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БУРХЛИВІ ОВАЦІЇ ШТУТГАРТЦІВ
Надскладні елементи, тонко вплетені в завер
шені по задуму вправи, ідея котрих — показати
висоту людських устремлінь. Душа і пристрасть,
порив І натхнення... Тут уже мимоволі забуваєш
про бали, милуєшся о насолоджуєшся спортив
ним святом.
Штутгарт, чемпіонат світу зі спортивної гім
настики. Повний тріумф радянської спортивної

гімнастики. На п’єдесталі пошани троє наших
дівчат — С. Богінсьиа, Н. Лащонова та О. Страже-

вв. Це — у багатоборстві. А напередодні

наші

па «лише» сьомою. Згадаймо краще «десятки»
за опорний стрибок, з* фантастичну, одну з най
складніших у світі комбінацій на колоді — зад
як у свій час

пріми стопи чемпіонками у командному заліку. Се

вибухав оваціями. Олеся,

ред них — ніровсградна Олеся Дудник?

Корбут, стала улюбленицею глядачів.

Позабудьмо про те, що Олеся не потрапила у
фінал багатоборству що в особистому заліку 6у-

Вчора юна чемпіонка світу Олеся Дудник по
вернулася додому.
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Читайте
в наступних

номерах:

• Про діяльність ко синдрому»
молодих, якесь дивовижне дзер
оперативів у пресі деда сповнених енергії, спраг кало чи на екран, де
лі частіше появляються лих живої роботи лю «бачив» людей, що в цей
публікації, зміст яких дей? Ще одна спро час перебували за тисячі
зводиться до безапеля ба відповісти
на ці кілометрів звідси, а де
ційного висновку: «змо та інші питання — в яких не було навіть в
ва проти споживача». в проблемній статті ко живих...». Нині в одно
Та чи вичерпує ця лако респондента
«МК» з му з московських видав
нічна формула суть про Добровеличківського ра ництв готується до дру
блеми? І чим же притя йону.
ку книга екстрасенса
гує до себе непевна нині
• «...Сафонов дивився В. І. Сафонова «Несу
стихія «кооперативного ніби не на фото, а в світна реальність», де

автор
викладає свої
думки з приводу фено
мену
діагностування.
Уривки вже з’являлися
в українській республі
канській пресі. Читачів
«Молодого
комунара»
вже ближчим часом че
кають розділи з книги,
котрі також публікува
тимуться вперше.

••

На сесії Верховної Ради У«Раї«™ Р»

1975—1980 роки
Епохою пізнього застою іменуємо зараз ми цей
період, звинувачуючи пресу тих часів у лакуванні
дійсності, рапортоманії, парадності. Не уник цього І
тодішній «Молодий комунар». Схожі один на одного
виробничі І пропагандистські матеріали займали що
разу півгазети. Зовсім небагато гострої публіцисти
ки, зовсім немало агітаційної ідеології. Були в облас
ній молодіжці тієї пори і втішні моменти: більше, ніж
тепер, друкувалося інформації про школярів, спорт,
віршів, повідомлень із-за рубежу...

25 жовтня почала роботу деся
та сесія Верховної Ради Україн
ської РСР одинадцятого скли
кання.
На сесію запрошені народні де
путати СРСР від Української РСР,
генеральні консули і консули всіх
консульств зарубіжних країн у
Києві, працівники ряду міністерств
і відомств республіки, представ
ники засобів масової інформації.
У роботі сесії беруть участь
члени і кандидати в члени Політ*
бюро ЦК Компартії України В. А.
Івашко, С. І. Гуренко, Ю. Н. Єльченко, Є. В. Качаловський, Б. В.
Качура, А. І. Корнієнко, В. А. Масол, В. О. Сологуб, В. С. Шевчен
ко, Ю. П. Коломієць, Л. М. Крав
чук, В. Д, Крючков, Я. П. Погреб
няк, Г. І. Ревенко.

демократія справжня
ЧИ ОМАНЛИВА?

Сесію відкрив голова ВеР*°*
ної Ради УРСР депутат П. Г. «
У зв’язку з тим, ЩО м. к.
обраний
народним
деП^.а «
СРСР і « депутатом обласної
ди, він склав^свої повноваження

депутата Верховної Ради угег
одночасно звернувся з проха
ням увільнити його від обоз й3^'3
заступника Голови Верховно» га
ди УРСР. Сесія задовольнила йо
го прохання і прийняла з цього
питання постанову.
На пропозицію депутата А.
Ковіньки заступником Голови Вер
ховної Ради УРСР обирається пер*
ший секретар
Кременчуцького
міськкому партії депутат М. І» Залудяк.

ПАТЕНТ НА БОКОПЛАВІВ?

Кожного разу, коли в Радянському Союзі проводя
ться чергові вибори, буржуазна пропаганда виливає
на газетний ринок справжній потік статей, поклика
них довести «переваги» західного способу життя, а
заодно — кинути тінь на нашіг радянські порядки.
При цьому всіляко вихваляється горезвісна «парла
ментарна демократія», яка нібито дає змогу масам у
капіталістичних країнах брати
участь у Реал^”°^У
управлінні державою, впливати на прийняття тих чи
інших рішень у корінних, принципових питаннях.
Як Зразок» або «еталон» наводиться найчастіше
система, встановлена у Сполучених Штатах Амери
ки, — провідній нраїні капіталістичного світу. Вка
зують на те, що вибори проводяться там на основі
загального виборчого права з участю кандидатів від
кількох політичних партій. При цьому свідомо зату
шовується той факт, що серйозно претендувати на
обрання може лише людина, яна має великі ношти,
здатна винласти із своєї (або чужої) кишені в ході пе
редвиборної кампанії буквально мільйони доларів.
А. КРАСИКОВ.
(ТАРС).
17.06.75.

В РЕДАКЦІЮ ГАЗЕТИ
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
Прошу через Вашу газету висловити мою щиру по
дяку юнакам І дівчатам області, обласній раді ветера
нів комсомолу, всім товаришам, які поздоровили мене
Із знаменною датою в моєму житті — 50-річчям пере
бування
лавах Комуністичної партії Радянського
Союзу.
І. І. БЕКЕША,
член КПРС з 1927 року.

в

2.06.77.

У СЕРЦЯХ — ГОРДІСТЬ І ДОВІР’Я
З радістю сприйняли учні нашої шноли звістку про
те, що Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів
СРСР присудили Генеральному секретареві ЦК КПРС,
Голові Президії Верховної Ради
СРСР
товаришеві
Леоніду Іллічу Брежнєву Ленінську премію за книги
«Мала земля», «Відродження» і «Цілина».
Гордістю і довір’ям пройнялися наші серця до то
вариша Л. І. Брежнєва, яного знову обрано Головою
Президії Верховної Ради СРСР.
Хочеться сказати спасибі Леоніду Іллічу за те, що
він невтомно бореться за мир, за дальший розквіт
багатонаціональної Країни Рад.
Раїса АБРАМОВА,
учениця 8 класу Камбурліївської
середньої
інколи Онуфріївського району.
5.05.79 р.

КОНКУРС ОРАТОРІВ
Уперше на Кіровоградщині було проведено конкурс
ораторів, організований обкомом комсомолу та облас
ним відділенням товариства «Знання».
Переможцем турніру став лектор з Ульяновки Во
лодимир Яремчук. Його нагороджено путівкою в Сочі.
Два других призери — Олександр Горчинський (Гай
ворон) та Тетяна Корниленко (Олександрія) одержали
путівни бюро молодіжного туризму «Супутник». Три
лектори — Григорій Роман (Кіровоград), Іван Титар
(Світловодсьн) та Юрій Сопільняк (Кіровоград) від
значені грошовими преміями. Заохочувальні премії —
бібліотечни політичної літератури — отримали
ще
десять учасників турніру.
М. ДУМИЧ.
22.05.79 р.

Так. З не тільки на них. Мотилів,
артемій, циклопів, дафній, тру
бочників, молюсків та інших вод
них безхребетних, що використо
вуються для годівлі акваріумних
риб та як приманка для любитель
ського риболовства, віднині мож
на заготовляти тільки з дозволу
обласної Інспекції рибоохорони.
Про це розповідає державний Ін
спектор рибоохорони В. І. АГЕ8НІН:
—* Насамперед, про мету даної
регламентації. Вона спрямована
на збереження біологічного лан
цюга наших водоймищ, важливою
ланкою якого, як відомо, є водні
безхребетні. Донедавна
мотилі,
трубочники, дафнії та циклопи ви
ловлювалися без будь-яких обме
жень, часто-густо на шкоду внут
рішнім водоймищам. При цьому
для деяких осіб промисел ставав

джерелом отримання нетрудових
прибутків. Тому на основі поло
ження «Про охорону рибних запа
сів та регулювання риболовства у
водоймищах СРСР», а також нор
мативних документів, які регла
ментують кооперативну та індиві
дуальну трудову діяльність, вста
новлено чіткий порядок вилову
водних безхребетних. Ним перед
бачене переважне право на відве
дення ділянок для промислу дер
жавним та агропромисловим орга
нізаціям. Пільгами користуються
також заготівельні організації та
кооперативи, які здають продук
цію державній торгівлі чи реалі
зують її за встановленими ціна
ми. І в останню чергу ми видава
тимемо дозволи кооперативам,
що реалізують водних безхребет
них за договірними цінами, та
особам, котрі займаються індиві

ШЛЯХАМИ РІДНОГО СЛОВА
Нині, коли до нас повер
таються недоступні раніше
широкому загалові вершин
ні здобутки української іс
торичної науки, молодої лі
тератури 20-х—30-х років, а
з ними відроджується й ін
терес до українського дру
кованого слова взагалі, ре
дакція «Молодого комуна
ра» разом із обласною ор
ганізацією
Добровільного
товариства любителів кни
ги УРСР вирішили провести
історико-літературний бпіцконкурс під назвою «Шляха
ми рідного слова».
Коротко про умови кон
курсу. Проводиться він в
один тур. Відповіді на кох<не із п’яти запитань оціню
ються за п'ятибальною си
стемою [враховуватимуться
точність, лаконічність,
на
укова виваженість відпові
дей, наявність ілюстратив
ного матеріалу та посилань
на джерела). Підбиватиме
підсумки жюрі, до
якого
залучено науковців-літературознавців. Для перемож-

ців визначено ДЕСЯТЬ на
город (новинки художньої
літератури разом з річною
передплатою на «МК»|.
ЗАПИТАННЯ
БЛ1Ц-КОНКУРСУ

1. «На чорта нам

здалася
властьі
Нам дайте хліба, їсти?»—
Це рядки з поеми видат
ного українського поета,
вміщеної у збірці, що по
бачила світ 1920 року. Про
якого поета йдеться? Як на
зивалася цитована
поема,
якою була її проблематика?
Що дало назву усій збірці?
2. Коли
побачила
світ
перша в історії українсько
го народу фундаментальна
енциклопедична праця з пи
тань художньої літератури?
3. Ім’я одного з патріар
хів української радянської
літератури, уродженця Новомиргорода,
драматурга,
автора роману «Плавні па
лають» добре пам’ятають і
шанують у місті, де він на-

ховної Ради УРСР, сх3аЛе„
дою Старійшин, затверджу /*•
такий порядок денний сесіїправове забезпечення реф0Пр$
представницьких органів дер£МИ
ної влади в Українській РСРвибори народних депутатів у,'р*
їнської РСР та депутатів міСЦе?*
Рад; про проект Закону укр?л
ської РСР про мови в УРСР; п
затвердження
Указів Презик
Верховної Ради Української Рс?
З доповіддю з першого пит^*
ня
виступила Голова Президії
Верховної Ради УРСР депутат
В. С. Шевченко.
Обговорення питань
порядку
денного проходить по-діловому, і
обстановці полемічності.
(РАТАУ).

дуальною трудовою діяльністю.
Регулювання загальної кількості
здобичі здійснюватиметься шля
хом встановлення добової, місяч
ної, квартальної чи річної норм.
Норма вилову передбачатиме під
тримання необхідного біологічно,
го балансу водоймища.
Дозволи на заготівлю водних
безхребетних видаватимуться ін
спекціями рибоохорони при пре»
д'явленні патенту відповідних фін
органів.
У випадках порушень встаноа*
явного порядку вилову до вину
ватців застосовуватимуться штраф
ні санкції, передбачені рибоохо
ронним законодавством. Це по
збавлення дозволів на заготівлю
водних безхребетних в тому чи
іншому водоймищі, патентів, штра
фи від 50 до 100 карбованців.

БЛІЦ-КОНКУРС

родився. Назвіть його. Яких
ще
письменників-земляків
ви знаєте? Скільки членів
Спілки письменників Украї
ни народилося
в нашому
краї? Якими 'мовами
вони
писали?
4. Герой цієї докумен
тальної повісті, лікар, добротворець,
щедрої
душі
людина жив у Вільшанському районі. Про його дитин
ство, яке минуло неподалік
Новоархангельська,
змуж
ніння, нелегкі життєві
до
роги, участь у русі прихиль
ників миру написав ’інший
наш земляк, нині відомий
український поет. Як нази
вається повість? Хто її ге
рой і автор?
Які поетичні
книги автора повісті
ви
знаєте?
5. Письменник, про якого
йдеться, прожив бурхливе,
сповнене карколомних пе
ремін життя.
Він
брав
участь у революційній бо
ротьбі проти царизму, був
одним з керівників
Цент
ральної
ради,
очолював

буржуазно - націоналістичну
Директорію. У 1920 році
оголосив про примирення з
Радянською владою, повер
нувся на Україну, але не
вдовзі знову виїхав за кор
дон. Мешкав у Франції. Ча
сом виступав із критикою
окремих угруповань націо
налістичної еміграції, за
кликав українських емігран
тів
до " співробітництва з
урядом Радянської Украї
ни. У роки війни був ув’яз
нений німецькими фашис
тами в концтаборі...
Про якого письменника,
нашого земляка
йдеться?
Які його твори ви мали
можливість прочитати ос
таннім часом?
Відповіді на
запитання
літературного бліц-конкурсу просимо надіслати до
редакції «Молодого кому
нара» не пізніше, як через
три тижні після публікації
умов конкурсу. На конвер
тах робіть помітку «Шляха
ми рідного слова».
ЖЮРІ.

ІНГУЛ: МАЙБУТНЄ
Ми ще й досі добре пам’ятаємо човнову станцію,
ласкаві кіровоградські пляжі. А тепер річки майже
не стало, їі затягло намулом, водоростями. В неї по
токами біжать брудні стічні води із заводів і фабрин.
Поникли зелені шати над берегами.
Свого часу група працівників Кіровоградського фі
ліалу інституту «Укрпівдендіпроводгосп»
під керів
ництвом головного інженера проекту Миколи Федо
товича Поварніна розробила
проект і генеральний
план розчистим Інгулу, ренонструнції його берегів у
межах міста. Основна ділянка виконуваних робіт —
від мосту по вулиці Кірова. На цьому відрізку перспек
тива заманлива: річка буде шириною 40 метрів, а йо
ло вулиці Карла Маркса — до 70 метрів. Усюди гли
бина — три метри. Далі — багатоповерхові будинни.

А. МЕКЕДА,
начальник СУ-2 «ГІдроспецбуд».
5.06.79 р.

ДОЛОНІ ЗЕМЛІ
Немов зараз чую дзвінким, чистий голосок: «Мамо
смачіооща!*». На Р,ЧНУ? Наловлю Р“6"- ох. юшка буде
ДБ°абчРиЄлиПЄпРоЄ^еИв7

невагомість.

ЖяИ0аГ:ГМЄаЛлУа.б'ЛОЗУбУ УСМІШКу'
Коли ж нарешті посернешся до нас? Ноли я почую
твоє знайоме и хвилююче у себе на порозі: «Здргюту”
мамо! Ось л и приїхав»?
н
здрастуй,
Льоня приземлився. Незабаром він пройда нашими
просторими степами, які мов долоні землі, виколису
вали його дитинство. Саме тут, серед золотоволосої
пшениці, він замріяно задивлявся у високе небо Саме
звідси починалася його заповітна мрія.
І для нього не може бути більшого ТЯЖІННЯ ніж ТЯ
ЖІННЯ до землі, свого народу, рідного краю.
Т. ПОПОВА,
мати космонавта,
м. Олександрія.
14.10.80 р.
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у ділі завжди Й
Фото В. ГРИБА:

БИЙ СВОЇХ, ЩОБ ЧУЖІ БОЯЛИСЬ?
(Закінчення. Поч. у № 42).
2.
АСЇУПНОГО дня комсомольські збори назначили в робо
чий час — на 15.00. І все-таки зі
бралося трохи більше половини
спілчан. Гадаю, помилялися хлоп
ці, коли розраховували, що «Дум
ка» розбудить інтерес' у молоді
до цього комсомольського захо

ду. Якщо чесно, не знаю, чим би
цих молодих людей можна було
зібрати на звітно-виборні
збори
стопроцентно. Тут же після збо
рів показати «Інтердівча»? Пере
конана, що збори пройшли б при
такій же чисельності і ще меншій
активності — усім нетерпілося б
швидше закінчити «балаканину» і
подивитися фільм. Мабуть, аудито
рія під час демонстрування філь
му подвоїлася б. Але добре, що
комсомольська організація Кіро
воградського ремонтно-механічно
го заводу імені В. К. Таратути не
вдавалися до таких експеримен
тів.
Сьогодні ми констатуємо; у гро
мадсько-політичній
організації,
якою с ВЛКСМ, — криза. Але щоб
настільки глибока... Секретар ко

мітету комсомолу Людмила Одорожа закінчила доповідь...
Від
звітував і голова поста «Комсо
мольського прожектора» Володи
мир Поліщук. Почалося обгово
рення. Але — без участі комсо
мольців. Дві з половиною години
на трибуну піднімалися по черзі
начальники цехів, котрі відповіда
ли за явку комсомольців на збо
ри, — кого мало не за руку при

вели, (читай: кого впіймали), кіль
ка разів брав слово секретар
парткому В. І. Козуль,
виступив

директор
підприємства В.
М.
Тіунов. Дв) з половиною години
припрошували, закликали, умов
ляли виступити хоч
від КОМСОМОЛЬЦІВ, .

кого-небудь

Невже вам байдуже, що роби
ться у вашій комсомольській ор
ганізації, на заводі? — дивувались
комуністи, запрошені на
збори,
У відповідь — мовчання.

Коли ж слово взяв член комі
тету комсомолу Олександр Вла
сов і почав говорити про абсо
лютну пасивність комсомольської
організації, про те, що вона
за
звітний період не зробила жод
ної справи, яку можна було б із
гордістю
назвати
комсомоль
ською. Коли спробував пояснити
всю складність стосунків між «рухівцями» (як їх називають) з ко
мітету
комсомолу і парткомом,
збори чрмусь і цього слухати не

схотіли: «Виступай
чулися репліки. Те,
це по темі чи ні? Я
виступу О. Власова
слівно:

по темі», —
що наболіло,
кілька фраз з
записала до

— Кілька разів на заводі уже
виникало питання про самороз
пуск комсомольської організації.
Зрештою, це вже формальність;
її, по суті, давно немає... Що сто
сується нашого осередку, то ми
відверто прагнемо роботи. Сер
йозної, відповідальної.
Хочемо
продемонструвати свою позицію.
А нам пропонують лише кущі та
фоніанчики розбити на території
заводу... і повірте, не хочеться

раз пояснити свою позицію у пла
ні
конкретної
перебудови
на
своєму підприємстві. Слухати йо
го не захотіли. Не дослухали до
кінця й присутнього на
зборах
працівника міськкому комсомолу
В. Заїкіхг, який пробував поясни
ти позицію останнього Пленуму
ЦК ЛКСМУ щодо НРУ.
ОРИСТУЮЧИСЬ тим, що мене

перебивати нікому (принайм
К
ні коли я пишу ці рядки, уточню,

псувати
стосунки з парткомом,
навпаки... І ще: ми не боремося
за владу, як дехто вважає. Точні
ше сказати: боремося не за владу,
а за «виживання»...

що учасники останнього Пленуму
ЦК ЛКСМУ, обговорюючи питан
ня про ставлення комсомолу до
НРУ за перебудову, висловилися
за можливість співробітництва із
здоровими, такими, що діють на
соціалістичній основі, силами Ру
ху, в галузі екології, культури,
збереження
історико-культурної

В кінці О. Власов попросив ком
сомольську організацію висловити
своє ставлення до їхнього осе
редку. Саме на зборах хотілося
вияснити, на яку реальну підтрим
ку молоді може
розраховувати
неформальна група в усіх своїх
починаннях.

