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Учора в Наталочки

МОМОТ у житті буп перший

градської середньої школи № 16. Перше в житті перше
для Наталочки — святкових і буденних, зустрічаючих

вчорашній день запам’ятається

шкільний день.

вересня,

Вона стала першокласницею

Кірово*

перший дзвінок... Скільки їх ще дзвенітиме

і прощальних. Довга ти

шкільна дорого Та можливо^

їй особливо. Хай же стане він початком світлих шкільних років, хай вчите

лі у неї будуть добрими та »мудрими.

(
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популярний шляПам’ятаєте
гер 60-х років про чорного кота?
Жил да был черный кот за
углом,
Н не ладили люди с котом;
Говорят, не повезет,
Если черный кот дорогу
перейдет,
Но пока наоборот —
Только черному коту и не
везет.

ХРОНІКА ПОДІЙ

ПРЕС-ЦЕНТР
ПОВІДОМЛЯЄ

СЕНСАЦІЯ?

«ВИ ДИВИЛИСЬ ЧУМАКА?»

Я згадала
цей
невибагливий
віршований сюжетик у зв’язку з
тим, що в основу його лягла по
ширена
прикмета:
перебігла
кішка дорогу — буде невдача. А
чому? Пояснення
виявилося не
сподіваним.
Як і багато інших,
до речі, теж.
Виявляється... Але
про це згодом.
Спершу,
мабуть, про те,
як
журналісти «Молодого комунара»
стали учасниками наукового екс
перименту. У номері «МК» за 12
серпня
уже повідомлялось про
перебування у Кіровограді вченого-геолога з
Києва Зої Митрофанівни
Гречишникової,
про уні
кальні біофізичні можливості цієї
жінки.
Уже три місяці вона зі
своїми
колегами веде у Kiposoграді розвідну корисних копалин
Ним кометодом «лозоходства»,
ристувалися
люди
4000
вже
тому, але в наш час
років
до
нього довго ставилися скептично,
і тільки зовсім
недавно геологіч
на група під
керівництвом 3. М.
Гречишникової
одержала офіцій
ний
дозвіл вести розвідку
цим
методом.
Звичайно, лише після
ряду своїх
геологічних перемог,

буває,
досягнутих, як це часто
ентузіазмові,
завдяки
власному
одержимості.
настирливості
й
її
нолеги
Зоя Митрофанівна іі
мають
рідкісний дар — уміють
слухати
невиди

слухати землю,
му"
звичайної людини пуль
му для
сацію струмів землі з допомогою
антенки з лози чи будь-якого меме
талу і власної сильної біоенерге
тики.
Уже багато років Зоя Митрофа
нівна вивчає за допомогою своєї
антени не лише надра землі, а и
біофізичний
феномен
людини,
властивості
біополя всього жи
вого. Детальніше про це ми зби
раємось повідати читачам
в од
ному з найближчих
номерів. Ви
являється,
все живе, і
навіть
предмети, що нас оточують, мають
свою енергетичну оболонку. І бу
ває ця оболонка — біополе — двох
зарядів, позитивного^ негативного.
Людина, як дослідила 3. М. Гречишникова
зі своїми
колегами,
є дипольною. У 90 процентів лю
дей верхня частина (до паху) біо
поля заряжена плюсом, а нижня
— мінусом. У решти все навпаки.

А тепер
про
експеримент,
що провели в редакції наші гос
ті кандидат геолого-мінералогічних наук Зоя Митрофанівна Гре
чишникова та її колеги-біолокатори Тетяна Дмитрівна Клименко
та Анатолій Микитович
Тарасов.
Після тригодинної розмови вони
з допомогою
своїх антенок пе
реміряли
біоенергетичні заря
ди усіх
присутніх
на зустрічі
журналістів. І що ж? У багатьох

власне біоенергетичне поле має
мінусовий
заряд. Тому лікувати
він повинен тільки таких же мі
нусово заряджених.., А 90 про
центів людей
плюс,
Наші
спостереження поки що з стадії
експерименту, але ми повідоми
ли про
нього в Києві і збирає
мось повідомити в Москві.
Але що ж робити тим, хто їх
приймає протягом тривалого ча-

експерименту біополе
учасників
перезарядженим: мівиявилося
плюс-мінус).
нус-мінус
(замість
■■
_нлм;я
в чому справа? Зоя Митрофанів

на одразу запитувала:
телевізору
__ Ви дивитесь по
сеанси Чумака?
було
Виявляється,
серед нас
багато пацієнтів тепер уже відо-»

мого на всю країну екстрасенса.
Майже
кожен перед
роботою
намагався на 5 хвилин розслаби
тись біля телеекрана або хоч ви
пити «живої» води.
Як недавно
пояснив в «Советской культуре»
механізм своїх сеансів сам Ал
лан Володимирович, він якраз
реставрує біополе пацієнтів сво
їм впливом. Не лікує хвороби, з
прибирає те,
що їх спричиняє.
Чумак вважає, що при народжен
ні енергетична
структура люди
життєві
ни йагадує
кулю. Але
---------несподіванки,
стреси ; хвороби
«кулі»,
порушують
цілісність
впливу
А
він
силою
свого
реставрує
деформоване хворобою біополе людини.
— Енергетичне поле Чумака,
Зоя Митрофанівна,
— говорить
Він дуже силь-г- надзвичайне,
ний екстрасенс, Але не вважаючи себе істиною в останній інсхочу попередити:
його
танції,

су? Про це ми розповімо у бев
сіді з М. Г. гречишииковою
одному з наступних номерів газети.

А про чорного кота? Думаю, багато
читачів розшифрували цю
і людиприкмету самі. Кішка, як
г
\
До
того
на. істота дипольна ( :).
їж мас сильне енергетичнеJ поле.
ПеребІГйС
Тому,
ноли
раптово
гз
вам дорогу,
то тим самим ври
вається у ваше біополе і забирає
часточну
вашої енергії на себе,
або ж віддає
свою — дислячисо
для кого
це було несподіваніше
-- для вас чи для коуа. Хто біль
ше злянався
такої
несподіваної
зустрічі
той і втратив
частину
свого
біополя. А значить, хтось
із оас пішов далі з неповним біо
енергетичним каркасом, і можли
во саме Цієї
енергії не
достає,
щоб
довести
якусь
намічену
справу до кінця.
Не треба забу
вати, скільки разів ми самі пере
ходимо дорогу один одному про
тягом ДНЯ. Тож чи варто грішити
тільки на кота?

ОНУФРІЇВСЬКИЙ
РА
ЙОН. «Блискавки», які в
період
минулих
жнив
випускались
у колгоспі
імені XX з'їзду КПРС, не
Л. ЯРМОЛЕНКО.
раз
повідомляли
про
ударну
працю
комсо
мольсько - молодіжного
екіпажу «Ниви» в складі
комбайнера
Сергія Іваненка,
його
помічника
Дзвінок до редакції
Сергія Полохова та
шо
фера
Володимира Марченка.
Всього вони на
Можливо,
хоч ви нам допомоНадія
Олександрівна Бугайова,
—
молотили і перевезли на <> жете, — схвильовано звучав у трубНас тільки обіцянками годують, мовляз, ось приведемо в порядок сквер,<
тік 82.00 центнерів зер ?> ці жіночий голос, запрошуючи пред<< ставника редакції на сходку жителів
відкриємо кафе, потім і за спецаїдна.
?> 20-го квартального комітету обласноділ візьмемося. То це може не одна г
Після завершення зби $ го центру.
п ятирічка пройде!
Живою
ілюстрацією
слів
Надії С
Яка ж
допомога потрібна
була
рання хлібів обидва Сер §
Олександрівни і н
сусідіс став п я>> мешканцям
Нової Некрасівки
від
гії У стислі строки підго
ничка,
що
невідомо
звідки
з
’
явився
З
«Молодого комунара»?
Вияснити це
тували до
роботи буря
під нущем. Солодкий сон його скоро З
довелося відразу, тільки потрапила у
порушив
правоохоронець, а учасни- ?
сквер
імені Павлика Морозова
де
козбиральний комбайн, А
ки зборів скрушно хитали головами: ,
й відбувалася сходка.
Володимир
швидкісни
ось так завжди. Не хочуть люди че- '
Зазначимо, то иули звітно-виборні
ми рейсами перевозить з
кати реставрації
скверу. Та й
яка
збори
квартального комітету і то
реставрація!
Судячи з того, як ста
вариського суду. Забігаючи наперед,
поля до силосних споруд
виться до скверу імені Павлика Мо
скажу, що і квартальний комітет, і
зелену масу.
розова організація, у відомство якої
» товариський
суд залишилися тими
НОВОАРХАНГЕЛ Ь С Ь- •ї ж. Чи означає це,
передано сквер, — ТОМ — жителям
що жителі кварсправді доведеться ще не одну п’я
КИЙ РАЙОН. Після закін »тальпого комітету майже одноголостирічну чекати. Єдине, що
зробив
результативність рочення
виробничої прак << но визначили
ТОРл, — поселив у будиночку, що у
» боти комітету І суду? Означає. Квартики буде що розповісти в
сквері
зовсім
для
інших
цілей,
сто
тальний комітет працював на повну
рожа і
влаштував вольєр для
со
Торговицькому
СПТУ $ силу. А ось
щодо
результатів...
бак
—
ТОМ
збирається
готувати
його
учневі
Олегу Ба- <.< Справа в тому, що не від нього заюних прикордонників. Для цього йо
>? лежить наведення
порядку у мікрощицькому. Цьогорічне лі « районі. Тому й покликали жителі на
му потрібен саме сквер імені Павли
ка Морозова, традиційне
місце від
то
надовго
збережеть >> свої збори представника преси і міспочинку великого і дружного мікро
<<
цевої
влади
в
надії,
що
їм
допомося у
його пам’яті:
він
району.
>> жуть навести цей порядок. ІІредставвперше самостійно вивів «ник Кіровського райвиконкому А. К.
Образи жителів зрозумілі, бони не
мають нічого проти юних прикордон
ретельно нотував прона кукурудзяну
планта $ Навроцький
ників,
але справедливо вимагають
пообіцію
силосозбирального % позиції і вимоги громадян.
звільнити
сквер і повернути
йому
?? цявшп все в точності
доповісти кекомбайна КСК-1С0. Робо << рівництву райну.
той
вигляд,
що він мав у минулому.
Будемо сподіватпУ ТОМІ, однак,
до вимог громадян
тою
юнака у
колгоспі
ся, що до голосу
активістів у райне тільки не прислуховуються, а вза
виконкомі
прислухаються.
Не так
Імені Гагаріна задоволе
галі ставляться
зневажливо. Прове
<? багато вимагають
жителі приватноні,
відмічають його ста <$ го сектору Нової Некрасівки. Всі ці
дення суботників
жителями 20 мік
рорайону
у
ТОМІ
зустріли відвертим
ранність,
прагнення
не
вимоги
сформулювала голова кварцинізмом:
«Ми вас не просили*. Про
$
тильного
комітету
чи,
як
її
називатільки добиватись
висо
все це з болем і обуренням говори
ють, квартальна Ґ. К. Балан, висловкого
виробітку, а й за
лося на зборах. І не тільки про це.
лювали
також одна з
активісток
У 20-го квартального комітету чима
безпечувати
належну « Н. 0. Бугайова,
жителі району різло проблем. Зокрема, з дільничним.
« ного віку і інтересів.
Найголовніша
якість збирання.
Не кожен житель кварталу знає сво
вимога
— закрити спецвідділ. ЖитБОБРИНЕЦЬКИЙ
РА »<’? тя
го дільничного
С. В. Бордіяна в об
немає від алкоголіків,
хуліганів,
личчя.
До речі, до цієї служби КіЙОН.
Сім’ю молодого « іцо збираються у спецвідділ ледве не
ровського РВВС не тільки у жителів
подружжя
Володимира » з усього міста.
20-го квартального комітету претензії.
— Нуди ми тільки не зверталися.
та Тетяни Пирогових
у $ □ усі інстанції писали, — говорила
/
В. ЛЕВОЧНО.
радгоспі
імені Свердло
ва
називають механіза
торською. Володимир ус
Борис Тертичний, механізатор першого класу з Турії Нововеньному «Доні-1500»: намолотив 15 тисяч центнерів
хліба.
миргородського району й сам не помітив, як опинився
з
пішно
освоїв
потужний
Сільські трудівники
області дружно відгукнулися на про
центрі
уваги чималого
гурту механізаторів, що з’їжджалися
«Дон-1500» і цього року
хання
болгарських побратимів надати їм допомогу у завер
того дня з усіх районів області.
Він не приховував радості:
виборов першість у зма
шенні комплексу польових робіт.
У Варнеиську область від
адже ось це відрядження до Болгарії — побачення з юністю,
правилось
сто посланців механізаторських
нолентивів
—
можливість зустрічей з друзями, яких у нього там чимало’.
ганні серед жниварів гос
трактористів, комбайнерів, технінів-механінів, шоферів. Вони
Захоплено згадує про дні спільної роботи з болгарськими ко
подарств. Постійно висо
візьмуть участь у збиранні пізніх нультур, проведенні сівби
легами в агропромисловому номплексі села Крушани. В 1976
озимих.
”
кого виробітку на транс
році трудився там інструктором по впровадженню нової тех
Ядро загону механізаторів (а до ногьо увійшли в основному
ніки. Сам працював і навчав другарів експлуатувати комбайн
портуванні
різних ванта
механізатори
першого
класу)
енлали
вихованці
міжнародного
«Колос»,
інші
машини.
Газета
«Работническо
дело»
надруку

жів добивається і
його
клубу механізаторів «Кіровоград-Тоябухін»,
створеного з
вала тоді нарис, вмістила його фото в колі болгарських хлі
дружина,
яка
працює
боробів.
ініціативи
комсомольців наших поріднених областей. За два
десятиріччя діяльності він перетворився у постійно
діючий
трактористкою.
— Тямущі хлопці, вчити таких — одне задоволення, — з
центр
пошуну шляхів підвищення культури
землеробства,
ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ
РА
неприхованою гордістю розповідає Борис Іванович. — Оволо
прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських
дівали новинками швидко. А потоваришували як, тому як тіль
ЙОН. Кожного дня у занультур, став справжньою
школою хліборобського
досвіду,
ки довідався про комплектацію загону, відразу ж попросився
готконтору, на
прилавки
академією майстрів своєї справи. Таких
як Анатолій Криш
до нього.
таль
з
колгоспу
імені
Шевченка
Гайворонського
району
Мимагазинів
з
колгоспу
Розповідь ветерана механізаторської гвардії уважно слухає
кола Солонченко з колгоспу
імені Леніна
Кіровоградського
імені
Шевченка посту
Павло Мироненно. Він — студент Унраїнської сільськогоспо
завзятих хліборобів, яким примнопає 4—5 тонн помідорів,
дарської академії. Та може працювати й комбайнером. Щоліта
жувати славу і традиції спільного поля дружби.
•НИИНПШИ» ІІІІІІІІІІІІІЩ^ під час канікул збирає врожай на полях рідного нолгослу
солодкого перцю, бакла
На
знімку:
студент
І
хлібороб
Павло МЙро^нко.03''1’”'^4
«Родина» Новомиргородського району, вже й у Казахстані на
жанів,
іншої
вітамінної
жнивах побував. Ось і нині відмінно потрудився вдома на ноФото І. ДЕМЧУКА.
продукції. Всього госпо
дарство
вже
продало
державі майже 200 тонн
овочів. У їх збиранні ра
...Ця машина
з мурманським номером патрульній
службі
Публінації,
зом з
членами город ДАІ здалася підозрілою. І недарма. При перевірці у багажни
ку
знайшли
чималу
кількість
конопельки!
Машину
опечатали,
ньої бригади,
пенсіоне
мені
на ле
Публікації,
пасажирів і водія (двоє з Мурманська, один — кіровоградець)
рами активну
участь бе притягли до відповідальності.
тучнах,
які особли
Матеріали, відзначені на
але тобі
во не спо
руть і
Гульшат ШадмаЗа тиждень з 21 по 28 серпня випадки затримання нарко
редакційних летучках (залиш ті
найбільше
добалися
з них, які теж вважаєш кращими)
нова, Олена Головко, Ла манів не поодинокі. Тільки в той день, ноли були затримані
припали
мурманські наркомани, по місту в результаті акції УВС обл
риса
Горбаченко,
інші виконкому спільно з райвідділами ППС і ДАІ трапилось 5 ви
До душі
старшокласники
Знам’- падків затримки наркоманів.
Статистина злочинності за цей час така: всього по області
янської міської СШ № 2
здійснено 84 злочини і 29 пригод.
та Іванковеиьиої школи.
В оперативному зведенні графа «вбивства» порожня. Але в

С XОДКА

КРИМІНАЛЬНА ХРОНІКА

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН ЗА СЕРПЕНЬ

«молодий
КОМУНАР»
2 вересня 1989 р.

кількох випадках нанесення тяжких тілесних ушкоджень за
кінчилось смертю потерпілих. Наприклад, в Олександрійсько
му районі громадянин на підставі
ревнощів наніс тяжкі ті
лесні ушкодження своїй співжительниці, від яких вона помер
ла. В Онуфріївському районі чоловік наніс тяжкі тілесні уш
кодження дружині, що теж спричинило смерть.
За вмазаний період в області порушено кримінальні справи
з приводу 2 згвалтувань. Трапилося 6 пограбувань, 16 нрадідш? держаоного майна, 32 крадіжки приватного майна громаЛітня жінка з Кіровограда знайшла у письмовій
скриньці
чплп3 3 погР°зами на адресу її 5-річної внучки і вимаганнями
1000 нрб... З цьго приводу ведеться розслідування,
З чоловіки загинули,
17 отримали травми а результаті
дорожно-транспортних пригод.
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АД СЕЛОМ,

що в

долині,

над садом, над степами про
йшов теплий літній дощ.
Дівча... .....ип
Н'
МПп
--- крилах, верталися
з
та, мов на
роботи. Трохи втомлені, бо
зміна була не з легких. Але ще
й
Досі г~7
_
перед ними усміхнений ДИректор заводу:
— Вітаю вас, товариші! Маємо
перші сто тисячі
Перші сто тисяч цеглин — як
їм не радіти? А
втім, поверне
мось у минуле. Десь два десятроків тому у НовомиргородЧ^Аькому районі рознеслась
,____ ._____ .» нови~ на -— у /
Канежі, в колгоспі імені Леніна
сг.:
споруджують невеликий цегельний
...5 заеод.

