємо 

за чудесну зустріч і гостин
ність. яку ми зустріли на Ук
раїні.

Ми дуже раді, що познайо
милися з працівниками кірово
градської обласної молодіжки

і сподіваємося, що наша друж- 
ба^буде з кожним днем міцніти.

Щоб ми частіше 
з журналістами 
комунара» і щоб

Хочеться, І 
зустрічалися з 
«Молодого г9 1 шии
дружоа між гімназією Батто
ні, редакціями «Баттонські но
вини» і «Молодий комунар» 
розцвітала як літні квіти 
ваша" Бптї *УЖЄ сп®Добалася 
ваша Батьківщина, її милий 
привітний народ. Ми побачили 
Що наші плани і наміри схожі’ 
тому надіємося. щ0 коли б^де

шими і красивішими.
Ще раз сердечно дякхємп 

організаторам зустрічі А 
робітникам редак® _~3 ЯМи-

ми ми познайомилися і які зро
били наше перебування не ли
ше приємним, а й змістовним- 
багатим на зустрічі,, вражен
ня. Запрошуємо всіх вас прні- 
хати до нас у сонячну УгорюН' 
«У-

Думаємо, що з часом 
нуть можливі поїздки одн/f^ 
одного не лише нас, журнал^' 
тів і викладачів гімназії, а * 
обмін учнівськими делегат* 
ми.

До нових зустрічей: 
Редактор газети «Барон

ські новини» Дьордь МЕ; 
НЕШ1, викладачі гімнам1 
міста Баттоні Йожефн? 
БУДАЧИК, Дьордне МЬ 
НЕШІ.

Серпень. 1989,



(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

Саме завдяки таким маніпуляці
ям керівників споживчої коопера
ції області чимало інвалідів зали
шились з пустими руками, а діти 
— недоодержали таких необхідних 
їм продуктів. Наприклад, магазину 
№ 101 с. Володимирівна Злим’янсь- 
иого району для пільговиків було 
виділено 276 кілограмів м’яса, 
одержав же він тільки 101 кіло
грам. Аналогічна ситуація і в ма 
гааинах №№ 82 і 42 сіл Мошорине 
та Петрове цього ж району. Вони 
недоодержали по фондах відповід
но 173 і 163 кілограми.

У Бобринецькому районі в січ
ні цього року лікувальні заклади 
з милості споживспілки недодали 
хворим 338 кілограмів м’яса, до
шкільні заклади дітям 784. В 
той же час. но району у цьому мі
сяці 2,5 тонни м’яса були реалізо
вані не за призначенням. Не змі
нилась ситуація і в лютому та бе
резні.

Завдяки погано поставленому об
ліку маніпулюють у цій справі і в 
Комиавіївському районі. Тут із ви
ділених на березень нинішнього 
року 3,6 тонн м’ясопродуктів 1 тон
на передана ковбасному цеху на 
виробництво ковбаси, цим самим

С і Ш !О ( :• :ЛГ .
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ь районі теж були порушені нор
ми харчування дітей і хворих.

Звичайно, перевірялись далеко 
не всі райони і магазини в них, 
але картина, що вимальовується 
за результатами рейдів, на жаль, 
дуже неприваблива. Напрошуєть
ся висновок, що для декого з ке
рівних товаришів закони не писа
ні. Не вистачило у лікарню м’яса, 
ну й нічого страшного. Пережи
вуть. Відкіль там хворий знає, 
скільки йому належить. Недодали 
його дітям у садочку чи школі — 
теж не смертельно. Що за це — 
голову райспоживспілки з роботи 
знімуть чи він партквитком по
платиться. Ну зроблять зауважен
ня, можуть, правда, під гарячу 
руку і догану вліпити. Тільки ж 
нею хворих і дітей не нагодуєш...

У прес-центрі облпрофради, де 
збираються й аналізуються дані 
всіх перевірок групи робітничого 
контролю, зберігається цікаве до
відка про реалізацію в січні грець
ких апельсинів Кіровоградським 
плодоовочевим комбінатом, де 
знову, уже вкотре, йшла мова про 
неч'исті руки і совість тих, хто 
стоїть поближче до дефіциту. Так 
ст, згідно рознарядки, підписаної 
завідуючою міськторгвідділом 
А. Б. Бенди>гЛко, із 4050 кілогра
мів апельсинів 1000 виділялось на 
закриті заклади (медичні і дитя
чі), 500 — для госпіталю інвалідів 
Великої Вітчизняної війни, по 100 
нілограмів двом їдальням, 500— 
для продажу учасникам урочисто
го засідання, присвяченого визво
ленню Кіровограда від фашистів, 
1000 кілограмів — для працівни
ків комбінату і 150 — залишалось 
у резерві.

Па комбінаті подумали-подумали 
іі вирішили, іцо для 70 дитячих сад
ків і 10 лікувальних закладів 
м. Кіровограда 1000 кілограмів 
апельсинів .забагато, тому й скла
ли свою рознарядку, згідно якої 
для закритих закладів виділялось 
тільки 460 кілограмів — «щоб діти 
і хворі не об’їдалися». Та навіть ця 
мізерна цифра при видачі деліка
тесу зі складу неухильно корегу
валася Так. .згідно, «нової» розна
рядки дитячому будинку виділялось 
50 кілограмів, видали ж 33,5, бу
днику грудної дитини — замість 
50 — 37. госпіталю інвалідів Вели
кої Вітчизняної війни «відвалили» 
аж 77 кілограмів .замість 100 по 
«комбіпатівській» рознарядці. І 500 
— по міськторгівській.

ІЗ 70-тп дитячих садків апельси
ни виділили тільки в один — та 
її то з ЗО кілограмів віддали тіль
ки 16,5. Мов від душі відривали. 
Напіню віддавати дітям, коли мож
на забрати собі? Скажете перебіль
шую. Тоді як ви дивитесь на та
кий факт? По рознарядці, підписа
ній А. В Бендиченко, працівникам 
комбінату мало б вистачити 1000 
кілограмів південного делікатесу, 
але чиясь сердобольна душа на 
комбінаті вирішила, що ма-а-ло і 
підкинула їм ще 530 кілограмів, 
скоротивши тим самим пайок на 
закриті заклади більш як вдвоє. 
Що там ті хворі і діти, вони безли
кі і чулії, а тут свої, рідні, тіу як 
ти їм не даси

Для обслуговування інвалідів 
В!Й*1И і прирівнених до них осіб 
(всього «а спецобслуговуванні 
6358 чоловік) в магазин № 18 бу- 

~ по завезено лише 700 нілограмів 
апельсинів, причому в день пере
вірки, 9 січ-ня, не вистачало 54 кі
лограмів Навіть при такій мізер
ній кількості працівники магази ;у 
вегиии «отоварити» себе. Як взм 
таке порівняння;

на 6358 пільговиків — 700 кі
лограмів (мінус 54 украдених),

на 448 комбінатівиіе — 1530 кі
лограмів.

Красномовні цифри, чи не так? 
В усякому разі нрасномсвніші від 

переконання деяких керівників 
торгівлі обласного масштабу, що 
дітям у інас — есе найкраще. Доб
ре, якщо батьки цих дітей працю
ють «а плодоовочевому комбіна
ті, тоді лозунг для них певною мі
рою матеріалізується. Ну а іншим 
доведеться почекати, поки справ
ді все найкраще буде дітям,

У ЦЕ МОЖНА вважати за від
ступ, хоча такі факти в деоь

сьогоднішній викликають не стіль
ки обурення, скільки резонне за
питання: допоки можуть продов
жуватись такі неподобства і чи 
знайдеться, нарешті, сила, котра 
покладе їм край. А тепер повер
немось в Петрове, бо перевіркою 
«Гастрономуп рейдова бригада, 
організована за ініціативою ін
спекції робітничого 'контролю 
облпрофради, не обмежилась. До
водиться констатувати, що в усіх 
із перевірених восьми торговель
них точок були виявлені різнома
нітні порушення: від обрахування 
і обваження покупців до прихову
вання чималих сум виторгу, а та- 

кож і приховування дефіцитних 
товарів та продаж їх зі складу. 
Причому, найбільше вражають не 
самі факти порушень правил тор
гівлі, а подекуди спокійне, навіть 
зневажливе ставлення деяких тор
говельних працівників до викри
тих неподобств, мовляв, знайшли 
щось лід прилавком, ну то й що.

Що з того, що в магазині № 12 
«Сільгосппродукти» Е ХОЛОДИЛЬНІЙ 

камері зберігалось 7,5 кілограма 
свинини, яку й м'ясом уже назва
ти не можна було, настільки вона 
зіпсувалась. Тут же знаходилися і 
2,8 кілограма запліснявілої ковба
си. Можна подумати, що в Петро
вому м’ясо і ковбасу на кожному 
кутку продають, якщо піднімаєть
ся рука доводити продукти до та
кого стану.

Масове приховування товарів ви
явлене і в районному універмазі — 
від туалетного мила до золотих ви
робів. Але перевершила всіх еко
номіст по цінах райспоживспілки 
К. М. Больбот, робоче місце якої 
знаходиться в кабінеті директора 
райунівермагу О. В. Артюшенко. 
У столі працівниці райспоживспіл
ки робітничі контролери в при
сутності Ольги Володимирівни 
знайшли схованих імпортних това
рів на 376 карбованців. «Добрий» 
приклад показує економіст рядо
вим працівникам прилавка, мов
ляв, чого там, не кожен же день з 
•Кіровограда перевіряють, а якщо 
прийдуть свої, відомчі контролери, 
ті не зачеплять. До речі, відомчий 
контроль райспоживспілки за ді
яльністю «Гастроному», в якому 
члени рейдової бригади -знайшли 
чималу суму прихованої виручки, 
не здійснюється з вересня минуло
го року.

В порядку перевірки численних 
скарг жителів Нетрівського райо
ну члени інспекції робітничого 
контролю облпрофради детально 
вивчили організацію зустрічної 
торгівлі дефіцитними промислови
ми товарами під заготівлю лікарсь
кої і технічної сировини.

В ході перевірки з’ясувалось, 
що виписування всіх дефіцитних 
імпортних промислових товарів, 
призначених для стимулювання 
здавальників ліктехсировини про
водиться заготпрому райспожив
спілки. В той же час спеціалізова
ний магазин «Зустрічна торгівля» 
знаходиться в підпорядкуванні ос
танньою Таким чином необмеже
ним розпорядником товару, який 
надходить, стає заготпром, а саме 
завідуюча овочевим і продоволо 
чим складом Л, І- Шепеленко.

13 липи*« с 11 гОд. ЗО хв. при пе
ревірці складу сільгосппродуктів 
заготпрому в різних місцях (сто

лі, коробі, аптечці) було знайдено 
імпортних товарів на 1302 крб. 
74 коп., серед них робітничі конт
ролери виявили дві сумки, в од
ній з яких зберігались гроші в 
сумі 4613 крб. 20 коп Сейфа в 
складі немає, сигналізація на час 
перевірки не працювала. У знай
деному в продавця журналі є за
пис, котрий свідчить, що за усним 
розпорядженням голови райспо- 
живслілки І, М. Бобика його за
ступникові Л. М. Яновській зі скла
ду видані жіночі чобітки за 130 
крб., туфлі за 60 крб., духи за 
45 крб., 2 дезодаранти — один за 
3,5 крб , другий — за 2,5 ~ всьо
го майже на дві з половиною сот
ні. В цьому ж журналі є запис 
про видачу товарів на 175 крб. 2С 
коп. продавцеві магазину «Сіль
госппродукти» Т М Дорошенко.

Поряд з цим. наступного дня. 14 
липня при повторній перевірці о 
15 год ЗО хв в робочому столі за
відуючої складом в тій же сумці 
знаходились гроші н сумі 4160 крб. 
80 коп- і приходний ордер бухгал 
терії заготпрому № 100 від 14 07.89 
па 490 карбованців. Від будь яких 

пояснень Л. І. Шепеленно ВІДМО- 
вилась, також відмовилась здати в 
касу виявлені гроші. Тільки після 
настійних вимог з бону робітничо
го контролю віднесла в касу рай- 
спожпвспілки 3622 крб. ЗО коп., а 
538,5 крб. залишила в себе

В даній ситуації виникла необ
хідність глибше проаналізувати 
рух імпортних товарів, призначе
них для зустрічного продажу зда
вальникам сировини, — із баз і 
до покупця.

ОТЖЕ, ТІЛЬКИ факти. 25 січня 
ц. р. в магазин «Зустрічна тор

гівля» з Кіровоградської міжрай- 
бвзи по накладній № 6/193 направ
лено 20 ліванських килимів роз
міром 2X3 по 150 карбованців. В 
той же день 10 із них по наклад
ній № 35 виписані відділу «Гото
вий одяг» райунівермагу, причому 
факт передачі не відображений в 
товарно-грошовому звіті магази
ну «Зустрічна торгівля». Крім то
го, цього ж дня зі складу № 14 
тієї ж таки міжрайбази по фактурі 
№ 185/853 Петрівському загот- 
прому під заготівлю гарбузового 
насіння була виписана одна майні- 

тола вартістю 300 карбованців, од
нак встановити, де вона поділась, 
не пощастило. Нема її слідів ні в 
товарно-грошових звітах спеціалі
зованого магазину, ні в квитан
ціях здавальників сировини.

По трьох фактурах від 8 лютого 
ц- р. зі складів Кіровоградської 
міжрайбази райзаготпромом одер
жано різноманітних товарів май
же на 150 тисяч карбованців. А 9 
лютого голова райспоживспілки 
І. М. Бобик, мотивуючи наявністю 
великих залишків у магазині «Зу
стрічна торгівля» (по звіту на 
1.02.89 — 14327 крб. 62 коп.) роз
порядився дозволити продаж то
вару, не реалізованого в січні, че
рез райунівермаг (на 60 тисяч 
карбованців). Фактично ж по чо
тирьох накладних від 11 лютого 
двом відділам універмагу виписа
но товарів аж на 85,5 тисячі кар
бованців. Причому цей товар був 
з останніх надходжень, тобто за
везений на початку лютого. Спе
ціалізованому ж магазину, при
значеному саме для стимулюван
ня здавальників лікарської й тех
нічної сировини, залишилось тіль
ки 42 проценти товарів. Крім то
го, найбільш дефіцитні речі ви
писувались універмагові або пов- 
ною партією, або майже повною. 
Здавальникам залишили букваль
но одиниці, а із 59 найменувань 
товару тільки 9 залишились без 
уваги працівників райунівермагу— 
дійсно не дуже ходових речей.

Заслуговує уваги і такий факт. 
У фактурі № 1204 від 8.02.89 випи
саній Петрівському заготпрому 
значиться 17 чоловічих костюмів 
по 205 карбованців. Заготпром же 
магазинові «Зустрічна торгівля» 
виписав їх по 211 крб. 23 коп. Як
що врахувати розмір торговельної 
надбавки —- 0,6 процента від вар
тості виробу, то ціна на кожному 
костюмі була завищена на 5 кар
бованців (на загальну суму 85 кар
бованців). Коли ж добротний товар 
переадресовували райунівермагові 
(накладна № 49 від 11.02.89), ціна 
костюмів була вказана правильно. 
От які фокусники працюють в ке
рівних торговельних органах Пет- 
рівського району. Раз — і відібра
ли товар у здавальників сировини, 
два — і встановили свої ціпи (що 
там державні), три — і знову в бе
резні зайнялись жонглюванням. На
дійшло для зустрічної торгівлі то
варів на 228,5 тисячі карбованців, 
а їх спеціалізованому магазину 
виділили тільки на ІЗО тисяч. Ще 
не встиг хоч цей товар дійти до 
магазину, як заступник голови 
правління райспоживспілки О. П. 
Калужський видає розпорядження, 
де вказується: «...у зв’язку з вели
кими залишками товарів і запобі
гаючи крадіжкам передати товарів 
на 60 тисяч карбованців (фактич
но відібрано на 72 тисячі — авт). 
на зберігання в склад універма
гу». 'тобто, простіше кажучи, й із 
цієї кількості хапонули добру част
ку. При зворотній передачі, знову 
ж таки на підставі розпорядження 
райспоживспілки, сума дефіцитних 
речей після такого «ретельного 
зберігання» зменшилась з 72 тисяч 
карбованців до 8.

Інша маса товарів, котра над
ходила в заготпром в кінці берез
ня, практично в спеціалізований 
магазин не потрапляла. Таким чи
ном, тільки за березень цього 
року із виділеного дефіциту по 
прямому призначенню надійшло 
пише 29 процентів товарів. Інша 
частина, завдяки маніпулюванню 
керівників райспоживспілки, ліха- 
ла, перекидалась з одного місця 
на друге, поступово зменшуючись 
або взагалі безслідно зникаючи 
Куди там цирковим артистамі їм 
би приїхати в Петрове за досві
дом.

