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ЧИТАЧІВ «МК»!

10 червня, тобто, завтра, відкриває свою робо
ту XXVI з’їзд ЛКСМ України. На ньому акреди
товані й наші кореспонденти, котрим напевне бу
де про що вам розповісти. Для оперативнішого
висвітлення роботи комсомольського форуму ми
вирішили тимчасово змінити графік виходу газе
ти, зробити 2 проміжних випуски меншого об’єму.
Отже, наступні номери «МК», в кожному з яких
на чотирьох сторінках ви, крім з’їздівських, як
завжди, знайдете матеріали н на інші теми, ви
йдуть 12, 14 і 16 ЧЕРВНЯ. Тим, хто газету не пе
редплачує, доведеться вийти за «Молодим кому
наром» до кіосків додатково ще й у вівторок і
четвер.

ЯК БУДЕ ПРАЦЮВАТИ З’ЇЗД?

В МЕНЕ КАМІННЯ...
Напередодні до газети зателефонували й пообіцяли
чудо. Який журналіст втерпить, аби його не побачити і
не написати бодай кілька рядочків. Мені дали більше
місця на явище нині незвичне і рідкісне. Бо хіба не ч<удс, що до цих пір зберігся та існує зараз чомусь не
модний... комсомольсько-молодіжний колектив. У на
шому рідному Кіровограді є КМК, де за московським
почином працюють «за того хлопця». О, скільки було
бадьорих рапортів — від жовтенят до комсомольців
про те, що бони зараховують когось з героїв до свого
колективу, будуть ударно вчитися і працювати за себе
й за того хлопця. Газети, радіо і телебачення років з
15 тому сурмили про це на весь голос з нашим відо
мим розмахом. Те вміли добре почати..'. Словом, зага
лом благородну справу перетворили в чергову заорганіювану кампанію. Для комсомольців УТО «Кірово
град» це очевидно була не кампанія. Адже 15 років
підтримувати почин — щось та значить. На честь 30-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні КМК секцій
«Текстильна гарантерея» і «Чоловічий трикотаж» навіч
но зарахували почесними членами своїх колективів
Любу Римар та Михайла Громового — комсомольців
підпільної організації «Спартак», що діяла в сеслі Крас-

Подаємо примірник регламент роботи XXV!
з’їзду комсомолу України:
8 ЧЕРВНЯ — приїзд делегатів і нарада пред
ставників делегацій.
9 ЧЕРВНЯ — зустріч делегатів з’їзду з члена
ми Політбюро ЦК Компартії України, зустрічі
делегатів у міністерствах і відомствах.
10 ЧЕРВНЯ — відкриття з’їзду.
11 ЧЕРВНЯ — робота секцій та дискусійних
клубів.
12, 13 ЧЕРВНЯ — обговорення, доповіді ЦК
ЛКСМ України, прийняття рішень з’їзду, обрання
керівних органів комсомолу України.
14 ЧЕРВНЯ — резервний день.
15 ЧЕРВНЯ — від'їзд делегатів з’їзду.

ногірці Голованівського району. А через 4 роки комсо
мольська організація комплексу «Дитячий світ» зарахуй
вала в свої ряди ще й піонерів-героїв з партизанську
го загону села Підлісного Олександрівськогс району-«
Федю Шепеля та Яшу Матвієнка.
— Хочу пояснити, що означає працювати за того хлоп
ця. Скажімо, в бригаді за штатним розкладом 10 працїф
ників, а фактично роботу виконують вдев’ятьох, оар«^
плата десятого — тобто героя —* йде у Фонд миру. М$
важка праця. Крім того, наші комсомольці відгукуют^
ся на всі благородні заклини. Тільки о цьому році пере«
рахували місячну зарплату в обласний фонд допомоГй
дітям Чорнобиля. На спорудження пам’ятника воїнам/,
інтернаціоналістам усіх поколінь (в сквері Лемінськогі
комсомолу) переназали зарплату за квартал. А взагалі
за 15 років КМК УТО ♦Кіровоград» перерахували у Фон#
миру більше 80 тисяч карбованців, Почииали цю справу.
Тетяна Сергіївна Шнвіра, Ніна Яківна Урсулова, Лідія
Сергіївна Коротун, Ірина Миколаївна Грачова, ?Найна
Леонідівна Ноеікова та Лідія Іванівна Сивак. Нині про*
довжують естафету Таня Петренко, Тамара Буря. Таня
Єфименно... Це лише керівники КМК, бо усіх не назвещ»
Так розповідала секретар комітету комсомолу УТ<$
♦ Кіровоград»» Людмила Ткаченко на святкуванні і5-річного ювілею зарахування героїв до КМК.
Багато квітів і подарунків доповнювали святковий
настрій. Прийшло чимало гостей. Дівчат вітали секретар
парткому УТО «Кіровоград» Н. І. Скляниченко, заступ*
ник голови обласного комітету захисту миру і обласна*
го відділення Радянського Фонду миру Г. К. Лисенку
Герой Соціалістичної Праці, член центрального прав«
ління Радянського Фонду миру О. О. Кошурке, заступ*
ник голови обласного комітету захисту миру поьний
кавалер орденів Трудової Слави В. Н. Пацюк, відпові
дальний секретар Радянського Фонду миру В. 1. Гор
бенко (вітати було за що — 80 тисяч карбованців сума
чимала!) та завідуючий відділом патріотичного вихо
вання і спорту обкому ЛКСМУ Ю. Петров.
Звичайно, приємно одержувати подарунки, бути в
центрі уваги. Люда Ткаченко відверто в цьому зізна
лася і розповіла, що спочатку вони точно не звали на
що йдуть перераховані у Фонд миру гроші- Це тепер, із
повідомлень центральної преси знаємо, що ці гроші
часто призначалися на далеко не мирні цілі. І тим біль
ше відрадно тепер, коли маємо точну інформацію З
обласного відділення Радянського Фонду миру, нуди
направляються кошти сьогодні. В цьому році 300 тисяч
карбованців виділено кіровоградському госпіталю ;нве«
лідів війни, 290 тисяч — відділам соціального забезпе
чення для поліпшення становища бідних та малоиму
щих. Для них на вулиці Червоногвардійській відкрили
безплатну їдальню. Донедавна доволі абстрактна ми
ротворницька діяльність Фонду миру потроху змінюється на конкретне милосердя.
Люди по-різному сприймають роботу за того хлопця.
Можливо тому, що раніше лее було заоргонізоьано і ні
хто не знав, куди насправді йдуть гроші. Я також, яи
більшість із нас, з долею скепсису ставився до Фонду
миру епохи застою. Іноді так само, як багато покупців,
заходячн в УТО «Кіровоград», думав, що робота за того
хлопця — це не зовсім щиро і по-вчорашньому. І хоч
завідуючий відділом обкому комсомолу К>. Петров вру
чаючи грамоти й подарунки, дякував КМК «За активну
участь у військово-патріотичному вихованні молоді»...
(зрештою, чи не досисть мілітаризуватися?), я вважаю,
що в першу чергу дівчатам треба дякувати за мило
сердя. Милосердя — це справді чудо людської душі, і
хто думає інакше, нехай кине в мене камінь.
В. ТАРАСЕНКО.
К£Х: зпІ£!а Тамара ЄФРБМЕНКС - просекції «Одяг для хлопчиків» комплексу <Дитячий
~~
Н’ ЛИСЕНКО вручає нагороди, секретар номітепписмилОМОЛу УТ0 ^Кіровоград» Людмила ТКАЧЕНКО,
приємно одержувати подарунки.
Фото В. ГРИБА.