Зразу ж
знайшлися і скептими: чи ж
_____ _
колгоспові
виробляти

цеглу? У нього
_. - інші
----- і завдання —
думати проі
землю, турбуватися
про хліб,
М.
‘
молоко, м'ясо. Тодішній секретар
партійної організації колгоспу
Андріи Матвійович
Хлспенко де
міг і
як міг твердив інше.
Завод селу потрібен,
завод дасть усім багато хорошо
го... Людина мудра, учитель по
професії, він на диво органічно
' лов язував червону цеглу із зер
ном і м'ясом, врешті - решт
з
майбутнім села.* Він твердив, що
пора вже й
колгоспникам жити
по-людськи, пора
перебиратись
із глиняних
скособочених хатин
під ветхими
солом’яними даха
ми в добротні будинки.
Завод почав діяти. І
справді
через рік у Канежі і в сусідніх

колгоспу Леоніда Петровича Кудименка.
Він охоче
ділиться
своїми думками,
— Якщо уважніше подивитися
на село, то проблема збільшен
ня виробництва
зерна, молока,
м’яса
невіддільна від
нашого
заводу.
(Як не згадати добрі,
мудрі
пророчі слова ветерана Великої
Вітчизняної, ветерана праці учигосподаря
теля
Хлопенка,
і
комуніста,
колишнього
секре
таря партійної організації!)
— Тепер мода на підсобні про
мисли, — продовжує голова. —
Але наш
завод далеко не під
собний
промисел. Його віднов
лення
пов’язане з відрадними
змінами, що відбулися за остан
ні роки. І серед них визначальна
— люди менше залишають село,
дехто з тих, що виїхали з нього
раніше,
повертаються
назад.
Щоб трудитись на полі, на фер
мах. Все це так чи інакше пов я—
зано з житлом.
Людині потрібен такий будином, щоб у ньому
було й тепло, й зручно, й поосторо. Та споруджуємо ми м грзмадські, господарські будівлі. А
для цього потрібна цегла, бага
то цегли. Де
діставали, звідки
привозили її раніше? Діставали
де тільки могли. В Новомиргороді, Світловодську,
Кіровограді,
Кривому Розі.
Не завжди в до-

ж ще й на обійсті звести сарай,
змурувати льох. Поділіть 2 міль
йони на 20 тисяч. Скільки можна
спорудити будинків для механі
заторів,
тваринників,
для мо
лодих сімей! А одночасно й для
відродження села, для того, щоб
виконати програму партії — да
ти до 2000 року добротне житло
всім трудівникам.
Він ще раз повертає цеглину в
руках і усміхається:
— Я не
поет і не романтик,
Але й я з повним правом скажу:
е оцій цеглині і врожаї, і зерно,
й молоко, і майбутнє Канежа
— Леоніде Петровичу!
Зна
чить, завод уже діє?
— Діє на повну потужність.
•— І що ви маєте на сьогодні?
— Вже є перші сто тисяч цег
лин. А втім,
пригадуєте
при
слів’я: «Краще раз побачити, ніж
сім разів почути?».
Вони що — змовились зі Стогулом?
З —

А ПІВНІЧНІЙ

околиці села,
понад яром — сад, на східній — завод,
його цехи, скла-

Н

селах на місці вгрузлих стінами
в землю глинянок-мазанок поча
ли зводити ошатні просторі бу
динки з добротної цегли місце
вого заводу, а в своєму і навко
лишніх
колгоспах
господарські
'флдівлі. У перший же рік підпри
ємство себе повністю
окупило.
За його продукцією
створюва
лись черги, приїжджали люди з
Панчевого,
Шпакового, Веселівки, Осипної. Бо ж і ціна доступ
на — тридцять п’ять карбован
ців за тисячу, і цегла така,
що
МОЛОТОМ не розіб єш.
Та... Ні, недарма ми говоримо
яро роки застою. Не минули во
ни й Канежа. Змінювались керів
ники, змінювались погляди.
їх
ніби не цікавило те, що на полях
“
шо
ко
_
знижувались врожаї, те,
яись гектар давав триста центне
ледве
рів цукристих,
а тепер
--------сто, що падали
надої, ЩО молодь полишала село і ПОрОЖИ’ЯИ
ьулиці.
с* ^двір’я, зникали кхтки.
____ припинив
своє існування.
Завод
..з переконували: не до ньоУсіх
>, мовляв, людей на інші ділянго,
не вистачає, є важливіші проки
блеми.
Склади, інші підсобні примірозібрали,
зруйнували,
щєнн я
звалищах опинилися преси та
на
____
---------. «ь<.І«иплгЧ
інші механізми,
лишилася ТІЛЬКИ
випалювальної печі, та й
будова
видко заросла бур’янами.
ВОНС* ш
героїні моєї
розповіді
Тоді
Лариса --»
та Люба лише ходили в
суху погоду кіс.-ппостежкаДИТСаДОК. В Суху
в негоду по невилазній баг
нюці. і наш
Андрій Матвійович
з
тривогою і печаллю дивився
на село: що то з ним буде завт-

ра?..

X
ОСЬ цього року знову нови
на — У колгоспі імені Лені»
відновлюсться цегельний зана <
₽©Дпарткому
колгоспу
Секретар
парткому колгоспу
Володимир Миколайович Стогуп

І

жартує:
— Розповісти Про завод? Зна
єте прислів'я:
краще раз поба
чити, ніж сім разів почути.
Звичайно краще Отож іду у

КаніжАдміністративний
будинок.
Другий
поверх, кабінет голови

вирішили відновити свій колгосп
ний цегельний завод. Нас зразу
ж підтримали
і райком партії,

ПЕРЕБУДОВА!
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

4,—

ИНІ НА вулицях Канежа чи
мало нових будинків. Але є
ще и
чимало «шевченківських»
хатин,
навіть зі
солом'яними
стріхами. Нові будинки не зва
ляться з неба. їх треба споруд
жувати самим. І тепер для цьо
го є чудові місцеві
матеріали!

Н

12 чоловік. Колектив цегельно
го заводу зовсім невеличкий.
і
ось тепер згадалися слова Кудименка. Майбутнє Канежа — йо~
го молодь. їй жити тут і працювати.

проводці
інженер-електрик
Олександр Петрович Байбароша.

Директор заводу Григорій Пи
липович Панін в долині, в яру.

Разом з трактористом Михайлом
Петровичем
Ткачем вибирають
місце, де
копати колодязь: по

— І як
вам, подобається ця
робота —
вагонетки, штабелі,
цегла щодня, зранку й до вечо
ра?

ЗАПИТУЙТЕ —
ВІДПОВІДАЄМО

— Як же вас, Ларисо й Любо,
прийняли після
повернення? Не
глузували: мов, налітались, по
пробували, що таке довгі карбо
ванці?

Дівчата відповідають просто:

і райвиконком, і АПО. Коли по
чали роботу по відновленню під

— Ось поживемо, порадимось
женихами.
Напалимо цегли,
спорудимо собі палаци — не з
лободи та рогозу, як у пісні.,.

приємства, велику допомогу на
дало багато організацій району,
зокрема,
Капітанівський цегель-

— людина неспокійна. Весь
у
турботах. Запізнилась машина —
на своєму старенькому моюцик-

А втім, у дівочому жарті є ве
лика правда — оця цегла сьо
годні,
тепер, у найпершу чергу

лі летить у контору, «вибиває»
вантажівку, їй же возити і глину,
й пісок. Кар’єри відкрито неда
леко, та не носити все ге на пле
чах. .
Вчора згорів один двигун, не
все гаразд з редуктором, не ви
стачає запасних частин. Тому
й
доводиться використовувати ста
ре обладнання,
з яким допо
могли капітанівці.
Вгорі над будівлею в ящикужолобі пісок і глина, (х у певній
пропорції розмішують двоє дів
чат. По
великому отвору маса
зволожується, подається до пре
су. Там ветеран заводу досвід
чений Валентин Сандул пильно
стежить ям формується місиво і
йде до іншої машини, що після

НАГАДУЄМО ЩЕ РАЗ

— Ні. Нас і в правлінні колгос
пу, і в комсомольській організа
ції прийняли
якнайкраще. По
просили піти на завод.

Он гам, у
складі, де завантажують
цеглу-сирець,
працюють і двоє дівчат - білявок, двоє
комсомолок-подруг Лариса Пір
не і Люба Чивільга.

трібно ж багато води. Зараз во
на йде з башти, з ферм, але й
тваринам без неї у літню спеку
не обійтись. Григорій Пилипович

ний завод. Його директор М. Г.
Токаренко не раз побував у нас,
радив, учив, як і що робити. Не
все було простим, легким, однак
завод уже діє. І якщо все піде
на лад,
він вже цього ж року
дасть прибутки.
На будівництво
складів,
на обладнання ми за
тратили
17 тисяч
карбованців.
Плануємо
випалити
близько
2 мільйонів штук цегли. Вартість
їх поверне всі затрати. Іа тут є
ще інша арифметика. Куриленко
дістає з шухляди... червону цег
лину:
— Дорог» вона зараз для нас,
— мовить. — Може
зараз до
рожча від золота. Щоб споруди
ти будинок потрібно десь 10—1$
тисяч цеглин. Візьмемо 20. Треба

НАДІЇ
НЕ
ВТРАЧАЄМО
Ще
третього трав
ня, тобто чотири міся
ці тому, редакція от
римала
лист
з
м. Олександрії
від
пенсіонера
О. !. Се
менова.
Олександр
Іванович
сповістив,
що водоколонна
на
їхній вулиці Нагорнім
вийшла з ладу, а тому
доводиться носити во
ду аж із сусідньої ву
лиці. Для нього, як і
для інших пенсіонерів,
це досить таки не
зручно і
обтяжливо.
Був О. І. Семенов
у
ряду
відповідальних
працівників
міськви
конкому, але справа
не вирішується.
Ми надіслали копію
листа
голові
Олек
сандрійського
міськ
виконкому С. О. ЗАМІКУЛІ. Через місяць
— нагадали, але від
повіді так і не отрима
ли. Таке, хоч і рідко,
буває. Однак надії
і
зараз не втрачаємо...

Після
закінчення
середньої
школи
відлетіли й вони з села.
Відлетіли далеко,
аж у місто
Серпухов на прядильну фабрику.
Жили в чудовому місті, працюва
ли 8 дружному колективі. Мали
цікаву роботу й добру зарпла
ту. Але йшли і йшли листи з рід
ного краю від друзів, що зали
шилися там. Лисги про те, що в
селі настають відрадні зміни, що
для молодих рук і тут багато ро
боти. І дівчата, не вагаючись, по
вернулися в Каніж...

ди, приземкувата
випалювальна
піч.
Гудуть двигуни, видзвоню
ють транспортери, чується люд
ський гомін. Щось налагоджує в

статній кількості, не завжди якіс
ну. А які
несли затрати — на
пальне, на машини, відривали й
людей від
роботи!.. Тому,
все
обміркувавши і зваживши, ми й

пресу відрізає сирець на цегли
ни і відправляє на мініатюрні ва
гонетки.
Вони,
видзвонюючи,
пливуть і пливуть, наче птахи по
током у довгі просторі
склади,
де цеглу-сирець приймають
і
штабелюють дівчата.
— Григорію Пилиповичу! Пер
ші сто тисяч. А мільйони коли ж?
— І мільйон буде. Чому? Лю
ди у нас хороші. Мало нас — 17
чоловік. Якби 25, створили б дві
зміни..,
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для них, для молодих
сімей,
яким тут жити й трудитись.

...Гудуть двигуни,
видзвоню
ють мініатюрні вагонетки. І ось
дзвінок.
П'ята година
вечора.
Зміні кінець. Можна — й додо
му. І хоч пройшов дощ,
та як
присмно пройтися по паруючих
калюжах босими ногами. Лариса
й Люба поспішають додому, щоб
повечеряти, потім по-святковому
одягтися — і до клубу, до дру
зів, до хлопців і дівчат...
Хороше їм жити і
у рідному селі.

трудитись

Микола СТОЯН.
Новом иргородсь ний район.

Мешканець ст. Меде
росе
Кіровоградсько
го району І. І. Дрогожилов
звернувся
із
листом до місьнвійськкомату, в якому запи
тував, чи існує
на
сьогоднішній день по
свідчення
учасника
Великої
Вітчизняної
війни.
(«Голова КовоОлександрівської сіль
ської Ради,
— пише
він, — вимагає у мене
таке посвідчення, я ж
маю тільки посвідчен
ня інваліда війни. Він
мені
каже: їдьте
у
місьнвійськкома і.
не
хай вам випишуть по
свідчення учасника. А
яка
між ними різни
ця?»
Заступник
Кірово
градського
міськвоєнкома
А. П. Тара
сенко переслав лис
та
І. I. Дрогожилова до редакції і по
просив відповісти че
рез газету і йому,
і
всім, кого це питання
цікавить, що «Героям
Радянського
Союзу,
інвалідам війни вида
ються відповідні по
свідчення,
власники
яких поряд з іншими
учасниками війни ма
ють
перевагу у всіх
пільгах.
Інший доку
мент їм ке видається.
Якщо учасника Вели
кої Вітчизняної війни
визнано інвалідом вій
ни 1, 2 чи 3
групи,
при видачі йому по
свідчення інваліде' від
діли
соціального за
безпечення
забира
ють посвідчення учас
ника
війни, про що
повідомляють
у вій
ськкомат. Бланки ану/поюіься у всівювле
Н' му порядку».

«молодик
КОМУНАР»
2 вересня 1989 р.

ТРИ КАРБОВАНЦІ ІЗ ЗАРПЛАТИ?
комсомоль
ська

ПЛАНІРКА

«допоки
УБОЖЇТИМЕ
СІЛЬМАГ?»
РЕЗОНАНС
Під таким
заголов
ком 22 липня ц. р. «Мо
лодий
комунар» надрунував матеріал, в яко
му піддавалася критиці
зкрай незадовільна ро
бота сільських магази
нів і районних спожив
чих товариств Новомиргородського
та
Оленсандрівського районів.
Редакція
одержала
відповідь від заступника
голови
правління облспожиаспілни В. П. ГРЕ
БЕНЮКА.
Він
повідо
мив,
що стаття «Допо
ки убожітиме сільмаг?»
обговорена в колективах
Олександрівського
та
Ноаомиргородського ра
йонних споживчих това
риств.
Правління Ноаомиргородської
райспожиаспілки повідомило:
— В с. Шпакове від
сутні на день перебу
вання
кореспондента
товари завезено. Хліб
завозиться щодня, ков
басні вироби — щоне
ділі;
— в с. Зелене в лип
ні тричі виїжджав авто
магазин,
хліб
заво
зиться щодня,
бригада
продавців
укомплекто
вана, магазин
відновив
свою діяльнісіь з
10
серпня;
— в с. Защита в липні
товари
завозились 20,
22 та 27 числа.
Проблеми,
порушені
в публікації
«Молодо
го комунара», на жаль,
стосуються
не
лише
згаданих сіл.
Зокрема,
в
результаті
міграції
населення,
в
області
нині налічується близь
ко 90
населених пунк
тів, в яких проживає не
більше кількох десят
ків осіб і де немає ма
газинів.
Тому
торго
вельне
обслуговування
населення
цих пунктів
забезпечується
автолазками та найближчи
ми магазинами сусідніх
сіл,
У зв’язну з прийнят
тям закону «Про коопе
рацію», а також Указом
Президії
Верховної Ра
ди СРСР про підвищен
ня
ролі
робітничого
контролю
з’явилася
можливість залучити до
контролю за
роботою
підприємств
торгівлі І
громадського харчуван
ня комісії оперативного
і робітничого контролю
для впливу на місцях на
керівництво і працівни
ків торгівлі для підви
щення рівня організації
торговельного
обслуго
вування населення.

«МОЛОДИЙ

КОМУНАР»
2 вересня 1989 р.

01 «Навіщо ваша
газета агітує проти
ВЛКСМ або пише, що
«комсомол — це
З карбованці з
зарплати»? Наша сім’я
проти- такої агітації»,
— так думає Людмила
МАЛАХОВА із
Знам’янки.

0 Наталка
РОСОВСЬКА, яку
обирали членом
ЦК ЛКСМ України
в часи,, коли про них
говорили, що тоді
в комсомолі панував
застій, міркує дещо
інакше. Вона не проти
комсомолу, не уявляє
себе без нього, але
визнає, що багато хто
з молоді його тільки
й бачить у день
зарплати, коли внески
збирають. Це їй не до
вподоби. Як і дещо й
те, про що вона чула
на Пленумах ЦК
ЛКСМ України і з чим
не може й сьогодні
погодитися.
* * *
років
М АША сім’я декілька
«Молодий ко■■ передплачує
мунар». У мене тато був комуміст, він і мама теж у молоді
роки були комсомольцями. Бать
ки виховували
нас по-ленінськи.
Я теж була комсомолкою, вибу
ла за віком.
Як мені шкода було розлуча
тися з комсомолом1
Ми ніколи
не плакались перед труднощами,
як тепер, і ось читаю вашу мо
лодіжну газету і думаю, що ре
дакція навіть допомагає їм пле
катися, такі
приклади наводите,
що й не захочеться бути в ком
сомолі.
Раніше цього не було. Редак
ція нам допомагала, підтримувакомсомольців,
а зараз
ла дух
нецікаво читати вашу газету, тому мало й передплачують її.
Коли я читаю вашу газету, та
й не тільки вашу, а й інші, мені
здається, що преса настроює мо
лодь на розпад комсомольської
організації взагалі.
Наша сім’я російсько-українсь
ка, ми передплачуємо періодику
двома мозами. Всі в сім’ї гово
римо і читаємо як українською,
так і російською
мовами. Оце
пишу листа, а його не надрукує
те в газеті, бо зараз редакція,
журналісти, письменники (вибач
те!) наче розривають наші
Дзі
братні мови.

Останнім
часо?л інколи
стає
образливо, коли
слухаєш радіо
і читаєш у ваших газетах «твоє»,
«моє», кожен дріб’язковим стає
а усьому.

Читаєш, наприклад, за членські внески комсомольців, Ми жили бідно, але ніколи не шкодува
ли грошей на ці внески, сплачу
вали їх своєчасно, були чесними
комсомольцятли.
Іноді
комсомольці
навіть
«ідуть» на комерційний шлях, че
рез
кооператорів-спекулянтів їх
скрізь лають, зарплата в секре
тарів мала, але замість підтрим
ки, ви знаходите тих, хто не по
важає чесність, пишете про них
у свої’х інтерв’ю дурниці, все це
друкуєте... Мовляв, хоча і зарплата буде
більша, але навряд
чи молодь буде спішити в комсомол.
Навіщо це друкувати, агітувати проти ВЛКСМ, або ще «комсомол — це з карбозанці з зарплати»?
проти такого зиНаша сім’я
словлювання, проти вашої агітації...

Людмила МАЛАХОВА.
м. Знам’янка.

Чому к село
усе погане?
— Не чіпайте Наталку! Її вже
всі засмикали. Щось треба про
комсомол — всі біжать до неї:
скажи декілька слів, уваж, прий
ди на збори, розкажи про Киїа,
про столичні спілчанські справи.
В неї — добра душа і працьови
ті руки.
Хороша вона людина.
Не варто її підстроювати під різ
ні хвилі часу.
Такої думки
напередодні на
шої зустрічі з Наталею Росовсь
кою буз секретар парткому кол
госпу «імені XXI! з’їзду
КПРС
Олександр
Іванович Пальоний.
Ні, не боявся цей у літах уже чо
ловік, що доярка,
член
ЦК
ЛКСМ України щось не те скаже
про Спілку. Зараз оте «не те» го
ворять, Аж оскому починає нзганяти
така розмова.
Боявся
Олександр Іванович іншого.
Не довподоби людині, котра з
1944-му
сама отримала комсо
мольський квиток, отакі
розмо
ви. Зрозуміло — авторитет у
Спілки падає, не визназ останній
Пленум ЦК ВЛКСМ. Так чи варто
його взагалі рубати в корені?
— Чомусь
не дуже віриться
мені вашому брату-журкалісту.
Заради сенсації він може
так
підсилити фразу якимось слівцем,
що, диви, біле стане чорним. Не

завжди, на мою думку, — гово
рив парторг, — про
все об’єк
тивно
пишете ви, молоді. Моя
ж думка така: не топіть комсо
мол своїми молодими гарячими
виступами.
Огляніться
назад,
проаналізуйте, де ж корінь почи
нається всіх наших бід, чому вс!
ми такі
озлоблені, а особливо
молодь, на комсомол? — Радив
О. І. Пальоний.
—
Не треба,
шановні, в
усьому нас винити.
Подивіться на себе.
На себе якщо самим же поди
витися, та з розумом, то можна
багато чого помітити. Наприклад,
хоча б з тим комсомолом. Пра
вий був парторг,
коли гозормз,
що замість реальних внутріспіл
кових справ займаємося неспра
ведливою самокритикою.
Прав-

Да, у колгоспі імені XXII з'зду
КПРС таке не в практиці. Ц
ШИрОКИЛАИ вулили МИ петляли
цями
Взрваро-Олександр.вки,

відшукуючи буДИДО^Н." иом.тв
секретар комітекої, розповіла
г
господарства Вату комсомолу
і
лентина Путіліна.
але я, мої
— Не знаю як хто,
комсотовариші
по Спілці «за»
мол, ми віримо в нього.
На подвір’ї, де мешкає Н. Ромолода
совська, нас зустріла
жінка, запросила у двір* Почали
розмову.
Як сьогодні
Наталка лам ятає
той день, коли її, чотирнадцяти
річну семикласницю Новолутківської
восьмирічки приймали
У
Спілку. Хотілося ж як!
Боязко
теж було, чого доброго, не при
навчалася непогаймуть. Хоча і
но, скромною й тихою в батьків
росла.
Тепер якщо згадуємо сімдесяті роки, то на них чдго лише не
«Масово й примунаговоримо,
не враховували
сово приймали,
затягували»» —
бажання, силою
про точасто доводиться чути
дішні комсомольські справи. На
більш ніж переконана
талка ж
— у ник такого не було. День
до Ленінської Спілки
прийому
Не лише
— самий світлий день.
для неї, а й для її ровесників.
Бо тоді, учнями, все сприймало
ся набагато
приємніше, ніж те
пер.
Між іншим, не лише Наталці
пам’ятний день вступу. В шкільні
роки кожен з нас до комсомолу
ставився як до авторитетної ор
ганізації. Більше тоді зчили його
історію,
більше знали про ми
нуле. Навіть дещо більше
ніж
тепер знали про сучасне Спілки.
Це — в школі.
І зовсім інше після школи на
Доброзеличківській
інкубаторній
станції.
Два роки із
заробітку
дізчини
зідраховуаали
по три
карбованці.
Можливо
трохи
більше, а можливо й менше. Ото
й узесь комсомол.
— Люди там похилого
віку
були. Я, мабуть, одна комсомол
кою працювала. Хоча важко ска
зати, може, хтось ще буз.
На
віть не знаю, — згадує ті роки
Наталка.
То було давно, але есе, що ка
же дізчина, празда.
Нема під
став не вірити її щири?л словам.
Тим більше, що й сьогодні час
то-густо запитаймо молоду лю
дину, що ти знаєш про
комсо
мольські спрази, або як
бачиш
його діяльність, то почуєш
зде
більшого схожу відповідь.
Пригадує Наталка, як на одно
му з Пленумів ЦК ЛКСМУ про
мовець з Одеси і почав бідкати
ся, що розвелося в їхньому міс
ті чимало повій. Так як це не
новина і треба щось конкретне
запропонувати,
як же з
ними
«боротися», він за словом у ки
шеню не поліз. Сказаз. що всіх
їх треба відпразити в село,
за

ПРОТИЛЕЖНІ
ДУМКИ НА ОДНУ
ТЕМУ
ставити корів доїти, показати, *
якого
боку мотику слід трима,
ти.
И
Тоді Наталя з
образи
хотіла *
й собі
піднятися на
трибуну
Шкода, звичайно,
що в
нащо!
землячки не стало сміливості
зробити. Хоч знала, що сказаги
— Бач, як
той
виступаючий
Все погані
про село обізвався.
— нам. їм у
місті
проститутки
не потрібні,
так їх У село,
бідкалася Н. Росовська.
Крілл цього Наталка ще висло,
вила думку, що часто забувають
про сільський комсомол.
З3йв
одесит і сказав таке. Напевне ж
знав, що
говоритиме. Сільські
ж жителі, члени ЦК ЛКСМ Укра,
їни, тоді
добряче
образилися.
Принизив їх, як трудівників, ЗИ«
ступ хлопця, бо ж так зверхньо
поставився до професій села.
Коли
була Н. Росовська
в
Москзі, теж повернулася з обра
зою:
як так: у місті людям жи^ *
ти набагато легше, і вони, особ
ливо молодь, незадоволена сво
їм становищем. Там хоч вибір в,
не те що в селі, де про відео
наприклад, тільки й того, що ба
гато хто з молоді лише чув.
— Тож де видно комсомол? У
місті. До нас поки щось новень*
ке дійде, 'то вже воно й зіста
риться. Трудишся, трудишся,
уваги належної, так як у шкоїЩ
нема. Так і
говоримо, й правду
говоримо,
що здебільшого для
таких як ми комсомол — це гри
карбованці-з зарплати.
Волить за ровесників, взагалі,
за сільську
молодь у
Наталки
душа. Чим може, тим зараджу«
товаришам. Не хоче, щоб, як са
ма раніше, інші думали про ком***гН
сомол один раз на місяць, коли
доводиться сплачувати внески...