Аналогічна картина трапилась і 
в квітні. Але в травні ситуація з 
«безслідним» зникненням дефі-

цитних товарів круто змінилось. 
Після перевірки у квітні магазину 
«Зустрічна торгівля» робітничими 
контролерами облпрофради на 
місце колишньої завідуючої, кот 
ру перевели в інший магазин, бу
ла прийнята М. О. Швиданенко — 
грамотний і добросовісний спе
ціаліст. Не дивлячись на те, що 
на момент наступної перевірки 
магазину Марія Олександрівна 
пропрацювала не більше двох мі
сяців, у неї наведений чіткий об
лік отоварювання квитанцій, нес
ходження і реалізації товару. Пев
но саме це і спричинило наступ
ні хитрощі, до яких стали вдава
тись і далі, аби безконтрольно ма-

фокус- 
фантурі 
з Ново- 

в загот-

ніпулювати дефіцитом.
Ось як діяли петрівські 

пики в червні. По 
№ 909/11820 від 30.06.89 
української міжрайбази 
пром надійшло товарів під заіогів- 
лю ліктехсировини майже на зи 
тисяч карбованців, одішк. 
з них (на суму 3088 крб.) в тор.ову 
мережу не потрапила і встановити 
її місцезнаходження не пощастило..

Аналізуючи питання зустрічної 
торгівлі в Петрівському районі, 
варто відзначити, що за перше 
півріччя цього року в заготпро- 
мі райспоживспілки заготовлено 9 
найменувань ліктехсировини за
гальною вагою 14458 кілограмів 
на суму більш як 25 тисяч карбо
ванців. Із врахуванням коефіцієн
тів отоварювання сума товарів 
під зустрічну торгівлю складає 
більше 200 тисяч карбованців, 
фактично ж продано тільки на 177 
тисяч. Разом з тим, безпосеред
ні здавальники сировини своєчас
но не можуть отоварити квитан
ції і їм «як виняток» «дозволя
ють», наприклад, за здані 22,5 кі
лограма шипшини і 12 кілограмів 
глоду купити 300 кришок для кон
сервування. В той же час товари, 
призначені саме для них, випи
суються в основному в райуніеер- 

ГОВОРИМО 
ВІДВЕРТО

маг.
Робітничі контролери після 

встановлення таких фактів повніс
тю проаналізували фінансові до
кументи Кіровоградської міжрай
бази, Петрівських райспоживспіл
ки і заготпрому за 1 півріччя цьо
го року. І ось що з’ясувалося: за 
6 місяців районному заготпрому 
направлено гостродефіцитних ім
портних товарів під зустрічний 
продаж здавальникам сировини 
на 436730 карбованців. В райуні- 
єермаг і магазин «Уцінені тсве- 
ри»(?) їх переадресовано на 206119 
карбованців, в «Зустрічну торгів
лю» дефіциту надійшло на 184 
тисячі, а ще одна частина това
ру — на 46 тисяч карбованців по
ділася невідомо де. В торговель
ну мережу вона не потрапила. І 
ні в одному фінансовому звіті про 
неї не згадують.

О КИЙ ВИСНОВОК можна зро- 
*■ бити після таких ось шту- 

карств? Робітничі контролери зро
били свій: в умовах дефіциту про
довольчих та інших товарів у 
Петрівській райспоживснілці уко
рінялись порушення і зловживан
ня в торгівлі, приховування това
рів для наступної незаконної реа
лізації і спекуляції. Але свій по
винні зробити і в облспоживсніл- 
ці та в інших органах. Пора, дав- 
нс> пора сказати досить зарозу
мілим торговельним маніпулято
рам, і не тільки в Петрівському 
районі.

Дефіцит — »не

стача матеріаль

них цінностей по

рівняно з потребою 

в них.

(«Словник іншомовних 
слів» за редакцією О. С. 
Мельвичука).

Дефіцит —це як 

лід: чим більше 

руки його торка

ються, тим менше 

його залишається« 
(Із спостережень одного 

торговельного працівни
ка).

Кожна з перевірок робітничого 
контролю завершується «добір
ним урожаєм» порушень — аід 
найменших, до таких ось жонглю
вань. Тому проаналізувавши ре
зультати цих перевірок контро
лери підсумували, що на підпри
ємствах і в організаціях спожив
чої кооперації області позитивних 
зрушень в торговельному обслу
говуванні населення не сталось. 
Лібералізм ряду керівників спо
живспілки, терпиме ставлення до 
всіляких порушень приводять де 
того, що зусилля робітничих конт
ролерів не дають бажаних резуль
татів, а грунт для всякого роду 
махінацій і зловживань а торгівлі
стає все сприятливішим. І твк бу
де до тих пір, ПОКИ в СВІДОМОСТІ 
працівників прилавку не відбу
деться психологічного перелому 
поки існуватиме келейність у при
йнятті рішень, а магазини і Тор- 
говельні бази вважатимуться вчас
ною вотчиною окремих нечистих 
ча руку працівників

При загальній епідемії дефіци
ту один з його видів у торгівлі 
наипостіиніший - дефіцит совіс
ті. На жаль.

Т. ЛИТВИНЕНКО 
голова групи робітничого конт
ролю інспекції облпрофради,

О. ПИЛИПЕНКО 
спецкор «Молодого комунара» 
Ііетрівськнії район — 
Кіровоград.

«молодий 
КОМУНАР»

16 серпня <989 р.



JKA ТИЖНІ8 ЇЗДИВ ПО ДОРОГАХ КІРОВАКАНА КА-

ИАЗ-5511. ВОДІЙ. НАШ ЗЕМЛЯК, МИКОЛА ІВАНОВИЧ
КРАВЦОВ З ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО АТП-13561. ЯКИЙ ЗА

ДВА МІСЯЦІ ПЕРЕБУВАННЯ У ВІРМЕНІЇ ВЖЕ ВІДПУС-
ГИВ БОРОДУ. ПРОКОМЕНТУВАВ:

— ЖАРТ, ЗВИЧАЙНО, ХОЧА Й СПРАВДІ ЗА СІМ’ЄЮ СКУ-
ЧЙВ — У МЕНЕ ТРОЄ ДІТЛАХІВ. ЛИШЕ НА ВІДСТАНІ РО-
ЗУМІЄШ. ЩО ТАКЕ — РІДНА ДОМІВКА.

ТАМ, ДЕ КРАВЦОВ І ЙОГО ТОВАРИШІ ПРАЦЮЮТЬ, ЛЮ
ДИ ЗА ОДНУ МИТЬ ЗЕМЛЕТРУСУ ВТРАТИЛИ ТАКЕ, ЗДА

ЄТЬСЯ. НА ПЕРШИЙ ПОГЛЯД, НЕ ДУЖЕ й ПОМІТНЕ 
ЩАСТЯ - РІДНУ ДОМІВКУ. ХОЧА И ЖИВУТЬ НА РІДНІЙ
ЗЕМЛІ, А ДОМУ - НЕМАЄ...

ЇХ, ЦІ ДОМИ. І СПОРУДЖУЮТЬ НА ДАЛЕКІЙ ВІРМЕН' 
СЬКІЙ ЗЕМЛІ КІРОВОГРАДСЬКІ БУДІВЕЛЬНИКИ РАЗОМ 
З ПОСЛАНЦЯМИ ІНШИХ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛІКИ, А ТА-
КОЖ БІЛОРУСІЇ. РОСІЇ...

ПІСЛЯ 7-го
ГРУДНЯ

FI РОТЯГОМ днів, що пере- 
“* бував у Вірменії, спілкую
чись з місцевими жителями, 
мимоволі 8<дчував утруднен
ня — ми розмовляли про хід 
відбудовних робіт, про те, як 
працюють тут кіровоградці, 
про оуйнування, і я ні-ні, та й 
ловив себе на думці: можли
во, у цього чоловіка хтось за
гинув того страшного дня? На
пряму запитати не зважував
ся — не знав, які підібрати для 
цього слова.

І лише останнього дня 
слова несподівано знайшлися 
самі. На «ЕрАЗі», водій якого 

1 підібрав мене на околиці К»-
I ровакана, ми проїжджали ми-
I мо Слітака. Ліворуч — зруйно- 
■ вані будівлі, одні повністю, ін- 
I ші частково, на одному подві- 
|| о’ї посередині, там, де стояв 

; будинок, — величезна купа ка- 
[I міння, на Іншому — незвично 
І чисто: дах, з якого не вивалив- 

1 ся жоден шматок шиферу, сів
> на землю, підім’явши під себе 

все, що було під ним... Вдали
ні височів п'ятиповерховий бу
динок, точніше, лише одна са
мотня стіна, через порожні 
вікна якої заглядало сонце.

Праворуч, на пустирі — зва
лище, куди позвозили залишки 
стін, покрівель, бите скло, все 
те, що для сотень людей до 7 
грудня було домашнім вогни
щем, Стіни, в яких люди жили, 
раділи, сумували, а тепер ось 
так буденно — «будівельне 
сміття». Вражали розміри цьо
го кладовища будинків.

— Це не єдине, таких бага
то по наших дорогах, — ска
зав молодий водій.

— А твій дім постраждав?
— Так. Мати і батько...
Пізніше, під’їжджаючи до 

Лені накан а, він показав мані, 
до лани поховані. ІДе кд/>Дс>ви- 
щс обоЄЩ дороги. UKO /'ИПО- 
СЗ» післ» ле^ппіруст, П^остяг- 

ио Goumo <,OT<S*AV MA<*TP‘HV
> VCeK1H*«l«W ппйти тДчгмчЛИ.си

’ схилу гпд гору, наче якісь ве
личезні дивовижні СХОДИНКИ, 
На багатьох — пам'ятники з 
вирізаними на чорному &мені 
портретами загиблих —° моло
дих і старих, дітей, їхні облич
чя можна роздивитися з доро
ги, — вони всі так і поставле
ні — обличчям до дороги.

Минуть роки, десятиліття. 
Зникнуть руїни, зникнуть зва
лища. Зникнуть на дорога* 
Вірменії щити і вказівки з наз
вами будівельних організацій 
областей г республік наиюї 
країни *** від суто інформацій
них до таких: «Краснодари» 
запевняють: зробимо Налбая 

гарнішим». З'явиться новий 
Налбан. новий Спітак, «о&ий

АДРЕСА ВУЛИ
ЦЯ, НАМЕТ

МІКРОРАЙОН
ПІД НАЗВОЮ

«ТАРОН»

«ВАЖКО, ДУЖЕ

ВАЖКО»

навряд 
декора-

ШЄ ЦЬОГО.«

Діти
КІМ-

роза з Снігуронькою, а вір
менські діти малюють ще й 
гори — вони у Кіровакані і 
справді мальовничі.м

Діти тут не тільки малю
ють, — складають, наприклад, 
з кубиків будиночки і грають... 
у землетрус. І якщо з першого 
разу «будинки» і справді руй
нуються, то надалі вони три
маються міцно — кубики зі 
спеціальною «липучкою». Ді
ти повинні вірити, що дім, а 
якому вони житимуть, більше 
не обвалиться»

Сьогодні це слово 
шар*«» (лоїчАЛетрус1) — найчасті
ше луиол Н. вусі СвМІ5 юних К.І- 

ров&канців, І згодьтеся, не для 
кожного дорослого під силу 
цей іспит, коли дитима запитує: 

б)ЗДЄ — Мамо, а сьогодні 
землетрусі,

Є випадки і складніші, 
бояться залишатись самі в
иаті, дехто став панічно боя
тися своїх ляльок. Нерідкі ви
падки заїкання і втрати мови.

Заоаз на обліку в першому в 

нашій країні КІрозаканському 
реабілітаційному, а якщо бути 
точними •—• псИхолого-соціоло- 
гічному дитячому центрі «Ара- 
лез», створеному і обладнано
му за ініціативою міжнародної 
організації «СОС Вірменії» —* 
720 дітей, починаючи з гриріч- 

в Срезам, Не витримали нер
ви. А що таке вирушити в Єре
ван на ніч — зможе оцінити 
лише той, хто хоч раз їздив 
звивистими гірськими шляха
ми.

Що вже людські нерви і 
людські душі, коли не витри
мують залізобетонні конструк
ції. У тоавні впала адміністра

тивна споруда ремтресту. Са
ма эпала, без єдиного поштов
ху. Пізніше — «сіла» школа. 
Теж сама.

ШО ВІДЧУВАВ у
мечт? — перепитав Едік 

Бабаян, перший секретар 
міськкому комсомолу, згадую
чи 7 грудня. — Ми з Сергієм 
Назаряном якраз поїхали у 
справах і саме в той момент 
йшли по вулиці. Перше вра
ження — земля йде з-під ніг. 
Тривало це секунд десять, а 
потім через деякий час знов... 
Перші думки — про сім’ю. На 
центральній площі біля міськ
кому — народ, машини, 3 бо

ку хімзаводу дим піднімається. 
Вже пізніше зрозуміли, що не 
дим то був, а пилюка. Але ж 
тоді хто міг уявити собі таку 
велику кількість пилу? Ми коли 
кинулись у той бік, зупинились 
вражені: у будинку, де перу
карня, обвалився вугол. Не 
знали, що далі будинки взага
лі попадали...

У перший же день відновила

роботу редакція місцевої газе- 
ги. Розповсюджували листівки 
про стан Сїїрвв’?*- |*«ммножу»И 
ли на машинці або писали від 
руки. Використовували і маши
ну ДАІ, роз'їжджали нею ву
лицями міста, чигали текс? в 
мікрофон.

— Це було необхідно, щоб 
уникнути безладдя, — гово
рить заступник редактора А. О. 
Ванесьян, —> через 2—3 години 
почалася паніка, евакуація... 
По місту їздила машина і ого
лошувала — в кого є йод, бин
ти — нести до лазарету під 
відкритим небом. Буквально 
через кілька годин приїхали з 
Грузії, як вони допомагали, ми 
цього ніколи не забудемо. — 
хлібом, продуктами...

Газета «Кайц», грудневі но
мери. Оголошення — шукають

V АРАКТЕРНД риса сьогод- 
нішнього Кіровакана — на

мети, будиночки і загончики, 
юрти. Намети стоять на галяви
нах і на подвір’ях будинків — 
в деякі з цих тимчасових осель 
протягнуто дроти з вікон СВОЇХ 
квартир. Стоять на центральних 
клумбах і в затишних місцях 
міського парку відпочинку, на 
п’ятачку побіля театоу — так 
незвично бачити пам’ятник за 
сновнику театру Оганесу Обе- 
ляну з його такою раніше звич
ною для кірозаканців усміш
кою, і от тепер — в оточенн: 
цих скорботних ДОМІВОК.

А руйнувань у Кіровакані 
сьогодні вже майже не поба
чиш. В порівнянні з Ленінака- 
ном і Спітаком це місто пост
раждало найменше. В перший 
день повністю було зруйноза- 
но 42 будинки. Але в наметах 
і вагончиках мешкають не тіль
ки ті, хто залишився без даху 
над головою, а й ті, чиї будів
лі визнано аварійними. До ре
чі, аварійним є і чотириповер
ховий будинок міськкому пар
тії, викладений з червоного 
туфу, І організації, які розмі
щалися в ньому — в тому 
числі міськком комсомолу і 
редакція газети, знаходяться 
зараз у вагончиках в сквері, 
щ-о поруч.

Взагалі знесенню підлягає 
Іридцягь проценти* ЖИТЛОВОГО 
фонду >л:. >> Ьр»к-

дзїними до експлуатації зали
шилось 13. Це до «поштовху 16 
червня. Після »нього ця кіль
кість скоротилась до семи.

Але й ті будинки, школи, 
дитсадки, що залишилися — 
ще непридатні для життя в 
них. Сьогодні в Кіровакані най
болючіша тема розмови — це 
відновлення тих будинків, що 
встояли. Люди, що живуть в 
наметах біля своїх домівок, 
губляться в здогадках, чи то 
залишать їхні будинки, як є, чи 
то розбиратимуть до «кістяка» 
і зміцнюватимуть (а від цього 
будівля стає важчою), чи то са
ме через цю причину зносити
муть верхні 3—4 поверхи, чи

«он— О.'І» І оч

ська назва долини,, яка зараз 
знаходиться на території Ту-

и.
речі, про футбольну 

команду «Арарат» усі ми чу
ли, а от чи всі знаємо, що го
ра Арарат знаходиться... на 
території Туреччини. В хоро
шу, ясну погоду в Єревані 
можна побачити Арарат, його 
величну, покриту сніговою 
шапкою вершину. Видовище, 
як і відчуття від нього, до
сить своєрідне: дивлячись на 
гору, яка здіймається, хоч і 
вдалині, але. здається, прямо 
над тобою, над дахами висот
них будинків, над усіма нами, 
відчуваєш якийсь душевний 
трепет. І після цього розумі
єш японців, для яких гора 
Фудзіяма стада щось на зра
зок бога. Щоправда, в Єрепа- 
ні мене заповняли, що Фудзі- 
лмі оса ж далеко до Арарата.,.

Однак повернемося до «Та-

шим паросткам життя.
Згадалися рядки з вірша Ге^ 

ворга Еміна пам’яті жертв зем
летрусу: «Армянский дух ца
рит над головой, дух воскре
сенья, вековечный донор».