ЗА МОЛОДЬ ТРЕБА
БОРОТИСЯ
XXV...

№ Трїхх;

республіки в об"ас;н' поограмних передз’їздівських ДОкумен.
Обговорення проект» "₽Хе і роль нашої партії в суспіль... і Статуту КПРС, проР виступ першого секретар,
стві. Сьогоджшніи матер
ова який мав прозвучати на
обкому комсомолу Сергіяі
організації, серед 17 виXXIV конференції обласної парт
г
Хочд
^ТрГщо «аХИ'вНанаш б^ливий час. Проблеми молоді

«Поки грім не
на сьогоднішню

ПОДАРУНОК ВІД... РАДІО
Кожна молода людина, яка вступає в самостійне
життя, повинна вміти надати медичну допомогу собі
і всім тим, хто її потребує. Навчитись цьому юні
члени Товариства Червоного Хреста можуть в шкіль
них медико-санітарних гуртках. Підсумком їх роботи
стають міські, районні та обласні змагання санітар
них постів.
Нещодавно у кіровоградському парку Перемоги
пройшов фінальний тур змагань санпостів загально
освітніх шкіл області. Високі теоретичні знання та
практичні навики показали учні Устинівської СШ
Лгз І, школи № 26 м. Кіровограда, Ульяновської СШ
№ 1, які й стали переможцями. Хочеться відзначити
і санпости Кіровоградської школи-інтернату № 2,
Гайворонської середньої школи № о, Підвисоцької
СШ Новоархангельського району, стіннівки котрих
були визнані кращими в огляді-конкурсі.
Усі переможці одержали нагороди та цінні пода
рунки від обласного комітету Товариства Червоного
Хреста. До того ж вони нагороджені путівками в
республіканський піонерський табір «Молода гвар
дія», де відпочиватимуть з 27 червня по 11 липня.
Хотілося б, щоб наші активісти влітку взяли участь
у профілактичній роботі в піонерських таборах, у ро
боті загонів «Милосердя» по догляду за престаріли
ми. Ось тут і пригодяться навики та знання, які вони
одержали в медико-санітарних гуртках.
На жаль, діти-інваліди не мають змоги займатися
в таких гуртках І відповідно, брати участь у подіб-
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Сценки
з європейського
балу
У будинку культури
Кіровоградського вироб
ничого об'єднання
«Ра
дій* відбувся 5-й міський
конкурс виконавців баль
них танців.
У
конкурсі
взяли
участь 71 танцювальна
пара. З репертуарі були
класичні, народів СРСР,
європейські, латиноаме
риканські, сучасні баль
ні танці. Слід відзначити
й
українсьні
ліричні
бальні танці зокрема.
Переможцями конкур
су
стали
Н.
Гинкота,
Д. Камін, Н. Стець, І.Спінул, М. Малахова, Р. Воснобойник, О. Мельниченно, С. Ірха з будинну
культури
виробничого
об’єднання
«Радій»
О. Шокол, Д. Кириленко,
О. Шибиська, В. Буглевський
з
виробничого
об’єднання
«Друкмаш»
та інші.
Успіхи танцюристів —
заслуга і художнього ке
рівника народного
са
модіяльного
ансамблю
бальних танців «Конва
лія» будинку
культури
ВО «Радій»
Б. Стрельбицької, педагогів цього
ж закладу В. Завини і
О. Квітковської, І. Маши
на з «Друнмашу»
та
А. і В. Савченків зі Світловодська.

Р. ДАЙДАКУЛОВ.

них змаганнях. Враховуючи це, Президія Централь
ного комітету Товариства Червоного Хреста спільно
з Держтелерадіо УРСР оголосила радіовікторину,
яка буде проведена в три тури з 15 червня по 17 ве
ресня. В ній можуть взяти участь всі бажаючі дітиінваліди, які знаходяться у спеціалізованих інтерна
тах чи вдома.
Запитання вікторини передаватимуться по Укра
їнському радіо в передачі «Музичний абонемент для
юнацтва» щотижня о 14.35 після оголошення 1 туру.
Відповіді на запитання вікторини слід надсилати на
адресу: 252001, Київ-1, Хрещатик-26, Українське ра
діо, «Музичний абонемент для юнацтва», вказавши
свої анкетні дані.
Підсумки будуть оголошені 1 листопада нинішньо
го року.
Переможців чекають цінні подарунки.
Сподіваємось, юні друзі, на вашу активну участь у
радіовікторині і бажаємо успіхів!
Т. СКОРА,
інструктор по роботі з учнівською молоддю
обкому Товариства Червоного Хреста.

Гонорар за цю публікацію прошу перерахувати на
рахунок 001700708 облжитлосоцбанку м. Кіровогра
да, обкому Товариства Червоного Хреста.
На знімку: переможці обласних змагань —
дівчата з Устинівської СШ № 1.
Фото І. ЛЯХОВА.
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АВТОГРАФИ НА КОЛЬОРОВИХ КУЛЬКАХ

становище країн «третього евпу» і їх
відносини з Радянським Союзом, про
блеми екології та ін.
На виїзному занятті семінару пра
цювали секції «Загальнолюдські цін
ності та соціальний прогрес» і «Свобо
да совісті й відродження гуманізму».
Керували роботою семінару виклада
Другий рік відвідують це місто іно
земні студенти, які навчаються в Кіро чі КіСМу А. О. Чернишова і 8. Л. Бур
вограді. У Світловодську проводяться
ков.
виїзні заняття (підсумкові)
семінару

Довга дорога добре вже набридла,
один й той же пейзаж за вікном —
поля, поля, зрідка невеликі посадки, і
раптом за поворотом — сосни, високі,
стрункі, які зачаровують яскраво-зеленою хвоєю і коричневими пругкими
стовбурами... Світловодськ.

лідерів і активу земляцтв І організацій
іноземних учнів, котрі навчаються в Кі
ровограді. Організатор виїзного занят
тя семінару — Кіровоградська міська
рада у справах іноземних учнів. Тема:
«Гуманізація
суспільства і пріоритет
загальнолюдських цінностей в сучасно
му світі».
Учасниками виїзного заняття семіна
ру стали студенти з Індії, Лаосу, Куби,
Мозамбіку, Нігерії, Сірії, Судану, Чаду,
Нігеру, Афганістану, Кабо-Берде,
Ан
голи, Джибуті, Конго, Пакистану.

Гостинно прийняли студентів на тур
базі «Славутич» — комфортабельні
номери, хороше харчування в ресто
ранах «Дніпро» і «ЯвІ£». Два дні в
місті були заповнені цікавими зустрі
чами, екскурсіями, знайомствами. Бу
ли дискусії про соціалізм і капіталізм,
їх схожість і відмінність, зближення й
співробітництво в сучасному світі,
проблеми свободи совісті і релігії 8
Радянському Союзі та за рубежем,
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Диснотеки нам забезпечував дисконлуб Кіровоградського вищого льотно
го училища цивільної авіації. Підлітко
вий нлуб «Вікторія»
показав гостям
уривки із казок, танці з ляльками, пан
томіму, інтермедії. А на прощання сту
денти одержали великий український
коровай. Зустріч закінчилася фотогра
фуванням, обміном сувенірами, авто
графами на повітряних кульках і... ходь
бою на ходулях.
Для того, щоб відвідання міста було
цікавим, багато зусиль доклав Світловодськии міський комітет комсомолу,
його перший секретар Анатолій Пато
ка та наш незмінний гід, інструктор
оргвідділу Віктор Костенко.