Ані на яку, як виявилось... Ком
сомольці знову відмовчалися,
а
зоори далі стали недемократич
ними. З трудом вірилося,
що
проходять вони у вересні 89-го, а

спадщини та ряді інших неполітичних сфер. Виступаючи на Пле
нумі, член Політбюро, секретар
ЦК Компартії України Ю.. Н. Єльченко зазначав, що завдання по
лягає насамперед у тому, щоб ви
крити сили, які заважають
посправжньому розгорнутися цьому
Рухові відповідно до його назви—
Народний рух України за перебу
дову. Ми, було зазначено, — з усі
ма здоровими силами Руху,
які
дотримуються концепції перебу

дови, розробленої КПРС. Ми —
проти будь-яких сил і течій цього
Руху, які стоять на деструктивній,
а тим більше антисоціалістичній,
націоналістичній, сепаратистській
позиції.

не 82-го, скажімо. До речі, в ті
роки (добре пам’ятаю це з влас
ного досвіду) комсомольські збо
ри проходили надзвичайно актив
но. Чи, може, тоді наша комсо

Оскільки якоїсь цілісної струк
тури НРУ немає, комсомол
має
право висловлювати
своє
став
лення
безпосередньо до
того
осередку, з яким має справу.

мольська організація була винят
ком? А, може, сьогодні виняток—
ці збори на заводі ім. В. К. Тара
тути? Не хочу робити узагальнень.
Але дещо хотілося б уточнити.

Одразу після виступу О. Власо
ва слово взяв секретар парткому
В. І. Козуль і попередив, що ком
сомольські збори — не місце для
пропаганди Народного руху, за
кликав молодь не вступати у цю
організацію, «яка заплямувала се

Таке ж власне ставлення (пози
тивне чи негативне) можна було б
висловити і на згаданих зборах.
Спокійно.
І
продемонструвати
свою- політичну культуру, до якої
закликали один одного виступаю
чі. Комсомольські ж збори явно

не вдалися. І як людина збоку, я
не можу сказати, що з вини «рухівців». Дискусію (якщо це мож
на назвати дискусією) затіяли не
вони. А що комсомольські спра
ви? Поговорити про них так і не
спромоглися.

бе зв язками з націоналістичними
і екстремістськими елементами».
Далі у виступах (не комсомольців,
звичайно, ті вперто мовчали, зу
мисне
підкреслю), висловлюва
лись застереження,
демагогічні
зітхання, що колись, мовляв, бу
ли справжні комсомольські
ко
місари, а тепер «рухівці». Відвер
те «притягування за вуха» леген
дарних комісарів на фоні загаль
ної дрімоти аудиторії відгонило
страшенним анахронізмом. І знову
ж, якщо наведений мною виступ
О. Власова вважається агітацією
за Рух, тоді я чогось просто не
розумію.
Віктор Полтавець спробував ще

Уже, мабуть, з відчаю Володи
мир Іванович Козуль звернувся до
присутніх комсомольців:

— Якщо настільки
байдужий
вам комсомол, то чи не чесніше
покласти
свої
комсомольські
квитки?

О

ДНІПРО
СТАНЕ
ЧИСТІШИМ
ФАКТ І КОМЕНТАР
У Світловодську введено в екс
плуатацію міський комплекс очис
них споруд. Прокоментувати цю
подію ми попросили начальника
комплексу Валентина Андрійовича
СПІРІНА.
— Місто наше, як відомо, до
сить насичене промисловими під
приємствами, — сказав Валентин
Андрійович. — А присутність ве
ликої індустрії, тим паче, з еле
ментами металургійного
вироб
ництва сама собою передбачає
значне використання води. Раніше,
на жаль, вода ця була або зовсім
непридатною
для
повторного
включення у виробничі процеси,
або часто-густо скидалася в Дніп
ро недостатньо очищеною. Запо
бігти цьому, забезпечивши повну
очистку промислових та побуто
вих стоків з усього Світловодська,
покликаний наш комплекс очис
них споруд.

ДИН виступаючий від комсо
мольської організації, проте,
все ж був. Інженер Юрій Наза

ренко ніби вилив на усіх відро хо
лодної води:
— Що ми затіяли оце на ком
сомольських зборах диспут
про
Народний рух? Хіба це сьогодні
найсуттєвіше для нашої
комсо
мольської організації?
До чого
тут Рух? Ці хлопці з комітету ком
сомолу справді ініціативні. Одні
на всю комсомольську організа
цію заводу щось хочуть робити,
чогось добиваються. Для чого ж
із них робити ворогів?

На цьому б можна було поста
вити крапку, оскільки моє вра
ження від усього почутого і поба
ченого співпало з думкою висту
паючого. Якби не... Назаренко до
дав, що не бачить свого призна
чення у такій комсомольській ор
ганізації, як їхня, і вважає чесні
шим покласти свій
комсомоль
ський квиток. Що він і зробив на
очах у всіх присутніх.

ПЕРЕБУДОВА:
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

Зізнаюсь, із подібним фактом я
зустрілася вперше, і тому, думаю,
не можна його оцінювати одно
значно. Гадаю, це варто окремої
розмови.
Не стану переповідати
чита
чам процедуру виборів комітету
комсомолу. Була вона досить нуд
ною. «Може, Васю
виберемо в
комітет комсомолу. А, може, ти—
як твоє прізвище? — будеш?» —
щось на зразок цього. Ні Олек
сандр Власов, ні Ігор Гижко, ні
Володимир Поліщук, ні колишній

секретар Людмила Одорожа до
складу комітету
комсомолу
не
увійшли. Його повністю «онови
ли», але, як інколи буває на по
чатку нового звітного періоду, са
ме цей факт оптимізму не викли
кав. У мене особисто...

...На закінчення нашої розмови
в цеху Віктор Полтавець сказав:
— До нас на завод приходила
секретар
Кіровського
райкому
Компартії України Л. М. Пилипен
ко. Обіцяла підтримку наших іні
ціатив, ділових пропозицій. Запро
понувала мені попрацювати тиж
день поруч із секретарем райкому
партії, оцінити труд партпрацівника. Але, мабуть, і там не до нас...
Я передзвонила Людмилі
Ми
колаївні з цього приводу. Вона
добре пам'ятала про свою
обі
цянку і сказала, що перешкодило
їй виконати її відрядження
до
Києва.
— А тепер я обов’язково зай
мусь цим, — пообіцяла.
Можливо, діалог між райкомом
партії і неформальною
групою
допоможе поновити й інший, не
менш необхідний діалог — між
осередком НРУ і парткомом?

Людмила ЯРМОЛЕНКО.

ЗВЕРНЕННЯ
районного
піонерського
штабу «Факел»
Олександрівського ;
району до піонерів
і школярів
Кіровоградщини
Юні друзі! Перемога у
Великій Вітчизняній війні
дісталася нашому наро

дові
ціною
мільйонів
життів.
Віддали
своє
життя за перемогу і піо-

нери-герої села Підліс
ного Олександрівського
району: Яша Матвїєнко,
Федя Шепель, Ваня Юр
ченко, Ваня Коновален
ко, яких фашисти по-звІрячому замучили в ЧорI йому лісі.

Проводячи
операцію
«Пам’ять», піонері я Оленсандрівщини збирає кош
ти
для
впорядкування
місця загибелі юних ге
роїв.
Учні
Підліснянської СШ зібрали і пе
рерахували на
рахунок
70002 Олександрівського

РК ЛКСМ України 750
крб. Сьогодні ми звер
таємося до всіх піонерів

Кіровюградщини, школя
рів. Давайте
заробимо
кошти під час трудових
десантів в колгоспах, не
підприємствах, зберемо

металобрухт і перерахує
мо кошти в фонд будів
ництва пам’ятника піонерам-героям села Підліс
ного.

Члени районного піо
нерського штабу «Фа
кел»
Олександрів
ського району.

Розташований він у сосновому
лісі неподалік від міста енергети
ків. Що являє собою комплекс?
Думаю, не помилюсь, порівнявши
його з сучасним промисловим під
приємством, що має власну лабо
раторію,
необхідні
допоміжні
служби. На зведення виробничих
потужностей, які включають у се
бе замкнуті цикли* механічної та
біологічної очистки, було затра
чено понад 8 мільйонів карбован
ців.
Тепер за добу ми зможемо до
водити до необхідних
кондицій
не менше 35 тисяч кубометрів
води. Вона повертатиметься
на
зад у Дніпро на відстані 40 кіло
метрів від заводу чистих металів.
Перші лабораторні аналізи, про
ведені відповідними санітарними
службами міста, показали
висо
кий рівень механічної та біологіч
ної очистки промислових стоків.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
28 жовтня 1989 р.
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Всесоюзній ДеН1ЯСЬ_1^
^■НІ СТОРІНКИ біографій

Дівчата наших степів
«містилися на
нв чоти
чоти-
П спогади вмістилися
рьох листах, надісланих у різний
час, У них розповідається про
життя жінки протягом сімдесяти
п’яти років: за рядками відчуває
ться людина, яка, зберегла моло
дість і оптимізм тих далеких дово
єнних років, коли вона носила як
активіст комсомолу «кумачеву ко
синку». У суворі дні Великої Віт
чизняної війни вона на заклик
райкому комсомолу спочатку &вре участь у спорудженні укріплень Підмосков’я, а потім за по_ ,----------,
__ ___ серця
кликом
вирушає
на фронт
офіцером у діючу армію. Дохог----- ..
дить до Берліна
у складі різних

комсо
мольська
ПЛАНІРКА

1918

фронтів, і як пам’ять про та —
орден Червоної Зірки, бойові ме
далі та подяки командування,
листя і фото друзів.
Моза йде про уродженицю на
шої
Кірозоградщини
Антоніну
Михайлівну Кулик з села Різного,
із родини селянина-бідняка, а з
1928 року — колгоспників,

1989

Лише з десять років змогла То
ня піти а шнолу, бо гриміла гро
мадянська війна, тривала розру
ха, треба було працювати в полі І
допомагати вдома матері. Та й одні чоботи стояли біля дверей
всіх сестер і братів,

словацьиого університету
Йєменського, бере участь у 9"
ХЯч«лас2
У нових форумах, публікує ст
у Кіровоградському
Учительсько
радянських та зарубіжних 0ИДвНв
му інституті. Тут, у 1932-му. вона
нях (загалом їх більша двоХсоі’
вступила до комсомолу. Разом з
п’ятдесяти).
своїми спілчанами працювала
У
Останнім часом о лабораторії ИІ1
вільні
години
на
спорудженні
найдено намеру, яка вживлюєт^
аеродрому, допомагала у збиранні
а грудну клітину піддослідної т£
врожаю колгоспникам...
і З'єднується з Об’єктиві
Комсомол рекомендував Антоні з НДІ загальної "вУОЛ°Гемі?
ме- рини
ну Нулик ян відмінницю на про логічної ф.зюлогн А;а^<спеяи.- мікроскопу (звичайно, при ЗН6^
люеанмі). Це дозволяє вивчати
довження навчання — до біоло
кс.р.іУ»,
роциркуляцію □ легенях занонтої
гічного факультету Одеського уні
верситету, який вона і закінчила
грудної клітки з натуральним ви
у 1938 році. Молодою вчителькою повний Туркменським' кана 'аания ханням. Подібного обладнання X
приходила вона на уроки біології
ма ніде» і воно було запатентовав
У
Уманської
педагогічної
школи. колегами визнала прис
167572 від 8 грудня 1986 рому?
Звідси й була направлена за ре серцево-судинної системи
В медицину вже надійшли 3 ла&
комендацією комсомолу у Москву
раторії .А. М. Кулик слушні
котлизого клімату у
вступати до аспірантури.
за допомогою мвндації для лікування відповіді
НИХ захворювань.
З 1939 року А. Кулик прохо ків. І експерименти
приладів,
»
дить курс аспірантури у лабора простих медичних
Сьогодні Антоніна Михайлівні
торії дихання та кровообігу Все бажання допомогти хворим
працює в Москві. Можливо, ЗНз.
®зу
союзного інституту експеримен дям долати перешкоди.
Йомлячи читачів з життям нашої
тальної медицини. Вивчає наслід тати йшли у медичну практи «
землячки, декого не задовольнить
ки тризалого перебування люди карів, головним чином, у ге У
моя майже біографічна розпо.
ни у газосховищах під землею дихання та кровообігу.
зідь. Однак, мені хотілося по.
У 1966 році А. М. Кулик була знайомити через газету молодь 3
(деякі країни Європи вже топтали
чоботи війни), дію чадного газу нагороджена орденом «Знак і»»
цією прекрасною людиною, пока
шани» за успіхи в розвитку ме зати, як і чим жила шанована ни
тощо.
Далі наша землячка називає дві дичної науки. Вже більше п ят- ні жінка, а раніше, в двадцяті ро.
дати, які стали віхами з її науко- надцяти років Антоніма
ки — тиха, спокійна дівчинка, якій
вій діяльності: 1948 рік — захист на є керівником лабораторії гШ. дали життя наші степи.
загальної
патології
і
патологічною
кандидатської дисертації «Вплив
С. бонфельд
температурних умов середовища фізіології Академії медичних на
ветеран
партії,
комсомолу,
на газообмін при анемічній фор- ук СРСР, проводить також спіль
війни та праці
ні дослідження із вченими Чехокисневого голодування»,
1967 рі« — .’аХ доктора РбГологічвчений ступінь Д°КТ°Р® нн53 при
™х и.,«.

*

У MC, У СВІТЛОВОДСЬКУ
Невелику чільність, ВІСІМ
тисяч комсомольців у по
рівнянні з багатомільйон
ною Спілкою країни нара
ховує комсомольська орга
нізація Світловодщини. Як
і багато інших, є в неї сер
йозні рядки біографії, своє,
як то кажуть, обличчя.
Однією з тих справ, якою
ми гордимося, є вирішен
ня житлової проблеми. У
місті 26 серпня цього ро
ку було здано будову пер
шого МЖК, і 23 молодих ро
бітники із Світловодського
номбінату твердих сплавів
і тугоплавких металів
зі
своїм бригадиром В. Ф. До
ли нськнм
вже
--------------отримали
нозі
нвартири,
Сьогодні
першопроходців
змінили
трудівники МЖК-2, .........
яних
очолює бригадир 0. М. Фостян.
На 80 «Дніпроенергобудпром» за покращення сво
їх житлових умов взялися
комсомольці, з яних ва
тажком Микола
Олійник.
Відбір бійців у МЖК тут
проходив на конкурсній ос-
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нозі. Це дало змогу побу
дувати
молодіжне
—
кафе,
вечірній
дитячий
садоц,
заправочну станцію, т
там«
цювальний майданчик;; а
люди селища Власівни по«
бачили, що молодь не ли«
.
ше говорить, а й діє.
У серпні 1989 року в на»
шому місті вирішено іпитання із будівництвом ....
мі«
ського МЖК-1, а у вересні
35 бійців із своїм команди
ром С. Д. Микитенном пе
рейшли на роботу в буді
вельне
управління
СЦБ
для набуття
будівельних
спеціальностей і будівни
цтва житла.
Як відомо, комсомол є
організатором єдиної гро*
мадсько-державної
систе
ми НГТМ. Цю ідею підтри
мала і наша молодь, рішен
ням міськкому комсомолу
У Світлозодську створено
філіал НТТМ (директор —
Валерій Самофал). На сьо
годні банк замовлень фі
ліалу складає 110 тисяч
карбованців. Уже виконано
договорів на суму 8 тисяч
карбованців.
Не можна не згадати ді
яльність
комсомольської
організації району і місько
го клубу воїнів-інтернаціоналістів «Перевал*. Це —
підготовка
хлопців
&о
служби в армії — від політзанять до їзди на «бетеері».
Ми ж вирішили, що ос
танні наші
досягнення є
успіхом
комсомольської
організації району і ми ни
ми гордимося.

А. ТОКАЧ,
наш громадський корес
понденти
м. Світловодськ.

ХТО Ж ЗАДРІМАВ?
Із виступу секретаря комсомоль
ської організації колгоспу імені
Шевченка Ольги Ладиженської ста
ло зрозуміло, що молоді є про що
звітувати. Добре, навіть дуже доб
ре працювали на виробництві спіл
чани: Федір Киаа і Федір Гонча
ренко орали, сіяли, збирали вро
жай зернових, брали активну участь
у заготівлі кормів. Екіпаж Володи
мира Руснака і Василя Кожокаря за
підсумками соціалістичного зма
гання зайняв перша місце на за
готівлі силосу, накосив 4626 тонн
зеленої маси. Федір Кива накосив
941 тонну зеленої маси...
Комсомольці, проте, акцентували
свою увагу переважно на виробни
чих проблемах і побутових умовах.
Хоча бувало ж, що й збори перено
сились, і рішення були неконкрет
ними, і виконувались вони абияк.
Наведу нільна фрагментів з виступів
спілчан:

ЗВІТИ І ВИБОРИ

Олександр КРАВЧЕНКО, группойсорт автопарку, оодій:
— Пільна
Кілька років тому, ноли я за
кінчив шнолу, у господарстві зали
шилось працювати 10 моїх од нон л аснинів Тепер тут Тільки я один Чо
му? Сьогодні умови праці а гоггл
я«и^Іа^Н^чРе°3овИ7хК бачити^

куч99узрХ7еяо0сТ^57йв^позчаиці:
«явлені молоді люди залишати^
я=

’.«<>• .в!:
Юрій МАКАРЕНКО, водій:
— В автогаражі немає де пере
одягнутись, помитись. Посередині
СТОІТЬ Зіпсований акумулятор і’
всі
дихають кислотою. Куди

го-

нання місця відпочинку, в хто, крім
бригадира й техпрацівниці слідку<
там за порядком і займається бла
гоустроєм території?
Насторожує споживацька позиція
окремих молодих людей, — сказав у
своєму виступі перший секретар
райкому комсомолу Сергій Евтушен
ко. — Дайте нам, організуйте, зро
біть для нас... Тоді ми підемо, вимагають вони.
У теплиці господарства створені
МІСЧЯ Для учнів Новгородкіеської восьмирічної школи № 3. Дла
чому тане починання не набуло сво° поширення а тракторних брига5«?Дмавтопарну? Це сприяло б замолоді на селі. ОДНІ ’
в Раис>ні комсомольці госРозпочали роботу за
не ?5ага"льнЖДОМ- Проте Д0С

Ніхто
Звертаючись до
комсомольці»
райкому комсомолу „ „ ноїм Ні з
голова
правління
го не бачив увечепі я
и НІКО- господарства,
тури.
Фільми часто
• ЛКг>. ч'иіьми
часто пЛУ^и_*1кУ нульколгоспу 8. і. Цибенко, перший
старі і «збиті». Ото>нЯппЛ„ РУ,отьсн
Микола МОНАШОК,
головний клубу, понуримо,
пороїйо»0 6ІПй секретар райкому партії В. І Рибаагроном господарства, член комі один одному бувальщин та “іяа£мй чУк звернули увагу на те, що к°*
розходимось.
Оце і аг» зЯ
» Тхоп
3 тим
тету комсомолу:
У виступі інженера
Я- ’ мітет комсомолу у звітному періоді
Ще втручався у виробничу
—» У роботі багато комсомольців пращ й техніки безпвки гог„ Р Ни
феру, побут і дозвілля молоді, «•
не поступаються досвідченим ме ства Анатолія ФЕЩИНД почул??аР*
к зав .належної оцінки членам Спілханізаторам і водіям. А от побуто
— А хто з вас, шановна
и, які мали погану поведінку, прові умови, спортивна робота, проб спробуваз навести порядок
яли безкультур’я. Комітет КОМлеми дозвілля потребують більшої лиці чи ремонтній майстерні? ?В tZ"*
уваги, На комплексі по відгодівлі лиц. « ванни, побутові «Хіти
А
Не виР°бив ще ЧІТКОЇ СИСТв*
*Н; конкретні справи, за які 6р«великої рогатої худоби, у другій
-X перетворили на складн і '
тракторній бригаді й теплиці побу ж
там безладдя. Недобудована „®Р V гЛНЄ АОа°Див до кінця. Не Жвль-г
тові умови вкрай незадовільні. І вони мата відпочинку в ремонті?®
’М* ' г°сподарстві не створено жодно^омсо*^льсько-молодіжного козалежать не тільки від керівників стерні. Де ж ініціатива ипі
Май"
господарства, а й від самих комсо Чому б цю справу не в1«?С°МОЛу? стСп48^*. .* ДОС* КОМСОМОЛЬЦІ ае
мольців. Втратили ми и зайняті ра молоді і сильні руки» А які" V СвО'
ц’п2”щ'2ТООами ’* створення.
ніше позиції у спорті, бо не має шос3 ?ТНОГ° ЯО
ЄМИ Влксм знову обрали сво*
ГпГ їм
- і“™н
мо справжнього ентузіаста, який би цюеш? У першій тракторній« Ра'.
атажком Ольгу Ладиженсь«У>
очолив цю роботу.
А. РИБАК.
затрачені чималі kowth^6^*'
і.смІ Ше
’м.ен‘ Шевченка,
Н-~кий
°родківський район.
.......................................................................... ...
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Шановна редакція! Прочитавши
в «Молодому комунарі» за 2 ве
ресня статтю Люди Малахової,
хочу з цього приводу висловитись.
Молодець, Люда!
Я підтримую
тебе, бо іноді й самій хочеться
написати, але не знаю, чи надру
кують.
Хочу сназати
про комсомол.
Ми, старші комсомольці, думає
мо, що він би не втратив автори
тет, аби була підтримка з боку
партії і журналістів, аби частіше
зустрічалися з комсомольцями як
у містах, так і в селах, піднімали
їм дух в їхній силі на прикладах
героїчних подвигів громадянської,
Великої Вітчизняної воєн.
Це покращило б їхню працю, а
праця — це й авторитет. Комсо
мол завжди був попереду, та й
тепер е такі енергійні, бойові лю
ди, але їх принижують з усіх бо
ків, преса мало висвітлює здобут
ки комсомольців минулого і сьо
годні.
Я 6 сказала, що в «Молодому
комунарі» завжди
принижували
комсомол, його гідність. Бо й справ
ді читаєш і просто дивуєшся, де
ділися слова пошани на
адресу
комсомолу?
Якісь
спілчанські
справи, групи спілчан... Не добе
реш, про яких спілчан ви пишете.