*

*

*

Прочитавши ці рядки, ви, ша*
новні читачі, мабуть, подумаєте?
що нового я відкрив оцею зуст
річчю з
Наталкою Росовською?
Мислить жінка так, як інші, сама
не відрізняється від
більшості,
бо проявляє пасивність там,
у
ЦК ЛКСМ України. Могла б еста*
ти і виступити.
Про це я теж говорив
своїй
співрозмовниці.
Вона лише пле
чима
сгинула: мовляв,
навіщо
говорити? Щоб зрозуміли? Й так
розуміють, що словами не зара
диш. От що зробити, аби змінну
™ стан справ, у корені змінити,,
Про це треба дбати.
Наталка
певна
—
треба
більше
уваги первинній,
ото*
ді й справа
зрушиться,
З «ни*
зів», казала Н. Росовська, треба
починати
планувати роботу,
а
«верхи-> повинні її
узагальнюва
ти. Отоді про втрачений комсо
молом авторитет
ніхто й слоза
не скаже.

Ю. ЯРОВИЙ,
спецкор «Молодого комуна
ра»».
Добровеличківський район.

3!Д АВТОРА. З усіма думками ні Люди, ні Наталі погодитися я
не можу. Кожен про одні й ті самі речі, явища думає по-оізному.
Оно Люда, так вона газету взагалі відокремила - «ваша!» «ЗзшІТ ,
- і всеї А газета не «наша», не журналістів, а молоді. Отаких зі«чат, ЯК ТИ, Людо, В тому ж ЧИСЛІ,
дім
,™^?3®І^Рї““*Д\раДквіяве?то<:ті ч*™чів, їхнім щирим міркуванням. Тож пишіть нам, „шановні читачі ПРО КОМСОМОЛ, про його активність, що на вашу думку, слід зробити, щоб Спілка повернула втрачений авторитет?

ИМОВОЛІ
згадується:
** 22 липня в «Молодому
комунарі»
йшлося
про
проблеми трудового вихо
вання, точніше — про не
можливість
забезпечити
його; не хочуть брати се
микласників на роботу —
і нрай. Скрізь госпрозролунок, кожна копійка на
обліку, а в них, як в в аж а ють на деяких підприємствах Кіровограда, і продуктивність праці і вміння не ті... Зовсім протидеяким
лежне, хоча і з
,
можна
було
нюансом,
якихось
спостерігати за
10—15 днів після тої публінації на околицях Ново-

сумку, хто в сітку, від 5 до
10 кілограмів...»).
Як би там не було, але
фірма, як кажуть, гаран
тує. Тож і не відчуває ні
коли браку робочих рук,
У тому числі й
дитячих;
Кім Тек Сам у своїй запис
ці твердить: «Як правило,
дітей ми відправляємо на
зад.
Але мало хто з ним
іде. Самі батьки просять,
щоб ми їх залишили». Чо
му батьки про це просять,
стає зрозумілим після ось
цих слів бригадира: «По
закінченні
робочого дня
оплату роботи діт^ям про
водимо, як і дорослим»,..

АКТУАЛЬНО
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українки. А конкретно —
на колгоспному полі. А ще
конкретніше — на тій ді
лянці, яку доглядала, згід
но договору із правлінням
колгоспу імені Леніна, най
мана бригада на чопі з Кімом Тек Самом. 29 членів
цієї бригади домовилися з
колгоспом про вирощення
цибулі за бригадним підрядом.
Чекайте, скаже* читач, а
до чого тут трудове вихо
вання чи навіть трудовлаштування неповнолітніх, як
що вирощенням
цибулі
займаються цілком дорос
лі люди, котрі
приїхали
для цього аж із Узбекис
тану й Казахстану, із Таш
кентської та Чимкентської
областей!
Спреа тут набагато прос
тіша, ніж ви, можливо, по
думали. Просто майстрицибулярі із далеких соняч
них республік надали ши
рокі можливості десяткам
нОЕоукраїнців (у тому чис
лі і семи- та шестикласни
кам) попрацювати на «фазенді» (перепрошую, але
саме гак називають ділян
ку цибулі самі учасники
десантів»). По
«трудових
ле
минаючи з 4 серпня,
сятки підлітків мали мо жпройти
ливість не лише
трудове загартування (бо
все-таки безперервна робота у таку спеку з 8 ран
ку до 6 години вечора га
рантує неабиякий «гарт»),
але й добре підзаробити.
Конкретно: за умови ви
конання - «норми» (в лап
ках тому, ще призначала
ся вона без
врахування
науково-методичних
роз
робок) кожен добровіль
ний помічник майстрів-цибялярів одержував на ру
ни 6 карбованців і частку
натуроплатою:
«доплату»
цибулею бригадир цибулярів не визнав (цитуємо
Ь пояснювальної бригади
ра у відділ боротьби
з
розкраданням соцвласності
_ ВБРСВ:
«По угодженню з головою колгоспу
найманим людям ми пла
тили по 6 карбованців
у
день. Офіційно за
день
роботи ми цибулі не дає
мо. Але кожен із працю
ючих бере із собою хто в

Чи ж доводиться дивуЕатися й тому, що щодня на
полі, як каже бригадир.
«збирається бпизьно 150
бажаючих попрацювати», а
того дня, ноли туди завіта
ла
рейдова
бригада
ББРСВ, її учаскини налічили там
чоловік,
' , у то
му числі 84 неповнолітніх.
Тут не зайвим буде вда
тися ло роздумів. Певно,
один з учасників
рейду,
начальник відділу
БРСВ
О. Дерій
мав
підстави,
щоб під час нашої розмо
ви обурюватися тим,
як
заїжджі
цибулярі «вико
ристовують дітей, можна
сказати — експлуатують».
Річ у тому, що недарма у
новітній лексиці НОЕОуКраїнської околиці — цибу
лярі сюди
приїжджають
щоліта, починаючи з 1986
року — появився неологізм
«фазенда» (ділянка, де ви
рощують цибулю) та на
брали нових відтінків сло
ва «Хазяїн» і
«Хазяйка»
(пишеться з еєликої літе
ри, означає збірне ймення
усіх, хто з легкої
руки
правління колгоспу
став
власником ділянки, де по
саджено цибулю).
Річ у
тому, що господарі
тих
дорогоцінних шматків три
мають свою «робочу си
лу», що називається, в ру
ках. Особливо дітей. Воно
й зрозуміло: 6 карбован
ців та цибуля на додаток
— це
неабиякий еконо
мічний стимул (ніде прав
ди діти — такої оплати го
ді сподіватися деінде
б
колгоспі). Та ще й оплата
— одразу, без
усяких:
зробив — одержуй!
З іншого боку, майстрицибулярі, виплачуючи таки
немалі гроші (із свого ж
таки, до речі, авансу, взя
того у колгоспі), повинні
мати з того й певну еіддачу. Тому-то, мабуть, ео
ни й поводяться зі своїми
добровольцями не надто
делікатно: добряче
сварять їх, тільки спробуй хто
присісти
відпочити
або
працювати повільніше, ніж
того вимагає «Хазяїн» або
«Хазяйка». Отже, є резон
подумати ось над чим: як
же це так виходить, що
приїжджа бригада може
собі
дозволити оплачува

ти роботу так,
як не мо
же собі дозволити
кол
госп, що фінансує цю бри
гаду? Бо, безперечно, ЯКщо дітлахи так поривають
ся «на цибулю», незважапоючи на неделікатність
і
підрядчиків, цібсджєнняі
поденну роботу й пекуче
сонце, ТО, безперечно, екопомічний стимул цибуллрі
мають досить сильний. Ку
ди сильніший тих стиму
лів, яких можна мати десь
на іншій ділянці нолгоспЕИрсбнИЦТЕа.
Ось
ного
на току,
де
приміром,
умови роботи теж не кра
щі і намучишся не менше,
а одержиш копійки...
То що ж виходить, скаже скептик, — поганяймо
назад
до
натурального
господарства!
Ну, щодо
цього, то не поспішаймо.
Врешті, підрядна бригада
цибулярів працює б умо
вах, де —
не секрет —
погоду робить його велич
ність дефіцит. Очевидно,
що у Ноеоуираїнці немає
таких майстрів вирощувати
цибулю, а особливо
—
збувати її на ринку. Тому
й віддає колгосп
свою
землю в оренду приїжд
жим — умілішим та сборотистішим... Отут ми
й
вийшли, хай г непрямим
шляхом, на досить делікат
не питання: про економіч
ну й правову спроможність
деяких заходів, з якими
нєма-нема та й стикаємося
у пору перебудови.
Д ВТОР НЕ МАЄ
в
і
думці, що нам треба
аж надто берегти наших
дітей від усякої
роботи
(скільки можна виховувати
невмійнів
та білоручок!)
Інша справа, що цю робо
ту слід, по-перше, добре
оплачувати.
А, по-друге,
не варто все-таки забува
ти і про деякі нормативні
правові акти. Адже. в даному випадку не еиключєскажімо,
сонячний
ний,
удар, Хто буде відповідати
за
наслідки?
Бригадир,
який формально «скраю»?
Правління
колгоспу, яке
ще далі? Батьки, які дозволили хлопцеві чи дівчин
ці працювати?
Скільки б ми не лаяли
бюрократів, як би поблаж
ливо не ставилися до мож
ливих
наслідків
власної

о
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легковажнссті,
не зайве колгоспів і мас за те
результатові
буде заглянути й до «По повідну
ложення
про
порядок нагороду, мусимо схилити
та умови добровільної пра ся перед його умінням.
Кімові не
ці учнів загальноосвітньої та Але дядькові
професійної школи у віль має, м’яко кажучи, необ
ний від навчання час»;
а хідності ростити із наших
умілих господарів.
гем — чорним по білому: дітей
«Учні
загальноосвітніх Вони його сьогодні цікав
як
шкіл, професійно - техніч лять, даруйте, тільки
них та середніх спеціаль вигідне робоча сила.
З приводу цієї історії
них закладів, що досягли
14-річного віку, можуть за мені довелося побувати в
(на жаль, інспек
їхнім бажанням і за зго райвно
дою одного з
батьків... тор, який там займається
прийматися на роботу на справами трудового вихо
державні чи кооперативні вання, був саме у відпуст
райкоме
підприємства, в установи ці), говорити у
та організації для
вико ЛКСМУ із секретарем-занання у
вільний від нав відуючою відділом учнів
чання час легкої
праці, ської молоді Оленою Ніщо не завдає шкоди їхньо гай. Від Олени почув і та
му здоров’ю, нормальному ке:
розвиткові...» І далі: «Учні,
— У кас в районі щоліта
зайняті суспільно корис діють трудові табори, ін
ною працею, можуть бути ші трудові об’єднання. Але
членами профспілок СРСР. це, як правило, у
червні
На них поширюється дер або липні. У серпні ж ді
жавне і соціальне страху
ти, наскільки мені відомо,
вання».
Вже цих двох цитат до працюють хіба що разом
сить. щоб зрозуміти: нав із батьками. Хоча, чесно
ряд чи дядько Кім та його кажучи, конкретно цим пи
колеги взяли б на роботу танням ми нині не займа
ємося... А щодо того, чо
дітей за умови тих пільг,
які їм належаться по за го йдуть працювати в най
кону. А закон цей де ре ми до приїжджої бригади,
чі, обмежує час роботи: то тут сумніву не маю —
для
14-літніх — до 4 го там найкраще платять...
Отака ось історія. Без
дин, для
16-літніх — до
6... Не кажемо вже
про перечно, ми тільки ледьоформлення трудового до ледь зачепили тут усі на
говору документально, як явні економічні, правові і
того, знову ж таки, вима моральні проблеми. Мож
гає закон. Отже, дядько ливо, вони потребують но
поглибленого обго
Кім не взяв би дітей
на вого.
роботу. Але чому цього ворення — це вже зале
читачів.
не може зробити
кол жить від наших
госп —
чи не тому, що Але хочеться наголосити й
дядько Кім на своїй ділян на іншому: на необхідності
на
ці який не
є, а все-таки кардинальних змін у
«Хазяїн», а колгоспники — шому господарському ме
всього - навсього
«члени ханізмові, в чому сьогодні
особливо гостро має бути
господарства»!
Усе вищесказане, у
то зацікавлена молодь. Адже
може
му
числі й
згадувана якщо колгосп не
заїжджою
публікація в «МК» за 22 конкурувати із
липня ц. р., повинні б, на бригадою в оплаті праці
мою думку, нагадати і на- (забудьмо на мить про всі
шим
господарникам,
і інші моменти), то хіба це
державним функціонерам: не є першим сигналом не
без людяної турботи про ефективності роботи тако
майбутнього господаря на го механізму? Хіба це не
шої землі — наших дітей € приводом для того, щоб
СЬОГОДНІ
відкрити
— годі розраховувати, що уже
навіть найрадикальніші за «школи-прантикуми розум
господарювання» не
ходи в галузі економіки ного
матимуть у часі
стійкий лише ДЛЯ підлітків, але
ефект. Доки дядько Кім Для багатьох дорослих?
вирощує й збирає чудові
м
С. ПЕТРЕНКО,
урожаї на полях
наших
повоукра.нський район,
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КОМУНАР»
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Взагалі-то,
якщо я попросився на якусь виробничу на
раду,
то звик в
основному
мовчати. Так краще
слухати.
Тому на планірці в
Черкась
кому
будівельно-монтаж
ному поїзді, до складу якого,
нагадаю,
входять і
кірово
градські
будівельники, я
з
першого разу навіть і не зро
зумів, що начальник
поїзда
Пшеничний
звертається
до
мене:
— Ви
коли відправляєтесь
у Кіровоград?
— У вівторок. А що?
— Скажіть, будь ласка, ке
рівникам тресту «Кіровсградбуд», щоб
передали літаком
карти.
— Карти?
— Так. Колоди чотири,
я
думаю, вистачить.
Якщо вже
будматеріали не хочуть
сла
ти, то хай хоч подбають про
своїх робітників...
Звернувся Микола Федоро
вич до мене в момент, коли
_ . розмова на
планірці досягла
свого піку —
зайшла мова
про постачання:
— Займайтесь,
займайтесь
зі своїми «батьками», — го
ворив
Пшеничний начальни
кам Кіровоградської і Хмель
ницької
дільниць, — тормошіть їх, щоб відправляли ар
матуру, деревину.
«Батьками» у Кіровакані на
зивають трести і
об’єднання,
що послали у Вірменію своїх
будівельників. Щось у цьому
є. У всякому разі
ситуація
повністю відповідає прислів’ю
«які батьки, такі й діти». Вір
ніше — як постачають «бать
ки», так і працюють будівель
ники.

Із розмови з бригадиром
Борисом
Андрійовичем Кавецьким:
— 20 днів не давали арма
тури, два тижні вибивали де
ревину...
З приводу деревини робіт
ники з /бригади Курманова за
явили:
— Привезли стовпи на кріп
лення: один кінець у діамет
рі десяток сантиметрів, Дру
гий — до півметра. Ми їх з
машини вивантажуємо, а вони
падають і розламуються —
гнилі...
Повернемося до розмови з
бригадиром Кавецьким:
— Мені потрібно «уголок»
порізати, так уже тиждень не
можемо цього зробити — не
має кисню.
Хлопці з його бригади скар
жилися, що немає в бригаді
своєї дрелі, Втім, може, це й
дрібниці. Тим більше, що самі
робітники визнали, що тут, на
кіроваканській будові, поряд
ку все ж таки трохи більше,
— Ну да — їхати за дві ти
сячі кілометрів, щоб тут си
діти без діла? — зауважив з
цього приводу робітник Вале
рій Статовський.
Хоча,
як ми вже
знаємо,
нерідко і простоюють-.
А що ж «бат
— Десь у

ших
претензій на 150 пунк
тів, поклав блокнот у кише
ню І поїхав.
— І що?
— Отримали після
цього
два телевізори. Може, колись
згадає і про решту пунктів у
своєму блокноті...
Втім, дещо з Кіровограде у
Вірменію все ж таки потрап
ляє. У дні, коли я
там був,
Черкаський БМП отримав з
Кіровограда
верстат
для
правки, різання і витягування
арматури.
Начальник поїзда
спеціально
повів мене, щоб
показати це «придбання». Хо
ча дивитись не було на що:
проржавілий верстат, який не
один рік спокійно простояв,
покинутий, десь в затишному
заводському закутку і який
змусили «промандрувати» —
дві тисячі кілометрів
хай
------ -ж.—.?-.
__ ..

чи, нерозпорядливість деяких
керівних товаришів, котрі
зі
спокійним серцем викидають
на вітер державні гроші (а 2
тисячі кілометрів
залізницею
чогось, мабуть, варті) і нер
ви тих, хто
тут працює, вже
давно не дивує — бачив ще й
не таке на нашому
вироб
ництві і нашому будівництві.
Як не дивує і те, що кожній
такій
нерозпорядливості що
разу знаходилося
пояснення.
Як, наприклад, і на цей раз,
з чим, здається, вже змирив
ся і начальник нашої дільни
ці в Кіровакані С. О. Москов:
«Не можемо ж ми, й справді,
відривати від Кіровограда все
найкраще, воно нам і самим
потрібне...» А ще кажуть, що
м*і втратили поч/ттз господа
ря. Як
бачимо, ще не зов
сім...