Зникло за горизонтом маленьке міс
течко, залишилися у минулому палкі
дискусії і дискотечні марафони, нові
друзі й нові враження. А від’їздити
не хотілося...
Л. ШЕЛКУНО8А,
член секретаріату міської ради
у справах іноземних учнів.
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ЩО ME БУТИ КРАЩЕ ПОГАНОЇ ПОГОДИ
. — Ну всі претензії хіба що до Всевишнього, —
відбувся жартом заступник начальника обласного
управління культури М. О. Галицький, коли я пошко
дувала, що не довелося почути всі оголошені у про
грамі твори. Микола Олександрович мав рацію. Ні
хто ж не сподівався, що злива, яка раптом всією си
лою впала на місто, перешкодить виступу оркестрів
духової музики, організованому обласним науковометодичним центром народної творчості і‘ культур
но-освітньої роботи. Власне, це було традиційне свя
то «Година духової музики», тобто сподіваємось, що
стане традиційним, адже проводиться вже не впер
ше.
Шкода, але з запланованих 9-ти оркестрів на цент
ральній площі міста минулої неділі виступило ли
ше 5. Духовий оркестр Олександрівського районно
го будинку культури (керівник А. м. Борисенко),
зразково-художній дитячий духовий оркестр Суботцівського сільського будинку культури Знам’янського району (керівник В. С. Онищенко), духовий ор
кестр Олександрійського культурно-освітнього учи
лища (керівник В. І. Коваль), а також два духові ор
кестри з Кіровограда — парку культури і відпочинку
Імені В. І. Леніна (керівник В. І. Соляр) та музичного

училища (керівник М. М. Каленський). Кіровоград
ським музикантам взагалі не поталанило.
Перед печатном їхніх виступів злива почалася з та
кою силою, що витримати цю купіль не могли ні го
бої, ні кларнети, ні люди. Довелося сховатися
під
виступ будівлі облвиконкому і грати «по
пам’яті».
Саме тому важко порівняти програми виступаючих.
Та переконана, робити цього не потрібно. Над містом
лунала музика духового оркестру. На площі зібрали
ся люди і ніяка злива їх не налянала. Стояли майже
2 години (скільки тривав концерт) під дощем, роз
кривши яснраві парасольки. Стояли і слухали
до
рослі, для ного духовий оркестр —це спогад юності,
мелодія з парку Чаїр, сум і радість. Стояли і слухали
діти, у яких «голос врочистої міді» не викликає поки
що Ніяких асоціацій, ну хіба іцо пушкінсько-рязановські: «Полк гусар входил в город. Кричали женщи
ны «Ура!» и в воздух чепчини бросали».

Люди виявили стійкість, за яку їм вдячні музикан
ти і всі, причетні до організації цього концерту.
І, мабуть, Всевишній розчулився від такої стійкості,
.бо дощ несподівано припинився. Та було вже пізно.
Музиканти і слухачі розходилися. Одні несли додо
му грамоти І сувеніри, інші — вдячність і лагідну
мелодію в душі. А я подумала, що врешті-решт не
так вже це й погано — дощова погода, коли ми
об'єднані музикою...
В. ЛЕЗОЧКО.
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По-друге. Реально передаючи владу Радам, потрібно прин
ципово змінити модель партії. Зберігаючи переваги аван
гардної організації, зорієнтувати її більшою мірою і на пар
ламентські форми роботи. Переглянути і організаційні оснозакріпивШи права меншості в Статуті КПРС. У параграфі
13 перший абзац дати в такій редакції: «При прийнятті рішень
партійні організації і комітети зобов язані розглянути асі точ
ки зору. Меншість — узаконити цю норму в кількості 1/8 чле
нів організації чи делегатів — має право відстоювати свою
позицію, апелюючи до громадськості, проводити діяльність,
яка не суперечить Програмі і Статуту КПЙС. Виступати із співдоповідями і вносити альтернативні проекти рішень з обов язковим їх обговоренням, відображати особливу думку з
документах, що затверджуються. Разом з тим, прийняте біль
шістю рішення обов язкове для всіх».
По-третє. Не можна допустити, щоб об’єктивне рОЗ/УїСЖування членів КПРС привело до розколу партії. Це дорога до
загибелі партії і, мабуть, соціалізму. Вважаю, що підтримка
багатьма комуністами альтернативних платформ або позицій,
які не мають ідейного обгрунтування розколу, викликані ба
жанням переломити відставання партії від розвитку суспіль
ства. Шлях до єднання — в прискореній реформі партії, пе
реосмисленні її ролі, а також вжитті заходів суворого партій
ного впливу до комуністів, які свідомо ведуть лінію на орга
нізаційний розкол партійних структур.
Це питання надзвичайно хвилює мене ще й тому, що розкол
в партії неминуче приведе до аналогічних процесів в комсо
молі. На двох пленумах ЦН комсомолу
України
уже були
заяви, що в цьому випадку комсомол буде змушений самови
значитись, віддати пріоритети, виходячи із платформи і кон
кретних справ нових формувань.
Далеко не другорядною в цьому зв’язку бачу
необхідність
соціальної основи партії, визначивши її тими представниками,
які своєю інтелектуальною і фізичною працею забезпечують
науково-технічний і духовним розвиток суспільства.

По-четверте. Прекрасно розуміючи, що вихід із кризи мож
ливий лише за умови докорінних змїн в економіці, яка спи?
рається на повну економічну самостійність республіки, про
поную розглянути цю програму на з їзді Компартії України,
внести и на другу сесію Верховної Ради республіки і сфор
мувати на цій основі новий уряд.
По-п яте. Повністю підтримую висловлену з доповіді пер
шого секретаря обкому партії Є. В. Мармазова критику, що
з проектах програмних документів недостатньо уваги приді
лено комсомолу, молодіжним проблемам і пропозицію про
необхідність розширення відповідних розділів програмних до
кументів. Адже природно, ЩО нові політичні структури прагнуть, ! не без успіху, посилити свій вплив саме серед моло
дих людей.
Поряд З цим сьогодні ні НПРС. ні Компартія УкИаїнн а оті місцеві партійні організації, фактично не' мають молоД1ЖНОІ політики, не турбуються про зростання свогоявтомтету серед юнаків і дівчат.
вростання свого автори

Це, на жаль, підтверджується відсутністю молодих комуН.СТІВ у склад, делегата на партійні форуми і від нашої об
ласно, партійно, організації. Найближчим часом в умовах ба7?™ ₽ТІИНОСТІ За мо.лодь необхідно буде боротися. Мабуть,
» нових умовах парт.ин, організаці, в першу чергу мають бу
ти зацікавлені в наиширшому представництві в партійних ко
мітетах молодих комуністів, які принесуть в партію нові ідеї,
сили, енергію, стануть співавторами у визначенні шляхів ви
рішення ідеологічних і політичних питань. Стимулювати
ситуацію могло б прийняття партійними з'їздами ртзол«««
про молодь, в яких закріпити спільний вплив на основі взаем-

своє відображенпринципах Ком-

поета

Валентина

«Что посеешь — то пожнешь» —
Совесть душу укоряет,
Кто теряет молодежь,
Тот Себя теряет».