Чи про профспілку, чи про Кому
ністичну Ленінську? Ви скажете,
що цо дрібниці, а от я давно ду
маю, що комсомол, ВЛНСМ ні В
якому разі , не повинна втрачати
своєї заслуженої поваги.
Статтю «Три карбованці із зар
плати?» не треба було й друкувати
і цим принижувати гідність ком
сомолу. Треба брати хороші при
клади, а то вишуковуєте тих, хто
не хоче бути в комсомолі, не хоче
бути передовим, а так собі — аби
день до вечора, як нажуть.
Моя думка — комсомол пови
нен бути гідний своїй партії і Віт
чизни, не нехтувати своєю істо
рією, минулим. Йому с чим гор
дитися. Мені думається, що остан
ні номери «МК» більше направле
ні на підняття авторитету комсо
молу. Сподобалися слова: «Тур
бота про комсомол — це загаль
нодержавна справа», що ВЛКСМ
розділяє
політичну
платформу
КПРС.

Члени ВЛКСМ, комсомольці, номсомольськн
організація — Це
справжні, заслужені назви. ПресА
якось, як кажуть, чи вичікує, хто
кого, як висловлювалися в Києві
на мітингу члени НРУ, які понаві
шували жовто-блакитних прапорів,
виступаючи
проти
Радянської
влади, навіть проти В. І. Леніна.
Пора вже. мабуть, законові взяти
ся за якийсь порядок у нашій краї
ні... Інтелігенція рада, що стали
дуже письменними при Радянській

владі, вже культура вийшла а ра
мок.
висловлюються
♦панове»,
♦Пан» на мітингах у Києві. Смішно
й тривожно на душі. Читаючи про
рух, не розумію, чого його пи
шуть з великої літери.
Р. 8. Пробач, шановна редакціє,
я ще хочу написати. Про те, що
коли я їздила в Кіровоград, в ав
тобусі поруч сидів ветеран війни
І праці, на грудях — значок з
портретом В. І. Леніна. Я заціка
вилася цією людиною, сказала,
що зараз рідко побачиш такі
значки на грудях. Побільше б та
ких як ця людина, будівельник
Петро Іванович ЗапІсочний. Про
таких треба писати, в не кричать
«панове».
Якщо надрукуєте мого
листа,
грошей не висилайте, нехай Вони
йдуть на милосердя.
Ганна ШАРПА(
м. Олександрія.

НІХТО нічого
НЕ «ВИШУКУЄ»!
Готуючи цей лист до друку, я
спочаткуі хотів запропонувати чнтачам 6)іуквально двома ряднами
відгукнутися на цю публікацію.
Але, врешті-решт, вирішив не як
кореспондент «МИ», а як читач

»„сповитися. Бо на такі
»дресу редакції і сьогодення ні

'Сщо

сказати. - У

„олод^ній газеті, порушуючи исмм^іХвюяе^з?^ин,х<5

стану справ не визначають.
Щодо зауважень, які ст°сУються
доповідей про пЯа^Нове Ажи”
відпочинок, внутріспілкове
:жит
тя _ уважний читач помітить, що
ці матеріали постійно

речити її роль у молодіжному жит
ті.

Де речі, якби ми, газетяра були
такими, як про нас думає Ганна,
ми б її листа десь даленс-делеко
сховали.
Не буду далі дискутувати. Ду
маю, що перш, ніж братися жа
перо, варто не лише добре все
обмізкувати, а й бути компетент
ним у питаннях, про які мова, не
вдаватися до загальників. Мож
ливо читачі «МК» зі мною не по
годяться!

Юрій ЯРОВИЙ

Відповідальність беремо на

&

Завтра, саме в цей день, у бурхливому і ці
кавому році оновленого політичного життя, на
шій з тобою Спілці виповниться сімдесят один
рік. Подумати — багаторічний ювілей! Скільки
за цей час зроблено і... скільки не зроблено,
скільки доведеться нам ще робити.
Не знаю чому, але в переддень такої дати
хочеться мені, комсомольському працівнику,
повести щиру мову про стан нинішнього ном
сомолу і про те, яким ми і я, як частинка цього
«ми», будемо його робити. Про успіхи? Вони є.
Хай не всі їх бачать, хай є ще скептики і невір
ні, балакуни.
Ще рік тому ми хвалили себе. Засуджувати
той час не буду, як і минульщину, теж — на
певно, ні в ного не повернеться язик сназати,
що ордени, а серед них і бойові, завойовані
кров'ю і потом молодого покоління тих років,
несправедлива відзнака. Снажу про інше. Про
те, що через сімдесят два рони своєї діяльності
ми, молодь, ’нотра підтримує платформу учас
ників Волзької зустрічі, готова взяти на себе
відповідальність за майбутнє країни, але не хо
чемо ми розплачуватися за чиїсь помилки. Ми
розуміємо, що про персональну пенсію нашому
поколінню в найближчі десятиріччя ще рано
навіть думати.
Найбільше, що приємно вражає сьогодні,—
це зростання свідомості нашої молоді.
Ще
недавно ми твердили, що комсомол представ
ляє всю молодь країни. Тепер зрозуміли, що
ВЛКСМ — це, перш за все, політичний меха
нізм для реалізації інтересів і прагнень самих
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членів Спілки молоді. Візьмемо останні роки
діяльності комсомольців Кіровоградщини, зо
крема, обласного центру.
Не можна було просто-напросто не помітити
цього політичного механізму в таких напрям
ках — рух МЖК і створення центрів НТТМ.
Спочатку емжековців називали не ким-небудь,
а екстремістами. Тож довелося їм, цим больо
вим хлопцям, добре утверджувати свою пра
воту. І нелегко далася перемога — лише то
рік перші члени МЖК вселилися у перший бу
динок.
Так само реалізовувалися й інші прагнення.
Додам, наших, молодіжних, які ми самі при
думували, самі народжували в дискусіях, запо
зичали у друзів. Правда, образливо і боляче
було бачити пасивність й нерозуміння деяких

партійних, державних, господарських праців
ників. Навіть сьогодні таке трапляється, та
цим уже не здивуєш.
На сімдесят другому році нашої Спілни ми в
районі не збираємося створювати нових неза
лежних молодіжних організацій. Але визнаємо
за ними право на існування і готові співробіт
ничати.
Сьогодні як ніколи нам потрібне розвивати
атмосферу творчого пошуку. У себе ми це ро
били і будемо робити далі через проведення
дискусій. Вважаємо, що будь-яке прагнення пе
решкодити диснусіям під прикриттям фрази
«необхідно працювати над конкретними рішен
нями» шкодитиме молодіжному рухові. Ніяка
потреба практичних результатів не може стати
основою для заборони думати як і потреба в
дискусії не повинна нас відволікати від справи.
Постав ряд невідкладних завдань. На бюро
Кіровського райкому комсомолу головним бу
ло названо рішучу політизецію нашої моло
діжної діяльності.
Життя в цілому, а тим паче у нашій районній
комсомольській організації, показало
повну
неспроможність широко поширеної теорії про
зростання авторитету комсомолу за умови на
дання молоді різного набору споживчих цін
ностей, або ж створення умов для підвищення
матеріального стану. МЖК (а їх у місті діє вже
три!), центри НТТМ, молодіжні центри завойо
вують міцні позиції. Однак їх вплив на внутрі
спілкову ситуацію і молодіжні маси обмежує
ться певним активом, незрівнянним загальною
чисельністю організації.
Події останнього часу — конфлікт між палес
тинськими і радянськими студентами НІСМу,
страйк емжековців — колишніх воїнів-інтернаціоналістів — переконують, що гострі пробле
ми дня викликають здружену реакцію значного
числа молоді.
її стихійність, хаотичність, часто з екстре
містським відтінком, — це перш за все вина
не учасників подій, а молодіжної організації,
яна значний період ухилялася від вирішення
проблем, що хвилюють її членів. Інтереси мо
лоді, що навчається, творчих товаришів можна
захищати сьогодні, вважаю, лише політичними
методами.

Невід'ємною частиною нашого житія зали
шається економічне діяльність номсомолу. Тут
не варто піддаватися ілюзії щодо наших мож
ливостей. Молодіжні центри, на мою думну,

КОМСО
МОЛЬСЬКА
ПЛАН1РКА

не приведуть до радикальних зааін в умовах за
гального дефіциту і відсутності в країні інду
стрії дозвілля. Центри НТТМ не зроблять гнуч
кішою непристосовану до науково-технічного
прогресу і інтересів споживачів економіку.
Разом з тим енономічна незалежність є важ
ливою умовою нашої організаційної самостій
ності б госпрозрахункових починаннях і орієн
тації на ринок. Потрібен економічний пошук і
комсомольська винахідливість для
створення
економічної бази нашої діяльності. Така вимога
нинішнього дня. Базу нам ще треба створюва
ти, а от винахідливістю і економічним пошу
ком ми можемо гордитися.

Можливо, дехто, прочитавши ці рядки; ска
же, що я надто вихваляю комсомольську еко
номічну діяльність. Хай так. У своєму інтерв’ю
в «Молодому комунарі», перший секретер об
кому комсомолу Сергій Снопков наголошував,
що нам, спілчанам, незручно навіть просити б
держави гроші на свої потреби у тій складній
економічній ситуації, в якій перебуває країна.
Можна й далі продовжити думку Сергія, який
сказав, що, займаючись господарською діяль
ністю, ми заробляємо гроші для вкладення їх
у виховання, створюємо матеріально-технічну
базу молодіжної сфери... Зауважу, що всі рай
коми, міськкоми комсомолу області прагнуть
до економічної діяльності. Ми, приміром, пра
цюемо без дотацій.
Великі резерви містить у собі політична ді
яльність у Радах, направлена на
виділення^
коштів для вирішення молодіжних завдань. Гс
повне завдання в цьому — дати можливість мо
подій людині
максимально використовувати
свій талант і здібності, розкрити свої можли
вості.
Обов’язково варто переглянути культурну по
літину номсомолу. Наше завдання — дати мож
ливість молодим людям реалізувати себе е візних напрямах.

«Енергію
МОЛОДИХ

перебудові»
Таким був девіз регір*
нальної науксвс-практиЧо
НОЇ Конференції, ЩО ВІД"
булася минулого тижнй
в Кіровограді. Ті органі*
зували та провели обком
комсомолу,
обласну
правління науноБО-інже*
верного товариства, об
ласна рада молодих
них і спеціалістів, Кіро
воградський
будинок
техніки, центр науковотехнічної інформації 1
пропаганди. Фінансував
конференцію
обласний
фонд НТТМ.
Спочатку про представ
ництво. Воно було до
сить широким. На запро
шення оргкомітету від
гукнулися молоді вчені
з Одеси і Москви, Улья
новська і Ворошиловгра
да, Волгограда і Харкр*
ва. їхні доповіді, наукові
розробки пройшли попе
реднє «випробування» нб
вченій раді і були кадру*
ковані.
Певно, зайве говорити
про важливість ось та
кого серйозного екзаме
ну для молодих науков
ців, котрі тільки торують
собі
дорогу
у велику
науку. Про діапазон по
шуків вчених свідчать те
ми доповідей і повідом
лень, які ми взяли на
вибір; «Оцінка логічної
структури процесу на<
вчення на ЕОМ», «Вплив
різних видів
сошників
на якість сівби озимої
пшениці»,
«Історичний
досвід політичної освіти
комсомолу
Слисавет*
градщини в роки грома
дянсько!
війни і сучас
ність»...
Усі розробки і винахо
ди, які були схвалені на
уково-практичною
ноні
ференцісю, рекомендо
вані для практичного за
стосування центрам НТТМ
області те
молодіжним
фірмам Барненськсго ок
ругу Болгарії.
Маїю «ор.

Наша принциповість повинна поширюватися
не лише на прийом до Спілки, але й на копітку
роботу по пропеганді ідей ВЛКСМ, по підго
товці гідних до вступу. Саме на це сьогодні
спрямовує свою роботу бюро
Кіровського
райкому комсомолу.
Валерій МАНИШОК,
перший секретар К|роВСЬКого (м. ІЮровеград! райкому комсомолу.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАРИ

жовтня 1'90 р,

проймаючись ним, як своїм влас-

ПИСЬМЕННИКИ-ЗЕМЛЯКН

В ПЕРШОМУ ТОМІ ИЕ
В першому томі Української Літературної Енциклопе
дії, що вийшов у 1988 році, широко представлені діячі
літератури, які народилися на Кіровоградщині. Серед
статтей, які розповідають про майстрів слова, прізви
ща яких починаються на перші чотири літери алфавіту,
двадцять три про наших земляків.
Уродженцями обласного центру були літературозна
вець Ієремія Айзеншток, письменник і публіцист Воло
димир Винниченко та письменник Петро Голота (Мель
ник). Правда, дата і місце народження Винниченка, на
ведені в енциклопедії, не відповідають дійсності. Автор
статті П. М. Федченко твердить, що наш земляк наро
дився 7 серпня (26 липня) 1880 року в селі Великий Кут
Херсонської губернії. Як довів документально наш кі
ровоградський письменник Микола Смоленчук,
дата
народження Винниченка — 28 (16 за старим стилем)
липня, місце народження — Єлисаветград. Але юри
дично вважається, що письменник народився в селі Г ригорівці, до складу якої входив Веселий,- а не Великий
Кут тепер Новоукраїнського району, де жив його бать
ко. До земляків-кіровоградців прилучається уродже
нець Ворошиловградської області поет Валерій Гонча
ренко, що живе а Кіровограді.
Поет Петро Біба, письменники Дмитро Бузько та Бо
рис Гончаренко — уродженці Нозомиргорода.
Ввійшли в літературу 'з Олександрівського району лі
тературознавець Михайло Гетьманець, уродженець села
Китайгород, і письменник Сава Голованівський, який
народився в селі Єлизаветградці.
4
Місце народження письменника Володимира Базилезського — село Павлиш, а письменника Панаса Висі
кана — село Порожнє Саітлозодського району.
В Новоаркангельському районі народилися письмен
ник Павло Байдебура (в селі Нерубайка) та мовозна
вець Степан Бевзенко (в селі СтпніСлавиа).
Російський г.оет Дем’ян Бєдний (Придворов Юхим
Олексійович) — уродженець села Губізки, а письмен
ник Віктор Близнець — села Володимирівна Компаніїаського району.
Літературознавець і фольклорист Володимир Бойко
народився в селі Ганнівка ГІетрізського району, а літе
ратурознавець Григорій Вервес — а Петровому.
Єврейський поет Матвій Гольбштейн народився в Ноаоукраїиці, мовознавець Іван Білодід — в селі Успенка
Онуфріівського району, поетеса Марфа Бондаренко —
□ селі Петрове Знам’янського району, поет Володимир
Бровченко — в Малій Висці, перекладач Лідія Горян
ко — у Вільшанці, поет Єзген Григорук уродженець
села Троянка Голозанізського району.
Таким чином, з нашого краю вийшло вісім письмен
ників, сім поетів, три літературознавці, два мовознавці,
письменник і публіцист, літературознавець і фолькло
рист, перекладач.
Дійсно, багата кіровоградська земля на літературні
таланти.
Микола СУХОВ,
член обласного літоб'єднання.
м. Новомиргород.

соняшник
СТОРІНКА
КРАСНОГО
СЛОВА
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КРИМІНАЛЬНА

ХРОНІКА
За тиждень з 16 по 23
жовтня на території об
ласті скоєно 93 злочини,
серед яких переважають
крадіжки * приватного і
державного майна. Орга
нами міліції ведеться
розслідування 21 випад
ку крадіжок державного
майна і 36 випадків кра
діжок приватного майна
громадян.

Анатолий КОЛОДЯЖНЫЙ

БЛАГОДАРЮ
Я ЛЕС И ПОЛЕ

Два вбивства трапи
лось лише за одну добу
з 19 на 20 жовтня, Одне—
в Ноаоукраїнському ра- 4
ноні. Тут сторож одного
з колгоспів збив місце
вого жителя. Обставини
.трагічної події з’ясову
ються. Інше вбивство тра
пилося в Гайворонському районі.

5 випадків згвалтувань,
З грабежі, 2 злісних ху
ліганства, 19 інших зло
чинів, у тому числі й ви
лучення наркотичний засобі» у Світловодську —
такий підсумок тижня.

*

*

л

Я знал, что нет еще грибов,
Что глубоко под листьями грибница,
Но я пошел а зеленый храм лесов,
Где на полянах пахнет медуница.
В лесу я свой бродяга:
Мне лапы ели нежно подают;
В траве, где черкан коряга,

ТАРА Загребиха померла ти

хо, якось аж непомітно
як
С
І жила... У селі так і залишилося
невідомо: як вихопив її тодішній
староста з страшної окупаційної
круговерті, звідкіля привіз у свою
запущену, брудну самотню осе
лю.
А тільки всі, хто бачив, як бе
режно ступила з брички на всте
лене зеленим споришем подвір я
Марія, як розпачливо ззирнулася
навкруги синьою безоднею оче
нят, помітили і неабияку дівочу
вроду, і добрий характер. Гово
рили потім, що Трохим такій н©
пара, і жаль буде, якщо він зні
вечить, стопче отаку красу.
Так і сталося.
Бив Загреба Марійку люто, за
тято. Бив за найменшу провину. 6
просто так — щоб розважитися.
Бий за те, що довго опиралася
його нестримним грубим любо
щам (обурена обіцянками,
Ш,о
буде тільки прислугою і цим уник
не відправки в Німеччину, дівчи
на шукала і не могла знайти рятунку). Чи не найдужче познущав
ся з неї староста після того, як
удон» підпиляв засувку на дверях
наймиччиної комірчини, а вночі^
розпалений горілкою’і похітливим
бажанням, дихаючи смородом пе
регару, увірвався туди і таки до
мігся свого, а Марія з розпачу та
болючого сорому вискочила на
двір, кинулася до сусідів і, засту
кавши в шибку, так закричала, що
чутно було, мабуть, і на другому
кінці села. Отоді наздогнавши, і
збив її Трохим так, що ніде було
пальцем ткнути, щоб знайти хоч
манюсінький клаптик, що не бо
лів би.
А між сусідками склалися доб
рі (мов сестринські) стосунки. £
хоча обидві не дуже й розповіда
ли про себе, розуміли одна одну
з пів-слова. Дехто дивувався та
ким стосункам, кидав докірливо
Ганні:
— Та хіба ж тобі Загребина жін
ка подруга? У тебе чоловік де? На
фронті. А її?..
Що було відповідати Щербинисі? Все, все правда. І те, що Тро
хим добровільно пішов старосту
вати, і що знущався над сільчанами, насміхаючись при цьому на
хабно. І що німці товчуться на
його дворищі (наче не він, а во
ни там господарі). А тільки... Стрі
не Ганна синій Марійчин погляд і
наче втопиться в ньому, захли
наючись внутрішнім болем тієї.