О ОЗНАЧАЄ «Тарон»?
— Ви знаєте, те саме за

питання задавав мені і корес
пондент журналу «Комсо
мольская жизнь», — усміх
нулась Анаїт Іскандарян, сек
ретар Кіроваканського міськ
кому комсомолу. — Каже: 
чому не назвали, скажімо, 
імені XX з’їзду ВЛКСМ або 
«Комсомольський».

— Ні, я запитую з іншої 
причини — це слово лунає з 

кожного будівельника,

опалубка, — го- 
начальник кіоо- 

дільниці Сергій 
Москов, — або 

разі фінська фа- 
не всмоктувала

мент, якщо опалубка виготов
лена з ДСП? Ми змушені обби
вати її рубероідом, та й то, 
залишаючи, скажімо, на ніч, я 
не впевнений, що під напо
ром бетону, що заливається 
в опалубку, щити з ДСП не 
розповзуться, тим більше, що 
й ці щити нерівні. Доводиться 
залишати чергувати на ніч чо
ловіка, щоб слідкував.

— Для будівництва потріб
на металева 
воригь мені 
воградської 
Олексійович 
у крайньому 
пера — щоб 
вологу. А ДСП якраз і всмок
тує. Хоча у світовій практиці 
є аналоги нашому «методу» 
— японці теж так роблять: 
коли знімають потім опалуб
ку, залишається малюнок де
рева — красиво. Але ж це з 
зовнішнього боку, а ми — із 
зовнішнього, і з внутрішньо
го, хоча наші щити 
чи претендують 
тивну красу

молодикмоскоо — 
ЧОЛОВІК, ЩО тоне U:\qnye-
гмтм. бородИЧЯИ^.. - 
з будівельників (маї т4, грає 
свою роль «дефіцит» оди і 
перебої з електрог Шогією), 
р^мовляє трохи ір ц .но, на 
перший погляд навіть’ не ду
же охоче, але завжди 
виться «у корінь»:

— Як вирішити проблеми з 
постачанням з Кіровограда? 
Дуже просто -Д тільки «зір
вавши» гроші, матеріали, & 
разом з ними і квартири, що 
повинні будуватись в нашому 
місті, — погляд мене: як
Я сам цього ще не зрозумів.

Помітив, що особливої ОХО
ТИ розмовляти про роботу у 
нього не було. Звичайно, 
працювати по 12 годин що 
дня з 1—2 вихідними в мі
сяць, а йому, як начальнику,

ОДНІЙ з 
взявши 
напою 

продавцю

думи.
Таке враження, що протя

гом усієї доби, в усякому ра
зі, з восьмої ранку і до пер
шої години ночі, не зникає 
черга і біля двох будок з 
міжміськими телефонами-ав
томатами. В містечку — кіль
ка тисяч будівельників і в 
кожного залишилась вдома 
сім’я, близькі...

Що помітив — ні в їдальні, 
мі у вагончику-магазині 
«Промтовари», ні у вагоннику- 
книгарні не дають на здачу 
15-копійчані монети. Дають 
тільки тим, кому треба, тобто 
хто сам попросить.

А от у місті, у магазинах і 
кіосках, не можу навіть пояс
нити — чому, але на здачу 
давали в основному 15-копій- 
чані монети. Мабуть, просто 
випадковість. Коли на 
вулиць Кіровакана, 
склянку прохолодного 
(25 копійок) я дав
— літній вірменці — карбова
нець, вона зауважила:

— В тебе ж оно є дрібні 
гроші.

— Так це ж всі по 15 копі
йок, додому дзвонити.

— Нічого-нічого, наступного 
разу подзвониш.

Потім, поміркувавши, відда
ла одну монету.

— Ось так. Колись віддаси. 
Розмовляючи з нашими бу

дівельниками, я спершу мало 
звертав увагу на нотки суму 
за рідною домівкою, що про
скакувала у бесідах. Але по
тім помітив, що про це го
ворить майже кожен. Що
правда, говорять по-різному.

— Нудьгуєш за домом — 
природньо; — казав мені 
електрозварювальний Валерій 
Бистров, який працює тут з 
травня, — але намагаєшся 
про це не думати. Звичайно, 
як у нас один — прийде зі 
зміни, ляже на ліжко і думає
— що там вдома? — звичай
но, тоді буде важко.

На перший погляд, це по
винно навіть дивувати: все- 
таки дорослі люди, а розлука 
на кілька місяців — не такий 
уже й важкий іспит. Але, ма
буть, саме тому так і загост
рюються ці почуття, що ті 
кілька місяців будівельники 
проводять не в якомусь там 
звичайному відрядженні, а в 
зоні лиха, де все нагадує про 
трагедію, про десятки і сотні 
обірваних життів...

А ще додати до цього по
бутову невлаштованість, від
сутність ' будь-яких варіантів 
проведення дозвілля (одне 
лише відео)...

Правда, О. М. Кисіль, за
ступник голови профкому 
об’єднання «Укрбуд», розпові
дав мені, що в цьому плані, 
як кажуть, «проводиться ро
бота». Обладнано літній кіно
театр, бажаючі безплатно 
відвідують басейн у Кірова- 
каиі.

— Приїжджав хор імені 
Григорія Верьовки, артисти 
Київського театру опери і ба
лету, — говорить Олександр 
Михайлович, — концерти да
вали безплатно. Приміщення 
клубу було переповнене, зна

ли цє» приємно, — рідну 
А взагалі, що 

зпосоре/іньо по— 
», то про це Д<5в- 

ють самі оудївельмо-монтаж-' 
ні поїзди, вірніше, ті області, 
які їх послали. Щодо Чер
каського ’тоїзда, до складу 
якого входять також Кірово
града і хмельничани, то він 
у цьому питанні на досить« 
таки хорошому рахунку. Кіро
вограда, наприклад, на трид
цять чоловік мають два теле
візори.,.

НІЧНА ЗМІНА

О ТАКЕ сильний дощ, 
зрозумів тільки у Кіроиа- 

кані, на висоті 1400 метрів. 
Це коли не просто багато во
ди ллється з мова, а коли 
дощ тисне зверху. Коли по
трапляєш під його полині



СТІН, покрівель, ОИТО СКЛ», П'.- 
те, що для сйтень людей до 7 
грудня було домашніх* догми* 
щем. Стіни, в яких люди жили, 
раділи, сумували, а тепер ось 
гак буденно — «будівельне 
сміття». Вражали розміри цьо
го кладовища будинків.

— Це не єдине, таких бага
то по наших дорогах, — ска
зав МОЛОДИЙ ВОДІЙ.

—. А твій дім постраждав?
*• Так. Мати і батько.,.

Пізніше, під'їжджаючи до 
Ленінакана, він показав мені» 
де вони поховані. Це «р^довя- 
іде обабіч дороги, яке & Чзило 
ся після землетрусу, простяг- 
лося на багато сотень метрів. 
Ы яні плити піднімалися по 
схилу пед гору, начо якісь ве
личезні дивовижні сходинки. 
На багатьох — пам’яткукн з 
вирізаними на чорному ' ^мені 
портретами загиблих —--моло
дих і старих, дітей. їхні облич
чя можна роздивитися з до-ро- 
ри< — вони всі так і поставле
ні-— обличчям до дороги.

Минуть роки, десятиліття. 
Зникнуть руїни, зникнуть зва
лища. Зникнуть на дорогах 
Вірменії щити і вказівки з наз^ 
вами будівельних організацій 
областей ї республік нашої 
країни — від суто інформацій
них до таких: «Краснодара» 
запевняють: зробимо Налбан
ще гарнішим». З’явиться новин 
Налбан, новий Спітак, новий 
Ленінакан.».

А кладовище залишиться. 
Вражаючих розмірів кладови
ще, на якому на всіх сам ятни- 
ках одна дата — 7 грудня 
Т988 року.

Коли ще тільки-но їхав у Кі- 
роеакан, наш поїзд «Єреван— 
Москва» зупинився у Спітаку. 
Разом з іншими пасажирами 
вийшов на вулицю. Стояли мо
вчки і дивилися — навкруги 
були одні розвалили, навколо 
них — намети і вагончики. 
Кілька малюків 4—5 років гра
лися на руїнах. Гралися без
турботно. весело. Потім цю 
картину стрічав не раз — діти 
приходять гратися на руїни 
свого дому.

У дітей коротка пам’ять?
...Малюнок, зроблений чор- 

ною фарбою: з чорного неба 
подає чорне каміння, з вікна 
чорного будинку вистрибує ба
буся — теж уся в чорному. 
Дівчинка малювала не страшну 
казку, а те. що бачила власни
ми очима.

Малюнок іншої дівчинки 
зроблений олівцем — будинок, 
що завалився набік. Поряд — 
мама. Стоїть на колінах, схи
лившись над маленькою тру
ною. 8-річ«а дівчинка старан
но вималювала круглі крапель
ки сліз, що падають з очей ма
тері. Вона взагалі старалася, 
маленька Татезік Марабян, роз
фарбувавши мамине плаття в 
блакитний колір (не все в той 
день було чорним), старанно 
вивела нову для неї і складну 
геометричну фігуру — конту
зи труни. Хто знає, може, коли 
Татеаік ста^е художницею, во
на намалює і обличчя свого 
братика — по пам’яті, а поки 
що обмежилась лише цими 
страшними контурами.

Однак мова не йде про те, 
щоб відкривати юні таланти. 
Повертаючи ці малюнки Гаяна 
Габріелян, працізнииі Кірова- 

. ганського дитячого оеабіліта-
’ цінного центру, я, з потаємній

надії взяти для нашої газет« 
соча б один малюнок, запитав: 

-=» Ви їх зберігатимете?

Вона акуратно склала арку
шики до своєї папки:

— До кінця свого життя.
Хоча взагалі у цих малюнків 

інше призначення — дітям про
понують самим їх порвати, в 
потім вже малювати шось ін
ше. І лише з доугсго^третього 
заходу дітлахи починають ма- 

• люаати те, шо малюють діти у 
зеьрму світі — галявини з фан- 

! тастичними квітами, Діда Мо-

розмови — це

Дуже

школи, 
залишилися —• 
для життя в

оперативках, а от що

ПОЧУТИ РІДНУ
МОВУ..

ПЕРШИЙ
«МЛИНЕЦЬ»

т

горі

f

І

і

тру
те з

!

Єревані 
його 

сніговою

мені, як у 
землетрусу

людині, неможли- 
Це неприродний 

того, що ця неві- 
точніше безпоміч- 

і перед сліпими

з ким я розмовляв 
, — люди молодого Ві-

'70 ХТО 
грає 

ОДИ » 
отією), 
но, на

ДУ
ДИ-

дитсадків в Кіровакані 
землетрусу залишилось

з бригадиром 
Андрійовичем Ка-

На знімку: робітники бригади «Кіровоград^» (зліва направо): 
Пономаренко, В. Ф. Саленко, В. О. Бистров, В* М. ьранча, в. П. 
товський, П. В. Повстяний.

Сьогодні це слово — «еркра 
шарж» (землетрус) — найчасті
ше лунає з вуст саме юних кі- 
росеканців. І згодьтеся, не для 
кожного дорослого під силу 
цей іспит, коли дитина запитує:

— Мамо, а сьогодні буд£ 
землетрус?..

Є випадки і складніші. Діти 
бояться залишатись самі в кім
наті, дехто став панічно боя
тися своїх ляльок. Нерідкі ви
падки заїкання і втрати мови.

Заоаз на обліку в першому « 

нашій країні Кіроваканському 
реабілітаційному, а якщо бути 
точними — психолого-соці о ло
гічному дитячому центрі «Ара- 
лез», створеному і обладнано
му за ініціативою міжнародної 
організації «СОС Вірменії» — 
720 дітей, починаючи з триріч
ного віку.

І хоч у цих стінах лікують від 
стресових і шокових травм, в 
білих халатах тут не ходять. 
Все має свою специфічну спря
мованість —• від репертуару 
лялькового театру до відео- 
обладнання. Найменші, так ті 
взагалі приходять сюди, наче в 
дитячий садок. Тим більше, що 
з 47 
після 
19...

Всі, 
центрі, 
ку. Сейран Оганян, Тігран Ко- 
уарян, сестри Рузанна і Марі- 
не Оветісян, та ж Гаяне Габ- 
ріелян, — всі зони працюють 
тут безкоштовно. Заради ді
тей. До дітей у Кіровакані та 
в інших містах і селах, що по
страждали від землетрусу, 
ставлення особливе. Тим біль
ше, як мені розповідали, до 
вагітних жінок. Ця вічна тема— 
тема продовження життя — 
після того чорного грудня на
була тут особливо гострого 
звучання. Тому й таке піклуван
ня про здоров’я своїх нащад
ків.

...Якщо стати обличчям до 
пам’ятника С. М. Кірову, то 
відкриється неповторна пано
рама — проспект, залізничний 
вокзал і все місто спускається 
вниз, відкриваючи у всій красі 
величезну гору, що. здається, 
нависає над Кіроваканом. На 
її вершині великими білими лі
терами виведено «Слава 
ду», напис, що залишився 
«тих часів».

Так-от, навесні на цій 
з’явився дим. Пожежа. А в міс
ті, на центральних вулицях 
стовпилася юоба Багато хто 
кинувся по домівках оятувати 
сім’ю. Хтось вигукнув, а інші 
повірили, що це... виверження 
вулкану Не діти повірили — 
ДОРОСЛІ. Але ці дорослі пере
жили 7 грудня і їх уже нічого 
не могло здивувати.

16 червня, надвечір, трапив
ся підземний поштовх. Досить- 
таки відчутний. Люди знову по
вибігали на вулицю з коляска
ми, дітьми на руках. Працівник 
міської газети «Ками» («Іскра»). 
Оганес Карапетяч розповів ме
ні, що його сусід відразу піс
ля цього посадив усю свою сі
м’ю у машину і, залишивши 

роботу редакція місцево? газе
ти. Розповсюджували листівки 
про стан справ -■ розмиожува- 
ли на машинці або писали від 
руки. Використовували і маши
ну ДАІ, роз'їжджали нею ву
лицями міста, чигали текст в * 
мікрофон.

— Це було необхідно, щоб 
уникнути безладдя, — гово
рить заступник редактора А. О. 
Ванесьян, — через 2—3 години 
почалася паніка, евакуація... 
По місту їздила машина і ого
лошувала — в кого є йод. бин
ти — нести до лазарету під 
відкритим небом. Буквально 
через кілька годин приїхали з 
Грузії, як вони допомагали, ми 
цього ніколи не забудемо, — 
хлібом, продуктами...

Газета «Кайц», грудневі но
мери. Оголошення — шукають 

родичів. Друкуються дати виїз
ду поїздів у Дніпропетровськ, 
Анапу... Репортаж з верстатобу
дівного заводу, що зруйнував
ся — «Важко, дуже важко», в 
якому наводиться розмова ро
бітників з міністром верстато
будування Паничевим, яка що
разу переривалася проханням: 
«Дайте намети». Отримати сі
м’ї намет — тоді це означало 
вижити. Короткі газетні пові
домлення: хімзавод не пост
раждав, хоча мікрорайон, в 
якому він знаходиться, зруйно
ваний найбільше (у місті по
над усе боялись руйнування 
цього підприємства, яке було 
збудовано у 30-х роках і яке 
по суті і дало розвиток Кірова- 
кану, тепер третьому по вели
чині місту у Вірменії), почала 
працювати ТЕЦ, вже половина 
будов опалюється. Одна« ще 
довго будинки стояли темни
ми примарами — ніхто в них 
не ризикував заходити. Чоло
віки оозпозідали 
перші дні після 
вони, якщо треба було взяти 
у квартирі деякі речі, бритву, 
наприклад, або теплу ковдру, 
забігали у квартиру, хапали ре
чі * — бігом назад. Це — 
отрах перед еласною долііз-

підлягаеВзагалі
Тридцять 
фонду міста. З 28 моїг
датними до окс-плуатадм зали
шилось 13. Це» ДО поштовху 16 
червня. ПІСЛЯ іНЬОГО Ця кіль
кість скоротилась до семи.

Але й ті будинки, 
дитсадки, що 
ще непридатні . 
них. Сьогодні в Кіровакані най

болючіша тема 
відновлення тих будинків, що 
встояли. Люди, що живуть В 
наметах біля своїх домівок, 
губляться в здогадках, чи то 
залишать їхні будинки, як є, чи 
то розбиратимуть до «кістяка» 
і зміцнюватимуть (а від цього 
будівля стає важчою), чи то са
ме через цю причину зносити
муть верхні 3—4 поверхи, чи 

знесенню
процентів житлового

го взагалі ламатимуть? 
тяжка ця невідомість.

— Я розмовляв зі спеціаліс
тами, — говорить Едік Баба- 
ян, — зле й вони сумніваються 
у ефективності того чи іншого 
методу. Що поробиш, адже 
відновлення будинків — 
практично нова для нас 
пузь. А помилок вже ніхто 
бажає повторювати...