Але мені згадалися тї діт
лахи, що
ліплять будиночки
зі спеціальною
«липучкою».
Дорослі, які робили ці оригі
нальні
кубики,
старалися,
видно, на совість — будиноики нє розвалюються при найсильнішому
«землетрусі»
і
це, здається, «лікує» малень
ких кіроваканців
від страху
перед справжніми
землетру
сами.
А ті дорослі, які при
четні до зведення
справжніх

' «ЦЕ ВСЕЛЯЄ
НАДІЮ»

ни нас недарма,
адже відряд
ження у
Кіровакан очікують
ще десятки
водіїв з КІровоградщнни і їм, мабуть, цікаво
знати, що їх чекає.
— Якщо порівнювати, — ка
же Сергій, — то у вічі кида
ється хоча б таке: у нас удо
ма одна ходка в середньому
два кілометри і по рівнині, а
тут — п’ять-шість
кілометрів
і по горах. Відповідно і моє
му КаМАЗу дістається значно
більше
навантаження,
ніж
удома.
У Сьоміна це був останній
день
роботи.
Закінчувалося
двомісячне відрядження і во
ни з
напарником Михайлом
Скляром
готувалися
додо
му.
— Вдома чекають?
— Звичайно, адже у мене

спецїально підготовлених фа
хівців,
тому інженерно-тех 
нічні працівники відправляли
ся на відповідні курси в Єре
ван. Так що за якість будів
ництва
можна бути впевне
ним.
Будівельники, 2 якими
я
спілкувався, — добросовісні і
кваліфіковані працівники. Але
ж умови, в яких доводиться
працювати... Прорахунки про
ектантів — це
одне, але до
цього додається ще й
нер
возна обстановка, пов’язана з
організацією праці,
постачан
ням. А ще ж доведеться по
спішати,
надолужувати
від
ставання...
А люди, котрі приїхали від
будовувати Кіровакан і справ
ді
підібралися працьовиті
і
сумлінні.
Наприклад, Василь
Миколайович
Епанча,
Євген
Олександрович Мурзашев, Во
лодимир
Коваленко, Микола
Терещенко, Петро Григорович
Мельник,
Анатолій
Іванович
Мигловець...
І дуже не хотілося б, щоб
вони згадували творіння своїх
рук в
Кіровакані на зразок
того «майстра»,
що споруд
жував
криворізький критий
ринок. Навіть жартома.

Споруди критих колгоспних
ринків однакові — що у Єре
вані, що
в Кіровограді,
що
в Кривому Розі. Так-от, у Кри
вому Розі мені
розповідали
про
одного
будівельного
майстра, котрий працював на
спорудженні
місцевого кри
того ринку.
Буцімто з того
моменту,
коли здали ринок
держкомісії, він жодного ра
зу не заходив під його дах —
не хоче ризикувати...
Якщо це гумор,
то з роз
ряду «чорного». Останнім ча
сом ми стільки сміялися самі
з себе, що вже сміємося крізь
сльози.
Але «чорний гумор»,
мабуть, тому так і називаєть
ся, що від нього недалеко
і
до чорних днів. В усякому ра
зі, в Кіровакані чи в Ленінакані після 7 грудня навряд чи
знайдеться бажаючий ось так,
жартуючи,
розповідати
гіро
свою «сумлінну» роботу.
Бо серед 492 кіроваканців,
котрі загинули того страшно
го дня, все-таки були ті, хто
міг би
залишитися жити, од
нак їхнє
життя
обірвалося,
бо до
сліпих сил
природи
приєдналося нехлюйство тих,
хто зводив будинки.
Сьогодні, коли відбудову
ються міста і села в зоні ли
ха, надійності і міцності май-

му університет’;

говорить

серед комсомольських орга
нізацій прийшов на допомо
гу Кіроьський комсомол.

Сільвіа, — під час канікул діз
налася, що в Бергамо організо
вується група для надання до
помоги народу Вірменії і від
разу відправилась туди.

— У нас
з ними і раніше
були дружні стосунки, — го
ворить Бабаян. — ріднила на
зва міста. А от лихо показало,

— А ким працює Алессанд
ро?

що стосунки були не симво
лічними, як у нас часто буває.
Приїхали 14 рятувальників —
здорово бони працювали, се
ред них, до речі, було ще й
дві дівчини. Потім приїхали з
Ленінграда, Москви, Дагеста
ну.

— Вдома, в Італії, він був
банківським службовцем.
На
традиційне
запитання
про
перші враження
Алессандро
відповів коротко, але вагомо:
— Я люблю Вірменію.
— У наших італійських га
зетах і журналах, по телеба
ченню
приділяють
велику
увагу вашій країні, — розпо
відає Сільвіа.

Місцеві ж комсомольці ви
конували не
менш потрібну
роботу — брали участь в ді
яльності
«Пошуку» — знахо
дили рідних і близьких, дітей
і
батьків. Але не завжди це
вдавалося. Едік згадує, як до

— А ця увага і зацікавле
ність — вона щира, чи, може,

велося комсомольцям ховати
28 трупів. Особи цих людей
так і не
були
встановлені.
Але ж ховати комусь треба.
Тому
фотографували, одне
фото — на могилу, інше — в
целофановий
пакетик, куди
клали і відрізані
шматочки
одягу. І розшукували родичів
далі. Багатьох уже вдалося
встановити.

НА ГІРСЬКИХ
ДОРОГАХ
Нарешті,
в
передостанній
день відрядження я
побачив
«будинок Рижкова». Так його

— Після
землетрусу дуже
рідко були ДНІ, щоб МИ сиділи
на місцях в кабінетах, — роз
повідає Едік.
— Нікого
не
треба було вмовляти
чи пе
реконувати, у всіх були одні
завдання і
одні турботи. До
речі, ті дні
висвітлили
посправжньому людей — в од
них,
традиційних
активістах,
довелося з гіркотою розча
руватися,
зате було і навпа
ки: комсомолець, якого весь
час критикували за пасивність,
раптом у цій
екстремальній
ситуації виявлявся
розтороп
ною, кмітливою і добросовіс
ною людиною.

Може це тому, що перед
хлопцем чи дівчиною стояли
не
«паперові» завдання
і
справи, відірвані від життя,
а було справжнє діло. Баба
ян відзначив, що після зем
летрусу стало простіше пра
цювати — «цілі і
завдання
стоять перед нами конкретні
і справжні, а не надумані».
—- Щоправда, з іншого бо
ку, — говорить
він, — від
викли ми від традиційної ро
боти, а ЦК комсомолу Вірме
нії її по-старому вимагає.
З
нетерпінням чекаю пленуму
ЦК, членом якого я є, мені
буде що сказати...

будинків, у котрих житимуть
ці малюки?
Причому
зараз мова йде
вже не про якість (хоча трохи
нижче скажу й про це), а про
те, щоб юні кіроваканці і їх
батьки не мерзли взимку
в
наметах і дерев’яних
будин
ках. Кіропоградські
будівельники :іп< ии u «л'-оллу році ПОЛ/.ПО »..опрсі-гних

удові викли
кає дуже й дуже великі сум
ніви у реальності виконання
цього завдання.
1 знову ж таки — до зри
вів плану ми вже звикли. Але
одна
справа — чекати своєї
квартири, може, й у тіснень
кому, але ж приміщенні,
і
зовсім інша — в наметі по
серед міського парку...
Начальник поїзда продов
жував висловлювати свої пре
тензії до кіровоградців:
— Ваші земляки не присла
ли ще жодного зварювально
го апарата, жодної бадьї для
укладання
бетону, сушилки,
монтажно?
будки, жодного
метра дроту, кабелю...
Од
ним словом, погано постача
ють нас з Кіровограда,..
Ну, а на гой момент, коли
від'їжджав,
робітники обох
иілполгл Л ЛҐІ.І/UV бшиглл були

бути їх будинків
особлива увага.

— Я хоч сам і не будівель
ник, — розповідав мені пер
ший секретар міськкому ком
сомолу Едік Бабаян, —
але
все ж ще не бачив такого, ко
ли на спорудженні 9-бального
дому,
тобто
розрахованого
на землетрус
силою 9 балів,

І

І'

‘ Яжню
ї пигЯР—
нях сейсмостійкості, чудово
знають, що дає гнучкість, що
— запас міцності майбутньо|
му будинку. Це вселяє надію.
Переконався у правоті
Ба
баяна, коли розмовляв з
кі
ровоградськими
будівельни
ками.

—- Ти бачиш, скільки бетону
у фундамент вкладаємо? —
сказав мені Валерій
Бист
ров, коли я вночі прийшов на
їхній
котлован, — та тут ні
який землетрус не страшний.
Тим більше зараз нас держ
приймання перевіряє.
— Тобто на вашу совість не
надіються?
— Чому? Якби ми працюва
ли недобросовісно,
то
й
держприймання не допомог
ло б, Та й кому хочеться ще
раз переробляти свою робо1-у?
Кулими
мл «Таооні» спо~

двоє синів

всі і називають — і
місцеві
жителі, і будівельники. Нази
вають
так тому, що в
дні,
коли уряд
прийняв рішення
про
відбудову
вірменських
міст і сіл, керівник уряду за
клав у Кіровакані перший ка
мінь у перший будинок.

приділяється

Саме тому і хотів його по
бачити, идо це найперший об ект, збудоялний О
АлІСТІ
■ ОМЛ,- гру' У
Проїч.-с-м

післч
Х»г>ох

симпатичних і сучасних
бу
динків з 1, 2, 4 і 5-кімнатними квартирами, але це
—
найперший.
Допоміг мені земляк, водій
Світловодського
АТП-13562
Сергій Сьомій, котрий взяв
мене до кабіни свого
Ка
МАЗу.
Добиралися
через
майданчик «Тарон-2» і мені \
залишалося тільки дивуватися,
як Сергій орієнтується в цьо
му хитросплетінні доріг по
між численними котлована
ми.
— Але часто буває й так:
їдеш знайомим напрямком, а
дорога вже перерита, з’явив
ся новий котлован, — додає
до цього Сергій. — А взага
лі сьогодні нам ще пощасти
ло: бувають Сухі дні, коли че
рез пилюку на трасі
види
мість не
перевищує кількох
метрів.
І

СІЛИ

из

ТЛии

ПППІгімі

ЬМЛйИ

— Денис і Воло

дя. У Михайла,
напарника,
дівчинка... А втім, про це ма
буть, не треба писати. Ви кра
ще пишіть
про роботу, про
наші умови.
А умови трохи
нерівні
в порівнянні з буді
вельниками.
Не все поки що
добре і з побутс^^юдіїв. Одне ЛІ^НО ---- по
юдину,
Л
*>

<<НЛ

I

один

м.ішину»,

тіі-і'то,

.МК

ПрЛ<4>. <

ПОКИ

просто, так би мовити офіційна?
— Судіть самі: три роки тому в
нашому
університеті
тільки
вивчало
10 студентів
російську мову, зараз їх уже
— 50. Я, наприклад, читаючи

ти, а

вашу пресу, аж ніяк не шкоколис*.
вивчала ро-

С ,’лі.віа

•

Алоссондро

спр.

настрій, ставлення
Я И<5И Це мотни

*

—
до

*

при

(у

його товариш відпочиває.
Правда, кімната, в якій жи*

Видно,
Едік І сам трохи в
розгубленості,
адже навколо
_______
Кіровакана нічого поки що не
міняється, то що ж — хочеш,
не хочеш, а треба
поверта
тись до «чистої» КОМСОМОЛЬСЬ
КОЇ роботи? А, може, треба на
не кіровананським
впаки
—
підлаштовувакомсомольцям
тих,
тись під інших, а всіх
хто ніяк не може налагодити
ПО-НОБОЬЗУ привозити
роботу
сюди хоч наі кілька днів? Так
___
запозичити досвід,
бн мовити.
і » роботи залозичуваНе форми

вуть
водії з Кіи£‘<оградщини
—
В. Небога,
Кравцов,
Ю. Бесараб,
Тихоненко
О. Колос, С. Гарячов,
О. Ващенно, — щоразу визнається
кращою.
Вміють хлопці
гос
подарювати.
Може, тому, що
всі до одного — одружені?

...І СТАЛО ВИДНО:
ХТО Є ХТО
— Ти справжніх італійців
бачив? — запитав, заходами
в кабінет, Сергій
Назарян,
позаштатний інструктор міськ
кому комсомолу.
— Ні...
— Зараз
побачиш, — за
спокоїв він мене.
їх було двое. Алессандро
Фенілі — типовий італієць
з
характерним жвавим облич
чям, і Сільвіа Спагачмі — пеАлинппіііі/Л Ппи’удпи жоми ЗІ

музучилища
містечку.

в

палійському

Діяльність вашої комсом^^ської
організації зміни

лася в нових умовах? — запи
тую Едіка Бабаяна.
—. Звичайно,
якщо умови
екстремальні, то і робота по
винна бути відповідною.
Ми багато
говоримо
про
необхідність
перемін в ком
сомолі,
погребі «працювати
пс-новому». Тут, у зоні лиха,
саме життя
змусило працю
вати по-новому.
__ В ті дні тРеба було бути
людиною, а не комсомольсь
ким працівником,
говорить

Еяв1н відперто згадує, що пер
ші три дні після землетрусу
«бігали без ніякої організації»,
тобто кожен кидався н» допоМОГУ хто де «" • а ”°ТІМ ужс
почали
діяти
організовано.
Комсомольськ і активісту допомагали населенню. Наприклад,
ставили намети
за норотЗ™ X
настільки прнловчн^

І

леко ВІД його об’єкту тече
підземне джерело — таких
^^багато у Ремені? — і «диких»
джерел, і Впорядкованих. Він
з
же мені розповів, як ще
древніх часів люди робили
з джерела колодязь:
— Майстер — а ним може
стати
будь-який перехожий
— викладав у руслі
кілька
метрів каміння, потім майст
рував велику чашу, робив
з
неї злив — і колодязь гото
вий. І обов'язково писав своє
ім’я і рік, щоб усі знали, завдяки кому вони можуть втамувати спрагу. Слухай, а що,
___
зроякби ваші будівельники^
Тільки
били такий іколодязь?
-------- --треба знайти найкраще джерело, щоб діти, які житимуть
будинках,
у зведених вами
казвли багато років по тому:
— Гайда до
українського
колодязя, води поп’ємо.».

ЛІКУВАШ
БДЖОЛОПРОДУКТАМИ
Здавна для лікування хворих використовують*
ся продукти бджільництва — мед, маточне мо
лочко бджіл, прополіс, перга (квітковий пилок),
бджолина отрута, віск.
Мед має вітаміни-ферменти,
мікроелементи,
які оновлюють кров, заспокоюють нерви і да
ють нове життя. Колір меду залежить від піг
ментів нектара, може бути від безколірного до
чорного. Запах же обумовлений характером ле
тучих речовин, які знаходяться в нектарі.
У лікувальній практиці використовуються най
різноманітніші способи лікування медом,
Його
використовують як внутрішній лінувальний засіб,
в мікстурі, в пілюлях, а також як антибактері
альний і протизапальний продукт (1 чайну лож
ку затримувати в роті як можна довше).
Мед
вбиває патогенну флору в роті, горлі, носі.
При захворюванні шлунково-кишкового тракту
(ентерити, гастрити...)
найкраще використовува
ти гіпертонічні розчини
німнатної температури,
а для нейтралізації
шлунково-кишкового еону,
який знижує антибактеріальні дії меду, треба по
передньо (за 1 годину) вжити 1/2 чайної ложни
соди. Коли мед використовується як відхаркую
чий засіб, його вживають з молоком.

Лікувальна добова доза меду залежить
від
характеру захворювання.
Середня ж добова
норма вважається 100 г для дорослих і ЗО—50 г
для дітей.

ВАМ РАДИТЬ

ЛІКАР

При лікуванні бджолиною отрутою хворим за*
бороняється вживати алкогольні напої( палити,
їсти гострі і копчені продукти. Рекомендується
молочна і овочева дієта.
ПРОТИПОКАЗАННЯ при застосуванні бджоли
ної отрути: при гострих інфекційних захворю
ваннях, гнійних процесах, туберкульозі, цукроз
вому діабеті, захворюваннях центральної нер*
0ОВОЇ системи, вагітності.
Перша допомога при ажапюванні:
вийняти
жало, змазати рану медом,
соком
часнику,
спиртовим
розчином, розчином марганцовки,
. нашатирним спиртом, покласти холодний комп
рес.
МАТОЧНЕ МОЛОЧКО — це корм для личи*
нок бджіл.
Для лікувальних і інших потреб краще вико*
ристовувати маточне молочко від 3—5-денниЯ
личинок, воно має властивість швидко псувати
ся. Варто його зберігати при нульовій темпера
турі, або консервувати. Маточне молочко має
бактеріостатичні, бактеріоцидні і противірусні
функції. На людину впливає як біостимулятор,
покращує функцію серцево-судинної системи і
шлунково-кишкового тракту. При внутрішньовенні
йому введенні знижує артеріальний тиск, роз
ширює кровоносні судини, покращується обмін
речовин, у хворих цукровим діабетом зменшу*
ється кількість цукру в крові. Цей препарат ду
же добре впливає на організм дітей і людей по
хилого віку, а також при віковій імпотенції,
о
спиртових емульсіях при грипі.
Практично використовуються суміші: 1:100 з
медом маточна пастила.
спиртовий розчин 20
частин 45° алкоголю 4- 1 чайна ложка молочка.
На спеціальних заводах виготовляють препарати
длл внутрішньовенних,
внутрішньом’язовик чи
подібних введень.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: хвороби Адіссона, гострії
інфекційні захворювання, захворювання наднир
ковиків.
і

Використання воску в медицині

Місцеве використання меду широко застосо
вується при шкіряних захворюваннях, при болях
у суглобах. При цьому слід змазувати болючі
місця, або накладати компреси.
Гнійні та інфіковані рани змазують медом і на
кладають стерильні пов’язки на 24 години. Для
місцевих ванн готують 30-процентний розчин
з
тридцятиградусною
температурою,
тривалість
процедур — 20 — 30 хв. Можна використовувати
30-процентний розчин меду для промивання по
рожнин.
При захворюванні очей (кон’юктивіти, керати
ти) медові мазі чи каплі 20 —30-процентного роз
чину
використовують у вигляді клізм (20 — 30процентні розчини (50 — 70 мг)).
У вигляді аеро
зольних інгаляцій 50-процентний розчин по 15—
20 мл використовують тривалістю 20
хвилин.
Можна використовувати і парові інгаляції.
Введення меду з допомогою електрофорезу че
рез шкіру має перевагу в порівнянні з Іншими
методами. Вплив іде на шлункову
дільницю че
рез два полюси (щоденно 1 процедура, 50-процентним розчином протягом 20 хвилин, 15 — 20
процедур). Підбір меду для лінування залежить
від його якості.

Як профілактичний засіб мед використовуєть
ся для підвищення імунобіологічної реактивнос
ті організму. Для тих хто часто хворіє, змарні
лих фізично, при анедліях, шлунково-кишкових і
нервових захворюваннях мед використовується
1—2 рази в місяць по 100—150 г на добу
(по
З—6 порцій щодня).

ПРОТИПОКАЗАННЯ:
індивідуальна нестерп
ність, цукровий діабет, інгаляційний метод при
різкозиявленїй емфіземі легень з бронхіальною
астмою в період приступів, з серцевою недос
татністю, з міокардитом. При лихоманному ста
ні з підвищеною температурою,
при серцевій
астмі.
Лікування медом добре проводити з сукупнос
ті: настойки соків трав, або інших
продуктіз
бджільництва:
маточного молочка, прополісу,
квіткового пилку, бджолиної отрути,
БДЖОЛИНА ОТРУТА — безколірна густа рі
дина з характерним запахом меду, терпким сма
ком, реакція кисла, легко розчиняється у воді,
термостійка, у сухому вигляді зберігається бага
то років, протимікробна, бактеріоцидна.
Отрута впливає на згущення крові, на гладку
і
поперечнополосату мускулатуру, стимулює
гіпофіз, наднир’ки. Цим. пояснюється дія отрути
при лікуванні алергійних захворювань і колагемозах. Також використовується при
лікуванні
гіпертонічної хвороби.
Введення отрути в організм здійснюється порізному:
1. Безпосередньо (при вжалюоанні).
2. Втиранням.
3. За допомогою ультразвуку чи електрофоре
зу.
4. Аерозольним
або інгаляційним внутрішнім
вживанням.

Бджолиною отрутою можна лікувати
різні
хвороби.
їх десятки, але варто назвати найбільш ві/омі:
атеросклероз периферичних суглобів, ця отрута
надає обезболюючий і суглоборозширювальний
вплив, ліквідовує спазми суглобів, використову
ється при трофічних язвах, фурункульозі, дер
матитах, при гіпертонічних захворюваннях, рев
матизмі, алергічних захворюваннях,
зменшує
спазми суглобів.