НИЗлився й Загреба з того товаТа
оптування. Скрипів зубами,
адіяти нічого не міг. Ттьки за
наївся. Чекав моменту, щоб віпомстити. І дочекався.
Якось вже перед досвітком по-

мітив, як а димаря сусідської ха
ти в’ється тоненька цівочка диму<
__ д чого це Щербиниха топить
серед літа? — подумав зловтішно
і по-котячому почав скрадатися
до причілкового вікна.
Цієї ночі йому й справді пота
ланило: крізь щільно запнуту ниж
ню шибку пробивалася вузька
смужка світла. Припавши до шпа
ринки, Трохим аж руки потер від
задоволення, жінка саме вмости
ла на столі ще сирі, великі білі
хлібини.
— Один, два, три... вісім... де-

С рассвета муравьи снуют...
Иду, з надо мной стрекозы —
Кусочки солнца и слюды,
И звон, и блеск, и смех березы,
Перекликаются дрозды...
От всей души я благодарен золе
За девственную нежность, чистоту,
Благодарю я лес и поле
Меня вознесших з высоту.
Я кланяюсь бусинкам рос.
Лучистой капле на весле.
И трижды маленькой пчеяе,
Работающей на износї
* * *
Ты пишешь, что горят рябиной
Закаты и слепит пургой...
А здесь поэзия зеленым клином

ба. " Де'
сять, _ ра
ЗаґРе оНа стільСять| ДесяІЬУ
де * * три дн<
ки борошна
а? ^бивалася, ЩО
назаА була у наС,
про
пас з чого «
а це- СгрГ
,а?а Мврію .иТиИ^- н-М ти, сусіваино, а чи нв п0ртИ? Цояи так'
Д'»«»«», харч

то й мливо, напе-имог еони ж: до
ставили,
Біг до 1 .'иміщення *.^>яіці? сон
ними •улицямигБоґ&анівки, поспі
шаючи, аж серц& здавалося, ось®
ось мало стати,
— Ну, ГанькоІ Ну почекай, Ге
лер же я тобії..
Аж черговий -»олщай
злякано
одсахнувся, заглянувши
йому в
обличчя (так паллчо воно жорсто
кістю).
— Чого витрі щився?! — наки
нувся на ньо. о с я проста. —«

Махнула вдаль за синевой.
А здесь — Салгант, лебяжьи плесы
И свежесть — хоть стаканом пей!
Танцуют росы на покосах,
Смеется в лозах соловей.
По луговине бродят кони,
В пыли из радуг солнцегрэй —
йери его в свои ладони
И людям души засевай..'
* * *
Казалось бы, что здесь такого, —*
Просто мокрое поле над логом,
Яркая., сочная оземь вблизи,
Где целуются коми под стогом,
У подводы застрявшей э грязи.
{Просто клены □ притихшей посадке/
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А. Чумак поступився телевізій
ним екраном А. Кашпіровському,
і мільйони людей тепер чекаюгь-на дочекаються наступної зу
стрічі зі своїм новим кумиром.
Тепер усі телеглядачі діляться на
тих, хто зірить з цілющу силу
своїх чудодіїв, і на скептиків,
Мені здається, з початком телесеансів Кашпіровського преса по
трапила якраз у розряд останніх.
Зрештою, і в цьому питанні мо
же бути плюралізм, чи не так?
Коли багатомільйонна аудиторія
буквально заклякає перед екраном,
щоб зустрітися очима з леген
дарним психотерапевтом, один
мій знайомий називає це масоаим психозом. Можливо... Але
недавно я була свідком абсолют
но протилежного за реакцією ма
сового психозу, коли двадцягитисячний стадіон просто стогнав
від однієї появи Юри Шатунова.
Чому ж КашпіровськиЙ не може
бути популярнішим? Тим’ більше,
є надія, що він поверне нації не

За ©врагом Журавским лес,
И далекий голос трехрядки
Под свинцовой хмурью небес«
На лугу голубая свежесть,
Да такая, что можно носить.,.
И вот эту скупую нежность
До конца буду в сердце носить.

Анатолій ВИСОЦЫ

ХОЧ ЦЕГАИШ
вийшов Хомко » прохідної і броя
Злющий — знову но вдалося нічо

б

ПЕРШІ

тільки фізичне, (Я й духовне здо»
ров’я...
У публікації «8ажко буває пер
ші 100 літ...», яка, судячи з чис
ленних листів, викликала великий
інтерес у читачів, побіжно гово
рилося, що масовий вплив на
біополе, психіку людей під час
згаданих тел^сеансів є водночас
і
небезпечною
психотронною
зброєю. Якщо людина так просто
передає масовій аудиторії пози
тивну інформацію, то, мабуть, з
таким же успіхом може переда
вати й негативну. Я не сгазлю під
сумнів здібностей наших телеві
зійних цілителів, але, гадаю, не
варто без потреби (я маю на ува
зі більш-менш здорових людей)
підставлятися будь-кому, мовляв,
нехай про всяк випадок пролікує.
До речі, висловлюю тим самим і
думку Зої Митрофанівни Гречишникової, її колег. Якщо тільки мо
ва не йде про гострі форми за
хворювань, то резерви для рестав
рації власного здоров’я повинен

• •••••••••••В

ли вони до Щербинишиного об
стя, Ганна саме заглядала у р<
пашілу, наповнену смачним дух<
піч,
— Одкривайї — загамселиг З
треба у двері. — Одкризайї Ч
еш7 Тепер уже не одхругишся.
За дверима було якийсь час т
хо. Тоді заплакало дитя. А затр
брязнула засувка, І жінка, туля*
доньку до грудей, стала на пор
зі. Розуміла, що рятунну не буд
її піймано на гарячому і тому вс
що діялося потім навкруг, спри
мала зовні спокійно.

ПОШТА ОДНІЄЇ ПУБЛІКАЦІЇ
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На дорогах
області
трапилося 9 дорожньотранспортних пригод, а
яких загинуло 5 чоловік
І 6 травмовано. До речі,
траплялися випадки на
їздів на пішоходів, будь
те обережними, водії і
перехожі.

гвинтівку та пішли партизанку
вити.
— Па-ар-тиза-а-нку? — затн
ся Ілько.
— Еге ж! Та поспішай, по<
шай, кажу тобі. Бо так і огргю
терицекз по голові...
Коли засапвяі, задихані прим

підказати свій організм. Зивчайта
себе.
Але я знаю випадки, коли на
ша пересторога щодо мінусового
поля Чумака була марною. І, на*
впаки. Знаю «мінусів», які дивля
ться Кашпіровського, знаю «плю*
сів», які, окрім Кашпіровського,
ще й приймали останній сеанс у
Чумака. Звичайно, це особиста
справа кожного. Зоя Митрофанівна своїм відкриттям застерегла
багатьох, але... Ми точно так само
знаємо, що куріння шкідливе для
здоров’я, але курці з від того не
меншає. Іншй справа, коли люди
на не знає свого заряду. Найбіль
ше листів до редакції, дзвінків,
візитів містили одне прохання —•
навчити визначати власний заряд,
розповісти, як і з чого виготовити
рамочку.
Г-подібна рамка — цв СВОГО
роду індикатор. Зробити її дужв
просто а домашніх умоаах: бере
ться металевий стержень (згоди
ться, скажімо, звичайна в'язальна

,50ШГЛ ОДНІЄЇ ПУБЛІКАЦІЇ ф ф

спиця) і згинається під кутом 90° у
кіР°*оградки. Л< Содоби «плюсовая, а ь
деякі наші чи*
вигляді пістолета, так, щоб «дуло» тлчі прааі\
аа». Не забудьте тілі
було едзічі довше «рукоятки». Як
гмнка
пом’Тили, що таке
ньому поправку на (
2 Ілюга жіночій рувизначити заряд? Менший кінець
жуванням «зимового
рамки («рукоятку») кладете 3 «8аж«>
А°публікації
Готуючи огляд цієї
праву руку (якщо ви не лівша), ЗйЛйг-її;•«>*- х™
трапила на цікаву
ліву руку собі на голову (чи на мене зпцСани
”’Ртв нвше сло.
вміщену в «Советск*
предмет, який хочете заміряти). пюниО^-і Лл
рамки з тим маПолтавська секція с
Якщо аи правильно тримаєте рам
на», що діє при місі
вигоіамти
що можна
ку, тобто не затискаєте її, то
Інше грур’ 3 *удь-якого металу.
пенні Всесоюзного
буде сама рухатись у вашій руиь
^-гань стосується
нічного товариства і
Повертаючись за
годинниковою здог>аПИс
^?ач.в правильно
ніки і зв’язку, імені
стрілкою, тобто від sec, вона буде КОЛИ абсолютні 3 години «°41«
якою 3. М. Гречншн
означати «мінус», а проти годин
у ас?
вОДа (У8СІ*
му« тісні наукові кої
никової стрілки, до вас — «плюс».
\0ДО«”-і, 'і ,
'* «мкостях — і у
понувала свій рецеї
Але ж не забувайте, що люди^
'дб»ою, —.
аФ*ні1) буває плю«плюсової» води. Як
дипольні, тобто, якщо ви «плюсе* Лвр *®
ие
"‘ТНІМ часом. Тепер **
ти негативну (тобто з
зі», то «плюс» у вас повинен бути стіеїжуе
з. м АИГНИ ночіЯк
»оду через сито, т
лише до паху, нижче — «мінус», І
набр<на
/ Речишникова,
позитивною, Якщо
«якості яро
навпаки. Гадаємо, ми задовольни* 3^1 «ам.а Ця
вторити, то позитиві
ли інтерес наших читачів: бібліо повені
'°А«' зберігав свої
збільшаться. За уме
текаря Липнязької сільської біб*
тривалий
неаа"ИЙ
ЧаС’
кожен бажаючий
ліотеки № 1 Добровеличківського Т0б1с3аПас^ся
нею
, ска***0. Раз р "
мею
можна,
(рамку) і навчився
району Н. С. Білоус, жителя Світтиждень.
Ти*кдень. До тоцуІЛ.
--ряди живої І нежиі
ловодська В. Бульби, шахтаря з
/
г.^ік аояи
можемо провести с
Олександрії В. Сунька, мешканці*,.
і
Щоб кожен
експеримент із сито
Світповодська В Радченкв та І. Но--------- протягом
—
’
вода
підкажемо вихід си
оі
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жмаючись ним, як своїм влас-

еять, — _
^:реба'
Де*
Сят*»І Десяті т’Л*вОна СТ,ЛЬ:
Ки борошна ■" 1’
ж ТрИ ДН‘
«азад бУла\
побивалася.140

з того товахрипів зубами,
Та
не міг. Тільки
за
моменту, щоб
віі дочекався.
досвітком ПО-

„ізнвмти, сусіааико. а чч нвР£и»>
Доньков харч гя-.^г' Коли

так,

то й -мливо, наявно, вони ж до
ставили.
Біг
ц'риміщіння ^СиНЦІЇ сон
ними вулицями [згданівки, поспішаючм, аж серце- здавалося, осьось мало стати,
— Ну, ГанькоМІу почекай. Те
пер же я тобі!« ;Я
Аж черговий гзяіцай злякано
одсахнувся, загинувши йому в
обличчя (так палао 8оно жорсто
кістю).
— Чого змтрмвея?! — наки
нувся на нього заросте» — Бери

Макнупа вдаль за симевойа
А здесь — Салгант, лебяжьи етлесы
И сэежесгь — хоть стаканом этей8
Танцуют росы на кокосах,
Смеется а лозах соловей.
По луговине бродяг коми.
В пыли из радуг солицегрой —•
Бери его в свои ладони
И людям души засевай...

*

сяТльПкоаР'ТИЗа-а-МКу? - за™ув-

иемае з Ч
У
спекти проМ.»Ц°.ИИВЙ,

іітий, як а димаря сусідської ка4 в'ється тоненька цівочка диму«
— А чого це Щербиниха топить
вред літа? —- подумав зловтішно
по-котячому почав скрадатися
о причілкового вікна,
Цієї ночі йому й справді лотавпило: крізь щі льно запнуту ниж
ні шибку пробивалася вузька
мужка світла. Припавши до шпаянки, Трохим аж руки потер від
вдоволення, жінка саме вмостиіє на столі ще сирі, великі
білі
лібини.
— Один, два, три... вісім... де-

*

щитівку та пішли партизанку ло_

*

Казалось бы, что здесь такого,
•
Просто мокрое попе над логом,
Яркая, сочная оземь вблизи.
Где целуются кони под стогом,
У подводы застрявшей в грязиПросто клены й притихшей посадив

НИЦЄЮ ПО голові,.,

Як витримала вона тоді ті страш
ні побої в райуправі? Що вдержа
ло живою її на цім світі? Напевне,
їаїска, яку Загреба все-таки «ми
лостиво» дозволив занести до ба
би з дідом. Заплакана, з брудни-

Коли засалені, задихані примча-

ли зони до Щербинишиного обій
стя, Ганна саме заглядала у роз
пашілу, наповнену смачним духом
піч.
— Одкривай! — загамселив За
греба у двері. — Одкризай! Чу
єш? Тапер уже не одкрутишся.
За дверима було якийсь час ти
хо. Тоді заплакало дитя. А затим
брязнула засувка. І жінка, тулячи
доньку до грудей, стала на поро
зі. Розуміла, що рятунку не буде?
її піймано на гарячому і тому все,
що діялося потім навкруг, сприй
мала зовні спокійно.

Наталя ГАР АС

ми патьоками на блідому личку, з
білявими кісками-хвостиками, за
шнурованими на кінцях ганчіроч
ками замість кісників, стояла во»
на перед материнськими очима і
під час допитів, і потім весь час—»
у кал^ері.
...Коли змучену, розпухлу і по
синілу Ганну знайшли радянські
бійці у підвалі, куди фашисти,
втративши всяку надію добитись
чого-небудь, кинули її вмирати,
перше слово, яке вимовили шка
рубкі від засохлої крові
губи,
було: «Тая». Солдати зразу й не

За оврагом Журавский пос,
И далекий голос трехрядки
Под свинцовой хмурью НебэСп
На лугу голубая свежесть.
Да такая, что можно косить«.,,
И вот эту скупую нежность
До конца буду а сердце носить.,

Анатолій ВИСОЦЫКИЙ

ХОЧ ЦЕГЛИНУ
вийшов Хомко а прохідної і брови насупив,
Злющий — знову не вдалося нічого поцупить»

зрозуміли той шепіт. І тільки піз
ніше, уже з лікарні, змогла Ган
на повідомити своїм у
село;
«Жива..,», А невдовзі одержала
звістку, що у них все гаразд, от
тільки б картоплі де на насіння
дістати... «А Трохима, як увійшли
наші, то так і забрали прокляту
щого», — писав нерозбірливими
каракулями батько,
Знову з’явився Загреба в селі
вже через кільканадцять років.
Посивів, згорбився, а вовчого ви
разу в очах все ж не втратив.
Дружину і навіть єдиного сина,
здавалося, не помічав. Та й взага
лі: чи любив він кого-небудь? З
сусідами не говорив зовсім. Ган
на з Грицем (випало і їй щастя—
прийшов чоловік з війни живий
додому) теж одверталися, де тіль
ки забачать. Коли ж звів Трохим
між дворами височенний, у три
метри тин, навіть пораділи.
Нині ж (неназисний усе життя)
сусіда просив помочі. Зостався на
землі сам-самісінький (син що
малим підірвався на німецькій
гранаті, котру знайшов з хлопця
ми у лісі), А тепер ось і Марія
«залишила» його...
— Ну то що, підеш? — допиту
вався дід Грицько, нетерпеливо
дивлячись та сердячись. — Він те
бе тоді, як я на фронті був, нім
цям видав! А ти!.. Будеш похорон
у його дворі споряджати? Зна
йшла кому допомагати...
— Не знаю, — відмахувалась
жінка.
І то було правдою.
Лише коли полягали спати, ви
рішила про себе: «Піду. Я ж на
заради нього. Марійку шкода»...
Скрипнуло, наче зойкнуло, ста
рими пружинами ліжко, споло
хавши клапті синього вечора, що
блукали по хаті, тулячись то а
один, то в другий куток,
За вікном тихо падали з неба і
пірнали прямісінько у молочний
туман в долині, вмиті першою ро
сою зорі. Користуючись
темін
ню, осінь поспішала вплести до
ранку у багатоколірна різнобарв
не гілля сиві пасма «бабиного лі
та».
...Коли перейшло за північ, Ган
на уже спала. Серце билося в
грудях все розміреніше, спокійні
ше (наче після щойно виконаної
тяжкої роботи). У душі зла на
Трохима не було. Там жила тіль
ки велика нелюдська втома від
усього, давно пережитого.
м. Нозоукраїнка.

Наче з неба звалилася рейдова бригада:
Обшукують? обмацюють спереду в ззаду.
Йде'Хомко по тротуару, зубами скрегоче,
Дивиться з пусту торбину і під ніс бурмоче:
«Якщо будуть повсякденно отаке робити —
Навіть в шапцо-незидимц! можуть заловити.
Жінці краще, набехкає м’ясного під груди,
Ніхто з неї у пазусі шукати не буде.
Доступиться — вона мого ще й у вухо лясно,
Мовляв, що віддулося, не крадене — власне».
Йде, нерву«, коли раптом надибав цеглину,
Як зрадів Хомко — цеглину поклав у торбину!
Вдома з нього собацюра, як теля? брмкас?
Якщо пусто у торбині — у дзір не пускає.

Олексій Кононенко родом із села Роздолля
Компаніївсьного району. Закінчмо Кірово
градський педінститут, певний час працював
в апараті Кіровоградського обкому комсомо
лу, ЦК ЛКСМУ. Нині — в органах народної
освіти.
Поезією захоплюється давно, вірші його
злободенні й актуальні. В них завжди від
чувається неспокійний пульс нашого сьо
годення.
Отже, слово нашому земляку.

* * *
Хто був першим, чоловік чи жінка?
Ну-мо, ачені-мудреці, агов?!
Розшифруйте написи на стінках
Древніх індіанських забудов.
Хто був першим? Про ребро не треба|
Полишіть казки для казкарів.
Ну-мо, вчені, розгадайте ребусд
таємницю наших прабатьків,
Мо* для вчених ця проблема й не суттєву
Але я вже здогадався сам:
Першою була, звичайно, Єаа,
Навіть, якщо першим був Адамі
* * *
Світились білі плечі українки
Між павутинок чорної коси...
Де починались конкурси краси?
В Османськім гіорті на Стамбульськім ринкуя
Топтали полини чужинські коні
У відблисках огнів нічних заграв.
Дівча... Могла би буть чиясь пра-прама
Отямиться сердешна — »же в полоні.
І вік а гаремі — ні дітей ні пісні —
Наложниця, рабиня, полонянка,
Мадона у сорочці полотняній.,.
Давно було, та вже й забулось, звісно*
Пройшли століття, не роки — тим паче.
Все нижче проаиса Чумацький шлях,
Чужинці не чатують з кураях?
Та й на порогах вже вода не скаче»
Нема порогів. Кураїв і близько.
А коні — ретро. Є міста, готелі.
Де з «люксі» іноземець до постолі
Веде дівча — сучасну одаліску.
Сама шукає німця, шведа, чорта
І за «варьонки» (нинішні шальзари),,,
Чиясь пра-пра,., А як іще долари(І) —
В полон, в гарем... Жаль, що розпалась Порга|
Якби оті чужинці з кураїв
Якимось лихом в «Інтурист» попали
Таких би «полонянок» наміняли
За пару засмальцьованих штаніві
*

*

х5?