А люди вже не бажають і 
можуть чекати — вселяються 
самовільно в квартири. Бо, як
що після більш чи менш ком
фортабельних квартир до за
лізних вагончиків і навіть до 
наметів все-таки змушені зви
кати. то до невідомості і до не
визначеності 
во звикнути, 
стан. Досить 
домість — 
ність людини , 
силами природи, котрі невідо
мо коли можуть себе прояви
ти. й так уже міцно поселила-- 
ся у людських душах.

О. Карапетян говорив мені, 
як вразила його навесні одна 
сцена: побіля намету повзав
навколішки його господар, 
оберє-жно пестячи руками ніж
ні паростки цибулі. Вразила 
тим, що навіть тут, у таких 
умовах, зяайшоз чоловік місце

на всіх 
вонг означає...

че стзр^да&ия вірмен
ська назва долини, яка зараз 
знаходиться на території Ту
ре*’ ІИ.

Д речі, про футбольну 
номанду «Арарат» усі ми чу
ли а от чи всі знаємо, що го
ра Арарат знаходиться... на 
території Туреччини. В хоро
шу, ясну погоду в Є; “ 
можна побачити Арарат, 
величну. покриту с::. 
шапкою вершину. Видовище, 
як і відчуття від 
сить своєрідне:

нього, ДО' 
дивлячись на 

гору, яка здіймається, хоч і 
вдалині, але, здається, прямо 
над тобою, над дахами висот
них будинків, над усіма нами, 
відчуваєш якийсь душевний 
трепет. І після цього розумі
єш японців, для яких гора 
Фудзіяма стала щось на зра
зок бога. Щоправда, в Єрева
ні мене запевняли, шо Фудзі- 
ямі все ж далеко до Арарата...

Однак повернемося до «Та- 
рона». Власне, їх у Кіровакані 
аж чотири — величезних бу
дівельних майданчики на різ
них околицях міста, За рішен
ням уряду країни всі ті, хто 
втратив домівку, повинні бу
дуть забезпечені нею протя
гом двох років. Для Кіровака- 
на це значить — збудувати 
870 тисяч квадратних метрів 
житла. І з них 500 тисяч зво
дять будівельники України. 
4400 сімей повинні отримати 
квартири вже в цьому році.

Будівельний майданчик «Та- 
рону»-2 нагадує своєрідну 
карту України.

наші будівельники 
— з Кіровограда, не 
що вона відмінної 
якраз навпаки. Але 
ми ще повернемося, 

ще одну дум-

В. Р. 
інженера 

поїз- 
до складу 

наші земляки, 
перший мли-

АКОЇ ОПАЛУБКИ, яку от
римали кіровоградці, не- 
у всьому Кіровакані, — 

фразу, вперше почуту від 
сусідів по майданчику — 
Хмельницьких будівельників, 
довелося чути потім не раз.

Унікальність опалубки, яку 
отримали 
«з дому» 
в тому, 
якості, а 
до цього 
а поки наведу 
ку:

— Свій перший фундамент 
кіровоградці . зробили просто 
потворно, — це слова 
Бойка, головного 
будівельно-монтажного 
да «Черкаський», 
якого входять

Ось такий
нець...

Розмовляю 
Борисом 
вецьким:

— Ми тут з 9 березня, так 
би мовити, перший десант — 
14 чоловік. А вже пізніше 
приїхала решта.

Борис Андрійович вже 18 
ЙОиІв працює в будівництві, 
та і його товаришів не назвеш 
новачками. Як же він трапив
ся, той перший млинець?

— Є, звичайно, і наша вина. 
Хоча за опалубку, що ми от
римали, ви вже знаєте, Як

основ — досить молодий 
чоловік, що теж устиг відпус
тити бороду, ЯК і Г 
з будівельників (,^лак. 
свою роль «дефіцит» 
перебої з електрод 
р, рмовляє трохи ір ні 
п&рший погляд навіть не 
же охоче, але завжди 
виться «у корінь»:

— Як вирішити проблеми з 
постачанням з Кіровограда? 
Дуже просто — тільки «зір
вавши» гроші, матеріали, а 
разом з ними і квартири, що 
повинні будуватись в нашому 
місті, — погляд на мене! як 
я сам цього ще не зрозумів.

Помітив, що особливої охо
ти розмовляти про роботу у 
нього не було. Звичайно, 
працювати по 12 годин що
дня з 1—2 вихідними в мі
сяць, а йому, як начальнику, 
й того більше...

До речі, це в деякій мірі 
знімає і проблему зловжи
вання алкоголем.

— Тут якщо лити — за
гнешся, — так і сказав мені 
один з робітників, — ввече
рі вип’єш, а спробуй наступ
ного дня 12 годин відпрацю
вати. Тож треба вибирати* 
щось одне — або пити, або 
працювати.

І ДАЛЬНЯ в містечку, де
■ мешкають будівельники з 

майже усіх областей респуб
ліки, утворена з чотирьох- 
п’яти вагончиків, з’єднаних 
між собою. Відстоявши в чер
зі 40—50 хвилин, підходжу до 
роздатки. Жонглюючи на од
ній руці підносом з налитою 
чашкою чаю (а тут, до речі, 
беруть одразу по 3—4 чаш
ки), другою рукою ставлю на 
піднос тарілки, сам піднос 
ставити ніде. Пахне синтетич
ним порошком, яким миють 
посуд, Помітив, що, прийшов
ши сюди на третій чи четвер
тий раз, через кілька хвилин 
особливого апетиту вже не 
відчував...

Як виявилося, я не одино
кий в цьому. Наші будівель
ники під час обіду старають
ся ходити в їдальні прямо на 
об’єкті («в гості» до інших по
їздів), але останнім часом 
господарі їдалень виставля
ють «варту» — «чужих» не 
пускати, щоб своїм вистачи
ло.

Щоправда, коли я від’їжд
жав, то начальник Черкасько
го поїзда М. Ф. Пшеничний 
говорив, що через 10 днів бо
ни «пустять», нарешті, і свою 
окрему їдальню.

А поки — всюди черга. І 
якщо черга в кіоск «Союз- 
друку» може ще й радувати, 
зважаючи на наші безперес
танні захоплення щодо глас
ності та пробудження інте
ресу мас до всього, що від
бувається, то черги в одну 
на все містечко баню, щоб 
помитися після зміни, навряд 

об СДН4ННЯ «Укрбуді?, розпооі- 
до« мені, що в цьому плані, 
як кажуть, «проводиться ро
бота». Обладнано літній кіно
театр, бажаючі безплатно 
відвідують басейн у Кірова
кані.

— Приїжджав хор імені 
Григорія Верьовки, артисти 
Київського театру опери і ба- 
лету, — говорить Олександр 
Михайлович, —« концерти да
вали безплатно, Приміщення 
клубу було переповнене, зна
ете, як приємно, —* рідну 
мову по»- ІЇіі... А взагалі, що 
стосується безпосередньо по- і 
буіових умов, то про це дба- /І 
ють самі будівельно-монтаж- І| 
НІ поїлди, аірніиле, т? області, \1 
які ш пограли, Щодо Чор- V 
каського г ^оїзда, до складу ' 
якого вхбдять також кірово
градці і хмельничани, то він 
у цьому питанні на досить- 
таки хорошому рахунку. Кіро
воградці, наприклад, на трид
цять чоловік мають два теле
візори...

НІЧНА ЗМІНА

ЩО ТАКЕ сильний дощ, 
зрозумів тільки у Кірова

кані, на висоті 1400 метрів. 
Це коли не просто багато во
ди ллється з неба, а коли 
дощ тисне зверху. Коли по
трапляєш під його великі 
важкі краплі, таке враження, 
немовби сипляться на тебе 
дрібні яблука.

— А така дощова погода 
влітку для нас звична, — ска
зала мені Анаїт іскандарян, 
— наш район на зразок ва
шого Закарпаття.

Саме один із таких дощів і 
поставив мене у незручне 
становище: сам напросився у 
наших хлопців прийти до них 
на другу зміну (це з 20.00 до 
8-ї ранку) і не виконав обі
цянки, злякавшись дощу, вір
ніше, багйюки по коліна на 
будмай даннику.

— А ми чекали, чекали... 
— дорікнув мені наступного 
ранку Москов.

— А ви працювали й під 
зливою?

— Звичайно. Якщо привез
ли бетон, то чи злива, чи не 
злива — треба роззантажува- і 
ти, бо будівельники з 
нього котлована від 
машини бетону не 
пяться.

Все ж таки я пішов 
єкт у Другу зміну, 
еночі — це поглинуте в су
цільну темряву підніжжя го
ри, розбите на маленькі ос
вітлені п’ятачки — котлова
ни, на які спрямовано проме
ні потужних прожекторів.

В ту ніч на ділянці бригади 
Кавецького працювали Вале
рій Бистров, Володимир Поно
маренко, Павло — 
Хлопці були в 
настрої:

— Поки йде все 
Якби возили

суеід-
зайвої 

ВІДМО8-

на об’- 
Будова

Повстяний, 
хорошому

__ нормально. 
______ бетон, як мину

лої ночі, то було б чудово — 
ми вчора 60 кубів прийняли.

— В основному вночі нам і 
возять розчин, — каже Бист
ров, — вдень нам не діста
ється. А буває, що й у ніч да
ремно вийдемо.

— А тут. до речі, буває так, 
що за ніч 
пори року, 
Повстяний.

і справді, хлопці розповіда
ли, що в червні (І) тут уночі 
йшов сніг, потім дощ, хоча 
ввечері, коли йшли на зміну, 
знемагали від спеки.

А вони-таки й справді за
гадкові, ці гори...

{Далі буде).

Микола МЄДВІДЬ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
Кіровакан — Кірозоград. 

Фото автора.

можуть бути усі
— говорить Павло



Як живеш, 
молодий педагоге?

ДО !? 
а старші

і більше
Утихли пристрасті навко-і 

Ло прийому до ВИЩИХ уч-і 
бових закладів. Опустіли! 
аудиторії Кіровоградсько-1 
го державного педагогіч-| 
* ого інституту імені О. С.І 
Пушкина. Але не знає спо-і 
кою його подвір'я. Кож-і 
ного ра-нку тут збирають-1 
ся вчорашні абітурієнти, а і] 
сьогоднішні студенти-пер-1 
шокурсники. Одні упоряд-і 
ковують приміщення та В 
«юдвір я інституту, інші за-в 
ловінюють автобуси і їдуть І 
допомагати ко-лг-оспо-ві І
.»Україна» Кіровоградсько-1 
бо району.

Десять днів у цьому І 
господарстві працювали І 
<туденти-філологи — зби- к 
ради помідори. За цей чає Й 
ми ближче познайоми-І 
лись, здружились. Не на-1 
«иваю окремих прізвищ: І 
«сі трудились сумлінйо, І 
всі відчули задоволення І 
від того, що внесли і І 
свою посильну часточку у І 
вирішення продовольчої І 
Проблеми...

Проте не .полишає дум-1 
ма, що цей внесок міг би І 
бути вагомішим. Міг би, І 
ямби у колгоспі серйозні
ше поставились до орга
нізації нашої роботи, якби 
не доводилось іноді ходи
ли за кілометр-півтора за 
питною водою. Не буду 
перераховувати всі «якби». 
А окремі з них згадав з 
єдиною метою, щоб у 
господарствах краще під
готувались до прийому 
студентів, які прибудуть 
до них після першого ве
ресня, щоб заздалегідь 
лотурбовались про ство- 
ренння необхідних умов 
для Продуктивної праці, 
подбали про наш побут. А 
ми не підведемо.

в. ЧЕРКАС, 
студент першого кур
су філологічного фа
культету педінституту.

Про квартирне питання вже пи
сано і переписано. Але нічого не 
»м<нк>«тьсЯ. Сотні Сімей платять 

о п ятдесят і більше кврбован- 
Цв за приватні квартири, часом 
ГЮдружжя живуть у різних гурто- 
житках, зрідка навідуючись один 
до одного в гості, на скупих гур- 
тожитських метрах виростають ді- 
ти, ледве чи не з’являються вну
ки. Якщо таке буває з людьми, 
Що працюють на великих підпри
ємствах, а ті мають немалі кош
ти, то що вже говорити про бід
них вчителів?

У Світловодську, звичайно ж. 
становище з квартирами напру, 
жене. За рони перебудови жоден 
молодим учитель не одержав нвар- 
■тиру. У застійні роки, сумно жар
тують вони, хоч по одній у рік да
вали, тепер же — нічого. Правда, 
кілька вчительських сімей поліп
шили житлові умови, але жодну 
вивільнену квартиру не повернули 
педагогам — то ветеран поселив- 
ся, то /КИЛИ з підселенням (у дво
кімнатній квартирі, наприклад 
мешкали дві сім'ї — і таке буває!).

Ще в травні молоді вчителі 
^вітловодська зібралися на збори. 
Не формальні, з власної ініціати
ви. Висунули вимоги, вибрали ко
мітет, який би від імені зборів 
вів діалог з представниками 
міськвиконкому, міськвно, партій
них органів. До речі, міськком 
ЛКСМУ до недавнього часу нічо
го не знав про комітет. Вчителі 
вже не надіялись на комсомол.

Копії виписки із протоколу збо
рів педагоги направили голові 
міськвиконкому М. Ф. Білецькому, 
першому секретарю міськкому 
партії А. М. Денисенку, завіду
ючій міськвно А. П. Трохименко, 
голові ради голів і профоргеніза-

т-орів профспілки працівників на
родної освіти Н» і. Пиленом. Це 
було зроблено десь у середині 
червня.

На початку серпня, коли Вале
рій Щербак (член комітету) заві
тав до Михайла Федоровича Бі- 
лецького, той ще й в очі не ба
чив листа вчителів. Як мені пояс
нили у житловому відділі міськви
конкому, нічого дивного тут не
має, літо ж, всі у відпустках.

Так само незнайома із вимога
ми педагогів і Неля Іванівна Пи- 
лєнок. Хоча напередодні комітет
ники були у завідуючої міськвно 
Алли Порфиріївни Трохименко, і 
одержали відмову — ми нічого, 
мовляв, не можемо зробити, бу
дувати нема за що, коштів, щоб 
вносити свою долю в МЖК теж 
немас. Становище безвихідне.

Але Неля Іванівна так не Ева- 
жає.

— Два роки тому, — говорить 
вона, — одинадцять чоловік одер
жали кооперативні квартири. Вза
галі, ми запрошуємо вчителів міс
цевих. Наприклад, жив тут з бать
ками, поїхав вчитися, закінчив ін
ститут, повернувся у Світловодськ 
працювати. На житло не претен
дує.

Так, це, мабуть, і правильно. 
Але ж навіть місцеві, світловодсь- 
кі, одружуються, з’являються свої 
сім'ї і батьківська хата стає тіс
ною, а виходу — нема. До того ж, 
е у місті вчителі й приїжджі, такі 
як, наприклад, сім’я того ж Вале
рія Щербака (дружина його- теж 
педагог). І далеко не у всіх є гро
ші на кооперативну квартиру. 
Добре, якщо допоможуть батьки. 
Коли ж у кого й батьки 
репькі. що живуть на 
пенсію?

вже ста- 
невелмку

Ясно, що зараз, коли підпри
ємства переходять на госпрозра
хунок, не дуже розженешся на їх
ню підтримку. Скрізь квартирні 
черги довгі. І тепер, ради колек
тивів, розподіляючи відомче жит
ло, не хочуть йти на поступки. Але 
ж, все-таки, у кожної школи є ба
зове підприємство (шефи, як ми 
звикли казати). Тож збори вчите
лів і записали у своїх вимогах: 
«Просити міськвиконком рекомен
дувати базовим підприємствам 
виділяти щорічно одну квартиру і 
одну малосімейну». Інспектор 
житлового відділу міськвиконко
му Г алина Олександрівна Рудь 
вважає ,що підприємства іноді до
помагають. Те допомога та все- 
таки мізерна, якщо не тільки не 
можна забезпечити нормальних 
умов життя вчителям, а й надія 
не це досить примарна.

Скажіть, будь ласка, вам хо
четься бачити вчителя культурним, 
ерудованим, інтелігентним? А як 
же він може бути таким, коли 
знервований постійними відмова
ми, бігає по всіх можливих і не
можливих інстанціях? Куди, на
приклад, Олексію Анатолійовичу 
Башаєву, примостити свою бібліо
течку у кімнатці на 15 квадратних 
метрів, коли має він трьох дітей? 
Старший так і виріс у гуртожитку. 
Зараз вчиться у військовому учи
лищі, двоє менших 4ще школярі. 
В такій же кімнатці живе й сім’я 
Двбидо-еих, у них теж двоє шко
лярів.

— А в мене кімната взагалі 
дванадцять метрів, — каже Вале
рій Щербвк.

— Тс в тебе ж одна дитина, — 
заперечують йому.