Від нас всіх залежить, щоб ці слова не звучали
нагадування.
е звучали
С. СНОПКОВ,
першим секретар обкому ЛКСМ України.

НАЗУСТРІЧ
XXVI З’ЇЗДУ
лксм
УКРАЇНИ

їду на з’їзд із думкою про те, що там треба буде
максимум уваги приділити не виборам капітана нашого
комсомольського корабля, навіть не кінцевій меті пла
вання (безплідним дебатам, до якого берега пристати),
а, перш за все, стану самого корабля, бо якщо він роз
валиться, про сказане вище вже мова не йтиме. Під
уламками корабля не дуже комфортно буде не тільки
екіпажу (комсомолу), а й пасажирам (усій молоді), яка
вже буде випливати на шлюпках нових молодіжних
організацій.

* *

*

Перед нашими очима повинні стояти уроки краху
монополізму в молодіжному русі союзних країн Схід
ної Європи. Досвід цих країн показує, що настав період
відмирання масових, жорстко централізованих моло
діжних організацій.
Як пише в «Собеседнике» (№ 15, с. 11) науковий кон
сультант міжнародного відділу ЦК ВЛКСМ Сергій Обу
хов: «Від цього не врятують ні зверхцентралізація і
придушення будь-якого «інакомислення» (наприклад,
миттєва «політична смерть» СКМ Румунії), ні перетво
рення в аморфно-федеративну структуру (історія ре
формування колишнього угорського комсомолу, що
привела організацію на периферію громадсько-полі
тичного життя).
Наш з’їзд, звичайно, не буде з’їздом однодумців і це
вже добре, бо коли всі думають однаково, не думає
ніхто. Іам будуть і радикали, і центристи, і консерва
тори, і фанатичні прихильники комуністичної ідеї, і ті,
хто дивиться на неї скептично, — все це буде віддзер
калюванням настроїв молоді і тільки при повазі до по
глядів кожного наша спілка зможе нормально розви
ватися.
На з’їзді можливі три варіанти розвитку подій і три
варіанти результатів роботи: консервативний із косме
тичними змінами, компромісний і радикальний. Найвірогіднішим і, на мій погляд, найбажанішим був би
компроміс, але все питання в тому, з яким ухилом бу
де компроміс —• чи компромісно-радикальний, чи ком
промісно-консервативний. Звичайно, можливий і варі
ант розколу, коли на базі ЛКСМУ або з тих, кого ви
турять з комсомолу, виникне кілька організацій. Але
я не хотів би розглядати цей варіант і робитиму все
для збереження єдиної організації.
На мін погляд, проекти Програми і Статуту ЛКСМУ
можуть бути основою для компромісу, правда, завадою
може стати Статут ВЛНСМ, де наша організація названа
тричі комуністичною. Та і там є слова «і соціалістично
го вибору», під якими можуть підписатись також ті, ко
го задовольняє доперебудовна модель соціалізму, і ті,
кого оільше приваблює шведсьна чи австрійська моде
лі. Я за те, щоб мирно співіснували.
Для нас теж пріоритетними є інтереси молоді, І саме
цим Інтересам треба підпорядковувати нашу стратегію
і тактику, програмні положення і практичні дії. Ми не
повинні забігати наперед паровоза, але І не маємо пра
ва плестися в «хвості історії*, не бачучи магістральних
шляхів розвитку людства.

Слід відповідно до «критично-позитивного ставлен
ня» до марксизму подумати над ідеєю конвергенції
двох систем. «Сумасшедшая» ідея, яку раніше оголо
шували буржуазною, а диваків типу А. Д. Сахарова ні
як не могли зрозуміти, тепер все більше пробиває со
бі дорогу, бо все очевидніше стає те, що немає зараз
того капіталізму, про який писали Маркс, Енгельс, Ле
нін і не може бути такого безриночного соціалізму,
який уявляли класики. То, може, відмовимось від вжи
вання всяких «-ізмів» і прагматично підійдемо до скла
дання програмних документів?
Чому той, кого в нашій спілці молоді приваблюва
тиме можливість займатися спортом чи туризмом або
можливість вирішити через МЖК для себе житлову
проблему, повинен бути обов'язково марксистом, а
інакше ми його за ідеологічними мотивами залишимо
за бортом або змусимо лицемірити? Крім цього, ми ж
приймаємо до спілки людину 14-ти років, коли серйоз
но говорити про сформованість марксистських чи немарксистських поглядів важко...

І
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Специфіка молодіжної організації полягає в тому, що
ми не можемо орієнтуватись на далеку
перспективу.
Людина, яка вступає в спілку в 14 років, повинна знати,
що вона від цього матиме в найближчі десять років. Як
що раніше в комсомол вступали, «щоб поповнити ряди»
передової радянської молоді, нотра будує комунізм, то
сьгодні треба орієнтуватися не на світле майбутнє, а на
сьогодення. Мироненко цілком слушно поставив епігра
фом до своєї доповіді на XXI з'їзді ВЛНСМ слова: «Бу
дущее и так принадлежит молодым. Ей нужно настоя
щее »>.
Але слід подумати і про наслідки відмови від терміну
«комуністична», про складну ситуацію, в якій опиняться
делегати-комуністи, і тому, можливо,
більш
підійде
компромісна назва організації. Щось на зразок «Ленінська комуністична спілка української демократичної
молоді» — ЛКС — УДМ і янщо в Москві не пройшла подзійна назва ВЛНСМ — ФДС, то щось подібне, можливо,
пройде в Києві.

Досить обережно і зважено слід ставитись і до фор
мулювань у наших програмних документах, які стосую
ться КПРС. Я думаю, що в Програмі треба відвести
окремий розділ «Спілка молоді в умовах багатопарІтійності». Причому, наголошувати на тому, що, закріп
люючи орієнтацію за тою чи іншою політичною пар
тією, ми позбавляємо себе свободи політичного ма-

невру. А що ми будемо робити, якщо завтра КПУ розколеться на кілька партій? Будемо виясняти, яка з них
більш комуністична? Неможливо уявити плідну роботу спілки молоді без
взаємодії і партнерства з КПРС у тих районах України,
де ця партія правляча. Але це не значить, що спілка
молоді не повинна співробітничати з органами дер
жавної .влади, там, де комуністи не користуються авто
ритетом у населення і, програвши вибори, опинилися
в опозиції.
Крім того, е нинішніх умовах, коли спроби диктату з
боку партійних органів ще не зжиті, треба прибрати з
наших програмних документів всі зачіпки для такого
диктату.
У реальній ситуації у стосунках між спілкою молоді
і КПРС все може бути. Є вже випадки, коли райком
комсомолу висловлює недовіру райкому партії там, де
у «ведмежих кутках» керівництво райкомами здійсню
ють консервативні сили, на виборах комсомольці і ко
муністи виступали як конкуренти (наприклад, в Кіро
воградському районі на собі відчув пряму протидію і
спроби дискредитації з'‘ боку парторганізації під час
виборів) — тому не слід програмно зв язувати дві
організації, а на місцях сідати за стіл переговорів і ви
робляти умови партнерства.