Віск дуже добре вбирає летучі речовини, пла*
виться, довго втримує тепло. Склад: вуглевод*
ний водень, складні ефіри, кисень, вільні кис*
лоти, мінеральні і ароматні речовини,
вітамін
«А». Віск не розчиняється у воді, проте добре
розчиняється в ефірі, бензині, маслі, скипідарі.
Використовується в парфюмерній промисловос
ті: в приготуванні мазі, крему, поживних масок
для лиця, медових пластирів.

ПРОПОЛІС або бджолиний клей має приєм
ний ароматний запах, гіркувато-терпкий смак,
клейкість, Він легко плавиться і твердне
при
низькій температурі, крихкий, Його колір може
бути від зелено-коричневого до темно-коричне
вого, У воді розчиняється погано, добре розчи*
няється в гарячому спирті, оцтовій кислоті.
Прополіс має протимікробні, бактеріоцидні,
бактеріостатичні,
протипожежні,
анестезуючі
властивості.
Використовується в хірургії та урології, для
лікування гнійних ран, трофічних язе, хронічних
циститів, у шкіряній практиці при хронічних ОК.
земах, в гінекології, при запалювальних захво-.
рюваннях вух. носа, горла і дихальних шляхів,
10-процентний розчин прополісу —. прекрасний
антигрипозний препарат. У Київському стомато
логічному інституті 2—4-процентний розчин про
полісу використовується як обезболюючий засіб
при язвах і ерозіях ротової порожнини.
Для внутрішнього використання 1 нг перетоп
леного масла, 140 г прополісу добре розчинити і
тричі прогріти до вісімдесятиградусної темпера
тури, профільтрувати. Вживають протягом чоти
рьох місяців, Прополісне молочно - 1 Л молока
на 50 г прополісу на невеликому вогні розмішу
вати протягом 20 хв. П’ють по півсклянки 2—3
рази на день.

Спиртовий розчин
96-градусний — 500,0
.100,0 прополісу підігрітим спирт добре збовту
ють і настоюють протягом
5-ти днів.
Потім
фільтрують і використовують по 20—40 крапель
три рази на день за годину до їжі.
Для лікування
простатитів
використовують
прополісні свічки — 0,5 г на 1 свічку два рази
на день протягом одного місяця. Результати по
кращуються з теплими ромашковими мікроклізмами. 3-процентний розчин прополісу викорис
товується для промивання сечових міхурів, урет
ри, при гнійних захворюваннях.
КВІТКОВИЙ ПИЛОК — це не безпосередній
бджолиний продукт, але враховуючи
цілющі
властивості, його використовують як лікуваль
ний засіб. Він здатний регулювати функцію ки
шечника, покращує роботу ЦНС, сон, апетит, йо
го використовують при всіх формах імпотенції,
при гастрітах, запорах, поносах.
Краще всього зберігати
пилок у бджолиному
меді — 1:1,
або 1:2, 800,0 води + 180,0
меду
4- 50,0 квіткового пилку змішати при двадцяти
градусній температурі, настоювати 3—5 днів І
вживати по 3/4 склянки перед їжею. Або — 50,0
меду 4- Ю.О квітнового
пилку 4- 100,0 молочна
витримати добу І вживати по чайній ложці два
рази на день.

Можна вживати квітковий
пилок і в
такій
пропорції: 10,0 квіткового пилку + 1,0 маточно
го молочка + 25,0 меду розмішати з теплі і ви
тримати три доби. Вживати два рази на
день
перед їжею.
Про бджолині продукти можна говорити бага
то і як про ласощі, але, е
першу чергу, цо —•
ліки.
А щоб краще із знанням ними користувати
ся, потрібно завжди за порадою звертатися до
лікарів.
О.. ІЕПОЩЕВ,
лікар«

м. КіроаогрвДп

З МИЛОСЕРДЯМ
Діти — наша радість, наше майбутнє, наш
Цвіт. І як же боляче бачити дітей — калік, си
ріт, розумово неповноцінних малюків. Помітно
частіше з’являються вони на світ. Батьки —
алкоголіки, наркомани... Скільки треба добра,
терпіння, сил, щоб виплекати і цей, побитий
долею цвіт...
Наш кореспондент звернувся до директора
НоЕОпразької
спеціальної школи-інтернату
Олександрійського району Г. П. Громового.
— Григорію Петровичу,
їх вихованців...

НА РІЗНІ ТЕМИ

розкажіть про сво

— На сьогодні у нас 280 дітей, серед них
40 — сироти.
Наші вихованці мають легкий
ступінь розумової відсталості. В основному
це діти, батьки яких — алкоголіки.

в колгоспах... Дівчатка практикують в навчально-виробничоллу цеху швейного виробни
чого об єднання «Україна», хлопчики — на Новопразькому
ремонтно-транспортному під
приємстві. Після випуску вони йдуть на робо
ту на Олександрійську швейну фабрику, на
заводи міста, в колгоспи і радгоспи.
Як я вже відзначав, наші педагоги вклада
ють у свою роботу багато сил. Абсолютна
більшість учителів і вихователів — справжні
подвижники. Особливо хочу відзначити вчи
тельку російської мови та літератури, бага
торічного секретаря нашого партбюро Л. І.
Федієнко,
яку ми нещодавно провели
на
пенсію, а також вчительку української мови
та літератури М. Й. Коханову, заступника ди-

ничо - шахтного устаткування ВО «Олександр
ріявугілля». Бригада з 18 чоловік працювала
практично без вихідних, з ранку до пізнього
вечора. І в стислий строк ремонтники вико
нали дуже великий обсяг робіт. Досить ска
зати, що їм довелося замінити самих лише
батарей близько 500.
— Значить, в допомозі
Інтернату не від
мовляють!
— В основному так. У нас є три офіційних
шефи: шахта «Верболозівська», Новопразьк^ х
ремонтно-транспортне підприємство та міїн І
цевий колгосп «Червоний прапор».
Шахт
ком шахти «Верболозівська», наприклад, дає
нам кошти нв літнє оздоровлення дітей-сиріт.
Він також оплачує працю чотирьох чоловік,

листуватися
«Молодий комунар»,
новими
познайом з
Звати мене
друзями.
Людмила Хартанович.
Мені 15 років. Деся
тикласниця.
Інтереси
найрізноманітніші, але
головне — «афгансь
кі» і патріотичні пісні,
анДуже
люблю
самбль «Голубі берети» і «Каскад».
Моя адреса: 316013.
вул.
Кіровоград, 13,
Корольова,
академіка
Хартанович
7, кв. 49.
Людмилі.

фантастику,
Люблю
Косучасну музику.
/
лекціоную календариии, зарубіжні фантиии, шию, в’яжу. ЗваНіколаєнко
ти мене
НадрукуйОксана.
те будь ласка мою ад
ресу, можливо, хтось
мій
відгукнеться не
лист і напише. 316021,
м. Кіровоград,
В. Дубініна, 21
яаєнко О.

луп.
Нікс-

Ми подруги. Живемо в селі Листопадово
му. Хочемо познайо
митися з ровесниками
чи й тими, хто стар
ший від нас.
Захоп
лена у нас як у всіх:
книги,
музика, кіно.
Наша адреса: 317410.

На знімну:
Ірина ГРОМОВА — тренер-викладач
тг~'“Г
підліткового
дев’ятикласниця Наталя АНДРІЯШ; вихованці інтернату.

— Ця особливість, очевидно, визначає й пев
ну специфіку в організації навчально-виховно

го процесу!
— Звичайно. І навчальні програми, й підруч
ники в нас як за обсягом матеріалу, так і за
його складністю мають на 30—40 процентів
нижчий рівень, ніж-у загальноосвітніх школах.
Весь навчально-виховний процес спрямований
на корекцію, згладжування природних психіч
них і психологічних вад у дітей,
щоб вони
змогли адаптуватися у майбутньому доросло
му житті. Це вимагає великих зусиль учителів
і вихователів, ямі повинні працювати, я б ска
зав, в «охоронному режимі». Що це значить?
Ну, скажімо,
ніхто з нас не може дозволити
собі підвищити голОс на дитину, щоб вона не
вчинила. Навпаки, все спілкування з вихованця
ми — у спокійних тонах, упівголоса, лагідно.
Працювати в
нас можуть лише люди з вели
ким запасом милосердя й терпіння.
— Яку ж мету ставить перед собою колек
тив школи-інтернату!
— Виховати з кожної дитини повноцінного
члена суспільства, здатного нормально жити
й продуктивно працювати. Тому особливу ува
гу приділяємо трудовому вихованню. Уже
з
четвертого класу діти працюють у майстернях
— столярній, слюсарній, швейній, будівельній,

клубу

ректора з навчальної роботи К. М. Компанієнко, вчителя праці М. І. Добридня, вихова
телів Г. І. Баглій та О. М. Ярчук.
— Чи достатня матеріальна база у школиінтернату!
— Загалом так. Маємо два триповерхових
корпуси. До 1971 року в них розміщувалася
загальноосвітня школа. Є всі потрібні приміщення, в тому числі дванадцять майстерень.
їдальня, лазня, душові, пральня... Обробляємо 25 гектарів землі, де вирощуємо пшеницю, ячмінь, помідори, огірки, кавуни, дині... Маємо чудовий сад, з якого одержуємо
щороку 5 тонн фруктів. Утримуємо в підсоб
ному господарстві близько сотні свиней.
Недавно збулася наша давня мрія — зав
дяки турботам депутата Верховної
Ради
УРСР, другого секретаря обкому партії Є. В.
Мармазова одержали новий автобус. Тепер
можемо виїздити з дітьми на екскурсії, на
природу. Є в нас і два вантажні автомобілі.
У цьому році реконструювали системи теп
ло- і водопостачання. Спорудили три сверд
ловини, з яких беремо питну воду (раніше
вона в нас була з підвищеним вмістом залі
за, а тепер — чиста). За ремонт системи опа
лення ми щиро вдячні працівникам управління по монтажу, демонтажу й ремонту гір-

Кіровоградська
об
ласть, Новомиргородєький р-н, с. Листопа
дове. Нестройній Оль
зі, Віденко Тетяні.

Хто любить сучасну
музику,
захоплюєть
ся групами
«Міраж»,
«Ласкавий
травень»,
співаком Женею Білоусовим, хто й сам лю
бить співати, ЕИрОЩувати квіти, багато читеє і хоче мати нових
пише
нехай
Друзів,
така:
Адреса
мені.

Олександрів317800.
___
,р-н,
*і, с. Соснівка.
ський
Хоменко Людмилі.

Я теж мрію про но
вих друзів, з якими
познайомлюсь з допо
могою «Молодого ко
мунара». Мені 15 ро
ків. Дуже захоплююсь
індійськими кіноакто
рами, колекціоную їх
ні фотографії. З насо
лодою слухаю“ сучас------ну музику. Крім того,
шиттям,
захоплююсь
Пишіть мені на адресу: 317449, Маловисиівський р-н, селище
Смоліне, вул. Козаио■а, 29 66. Чорній Лілії

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
2 вересня 1989 р.

«Ровесник»; викладач російської мови Катерина Іванівна КОЛЕСНИК та
Фото В. ГРЖзА.

які ведуть виховну,
культурно-масову
та
спортивну
роботу в підлітковому клубі «Ро
весник» на базі нашої школи.
Допомагають нам й інші організації та тру
дові колективи. Скажімо, в цьому році 6000
карбованців виділила обласна рада профспі-ь
лок. Наші сорок дітей-сиріт відпочивали вліт
ку в піонерському таборі санаторного типу
імені Ю. О. Гагаріна Знам’янського відділен
ня залізниці.
— Однак, є у вас напевне проблеми!
— На жаль, так. Як я вже казав, ми маємо
дві вантажні автомашини та автобус. Ліміт
бензину, що його виділяє обласне управлін
ня народної освіти, — 300 літрів на місяць,
А сам тільки автобус витрачає на 100 кіло
метрів пробігу 32 літри...
Ще одна проблема. Виділяють на/л на зиму
тільки низькосортне вугілля, що дуже пога
но горить. Усі прохання придбати
вугілля
кращих сортів натикаються на «залізний» ар
гумент: таке вугілля призначене для насе
лення, а не для організацій. Але ж яка ми
«організація»? Ми ж відповідаємо за здоро*
в’я дітей! На жаль, цього не хочуть розумі
ти...
-л
Бесіду вів Б. ЖАХАЛОВ.

м. Олександрія.

новий фактор
ризику?
Щомісяця від страшної хво
роби вмирають нові тисячі лю
дей. Кількість жертв СНіДу на
планеті, за попередніми підра
хунками,
становить
500 тисяч
чоловік,
а носіями вірусу € від
5 до 10 мільйонів. Згідно з прог
нозами
Всесвітньої організації
охорони здоров'я, в 1991 році
порівняно з сьогоднішнім днем
кількість хворих подвоїться.
І
жорстоко помиляється той, хто
вважає, що епідемія обмине нас.
Вже не
обминула, і хоч як це
жахливо, першими її жертвами
виявились діти. Особливу триво
гу викликає та обставина, що
у
нас, судячи з усього, з’явився
новий «фактор ризику» — не
достатньо стерилізований медич
ний інструментарій — шприци,
катетери, крапельниці...
Як перекрити канал небезпеки,
збудувати перед вірусом іму
нодефіциту людини (ВІЛ) глибо
ко ешелоновану оборону! Про
це говорили учасники зустрічі за
круглим
столом — заступник
міністра
охорони
здоров’я
УРСР Ю. П. Спіженко, началь
ник головного санітарно-епіде
міологічного
управління Мініс
терства схорони здоров’я УРСР
В. і. Шестаков, заступник началь
ника управління А. В. Мойсеева,
директор Київського НДі епіде
міології та інфекційних хвороб
А. Ф. Фролсв, заступник иачаль-

ника технічного відділу «Укрмедбіопрому»
В. М. Васильєв і ко
респондент РАТАУ Д. П. Киянський.
...З 1987 року
на Україні за
реєстровано 157 носіїв ВІЛ. З них
122 — іноземці, 35 — громадяни
СРСР. Два чоловіка померли: то
рік в Одесі дитина чотирьох
з
половиною місяців і в червні ни
нішнього — 28-річна
жителька
Артемівська. Три роки тому
в
пологовому будинку їй перелили
заражену ВІЛ донорську кров,
яка тоді ще не перевірялася. Че
рез материнське молоко інфіко
вана і її дочка. На нещастя, по
терпіла й інша дитина, якій вли
ли плазму, виділену з крові ві
русоносія, а також дорослий па
цієнт однієї з артемівських ліка
рень: з донорською кров’ю
в
його організм потрапив ВІЛ.
Донор Л. заразився СНІДом
під час закордонного
відряд
ження. Давши письмове зобов’
язання про нерозпоесюдження
збудника хвороби, від порушив
його і зник з-під контролю пра
воохоронних органів. Тепер ви
значено
пацієнтів артемівської
лікарні, яким могли перелити за
ражену кров. Усі вони перебу
вають під наглядом.
Вірусоносії-іноземці межі краї
ни залишили. Наші громадяни,
інфіковані вірусом, по території
республіки розподілені так:
в

Одесі їх 17,
У Києві і Донецьку
(разом з Артемівсьном) — по 5,
у Закарпатській, Кримській, Ми
колаївській, Сумській, Херсонсь
кій, Чернігівській областях, а та
кож у Севастополі і Полтаві за
реєстровано по одній особі.
Наскільки точні ці дані? Адже
населення республіки — понад
51 мільйон, а обстежено тільки
його десяту частину, Не виклю
чено, що і вірусоносіїв, і хворих
значно більше. Насамперед пе
ревірили групу ризику — прости
туток, наркоманів і гомосексуа
лістів, а
також людей, які по
вернулися на батьківщину піс
ля тривалих закордонних
від
ряджень, донорів і вагітних жі
нок. Щоб дістати точніші дані,
треба за рік обстежити хоча
б
половину всього населення.
А
це, на жаль, сьогодні взагалі не
реально: немає ні обладнання,
ні спеціальної апаратури, ні ре
активів. Ті 28 апаратів, які ми те
пер маємо, дають змогу охопи
ти 5 мільйонів
чоловік — не
більше.
Анонімне обстеження, раннє
виявлення СНІДу дає змогу про
довжити латентний період. Ціл
ком однозначно доведено: лю
дина, інфікована ВІЛ, проживе
довше,
якщо повністю відмо
виться від алкоголю, наркотиків,
безладних статевих зв’язків, що
ослаблюють імунітет, постараєть
ся уникати сильних стресів, У неї

буде надія дожити до того часу,
коли наука знайде засіб бороть
би із СНІДом.
'1^
А втім, с тут і інший фактор.
Людині зовсім не байдужа доля
дітей, близьких, оточуючих. Але
щоб не заразити їх, треба яко
мога швидше дізнатися «про за
грожуючу небезпеку.
Під час анонімних обстежень
було виявлено носіїв вірусу іму
нодефіциту,
Зокрема, в Києві.
З чотирьох тисяч чоловік,
які
пройшли тут таку перевірку ос
таннім часом, у однієї молодо
жінки виявили ВІЛ. Вона поясни
ла: незадовго до цього
була
близька з іноземцем.
Чи небезпечні
побутові кон
такти із зараженими СНІДом!
Тепер з’явилися додаткові дані.
Встановлено, що ВІЛ передаєть
ся не тільки через кров, сім’яну
рідину і грудне молоко, а
и
слиною. Дістала підтвердженні^
гіпотеза, що небезпечна хворобі
передасться і при поцілунках.
Тепер усе питання боротьби із
СНІДом упирається в
кошти.
Американці
витрачають
міль
ярд доларів тільки на наукові
дослідження в цій галузі. А
У
нас, крім звичайних асигнувань,
не виділено ані карбованця. Але
СНІД не відмінив ні апендици
ту, ні виразкової хвороби, мі ін
ших недугі
Вісник молодіжної інфор
мації РАТАУ «Юність».

ПОКИ САМІ ЗА СЕБЕ НЕ ПОДУМАЄМО
У № 31 за 5

серпня га-

зета «МК» надрукувала інін
терв’ю зі спіаголовою під
готовчого комітету по ор
ганізації
і
проведенню
Всесоюзного
студентсько
го форуму секретарем ЦК
ВЛКСМ Стан їславом Смирновим (на
жаль, інтерв’ю
у скороченому варіанті), а
також матеріали секретаря
Кіровоградського
обкому
ЛКСМУ Людмили Єгельської про проблеми студент
ства нашого міста, області.
Нарешті!
Нарешті до сту
дентів повернулися облич
чям. В
усякому разі,
хо
четься вірити, що це’ саме
так. І якщо
«Молодий ко
мунар» пропонує нам свої
сторінки для
обговорення
наболілих
проблем
сту
дентства, МИ їх обов язково
використаємо.

Отож, перша

ац?а ПР0’

М
У від
му
від Кіровоградсько?
Кіровоградсько? пбоб

позиція —
гласність ‘ з ласті.
усьому. Ми повинні знати,
Зараз стає модним тер
як проходять збори у на мін «соціальне самопочут
вчальних закладах по ви тя студентів». Під ним ро
бору кандидатів.
Ми по
зуміється багато що. Це і
винні знати, хто ці канди порожні шлунки студентів,
дати, яка їхня позиція, яка і погані гуртожитки, або й
програма. Треба обов'яз взагалі
відсутність
так
ково створити прес-центр званого «койко-місця», це
при КІСМі, або при педін безвихідність у становищі
ституті, який би постійно студентських
сімей.
Ось
давав до «Молодого кому найголовніші проблеми, з
нара» свіжу
інформацію яких треба починати, Бо,
протягом усього часу, по як відомо, коли хочеться
ки
триватиме підготовка їсти, а в кишені порожньо,
до форуму.
то не дуже-то думається
Нам, студентам, хотілося
б мати повну
інформацію
про те, як буде
проходи
ти обласний
студентський
референдум, на якому бу
де вироблено наказ чотирьом
делегатам
фору-

про навчання,
про життє
ву позицію... Будемо чес
ними, адже це так.