От і посудіть, чи наважиться 
молоде, освічене подружжя Щер
банів обзавестися ще однією ди
тиною, маючи такі житлові умо
ви? «

Зараз у місті збираються буду
вати МЖК. Три квартири у ньо
му належатимуть вчителям. Міськ
ком комсомолу вважає це своєю 
заслугою, комітетники ж трохи 
іншої думки, мовляв, ми теж до
помогли. Суперечка розгорілася 
ще й з Приводу квартири вчите
лів Сіромах. Коли комітет збирав 
підписи П'Д вимогами зборів, во
ни відмовилися підписатися. По
тім же, коли у міськкомі стало - "■ д 
ВІДОМО про три емжеківські НЕ&р- • 5
тири, завідуюча шкільним відді
лом Тетяна Федорова сказал® 
про це Сіромахам і вони швидень
ко пішли на суботник працювати. 
Міськком ЛКСМУ відстоює Сіро
мах, вони, мовляв, акти-вісти, зав
жди допомагали комсоааолові. Не 
беруся бути суддею у цій супе
речці, але впевнена, що не див- 
лячись на якісь розходження, 
міськком комсомолу не повинен 
відмежовуватися від подібних ко
мітетів. Адже це справді ініціа
тива знизу, та, до якої ми скіль
ки років всіх закликаємо. На ред-і, 
що відбулася у міськвно виріши
ли, що не будівництві МЖК пра
цюватимуть Сіромахи, ДавидоЕи, 
Щербаки.

Це вже перший крок. Комітет 
настроєний рішуче: не піде діло 
далі, будемо просити дозволу на 
мітинг.

С ОРЕЛ.
м. Світловодськ.

СЕКРЕТАРІАТ ЦК
ВЛКСМ у постанові 

«Про підсумки Всесоюз
ного зльогу членів ком
сомольських штабів стар
шокласників» підтримав 
ініціативу школярів про 
проведення влітку 1990 
року Всесоюзного зльоту 
учиів-комсомольців на 
базі Всесоюзного піонер
ського табору 
ВЛКСМ «Орлятко».

Основна дискусія, 
передбачається, концент
руватиметься новколо ак
туальних проблем демо
кратизації комсомолу і 
школи, взаємостосунків 
з дорослими, соціальної 
захищеності підлітків, ін
ших питань. Вже зараз

цк
51К

можна передбачити, 
на 
пакет 
люціїі і звернень на ад
ресу державних органів 
і громадських орі аніма
цій, а також може бути 
прийнята постанова 
«Відповідальність».

Не
сться вибрати Всесоюзну 
раду 
ців — громадський ор
ган, що буде представ
ляти і захищати інтереси 
школярів і учнів проф
техучилищ В ЦК ВЛКСМ.

Всесоюзний зліт пла
нується- провести в два 
етапи. — 
го — весне 1989

Б І

ЩО
зльоті сформується 

пропозицій, резо-

зльоті пєредбвча-

учнів-комсомоль-

(звіти і вибори

Початок першо- 
' року 
иомсо-

мольських організаціях 
шкіл і ПТУ). На жаль, у 
нашій області звіти і ви
бори пройшли без вра
хування ідеї проведення 
зльоту — запізно ми 
одержали таку інформа
цію. Але це не значить, 
що учнівська молодь Кі- 
ревоградщини не брати
ме участь у підготовці і 
проведенні цікавого 
зльоту. У ході першого 
етапу основне — ком
сомольські дискусії, від
працювання моделі і 
змісту Всесоюзного зльо
ту в 1990 році. Треба ор
ганізувати диспути, «круг- 

5 лі столи», конференції, 
ділові ігри, анкетування.

Другий етап — вибори

учесників зльоту. Плану
ється участь 2300 деле- 
гатів-школярів (піонерсь
кий таб^ір «Орлятко») і 
570 делегатів учнів ПТУ 
(Всесоюзний оздоровчий 
табір «Робітнича зміна»). 
Кандидати вибираються 
від кожної первинної 
учнівської комсомольсь
кої організації. На місь
ких (районних) зборах 
слід обговорити плат
форми кандидатів, орга
нізувати конкурси і за
хист цих програм; кінце
ве рішення приймається 
на республіканських (без 
обласного поділу), кра
йових, обласних зборах 
(конференціях) учнів

згідно нормі представ
ництва, затвердж?еного 
ЦК ВЛКСМ (виходячи із 
чисельності спілчан в 
певній КОМСОМОЛЬСК^ 
організації).

Частина делегатів і 
учасників (від-100 до 250 
чоловік) будуть направ
лені не зліт як представ
ники Всесоюзних об’єд
нань учнів ге інтереса
ми, постійно діючих та
борів, літніх шкіл І Т. по

Ефективність Всесоюз
ного зльоту залежатиме 
від активності комітетів 
комсомолу І КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ працівників б під
готовчий період.

Тож, до роботи!

клас! —

Бліц - інтерв'ю
Напружено думаю, чи це вже я таке ста-

ходить моя племінниця, чи, може, раптом

Інн® стала вундеркіндом та й перескочила

Та ні, — сказала мені дівчинка, — це

зараз усі так!

ла заклопотана, що й забула в який клас

— А я вже ходитиму Б сьомий

повідомила мене племінниця Інна.

клас?

«МОЛ ОДНИ 
КОМУНАР»

26 серпня Р’

Через кілька днів Олег піде до школи. У деся
тий клас Прапороносець Аджарської середньої 
школи О. Малеиков мріє бути .ійськови^^

Подумала, що це, мабуть, напередодні 
нового навчального року цікавитиме чита
чів, тому звернулася до інспектора-мето- 
диста обласного управління народної ос
віти Павла Івановича Хланя,

— Ви, мабуть, знаєте про навчання з 
шестирічного віку. Раніше був нульовий 
клас, тепер буде одинадцятирічна освіта. У 
селах вже практично перейшли на навчан
ня із шести років, а от у містах елементар
но немає для таких діток місця. Для них 
же треба ігрову кімнату, кімнату для відпо
чинку. А де ж це міська школа, у якій нав
чання у дві зміни, знайде ті вільні кімнати 
Організували було навчання шестирічок при 
дитсадках, та санепідемстанція заборони
ла — дитсадки теж переповнені.

Тепер буде така система — перші-четвері 
класи — школа першого ступеня (початко

ва); п’яті-дев’яті класи — другий ступінь 
(ссновна), десятий-одинадцятий — третій

ступінь (середня). З 1989 року підручники 
будуть виходити по системі одинадцятиріч
ної освіти.

— Це якось ЕПЛИНЄ на якість освіти?
— Навряд чи. Хоча, поживемо — поба

чимо.
— Знаю, що у шістдесяті роки вже було 

одинадцять класів...
Тоді було трохи інше. Йшли де школи 

у сім років, а закінчували у вісімнадцять. 
Зараз же будуть іти в перший клас у шість 
років, і закінчувати у сімнадцять.

Як ви ставитесь до навчання за типом 
гімназії?

— Дуже добре. Думаю, що це певний 
шанс підвищити якість освіти. Величезні 
школи себе не виправдовують. Ось у місті
є школи, де уч-нів 2,5—3 тисячі. Тільки 150^ 
учителів. Директор там кожного вчителя 
добре не знає, а що вже говорити про у4” 
нів. А ми ж скрізь і всюди говоримо: «Дій
ти до серця кожного учня!» Та навіть коли 
не стане води, то в такій величезній школі 
просто антисанітарія. А це ж діти!

Ну що ж, побачимо чи стене у нас якіс
нішою освітня підготовка дітей, коли вени 
вчитимуться одинадцять років. З цього при
воду на сторінках тижневика могли б ви- 

батьки, сйМ!
воду на сторінках тижневика 
словити свої думки вчителі, 
учні.

Наш кор.



звертались

Рада, усміхнена, 
А скільки . за 

щастям і тривог, і 
і роботи невси-

кімнат-
■ іко-на» 

Господарці вісімдесят ро
ків. Живе вона за п’ять кі
лометрів від центру села, 
^а самісінькій околиці. За 
П будиночком трави, луги, 
степ. Лежанка застелена 
рядниною з конопель.

— Я й сама у магазин 
по хліб, і город пораю са 
ма, « у мене й картопель 
На і капуста, помідори 

ось одна бі 
погано бачи

отіронки. Та
стала

А ви 
лікарі»?

Не поможуть... Випла- 
Все через ньо- 
свого сина.о 

багато років не 
нього ні чутки, ні 
А як я його до- 
маленьким... На

вій якраз перед 
Прийшли оті кляті 

фашисти. Гнали 
Я й

, . / з
собою. Заб’ю в землю кіло
чок, його на вервечці при
в’яжу до кілочка, щоб на 
заліз кудись. А сама — в 
гони< пройду трохи — і 
вертаюсь бігцем до нього. 
Серце розривається — чи 

скоїлось чогось з ним, 
не підібралась лисиця, 
не рзе його собака, чи 
клює йому очі злий во

рон... А потім, як виріс 
він, як сім’ю свою завів, 

» його діток доглядала. Ось 
вони, четверо. І я з ними. 
Гляньте на карточку...

Четверо малюків. І вона 
з ними.

"Щаслива...
—

клопотів, 
пущої...

Все тихіша, все печальні
ша мова, все більша туга:

— А він забув все... Я не 
вимагаю від нього ні гро
шей, ні одягу, ні їжі. Хата 
з мене тепла, є й вугілля 
а дрова, їсти є що, е й у що 
Одягнутись. Скільки мені 
одній того треба? Мені хоч 
би звісточку, хоч би ма
ленький лист від нього...

кала я їх...
го, через
Ось уже 

щ маю від 
звістки...
глядела
родився
ВІЙНОЮ...

чужинці,
нас нагаями в поле, 
його, кришенятко, беру

Може, його й на саіті 
ма... А коли е, коли живий 
— можна його розшукати? 
Куди мені звернутись? Мо
же через газету?!

Де ж ти, той сину, де ви, 
четверо онуків з «карточ
ки»?!

Але, може, в цій траге-

є інший, потаємний 
бік? Якщо вже правду — 
так до кінця. До того ж 
нас тут тільки троє — во
на, я, її рідний брат.

— Вибачайте, 
може ви недобрі 
них? Часто лаяли, 
не жаліли дубця,

бабусю, 
були до 
сварили, 
прокли-

БАГАТОКУТНИК

пали, ні доброго слова 
для них, ні гостинця?

— Що ви, що ви! Я 
них тільки й жила, я й 
меншим словом їх не 
зила, не образила.

Брат зітхає і додає:
— Мабуть, через те

для 
най- 
вра-

во- 
но й усе... Бувало — сама 
не доїсть, а все краще йо
му, сама ходить у чому- 
небудь, а синові осе нова. 
Починаєш його картати 
зразу ж заступається: 
лиште його, у нього й 
батька немає...

і тоді а тій печальній 
тині на околиці села мені 
згадалась інша історія з 
життєвих доріг.

На фронт захищати від 
ворогів Вітчизну йшло двоє 
молодих хлопців — Петро і 
Василь. Он там зони жили 
— один на хуторі, де тепер 
височіє водонапірна башта, 
а другий на вулиці, що ве
де на Новомиргород. Разом 
у школі учились, з дівчата
ми дружили, разом їх ма
тері переховували, щоб 
чорні людолови не погнали 
на каторгу, а після визво
лення — разом доброволь
цями на фронт. І дали во
ни тоді один одному своє
рідну клятву. Війна є війна. 
Може, виживуть. А може, 
й загинуть обоє. Може, за
гине один. І тоді, той. що 
залишиться живим, щоб 
доглянув обох матерів. І 
так воно й сталося. Неда
леко від Берліна на тих 
проклятих Зеєловських ви
сотах за Одером впав Пет
ро. Смертю хоробрих... Ва
силь і поховав його у брат
ській могилі... А Василя 
оминали, оминули всі кулі 
й оснолни. Живим і дужим 
повернувся він після Пере
моги у рідний край. Працю
вав водієм автомашини у 
Кіровограді. І ніколи не за
бував побратимської клят
ви. Доглянув до смерті і 
свою матір, і матір Петра. 
Якщо привозив вугілля — 
то і своїй, і Петровій. Як
що в ті трудні рони міше
чок борошна діставав — 
ділив навпіл. Якщо хустки 
в подарунок — і своїй, І 
Петровій. Дітей своїх у се
ло привозив — тиждень у 
однієї бабусі гостювали, 
тиждень у другої...

У дитячому садку багато 
іграшок, і кімнати казок, і 
мультики, і казки. Та біль
ше про пригоди Буратіно, 
про хитрого зайця, дурно
го вовка, веселих білочку 
й лисицю. А чому так гма- 
ло оповідань про

об-
так

ха<

Невже вона тільки мила 
милом руки? Де ви, пись
менники, з новими опові
даннячками, з розповіддю 
про хорошу працьовиту, 
ласкаву, лагідну маму? 
Про її діла? Про ге, яка 
вона у сім’ї? На це потріб
ні конкурси? А що скаже
те про це ви, молоді вихо
вательки? Необхідні вказів
ки, інструкції, спеціальна 
програма?

У шнолі ми вивчаємо іс
торію і географію, матема
тику і літературу, інші 
предмети. Якось, коли ще 
я працював завучем, відві
дав урон колеги. На ньому 
вивчалась біографія Івана 
Яковича Франка. Все охо
пила вчителька. Дати. Лі
тературна і громадська ді
яльність письменника. Зву
чали й «Наменяр», не раз 
підкреслювалось, що Фран
ко прокладав правді путі. 
Говорилось і про услав
лення його у наш час... На 
жаль, не було тільки роз
повіді про нього ян про 
людину. Хоч би про гане. 
Коли у нього захворіла ма
ти, він у страшну холодну 
дощовицю біг. поспішав до 
неї...

Та ж помилка трапилася 
і у іншого викладача. Ви
вчаючи біографію нашого 
земляка І. К. Тобїлевича, 
він і словом не згадав то- 
го^ як Іван Карпович три
мав на руках свою хвору 
матір, доглядав її.

Шляхи людські різні. До
ля складається так, що во
ни можуть бути і близько, 
й далеко. Не забуваймо 
про матерів. Папір є, паста 
є. Вимкнімо телевізор на 
півгодини. Передача може 
повторитись. І програма 
«Час» про найцікавіші мо
менти футбольного матчу 
скаже. Не забувайте, що у 
нас немає ріднішої люди
ни на світі, ніж мати. На
пишімо їй хоч слово, хоч 
півслова. Тій, яка дала жит
тя, тій, що робила для нас 
усе. Тій, яка, коли 
треба — віддасть 
своє серце...

Пам’ятаймо слова 
Гончара, що коЛи є наша 
мати, .ми ще молоді...

Микола СТОЯН.
Новомиргородський 
район.
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Ревнощі, мабуть, такий же 
ний супутник закоханих, як і 
дість від зустрічей, прагнення 
ти разом, ніжність. Ревнощі, 
буть, і одна з перших причин роз
риву пар. Супроводжується^ він 
душевними муками, що не йдуть 
ні а яке порівняння із болем від 
образ, нещирості, неуважності то
го, кого любиш. Чи завжди рев
нощі — ознака кохання? Кохання 
на кохання, а небайдужості 
точно. Іноді ми ревнуємо не тому, 
що так уже дорожимо цією лю
диною, а через надмірне само
любство. Хід емоцій і думок при 
цьому приблизно такий: не тек 
зона вже мені і потрібна, але чо
го повинен її в мене перехопити 
цей нікчема? Іноді ревнують не 
тільки в межах «трикутника»,^ в і, 
як у народі кажуть, до пня и до 
колоди, і плутанина в лабіринтах 
цих мінливих багатокутників заби
рає стільки сил, що вже не до ра 

дощів спілкування. Бувають і ексце
си, порівняно з якими описании 
вище виглядає справді «кінош- 
ним», несерйозним.

Ми асі хотіли б менше страж
дати від ревнощів. Але не всім 
щастить на партнерів, котрі не 
дають до того приводів/Тому да
вайте спробуємо якось самоза- 
хиститися від руйнівної дії цього 
почуття.

Передусім визначте найголовні
ше: готові ви прийняти цю люди
ну такою, як вона є, чи хочете 
переробити її по своєму образу 
і подобі і лише тоді вважати 
«своєю»! Якщо перше, то поста
райтеся переконати себе: мені 
неважливо, ким вона (він) ціка
виться, крім мене; головне, що 
ми проводимо разом такі чудові 
хвилини! Якщо друге і ваше «пе
ревиховання» не дуже успішне, 
то зважте, чи потрібні взагалі ці 
зусилля? Може, ви непоправно 
несумісні і вам слід тільки радіти, 
що хтось позбавить вас від не
легкої ноші?

Ваші ревнощі не мають чітких 
обрисів, неконкретні. Не спішіть 
розвивати свої сумніви, не прово
куйте ситуацій, де еони могли б 
підтвердитися, не говоріть про

них. Дуже часто ваші підозріння 
розвіюються безслідно, і як деб- 
ре, коли ви не поквапитесь пер., м 
тим із докорами.