У нашому
(за
проектом)
«критично-позитивному»
ставленні до марксизму ми повинні сприйняти голов
не •— курс на всебічним розвиток людини. І відповідно
до цього переорієнтовувати всю свою роботу, громадську
думну. Адже ми, нарешті, зрозуміли: виховувати нам треба
не стільки самих себе, скільки виховувати у суспільстві
відповідне ставлення до молоді, її проблем, виховувати
бажання відкрити дорогу молодим у всіх сферах життя,
зняти всі дискримінаційні бар’єри.
(До речі, ми унікальна організація, яка навіть у дріб
ницях робить усе, щоб підірвати свій власний автори
тет. Не можу спокійно дивитися на стенд, який височіє
на самому видному місці критого ринну Кіровограда,
він носить назву «Комсомольці, що побували у медви
тверезнику»).

Ми повинні прийняти саме таку Програму, яка б роз
крила перед кожним вступаючим у спілку реальні пер
спективи, змогла захопити молодь реальними суспільнозначимими справами. Тоді буде і авторитет.
Думаю, нам слід сконцентрувати свої зусилля на
реалізації кількох найбільш значимих загальнонаціо
нальних молодіжних програм, прийняти на з’їзді комп
лекс цих програм «Україна-2000». (Програма «Україн
ська мова — молоді», яка б передбачала відкриття
курсів, гуртків, телеуроків, видання посібників і т. д,
силами комсомолу і тих організацій, з якими він спів
робітничатиме, для того, щоб молодь Східної та Пів
денної України змогла засвоїти державну мову, про
граму «Діти Чорнобиля», програму розвитку націо
нальної естради, освітню програму і т. д.). До такого
комплексу програмних дій додамо і комплекс вимог
щодо захисту прав молоді (від встановлення стипендій
студентам на рівні прожиткового мінімуму до захисту
гарантій прав людини в армії, пропозиції поступового
переходу до професійної армії, служби на території
нашої республіки).
Апарат райкомів комсомолу варто, думаю, формува
ти так, щоб він міг виконувати ці програми і вимоги.
Щоб там засідали не комсомольські функціонери, а
спеціалісти (юристи, економісти, соціологи тощо), здат
ні організувати соціально-економічні, інформаційноконсультативні, культурно-освітні служби райкому. Ко
ли ми розвинемо найрізноманітніші служби в інтере
сах молоді, коли будемо вкладати кошти в реаліза
цію різних молодіжних програм, розвиток матеріальної
бази молодіжних видань і т. д. — питання про влас
ність комсомолу стоятиме не так гостро.
Дійсно: власність комсомолу створювалася поколін
нями радянських людей, і було б недоцільно її зараз
розділити за принципом «всем сестрам — по серьгам»
чи розбазарювати на роздутий бюрократичний апарат.
Але треба нам гласно прозвітувати: яку власність має
комсомол і регулярно публікувати звіти в пресі про
раціональність використання коштів райкомами, обко
мами, ЦК комсомолу. В нових умовах недопустимо й
утримання монополії комсомольського апарату на
пресу. Певно, слід йти за шляхом перетворення облас
них газет, які зараз належать обкомам комсомолу, в
газети молоді Кіровоградщини, Черкащини і т. д. (про
міжними кроками можуть бути газети як органи об
ласного комсомолу або органи КМО).
Щодо республіканських газет, то доцільно було б
вивчити практику більшовиків на зорі існування партії,
коли, по суті, в партії існувало два керівних органи —
ЦК і редакція центрального органу (Ц. О.). Певно, на
з’їзді нам треба буде обрати чи затвердити керівників
наших республіканських газет і гарантувати їхню неза
лежність від апарату ЦК.

нриття і про зарплату комсомольських працівників, І І
1про рішення керівних органів, і про особисті якості я»-1
дерів, але не з нашої преси.
|

* Чи треба розпорошувати нашу спілку на окремі спіл- |
ки, асоціації..? Думаю, що треба, бо існує величезна
'різниця між інтересами та потребами різних груп мо
лоді.
Наприклад, наше республіканське товариство ««знан
ня» вже кілька років не може довести до кінця ідею
створення асоціації молодих лекторів республіки, пев
но, комсомол міг би взяти це на себе і ми б мали мож
ливість спиратися на талановитих молодих лекторів я
респсубліки.
Гнучка система організації спілки вимагає від нас то-|
го, щоб ми передбачили в Статуті можливість колеи-І
тивного членства. Зрозуміло, що при такому членстві |
треба брати певні зобов’язання і спілці (надавати по
ліграфічну базу, приміщення, якщо це господарчі
об єднання, то тільки при оподаткуванні, які
спілка
добилась у держави, туристське обслуговування і т. д.)
і організації, яка туди вступає (підтримувати рубіжні
цілі комсомолу, робити певні матеріальні відрахування). Хто може бути колективним членом спілки? Треба
відчинити двері і молодіжному політклубу, і спортивній
секції, і об’єднанню нумізматів, поетів тощо.
Звичайно, треба буде періодично проводити конфе
ренції учнівської, студентської, армійської і т. д. мо
лоді. Така широка і гнучка система організації нашої
спілки створить реальні стимули для вступу в неї до- і
сить широкої частини молоді. Причому, не тільки тієї, І
яку можна було б назвати політично активною (а такої І
не більше 10 процентів 81 д чисельності нашої спілки), І
а і молоді, яка готова проявити активність в різнома- |
нітних сферах життя.
Сьогодні серед частини комсомольських апаратних І
працівників (тих, хто каже, що він працює «на комсо- |
молі») з'явились дуже небезпечні настрої: під вигля-1
дом перереєстрації членів ЛКСМУ з метою позбави-1
тись від «мертвих душ», будь-якими шляхами позбави-1
тись від «непокірних», особливо тих, хто може претен
дувати на власність.

Тільки тоді мова йтиме про справжню гласність I не
залежність молодіжної преси, коли і засновник видання,
і Закон про пресу діятимуть в одному
напрямі.
На
скільки це потрібно, свідчать хоча б факти повної неін
формованості рядових комсомольців про справи спілки,
мінімум критики щодо наших лідерів. Сам, наприклад,
випадково дізнався із програми «Погляд», що доповідь
Мироненна ноштувала для комсомолу 105 тисяч карбо
ванців. А рядовий комсомолець постійно робить від-
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Викликає
аелиний
сумнів
розділ
X:
«Власність
ЛКСМУ» проекту Статуту, який майже всю власність
комсомольських організацій пробує узурпувати в ру
нах ЦК. А первинним, районним, місьним та обласним
організаціям лишити тільки право «повного господар
чого ведення щодо тієї частини власності, яка формує
ться на їхньому рівні» та обов’язок «самостійно відпо
відати за свої зобов’язання».
Секрет такої дивної централізації власності розкри
вається далі, коли мова йде про те, що колективні чле
ни ЛКСМУ при виході з нашої спілки права власності
не мають, але відповідацють за свої фінансові зобов’я
зання. Тобто ми створюємо фінансовий
хомут
для
незгодних і не просто хомут, а пастку — за борги пла
ти, а власність віддай.