Отже, давайте обговори
мо, як можна зробити так,
аби соціальне самопочуття
залежало і від самих сту-

ПАМТІП

Студентський
форумпропозиції,
запитання,
проблеми

• Э »

Лзлдитл

дентів. Давайте спробує
мо дати можливість їм зай
нятися комерцією. Треба
подумати, як би передати
буфети, їдальні під конт
роль студентів, як би ство
рити
при
гуртожитках
щось на зразок
домових
кухонь. Це дало б додат
кові робочі місця для сту
дентів, і, відповідно, заро
біток. Треба подумати про
дитячі садки для студен
тських дітей. Можливо во
ни будуть на зразок коо
перативних і знову ж це —
робочі місця і заробіток
для студентів.
Все це реально. Якщо є
можливість десь запозичи
ти досвід, то хотілося
б
почути, дізнатися. Як вирі
шують такі проблеми наші
зарубіжні
ровесники? Як-

що газета має можливість
надрукувати про це, то бу
демо раді
прочитати, на
вчитися.
Хто вважає, що студенти
сидять склавши руки і че
кають, поки
їм підвищать
стипендії і
нагодують, то
це не вірно. Ми готові ді

яти і знаємо, що поки са
мі за себе не • подумаємо,
справа не зрушиться з міс
ця. Але все ж треба зна
ти, в якому напрямку ру
хатися,
де
набиратися
знань і вміння.

ІЗ ВІДПОВІДЕЙ
СТУДЕНТІВ НА
З ПЕДАГОГІКИ

ЕКЗАМЕНІ

ф Вчителі — наЙзаляканіші люди суспільства.

том з учителем що-небудь скоеться.
ф До кінця навчання в школі діти тупіють.

ф Сепетеу (СПТУ) — це сільські
політехнічні
училища.
ф Ми живемо в епоху прогресу за рахунок пра
цівників підвищеної кваліфікації.

ф В разі непослушания вчитель повинен сказати
підлітку: «Ну що ж ти, Петя?»
ф В нашому суспільстві школа, як цех.
ф Комбінований урок — це якщо діти ходять

в
комбінат.
ф Вчитель повинен домагатися
задоволення ді"
тей в реалізації вчинків.
Ф Треба, щоб не було шуму і крику у виховних
заходах.
Ф Діти погано вчаться, бо під час шкільної прог
рами багато не поясниш.
Ф Мета факультативу — проводити заняття з ос
лабленими учнями.
ф Вчитель повинен сформувати диспут в потрібне
русло.
Надіслав 8. ЛИНОВ,
старший аикладач кафедри педагогіки
КДПІ
імені О. С, Пушкіна,
[Далі буде].

«Просю не відказать у моїй просьбі»
Історія, про яку мова, не така
вже й
незвична. Просто
були
собі хлопчик і дівчинка, разом у
школі вчилися, женихом і наре
ченою їх дражнили (це ще коли
в молодших класах училися).
А
потім перестали. Всі звикли, що
Валерка і Галка разом,
Загово
рили знову
про них, коли вони
закінчували 10-й клас:
«А Галка
бліда така ходить. Весь час тош
нить П.» «Та в
неї ж уже вид
но...» «Цікаво, він одружиться на
ній?» «Та куди йому...
Теж іще
— чоловіка знайшли...»
Вдома також
все стало відо
мо, Зі слів Валерки, скандал був
неймовірний. У Галки батьки су
ворі. Йому теж перепало добря
че. Тож спочатку вирішили втек
ти удвох подалі. А що? Паспор
ти є, світ великий. (Що й казати,
•*<а;діти є діти. їм все так просто).
Може б і зробили задумане, як
би одного дня...
Він прийшов до
неї, знаючи,
ЩО батьків
немає вдома.
Вона
сиділа затакана вся, аж опухла.
Значить, знову була «накрутка».
— Ні, я так більше не можу,
набридло все, — з порогу випа
лив він.
— Ах, то це ти не можеш, це
тобі все набридло? А подумав,
як то мені? — вибухнула вона.
То була перша суперечка. На
говорили одне одному образли
вих слів і кілька днів не бачили-

друге, нового нічого я б не ска
зала. Звичайне
банальне запи
тання,
яких він уже наслухався.
Я тоді просто пообіцяла. Мала
таку необережність,
бо скоро
зрозуміла,
що виконати
свою
обіцянку навряд чи зможу. Книж
ку типу «Поради молодому под
ся. Потім він пішов миритися, а
ружжю» або щось
по догляду
вийшло навпаки.
Бо вона сказа
за дитиною у
магазині не ку
ла: «Бачити тебе не хочу. Дити
пиш. У бібліотеках їх одиниці
і
ну сама ростити буду, батьки до
вони постійно переходять з рук
поможуть,
а ти нам не
потрі
до рук. Якщо у кого вдома вони
бен». Ніби з фільму фрази. Так
і є, то їх бережуть. Але... Але хі
ба
в книгах справа? Адже по
чи трохи
інакше, але ці слова
були сказані. Він образився, зви
ряд для порад є старші. Чому
вони не стали співбесідниками,
чайно ж, але разом з
тим від
адже з докорами і
повчаннями
чув, що ніби гора з плечей зва
вже запізнилися. Можливо тому,
лилася. Тепер вирішив їхати сам,
уже не ховаючись.
Думав собі
що вони самі ховали подалі такі
книжечки, аби (не дай бог!) не
влаштуватися десь на роботу,
а
прочитала дитина?
там діло покаже. Але батьки зу
Шкода, що я не психолог, А то
пинили. Вперше за весь час про
звучало запитання: «Що ти собі
б розповіла хлопцеві про особ
ливості
жіночої душі. Вірніше,
думаєш?» Та біда в тому, що він
сказала б просто: «Знаєш, Вале
ще не знав,
що саме і про що
рію, вибери
найгарніший букет
треба думати. Досі не доводило
квітів і йди до своєї Галки. Ска
ся замислюватися
над
такими
жи їй, що зона найкраща в світі,
серйозними речами, Ніби недав
що не^уявляєш собі життя без
но тільки пересів з дитячого ве
неї... Скажи, що ти був не пра
лосипеде на дорослий, а тут тре
вий, що більше ніколи не будеш
ба знову
підлагодити
дитячий.
сердити її і будеш завжди
по
Але вже не для себе. Тільки от
руч. Ці слова їй зараз дуже по
як помиритися з Галкою? І чому
трібні, адже,
здається, вона в
вона стала такою злою? Відчув,
лікарні — на «збереженні». Це
що не вміє думати про неї пога
ж не жарти — рання вагітність.
но Адже вона така... Ну, така...
Сама он майже дитина. Тож, як
Всю цю нехитру історій
хло
що вже маз
зухвалість вважати
пець розповів за кілька хвилин,
себе дорослим, вчися й чинити,
а потім почав іншу. Про те,
як
як дорослий, по-чоловічому».
він шукав «спеціальну» літерату
Шкода, що я не лікар. А то б
ру. Мало не
вирвалось у мене
роз’яснила
хлопцеві особливос
тоді: «А чого ж ти раніше її не
ті жіночого організму лід час ва
шукав?» Вчасно схаменулася. Погітності.
Щоб він зрозумів, чо
перше; наша довірлива розмова
му його Галка
«стала
такою
перервалась би напевне.
А, по-

ВІРЮ!

€ й така думка

ф Матеріал потрібно розкладати по папках, рап*

А «просьба» дещо делікатна. Та й виконати п не так просто.
Йдеться про «спеціальну» літературу. «Ви там, буває, у своїй
газеті всякі такі статті пишете. Мабуть, у вас є всякі такі книж
ки, журнали. Дуже просю
дістати за всяку ціну..,» — благає
хлопець. Це «просю» він повторив кілька разів. Щоправда,
і
хлопцем його ще не назовет. Так, скоріш — хлопчисько. Але
скоро стане батьком...

НЕ

Група студентів.

ф Перш ніж розказувати
про реформу школи,
приведу такого спеціаліста, як Макаренка.

Майбутнє вчорашній випускниці 20-ї
десятирічки обласного центру Вікторії
ГРИНЮКОВ5И сьогодні
напевне здається наскільки бентежним, настільки й привабливим.
Відтепер, в усякому разі, серед її речей — і студентський квиток першокурсниці істо
ричного факультету Кіровоградського державного педагогічного інституту.
Фото 3. ГРИБА.

ДО 17
І СТАРШІ

злою». Я б роз’яснила, що таке
токсикоз і як він вибиває із сил
не те що днями — тижнями, мі
сяцями. Дорослий чоловік і
то
рідко коли розуміє
поведінку
дружини в такий період,
а що
говорити про хлопчака,..
На місці його матері я б ска
зала: «Знаєш, сину, — влашто
вуйся на роботу,
підшуковуй
квартиру і
готуйся до того, що
незабаром настануть безсонні но
чі, що треба навчатися прати
і
прасувати
пелюшки,
купувати
продукти для дому і, взагалі —
утримувати сім’ю».
Знаю, Валерій не стане доко
ряти мені за те, що втручаюся в
його особисте життя. Свій урок
у свої сімнадцять він уже отри
мав і знаю, що радий би
був
кожного попередити.
Але ж не
станеш вголос кричаїи:
«Хлопці
й дівчата, не поспішайте
бути
дорослими, коли
ще не вирос
ли!»
Неповнолітній
батько — яке
словосполучення..»
Чомусь все
більше про неповнолітніх мате
рів говоримо, про легковажність,
нескромність
їхню. Несправед
ливо, коли цим. самим знімаєть
ся відповідальність і з легковаж
них хлопців. А вони потім виро
стають у безвідповідальних чоло
віків.

У цій ситуації
все ж є один
факт, який, безумовно, вселяє
надію, — те, що Валерій осмис
лив свою роль.
Як буде далі,
загадувати важко.
А поки що юний батько почи
нає вчитися бути батьком
Поки
що теоретично.

З, КУЦЄНКО.

Зже три роки, як я за*
кінчив
інститут, але
за
спеціальністю
не
пра
цюю і, мабуть, вже
но
буду. Я інженер. Диплом
отримав, а от знань бра*
кує. Не буду конкретизуй
вати свою
спеціальність.
Хіба це важливо? Аджо
усі вищі навчальні закла*
ди у нас випускають напівспеціалістів.
8ся система навчання напраалв*
на на те, аби хлопець ми
дівчина розчарувалися о
обраній професії. На рід*
ко доводиться чути:
«3
своїм
дітям не дозво»
ЛЮ...» І я теж своїм нф
дозволю йти
ДО ВИЩОГО
навчального
закладу, ба
не вірю, що за
ячихосе*
15 років там щось змі
ниться. Адже, одне діло
поламати
закам’янілу
систему,
а інше — збу
дувати нову.
Зараз
заговорили про
переміни з
студентсько*
му житті. Говорили І
о
мій час. Але це асе одноа
що битися лобом об сті*
ну. Можливо, говорю
з
упередженням, але
тому, що
злості накопи
чилося
багато.
Раніша
був романтиком, а тепер
—
реаліст.
Професію
обирав свідомо, а тепер
не хочу й думати
про
неї.
Займаюся
іншою
справою, маю
більший
заробіток.
П’ять
років
навчання втратив, а скіль*
ки б міг зробити для се*
бе, для сім’ї. Зараз зай
маюся
складанням міні*
техніки
для
домашніх
потреб. І в школі майст
рував, а протягом того
часу, коли вчився в інс
титуті, не зробив нічого,
По-перше, умов у гурто
житку не було, часу об
маль через
всілякі не*
потрібні
збори, обгово
рення, додаткові заняття,
збирання кукурудзи, бу
ряків, картоплі. До речі,
все це ми робили вруч*
ну,
витрачаючи
скільки
часу!
Говорити
про перемі*
ни, про форум, який ні*
би-то здатен щось вирі
шити... Що ж, дай боже
і
нашому
теляті вовка
з’їсти.

Інженер,
не став.

І
і2

ЯКИЙ

НИМ»

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
вересня 198'9 рп

стокгольм-киТв-транзит

АВТОГРАФ ДЛЯ ЧИТАЧІВ «МІ<»
— Старший тренер клубу Сан
ні Ослунд колись сам грав у іс
панському «Еспаньолі». Йому не
імпонує шведський СТИЛЬ І .ВІН
постійно
експерементує. В ни
нішньому чемпіонаті ми вже за^.
сеоіли варіант з трьома захисни
ками і п'ятьма гравцями сере
дини поля. Особисто моя роль
— диспетчер центру поля, орга
нізатор атак і
координатор дій
колективу як при наступі, так і
при обороні.

Кіровоградська
«Зірка» стала
першим футбольним клубом для
Вадима Євтушенка.
| дебютував
7ой у «Зірці» рівно десять сезо
нів тому, у 1979 році. Опісля бу
ли виступи
за київське «Дина
мо» і збірну СРСР, дніпропетров
ський «Дніпро» й, нарешті,
за
стокгольмський АІК.

Нині
болільників
здивувати
важко, хоча б
контрактами «зі
рок»
вітчизняного футболу
з
професійними
західними клуба
ми.
Евтушенко
—
здивував.
Правда, не болільників, а Держкомспорт країни, коли відмовив
ся від його послуг під час сво
го оформлення до Швеції.

СПОРТ

залишитися

щоб...

в

ньому, у спортив

ній кар’єрі

Вадима

Євтушенка було чо
тири клуби — «Зір

ка»,
їв,

«Динамо» Ки

«Дніпро»;

твої побутові проблемні
— Відразу після
/кладення
контракту мені повідомили про
чотирикімнатну
меольовану
квартиру у 26
кілометрах
від
центру Стокгольма. А
ще про
машину
«Форд»,
відеомагнітофон, телевізор, стереоапаратуру.
Все — за рахунок клубу. Зали
шається тільки грати у футоол...

АІК

Стокгольм

збірна

— Мій колишній одноклубник
Віктор
Хлус виступає за
клуб
І АІС із Гетеборга. В першій лізі
в клубі «Осіер» граюіь Андрєєв
та Пригода, які чимало заоивають, Наприклад, цікава гра між
«Остером»
те «Норрчепенгсм»
закінчилась з рахунком
на
користь «клубу Андрєєва» і всі
голи заоили радянські щутоолісги (у суперників ДВІЧІ мети досяг колишній
гравець «Нефтчі»
Пономарьов.
Також греюіь
у
Швеції
І алаиба, шеніелія, Сулакеелідзе. Взагалі ж шведи за
просили до себе вже 9 футболіс
тів та 16 хокеїстів із СґСґ.
— Як професіонали вирішують

— Ця організація брала на се
бе обоє язки посередника в ук
ладанні' контрактів відомих
ра
дянських
футболістів з відоми
ми європейськими
клубами. Як
наслідок — продаж Хідіятулліна
за «трамвайний квиток»
(як зіз
налися
французькі газети), «ко
місійна» ціна
за Заварова,
то
що.
Словом,
Держкомспорт
скомпрометував себе в очах бо
лільників,
багатьох футболістів.
Тому
я
відмовив
пред
ставникові Держксмспорту вирі
шувати мою долю й уклав
до

футбол,

Залишив

— Хто ще з радянських футбо
лістів грас в Швеції!

плюс

Радянського
Про те, як

Союзу.

став

Вадим

больним

«фут

— На якому місці нині АІК!

вікінгом»,

—- його розмова

з

мовленість з компетентнішою на
сьогоднішній день фірмою «Совінтерспорт».

ксреспонде н т о м

«мк».

— А чому ти обрав саме АІК!
— Важко сказати хто його об
рав...
Шведи ще після незабут
ніх матчів «Мальме» з київським
«Динамо»
дуже хотіли мати в
своїх
рядах когось із динамівців.
Один з керівників
сток
гольмського
клубу «Хаммарбю»
почав вести переговори з «Дина
мо». І коли все було вирішено,

то у «Хаммарбю»... не вистачи
ло коштів, аби заплатити за мій
контракт. А|К, який пильно сте
жив за переговорами, зумів ви
конати всі умови контракту і я
одягнув його футболку.

— Шведський футбол
суперечливий. Хоча б у
що у шведів дуже сильна
на команда, а ось про
цього сказати не можна...

надто
тому,
збір
клуби

— Справа в тому, що всі кра
щі шведські гравці грають в Єв

ропі, причому в клубах
Італії,
ФРН, Великобританії.
Через це
рівень
шведського чемпіонату
значно
поступається
нашому.
Мої нові партнери не такі
гра
мотні, як
радянські футболісти.
Головна біда
футбольної Шве
ції, що вона хоче бути копією
англійського
футболу.
Та, на
жаль, копії завжди гірші за ори
гінал, примітивніші.

— А конкретніше
гри АІК!

про

стиль

— На початку сезону АІК оув
серед аутсайдерів
(казали, що
клуб не зможе втриматися у ви
щій лізі). Але
хлопці повірили
в свої сили і провели
чимало
ігор без жодної поразки.
Нині
ми в середині
турнірної табли
ці,
маючи шанси на розигриш
«плай-офф»,
який
завершує
чемпіонат

— А чи довго ти
Швеції!
— Мінімальний
кінця 1990 року,
мо...

гратимеш у

строк — до
а там побачи

Розмову вів С. БОНДАРЄВ.

• • • • е « & € ® @ ©
Кіровоградський
обласний
навчальний
комбінат
Держкомстату УРСР

ПРИЙОМ УЧНІВ
Форми

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1989 — 1990 навчальний рік на гані спеціальності:

ОГОЛОШУЄ

навчання —

денна і
вечірня
спеціальностях:

Кіровоградське СОТУ № 6

по

на базі 8 класів —
верстатник широкого профілю,
слюсар механоскладальних робіт,
столяр-верстатник по дереву,
слюсар-ремонтник

(вечірня);

на базі 10 класів —
оператор верстатів з ЧПУ,
слюсар-складальник радіоапаратури,
вере іа і ник широкого профілю
слюсар-інстру ментальний,
електромонтер по обслуговуванню промислового облад-

оператор
ОЕКМ,
строк навчання —
5

контролер верстатно-слюсарних робіт (ВТК),
контролер-касир ощадного банку.

бухгалтер, строк на

вчання

8—10

(денна),

15

місяців
місяців

місяців.
Приймаються особи,
що мають

восьмиріч

ну та середню
Навчання
Прийом

—

освіту.
платне.

без вступних

екзаменів.
Для вступу необхід

но подати такі доку
менти: атестат, харак
теристику,
медичну
довідку
(форма
№ 286/у).
Адреса:
м. Кіровоград, прав. Плетений,
12. Телефон 3-іи-ЗУ.

Строк навчання на всіх спеціальностях — 10 місяців.
Приймаються юнаки І дівчата віком до ЗО років з освііию за 8 — Ю класів.
На спеціальності електрохмонтер по обслуговуванню
промислового обладнання,
контролер-касир ощадного
банку приймаються особи віком від 17.5 року.
Встигаючим учням на базі 10 класів виплачується сти
пендія. на базі 8 класів учні перебувають частково на
повному державному утриманні.
Під час виробничої практики учням виплачується сти
пендія 4 нараховується 50 процентів від заробленої ними
суми.

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬ:
атестат свідоцтво про народження, довідку з місця проживання, медичну довідку (форма № 086/у). шість фотокарток 3x4 см.
Військовий квиток пред являють особисто.
з питань вступу звергатися на адресу: Кіровоград,
вул. Декабристів, 28.
Приймальна комісія. Телефон
4-05-01.

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ОБ’ЄДНАННЯ
«КІРОВОГРАДОБЛАГРОБУД»

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

2 вересня 1989 Р»

чзпоошує всіх бажаючих навчатися на курсах крою та шиття.
* Пропонуємо денно-заочну форму навчання для Кіровоградпів і заочну — Для іногородніх.
.
АДРЕСА КУРСІВ: 316050, м. Кіровоград, вул. Гагаріна, 6,
швейні курси.

Добровеличківська

середня школа-інтернат

ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ
до І, IX та добір до всіх інших класів.
До школи Приймають, в першу чергу, дітей із багатодітних сі
мей, дітей одиноких матерів, дітей, позбавлених батьківської
опіки та дітей-сиріт, які повністю звільняються від плати за ут
римання, а також дітей з інших сімей, якщо відсутні належні
умови для навчання і виховання.
Школа має хорошу матеріальну базу та досвідчений педаго
гічний колектив.
По закінченні школи-інтернату учні одержують разом з ате
статом про середню освіту документ про набуту спеціальність
шофера-професіонала, механізатора широкого профілю, елек
трика і користуються пільгами при продовженні навчання
та
при влаштуванні на роботу.
Для вступу потрібні такі документи:
заява батьків;
свідоцтво про народження (оригінал);
довідка про заробітну плату батьків за 1988 рік (помісячно);
довідка про склад сім’ї;
довідка про присадибну ділянку;
довідка про медичні щеплення та про стан здоров’я.
Звертатися. 317^10, Добровеличківка, середня школа-інтернат,
директору.