Ми приходили, юні, наївні,
Що там бачили? що там знали?..
Нас учили — щоб були «на ріені%
Ми приходили. Нас навчали.
Не складна, не друкована в книгар
Вчіться, вчіте — було б бажання..
Хто орав і викохував ниву
Для науки пристосування?
Нас навчали вклонятися чемно,
Низько, нижче, посаді, чину.
Хочеш благ, дефіцит без черги
Вчись сумлінно. І ми учились.
Як думки — колективні, н© власні,.
Як співати — то про героїа
(Ліпше хором, щоб автор — класик)«
А ходити, звичайно, строєм.
Понавчались. Відмінники — в крісла,
Хорошисти — аплодувати.
Вчителі? Ті на кафедрах, звісно.
Але ж... нікого вже навчатиі
Бо приходять нові, злі, відверті.
Юні теж. Та в очах колючих
Не наївність — рішуча впертістьа
Жити вчитимося по-людськи!
м. Київ.
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ККО БУВАЄ ПЕРШІ 100 ЛІТ
Вивчайте

коли наінусового
ю. І, на*
КІ ДИЭЛЙІЮ аплю»
овськогО,
й сеанс у
особисте
грофанівастереглв
так само
иіиве для
Jt того не
>ли люди. Найбільдзвінків,
охання —•
ми заряд,
вготовити
4Є

свого

4 П дуже
fax: береіь (згэдив язальна

епиця) і згинається під кутом 90 у
вигляді пістолета, так, щоб вдуло»
було вдвічі довше «рукоятки». X«
визначити заряд? Менший юнец*
рамки («рукоятку») кладете
праву руку (якщо ви не жвшаь
ліву руку собі не голову (чи ”
предмет, який кочета
Якщо ви правильно тримаєте р
ку, тобто на затискаете її» У5 30, ;
буде сама рухатись у вашій
Повертаючись за
годинникової^
стрілкою, тобто від
вона У
означати «мінус»? а проти гОА
викової стрілки, до аас •
Але ж не забувайте, ЩО
^<3дипольні, тобто, якщо ви <итл
□та, го «плюс» у зас по”*”Тн
{
лише до паху, нижче — «м
навпаки. Гадаємо, ми задовольм^
ли г^ервс наших читачів р1
гекаря Липнязької СіЛЬСЬ^ьиОго
ліртеки № І Добровелини.
району Н. С. Білоус<
з
ловодсьна В. буяьби,- “*«ху

Саітповодс=.<а
нкв
СзЛ юводсьиа В.
В ₽ад-е
Радоен^

•

•

ЛОМИ^ЧШ, ніровоградки 51« СО’
До рвчі; дЄЯКі наші чи
тачі правильно помітили, що така
антенне зображена з жіночій ру
ці
ІлюстрацП до публікації
буаає перші 100 літ...». Хто
сумніваться — звірте наше слозеснв описання рамки з тим
люнкоМ. Додам лише? що можна
з и готовити її з будь-якого металу,
гРупа запитань стосується
аоДи< Лг®то читачів правильно
здогадалися, що 3 години ночі,
коли іосолютно вся вода (у всіх
у всіх ємкостях — і у
зодогоні, •,
«^фниіц бу3а€ плю*
сотого -* це зз літнім часом. Те«
лор
Че 2 години ночі. Як
стввР^^с 3. М. Гречишникова?
У невеликі ємкості про
за/зас сама ця вода, зберігзє свої
позитивні яност5 тривалий час.
Тобто запасатися нею
можна,
Раз на тиждень. До то-;“?али графік води
^ого, щоб кожен
вода протягом

доби «плюсова», а коли «мінусова». Не забудьте тільки зробити в
ньому поправку на годину з ура
хуванням «зимового» часу.
Готуючи огляд цієї пошти, я на
трапила на цікаву інформацію,
вміщену в «Советской культуре»«
Полтавська секція «Біоелектроні*
ка», що діє при місцевому відд<*
пенні Всесоюзного
науково-тех
нічного товариства радіоелектро
ніки і зв’язку, імені Попова, з
якою 3« М. Гречишникова підтри
мує тісні наукові контакти, запро
понувала свій рецепт одержання
«плюсової» води.. Якщо пропусти
ти негативну (тобто зі знаком «—»)
зоду через сито, то вона стане
позитивною, Якщо операцію по
вторити, то позитивні якості води
збільшаться. За умови, що гелер
кожен бажаючий має антенну
(рамку) і навчився визначати за
ряди живої і неживої природи,
можемо провести свій домашній
експеримент із ситом. А заодно
підкажемо вихід одному з авг
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рів листі», як наповнити ванну
плюсовою водою: коли ви прога»
вили позитивну воду за добовим
графіком, спробуйте
позитивно
зарядити її з допомогою звичай
ного сита.
3. М. Гречишникова неоднора
зово підкреслювала у наших роз
мовах, що властивості води ще
просто не вивчені як слід. Через
воду можна передавати будь-яку
інформацію. Сподіваюсь, цю те
му та деякі інші Зоя Митрофа*
нівна ще розкриє нашим читачам,
якщо не а цьому, то в наступно*
му році.
Кілька авторів, скажімо, І. 0.
лоненко з Олександрівни, кірово*
градець О. Вп Серьожко повідом»
ляюгь нас про свої феноменаль
ні властивості чи своїх знайомих»
На жаль, перевірити їх у нас не
має можливості, але охоче при
пускаємо це! Ідея про то, * що
все живе, з тому числі і людина,
генерує фізичні поля, СЬОГОДНІ
уже ніби й не потребує доведень.

••••••••••••

Інша справа? що в когось це пола
сильніше, у когось слабше« Біль
шість екстрасенсів стверджують,
що керувати своїми полями і від
чувати чужі можна
навчитися.
Можливо. Якщо вести виключно
здоровий спосіб життя, про який
поняття у більшості із нас *— при*
мітивнФ,«.
Але відрадно те, що йде актив
не накопичення інформації. До
вивчення таємничих властивостей
людської психіки почала поверта
тися і наука. На одному з недав
ніх засідань президії АН СРСР
академік Г. Марчук, зокрема, від
значив, що екстрасенси сприяли
появі нового напрямку в науці.
Ми вже повідомляли, що створена
Комітет по енергоінформаційному обміну в природі. Його очо.
лив академік АМН СРСР В. Казна
чеев, який, до речі, висловив гі
потезу про те, що, крім звичного
для нас білкового життя, існує і
життя у вигляді інших субстан-

цій
наприклад, енерго-інформаційного поля.
Передбачаю, що й після цієї
публікації у наших читачів виник
не маса нових запитань до 3. М<
Гречишникової, П колег, Це ціл
ком природньо. І зрозуміло, що
багато з тих, хто приходи» до ре
дакції і написав нам, просять
влаштувати з нею зустріч. Зараз,
на жаль, нічим но можемо допо
могти. Зоя Митрофанівна повер
нулася до Києва ще в кінці ве
ресня, Але зустріч таку зона по
обіцяла нашим читачам, коли зно
ву буде в Кіровограді, Думаю, ми
повідомимо про це через газету.
А поки що ми висловлюємо
щиру вдячність усім, хто відгук
нувся на нашу статтю і будемо
раді, якщо інформація, висловле
на там, стане у пригоді вам, ша
новні читачі, Гвдаємо^ подібні роз
мови тепер уже не будуть ВИНЯТг
. новими.
Л. БОРИСОВА.
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*8 що, нришельці
посприяли
передплаті?»
Це запитання, здасться,
найчастіше звучало під
зустрічей
виїзної
час
групи обласної організа
ції Добровільного това
риства любителів книги,
у складі якої був і ко
респондент
«Молодого
комунара». Цілком зако
номірний інтерес,
по
роджений певною мі
рою й недавніми публі
каціями в тижневику, не
тільки сприяв загально
му пожвавленню розмов,
а й (хоч як це не див
но) — їхньому «зазем
ленню», наближенню до
нинішніх конкретних по
треб людей.
Зустрічі
колгоспників
з літераторами засвідчи
ли, що «сенсаційні» пуб
лікації не
обов’язково
відволікають
трудящих
від реального життя. Ян
резонно зауважив хтось
із учасників зустрічей на
полях та фермах, «на
вряд чи наші проблеми
вирішуватиме
за
нас
| хтось інший, хоч би й
інопланетяни». Самі ж та
кі зустрічі, на думку пра
цівників свинотоварного
комплексу колгоспу іме
ні Енгельса, скажімо, по
трібні за умови, якщо
«говорити на них правДУ»«
Наснїльни вдалося ви
конати
це
побажання
учасникам виїзної групи,
судити,
звісно,
слуха
чам — учням Підвисоцьної середньої школи іме
ні Т. Г. Шевченка, трудів
никам першої тракторної
бригади
колгоспу імені
Енгельса, молочнотовар
ної ферми колгоспу імені
Н. Маркса та інших. їм
же (а, очевидно, не іно
планетянам) вирішувати,
читати чи ні нниги, про
яні
йшлося у виступах,
передплачувати
чи
ні
«Молодий номунар»
на
наступний рін... Але при
наймні про одну особли
вість
зустрічей в Новоархангельському
районі
можна говорити з певніс
тю: наші читачі, і тепе
рішні, й майбутні, дедалі
уважніше придивляються
до перемін, які хоч і по
вільно, але все-таки від
буваються в житті сус
пільства. Інтерес цей не
марний, він
пов’язаний
із
бажанням
багатьох
людей бути не лише спо
стерігачами, а й активни
ми провідниками
пере
будови. Недарма сказано:
спочатку було слово, а
потім — діло...

Наш нор.
Нсвоархангельський

район.

«молодий
КОМУНАР«

28 жовтня 1989 р.

А ОТОГРАФ приїхав несподівано.
Ч* Була весна. Дні стояли теплі, і
вирішили фотографуватися на подвір ї. Поставили дерев які вер
стати, щоб на фото всіх було вид
но. В їхньому класі кому по 10
років, кому 15, не всіх лихо та
бідність вчасно пустили до шко
ли. Дівчатка — в біленьких хус
точках, хлопці в піджаках з* чужо
го плеча. Дехто босий. Серед них
директор тодішній Тимофій
Во
лодимирович Сидоренко, поруч—
класний керівник, вчителі. Вгорі
на фотографії напис: «5-А клас.
Татаринська ш. к. м. 1933—34 н. р.».
Ця фотографія висить зараз в
музеї трудової слави села Комишуватого
(колись
Татарине).
Скромна така, вже пожовкла від
часу. Поряд — ще два шкільні
фото тих років. Але там вже до
росліші, а тут діти, і роки, трагіч
ні для нашого народу — 1933—34.
Може, тому й захотілося мені ді
знатися про долі тих дітей, спів
ставити з історією, яка зафіксова
на в музейних експонатах. Остан
німи роками говоримо, що історія

— Оцей ось хлопчик у велико
му чорному картузі—Павло Глинчук (це продовжує розповідь Се
рафима Федосіївна). Помер років
три тому. Був учасником
війни,
потім у

колгоспі

працював. Тут,

на фотографії він маленький, а до
рослим був здоровий дядько, ду
же акуратний. А це Нінка Васильковська, десь вона виїхала, Любе
Гриценко жива ще, Іван Голуб по
мер. Ось Гриша Карасенко, учас

ник Великої
Вітчизняної війни,
інвалідом там став, в колгоспі пра
цював, зараз уже пенсіонер. Бо
рисова Євдокія у війну медсест
рою була, тут, у музеї, є про неї
матеріали.
Друга від краю — Тетяна Голуб.
Після війни
вона
вчителювала.
Батько її репресований був, ніхто
в селі не знав, за що його забра
ли. Так і не повернувся. Ще була
в нас така Варя Бєлєнко, зараз во-

47-ий. Бо в 47-му теж був голод,
тільки тоді не вродив хліб. Нато
мість в музеї є фотографія і під
пис: «Весняна сівба 1948 року. В
1947 році були освоєні всі посівні
землі і врожайність складала: зер
нових 17 центнерів, цукрових бу
ряків 169 центнерів».

€ в музеї цікавий експонат.
Жорна, на яких терли в 30-их ро
ках зерно. Десь дістануть жменю
зерна — і на жорна. Люди добре
їх пам’ятають. Відомий
україн
ський поет Василь Симоненко'пи
сав; «Цілую руки,
що
крутили
жорна у переддень космічної до
би». Ще й після війни крутилися
ті жорна по всій Україні, вигоду
вали вони кілька поколінь. Галина
Михайлівна Поповкіна згадує:

— Дали нам у школі на Новий
рік у подарунок по жмені зерно.
Дома перетерли не жорна, спек
ли нам коржики.

нас було б того національного ні
гілізму, Що так пишно розцвів.
€ в музеї вже й експонати сьо
годнішньої історії. 12 комишуватців були учасниками ліквідації на*,
слідків
чорнобильської
аварІ|,
Один із них віддав у музей захис

ного кольору сорочку. Є кІльк®
фотографій, а то знову ж таки
купа грамот і значків. І це треба,
але чому ж геть забули, що саме
ця аварія величезне горе
народу. Чому ж експозиція
ця
оформлена виключно у переможе
них тонах? Комишуватці здаг/
фонд Чорнобиля 3160 нарбог^ л
ців. ’
Мабуть, найновіша експозиція
музею, присвячена 70-річчю ком
сомолу.
Фотографія
комсорга
колгоспу,
передового
шофера,
передової в'язальниці
будинку
побуту. Гарна дівчина не фото І
підпис: «В'язальниця будинку по-

наше писалась неправдиво. Десь
там, далеко, в центрі вона пере
писується, ніяк не перепишеться,
а як же тут, поруч із нами?
Мені пощастило. В селі є ще
троє з тих п ятикласників, знятих
невідомим фотографом
у 1934
році.
...Серафима Федосіївна Грицен
ко пішла до школи дев’ятирічною.
Мама у неї померла, коли дівчин
ці виповнилося лише півтора мі

сяця. П ятеро братів старших
у
неї було, вони її й виростили. Та
до школи не поспішали віддавати:
«Навіщо дівчині вчитися?». А ви
йшло так, що Серафима Федосіїв
на, закінчивши Новомиргородське
педучилище, сама еєсь вік в^ила
дітей.

— Оце поруч з директором на
ша класна керівничка, — розпові
дає еоне. — Ніяк не згадаю її
прізвища, скільки років пройшло.
Пам ятаю лише, що називали ми її
Синиця.

Школа тоді в Тагариному була
велика. Кілька паралельних класів,
у дві зміни вчилися. Зараз
теж
чимале село, багато гарних, доб

на Перчун, тут, на фотографії її
немає, то їхню сім’ю розкуркулиротних будівель і школа видна,
ли. їй у школі оголосили бойкот,
відома і в області, і в районі. Пи
ніхто з нею не говорив — дочка
таю у
Серафими
Федосіївни,
ворогів народу. Вона потім весь
скільки дітей її однокласників за
вік у колгоспі працювала.
лишились у селі. Виявляється ли
Про цю трагічну сторінку нашої
ше двоє.
історії — репресії, розкуркулюПоряд з Татариним були села
вання — у музеї теж ні фотогра
Софіївка, Новотимофіївка, Дичисфії, ні напису, ні згадочки. Ніби й
кулово, Грушівка. У Грушівці у
не було нічого. Тільки переможна
1928 році була заснована перша
хода до соціалізму. Перші
кол
госпи, комуністи, МТС,
плакати
комуна. Потім, уже після
війни,
того часу, куточок сільської хати
село оголошено
неперспектив
ним. Зараз Грушівки нема, живе тих років. Це при тому, що му
зею лише наступної еєсни випов
там лише одна бабуся. Жило се
ниться п'ять років, так, що ство
ло, мало свою історію, мало свої
рювався він уже в перебудовний
звичаї, своїх сільських «героїв» і
час. Зрозуміло, що багато чого не
героїв справжніх.
знали, багато що замовчувалось.
— А сад який там був! Краса Та, думаю, вже давно настав час до
яка! — говорить голова сільради
повнити експозицію. Тим більше,
Г. М. Поповкіна.
що в селі навіть толком не зна
Та й залишилась одна-єдина ба
ють, кого з репресованих на сьо
буся, оце й вся пам’ять і вся сла
годні реабілітували. А треба бу
ва! Гірко, ой, як гірко чути про ло б знати. Думаю, що за тих, у
кого нема кому подавати клопо
таке. А скільки ж таких сіл
по
тання про реабілітацію, мали б
Україні! А в музеї трудової слави
поклопотатися односельчани. Ад
ні слова про це, ні півслова! Я там
же, думаю, їм небайдуже чесне
познайомилась із славними дівча
ім’я села. А те, що серед репре
тами, науковими співробітниками
сованих у Комишуеатому в роки
музею Анжелою Коваленко
те
розгулу сталінщини були й чесні
Любою Криворучко. Чи ж не ро
люди, сумніву не викликає. Гали
бота це для вас, дівчата? Хай би
на Михайлівна Поповкіна розпо
помічниками вашими стали місце
відає:
ві школярі. Хоч записати історію
— Якось приїхав до нас пред
Грушівки, якщо вже вмирає воно
ставник КДБ. їм надійшов
лист
навіки, бо хіба ж не мала й вона
від дочки одного репресованого,
своєї трудової слави? Те ж саме
колишнього жителя села з про
стосується й інших сіл. Нема вже
ханням реабілітації батька.
Ми
й Новотимофіївки, та й Дичискуходили до старших людей,
які
лово не те, що було раніше.
знали того чоловіка. Вони всі го
Питаю в дівчат, чому село рані
ворили, що він був чесним, праце
любним. Не знаю, чи реабілітува
ше називалося Татарине.
ли його.
— Мабуть, шлях татарський десь
Не минув село і тяжкий голод
поблизу пролягав, — каже Лю
1932—33 року,
ба. — Є ще версія, що від імені
— У нашому класі ніхто від го
лана якогось, котрий правив у се
лоду не помер, — каже Серафи
лі, ця назва.
ма Федосіївна. — Але дуже тяж
Чому ж зараз воно зветься Кока та зима була.
мишувате? Чи було це колектив
— Моя свекруха 1916 року на
ним рішенням жителів села? Є у
родження, вона добре той голод
музеї лист від колишнього секре
пам’ятає, — розповідає
голово
таря сільради Тетяни Гаврилівни
сільради Г. М. Поповкіна. — Лю
Бідоменко. Зараз ця жінка живе в
ди були дуже ослаблені, мерли. У
Ялті. Пише вона, що після війни
одної жінки було двоє
дітей.
вже якось надійшов лист із райви
Якось на неї так казали, Берчачконкому. Позаяк назва села яки
ка, по-моєму. То десь тих дітей
мось чином пов’язана з іменем
не стало. Питають люди, де ж во
пане, треба його перейменувати.
ни поділися. Вона каже: «Посла
Бажано дати назву зв’язану з при ла в інші села хліба
просити».
родники умовами. «От я й запро Пізніше знайшли у неї за снрипонувала назвати
Комишуватим, нею руки і ноги дитячі... А вро
бо було тоді у нас багато комишу, жай того року був.
Про голод теж навіть не згада
геть річка поросла ним», — пише
Тетяна Гаврилівна,
но і) музеї. Ні про 33 рій, ні про

Спекти б і зараз такого коржи

ка та й покласти на видне місце в
музеї, щоб діти сьогоднішні бачи
ли, на якому хлібові росли їхні
баби і діди.
Були ті жорна звичною річчю й
для п’ятикласників, про фотогра
фію яких у нас мова. Послухаємо
Серафиму Федосіївну: '
— Директор наш, Тимофій Во
лодимирович Сидоренко був ду
же суворий, але справедливий. Ми
його любили і поважали. Це бін
організував у селі десятирічку. У
восьмий клас (освіта тоді була
семирічна) пішло більше сорока
душ, закінчили школу комуністич
ної молоді тільки 11. І я серед
них. Оце в середньому ряду, дру
га од краю дівчина, дуже зубрила
уроки. Завчить, бувало, напам’ять,
е розуміти нічого не розуміє.
Якось викликали її до дошки. А
вона «Та-та-та-та...». Все гарно й
чітко відповідає. Вчитель
питає:
«Чим міряється час?». А хтось по
жартувати, видно, хотів, та підка
зує тихенько: «Метрами!». Вона й
повторила. Ото сміху було!
Одинадцять чоловік, отже, з тих
п’ятикласників отримали середню
освіту, вищої — жоден.
Такий
час був.