Ваші ревнощі мають під собою 
реальний грунт: дорогі вам хло
пець чи дівчина все частіше бу
вають у товаристві, котре ви ніяк 
не можете переносити. Не СП'- 
шіть із розпитуваннями і тим біль-' 
ше різними діями: придивіться до 
тих стосунків. Може, то не ваша 
кохана віддала перевагу іншому, 
а він нав’язує їй своє спілкуван
ня, відмовитися від якого дівчина 
вважає неввічливим? Тоді це не 
так страшно. При цьому пильно 
стежте: чи є зміни у ставленні до 
вас? Чи не відводить ваш хлопець 
очі при розмові? Чи не розмов
ляє квапливіше, уривчастіше, ніж 
раніше? Чи не мовчить подовгу? 
Чи не буває ваша дівчина незро
зуміло чому веселою та говіркою, 
через 
Чи не 
утому, 
чення? 
режіть 
появився?» на самий кінець. Спер
шу ж спитайте про здоров'я, 
справи вдома, на роботі чи з 
навчанням, бо людині може 
якийсь час бути не до любові ’ 
не через появу суперника.

Але от суперник стоїть перед 
вами, із переможною усмішкою 
обіймаючи за талію вашу дівчину, 
і очі її сяють від щастя. Але от 
ваш хлопець, появившійся через 
два тижні відсутності через невід
кладні справи, видушує 
«Ти розумієш, ми тепер 
ною. Так вийшло...» Вам 
ся бити, ламати, ридати, 
бігти, вам здається, що серце ва
ше відірвалося, впало в розплав
лений метал, що життя закінчу
ється, але з вашого горла ще 
рветься крик, ви ще встигнете ки
нути в лице цим підлим зрадни
кам усе, усе, усе... Якщо ви стри
маєтеся і не кинете нічого, це 
ще не означатиме, що ви потім 
не страждатимете і що ваша лю-

секунду — дратівливою? 
посилається на зайнятість, 
відмовляючись від поба- 

Якщо так, усе одно прибе-, 
запитання «У тебе хтось

з себе: 
із Тетч-
ХОМУТЬ’ 
кудись

мат>о?

сас обоз язкоао повер- 
Але абсолютно очевидно 
відтак ви складну не тіль- 
вас ситуацію не зробили

бое до 
неться. 
те, що 
ки для 
ще тяжчою, ви не примусили ва
шого колишнього друга чи по
другу виправдовуватися, обманю
вати, ви позбавили їхніх но-их 
приятелів неприємної місії теж 
щось говорити, ви залишите після 
себе відчуття вашого благород
ства, а ця риса рано чи пізно бу
де належним чином оцінена. По
вестися так дуже важко, але в 
кінцевому результаті це незрів
нянно краще, ніж сварка, яку за
тіяти так легко.

Іноді, втім, ви можете дозволи
ти Дати вихід своїм ревнощам, 
але постарайтеся зробити це в 
гумористичній (не насмішкуватій!) 
формі. Можете поіронізувати над 
собою, але говоріть про це не
довго і нечасто, якщо співбесід
ник не підтримає розмову. Та не- 
віть тоді припиняйте її першими.

Коли ви ревнуєте до всіх підряд, 
то причина цього криється скорі
ше всього у вашій нервозності.

Коли надмірно ревнують вас, 
постарайтеся переглянути свою 
поведінку. Попросіть вашого дру
га розповісти, що у ваших діях 
його непокоїть і постарайтеся не 
давати йому приводів для надмір
них тривог. Якщо ж ви слразді 
міцно захопилися кимось іншим, 
це краще не приховувати. Якщо 
ж ваші коханий чи кохана дорогі 
вам, як і раніше, розвійте їхні 
сумніви у вашій відданості не 
тільки багатослівними запевнення
ми, а й вчинками, що підтверджу
ють ваші почуття. Не обов’язково 
подарунком чи снопом троянд 
(тут можна допустити, що відкуп
ляєтесь, бо справді грішні) — пі
діть кудись разом, поїдьте, взага
лі подовше побудьте удвох, будь
те м’які і лагідні.

Докладно механізм подолання 
жіночих ревнощів описаний у 
«Листах до незнайомки» Андре 
Моруа.

відповідаємо
Молоді

з
ливарного заводу 
листі до 
питують;
ється молодим спеціа
лістом і якими пільга
ми на житло вони ко
ристуються. Чи є ок
рема постанова про 
випускників СПТУЗ

Ми направили цьо
го листа у виконком 
Кіровоградської місь
кої Ради народних де
путатів. Відповідь дає 
завідуючий відділом 
обліку та розподілу 
житлової площі міськ
ради Д. Г. Мозуль:

«Згідно- Положенню 
про середнє про
фесійно - технічне 
училище, затвердже
не постановою Ради 
Міністрів СРСР від 22 
лютого 1985 року 
№ 177,
таких училищ 
ною формою 
ня повинні 
цювати не 
двох років на підпри
ємстві (об’єднанні, 
організації), куди во
ни направлені за роз
поділом. Цим же По
ложенням передбаче
но, що вказаним осо
бам, направленим у 
порядку розподілу на 
роботу в іншу місце
вість (інший населе
ний пункт) відповідним 
підприємством надаєть
ся поза чергою житло
ве приміщення та інші 
пільги, передбачені 
постановою Ради Мі
ністрів СРСР 
липня 1981 
№ 677.

Про права 
ників ПТУ, направле
них у порядку розпо
ділу на роботу а іншу 
місцевість на отри
мання житлового при
міщення по приїзді 
поза чергою говорить
ся також в Положен
ні про розподіл ви
пускників професій
но - технічних учбо
вих закладів, затверд
женим наказом Держ- 
профосвіти СРСР від 
29.03.1983 року № 40, 
погодженим з Держ- 
планом
жавним 
праці і 
тань, 
фінансів і ВЦРПС.

Разом а тим направ 
лення 
ПТУ поза 
навчання і 
ня може 
тись тільки 
а тих, які 
повноліття 
їх батьків.

спеціалісти 
Кіровоградського 

У 
редакції за- 
хто вважа-

1985
випускники 

з ден- 
навчан* 
пропра- 

менша

від 15 
року

ВИПУСК’

СРСР, Дер- 
комітетом по 

соціальних пи- 
Міністерством

випускників 
місцем Ь 

проживан- 
в и к о н у в а- 

з їх згоди, 
ае досягла 

«*> із згоди

«молодий 
КОМУНАР»
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СПОРТ

, зіграймо?
♦ься незвичайні змагання 
я- любителі шахів »можуть 
пограти з номп'ютеоами Спробуйте! Може Рвам 
Вдасться виграти у такого 
ВДгалом ерудованого, ло
гічно мислячого суперни-

Всі бажаючі зможуть 
Тут танож подивитися у 
^деозапису спентаиль 
вяосновсьного театру «Су
часним» «Зірки на‘враніш
ньому небі». Спектанль, 
реого часу, з успіхом обі- 
ИМ1ОВ сцени європейських театрів,

НАШ КОР.

г'
що
СПУСКАЮТЬСЯ
І НЕБЕС

Минулої неділі було 
відзначено ще одне про
фесійне свято — День По
вітряного Флоту СРСР. А 
напередодні свята, в субо-і 
ту, незважаючи на звичну 
у ті серпневі дні спеку, не-1 
звично людно було на] 
Іподромі, де проходило! 
військово - спортивне свя-І 
то з нагоди дня повітро-| 
флотців.

Ті, хто став його учас-і 
яиком або глядачем, мав] 
немало незабутніх вра-Я 
жень, хоч і не завжди їх] 
можна було б вважати] 

< Приємними. Приміром, на | 
думку деяких глядачів, де-] 
що бракувало порядку на] 
полі іподрому, зокрема,] 
Діти могли безперешкодно] 
перебігати там... Та хоча] 
подібне й впливало на] 
сприйняття свята, воно все] 
ж. звісно, не могло затьма-1 
рити яскравих вражень від] 
Майстерних номерів, пока-| 
заних парашутистами у не-] 
бі над іподромом. Десант] 
Спустився на поле іподро] 
Му. А тим часом свяго] 
продовжувалося: запроше-] 
НІ на нього воїни демон-] 
стрували своє вміння вес-] 
От« рукопашний бій. Зага-] 
ЯОМ же свято 
ІИонстрацією 

стало де- 
неабияких 

можливостей спортсменів-
дтсаафівців.

На знімках: момент ру- 
е копашного бою; в небі — 

Парашутисти; звучить піс- 
Іія про Афганістан; із та- 
«ами-військовими — май- 

утиІ спортсмени.* Фото Г. КОШКА.

«молодий 
КОМУНАР»
серпня 1989 р

ІНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ
Стїранн«^ П₽о‘*>есій«’>го вміння, 
Літа! ■ бвгато що залежить в 

. пнях належно? постановки 
роботи, 
ширшої 

оздо-

фізкультурно-масової 
охоплення 
аудиторії і 
ровленням. 
графітовому

якомога 
виробничників

На Заваллівському
* і комбінаті працює

багатосотенний трудовий колек
тив, люди з різноманітними ха- 
РАктерами, звичками й уподобан
нями. Потрібно знайти ключ 
НІХ сердець, зуміти 
*мктовн<о організувати 
ристю провести вільний час і

до іх- 
зацікйвити 

і з ко- 
— і до-,

він, — 
як ка- 

прив'язана до 
таке 

зара- 
знач- 

ЦЬОГО

авілля робітники.
Сцме це, на мою думку вдагтт.- СтасГі^^ГнУКТОру в^’од5мнру 

охопити Н<?іе.гко йому одному 
оопптн аспекти своєї
таж™нЯ~п™Г®лає аначне наван- 
ку від 
МГ». 15-20

Цифра, — говорить 
занадто завищена, взята, 
жуть, зі стелі, не Г---
Дієвих умов- Нереально 
здійснити. Ми вже колись 
портувалися з підготовкою 
ківців ГПО — користі від ніякої... м

Володимир практикує заняття v 
постійно діючих секціях з восьми- 
дев яти видів спорту. На це І 
спрямовує всі свої зусилля, актив- 

жиЛо Пп 5Ю и 3Д°Р<геий спосіб 
Не гнеться за кількістю, 

а дбає передусім за якісний бік 
Важливого значення на

дає охопленню фізкультурою гра- 
безпосеРеДньо на вироб

ки ніх Дільницях. Зокрема, в чер
воних куточкдх автотранспортно
го. гірничого цехів за його допо
могою і активною участю встанов
лено тенісні столи. Сюди, а також 
У сусідні приміщення придбано 
шашки, шахи, гирі. Трудівники 
мають змогу в обідню перерву 
або після роботи пограти в улюб
лені ігри, приємно провести час, 
зміцнити здоров’я.

Робітники розуміють і підтри
мують добрі починання свого ін
структоре, з готовністю відгуку
ються на них і всіляко допома
гають в їх реалізації. Так, влас
ними силами обладнали у під
вальному приміщенні “ 
культури імені Гагаріна 
тичини зал. Допомагає 
-- їх уже нараховується 
ції близько двадцяти — 
ази популярно? 
тичної гімнастики працівник 
служби зв язку комбінату спорт- 
смен-розрядник І. Демченко. 
Часто сюди навідується і Воло
димир. Цікавиться станом справ 
га й сам пробує свої сили.

Постійно в полі зору інструкто

Палацу 
атле- 

юнакам 
в сек- 
освоїти 

сьогодні атле- 
првцівник

ра також питання про надання 
платних послуг населенню сели
ща. У згаданому приміщенні від
ведено окрему кімнату для бажа
ючих пограти в теніс та більярд. 
За порівняно невелику плату — 
~0 копійок на годину — шану
вальники цих ігор мають змогу 
щодня, окрім вівторка, активно 
ВІДПОЧИТИ.

Най.via co в Ішим и спортивними за
ходами протягом останніх років 
гп^11 спаї>такШДи підприємства. Щороку на їхні старти виходить 
по кілька сот виробничників. Се
ред неодноразових призерів — ко
лективи фізкультури енергомеха- 
нічного й автотранспортного це- 

Ч? пе^емагвлп з баскетболу 
волейболу, шахів, футболу та лег- 
чроЛТ‘иЄТИКИ‘ Г,Дно представляли 
.!? лЬ *азваних колективів слюсарі С. Ситник, в. Фе щук, водії
Л. Тіховський, В. Бондарчук, екс
педитор Д. Кушнір, а також бух
галтер будівельно-монтажного уп
равління № 4 Л. Кондратюк, інже
нер гірничого цеху Е. Маліна. Не
погано виступають графітники і 
на районних спартакіадах, де по
сідають теж високі місця. 1 ни
нішній колектив фізкультури гра- 
фітокомбінату зараз розташувався 
на другій позиції, доступаючись 
лише колгоспу імені 60-річчя Ве
ликого Жовтня (с. Хащувате).

За досягнуті успіхи в масово- 
фізкультурній роботі портрет ІН- 
структора-методиста “ ‘
вича було

В. Стаске-
занесено на Дошку

ІУ КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

пошани райради ВДФСТ проф
спілок. Приємне враження зали
шила діяльність Володимира Іва
новича і на членів республікансь
кої комісії, яка побувала нещо
давно з перевіркою в Заваллі. 
Зроблено було, однак, і ряд за
уважень, хоча вони стосувалися 
ведення документації.

Сьогодні Володимир мріє здій
снити цікавий задум.

— Хочемо побудувати фіз
культурно-спортивний комплекс 
із своїм залом, плавальним ба
сейном. Керівництво комбінату 
підтримало ініціативу ради ко
лективу фізкультури, виділило 
кошти на зведення споруди.

Ідея хороша. Її реалізація 
сприятиме створенню кращих 
умов для занять фізкультурою 
і спортом графітииків... А саме 
це І < постійною метою інструк- 
тора-методиста В. Стаскевича.

І. СОКОЛКЖ 
відділом радіо- 

гайвороисьної 
районної газети «Вогні кому
нізму». ’
Селище Завалля, 
Гайворонський район.

завідуючий 
інформації



З 28 серпня 
по 3 вересня

понеділок
28 СЕРПНЯ

фЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Г. Ген

дель. Кончертогроссо ля мажор.
8.55 — Футбольний огляд. 9.25 — 
«Завтра була війна». Художній 
фільм. 10.50 — У світі тварин. 
11.50 — «Хто с хто». Документаль
ний телефільм. 15.35 — Концерт ; 
М. Тарасової (віолончель). 16.25 — 
«Ташкент етюди старого міста». 
Документальний телефільм 16.45 — 
«А хто чарівник?» Мультфільм. 
17.00 — Мама, тато • я. 17.30 — 
Халхін-Гол у розрізі історії. 18.15
— Закарпатські візерунки. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Мульт
фільми. 19.45 — «Михайло Ломо
носов». Художній телефільм. 
Фільм 1 «Від надр своїх». 1 серія. 
21.00 — Час. 21.40 — За зведення
ми МВС СРСР. 21.50 — «Михайло 
Ломоносов». Художній телефільм. 
Фільм 1 «Від надр своїх». 2 серія. 
23.00 — Сьогодні у світі. 23.15 — 
Концерт-бенефіс народної артист
ки СРСР І. Богачової. 0.20 — «Ци
ган». Телефільм. 1 серія. 2.00 — 
Новини. 2.05 — Співас Борис Ру- 
башкін.
» УТ
16.30 — Новини. 16.45 —• «Спога
ди про канікули». 17.15 — «Авто
граф». Письменниця Галина Гор- 
дасевич. 18.00 — Вперше на екра
ні УТ. Док. фільм «Є у міста душа».
18.30 — «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». (Кіро
воград). 18.45 — «НАСЕЛЕННЮ
ПРО ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ». (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 - «НА ХВИЛІ ДРУЖБИ». 
«РОСІЙСЬКІ ВІЗЕРУНКИ». (Кірово
град). 20.20 - МУЛЬТФІЛЬМ «КРИ- 
ЛАТИН МАЙСТЕР». (Кіровоград).
20.30 — Українські наспіви. 20.45
— На добраніч» діти. 21.00 — «Час».

УВАГА! УВАГА! УВАГА!

У зв’язку з комплексним вирі
шенням житлової програми в міс
ті Кіровограді і нарощенням по
тужностей домобудівного комбі
нату Кіровоградський міськком 
комсомолу терміново проводить 
направлення робітників за комсо
мольськими путівками на Кірово
градський домобудівний комбінат 
за спеціальностями, які передба
чає штатний розпис 1989 року.

УМОВ И:
1. Всім, хто прибув (одиноким) 

надається місце в гуртожитку з 
пропискою в м. Кіровограді.

2. Адміністрація зобов’язується 
тим, хто посталив на роботу, як
що він сімейний, до 1990 року на
дати малосімейний гуртожиток.