Квітникарям на замітку
Пропонуємо у лютому - червні та вересні — листо
паді організаціям шляхом перерахування, а квітникаряміахі.с"”вді
Фл?ХомсХд"бі?те;я,,ар' габ’км' Ф‘""’”а'

тепСішщь."ЄРЄЛІЧСИИХ Є СОрТ” ДЛЯ “'^ритого грунту й для
Ціна 3.50 — 4.00 за один саджанець.
вих акульту,рР<’П0НУеМО сад,виичий матеріал Інших квітко

хіпипЯн|П.п»^аІ,'ІЯ сад’КандІВ * їх прийому на місці необ
оилат^ппп«
представника з гарантійним листом про
оплату і дорученням.
г
Посадковий матеріал поштою не надсилається.
л1тЬ, “в СТЬ в1дпРавкн придбаних саджанців троянд
літаком або автотранспортом за рахунок покупця.
ДЖгл'ІИ^иа.иов,,ик1в забезпечуємо готелем.
К м „ СА: 226011 Латвийская ССР,
г. Рига.
ул.
"•Маркса, 42, магазин агрофирмы колхоза «Лачплесис»
игрского района. Телефон 29 72 51

НАДІЯ» (Кіровоград). 19.00 .^Ак

туальна камера. 19.30 — Час рі
шень — час дій.
Донбас
після
страйку. 20.00
—
Фортепіанна
музика. 20.15 — Теленлуб
«Діак/г?б£ооо^ення проектів Зано«
0 вибори
народних
нів УРСР
Депутатів.
20.45 — На добраніч,
Діти. 21.00 — «Час». 21.40 — Все
про кіно.
22.50 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

і

3 4 по 10 вересня

4 ВЕРЕСНЯ
А

ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Кон
церт
фольклорного
ансамблю
«Росіяночка».
8.55 —
«Михайло
Ломоносов». Художній телефільм.
Фільм 3 «Для слави Вітчизни»,
і
серія. 10.10 — Мультфільми «Ким
бути?». «Пилипок». 10.30 —
Фут
больний
огляд. 11.00 — Камера
дивиться у світ. 11.55 — Кіноафі
ша.
12.55 — «На прив’язі
біля
злітної смуги».
Науново-популярний фільм.
14.05 — А. Вівальді.
«Глорія».
15.35 — Виступає
ан
самбль «Свирель». 15.55 — «Сло
во про Льва Толстого». Докумен
тальний телефільм. Фільм 1. 16.55
— Мультфільм. 17.15 — «Відкри
тий урок з
двома
перервами».
Документальний телефільм. 17.45
— Дитяча година. З уроком фран
цузької мови. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Важкі дні Донбасу.
Продовження теми. 19.30 — Я. Сібеліус. «Смутний вальс». 19.40 —
«Михайло
Ломоносов». Художній
телефільм. Фільм 3 «Пля слави Віт
чизни». 2 серія.
21.00
—
Час.
21.40
—
За зведеннями
МВС
СРСР 21.50 — Прем’єра докумен
тального телефільму «Хочу зрозу
міти». Про долю анадеміка Б. Раушенбаха. 22.45
— «Залишитись
людиною».
Радянська проза
на
сцені театру. 23.55 — Сьогодні у
світі. 1.15 — «Про
тих кого па
м’ятаю
і
люблю»
Х'/дожній
фільм. 2.32 — Новини. 2.37 — Кі
ноафіша. 3.37 — Кіноконцерт.

А УТ

15.45 — Новини.
15.55 — Уро
чисте відкриття днів
літератури
• мистецтва Укр. РСР в Казахсь
кій РСР.
Трансляція з Алма-Дти.
18.00
—
Документальний фільм
«Акин Жубан Молдогалієв». 18.30
— «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (Кіровоград).
13.50 — КІНОЗАРИСОВКА «ХУТІР

УВАГА! УВАГА! УВАГА!
Міський
громадсько-полі
тичний
клуб «Перевесло» за
прошує всіх бажаючих на свої
засідання:
4 ВЕРЕСНЯ — дискусія «На
родний Рух: «за» і «проти».
11 ВЕРЕСНЯ — обговорення
«Закону УРСР про вибори на
родних депутатів» та змін
і
доповнень Конституції УРСР.
18 ВЕРЕСНЯ — диспут «За
вод колійних машин у Кірово
граді: бути чи не б\гти?»
25 ВЕРЕСНЯ — обговорення
Платформи ЦК КПРС з націо
нального питання і законопро
ект про мови.
Зустрічі.
як завжди, відбу
дуться V залі мистецтв бібліо
теки ім. Н. К Кргпської.
Початок — о 18.30.

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Єрманові лебеді». Науково-популяр7?И«?,ЛпЬМ-8'3?’9-35 ~ Астрономія.
‘ °?НОВЛ!‘ методи астрономії.
~ Італійська мова. 10.05 —
10 35ОМ^%Ь.- МД"$С ім- м- Тореза.
іи.Ліз, 11.35 — Література. 9 кл.
«Слово о полку Ігоревім» і росій
ська культура.
11.05 - Новини.
11.15 —
«Єрмакові лебеді». Нау
ково - популярний
фільм. 12,10
— Прем єра документального те
лефільму «Стара
гармонь». 12.20
Вас запрошує Зразково-показо
вим оркестр
Комендатури
Мос
ковського Кремля. 13.00 - Нови
ни. 13.10- — «Птахи над містом».
Ф*льм 3
субтитрами.
14.20 — Майстри мистецтв.
На
родний артист СРСР П. Массальськии. 17.00 — Новини.
17.15 —
Служу Радянському
Союзу! 18.15
— Телестудії міст РРФСР.
Про
грама Орловської студії
телеба
чення.
19 15
— Вечірня казка.
19.30 — «Круглий
стіл» ■— «За
хистити людину».
21.00 — Час.
21.40
—
За зведеннями
МВС
СРСР, 21.50 — «Еез строну давност’». Художній фільм.
Впепше.
23.20 —
Новини. 23.30 — Ранко
ва пошта (повтор).

5 ВЕРЕСНЯ

Д ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Кон
церт
турецького
фольклорного
ансамблю «Адиген».
9.0 — «Ми
хайло Ломоносов». Художній теле
фільм. Фільм 3. «Для слави
Віт
чизни». 2 серія.
10.20 —- Мульт
фільми. 10.50 — «Залишитись лю
диною». Радянська проза на сце
ні театру. 12.00 — Дитяча година.
З уроком французької мови. 13.00
— Це було...
було...
13.20
—
«Розведені мости».
Документаль
ний фільм. 14 15 — Оркестр грає
духовий... 15.35 — Вечір
у По
лоцькій Софії.
16.05 —
«Слово
про Льва Толстого». Документаль
ний телефільм. Фільм 2. 17.00 —Імпульс. 17 45 — Дитячий фести
валь у м. Євпатооії. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Влада
—
Радам. 19 30
—
«Я люблю тебе,
життя».
Телевізійний
фотокон
курс. 19.35 —
«Михайло Ломоно
сов». Художній телефільм. Фільм
3. «Для слави Вітчизни». З серія.
21.00 — Час. 21 40 —- Зірки іспан
ської опепи. М. Кабальє і X. Кар
рерас у Великому
театрі Союзу
РСР. Благодійний концепт у фонд
допомоги
Вірменії. 23.40 — Сьо
годні у світі. 0.00 — «Берег». Худжній фільм. 1 серія. 1 08 — Но
вини. 1.13 — Спортивна
програ
ма. 1.43 —
«Квиток у
перший
ряд». Сп«ває І. Понаровсьна.

А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — «Шукай
і знайдеш».
Дитяча вистава. 9.55
— Доброго вам здоров’я. Сільські
лікарні
на Львівшині. 10.25
—
Все про
кіно.
11.35 — Новини.
11.50 —«Джерела». Культура
і
побут
Болгаоського
населення
Одещини 16 ^0 — Новини.
16.40
— Для дітей «Веселна».
17.10 —
Документальний фільм «Орнамент
Усекської долини».
17.30 — Кон
церт молодих виконавців. 18.00 —
Госпоцаэем
на землі.
Зепновий
лан Дніпоопетровщини.
18.30 —
Музичний Фільм.
«П»сні
нашої
юності» 19.00 — Актуальна каме
ра 19.^?0 — Чемпіонат СРСР з хонаю.
«Сочіл»
—
«Динамо»
/Мінськ' 70 45 — На добраніч, ді
ти. 21.00 — «Час». 21.40 — Життя

духовного основа -7 рідна мова.
«Круглий стіл українського теле
бачення. 23.10 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8,00 — Гімнастика. 8.15 — «Ка
зимир
Малевич».
Науково-попу
лярний фільм. 8.45 — Світ, що нас
оточує. 2 кл. З чого починається
Батьківщина. 9.05 — Французька
мова. 1 рік навчання. 9.55 — Ди"
тячий сеанс. 10.35, 11.45 —
Му
зика. 6 кл. Російські народні піс
ні (календарні). 11.05 — Новини.
11.15 — Французька мова. 2 рік
навчання. 12.20 —
Документаль
ні фільми
«Відроджена
пісня»
«Хроніна наших
днів». 13.00
—
Новини. 13.10 — «Без строку дав
ності». Художній фільм. 14.40 —
Ритмічна гімнастика. 17.00 — Но
вини. 17.10
— Сеанс повторного
телефільму. «Зіткнення». 1 серія.
18.15 — «Далекий Схід». Кіножур
нал. 18.25
—
Хокей. Чемпіонат
СРСР.
«Динамо»
(Москва)
—
ЦСКА. У перервах — 19 05 Спорт
для всіх, 19.55 — Вечірня
казка.
20.45
—
Грають А. Федоров та
В. Сидельнинв. 21.00 — Час. 21 40
— З Фондів ЦТ. «Моя доля». Ху
дожній телефільм. 1 серія. 22 50
— Перед хором безмовних птахів.
23.20 — Новини.

А Ц.Т (11 програма)

У 00 —
Гімнастика,
«Крик журавля». 8.35, 9.35
гальна біологія. 10 кл. Ч. Дарвін.
9.05 — Німецька мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Німецька мова. 2
рін навчання. 10.35, 11.35 —
Ос
нови інформатики і обчислюваль
ної техніки. 11.05
—
Новини.
11.15 —
«Крик журавля».
12.05
— «Східний Сибір».
...
_
_____
Кіножурнал.
12.15 — Благодійний концерт хо
ру хлопчиків м. Кіля (ФРН). 13.00
— Новини. 13.10 —
«Моя доля».
Художній
телефільм.
______
1.
серія.
14.20 — «Ці незрозумілі старі лю
ди», 17.00 — Новини. 17.10 — Се
анс повторного телефільму. «Зітк
нення». 2 серія. 18.15 — з наших
фондів. Концерт Н. Яшвілі (скрип
ка). 19.00 — Мультфільм. 19.10 —
«Кому він
потрібен цей Денис».
20.00 — Вечірня казка.
20.15 —
Держтелерадіо
Латвійської РСР.
«Своїй землі». 20.50 — Є. Светла
нов.
«Сільська доба».
21.00 —
Час. 21.40 — 3 фондів ЦТ.. «Моя
доля». Художній телефільм. 2 се
рія. 22.55 — Тюльпани Таджикис
тану.
Виступає ансамбль' танцю
Таджицької РСР «Лола».

7 ВЕРЕСНЯ

6 ВЕРЕСНЯ

(І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Бачо їде до бабусі». 8.55 — «Михай
ло Ломоносов». Художній
теле
фільм. Фільм 3.
«Для слави Віт
чизни». З серія.
10.15 —
Свята
дитинства. 11.55 — «Улюблені піс
ні». 12.40 —
«Навколо
світу».
Альманах. 13.40 — VIII Міжнарод
ний фестиваль
телепрограм на
родної творчості «Веселна». Ефіо„ _ 15.35
__
Прем’єра фільмупія.
концерту
«Іван
Пономаренко».
16.05
—
Документальні фільми.
16.45
—
Музична
скарбниця.
И. Брамс. Симфонія № 3 фа
мажор. 17.25 — Прем’єра
докумен
тального фільму «Безсоння». 17.45
— Дитяча година
18.45 — Сьо
годні у світі.
19,00 — Обговорю
ємо проект платформи КПРС «На
ціональна політика пар~ї в
су
часних умовах». 19.20 — Вперше
на екрані
ЦТ.
Художній фільм
«Заборонена зона».
21.00 — Час.
21.40 — «Якщо не я?..
Прем’єра
документального
ф’льму
«Про
мафію в СРСР». 21.50 — «Серце,
кажи, моє серце...» Музично-пое
тична композиція. 22.35 —• Фут
бол. Відбірковий матч. Чемпіонат
світу.
Збірна Австрії — збіона
СРСР. У перерві — 23 25 — Сьо
годні у світі. 0.35 — «Берег». Ху
дожній фільм.
2 серія. 1.43
—
Новини.
1 48 — Музичний ринг.
3.33 — «Ти заспокой мене».
До
кументальний фільм.

Ж УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Село
і
люди. 9.45
—
Художній фільм
«Друг». 11.05
—
Перлини душі
народної. Фольклор с. Ниселізки,
Чернігівської
області.
11.40 —
Шкільний екран. 7 клас. Музика.
Розвиток
вітчизняної класичної
музики
М. Г. Глінка і
Україна.
12.15 — Концерт симфонічної му
зики. 12.40 — Новини.
12.55
—
Еноан молодих. 16.30 — Новини.
16.45 — Дитячий цирк «Пошун».
17.15 — Штрихи
по політичного
портоету. Георгій П’ятаков. 18.00
— Мелодії і ритми. 18.30 — ПЕНЬ
ЗА ПНЕМ». /Кіровоград) 18 50 —
НАШІ
ДОВІДКИ.
СЛАЙЛОХВИЛИНКА.
(Кіровоград). 19.00
•—
Актуальна камера. 19.30 — Укра
їнські
пісні.
20.05 — Реклама.
20.10 — Усім миром. Громадськополітична
програма. 20.45 —' На
добраніч,
діти.
21.00 — «Час».
21.40 — Вибираємо лідера, Телевізійні дебати за
участю нандидатів на
поедлу першого сечретаря ин ВПКСМ України. 23.00 —
Вечірній віснин.

Новини,

11.15

«Обличчя на полотні».
Науковопопулярний фільм. 12.10 — «мої
хмари».
Документальним
теле
фільм. 12.30 Закарпатські ві
зерунки. 13.00 — Новини^
13.10
— «Моя доля».
Художній
теле
фільм. 2 серія. 14.30 — Докумен
тальні телефільми «Мрія Мічуріна», «Лада» за рубежем». 17.00 —
Новини. 17.10 — Сеанс повторно
го телефільму.
«Комбати», і се
рія. 18.15 — Співає і танцює мо
лодість. 18.30 —
Держтелерадіо
Української РСР.
«Шляхом онов
лення». 19.00 — Арена. Спортивна
програма. Частина 1. 20.00 — Ве
чірня казка.
20.15
—
Арена.
Спортивна
програма. Частина 2.
21.00 — Час. 21.40 — 3
фондів
ЦТ. «Мол доля».
Художній теле
фільм. З серія 23.00 — Екран до
кументального фільму. «Ех, скуч
ное
время, пройди
поскорее».
Прем’єра. 23.45 — Новини.

МшЩ
8 ВЕРЕСНЯ
А ЦТ (І програма)

А ЦТ (1 програма)
А ЦТ

вуть? 11.05

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Ди
тячий фестиваль
у м. Євпаторії.
9.35 — «Заборонена зона». Худож
ній фільм.
11 15 —
Я. Сібеяіус.
Концерт для скрипни з оркестром
ре мінор. 11.50 — Дитяча година.
З уроком англійської мови. 12.50
—
Футбол.
Відбірковий
матч.
Чемпіонат світу.
Збірна Австрії
— збірна СРСР. 15.35
— Твори
Ф. Шопена у виконанні В Горно
стаєвої
(фортепіано).
16.05
—
Прем’єра
документ.
ного філь
му «Блаженні тихі...» Про пооблеми багатодітних
сімей. 16.55
—
Прем’єра фільму - концерту «Рів
но о сьомій по-хівинськи».
17.25
— Мультфільми. 17 55 — Хвили
ни поезії. 18.00 — Агро. Тележур
нал. 18.30 — ...До шістнадцяти
і
старші. 19.15 — Сьогодні у світі.
19.30
— Перебудова: проблеми і
рішення.
21.00 — Час.
21.40 —
Пісня - 89. 22.55
— Сьогодні
У
Докусвіті.
23.10 — Прем’єра
«Арментального
телефільму
мен
Джигарханян».
0.20
«Про любов, дружбу і долю». Ху
дожній
фільм.
1,54 — Новини.
I. 59 — Аншлаг, аншлаг. 3.14
—
Пісня - 89.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Джере
ла». Самодіяльні
художні колек
тиви с. Лиманське
Одеської обл.
9.55
—
Для дітей «Канал «Д».
II. 10 — Співає Державна Акаде
мічна
заслужена хорова капела
УРСР «Думка».
12.25 — Новини.
16.30 — Новини. 16 40 — Для ді
тей «Веселка». 17.10 —• Республі
канська
фізико - математична
школа.
Запрошуємо до
РФМШ.
17.40 — Музичний фільм «Не жу
рись». 18.00
— Документальний
Фільм «Чесне ім’я твоє». 18.30 —
Фільм-нонцерт
«Осіннє
золото».
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— КОМСОМОЛ
І
ПЕРЕБУДОВА.
ПЕРЕДАЧА 3-Я. Г0Л03А КОЛГОС
ПУ «МЕНІ КІРОВА ОЛЕКС/'Н"Р|ЙСЬКОГО
РАЙОНУ
ОЛЕКСАНДР
КРИВЕНДД. (Кіровоград). 20.15 —
З людьми і
для людей. Пеиший
секретар
Глобинського райкому
партії
Полтавської області М. К.
Шульженко. 20.45 — На добраніч,
діти. 21.00 — «Час». 21.40 — Мо
лодіжна
студія «Гарт». 22.55
—
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Об
личчя на
полотні».
Науково-по
пулярний Фільм.
8.35
9.35
—
Природознавство. 4 кл. Земля рід
на. 9.05 — Іспанська мова. 1 рік
навчання. 10 05 — Іспанська мо
ва. 2 рік навчання.
10.35.
11.35
— Біологія. 8 кл. До
раки
жи-

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «По
дорож у країну
казон і пригод».
Ніноконцерт.
9.35
—
Концерт
М. Тарасової
(віолончель).
10.25
—
Мультфільми.
10.55 — ...До
шістнадцяти і старші.
11.40
—
Прем’єра
документального теле
фільму
«Армен
Джигарханян».
12.50 — Пісня - 89.
15.35 — Ро
манси П. Чайковського і А. Аренського виконує Л. Шемчук. 16.00
— Фільм
—
дітям.
«Доміно».
17.00 — До
національного свята
Корейської
Народно-Демократич
ної Республіки — Дня утворення
КНДР. Документальний телефільм
«В об'єктиві
— Пхеньян». 17.55
—• «Дитинство Ратибора». Мульт
фільм.
18.15
—
Інтерсигнал.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
Хвилини поезії. 19.10 — Концерт
ансамблю
пісні і танцю Татарсь
кої АРСР. 19.50 —
Фільми ре
жисера
В. Жаланявічюса.
«Ава----- О1 Л/)21.00 _ Час 21.40
рія». <
1 серія.
— «Якщо не Я?..і Прем’єра докуфільму
«Ноопераментального
тори, рекет І ми з сами». 22.10 —
Це було... було... 22.30 — Погляд.
0.20 — «Постріл у лісі». Художній
фільм. 1.36 — Новини. 1.41 — Те
левізійне
знайомство.
Аліса
Фрейндліх. 2.56 — Радісна душа.
Фільм-нонцерт.

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — «Таєм
ний шлюб».
Вистава Державного
академічного театру опери та ба
лету ім. Шевченка. 11.30 — Кон
церт радянської музики. 12.25 —
Молодіжна студія «Гарт». 16.30 —
Новини.
16.45 — Співає
Ермек
Серкебаєв. 17.30 — Шляхом онов
лення. Госпрозрахунок на Лисичанському нафтопереробному за
воді.. 18.00 — Концерт естрадносимфонічного оркестру Українсь
кого телебачення і радіо. 18.30 —
«ДЕНЬ
ЗА ДНЕМ».
(Кіровоггад).
19.00 — Актуальна камера.
19.30
— Телетурнір
«Сонячні
кларне
ти». Самодіяльні
художні колек
тиви Волинської області. 20.45 —
На добраніч, діти. 21.00 — «Час».
21.40 —- Художній телефільм «По
разка». 1 серія. 23.10 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «За
два кроки від полюса». Науковопопуляоний
фільм. 8.35. 9.35 —
Географія. 6 кл. З історій геогра
фічних відкриттів.
9.05 — Анг
лійська мова.
1 рік
навчання.
10.05 — Англійська
мова. 2 рік
навчання. 10.35 11.35 — Літерату
ра. 5 кл. Загадка. 11.05 — Нови
ни. 11.15 — «За два кроки від по
люса».
Науково - популярний
Фільм 12.00 — «Банк»
Докумен
тальний телефільм.
12.20 — «На
честь танцю».
Прем’єра фільмуконцвоту .13.00 — Новини.
13.10
— «Моя доля».
Художній
теле
фільм. З серія. 14.30 — Ритмічна
гімнастика.
15.00 — «Наш зліт».