ЛАене вразила у Комишуватському музеї величезна кількість
грамот. Скільки-то
комишуватці
їх одержали — силу-силенну! Це
не дивно, адже грамоти в сім’ях
зберігаються, тож коли збирали
матеріали для експозицій, дефі
циту грамот не було. І вони, зви
чайно, теж документи епохи. Але
ж не тільки вини! Бо хіба ж од
ними грамотами виховаєш патріо
тизм у молоді? Відомо, що в Комишуватому живе двічі Герой Со
ціалістичної Праці О. В. Гіталов.
Хтозна, чи й був би музей у
селі, якби не жив тут Олександр
Васильович, Про нього свого часу
дуже багато писали. Думаю, що
й у майбутньому ми ще поверне
мось до цього, адже час вносить
свої корективи. Та, мабуть, не не
повну силу використовується му
зей. Зоисім вбого представлена
там історія дожовтнева. Ніби спе
ціально ілюструючи відому тезу

застійних часів: «Історія у нас по
чалася із Жовтневої революції».
Розумію, що шукати
експонати
давніших часів важче, ніж ближ
чих років, але ж треба. Як було б
добре, щоб у кожному селі був
хоч невеличкий музей, та правди
вий, та болючий, як наше минуле,
та патріотичний. /Ложе, менше у

буту завжди виконує свої соцзфбов’язання не 115%». Я певна, щ^і
така виставка не має ніякого ви
ховного значення. Зобов’язаний,
передовики — це вже давно
хвилює молодь. Треба шукати но
ві форми, нові підходи. Та й хіб£і
тільки передовики наша гордість,
хіба тільки вони мають право стлти нашою історією?
Про неї, про історію, ще кілька
слів. Найхвилюючішим для мене
завжди було свято Пере.мсгиЦього дня скрізь проводяться мі
тинги, покладання квітів до
м’ятників загиблим. Був
мітинг
цього року і в моєму Новомиргороді. Зібралися люди. Попереду
дідусі та бабусі (час іде!) ? меда
лями та орденами на грудях. Ви
ступали й ветерани, і керівники
району, і секретар райко/лу ком
сомолу. Були слова, що повторю
ються із року в рік, стандартні,
заштампован! фрази. Я дивилася
на потьмянілі від часу медалі, ор
денські планки ветеранів, на їхню
сивину, згорблені часом і лихом
спини, і мені хотілося плакати бід
образи за них, за їхній подвиг. До
останньої хвилини чекала зворуш
ливого, хвилюючого слова,
ш.0
правдиво б повідало про ті -О
Про репресії військових напере
додні війни, про ті ешелони зер
на і техніки, що йшли до гітлерів
ської Німеччини до третьої годи
ни ночі 22 червня, про той наказ
по системі ГУЛАГу, що заборо
няв називати арештованих словом
«фашист», щоб не образити, /ловляв, фашистів. І в таких умовах
наш народ
бистояв і переміг.
Після мітингу підійшла до праців
ників місцевого райкому пертії. За
іронією долі один з них — мін
шкільний учитель історії.
І Новоукраїнський музей, І мі
тинг в Новомиргороді, на мій по
гляд, — явища однотипні.
Вони
свідчать, що ми й досі не хочемо
чи боїмося повернутися до СВОЄ!
справжньої історії. Вона десь пе
реписується, але ж тут, на м^уі,
в кожному селі і містечку,
xtба треба чекати, поки її
дуть готовою? Адже скрізь € ЛЮ
ДИ, які багато пам’ятають, багате
знають, багато можуть розповіс
ти. Ми не використовуємо зарез
не повну
силу
цей
безцінний

скарб.
П’ятикласники із нашої муД/Jr
мої фотографії проясили-таии
*
ие життя.
С. ©РіЛ1“
Новоукраїнський район.

ВИРІС І ЗМІЦНІВ
КОМСОМОЛ НА ЗІНОВ’ЄВЩИНІ

:♦

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТМОЛУ

Разом а розвитком робітничо
го руху ріс ! ширився революцій
ний рух робітничої молоді на
$інов євщині. В історію револю
ційного руху нашого округу впи
сано багато яскравих сторінок ре
волюційним рухом молоді.
До 1917 року в нашому окрузі
не було самостійних революцій
них організацій молоді, які своїм
існуванням відігравали б політич
ну роль.
Та класова самосвідомість мо
лодих робітників росла ще задов
го до 1917 р. Окремі молоді ро
бітники входили до соціал-демо^ьтичних робітничих організацій
і проводили свою зажку, наполег
ливу роботу разом із соціал-демократичним ядром Єлисаветгра
да*. Коли із заводу Ельворті
звільняли політично
неблагонадійнмх, коли за ворота виставляли
крамольників, серед них були і
л?ем; молоді революційні ро«А коли в 1914 році чорний
«Союз російського народу» влаш
тував маніфестацію, то під зна
менами «за віру в царя і вітчиз
ну» не було молодих робітників.
Це було першим проявом класо
вої самосвідомості молодих робітників, серед яких знаходили
грунт уже і нозі зіяння» — згадував один із найстарших комсоЗінов’євська т. Скур-ЖГ

КОМІСІЇ

нення революційних солдатів з
фронту посилили і більшовицьку
організацію міста. Більшовизм за
ражає молодих робітників. Біль
шовицький дух пробирається в
стіни клубу робітничої молоді
через голову його меншовицьких
і їм (меншовикам) подібних керів
ників.
У клубі створюється ініціативна
група для організації «партії мо
лодих комуністів», що складалась
переважно із молодих друкарів.
До неї входили тт. Мошинський
(нині член ВКП), Шульман (убитий
григор євцями),
Ніколаєвський
(убитий григор’євцями), Масленківський,
Людмилова,
Грановський, Зейсбиш (нині член ВКП),
Островський (вбитий). Ті, хто ри
зикнув «займатись більшовизмом»,
були викинуті із клубу, як еле
мент, що розкладається і розкла
дає.
Викинута із клубу група това
ришів не залишає боротьби за
організацію партії молодих кому
ністів, до неї примикає нова гру
па товаришів: Плавський, Дикий,
Корецька, Наумов, Ярецька, Мін
ський (нині члени ВКП), Поволоцький (убитий бандитами в 1920 ро
ці), Муразчик (убитий григор’єв
цями), Вількоз і Орєхов.
Все ж цю ідею в життя втілити
не вдалося. Цьому перешкодила
окупація України, яка загнала у
підпілля есе революційне, більшо
вицьке.

Імперіалістична війна 1914 р.,
яка вирвала з лав робітничого
класу кращі молоді сили, забрала
на фронт і величезну кількість мо
Після німців, після захоплення
лодих робітників Єлисаветграда.
ідея створення
Завод Ельворті, основна про влади радами,
мислова база міста, перейшов на «партії молодих комуністів» зно
оборону. І в цей період спеці ву оживає. Знозу організовується
альна робота серед молоді не ве ініціативна група, яка звертається
лась, Як і до війни, окремі моло у більшовицький парткомітет з
ді робітники брали участь у ре пропозицією організувати партію
волюційній роботі в гуртках, ра- молодих комуністів. До цього ча
су партійний комітет уже мав ві
іом із дорослими робітниками.
Відгриміли останні постріли ім домості про організацію в Росії
періалістичної війни. Революцій комсомолу. Ініціативній групі бу
ний привид, який бродив над Ро ло запропоновано організуватись
сією і закликав до повстання, те- не в партію молодих комуністів,
окутав усю Росію революцій а в Комуністичну Спілку Молоді.
ні вогнем. Перший революцій У квітні 1919 року відбулись пер
ний розряд зніс трон з імператор ші збори Комуністичної Спілки
Молоді Єлисаветграда. Досвіду в
ською короною.
Лютий 1917 р. У Єлисаветграді роботі не було. Досвід роботи
на той час уже існує цілий ряд комсомольських організацій . ін
політичних угруповань: більшови ших міст ще не був відомий, і то
ки, меншовики, есери, анархісти му спілка приймає випадкові ор
ганізаційні форми, рішення, ство
1« ін.
Більшовицька організація в міс рюються два відділи: з охорони
ії Ще недостатньо сильна. За ор праці молоді і з проведення поганізацію пролетарської молоді в літико-просвітительської роботи.
меншоЄписазетграді береться
Одночасно з організацією ком
вичка Куперштейн Віра Матвіївна сомолу у місті починають виника
(нині член ВКП). Вона згуртовує ти різні дрібнобуржуазні органі
навколо себе окремих молодих зації. Спілка соціалістичної мо
робітників, службовців, а також лоді, Спілка молоді, що навчає
учнів. Потім у місті організовує ться та інші. Перед молодим ком
мся клуб робітничої
молоді, сомолом постає завдання — бо
спочатку ввійшли друкарі ротися з цими антипролетарськи■ друкарі,
ми організаціями, які претендува
Це був перший крок до органі ли на вплиз на робітничу молодь.
зації робітничої молоді Єлисавет ! Спілка соціалістичної молоді і
града. Але і цей перший зародок Спілка молоді, що
навчається,
молоді робітничої організації уже довго не могли проіснувати і ско
пробував загризти
буржуазний ро розпались. Комсомол ставав
вовк в овечій ліберальній шкурі. усе поширенішим серед робітни
Про цей період один із зачинате чої молоді.
лів комсомолу у Зінов’євську
Разом з 1918 роком прийшли
Масленківський згадує:
німці, банди карних і напівкарних
«Ліберальна частина буржуазії злочинців, які наводнили Україну.
починає видавати себе за «покро Революційна Росія була кинута в
громадянської
війни.
вительку» підростаючого проле полум’я
таріату і грошовими подачками Особливо потерпіла від окупантів
і бандитів Україна і, зокрема, наш
підтримує організацію».
Меншовики та есери в клубі, де Єлисаветградський округ.
...Під керівництвом більшовиць
збирались сотні молодих робітни
ків, почали співати хвалебні гімни кої партії трудящі України боро
«Революційній» буржуазії і малю лися ДО перемоги. Людям, які
вати їм золоті гори майбутньої повернулись з фронтів і залишили
верстати та поля, доводилось бо
хвалено? «демократії».
ЗИон з буржуазними ліберала ротися як із зовнішніми ворога
ми співали не менш буржуазні ми, так і з внутрішньою контрре
меншовики. Але недовго дове волюцією, петлюрівщиною.
лось меншовикам та есерам зай
Боротьбою керували більшови
матись вихованням пролетарської ки. Партійний комітет мобілізував
зміни. Липневі дні у Ленінграді і членів партії і направив їх на
Москві, спішна підготовка до за фронт. Провів мобілізацію і комхвату влади більшовиками,
ви сомол. На одному із засідань Єликриття керенщини, створення но*
саветградського ко/літету комсо
більшовицьких кадрів, повер- молу було постановлено мобілізу
вати 30 процентів Спілки у Черво
ну армію. Наш комсомол дав ре
* В тексті оригіналу скрізь вка
волюції свій перший загін.
жеться назва «Зінов’євськ».
ОсВнутрішню роботу в комсомо
Н;льки ж ао 1924 року наше місто
и?зизалось Єлисазетградом, у пуб
лі — й до того не особливо нала«

* * ★

лікації дається дійсна назва»

ПО ВИВЧЕННЮ ІСТОРІЇ РУХУ МОЛОДІ
годжену — довелось тимчасово
припинити. Перед організацією
стояло лише одне серйозне зав
дання: допомагати захисту рево
люції.
Мобілізація комсомольців
на
фронт стала типовим явищем, а
коли до 1 травня Єлисаветград
узнає про зраду Григор’єва і його
наближення до Єлисаветграда,
про розгроми, що супроводжу
ють його шлях, єлисаветградський
комсомол перейшоз на повне казарменне положення. 8 годин біля
верстату, а потім 8—10—12 го
дин — із гвинтівкою.
...Через кілька днів починаються
військові дії проти Григор’єва.
Уся міська організація виступила.
Це було перше бойове хрещен
ня міської комсомольської орга
нізації. Разом з членами партії
Члени комсомолу бились на пере
дових позиціях. На полі битви по
клали свої голови дев’ять комсо
мольців. Страхітливі дні григор’євщини пройшли, але вони залиши
ли за собою тисячі трупів, брат
ські могили, розгромлене місто.
Комсомол, як і партійна орга
нізація, почав підраховувати свої
сили. їх було небагато. А жертви
відчутно знекровили організацію.
«Здавалось безглуздям віднови
ти будь-яку роботу, тим більше
серед незміцнілої робітничої мо
лоді, але не працювати було не
можливо і злочинно перед новою
грозою — денікінщиною», — зга
дує один із засновників комсомо
лу в Зінов’євську т. Дикий.
Організація була настільки роз
бита, що довелося створювати
новий організаційний комітет. Ор
ганізація була створена, і їй дали
назву «Комуністична Спілка Ро
бітничої Молоді України». Незва
жаючи на малочисельність членів
КСМУ, створений комітет боров
ся за чистоту своїх лав, і весь бо
язливий, негідний елемент був
нещадно вичищений із спілки.
26 липня 1919 року в Києві від
крився перший Всеукраїнський
З’їзд Спілок Молоді. На цей з’їзд
Єлисаветград послав також двох
делегатів.
Всеукраїнський З’їзд об’єднав
усі революційні організації мо
лоді на Україні. І ця спілка отри
мала назву: «Комуністична Спіл
ка Молоді України» — КСМУ.
З’їзд виробив головні директиви
у роботі комсомолу.
Після з’їзду робота комсомоль
ської організації міста дещо ожи
вилась. Акуратно виконувались
усі наряди по направленню членів
спілки на фронт і на курси.
Та історія не дозволяла
ще
комсомолу розпочати серйозну
політико-виховну роботу, турбу
ватись про свій ріст. Наближався
Денікін. В очікуванні його в кінці
липня вже була секретно виділе
на група із найвідповідальніших
комсомольців, яка на випадок
приходу Денікіна мала залиша
тись у підпіллі.
Денікін наступав. Комсомольська
організація допомогла партійній
в обладнанні підпільної ^друкарні.
А в середині серпня 1919 року
почалася евакуація партійної ор
ганізації із Єлисаветграда. Ком
сомольський комітет 9-го серпня
також отримав розпорядження
парткому евакуюватися. Останнім
залишив у той день станцію Єписаеетград ешелон комуністів
і
комсомольців, які робили тимча
совий відступ, щоб знову напас
ти і остаточно перемогти.
Настали важкі дні безпросвіт
ної денікінщини. Підпільники за
лишились проводити свою напру
жену роботу.

комсомольців міста. На зборах
обирається Тимчасовий Комітет.
Ці ж збори обговорюють питання
про залучення в організацію мо
лодих робітників, про те, як стати
масовою революційною організа
цією молоді.
Першими відгукнулись молоді
друкарі, які створили комсомоль
ський осередок (друкарі, між ін
шим, довгий час відігравали ке
рівну роль у спілці). Потім відгук
нулась молодь спілок «Шкіряник»
і «Швейпром». Міська організація
поповнювалась робітничою
мо
«ЯК ВИРІС 9 ЗМІЦНІВ
лоддю.
КОМСОМОЛ НА ЗІНОВ’ЄВ
Важко було працювати. Зв’язок
ЩИНІ» — ЦЮ
СТАТТЮ,
з центром налагодити не вдава
ОПУБЛІКОВАНУ ЩЕ В 1927
лось. Керівництва відповідного не
РОЦІ, В ЯКІЙ ІДЕТЬСЯ ПРО
було. Організація йшла навпомац
ТРУДНОЩІ ЗАРОДЖЕННЯ
ки в пошуках вірного шляху.
КОМСОМОЛЬСЬКОГО РУХУ
До цього часу комсомол почиТА ЙОГО ПЕРШІ КРОКИ В
нає проникати і в село. У квітні
НАШОМУ КРАЇ, ПРЕДСТАВ
1920 року у Новоукраїнці ствоЛЯЄ ОБЛДЕРЖАРХІВ.
рюється
Спілка
Комуністичної
Сьогодні комсомол вирі
Молоді — СКОМОЛ. Створена ще
шує важливі питання онов
в 1919 році у Бобринці, комспілка
лення, визначення свого міс
із революційної молоді була пе
ця в умовах революційної
ретворена в комсомольську орга
перебудови, що відбуває
нізацію. Створюється комсомольться в країні. У цій роботі <
ська спілка у Новомиргороді, У
резон звертатися до витоків
комсомольгрудні створюється
молодіжної організації. Чим
ська спілка на станції Помічна і
займалися, за що боролись,
т. д. і т. п. Комсомол на селі орчому відчували потребу у
ганізувався стихійно, часто перестворенні своєї Спілки діди
творювався із комспілок; партійні
і прадіди нинішніх наших
організації на селі були тоді ще
комсомольців, які гордо на
дуже малочисельні та слабкі і не
зивали себе «молодими ко
змогли приділити уваги комсо
муністами»?
Оскільки на
молу на селі.
сьогоднішній день відсутнє
У Єлисаветград прибуває із
систематизоване видання з
центру інструктор, який забезпе
історії комсомолу Кіровочив організацію матеріалами і
градщини, для отримання
вказівками. Почалась пеоереєстравідповідей на ці запитання
ція членів комсомолу. Перереєст
звернемось
до збірника
рація, хоча вона пройшла і невда
спогадів учасників револю
ло, допомогла обліку організації,
ційних подій на Єлисавета в подальшому — і її оздоровградщині «Годы борьбы»,
ленню. Гірша частина учнів була
опублікованого ще 1927 ро
із організації усунута.
ку. Книгу було видано ЗіОтже, можна вважати 1920 рік
нов’євською
окружною
роком зідродження комсомолу в
Жовтневою комісією а міс
Єлисааетграді. початком його на
цевій друкарні «Червоний
пруженої роботи в умовах мир
шлях» до десятої річницЗ
ного будівництва.
Великої Жовтневої соціаліс
За 1920 роком прийшоз і 1921
тичної революції.
рік. Комсомольську організацію
Пропонуємо читачам од
він застав ще не зміцнілою, ви
ну із статей видання, під
снаженою від фронтів, мобіліза
готовлену за матеріалами
цій і підпілля. В організації ще
тодішньої комісії по ви
було слабке пролетарське ядро.
вченню Історії руху молоді.
Крім того, жага до навчання за
Текст дається зі скорочен
брала багато хорошої молоді в
нями у перекладі з росій
центр: поїхали вчитись.
ської мови.
...Голод і неп... Крок назад, щоб
Публікація присвячується
зробити десять вперед. Міжнарод
Дню комсомолу, цьогоріч
не становище Радянської
Росії,
ним ювілейним датам —
вилазки білих у Сибірі, падіння
70-річчю створення ЛКСМУ
Радянської Угорщини, економічна
та Єлисаветградської ком
розруха з країні, плітки обиватель
сомольської організації. Не
щини, поява непу не могли відо
забуваймо також, що через
бразитись МА Чг»стооях комсо
кілька днів виповниться 70
мольців.
років з дня створення Ко
Комсомол проводить боротьбу
муністичного Інтернаціона
з настроями «воєнного комунізму».
лу Молоді. Скільки ювілей
Комсомол
роз’яснює значення
них дат!
непу, комсомол починає приділя
Принагідно нагадаємо чи
ти увагу виховній роботі. Незва
тачам «Молодого комуна
жаючи на неймовірно важкі умо
ра», що на його сторінках
ви роботи, на те, що молодь ско
вже було опубліковано ма
рочувалась із підприємств, ком
теріал, присвячений 50-річсомол розгортав свою
роботу,
чю створення Кіровоград
брав вірний курс на робітничу мо
ської обласної комсомоль
лодь. Для того, щоб ближче пі
ської організації. Ця дата
дійти до робітничої молоді, у міс
теж припала м,-> »миішЧІЙ
ті створюються два райкоми ком
рік.
сомолу: залізничний і кущівський.
С. ШЕВЧЕНКО,
Центр роботи переноситься а ра
директор держархіву
йони, де є клуби і де живе робіт
області),
нича молодь. Остання починає
приходити у комсомол.
Починає налагоджуватись зв’я
зок і з деякими сільськими орга
нізаціями. Починається навіть де
який обмін досвідом.
У 1921 році комсомольській ор
ганізації ще не вдається охопити
молодь заводу «Червона зірка»—
основної пролетарської бази в
* * *
окрузі. Але вплив комсомолу по
чинає і тут поступово виявлятись.
1920 рік, Відступ денікінців. Ко У травні 1922 р. організовується
муністи і комсомольці, що пере осередок при заводі колишнього
бували’ у підпіллі, збираються у
Бургардта.
приміщенні
колишньої міської
Тоді комсомольська організа
Думи. Розпитують своїх визволи
ція міста уже могла заявити, що
телів — червоних командирів.
робітнича молодь знаходиться під
Взаємні поцілунки і поздоровлен
її впливом, що комсомол стає
КОМУНАР»
ня із звільненням.
дійсним керівником робітничої
Знову створюється ініціативна молоді.
група по відновленню комсомолу.
(Закінчення на 10-й стор.]<
Скликаються загальні збори всіх
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ПОСЛУГИ АМТС-3
ТА ОБЛАСТІ
ДО ВІДОМА АБОНЕНТІВ м КІРОВОГРАДА
*
абонентів телефонного ЗВ’ЯЗКУ МІСТА
З 25 жовтня змінено порядок набору
ОДЕСИ. НАБІР СЛІД ПРОВАДИТИ: 8-048-2 + №
На станції АМТС у жовтні цього
року відкрито нове направлення
Кіровоград
—
Ворошиловград.
Абоненти мають змогу здійснити
зв язок з будь-яким номером те
лефону абонентів міста Вороши
ловграда та Ворошиловградської
області.
Ворошиловград
8 064-2 + №
Антрацит
8 064-31 -і- Н9
Віловодськ
8-064-66 + Н2

ОГОЛОШЕННЯ

Білокуракіно
Брянка
Кіровськ
Комунарськ
Краснодон
Красний Луч
Креміна
Лисичанськ
Лугутіно
Марківка
Медове

8-064-62
8064-43
8-064-46
8-064-42
8-064-35
8-064-32
8-064-54
8-064-51
8-064-36
8-064-63
8-064-65

Кіровоградський державний

+
4444+
44444-

№
№
№
№
Н9
№
№
№
№
№
№

Новоайдар
Новопсков
Первомайськ
Перевальськ
Попасна
Ровеньки
Рубіжне
Сватово
Свердловськ
Сєвєродонецьк
Словяносербськ

8-064-45 + N2
8-064-63 4- Н2
8-064-55 + №
8-064-41 + Н2
8-064-74 + №
8-064-33 + №
8-064-53 + N2
8-064-71 + №
8-064-34 + №
8-064-52 + №
8-064-73 + №

Станично-Луг
8-064-72 4- №
Старобельськ
8 064-61 4- N2
Стаханов
8-064-44 -р №
Троїцьке
8-064-56 і- №
По довідки звертатися по теле
фонах 2-58-20, 4-65-43.
Кіровоградський міський ви
робничо-технічний вузол елек
трозв’язку,
Кіровоградський корпункт рек
ламного агентства.