На мій погляд, право власності повинне бути у ком
сомольських органів всіх рівнів: республіканський рі
вень (власність на молодіжне видавництво, республі
канські газети, будинок відпочинку, тобто на те, що
створювалось спільними зусиллями молоді республіки);
обласний (обласна газета, обласні молодіжні центри і В
т. д.); районний, міський, первинний (те, що сформо-І
вано на нижчому рівні).
І
Звичайно, може бути і змішана власність; республі- І
кансько-обласна, районно-первинна, міської організації ®
і окремих комсомольців на акціонерних основах.
А щоб комсомол не розпався, треба замість фінан
сової пастки створити реальну зацікавленість «нижчестоящих» органів у «вищестоящих», яким в умовах, ко
ли республіканські органи цілком залежатимуть
від
обласних, обласні від міських і районних, районні від
первинних (міняється вся піраміда взаємостосунків і
взаємозалежностей) доведеться не спускати вказівки І
«вниз», а самим виконувати їхню волю.
А
ми
декларуємо
відмову від централізму на І
словах, а власність пробуємо узурпувати в руках цент- І
ру, декларуємо вільний вихід з організації і плануємо *
обдирати як липку тих, хто захоче цим правом ско- |
ристатися.

* * *

Я спробував розкрити лише деякі аспекти свого ба
чення сучасної спілки молоді України. Спілки, яка змо- '
же спокутувати свої гріхи за ті роки, коли комсомольці
ламали церкви (тепер давайте допоможемо відновити
те, що колись поламали), забирали останні зернята в
голодному 33-му (давайте хоч морально очистимось,
створивши республіканську книгу пам’яті жертв штуч
ного голоду), коли були дрібненькими хлопчиськами на
побігеньках і славословили «вождів»; отримували таєм
но від молоді, яку кликали на подвиг, спецблага..
Все це можна пояснити тим, що комсомол віддзерка
лював час, пояснити можна, але виправдання може бути
тільки в негайній відмові від «тягаря
минулого»,
в
справжній роботі но «на комсомол», но на себе» а на
молодь. Тільки так можна повернути втрачений
зміст
словам — спілка молоді України.

Віктор ГРОМОВИЙ,
учитель історії, аспірант-соціолог, делегат
XXVI з’їзду ЛКСМ України.
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ТРЕТЯ СТОРІНКА

КОМСОМОЛЬСЬКА

ЩО ХОЧЕ СЕКРЕТАР?
Якщо сьогодні ми скажемо читачам, що ДРЛ
куємо розповідь про чесного продавця, викличемо з нього цілком зрозу
мілу в час всеохоплюючого дефіциту посмішку: хі
ба ще є такі?
Є, шановні друзі, є! Не
вина продавців, коли від
відувачі
магазинів
ну
просто таки роздратовані.
Дефіцит нині — все. І чес
ні продавці теж. От нам
я
фотокореспондентом
вдалося побачити і по-

спілкуватися
•
тихою, крали хлопчаки щось. За
приємною і миловидною вертала чи то з зошитами,
молодою жіночкою Юлією а чи а гумою. Не здійма
Ківчилою.
Працює зона ла крику, не «виховува
І
продавцем відділу канцто ла», просто — робила за
варів у «Дитячому світі». уваження.
Два роки працює. За цей
Що тягнуть речі люби
телі задарма поживитися,
час...
А далі поставимо три переконалися і того дня.
крапки і обійдемося без Дев'ятикласник СШ № 23
красномовних
висловів, Андрій Колісниченко по
без отих «старанно, доб цупив штани. Побачили.
росовісно...».
Скажемо Правда, не у відділі канц
інакше — працює спокій товарів. Однак, дізнав
но і тихо. Звичайно, при шись про цей випадок,
кро було, коли у її відділі Юлія засумувала:

ПРОПОНУЄМО... АБИ Ж НЕ ДАРЕМНО
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Коли а обідню перерву я зазігаз у кабінет завідую
чого ідеологічним відділом обкому комсомолу Анато
лія Стояна, той назіть не спромігся глянути з мій бік..
Працював над узагальненням пропозицій щодо внесен
ня змін у проекти Програми і Статуту ЛКСМУ. Дякуючи
його зусиллям, чергове засідання дискусійного політклубу і розпочалося з остаточного обговорення внесе
них змін.
Почали з визначення місця комсомолу. Цікавою, на
віть обгрунтованою з цього приводу, була суперечка
Ігоря Четвертака та Сергія Каракулінз (обоє — комсо
мольські працівники). В їхню жваву розмову втрутився
другий секретар обкому комсомолу Віктор Тюпа:
— Я думаю, що в першу чергу нам варто подумати
про місце комсомолу сьогодні, але водночас на забуваги й про завтрашній день.
Ще 8. Тюпа наголосив, що політику а комсомолі ррг
били і повинні робити політики. І робити її такою,' щоб
нвю користувалися, її сприймали.
Особливо активним у диспутах буз уже згаданий
Сергій Карзкулін. То він відстоював свою пропозицію,
що з Програмі комсомолу чітко повинна бути визна-

С.екр-ет«р

— Якби не побачили,
хто б залишився винним?
Звичайно, продавці.
Нема олівців, фломас
терів, чорнила для авто
ручок — теж, як каже
Юлія, винують продавців.
Всяке доводиться вислу
ховувати. Буває, дехто не
стримається,
відповість
на грубість різкіше. О,
тоді вже хоч з роботи ті
кай! Всяке трапляється. Та
це — на роботі.
8 громадському житті
теж не легше. Юлія —

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ

офгаиіЬвМ’Т «Дитячого соіЩо хоча зона, ЩО
хочуть її колеги по робо
ті бачіити в комсомолі?
— Перш за з се, — гов<о»ри^!а
Ківчила,
йо
го самостійність. Щоб бу
ла! організація така,
як,
гттрмнаймиі, Комуністична
портід, зоо якісь» інші пар
тій.
Од.ним словом, ми зро
зуміли, що Юлія
хоччга
для комсомолу самостіи-

ності» Думає, що XXVI
^*їзд ЛКС/А України вц*

правдас ЇЇ сподівання. Ти
у дівчини багато.

Найго

ловніше — це утверджен
ня ЛКСМ України з полі
тичну молодіжну партію
у республіці. Якій їй бути!
На це питання комсорг та
її друзі чекають чіткої
відповіді від з’їзду.
Ю. ЯРОВИЙ,
0. ГРИБ 5фото|г
спецкори «Молодого
комунара».

НАЗУСТРІЧ XXVI З’ЇЗДУ ЛКСМ УКРАЇНИ

ченя мета комсомолу, то разом із А. Стояном наголо.шував, що перш, ніж говорити про майбутнє спілки,
треба згадати й минула.
Олег Штадченко наполягав, щоб чітко сформулювати
політичне завдання комсомолу — відстоювати інтереси
членіз спілки на конкретних прикладах (МЖК, моло
діжні клуби, студії...). Ігор Четвертак теж висловився
за узаконення соціального захисту молоді, хоча про це
(правда, іншими словами) вже говорили секретар об
кому комсомолу Валентина Грабоза і відповідальний
організатор Кіровоградського міськкому ЛКСМ України
Ганна Антоньєва.
___ ,_______правом
,______автора
_______
Користуючись
і водночас як рядовий
комсомолець, висловлю свої думки з цього приводу.
. Обговорюючи проект Програми комсомолу респуб. ліки, були конкретні пропозиції взагалі вилучити з тек
сту речення, цілі абзаци, які мали декларативний ха
рактер типу: «Історична доля комсомолу складка і су
перечливе, з ній відбулося все пережита нашим наро
дом»...
Так от, під оті скорочення потрапили і такі слова для
вилучення: «відродження української національної нуль»