21.40 — А. Ставицький «Чотири 
допити». Вистава. У перерві
22.40 — Вечірній вісник,
&<ЦГ (іі програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Жи
ли собі... Розповідає Віктор 
Шкловський». Фільм 1. 9.05 —
Концерт татарської фольклорної 
музики. 9.30 — Італійська мова. 
10.00 — «Край без сиріт». Доку
ментальний телефільм. 10.20 —
С. 4 Маршак. «Містер-Твістер». 
Фільм-вистава. 10.50 — Грає за
служена артистка РРФСР Е. Моск- 
вітіна (арфа). 11.05 — Новини.
11.15 — На ваші прохання. «Чоти
ри танкісти і пес». Художній теле 
фільм. 20 серія «Ворота». 12.10 — 
«Час долі». Документальний фільм.
12.40 — Грає ансамбль скрипалів 
Великого театру СРСР. 13.00 Нови
ни. 13.10 — «Берег». Художній 
фільмі із субтитрами. 1 і 2 серії. 
17.00 — Новини. 17.10 — «Афри- 
нанич». Художній телефільм. 18.15
— Служу Радянському Союзу’
19.15 — Кінний спорт. Міжнародні 
змагання. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Телестудії міст РРФСР. 
Програма Ульяновської студії те
лебачення. 21.00 — Час. 21.40 — 
За зведеннями МВС СРСР 21.50 — 
Прем’єра художньо-публіцистично
го фільму «Діти XX з’їзду». 1 се
рія. 22.40 — Волейбол. Міжнарод
ний турнір пам’яті В. Савв’на. Чо
ловіки. Матч за 1-е місце. 23.40 — 
Новини. 23.50 — Ранкова пошта 
(повтою*

вівторок
29 СЕРПНЯ

фЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Кон

церт ансамблю пісні і танцю «Си
бір». 9.05 — «Михайло Ломоно
сов». Художній телефільм. Фільм 
1 «Від надр своїх». 1 і 2 серії.
11.30 — Це було... було... 11.50 — 
Документальні телефільми. 12.50 — 
Концерт-бенефіс І. Богачової. 15.35
— Концерт турецького фольклор
ного ансамблю «Адиген». Саат- 
линського району Азербайджансь
кої РСР. 16.00 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Пово
рот». 16.20 Про що співають діти 
Землі. Фестиваль дитячої пісні у 
м. Зелена Гура. 17.20 — Мульт
фільми «Візерунчаста казка», 
«Халіф-лелена». 17.50 — Спорт і 
особистість, і Всесоюзна Спарта
кіада профспілок. 18.20 — Ленінз- 
кан. Хроніка відбудови. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Рух без 
небезпеки. 19.30’ — Пісня-89. 19.45
— «Михайло Ломоносов». Худож
ній телефільм. Фільм І «Від надр 
своїх» 3 серія 21.00 — Час. 21.40
— «Ми розлучаємось, щоб зустрі
тися знов...» Пісні і романси Френ
келя на вірші К. Ваншенкіна. 22.30

Протягом п’яти років, тобто до 
1995 року включно, забезпечує 
квартирою згідно загальної чер
ги.

Звертатися в Кіровоградський 
міськком комсомолу.

Адреса: провулок Центральний, 
1.

Телефони: 4-98-55, 4-95-36.
Кіровоградський міськком

ЛКСМ України просить адмініст
рації підприємств, партійні і ком
сомольські комітети посприяти на
правленню на домобудівний ком
бінат своїх кращих представників.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ
МІСЬКИЙ КОМІТЕТ ЛКСМ 

УКРАЇНИ.

— Авіація 90-х ронів. Теленарис. 
23.00 — Сьогодні у світі. 23.15 — 
А. Вівальді. «Глорія». 23.50 —«Ци
ган». Телефільм. 2 серія. 1.10 — 
Новини. 1.15 — Спортивна про
грама. 1.45 — «Прогулянка у рит
мах стела». Фільм-нонцерт. 2.15— 
Музичні ілюстрації до повісті 
О. Пушкіна «Заметіль».
< УТ
9.09 — Новини. 9.20 — Докумен

тальний фільм «Вир». 9.50 — «Не- 
сплачені борги». Зустріч з воїна- 
ми-інтернаціонал істами. 11 05 — 
«Доброго вам здоров’я». Режим 
першокласника. 11.35 - Новини.
16.30 — Новини. 16.45 — «Весел- 
<а». 17.15 — «Потисн вдячних рук* 
Українські будівельники на від
новленні вірменських міст, потер
пілих від землетрусу. 18.00 — Шля
хом оновлення. АПК «Нікопольсь
кий». 18.30 — Концерт молодих ви
конавців. 19.00 — Актуальна на- 
мера. 19.30 — «Надвечір’я». Пе
редача для дітей старшого віку. 
20.00 — Реклама. 20.45 — На до
браніч, діти. 21.00 — «Час». 21.40
— Вперше на екрані УТ. Худ. 
фільм із субтитрами «Продовжен
ня роду». 23.05 — Вечірній вісник. 
фіЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Жи
ли собі... Розповідає Віктор Шнлов- 
ський». Фільм 2. 9.15 — Вісім ро
сійських народних пісень А. Лядо- 
ва. 9.40 — Французька мова. 1 рік 
навчання. 10.10 -— Літературні чи
тання. М. Пришвін. «Калемдар при
роди». 10.50 — Прем’єра докумен
тального фільму «Один на один з 
часом». 11.05 — Новини. 11.15 — 
Прем’єра документального теле
фільму «Пісня табунника» 11.25 — 
«Чотири танкісти і пес». Худож
ній телефільм. 21 серія «Дім».
12.30 — Французька мова. 2 рік
навчання. 13.00 — Новини. 13.10
— Ритмічна гімнастика. 13.40 —
Мультфільми. 17.00 — Новини.
17.10 — «Ось такі чудеса». Ху
дожній телефільм. 18.15 — Ма
ленький нонцерт. 18.25 — Хокей. 
Чемпіонат СРСР. ЦСКА — «Хімік». 
У перерві — 19.50 — Вечірня каз
на. 21.00 — Час. 21.40 — Прем’єра 
художньо-публіцистичного фільму 
«Діти XX з’їзду». 2 і 3 серії. У пе
рерві — 22.35 — Новини. 23.35 — 
Всесвітні студентські Ігри. Баскет
бол. Чоловіки. Півфінал.

30 СЕРПНЯ
фЦТ (1 програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Грає 
лауреат Міжнародного конкурсу 
М. Безверхній (скрипка). 8.55 — 
«Михайло Ломоносов». Художній 
телефільм. Фільм І «Від надр сво
їх». З серія. 10.05 — Клуб манд
рівників. 11.05 — Мультфільми.
11.30 — «Ми розлучаємось, щоб 
зустрітися знов...». 15.35 — Спі
ває хор «Молдова» Держтелерадіо 
Молдавської РСР. 16.00 —«Задзер- 
калля». Документальний фільм.
16.35 — Музична скарбниця. Ро
манси П. Чайковсьного виконує 
Є. Нестеренко. 17.10 — Соціологія. 
Запитання • і відповіді. 17.40 — 
Концерт фольклорного ансамблю 
«Росіяночка». 18.00 — До початку 
навчального року. На запитання 
телеглядачів відповідає голова 
Державного комітету СРСР по на
родній освіті Г. Ягодін. 19.35 — 
Сьогодні у світі. 19.50 — «Михай
ло Ломоносов». Художній теле
фільм. Фільм 2 «Ворота вченості». 
1 серія. 21.00 — Час. 21.40 «Два 
життя, дві долі». Про народну ар
тистку РРФСР Л. Сухаревську і 
народного артиста СРСР Б. Теніна.
22.40 — Сьогодні у світі. 22.55 — 
Продовження передачі «Два жит
тя, дві долі». 0.05 — «Циган». Те
лефільм. З серія. 1.30 — Новини.
1.35 — Музичний ярмарок-клуб 
ділових людей Міжнародного те- 
лефестивалю «Сходинка до Пар
насу».

& УТ
9,00 — Новини. 9.20 — Програма 

«Братерство». Україна — Узбеки
стан. 10.05 — Фільм-концерт «Ма- 
нуснрипт». 11.10 — Село і люди.
11.40 — Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — «Екран молодих». 17.10 
_ Науково - популярний фільм 
«В саду Іероніма Восха».
17.25 — До 50-річчя Возз’єднання
Західної України з Українською 
РСР у складі СРСР. 18.00 — Муз* 
фільм «Молодії літа, що минає».
18.30 — «На Київській хвилі», ін
формаційний випуск. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — Опера
тивний пост «АК». 19.40 — Пер
лини душі народної. 20.15 Усім 
миром. Громадсько-політична про
грамна. 20.45 — На Добраніч, діти. 
21.00 — «Час». 21.40 — Чемпіонат 
СРСР з футболу «Динамо» (Київ)
— «Торпедо» (Москва), у перерві
— 22.25 — Вечірній вісник.
®ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Вос
креси — своє дожить хочу». Нау
ково-популярний фільм про В Ма- 
яковсьного. 9.15 — «По зарічній 
стороні. Вокальний цикл. 9.40 — 
Німецька мова. 1 рік навчання.
10.10 — О. Толстой. «Російський 
характер». 10.35 — «Професія — 
дизайнер». Документальний теле
фільм. 11.05 — Новини. 11.15 — 
Німецька мова. 2 рік навчання.
11.45 — Фільм — дітям. «Шістнад
цять дівчат з шістнадцяти міст». 
13.00 — Новини. 13.10 — «Відряд
ження». Художній телефільм. 1 се
рія. Прем’єра. 17.00 — Новини.
17.10 — «Листон в альбом». Ху
дожній телефільм. 18.35 — «На 
зорі було на ранновій...». 18.55 — 
Спортивна програма. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15— Всесвітні сту
дентські ігри. Баскетбол. Чолові
ки. Фінал. 21.00 — Час. 21.40 — 
Фільми студій союзних республік. 
«Відрядження». Художній теле
фільм. 1 серія. Прем’єра. 22.45 — 
Екран документального фільму. 
Прем’єра документального фільму 
«Розведені мости».

31 СЕРПНЯ
в, ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 —«Шно- 
ла Василя Скакуна». Документаль
ний телефільм. 8.55 — «Михайло 
Ломоносов». Художній телефільм. 
Фільм 2 «Ворота вченості*. 1 се
рія. 10.05 — Мультфільми «Приго
ди Мюнхгаузена». 1, 2 3. 4 сгрії.
10.45 — VIII Міжнародний фести
валь телепрограм народної твор
чості «Веселка». «Вічна молодість» 
(Румунія). 11.15 — «Охороняється 
державою». Документальний теле
фільм. 11.45 — Два життя, дві до
лі. 15.35 — Я. СібелІус. Концерт 
для скрипки з оркестром ре мі
нор. 16.10 — «Шанс». Докумен
тальний телефільм. 16.40 — Дітям 
про звіпят. 17.10 — Оркестр грає 
духовий. 17.30 — Мультфільми. 
18.00 — Імпульс. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — ..До шістнадця
ти і старші. 19.45 — «Михайло 
Ломоносов». Художній!? телефільм. 
Фільм 2 «Ворота вченості». 2 се
рія. 21.00 — Час. 21.40 — Камера 
дивиться у світ. 22 40 — «Гала
тея». ФІльм-балет. 23.35 — Сьогод
ні у світі. 23.55 — «Ииган». Теле
фільм. 4 серія. 1.20 — Новини.
1.25 — Творчий вечір Р. Паулса в 
Центральному концертному залі, 
ф УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Для ді
тей «Канал «Д». 10.50 — Худ.
Фільм «Закон відплати». 12.10 — 
Муз. фільм «Румба. вальс і мо
лодість». 12.40 — Новини. 16.30 — 
Новини. 16.45 — «Веселка». 17.10
— Естрадні мелодії. 17.30 — «На
родовладдя». 18.00 — До Днів літе
ратури та мистецтва України в 
Казахській РСР. Телефільм «Парк 
імені М. Горького». «Свято весни».
18.30 — «СОНЯЧНЕ КОЛО». ХОР

УЧ НІВ ЖРОВОГРАДСЬКОІ СЕРЕД. 
І НЬОІ ШКОЛИ № »• (Кіровоград).

19.09 Актуальна камера, 19,39 
І — Програма, присвячена початку 
і нового навчального року. 20Л5 —

На добраніч, Діти. 21.00 — «Чіас».
21.40 •— Молодіжна студія «Гарт». 
23.00 — Вечірній вісник.
ф ЦТ (11 програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Д. 
Лихачов. Я згадую...» Докумен
тальний фільм. 9.25 — Виступ ан
самблю пісні і танцю «Юність». 
9.50 — Іспанська мова. 1 рік нав
чання. 10.20 — М. Лєрмонтов. «Де
мон». 11.05 — Новини. 11.15 — 
Фільм — Дітям. «З кицьки все і 
почалося». 12.30 — Іспанська мо
ва 2 рік навчання. 13.00 — Нови
ни. 13.10 — «Відрядження». Ху
дожній телефільм. 2 серія. Прем’є
ра. 17.00 — Новини. 17.10 — «Ба
лада про комісара*. Художній те
лефільм. 18.15 — Мультфільм.
18.25 —• Сучасне п’ятиборство.
Чемпіонат світу. Чоловіки. 18.55 — 
Футбол. Чемпіонат СРСР. «Памір» 
— «Спартам». У перерві — 19.45 — 
Вечірня казка. 20.50 —Ф. Шуберт. 
Експромт до мінор. 21.00 — Час.
21.40 — Фільми студім союзних 
республік. «Відрядження». Худож
ній телефільм. 2 серія. Прем’єра.
22.45 — Новини.

пУтншЩ
1 ВЕРЕСНЯ

• ЦТ (І програма)
6.30— 120 хвилин. 8.35 — Доку

ментальні телефільми до початку 
навчального року «Кіровоград, 
учителю Едигею», «Школа на око
лиці». 9.05 — «Михайло Ломоно- 
сов». Художній телефільм. Фільм 2 
«Ворота вченості». 2 серія. 10.20 — 
Інститут людини. 11.20 — ...До ші
стнадцяти і старші. 12.05 — Мульт
фільми. 12.40 — До початку нав
чального року. На запитання теле
глядачів відповідає Г. Ягодін. 15.30 
— Прем’єра документального 
фільму «Піски, що горять». 17.00 
— Веселі старти. На приз клубу 
«Шкіряний м’яч». 17.45 — «Подо
рож в країну казок і пригод». Кі- 
ноконцерт. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Після страйку. 19.20 —- 
Виступ квінтету баяністів хору ро
сійської пісні Держтелерадіо СРСР.
19.40 — «Михайло Ломоносов*. Ху
дожній телефільм. Фільм 2 «Воро
та вченості». З серія. 21.00 — Час.
21.40 — Це було... було... 22.00 — 
Погляд 23.45 — Мультфільми для 
дорослих «Притча з ромашками», 
«Балкон». 0.05 — «Повернення Бу
дучая». Телефільм, 1 серія. 1.40 — 
Новини. 1.45 — «Кохані жінки». 
Фільм-концерт.
О УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Співа
ють діти. 9.50 — Док. фільм «Варі
ант». 10.10 — Концерт ансамблю 
пісні і танцю «Поділля». 11.10 — 
«Сім нот». 11.40 — Новини. 11.50 
— Молодіжна студія «Гарт». 16.30 
— Новини. 16.45 — Мультфільм на 
замовлення. 17.45 — «Сонячне
коло*. 18.30 — «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ*. 
(Кіровоград). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Кінопрограма до по
чатку нового навчального року.
20.15 — Грає джаз-нвінтет лід ке
руванням Петра Пашкова. 20.45 — 
На добраніч, діти. 21.00 — «Час».
21.40 — Худ. фільм «Доживемо до 
понеділка». 23.20 — Новини. 23.40 
— Світ поезії. Чилійська поетеса 
Габріела Містраль.
О ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — Нав
чальна програма. «Сказання про 
царицю ваз». Науково-популярний 
фільм. 8.35, 9.35 — Література. 5 
клас. Загадка. 8.55 — «Там, за па
смом синіх гір». Документальний 
фільм. 9.05 — Англійська мова. 1 
рік навчання. 9.55 — Іноземні мо
ви по телебаченню. 10.40, 11.45 — 
Світ, що нас оточує, 1 кл. Перший 
раз у перший клас. 11.05 — Нови
ни. 11.15 — Англійська мова. 2 

рін кавчання. 12.05 — <РаА‘с^ 
не пісня*. Фільм-концерт. 13.00 — 
Новини 13.10 - «Відрядження». 
Художній телефільм, з сетня' 
м’єра. 14.25 -
на. 17 00 — Новини. 1/.1® ~
лГ; затримується». Художній теле- 
фільм.₽18І5 - 3 наших фондів. 
Е. Гріг. Симфонічні танці- 1909 15 
«Чому слони?» мультф.льм. 19.15
— Держтелерадіо Узбецької 
20.00 — Вечірня казна. 20.15 
Ритмічна гімнастика. 20.45 ~ 
родмі мелодії. 21.00 — Час. 21.40 
Фільми студій союзних республік. 
«Відрядження». Художній теле
фільм. З серія. Прем’єра. 22.55 -- 
НТД. Інформаційний випуск. 23.10
— Сучасне п’ятиборство. Чемпіо

нат світу. Чоловіки.