педагогічний інститут їм. О. С. Пушкіна

продовжує набір слухачів
на підготовче відділення з відривом від ви
робництва (денна форма навчання) із спеціальч
ностей: українська мова та література, фізичне
виховання.

Кіровоградський
державний
Педагогічний
Інститут
їм. О. С. Пушкіна

Вступники подають:
заяву на ім’я ректора,

направлення встановленого зразка,
характеристику, підписану керівниками під
приємства (військової частини), партійної, ком
сомольської та профспілкової організацій, за
вірену печаткою,
документ про середню освіту (оригінал),

ОГОЛОШУЄ

НАБІР УЧНІВ

витяч із Трудової книжки (книжки колгосп
ника), завірений керівником підприємства чи
колгоспу,
медичну довідку (форма 086/у),
шість фотокарток 3X4 см.
л?—
Особисто пред’являють паспорт, військовий
квиток або приписне свідоцтво, а при зараху
ванні — трудову книжку.
Прийом документів і проведення співбе
сід — до 25 листопада; зарахування — з 25 по
ЗО листопада.
Початок занять —1 грудня.
Умови прийому:

На підготовче відділення приймаються ро
бітники і колгоспники, які працюють в усіх га
лузях народного господарства і мають стаж
практичної роботи не менше двох років, за
направленням підприємств і організацій: вій
ськовослужбовці, звільнені в запас із лав Ра
дянської Ар/лії, за направленням командуван
ня військових частин; старші піонєрвожаті мі- '
ських і- сільських шкіл зі стажем роботи не
менше двох років. Приймаються особи з числ*
працюючої молоді, які направлені підприєм- 4
ствами, організаціями і установами на договір
ній основі в порядку цільової підготовки, ал©
не пройшли за конкурсом і не мають зазначе
ного стажу роботи, за умови успішної здачі
ними вступних екзаменів.
Зарахування проводиться за результатами
співбесіди.
Довідки можна одержати в деканаті підго
товчого відділення за адресою: 316050, м. Кі
ровоград, вул. Шевченка, 1, кімн. 19. Тол.
9-31-30.

10—11 класів сіль
ських загальноосвітніх
шкіл
на
факультет
майбутнього вчителя.

До вступу необхідно
подати: заяву, реко
мендацію райвно, ха
рактеристику.
Прийом документів
до 19 листопада ц. р.
Перше заняття 19
листопада об 11.00 в
актовому залі інсти
туту.

Адреса
інституту:
816050, м. Кіровоград,
вул. Шевченка, 1, де
канат ФМВ, аудиторія
№ 19.
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АПАРАТУРА ІМПОРТНА — ЯКІСТЬ
Якщо ви цікавитеся сучасною музикою, звертайтес я до нашої студії звукозапису. Фонотека
складається з 5000 фонограм, записів шістдесятих
років та сучасних творів.
Замовлення виконуються тільки на котушках
студії. Вартість запису 10 копійок за хвилину.

ГАРАНТУЄМО

Бажаючим студія надсилає безплатно каталог, в
якому перелічено фонограми. Розрахунок за по
слугу — післяплатою.
ЗАМОВЛЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА
АДРЕСУ:
109193, Москва, а/я, 1.
Дирекція Перовського парку

культури і відпочинку.
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ЯК ВИРІС І ЗМІЦНІВ
КОМСОМОЛ НА ЗІНОВ’ЄВЩИНІ
(Закінчення. Поч. на 9-й стор.].

У червні 1922 року скликається
перша загальноміська конферен
ція молодих металістів. Конфе
ренція пройшла з великим успі
хом і під керівництвом комсомо
лу. Конференція ще більше набли
зила комсомол до робітничої мо
лоді і навпаки; на заводах почи
нається великий ріст комсомоль
ських осередків.

КОМСО
МОЛЬСЬКА
ПЛАНІРКА

19181989
«молодий
КОМУНАР»
28 жовтня

р.

Райкоми в місті реорганізують
ся. Комсомольці Кущівського ра
йону створюють осередки пека
рів. Створюються осередки при
скотобійні та маслозаводі. Але
тяжке матеріальне становище мо
лоді і скорочення штатів на цих
підприємствах розвалює останні
два осередки. Комсомольці мас
лозаводу і скотобійні вливаються
до пекарів і створюється один
сильний осередок «Харчосмак».
Це допомогло кращому залучен
ню молоді млинів до комсомолу.
Комсомол починає розгортати
свою економічну роботу. Прове
дене бронювання скорочує без
робіття серед підлітків. Посилює
ться вплив комсомолу на робітни
чу молодь у приватних підприєм
ствах. Тому, вступаючи у 1923 рік,
єлисаветградська комсомольська
організація переживає
великий
підйом.

Комсомол починає турбуватись
про більш успішну кваліфікацію
підлітків і молодих робітників.
Крім створеної при заводі «Чер
вона зірка» школи ФЗУ, з’являє
ться ще одна така школа — «Хар
чосмак». Місцева промисловість
починає швидко міцніти і зроста
ти. Промисловість отримує нову
робочу силу, скорочує безробіт
тя і серед робітничої молоді. Під
приємства міцніють, збільшуєтья
продуктивність праці. Із покра
щенням матеріального станови
ща усього робітничого класу по
ліпшується і матеріальне станови
ще робітничої молоді.
Створюється база для розгор
тання політосвіти. Найпопулярнішим стає лозунг: «Гризіть молоди
ми зубами граніт науки».
Починають створюватись політгуртки.
Створений комсомоль
ський клуб стає популярним се
ред робітничої молоді. Його що
дня відвідують 300—400 чоловік.
Повітком комсомолу дає
все
більше вказівок політосвіті осе
редків. Починає помітно оживати
осередкова політосвітробота.
У 1923 році знову бурхливо
ростуть організації.
Виникають
комсомольські осередки при за
воді «Червоний профінтерн», при
«Водосвітлі», у залізничників та
шкіряників. В 1922 році у міській
комсомольській організації було

115 чоловік, потім одразу влилось
200 нових комсомольців.
Починають міцніти комсомоль
ські організації і на селі. Повіто
вий комітет комсомолу створює
волосні комітети КСМУ, які йому
полегшують роботу по керівни
цтву сільосередками. Росте авто
ритет комсомолу серед батраць
кої і бідняцької молоді села. Цьо
му допоміг ще перший окружний
з’їзд батраків, після якого виник
ли нові комсомольські осередки
при радгоспах.
Ще в 1922 році в Єлисаветграді
починає зароджуватись дитячий
комуністичний рух. Скликана за
гальноміська дитяча конференція
допомогла популяризації дитячих
комуністичних груп «Юних спартаків». 1923 рік був також роком
розвитку і дитячої комуністичної
організації,
1923 рік — це рік росту ком
сомолу, розширення його впливу
на робітничу молодь у місті і бід
няцько-батрацьку на селі, рік
зміцнення комсомольської орга
нізації Єлисаветградщини.

* * ‘Л
Разом із Комуністичною
пар
тією живе політичним життям І
Комуністична Спілка Молоді. Ра
зом з усім пролетаріатом, разом
з усім трудящим світом вона у
1924 році переживає велику втра
ту — смерть Володимира Ілліча

Леніна. На це робітнича мопеди,
як і весь робітничий клас, еідхч Лі
кується своїм ленінським призе»
D0M — вступом до комсомолу.
1925 рік, 26, 27-ий. Комсомоль
ська організація стає
масовою
організацією робітничої молоді,
батраків, бідняків і кращої части
ни середняцької молоді. Комсо
мол у своїх лавах нараховує те
пер у нашому окрузі близько 11
тисяч чоловік.
Через своїх представників у
профспілкових організаціях комсо
мол допомагає поліпшенню еко
номічного положення робітничобатрацької молоді.
Своєю політико-просвітницькою
мережею, своїми
політшколамк,
комсомол щороку охоплює ДО
2000 комсомольців
політичною
освітою.
~ Комсомол відгукується і ДОромагас партії і Радянській владну
всій конструктивній роботі,
ЩО
ними проводиться, по соціалістич
ному будівництву.
Комсомол залучає молодь ДО
виробничих нарад, а ними до під
йому нашої промисловості, ком
сомол сприяє залученню молоді
в Тсавіахім, робітничі батальйони
і цим допомагає зміцненню обо
роноздатності країни.
Як вірний помічник партії ком
сомол приходить до Десятого
Жовтня.

~----------------------------------дожній

ф)ЛЬМ.
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і 2 серії. 2.30
жити

Новини. 2.35 — «Нам
------ ,рано
------спогадами». Фільм-концерт.

д УТ
16.30 — Новини. 16.40 — Народ
ні таланти. Співає ансамбль «Ве
селиця».
17.05 — Народовладдя.
17.35 — Телефільм. 18.00 — «День
за днем». (Кіровоград). 18.15
—
Об’єктив розповідає. (Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— Населенню про цивільну
обо
рону. (Кіровоград). 20.00 — Надве
чір’я. Передача для людей старшо
го віку. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Все про Ні
но. 22.55 — Вечірній вісник.

д ЦТ (II програма)

зо жовтня
а

ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Фут
больний огляд. 9.05 — Фільм —
дітям.
мПролісНи».
10.10 — Все
російський молодіжний фестиваль
народів Півночі. 10.30 — Очевид
не — неймовірне. 15,35 — «Трима
ти ціль...». Документальний фільм.
15.55 — «Анечка-невелична і соло
м’яний Губерт». Мультфільм. 16.40
— Л. Бетховен. Квартет Яе 4. Вико
нує струнний квартет імені М. Ли
сенка. 17.00 — Дитяча година. З
уроком французької моей. 18.00 —
Ми і економіка.
Ціни
і якість.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільм. 19.10 — Литовські зу
стрічі. 19.40 — Пісня-89. 21.00 —
«Час». 21.40 — За
оперативними
зведеннями. МВС СРСР
повідом
ляє. 21.50 —А. Міллер. «Це трапи
лось у Виші». Телееистава.
Пре
м’єра. У перерві — 22.45 — Сьо
годні у світі. 0.15 — «Матч відбу
деться за будь-якої погоди».
Ху-

КОМСОМОЛ і ПЕРЕБУДОВА
(пряма лінія з секретарями
і членами бюро обкому
комсомолу).
Усі питання,
які хвилюють
молодь будуть
порушені
ПІД
час прямого
ефіру ЗХ жовтня
з 19 ЗО пс 20.45 Під час пере
дачі працюватимуть телефони
студії - 4-34-21 і 2-84-18.
Ми чекаємо біля екранів те
левізорів всіх, хто небайдужий
до проблем
комсомольського
життя
Організатори Кіровоград
ський ОК ЛКСМ
України,
редакція програм для мо
лоді облтелерадіокомітету,
тижневик «Молодий кому
нар».

УВАГА! УВАГА! УВАГА!
Міський громадсько-політич
ний дискусійний клуб
«Пере
весло» запрошує всіх
бажаю
чих на чергове зібрання на те
му «Преса і перебудова», в яко
му візьмуть участь керівники
обласних засобів
масової інфопмації.
Засідання відбудеться 1 лис
топада о 18-й годині ЗО хв. у
бібліотеці імені Крупської.

8.00 — Гімнастика. 8.15, 11.15 —
«Природу на допомогу
природі».
Науково-популярний фільм,
8.35»
9.45 — Природознавство. 2 нл. Як
звірі до зими готуються. 8.55 —
Італійська мова. 9.25 — «Метели
ки високогір’я». Науково-популяр
ний фільм. 10.05 — Наш сад. 10.35,
11.35 —Музика. 8 нл. С. Проноф’єв.
«Ромео і Джульетта». 11.05 —** Но
вини. 12.05 — «Остання втеча». Ху
дожній фільм з субтитрами. 13.35
— Бадмінтон. Міжнародний турнір
на призи
газети
«Литературная
Россия». 14.20 — «Казна одного се
ла».
Документальний
телефільм
про закарпатське село. 17.00
—
Новини. 17.10 — Служу Радянсько
му Союзу! 18.10 — Анробатина. Ку
бок світу. 18.40 — Держтелерадіо
Мордовської АРСР. Сам собі госпо
дар. 19 00 — На сесії
Верховної
Ради СРСР. У перерві — 20.00 —
Вечірня казка.

вини. 16.45 — Для дітей. «Весел
на». 17.15 — Господарем на землі.

17.45 — Інструментальна музина.
18.00 — Агропром: проблеми, по
шуки. (Кіровоград). 18.30 — Фільмконцерт. 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — Екран молодих. «Ком
сомол і перебудова». (Кіровоград).
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Фірма «Арбо-ньюс»
пропонує. 22.50 — Художній фільм
«Зіна-Зінуля».
23.15 — Вечірній
вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15, 11.15 —
«Золоте слово стародавньої Русі».
Науково-популярний фільм.
8.35,
9.45 — Світ, що нас оточує. 2 нл.
Наше ім’я — жовтенята. 8.55
—
Французька мова. 1 рін навчання.
9.25 — «Таємниця Мерверуда». До
кументальний телефільм. 10.05 —
Французька мова. 2 рік навчання.
10.35, 11.35 — Історія. 7 кл. Серед
ньовічне місто.
11.05 — Новини.
12.05 — «Гончарне йоло». Худож
ній телефільм. 13.40 — «Пошук іс
тини». Документальний телефільм.
14.00 — Ритмічна гімнастика. 17.00
— Новини. 17.10 — Телестудії міст
РРФСР,
Особливо
небезпечна...
17.40 — Ритмічна гімнастика. 18.10
— Держтелерадіо Унраїнсьної РСР.
Земле моя. Сисашу нелегка доля.
18.45 — Концерт Камчатської хо
рової напели. 19.00 — На сесії Вер
ховної Ради СРСР. У перерві
—
20.00 — Вечірня казка.

▲ ЦТ (II ярограма)
8.00 _ гімнастика. 8.15, 11.15 —
Науково-попУляРНІ фільми
«Боги
як люди» «Стародавня
Бантрія».
6 35, 9.35
Основи інформатики і
обчислювальної техніки. 11 кл. 9.05
— Німецька мова. 1 рік навчання.
10.05 — Німецька мова. 2 рік на
вчання. 10.35,
11.35 — Загальна
біологія, ю кл. Ч. Дарвін. Поход
ження видів. 11.05 — Новини. 12.05
— Спогад про російське весілля.
Музична передача. 12.50 — «У Кизилагачі». Документальний
теле
фільм про заповідник
13.05
—
«Зодіак». Фільм-концерт. 14.10 —
«Не заздріть». Документальний те
лефільм. 17.00 — Новини. 17.10 —
Сеанс повторного телефільму «Ма
йор Вихор». 1 серія. 18.15 — Виїз
на редакція
«Панорами
Підмос
ков’я». Чеховський район. 18.45 —
Телестудії міст РРФСР.
Планети
Георгія Курніна. 19.10 — «Крайні
землі». Документальний телефільм.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
—
Інформаційна програма. 21.00
_
«Час». 21.40 — Фільми студій со
юзних республік. «Омелян
Пугачов». 1 серія. Вперше. 22.45 — Но
вини. 22.55 — А. Хачатурлн. Кон
церт для фортепіано з оркестром.
Виконавці К. Орбелян (США) і Дер
жавний симфонічний оркестр Вір
менії.

че/пвец
2 ЛИСТОПАДА

і ЦТ (І програма)
1 ЛИСТОПАДА

Д ЦТ (1 програма)

31 жовтня
д ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — А. МілЛер. «Це тралилось у Виші».
Телевистава.
10.40 — Пори
року.
Жовтень. 11.40 — Дитяча година.
12.40 — Це було... було. 15.35 —
Прем’єра фільму-концерту «Казки
по-бухарськи». 16.10 •— «Дзеркало
часу». Документальний телефільм.
16.55 — «Каштанка». Мультфільм.
17.25 — Прес-центр Міністерства
закордонних справ СРСР:
еколо
гічні проблеми. 17.55 — Образ. Лі
тературна програма для
старшо
класників. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 —- «Шлюб з розрахунком».
Мультфільм для дорослих. 19.05 —
Прогрес.
Інформація.
Реклама.
19.35 — «Осінні сни».
Художній
фільм.
Вперше.
21.00 — «Час».
21.40 — Актуальне інтерв’ю. 21.50
— Прем’єра телефільму «Аргентінське танго». (Фінляндія). 1 серія.
22.45 — Сьогодні у світі. 23.00 —
Молоде кіно. 0.30 — «Слідство ве
дуть Знатони». Справа 5. «Дино
завр». 1 і 2 серії. 3.06 — Новини.
3.11 — Спортивна програма. 3,41 —
Це було... було...

▲ УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Доброго
вам здоров’я. 9.50 — Кінокомедія
«Раз на раз не випадає». 11.05 —
Фільм-концерт. 11.40 — Телевистава «Пошились у дурні» за п’єсою
Л. М.
Кропивницького.. (Кірово
град). 13.25 — Новини. 16.40 — Но-

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Образ.
Літературна програма для старшо
класників. 9.25 — VIII Міжнарод
ний фестиваль телепрограм народ
ної творчості «Веселка». Австрія.
10.00 — Молоде кіно. 11.30 — На
вколо світу. Альманах.
15.35
—
Музична скарбниця. С. Рахманінов.
Концерт N° 2 для фортепіано з ор
кестром.
16.15 — Мультфільми.
16.55 — Документальні
фільми.
17.25 — Дитяча година. З уроком
англійської мови. 18.25 — Ми йде
мо шукати. Про відродження ста
ровинних народних ігор. 18.55 —
Футбол. Європейські нубки. У пе
рерві — 19.45 — Сьогодні у світі.
21.00 — «Час».
21.40 — Футбол.
Європейські кубки. У перерві
—
23.20 — Сьогодні у світі. 0.25
—
«Солом’яний капелюшок».
Теле
фільм. 1 і 2 серії. 2.35 — Новини.
2.40 — Музичний ярмарок.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Концерт.
10.00 — Село і люди. 10.30 — «Рек
вієм по лінкору». 11.20 — Альма
нах міноподорожей. 16.30 — Нови
ни. 16.40 — Концерт. 17.25 — Те
лефільм. 17.35 — Концерт. 18.00 —
«День за днем». (Кіровоград). 18.20
— Наші
довідки.
(Кіровоград).
18.30 — Актуальна камера. 19.00 —
Футбол. Європейські кубни. «Банік» (Острава) — «Динамо» (Київ).
В перерві — реклама. 20.45 — На
добраніч, Діти.»
21.00 — «Час».
21.40 — Художній фільм «Рік те
ляти». 22.55 — Вечірній вісник.

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — фут
бол. Європейські кубни. 11.95
—
Д»н®Рела*І> а
ДИтяча година.
15.30 — В.-А. Моцарт. Концерт № 1
для фортепіано, скрипни, альта і
віолончелі соль мінор.
16.00
—
«Голубине полювання». Докумен
тальний фільм. 16.20 — Театр юно
го глядача. «Загадка». «Розгадка».
Телевистава.
18.15 — Соціологія:
запитання і відповіді. 18.45 _ сьо
годні у світі. 19.00 — ...До шіст
надцяти і старші.
19.45 — Резо
нанс. КДБ про себе і про світ. Ве
дучий—політичний оглядач В. Цве
тов. 21.00 — «Час». 21.40 — Акту
альне інтерв’ю. 21.50 — Музина в
ефірі. У перерві — 22.50 — Сьо
годні у світі. 0.05 — «Театр». Те
лефільм. 1 серія. 2.10 — Новини.
2.15 — Майстри мистецтв. Народна
артистка СРСР Л. Чурсіна. 3.30 —
В сучасних ритмах. Грає естрадносимфонічнии оркестр ЦТ і ВР під
керуванням О. Петухова.