неухильна реалізація Закону про мови * Україн-

сьмій РСР». Ці слова знаходилися а розділі VI «Наші
лвіршочергоз завдання».
Приафо дуже прикро, що чиясь забудькувата в історм і чедоала рука зирішила це виключити з тексту і
гр'у-бо написала: «убрать». Ігор Четвеотак буз за те,
Ш'л -нищити З уродження української купьтуои». От
з тгкм, щоб залишити, як пропонував я, і «неухильне
ре^гчзу.ан-я закону про. мови в УРСР» майже асі непого-дкувалися, мотивуючи, що закон є закон, тоні зро«уамиїо, що повинен виконуватися. Але як він виконується, ми знаємо...
‘5уду пе?э"о,|дати
пропозицій, змін, «кі зи1"”
■сіровоградці при обговоренні проектів Про
грами . С тут угу комсомолу республіки. Якщо хтось із
захоче пэо цв- ді,нвтися конкретніше - мерніД° в'дділу ідеології. Мені ж
Д
Д одн® ~ разом 31 своїми товаришами по
буду- зоаховані
Ю- ДЖЕРЕЛЬНИЙ,

І

_ __________ —_ —„__________________

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА

Хто

І

спритніший
на доріжці

І

спринту

•

9 ЧЕРВНЯ 1990 РОКУ

Традиційне військово-спортивне свято на
честь 45-річчя Великої. Перемоги відбулося
у технікумі механізації сільського господарства. У ньому брали , участь і хлопчики, і дів
чатка. Ті, хто вже відслужив у лавах Радян
ської Армії, і ті, на кого доля солдата ще че
кає. ^.вято це проходило, як проходять подіб
ні свята у різних навчальних закладах. Справа
не а тому, що вони схожі між собою, а у то
му, що кожен' із учасників військово-спортив
ного свята у технікумі механізації сільського

•

«МОЛОДИЙ КОМУНАМ

*°НаКИ ’ Д,ВЧаТа- п₽°
а»«е «шлогосподарства знає, що це його езято, що> тут
він може показати на що здатен. Тому йі на
магалася кожна група довести не лише свое ие^'в_ЯТ' у
була присутня голова обму улюбленому викладачу 3. Г. Гниденку. а й
«« «ХхпвА ран,в -Горту т- ф Хомінська,
всім, хто, можливо, має сумнів, що сприадт і
гімнастична стінка підвладні лиш йому. А «по лмьикм словом,’ побаж;;щ;Г-Х7о£;^
везло» групам М-15, М-11, М-31, які зайшли
пам’яті
п™ тик, ..
..'1™ кого
ЯТ! про
на честь
відповідно I, II і ill місця. На тому, що сэм8 РОГИ з житті і пам
Учить тРуба, Хвилиною мовчання
ці групи були найкращими, зійшлися
вс7. попсуй:
Дипломи і безкоштовні поїздки в Умань, Кор- т<ся а пчлн\ЛвПИ ч?сть, хлоп’ятвм, що назчаV т2*н»«умі, і для яких останнім
сунь-Шезченкіаський^ на Хутір Надія — це
звичайно приємно. Та не пише за нагороди зипообуванням стаз Афганістан.
Наш кор.

і
»
І

?

СВІТЛОВОДСЬК НА ФОНІ
йкуменою, нагадає

мо, прийнято назива
О
ти обшири земель, насе

лених людьми. За висло
вом Екзюпері — «землю
людей». А об’єктом... Як
дещо несподівано «від
крив» для себе автор цих
рядків — ту ж таки землю. Навіть у документах,
на захист
спрямованих
природного середовища,
прозивається вона, матінка наша, «об’єктом»,

І

«...Одним з таких об’єк
тів є заплавно-острівна
система Дніпродзержин
ського водосховища на
ділянці
ГІсло-Ворсклянського міжгирля. Цінність
її полягає в тому, що во
на є природним біофільт
ром Дніпра на цьому від
різку русла, функціоную
чи як свого роду природ
на «нирка». Дендрологія
островів сприяє форму
ванню гніздових колоній
багатьох
видів
чапель.
Мілководдя й піщані коси
із затопленим колись лі
сом забезпечує розвиток
колоній багатьох
видів
крижня, куликів,
чайок.
Тихі лагуни, затони й ста
риці являють собою не
рестилища, є середови
щем Існування для водя
ної папороті «Сальвія пла
вуча». Цей вид занесено
в Червону книгу УРСР...».
(З доповідної запис
ки про
необхідність
створення заповідни-

ка республіканського
значення,
написаної
інспектором Онуфріївського
районного
держкомприроди Сер
гієм Яловим на адре
си відомчих
вище
стоящих органів).

Вперше про задум ство
рити такий заповідник (до
нього мала б увійти й при
бережна зона Онуфріївського району біля сіл
Успенки та Деріївки) ме
ні довелося почути при
близно півроку тому. Ци
тована вище записка да
тована ЗО березня ц. р. А
пов’язана з цим Історія з
очисними спорудами міс
та Світловодська почала
ся давно і продовжується
до цього дня.
Отож, від часу закла
дання міста стоки Світло
водська надходили на по
ля фільтрації. Від цього
зі зростанням міста му
сили відмовитися. Зросла
кількість небезпечних для
людини
й середовища
потребувала
відходів
очисних споруд. Отож на
замовлення
економічно
потужного заводу чистих
металів інститут «Укрводканалпроект» запроекту
вав ці очисні. 15 років
тому будівництво розпо
чалося.
Давно помічено:
ску
пий платить двічі. Обрав
ши «економічне» рішен
ня — зводити очисні на

місці колишніх полів філь
трації (мовляв, аби не ру
бати лісу),
проектуваль
ники
з будівельниками
геть випустили з виду
дрібненьку деталь: куди
ж побіжать щоденні сто
ки тоді вже чималенько
го міста... «Побігло» (і не
раз) все в той же «зеко
номлений»
ліс, чимало
гектарів якого було
за
топлено й загинуло.

Тим
часом зростання
молодого красивого Світ
ловодська на фоні всіх
цих подій продовжувало
ся. Загибель лісу стала
передісторією безславної
історії очисних міста ме
талургів. Трубопровід ні
бито очищених (чому так
— про це далі) стоків
проліг, за
узгодженням
із Кременчуцьким міськ
виконкомом, через с. Сад
ки Кременчуцького райо
ну. Це якраз те
місце,
куди виводяться стоки ці
лого
ряду підприємств
промислового Кременчу
ка (заводів
«Дормаш»,
вагонобудівного, білкововітамінних препаратів), по
бутової каналізації.
— Коли будували очис
ні, — говорить В. Маховський, голова районного
комітету по охороні при
роди, — то робили це не
найкращим чином.
Зо
крема,
колектор, який
проходить через Садки,
виконали з порушенням

ВЛАСНИХ

норм, що
будівельних
ледве не стало причиною
трагедії: труба просіла,
створилася небезпека її
прориву, а це могло при
звести до знесення при
наймні кількох
ближніх
хат... На щастя, до цього
не дійшло, але затоплено
брудом криниці. Місцеві
мешканці жаліються в усі
інстанції, завод чистих ме
вишуталів безуспішно
кус способів виправити
становище...
Ситуація,
змальована
Петрови«
Володимиром
критична.
чем,
справді
Але цим далеко не ви
черпуються всі біди, по
в’язані із непродуманістю
(м’яко кажучи) будівни
цтва та експлуатації очис
них Світловодська. Річ у
тому, що стоки, які над
ходять на ці споруди з
вмістом
підприємств, за
компонентів
шкідливих
перевищують
набагато
гранично допустимі кон
центрації (ГДК).
Візьмемо ось хоч би й