2 ВЕРЕСНЯ
• ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.30 До
машня академія. 9.00 — «Михай
ло Ломоносов». Художній теле
фільм. Фільм 2 «Ворота вченості». 
З серія. 10.20 — І Всеросійський 
фестиваль учительських хорів. 
11.00 —- Батьківський день — су
бота. 12.15 — Народні мелодії.
12.30 — В країнах соціалізму.
13.00 — Переможці 14.00 — «На
прив’язі біля злітної смуги». На
уково-популярний фільм. 15.15 — 
Фільм — дітям. «Коли мами нема 
вдома». 16.20 — Концерт Держав
ного ансамблю пісні, танцю і музи
ки В’єтнаму. 16.50 — Обговорюємо 
проект платформи НПРС. «Націо
нальна політика партії в сучасних 
умовах». 17.25 — Улюблені пісні. 
18.05 — Телевізійний фотоконкурс.
18.10 — Планета. Міжнародна про
грама. 19.10 — Фільм режисера 
В. Жаліанявічюса. «Ніхто не хотів 
умирати». 21.00 — Час. 21.40 —
«Люди і манекени». Художній теле
фільм. Фільм 3. 22.45 — І Міжна
родний конгрес асоціації клубів 
«Що? Де? Коли?» 23.55 — Свято
моди у Римі... 0.55 — «Повернен
ня Будулая». Телефільм, 2 серія.
2.15 — Новини. 2.20 — «Співає
Андрій Миронов». Кінононцерт.
3.15 — Концепт камерного оркест
ру «Віртуози Москви».
> ут

9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічно 
гімнастика. 9.45 — «На хвилі
дружби». Музична програма за 
участю греків Приазов’я. 10.20 — 
Циркова програма. 11.05 — «Доб
рого вам здоров’я». Сільські лі
карні на Львівщині. 11.35 — Е. Фе
дотов. «Ілля Муромець та Соловей- 
розбійник». Вистава. У перерві —
12.10 Новини. 13.10 — А. Віваль
ді. Цикл Скрипкових концертів.
14.10 — Худ. фільм «Д’Артаньян і 
три мушкетери». 2 серія. 15.40 — 
До Днів літератури та мистецтва 
України в Казахській СРСР. Кон
церти майстрів мистецтв. 16.45 — 
Скарби музеїв України». 17.00 — 
Суботні зустрічі. І знову пролунав 
дзвоник. 18.30 — Концерт оркест
ру народних інструментів. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — «Нові 
імена». Музична передача. 20.45 — 
На добраніч, діти. 21.00 — «Час».
21.40 — Прем’єра відеофільму-ви- 
стави «Мартин Боруля». У перерві 
—■ 23.00 — Вечірній вісник.
О ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Сільсь

ка година. 9.15 — «Вчимося разом».
9.45 — К. Вебер. «Дивертисмент»
для гітари і фортепіано. 10.09 — 
Телестудії міст РРФСР. 11.05 —
Новини. 11.15 — «Раба кохання». 
Художній фільм з субтитрами.
12.45 —- Співуча бандура О. Стахі-
ва. 13.00 — Новини. 13.10 —
Мультфільм. 13.20 — Пісні циган 
Росії, 14.05 — Телевізійний музич
ний абонемент. 15.25 — Бомарше. 
«Шалений день, або Весілля Фіга
ро». Фільм-вистава. І7.00 — МВС 
СРСР повідоввляє. 17.10 — Продов-

ження фільму-вистави «Шалений 
8ень, або Весілля Фігаро». 18.25 — 

рем’єра документального фільму 
«Звинувачуються свідки». 19,30 -
«Георг Оте і радянська пісня». Му 
зичний телефільм. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 - ...До ш‘с™аД;
цяти і старші. 21.00 — Час. 21.40 
_  «Арена шалених». Художній 
фільм, вперше. 23.00 -вВІДлУ^н?: 
події тижня. 23.15 — Вільна бо
ротьба. Чемпіонат світу.

ШШ
ЦТ (І програма)

8.15 — Ритмічна гімнастика.
8,45 — Тираж «Спортлото», 9.00 — 
З ранку раненько. Розважально- 
пізнавальна передача для дітей.
10.10 — Служу Радянському Сою
зу? 11.00 — Ранкова пошта. 12 30
— Мультфільми. 13.00 — к,ноаФ’‘ 
ша 14.00 — Музичний кіоск. 14.30
— «Голоси». Документальний теле
фільм про життя і творчість А. Че
хова. 14.40 — VIII Міжнародний фе
стиваль т^пепрограм народної 
творчості «Веселка». 15.15 — Свя
та дитинг’за. З днем народженняі
16.55 — Телевізійний фотоконкурс,
17.00 — Сільська година. 18.00 — 
Міжнародна панорама. 18.45 —
«Жар-птиця». Мультфільм. 18.55 — 
Концерт Державного ансамблю піс
ні і танцю. Тувинської АРСР «Са
яни». 19.40 «Михайло Ломоносов». 
Художній телефільм. Фільм 3 «Для 
слави Вітчизни». 1 серія. 21.00 — 
Час. 21.40 —- Здрастуйте, лікарю!
21.55 — Футбольний огляд. 22.25 — 
«Чортове колесо». Музично-інфор
маційна програма. 23.55 — «Повер
нення Будулая». Телефільм. З і 4 
серії. 2.10 — Спогади про Арно 
Бабаджаняна. Концерт.
• УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 
гімнастика. 9.50 — «У неділю
вранці». Інформаційно-музична 
програма. (Кіровоград на респуб
ліканське телебачення). 10.50 — 
«Чиста криниця». Республікансь
кий телефестиваль дитячих фольк
лорних колективів. 11.35 — Нови
ни. 11.50 — «Живе слово». 12.30 — 
«Ви нам писали». Музична про
грама за листами глядачів. 13.00
— Мультфільм на замовлення. 

14.00 — Для дітей «Канал «Д». 15.30
— «Село і люди». 16.00 — «Слава
солдатська». 17.00 — Спортивна 
програма. Чемпіонат СРСР з хо
кею «Сокіл» — ЦСКА (Москва). «Те- 
леспортарена». 19.15 — Актуаль
на камера. 19.50 — Концерт заслу
женого ансамблю танцю УРСР 
«Ятрань». (Кіровоград на Республі
канське телебачення). 20.40 —
Реклама. 20.45 — На добраніч, ді
ти. 21.00 — «Час». 21.40 — Впер
ше на енрані УТ. Худ. фільм 
«Друг». 23.00 — Вечірній вісник. 
© ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай! 8.15
— «Арена шалених». Художній 

фільм. 9.35 — Держтелерадіо Тад
жицької РСР. «Памірські зустрічі».
10.45 — Грає оркестр народних ін- | 
струментів м. Прокоп’євська. 11.05
— Новини. 11.15 — Сучасне п’яти
борство. Чемпіонат світу. Чоловіки.
11.40 — Мультфільми. 12.00 — «Ве
лика нафта». Документальний те
лефільм. 13.00 — Новини. 13.10 — 
Про час і про себе. М. Лунонін. [
13.30 — Диригент Галина Криво- | 
шапко. 14.00 — Якщо вам після... 
14Л5 — Кінопубліцистика союзних 
республік. Прем’єра документаль- | 
ного телефільму «Колиска». 15.45
— «Лицар музики — Георг Оте». |
Фільм-вистава. 16.45 — «Сибір на І 
екрані». 17.90 — Новини. 17.10 — 
Кіносерпантин. Дубль-1. 20.00 — 
Вечірня иазка. 20.15 — Вільна бо- І 
ротьба. Чемпіонат світу. 21.00 — І 
Час. 21.40 — Здрастуйте, лікарю-
21.55 — Кіносерпантин. Дубль-2. І
22.40 Це хвилює світ. 22. 55 —1 
Кіносерпантин. Дубль-3.
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У КОЛІ МУЗ 8

Ви замовляли 
пісню

Плесните колдовства
8 хрустальный мрак бокала. 
В расплавленных свечах 
Мерцают зеркала... 
Напрасные слова
Я выдохну устало.
Уже погас очаг,
В нем теплится зола.

ПРИПЕВ;
Напрасные слова — 
Виньетка ложной сути.
Напрасные слова 
Нетрудно говорю. 
Напрасные слова...
Уж вы не обессудьте, 
Напрасные слова, 
Я скоро догорю.

У вашего крыльца
' Не вздрогнет колокольчик. 

Не спутает следов
Мой торопливый шаг.
Вы первый миг конца 
Понять мне не позвольте. 
Судьбу напрасных слов 
Не торопясь

Придумайте 
О нежности
Где смятая трава 
И запах васильков.,. 
Россыпаным драже. 
Закатяться столетья 
Напрасные слова, 
Напрасная любовь.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

На шалений успіх 
публіки гастролерам 
варто. Стає звичним 
зали театру і філармонії, і журиться ду
ша, коли дивишся, як заїжджі зірки су/А 
лінно намагаються пробити своїм світло* 
напівтемряму місцевого естрадного об 
рію. Така ситуація випала і на долю Лі- (' 
лії Сандулеси, заслуженої артистки УРСР, 11 
солістки групи «Селена» Чернівецької 
філармонії. Єдине, що залишалось їй тд/7 
її колегам — ні, не відробляти свій хліб’ р 
— кинути музичний букет з український, 
молдавських та російських пісень до ніг 
справжніх прихильників естрадного мис- І 
тецтва.

Лілія народилася і виросла в молдав
ському селі Моршинці на Буковині. Бать
ки її працюють у колгоспі. Вся її велика 
родина, як пояснила артистка, співуча, 
особливо полюбляє народні пісні. Ць-ому 
ансамблю, очевидно, потрібен був керів
ник, напевно, тому Лілія одержала фах 
хоров-ого диригента. В її перспективному 
плані вдосконалення професійної май
стерності — інститут культури. А за пле-

КОСТЮ-

Ян 
на' 

іг, *оТ°

чима — гастролі, зйомки в кількох про
грамах на Центральному та Українському 
телебаченні, участь в чотирьох відеоклі- 
пах, де вона записала пісні Олега Сло- 
боденка («Синьока чаклунка»), Геннадія 
Татарченка («Золоте весілля»), Володи
мира Бистрякова («Гончарний круг») і

Анатолія Кизяка 
(«Оспівуємо любов»). 
До речі, співачка по
дарувала їх нашим 
слухачам.

Незважаючи на за
вантаженість (репети
ції, концерти, пошук 
репертуару,
мів) артистка знахо
дить час для читання, 
її улюблений пись
менник Ремарк, а се
ред періодичних ви
дань — журнал «Эхо 
планеты». Уважно 
слідкуючи за подіями 
в Молдавії, Лілія 
вболіває також і 

за мирне вирішення національних про
блем.

У творчій манері Сандулеси поряд з 
мовою фольк- та синтез-року відчуваєть
ся вплив виконавських шкіл Софії Рота
ру, Ніни Матвієнко, Марії Бієшу.

Л. РОМАНОВ.

Більше року на сторінках газет не було 
жодної вісточки про одну з провідних 
груп тяжкого року «Черный кофе». В 1987 
році група за підсумками хіт-параду 
«Звукові доріжки» була названа групою 
року. В 1988 році «Черный кофе» посів 
третє місце.

Останні концерти колективу в Москві 
відбулися о березні 1988 року. Тоді ж 
практично .була готова фонограма другого 
альбому. Деякий час група виступала є 
програмі Ованес Мелик — Пашаєва.

Восени минулого рону Дмитро Варшав
ський і Ігор Куприянов вирішили тимча
сово припинити концертну діяльність, щоб 
закінчити роботу платівкою, умовна
назва якої «Вільному-воля». До неї увій
шли пісні Варшавського і Купріянова на 
власні тексти і вірші Олександра Шагано- 
ва.

Під кінець минулого року сформувався 
новий склад. Крім двох ветеранів, у ньо
му зараз виступає Борис Долгих (клаві
ші), Андрій Перцев (у минулому барабан
щик групи «ЭВМ»), гітарист Ігор Андрієв. 
Музика колективу стала більш мелодій
ною, багатшою на оранжировки.

Фото Д. ТКАЧЕННА.
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Можна! І Луцький мо
лодіжний центр, ком
сомол зробили перший 
крок. Вони, не зважаю
чи на всілякі бюрокра
тичні перепони, збира
ють під своє крило но
вітніх кобзарів - бардів 
з усіх-усюд нашої Ук
раїни. І уявіть собі, без 
попереднього прослу- 
ховування, на свій страх 
і ризик, не радячись «з 
вищестоящими» випус
кають всіх на велику 
сцену.

Луцьк, кіноконцерт
ний зал «Москва» вміс
тив 800 чоловік, 9 черв
ня 1989 року, 
не. Звучать 
фестивалю. І 
сцені всі 24 
кожен, як потім 
стало зрозумілим,

21 годи- 
позивні 

ось на 
учасника, 

уже 
не-

повторна особистість.
Концерт тривав

3-ої ночі. < 
витав межи людей, 
рив серце, 
сльозами очі, 1 
каскад почуттів.

Хто ж були ці 
різні автори і виконав
ці? Це і незбагненний і 
загадковий Василь
Жданкін (Львів). Це і 
група бардів із львів
ського театру «Не жу
рись» на чолі із Андрі
єм Панчишиним, ко
зацько - громогласний 
Едуард Драч із Черкас, 
лірично - революційна 
Маруся Бурмака із Хар
кова, Г,, 
тежний Олег Покальчук лон, 
із Луцька. Не буду текціонізм. 
втомлювати читача пе- Будь ласка, 
рерахуванням інших Таллінського

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

оваціями 
продовжувалося 

наступного дня у 
а потім по ра- 
був повний ан- 
червня на лауре- 
концерт

роки я 
на зсіх 

авторської 
Києві, 
Дніп- 

Дніпро- 
Кірово- 
нашого 

клубу 
і

учасників фестивалю, 
лише зауважу, що 
Центральну і Східну 
Україну представляли: 
/Ааруся Бурмака (Хар
ків), Едуард Драч та 
Андрій Мороз (Черка
си), Віктор Титов (Жи
томир), Володимир Сте- 
пашко (Київ) та я (Світ
ловодськ).

І шаленів 
зал. І 
все це 
Ковелі, 
йону. І 
шлаг 11 
атський 
валю.

За останні два 
побував майже 
фестивалях 
пісні: у Одесі, 
Харкові, Полтаві, 
ропетровську, 
дзержинську, 
граді. Члени 
Світловодського 
«Тет-а-тет» побували і 
на Всесоюзних Таллін
нському та Грушинсько- 
му фестивалях.

На сьогодні рух клу
бів самодіяльної пісні 
переживає серйозну 
кризу. Причина — зне- 

буремно - бен-- Цінення цінностей, шаб- 
байдужість, про- 

. Докази? 
Очевидці 
фестива-

лю, мабуть, зараз зга
дають, як дехто зай
мався прямим протек
ціонізмом, яке там бу
ло ставлення до нашо
го Едуарда Драча із 
його піснею «Віддайте 
мову!» Він знайшов у 
собі мужність витрима
ти всі моральні знуща- 
ня до кінця: його 
ню дехто свавільно 
реставив. А смітник
розпуста на Таллінсько- 
му фестивалі хіба не 
підкреслюють кризу ру
ху взагалі? Я бачив, як 
тяжко доводилося Ма
русі Бурмаці на фести
валях КСП. Зверхнє, по
блажливо - саркастичне 
ставлення до українсь
ких авторів.

Велика 
веденні 
луцького 
Чудовий 
курсії по Луцьку, прек
расне ставлення до нас 
—. це сприяло доброму 
настроєві. У Свмтловод- 
ську. до нас із розумін
ням ставиться міськком 
партії. Оплачує відряд
ження на фестивалі 
міськком комсомолу, 
відділ культури. До ре
чі, така картина не ти
пова: у Кіровограді від
носини клубу авторсь
кої пісні із обкомом

комсомолу оажають 
бути кращими. Бо су
сіднього з нами, кре
менчуцького, вже не іс
нує. Це і підтверджує 
думку про кризу руху 
КСП. «Американізація», 
яка поширюється у на
шій країні зараз, може 
знищити все, якщо їй 
не протиставити сеоє 
рідне, грунтовне, корін
не.

Будемо 
що ми це 
не тільки 
але й діяти, 
збагачувати рідну мову 
і національну культуру. 
Не пориваю з КСП — 
але роблю після Луць
ка поворот — у рідне 
русло української ав
торської пісні, бо бачу 
нові береги, відчуваю 
себе потрібним.

Впевнений — нас бу
де багато. Спасибі 
тобі, «Оберіг-89»!

Володимир 
ДАВИДОВ, 

філолог, член клубу 
авторської ПіСНі 
«Тет-а-тет».
м. Світловодськ.
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