Документальний телефільм. 17.00
Новини. 17.10 - Сеанс
пов
торного телефільму. «Комбати». 2
серія. 18.15 — Про час і про се
бе М. Рубцов. 18.35 - Ритмічна
гімнастика. 19.10
Телестудії
міст РРФСР.
Програма
бірської студії телеоаченнп. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 — іреоа
пам’ятати. 21.00 — Нас.
. „
Ф. Піст. Симфонічна поема _«Ма
опп-»» 9? 00
—
Легка атлетика.
Кубок світу. 0.40 - НТД. інфор
маційний випуск.

— мес СРСР повідомляє. 17.10
_ «Чи у мене під вікном >. 17.45
Мультфільми. 18.30 — ...До Шіст
надцяти і старші. 19.15^ —
ня казка. 19.30
Московська
нрасуня-89. Фінал коннурсу. 21.00
— Час. 21.45 - Московська нра
суня-89. Фінал коннурсу. 23.05
Відлуння: події тижня.
23.хи
світу.
Легка атлетика. Кубок л-«.™

10 ВЕРЕСНЯ
▲ ЦТ (І програма)

9 ВЕРЕСНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Наш
сад. 9.15
—
«Пісні
кохання».

9.35 — Людина, Земля,

Всесвіт.

10.35 —
Прем’єра
документаль
ного телефільму
«Відлуння Еліс
ти». 11.05 — Мультфільми.
11.35
—- До
національного свята
НРБ
— Дня свободи. 12.35 — «Людина
в
космосі».
Художній
фільм.
Вперше. 13.35 — У майстерні ху
дожника. 14.00 — В країнах соці
алізму. 14.30
—
«Борги наші».
15.05 — У світі тварин. 16.05
—
Обговорюємо
проект платформи
КПРС «Національна політика пар
тії в сучасних умовах».
16.35 —
Співає О. Воронець. 16.55 — Пла
нета. 17.55 — Футбол. Чемпіонат
СРСР. «Спартак»
—
«Динамо»
(Тбілісі). У пеоерві — 18.45 Спорт
для всіх. 19.55 — Фільми режисе
ра В. Жаланявічюса. «Аварія».
2
серія. 21.00 — Час. 21.40 — «Лю
ди і манекени». Художній
теле
фільм. 4 серія. 23.00 — «Щасли
вий випадок». Сімейна телевікторина. Гра 1. 0.10 — Вечір електрснної і
комп’ютерної
музики.
1.05 _ «розголошенню не підля
гає». Художній фільм. 2.26 — Но
вини. 2.31
— «Чортове колесо».
3.41 — «Лицарі Медео».

А УТ

9.00 — Новини. 9.10 — Ритміч
на гімнастика.
9.40 — «Народні
таланти».
Ансамбль танцю «Діа
лог»
м. Нова Каховка. 10.10
—
Сьогодні — національне свято На
родної Республіки Болгарії. День
свободи.
Документальний фільм
«Через 100 років».
10.30 — Рек
лама. 10.45 — А. Затін, В. Семеновський.
«Кошмарні сновидіння
Херсонської
Е;:ст----губернії».
Вистава
Свердловського•
_________ .АкаДержавного
демічного Театру муз. комедії,
В
перерві — новини.
І44 50 — Доб12
рого вам здороз’я.
Ще раз про
мануальну терапію.
.,______ 13.35
.7.37
Реклама.
*“ — А.
* Затін, В. Семе10 45
фільм «Д’Дртаньян і три мушнетери». З серія. 15.00 — Дні літератури і мистецтва
Української
РСР у Казахській
_______ ______ РСР.
. ________
18.00 . —
Програма «Братерство». Україна —
Казахстан. 18.45 — Скаоби музеїв
України. Невідомий майстер. Сло
нова кістка. Різьба.
19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — Суботні
зустрічі.
Обговорення
проекту
платформи
КПРС
«Національ
на політика
партії в
сучасних
умовах». 20.45 — На добраніч, ді
ти. 21.00 — «Час». 21.40 — Чем
піонат
СРСР з футболу
«Дина
мо» (Київ' — «Линамо»
/Мінськ).
22 25 — Вечірній вісник. 22.55 —
Художній
телефільм «Поразка».
2 сер:я.

А ЦТ (II програма)
8.00 —
Гімнастика.
8.20 —
Сільська година.
9 20 — «Давай
мінятися».
Мультфільм. 9.30
—
«Служили двоє товаришів».
Ху
дожній фільм з субтитрами. 11.05
— Новини. 11.15 — Кінопубліцистика союзних республік. 11.55 —
За безпеку руху. 12 00 — Еколо
гія і суспільство. 13.00 — Новнни. 13.10 — «Шляхи-дороги Тара
са». Передача 1.
14.15 — фільми
студій союзних республік «Диле
тант». Художній Фільм.
Вперше.
15.45 — Прем’єра
документаль
ного телефільму. 16.00 — Телеві

зійний музичний абонемент. 17.00

о
_
Ритмічна гімнастина.
8 45 — Тираж
«Спортлото». 9 00
-і 3 ранку раненько. Розважально-пізнавальна
персдраяча ДЛЛ0Яу
тей 10.00 — Служу радянському
Союзу! 1100
- Ранк°ва.яП°1^ зо

11.30 - Клуб мандрівників. 12.30

— У світі назок і пригод. «Не за
лишай». Художній телефільм. 1 і
2 серії. Вперше.
15.00 — музич
ний кіоск.
15.30^^°Втан’
16.15 — Сьогодні
—
Аень
кіста. 16.30 — Мультфільм.
16.40
VIII Міжнардний фестиваль теле
програм народної
творчості *ае'
селка». (Болгарія).
17.00
Сіль
ська година.
18 00 — Міжнарод
на панорама.
18.45 — Недільним
кінозал. Мультфільми «Кошеня з
вулиці Лизюнова»,
«Гайдук»; до
кументальний
фільм «Дім
біля
дороги». 19.30 — «Не можу сказа
ти «прошай».
Художній
фільм.
21.00 — Час. 2140
— Здрастуй
те, лікарю!
21.55 — футбольний
огляд. 22 25
— Легка
атлетика.
Кубок світу. 0.40
—
«Швидкий
поїзд».
Художній фільм. 2.15 г—
Новини. 2.20 — «Ми співаємо вірші.» Зустріч з Т. і С. Нікітіними.
3.40 — Новини.

А УТ

9.20 — Ритміч9.00 - Новини.
_
------ — У
неділю
на гімнастина. 9.50
вранці.
інформаційно - музична
_______
____
.
-^2.
10.55
програма. 10.50 — Резерв.
— «Чиста криниця». Республікан
ський
телефестиваль
дитячих
Фольклорних колективів. 11.50 —
Новини. 12.00 — До 50-річчя Воз’єднання Західної
України з Ук
раїнською
РСР у складі
СРСР.
«Живе слово».
12.30 — Концерт
Уноаїнського
чоловічого
хору
«Журавлі». 13 30 — Для дітей «Ка
нал «Д».
15.00 — Село і
люди.
Асоціація кооперативів у Балтському районі на Одещині. 15.30 —
Ви нам писали.
Музична переда
на за листами глядач;в. 16.00
—
Слава солдатська.
17.00 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Сокіл» —
«Хімік», у перерві Телеспортапена. 19.15
—
Актуальна камера.
19.45 —
Літературний театр «За
Мамаєм». 20.40 — Резепв.
20.45
— На добраніч, діти.
21 00
—
«Час».
21.40 — Художній теле
фільм «Поразка».
З серія. 23.05
Вечірн'й вісник.

д ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай! 8.20
— «Аварія». Художній телефільм.
1 і 2 сепії. 10 30
—
Телестудії
міст РРФСР. Тюмень. 11.05 — Но
вини. 11.15
—
«Нова
казна»
Мультфільм.
11.30
—
Клуб
мандрівників. 12.30
—
«Танки
проти
танків».
Документальний
Фільм. 12.50 — Г. Свиридов.
Ма
ленький триптих. 13.00 — Нови
ни. 13.10 — До і після
оп»оночі
/повтор від
серпня). 14.55 —
Г. Зубков. А. Красильников. «Кру
госвітня попогпж Б. Брехта». Т<*леристава. 17.00 — Новини. 17.10
— Баснетбол. Чо<чп:питг СІНА се
ред професіоналів НБА.
18.10 —
Документальний
Фільм із циклу
«Земля тривоги нашої». «Навколо
Байкалу». 18 45 — Легка атлети
ка. Кубок світу. 19.30 — Музична
прогулянка. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Кониерт Державного
ансамблю пісні і танцю Тувинсь
кої АРСР «Саяни».
21 00 — Чзг
21.40 — Здрастуйте, лікарю! 21 55
— Ілюзіон.
«Викладач пепсинів».

Художній Фівьм. 23 35 — Це хви
лює світ. 23.50 — Новини.

ВАЛЬС-БОСТОН
СТИХИ И МУЗЫКА

АЛЕКСАНДРА

РОЗЕНБЛУМА

ковре из желтых листьев в платьице простом
ИЗ подаренного ветром,крепдешина
танцевала в подворотне осень вальс-бостон,
отлетал теплый день, и хрипло пел сакедфон.
И со всей округи люди приходили к нам,
й со всех окрестных крыш слетались птицы,
Танцовщице золотой захлопав крыльями...
Как давно, как давно, звучала музыка там!
ПРИПЕВ;
Как часто вижу я сон.
мой удивительный сон,
Й котором осень нам танцует вальс-боетон!
Там листья падают вниз,

у КОЛІ МУЗ
і

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ
пластинки крутится диск:
*’Не уходи, побудь со мной,
Ты — мой каприз...»
|{ак часто вижу я сон,
мой удивительный сон,
в котором осень нам танцует вальс-бостон!
Опьянев от наслажденья, о годах забыв,
старый дом. давно влюбленный в свою юность,
йсеми стенками качался, окна отворив,
и всем тем. НТО в нем жил. он (ЭТО чудо дарцл.
Л когда затихли звуки в сумракё ночном
Все имеет свой конец, свое началр.
загрустив, всплакнуйа осень малец^ким дождем...
Ах. как* жаль этот вальб, как хорошо было в йём!
ПРИПЕВ:

ЗОРЯНИМ РОК-МАРАФОН
Довгі
роки чекала радянська мо
лодь нонцертів зірок європейської і
американської
рок-музини. Та пев
ний час нашу країну
відвідували
тільки артисти соціалістичних країн
і кумири італійської публіки. Остан
нім часом у цьому напрямку стали
ся деяні
зміни, відбулися виступи
Біллі Джоеля і Інгві Мальмстін«, ве
теранів англійського року,
групи
«Юрай Хіп» і співачки Сюзі Кватро,
з великим успіхом виступила захід
нонімецька група «Скорпіона», врази
ли своєю майстерністю в чудових
яскравих
виставах учасники знаме
нитого «Пінк Флойда».
Але про фестиваль, подібний то
му, який відбувся в серпні 1969 ро
ку в містечку
Вудсток (США)
за
участю
найвідоміших
музикантів,
залишалось тільки мріяти.
Рівно через 20 років, 12—13 серп
ня 1989 року на стадіоні в Лужни
ках (м. Москва) відбувся небувалий
рок-марафон,
організований това
риством
«Здоров’я світу» при Ра
дянському
комітеті захисту миру.
Ініціатором акції
стали московсь
кий музичний центр Стаса Наміна, а

також
американська
організація
«Мейк і діфференс», що займається
проблемами
боротьби зі наркоманією і алкоголізмом, та міжнародна
фірма,
яка випускає музичні інст
рументи «Крамер М’юзік».
Грандіозне
10-годинне рок-шоу,
П,Д назвою Московський міжнарод
ний фестиваль миру відвідало біль
ше 140 тисяч москвичів, жителі ба
гатьох регіонів країни, а також чис
ленні зарубіжні гості.
Гігантський
екран,
встановлений
поряд зі сценою, дозволяв
бачити
дійство крупним планом.
Одержані від
фестивалю гроші,
будуть використані
для вирішення
проблем алгоколізму і
наркоманії,
саме тому всі
учасники фестивалю
вирішили виступити безплатно.
Радянський
Союз
представляли
московська група «Нюанс», яка ста
ла відомою після московської «Рокпанорами-87»,
«Оркестр пролетарського джазу» Ігоря Сукачева, група

«Бригада С», група
«Парк Горького», яка
недавно повернулась
із
США.
«Сіндерелла» — це ніжне слово У
перенладі означає «попелюшна». Тану назву має колектив, що виконує
рцк-н-ролл і блюз, який відкрив дру
гу частину фестивалю. Ця група з’я
вилась у США в середині 80-х ронів
і одразу звернула на себе увагу яв
ним блюзовим акцентом, емоційною
поезією, чудовим аранжуванням.
Лос-анжельська група «Мотлі Крю»,
що продовжила
концерт, вмнинла в
1981 році. Вплив панк-року дуже від
чутний не тільки у їх музиці, ай у
зовнішності виконавців. Хоча їх екс
центричні зачіски і своєрідний грим
не викликали ентузіазму в музичних
критиків, все ж на концерти «Мотлі
Крю» збиралися тисячі фанатів.
У
різних
країнах світу продано вже
більше 12 мільйонів диснів групи.
Та,
мабуть, найцікавішою
була
вечірня частина програми, яку від
крив Оззі Осборн.
Він вважається
духовним батьком музичного
нап
рямку «хеві-метал».
Глядачі тепло зустрічали всіх гос
тей та своїх старих знайомих
—
групу
«Скорпіонз», яка з великим
успіхом виступала два роки тому в
Ленінграді.

Під час виконання цим колективом
пісні «Стілл лавен ю», стадіони ося
яли тисячі
запалених свічок, бен
гальських вогнів.
Останньою
виступила лідируюча
зараз у США група із штату НьюДжерсі
«Бон Джові»,
За групою
давно закріпилась
слава найпраце
любнішої групи в Америці.
У фіналі фестивалю відомі рок-н
рольні композиції виконували і пі
дігравали
один одному
Оззі Ос
борн і «Бригада С», «Скорпіонз»
«Нюанс», «Мотлі Крю» і «Скід Роу».
Останньою прозвучала пісня «Мир»,
виконана групами «Бон Джові» * і
«Парк Горького».
Прощаючись із
багатотисячними
глядачами, Стас Намін, один з го
ловних організаторів фестивалю, ви
словив надію, що такі свята стануть
традиційними у нашій країні.
Д. ТКАЧЕНКО.
Москва — Кіровоград.
На фото: виступає група
«Снід
Роу»; радянська
молодь вітає учас
ників фестивалю.
’Фото автора.

А ЛЮБОВ ВСЕ-ТАКИ ВІЧНА
Полум’яний і спокійний, симпатичний і чарівний
Микита Михалков знову повернувся до нас в амп
луа режисера. Разом з італійськими колегами він
зняв чудовий фільм «Очі чорні». У головних ролях
Марчелло Мастрояні і Олена Сафонова. Тема ба
нальна, як світ — любов, випробування буднями,
розчарування, душевна спустошеність. Десь я чи
тала, що банальність —це стомлена істина. У філь
мі цю стомлену істину так ніжно підтримали, так
зрозуміли її суть, що вона забула свою втому,
і
стала знову неповторною 'і хвилюючою.

Бідний

студент одру
жився з дочкою багатія.
Чарівливий
парк, прек
расний
будинок,
ком
форт, затишок, прислуга,
поєєдиеши пані
в

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
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ліфт, біжить нагору, щоб
встигнути
вчасно відчи
нити двері ліфту. У всьо
му цьому потонули чес
толюбні
мрії молодого
архітектора,
загубилося
бажання
творити. Забу
лися таємні
побачення
при місяці, клятви й ос
відчення. Виросла дочка.
Життя благополучне, роз
кішне й
нудне. Та уста
лений
світ
похитнувся,
Загрожує
банкрутство,
Будинок і
парк можуть
Дружина розпродати.
лючена й
роздратована
кидає в обличчя:
— Ти одружився
зі
мною, бо я була багата.

Але все нічого. Бог з
ним. Поїхати у великий

розкішний пансіонат,
і
пофліртуполікуватися,
’являєтьвати. І раптом з---------ся ця дивна росіянка. На
магається підставити своє
тендітне плече, вважаю
чи, що він і справді дуже
хворий і ие може ходити,
уважно слухає і вірить
усьому, що їй розповіда
ють, нестримно ридає, бо
їй захотілось поплакати,
після першої ж спільної
ночі раптом зникає, за
лишивши довгого листа
російською мовою, і ні
кому його перекласти. Та
коли листа все-таки про
читали. . ІДей потік безко
рисливих освідчень, бо
лю і страждань («Я сид
жу на стільці
де зовсім
недавно сАДів ти. І пишу
цей лист. Скоро я прой
ду повз твої вікна, ти бу
деш мінно спати. І більше
тебе не побачу»). Ця по
кірність долі, це безсиле
ненарікания на нелюбого
чоловіка,
з яким живе
тільки тому, щоб допомог
ти матері і братові. Що
скоїлося в душі нашого
героя! Він зрозумів, що
без пам’яті любить свою
Анпу і їде в Росію шука
ти її. Нелегко було доби;
ратися у місто Сисоїв (і
поїздка, і сцена зустрічі
«першого іноземного гос
тя .>
змальовані
тонко,
іронічно, в михалковському стилі) 1 нарешті, о,
чудо! — він зустрів її »
будинку пихатого і посто

Враження

на жила у тітки, в жахлнвнх умовах, з чоловіком розійшлася. Я закоХіїВСЯ до смерті, вона не
любила мене. Я кілька
років підряд приходив
і
пропонував ііі одружити
ся, вона відмовляла. По-,
,
я прийшов став пе
ред нею на коліна, і ска
зав: «Я помру без тебе».
— Я не можу без те І вона згодилась. І тепер
бе жити, поїду в Італію, я щасливий!

любпого міського голови.
Зустрів — і забув
про
все. Ашіа в замішанні,
вона тікає, вона бачить,
що рушиться, розлітається
як пір’я по вітру її звичне
життя, вона прочача. Ли
на тікає через анфіладу
кімнат. через пральню,
кухню, якісь сараї. Але
від долі не втечеш.
розведуся і заберу тебе.
Ти мене чекатимеш?
І він вирушає пішки в
ніч, тільки
6
скоріше
знову
повернутися
до
Неї.

Та в Італії все зміни
лось. Порвати із звичним
життям виявилось понад
ного силу. Він забув про
Анну — мало чого в жит
ті не буває. І не згадав
би, мабуть, до кінця жит
на
тя, якби не
‘ зустрів
теплоході закоханого
і
щасливого росіянина, що
подорожував з молодою
дружиною.. Той
~
щиро, до
серця взяв розказану ісвбиторію і був просто
тин таким
кінцем — як
же так а вона ж, може,
Й досі чекає!
— Скільки років пройі
шло, — недовірливий
розчарований наш герой.

— ІЗп знаєте, я якось
зустрів свою знайому. Во-

Образливо стало і
талант його, і за фільм,
І тут, нарешті, наш ге— коли наступного дня вже
рой щось зрозумів.
не побачила
біля кіно— Боже лі і й, я прожив театру
«Комсомолець»
було
життя, у мене не
тільки
справжньої
сім’ї,
моя афіші. Він ішов
дочка чужа мені, у ме- кілька днів і лише
два
не нічого не було. А те. сеанси, ФІЛЬМ ЕИЯВИЕЄЯ
щось важливе, останній
втра- некасовим.
шанс у житті я

ЧОГОСЬ
ТИВ. побоявшись
1
— ЧИ 1то звичайних трудНОЩІВ., чи то признатися
самої
__ ' . чи то
дружині
своєї любові.

(любов, сім’я, діти,
чесність у житті взагалі) і у
малому (слухати і вірити
ближньому,
бути безкорИСЛИВИААИ І ЩИрИМИ).
І

те, що дружиною щасли
вого росіянина з
тепло-
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Як же часто ми, живураз,
чи на світі лише
втрачаємо оте справжнє,
великому
істинне
і
у
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