▲ УТ
-„Новини. 9.25 - Концерт.
10.35 — Шкільним екран. 11.05 —
Художній фільм «Зміна долі». 12.45
— Новини. 16.30 —- Новини. 16.40
— Для дітей. «Веселка». 17.10 —
Республіканська
фізико-математична школа.
17.40 — Музичний
фільм. 18.00 — «Міфи і дійсність».
18.30 — Фільм-концерт. 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — Депу
татська година. 20.30 — «Деб’ют».
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Молодіжна студія
«Гарт». 22.55 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15, 11.15 —
«Таємниця плато Устюрт». Науко
во-популярний фільм. 8.35, 9.35 —

Природознавство. 4 кл. Не заблу
каємо у лісі. 9.05 — Іспанська мо
ва. 1 рік навчання. 10.05 — Іспан
ська мова. 2 рій навчання. 10.35,
11.35 — Біологія. 8 кл. Чи можли
ве життя без номах? 11.05 — Но
вини. 12.05 — «Омелян Пугачов».
Художній фільм. 1 серія. 13.10 —
«Маріам і Тадеуш». Документаль
ний телефільм.
13.30 — Концерт
Державного ансамблю танцю
Аб
хазької АРСР «Шаратин». 17.00 —
Новини. 17.10 — Сеанс повторного
телефільму. «Майор Вихор». 2 се
рія. 18.20 — 3 наших фондів. Кон
церт Великого симфонічного
ор
кестру Держтелерадіо СРСР.
Ди
ригент Ж. Мерсьє (Франція). 19.00
— Держтелерадіо Білоруської РСР.
Зустрічі
на
білоруській
землі.
19.50 — «І стоять села». Докумен
тальний фільм.
20.00 — Вечірня
мазка. 20.15 — Інформаційна про
грама. 21.00 — «Час». 21.40 —Філь
ми студій союзних республік. «Оме-*
лян Пугачов».
2 серія.
Вперше.
23.05 — Новини. 23.15 — Наш сад,

День народження країни. 10.55 —
«Таємничий світ коралів». Науко
во-популярний фільм. 11.05 — Но
вини. 11.55 — «Омелян Пугачоа».
Художній фільм. 2 серія. 13.20 —
Документальні фільми «Московське
подвір’ячко», «Княжни град». 13.45
-г Ритмічна гімнастика. 17.00
—
Новини. 17.10 — Сеанс повторного
телефільму. «Майор Вихор». З се
рія. 18.30 — Ритмічна гімнастика.
19.00 ~ Арена. Спортивно-публіци
стична передача. 20.00 — Вечірня
казна. 20.15 — Інформаційна про
грама. 21.00 — «Час». 21.40 —■ З
фондів ЦТ. «Розповідь про просту
річ». Художній телефільм. 23.00—Новини. 23.10 — Теніс. Міжнарод
ний турнір.

4 ЛИСТОПАДА

▲ ЦТ (І програма)
З ЛИСТОПАДА

▲ ЦТ (1 програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Не
зійшлись характерами». Художній
телефільм. 9.50 — ...До шістнадця
ти і старші. 10.35 — «Пташине свя
то». Мультфільм. 10.45 — Докумен
тальні телефільми «У саду, чи на
огороді»,
«Ранок
у Боровську».
11.15 — «На честь танцю». Фільмнонцерт. 15.35 — Фільм — дітям.
«Дівчина, з якою я дружив». 16.50
— Мультфільм. 17.00 — Співає і
танцює молодість. 17.15 — Прем’є
ра документального фільму. «Гуделка».
17.40 — Д. Шостанович.
Симфонія № 2 «Жовтню» для хору
з оркестром. 18.00 — Наука: теорія,
експеримент, лрантика. 18.45
—
Сьогодні у світі. 19.00 — Конкурс
«Юрмала-90». 19.05 — Фільми кі
норежисера О. Госеліані.
«Листо
пад». Вперше. 21.00 — «Час». 21.40
— Прем’єра телефільму «Аргентінське танго». 2 серія. 22.30 — Сьо
годні у світі. 22.45 — Ніна Бербе
рова. Через 67 років. 0.20 — «Те
атр». Телефільм. 2 серія. 1.30
—
Новини. 1.35 — «Ми розлучаємося,
щоб зустрітися знову...». Пісні
і
романси Я. Френкеля
на вірші
К. Ваншенкіна. 2.25 — «Шапіто,
Шапіто». Фільм-концерт.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Канал
«Д». 10.50 — Концерт.
11.30
—
Програма «Братерство». 12.15 —
Новини. 12.30 — Молодіжна студія
«Гарт». 16.30 — Новини. 16.40 —
Концерт. 17.25 — Документальний
фільм. 18.00 — «Темп».
18.15 —
Грають заслужені артистки УРСР
Т. Мурзіна та А. Гаценко. 18.30 —
«День за днем». (Кіровоград). 18.50
— Кінозамальовна «Хутір «Надія».
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — «Прямий зв’язок».
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Рекламний фільм.
22.00 — Художній телефільм «Жме
ня ки». 1 серія. 23.15 — Новини.

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15, 11.15 —
«Бузулукський бір». Науново-популярний фільм. 8.35, 9.35 — Музи
ка. 7 кл. Російські народні
пісні
(історичні). 9.05 — Англійська мо
ва. 1 рік навчання. 10.05 — Англій
ська мова. 2 рік навчання. 10.35,
11.35 — Світ, що нас оточує. 1 кл.

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — У нас
в студії І. Фролов (енрилка). 8.55 —
Прем’єра документального
____ Теле
фільму «Гагра». 9.25 — Мультфіль
ми. ' 9.45 — Марковсьні
вечірки.
10.10 — «Осінні сни». Художній
фільм. 11.35 — Домашня академія.
15.35 —- Фільм — дітям. «Дівчина і
луна». 16.40 — О. Глазунов. Сюїта
з музики до балету
«Раймонда».
Виконує Великий симфонічний ор
кестр Держетелерадіо СРСР. 16.55
~ Урочисте засідання, присвячене
72-и річниці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції, святковий
концерт. Трансляція з Кремлівсько
го Палацу з’їздів. 21.00 — «Час».
21.50 — Це було... було... 22.10 —
Прем’єра телефільму
«Аргентінське танго». З серія. 22.55—Погляд.
1,4и — «Люди
і манекени». Теле
фільм. З серія. 2.50 — Новини. 2.55
— «Юнона і Авось». Фільм-вистава.
4.20 — Естрадний нонцерт.

А УТ
9.00 — Новини.
o.20 — Співає
«Ватра». 11.30 — Студія «Золотий
ключик». 12.25 — ...___
Новини. 12.40 —
Документальний фільм. 1*7.00
—
Новини.
17.20 — Сонячне
коло.
17.55 — Урочисті збори, присвяче
ні 72-й річниці Великої Жовтневої
соціалістичної революції. Святко
вий концерт. Трансляція з Палацу
культури «Україна». В перерві —
Актуальна камера. 21.00 — «Час».
21.40 — Художній телефільм «Жме
нями!. 2 серія. 22.50 — Вечірній
вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Фільм
— дітям. «Про Вітю, про Машу і
морську піхоту». 9.20 — Італійська
мова. 9.50 — Веселі старти. 10.35 —
Мультфільми.
11.05
—
Новини.
11.15 — Документальні телефіль
ми. 12.05 — «Не ставте лісовику
капканів». Художній фільм з суб
титрами. 13.20 — Сільська година.
17.00 — Новини. 17.10 — Держте
лерадіо Казахської РСР. 17.35 —
Концерт ансамблю «Амар
сайн»
(«Здрастуйте»),
18.00 — «Далекий
Схід!. Кіножурнал. 18.10 — Телеві
зійний музичний абонемент. І. Белза. Етюди про Скрябіна. Переда
ча 1. 19.15 — ...До шістнадцяти і
старші.
20.00 — Вечірня
назва.
20.15 — Теніс. Міжнародний турнір.
21.00 — «Час». 21.50 — ілюзіон.
«Путівка в життя». Художній фільм.

23.40

23.55
нір,

Відлуння:
події тижня.
Теніс. Міжнародний тур-

б ЛИСТОПАДА
д ЦТ (І програма)
8.20 — Ритмічна гімнастика. 8.50
— Тираж «Спортлото». 9.00 — З
ранку раненько. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 — Ранко
ва пошта. 11.30 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Сімдесят
років і один день». Про Надію Ко
стянтинівну Крупську.
12.25
—
Мультфільми. 12.45 — В майстерні
художника. А. Харитонов. 13.00 —
Кіноафіша. 14.00 — Музичний кі
оск. 14.30 — Здоров’я.
15.15
—
«Якось,
осінній
фотограф...».
Мультфільм. 15.30 — Льодовий те
атр. «Всі зірки». 16.30 — «Єгоров
— це Єгоров. Через чотири роки».
18.00 —
Міжнародна панорама.
18.45 — Фотоконкурс «Я люблю те
бе, життя». 18.50 — «Молодий чо
ловік з гарної сім’ї». Художній те
лефільм. 1 і 2 серії. Прем’єра. 21.00
— «Час». 21.40 — Сеанси здоров’я
лікаря-психотерапевта
*
"
A.
Кашпіровського. Передача 3. 22.55 —Футбольний огляд.
23.25 — Сочі-89.
___
Всеросійський конкурс виконавців
радянської пісні. 1.10 — «Люди і
манекени». Телефільм.
4
серія.
2.30 — «Тільки голос». Фільм-кон
церт за участю Л. Зиніної. 3.00 —
«Зірна полів». Фільм-концерт за
участю О. Покровського.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — «У неділю вран
ці». 10.50 — На арені цирку. 11.20
— Для дітей. Художній телефільм
«У пошуках капітана Гранта». 5 і
6 серії. 13.35 — Новини. 13.55 —
«Діалог-89». 14.30 — Доброго вам
здоров’я.
15.00 — Село
і люди.
15.30 — Ви нам писали. 16.00 —
Слава солдатська. 17.00 — «Чиста
криниця». 17.30 — «Урок без дзво
ника». 18.15
—
Телеспортарена.
19.00 — Актуальна камера. 19.35
— «Сонячні нларнети». 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній телефільм «Жме
нями». З серія. 22,45 — Вечірній
вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай! 8.15
— Ілюзіон. «Путівка в життя». Ху
дожній фільм. 10.05 — Грає духо
вий оркестр Палацу культури «Но
ватор». 10.20 — Недільний
кіно
зал. Мультфільм «Шановний лісо
вик». Документальний фільм «Півцарства за ноня». 11.15 — «Чужі
ігри». Художній фільм. 12.35 —Но
вини. 12.45 — «Ми всі ті, хто обо
в’язково відвідує школу». Худож
ній телефільм. 12 серія.
«Повер
нення». 13 серія «Останній дзво
ник». 14.45 — Голландія і голланд
ці. 16.15 — Якщо вам після... 17.00
— МВС СРСР повідомляє. 17.10 —
Реклама. 17.15 — Повтор на ваше
прохання. КВН.
Зустріч
команд
Уральського і Ташкентського полі
технічних інститутів. 19.00 — Кон
курс «Юрмала-90». 19.10 — Теніс.
Міжнародний турнір. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Під знаком Пі.
Науково-популярна програма. Час
тина 1. 21.00 — «Час». 21.40 — Під
знайом Пі. Частина 2. 23.35 — Це
хвилює світ. 23.50 — Під знаком
Пі. Частина 3. 0.25 — Теніс. Між
народний турнір.

ТОРТ «святковим»
Яйця розтерти з цукром, додати сметану, какаопорошок, подрібнені і злегка підсмажені ядра горі
хів, розпарений ізюм, попередньо перебраний і
добре промитий, погашену оцтом соду, просіяне бо
рошно. Усе добре перемішати до однорідності тіста,
розділити його на дві частини і випікати коржі. Коли
охолонуть, просочити кремом і з'єднати. Верх та
боки торта обмазати кремом І прикрасити злегка
підсмаженими подрібненими ядрами горіхів.
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Для приготування крему розм’якшене вершкове
масло збити, поступово додаючи згущене молоко
до утворення однорідної маси. Влити апельсиновий
чи лимонний сік і знову збити.
Кількість продуктів для торту: 1 склянка цукрупіску, 6 яєць, І склянки сметани, 1 столова ложка
какао-порошку, ^‘/зСклянки пшеничного борошна,
’А склянки ядер волоських горіхів, І склянка ізюму,
гашена сода на кінчику ножа, 1 чайна ложка трипро
центного оцту.

©

Улітку 1909 року під час робіт по очи
щенню річища Десни із дна підняли дубо
вий стовбур, довжина якого сягала 20 м. Де
рево добре збереглося, хоч пролежало у
воді явно чимало сотень літ. На ньому не
було видно слідів сокири, однак з одного
боку стирчали розміщені чітко по дві, одна
над одною чотири щелепи кабанів, які міц
но застрягли у деревині. Досліди вчених
встановили, що належали вони молодим
тваринам, добре збереглися, лише набули
чорного кольору й блиску, а це буває від
тривалого перебування кістки під водою...
У стародавніх слов’ян-язичників був по
ширений культ священних тварин і дерев.
Ліси вважалися житлом богів — і біля окре
мих дубів, лип або беріз останнім приноси
ли в жертву їжул речі або м’ясо. Населен
ня стародавнього Києва найбільше шанува
ло могутні дуби і дикого кабана. Піднятий
з ріки дубовий кряж і був таким священ
ним деревом, присвяченим богові грози
Перуну.
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Мал. В. ШИЛОВА.
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Чи вважаєш себе елегантною?
1. Елегантність' — це для тебе передусім...
а) одяг (0)
б) стиль (5)

в) спосіб життя (10)
2. Прислів’я «не одяг людину прикрашас», на твою думну.,«

в) правдиве (0)
б) неправдиве (10)
в) частково правдиве (5)

ПСИХОТЕСТ

в) взагалі не чистиш, бо це зайва розкіш (0)
7. Гроші...

е) мають вплив на зовнішній вигляд людини (10)
б) не мають впливу (0)
в) можуть мати такий вплив, але буває й навпаки (5)
8. Мода...

3. Власний стиль...

а) можна виробити методом проб і помилок (0)
б) набувається від народження (10)
в) це справа кожної людини і кожен його мас (5)
4. Коли доля не дала вроди...

а) це для тебе обов’язок (10)
б) іноді цікавишся нею (5)
в) невідоме тобі поняття (0)
9. Журнал мод — це...
а) періодика, яка мені нічого не говорить (0)
б) улюблене чтиво (10)
в) видання, які переглядаю іноді (5)

10. Нову одяганку шиєш або купуєш...
в) це породжує всілякі комплекси (0)
а) коли побачиш на вулиці когось зодягненого ва останнім
б) не має значення, бо не в цьому щастя (10)
в) для чоловіків це не становить особливої проблеми, пережи криком моди (0)
б) за підказкою приятельок (5)
вають лише жінки (5).
в) надибавши щось пристойне у журналі мод (10).
5. Коли збираєшся до театру...
80—100. Елегантність ототожнюєш з новинками, що їх несе мо
а) то вдягаєш щось особливо святкове, урочисте (10)
да. Це, напевно, не зовсім правильно.
б) ідеш так, як є, в робочому одязі (0)
50—80. Ти справді елегантна і правильно розумієш поняття
в) одяг вибираєш залежно від товариства (5)
«елегантність».
6. Зуби чистиш...
0—50. Твоє нехлюйство ще, може, не впадає у вічі, але зверни
в) раз на день (5)
увагу на себе, щоб не вважали тебе інші особою занедбаною.
б) двічі на день (10)
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«Молодий комунар» сьогодні
відкриває розділ «Шашкова
школа». І не просто відкриває.
Одразу оголошується конкурс
розв’язання комбінацій. Кон
курс проводитиметься у два
тури.
Комбінацію без перебіль
шення можна назвати «перли
ною» шашкової гри. В якусь
мить перестають діяти зви
чайні закони, що вимагають

позначаються горизонтальні ря
ди клітин, починаються з ниж
нього ряду. Унизу, як правило,
розташовані білі шашки. Кліти
ни позначаються буквами і циф
рами, що перетинаються
на
них. (див. малюнок). Наприклад,
поле, на яному перетинається
вертикальний ряд «(» і гори
зонтальний «4», називається (4,
шашка (проста чи дамка), що
стоїть в даний момент на цьому
полі, також відповідно зветься

Білі: сЗ, Ь4, Ь2, д2, 12, Й1 (6).
Чорні: Ь6, с7, Ї6, Ї4, е7, Ь2 (6).
Комбінація Не 2 (4 очка).

Відповіді слід надсилати не
пізніше 10 днів з дня опубліку
вання завдань у газеті (за пош
товим штемпелем). При підбит
ті підсумків за рівності очок
перевага буде віддана тому, хто
раніше надіслав листа.
Переможці коннурсу будуть
нагороджені грамотами редак
ції та шашковою літературою.
Крім відповідей, вам слід по
відомити прізвище, ім’я, по
батькові, вік, професію, точну
адресу, а також Ваші побажан
ня відносно розділів «Шашко
вої школи» на сторінках нашої
газети.

Хід шашки записується так:
спочатну порядковий номер хо
ду, за ним — поле, з якого ро
биться хід, далі тире — І поле,
на яке ставиться шашка. На
приклад: 1. сЗ—<14 Ь6—а5.

Якщо здійснюється взяття
(бій) шашки суперника, то за
мість тире ставиться двокрап
ка: 2. 64—с5 (16:Ь4 аЗ:с5. (білі
провели розмін шашок). Зро
зуміло?
Отже, розпочинаємо шашко
вий конкурс розв’язання ко/лбінацій, присвячений 50-річчю
газети «Молодий комунар».

Білі; с1, сЗ, <12, (14, е1, еЗ, е5,
И2 (8).
Чорні: еЗ, «7, Ь8, Ь6, <7, %7,
И8, Ь4 (8).
Комбінація № 3 |5 очом].

перникові шашку, другу, тре
тю..., заради заздалегідь роз
рахованого заключного удару,
що відшкодує всі жертви. Ча
сом комбінації «лежать на по
верхні», їх видно, як кажуть,
неозброєним оком;
Для участі в коннурсі необ
хідно знати шашкову нотацію.
Ножна клітина має своє ім’я, но
мер. Нумерація складається з
восьми латинських букв а, Ь, с,
ЙЬ
Ь
якими позначаю
ться вертикальні ряди
клітин
(зліеа направо). Арабські циф
ри 1, 2, 3. 4, 5, 6? 7, 8, якими

Білі; а1, сі, сЗ, «1, 12, ЯЗ,
112 (7).
Чорні: аЗ, ©5, с7, с5, е7, Ї8,
Ь6 (7).

Альберт БЕРЕЗОВСЬМИЙ,
суддя Республіканської ка
тегорії, кандидат у майстри
спорту СРСР.

ВІД РЕДАКЦІЇ. На
ступного року ми пла
нуємо продовжити публі
кації під рубрикою «Ша
шкова школа». Забігаю
чи наперед, скажемо, що
у вас з'являється шанс
стати розрядником або ж
підвищити свій розряд з
шашок.
ДЛЯ ЦЬОГО
ТРЕБА
ВСТИГНУТИ
ПЕРЕДПЛАТИТИ «МО
ЛОДИЙ КОМУНАР» НА
1990 РІК...
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Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
«Молодой ксммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

ШАШКОВА ШКОЛА
УВАГА, КОНКУРС!
В усіх трьох завданнях білі
починають, проводять яскраві
комбінації і виграють.

А. ШПАК.

-------------------------------
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ПРОФЕСОР ПОСТУПАЄТЬСЯ УЧНЕВІ?

Виграли.
Виграли переконливо.
3:1.
. Чемпіонат завершили
на мажорній ноті. Чи
дає нам це підстави спо
діватися на оптимістичне
майбутнє?
Хтозна...
«Зірка» зробила кіль
ка кроків уперед у по
рівнянні з торішнім чем
піонатом •— посіла чотирнадцяте місце. Як ка
жуть, «золота» середи*^ _
на...
Аналіз підсумків сезо
ну попереду. А цього
осіннього погожого ве
чора «Зірка» грала від
душі.
Бомбардирські
якості продемонстрував
капітан, досвідчений
ноле Федоренко,
двічі устигав випередити
захисників гостей. А по
ряд грали Мизекко, Ха
санов, Казаков — май
бутнє «Зірки»...
«Зірка» прощалася зі
своїм глядачем, подару
вавши йому під завісу
аж три м’ячі. До цього
протягом сезону
таке
траплялося лише раз...
Тепер чекатимемо вес
ни.
Сумно буде без фут
болу...

На украинском языке.
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НАША АДРЕСА!
316050, МПС,
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