акт, складений 23 квітня
ц. р. комісією в складі голови Кременчуцького мі
ськвиконкому по охороні
природи В. Городецької,
інспектора комітету Т. Дво
рової та В. Маховського
в присутності головного
інженера заводу чистих
металів І. Павловського,
начальника
комплексу
очисних споруд м. Світ-

СТОКІВ

...Повернімося тепер до
ловодська В. Спіріної, Індумки про створення зга
спектора Світловодськоданого на початку запо
го виробничого управвідника. І уявімо собі його
ління водно-комунальноперспективи — адже всі
го господарства С. Саоці неочищені стоки із де
довничого. Згідно
акту,
сятикратним
понаднор
завершення
пуско-наламовим вмістом отрут те
дочних робіт планується
чуть — так, такі — прямі
до 1 липня ц. р. (це про
сінько в благословенні во
довжується вже принайм
ди Дніпродзержинського
ні рік). Досі не налагод
водосховища, які омива
жені аеробний стабіліза
ють унікальні острови, до- |
тор, секція аеротенка, насі ще населені унікальни- |
мулоущільнювач, вторин
ми птахами... Тим часом з
|
ний відстійник. А ось за
велетенської труби,
яка В
документований
вміст
проходить через с. Садки, Ь
шкідливих компонентів у
щодня непомітно {бо ні- п
стоках, які надходять на
нець труби знаходиться на |
очисні: заліза — у 5—23
дні) вливаються у водо- І
рази вище норми; міді—
сховище ТИСЯЧІ ТОНН ОТ- І
у 4—50 разів; нікелю — у
руєних ВОД. Вбивчий «ЄКС- І
2 рази; хрому — у 5 ра
зів. Названо й винуватців
перимент» над живою ще В
такого становища. Це за
природою протікає тихо й |
води «Спецзалізобетон»,
без ускладнень. Експери- |
чистих металів, виробни
мент не пише над птаха- |
че об’єднання «Олімпік»
ми, рослинами, а й над |
та інші. Причини? Вони—
людьми. Бо перепинений |
у невідповідності роботи
Дніпро в районі неісную- 1
станцій нейтралізації тех
чого
заповідника — це 1
нічним вимогам. Між ін
все-таки «земля людей», ‘
шим, штрафи, які мають
які там живуть, але аж ні
накладати на порушників
як не «об’єкт» для експе
контролери водно-кому
риментів відомчих «вре- /
нального
господарства,
менщиків». Кого ж вони І
мають надходити зовсім
намагаються
обманути,
не в міську касу... Акт же
вихлюпуючи СТОКИ 3 Міро- І
про прийняття в експлуа
воградщини на території |
тацію недіючих досі очис
сусідньої Полтавщини? Хі- ||
них підписаний «відпові
ба самих себе.
дальними працівниками»
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
два роки тому, і головою
Світловодського міськви
Онуфріївський район —и
конкому в тому числі.
Світловодськ.
й

Рту
«Продаєця хата», «Беру на квартиру дєвочок», «Зніму
кімнату»... — і раптом серед цих типових для всіх
усюд рукописних афішок помічаю на стовпах і стінах
об’яви суто олександрійські: «Мітинг протесту проти
полігону токсичних відходів». Чула про такий об’єкт, а
що воно конкретно — поняття не маю. Ще коли той
мітинг, а місцевий «білий дім» •— ось він, поряд, там,
напевне, розкажуть,
Там різні люди на різних поверхах на різні лади обу
рювалися: «І без того онкозахворювань у нас найбіль
ше», «Мало диму й газу, то ще й ця напасть», «У ліс
уже страшно ходити — так і дивися, що радіоактивний
їжачок із кущів вилізе»... Невдоволення, однак, криста
лізувалося не в конкретну адресу компетентного спе
ціаліста, а в дружелюбне, але непевне: «Спитайте в твкого-то, бо ми не знаємо». По дорозі з одного кабіне
ту в інший назбирала трохи інформації: десь під Пантаївкою чи Диківкою, а може, й під Куколівкою зби
раються складувати невикористані чи зіпсовані міндобрива і віджилі люмінесцентні лампи (їхнє мертвотне
«денне світло» породжується токсичною ртуттю).
Про голову місьнплану Ю. І. Гусана нарешті почула,
що «він точно снаже». І справді, Юрій Іванович, попе
редньо уточнивши по телефону, повідомив достовірні
(як пізніше виявилося) дані: рішення облвиконкому № 45
від 7 лютого 1989 року. «Це справа області, де будува
ти, а ми тут ні при чому. І в Олександрійському райви
конкомі вам те саме скажуть».

Шукай кінців у Кіровограді, значить. Знайшла, Це рі
шення йменується «Про будівництво полігону по зне
шкодженню та захоронению токсичних промислових
відходів». Короткий зміст: шкідливі відходи життєдіяль
ності підприємств часто вивозяться на міські звалища,
забруднюють воду, повітря, грунти. «Хвостохранилища»
и «шламонакопители» —• так у тексті, — куди теж вмі
щується ця отрута (названо хром, нікель, кадмій, ртуть,
компоненти бензолу) не нормативні. Виконкоми не ма
ють даних про кількість і класифікацію відходів, отож
із пайовою участю підприємств-«виробників» відходів

слід побудувати полігон для знешкодження. Замовник
проекту — ВО «Червона зірка». Місце повинні знайти
архітектори, агропромисловики і природоохоронці...
Очевидно, в процесі пошуку цього місця Олександ
рійський район десь прозвучав, коли мітингували саме
там. В облвиконкомі А. П. Рудик показала стос листівпротестів із Олександрії.
Із кіровоградських коридорів влади мене перепра
вили до голови обласного комітету з охорони природи
П. С. Терещенка.
— Варіантів розташування полігону було 18, — пові
домив він. — Остаточно нічого не вирішено, ще й про
екту нема. Нове підприємство не буде могильником.
Відходи з підприємств нашої (І тільни нашої) області
нейтралізуватимуться; з деяких виділятимуться
цінні
метали й переправлятимуться на
Інші
підприємства.
Частина йтиме як вторсировина для будматеріалів. Те,
що не піддаватиметься знешкодженню, зберігатиметься
в зовнішніх контейнерах (не під землею), пони не зна
йде застосування.
Загалом область видає цих відходів 20 тис. тонн за
рік, і викидають їх зараз куди попало.
•— Які заводи дають найбільше технічних відходів?
— У Кіровограді — «Червона зірна», «Радій», «Друкмаш», «Ера». «Гідросила», «Сегмент». «Пуансон» зі Зна
м’янки...

Хвилиночку! Знам’янка. Минулої осені я провела
кілька незабутніх годин у лісі біля цього міста. Стільки
різних грибів не стрічала ніколи й ніде. Деякі хоч на
малюнках бачила, а перед присипаною листям кана
вою охнула: там росло щось сюрреалістичне. Форма—
як у відомих усім лисичок. Габаритами — столове блю
до доганяє (сантиметрів 25 у діаметрі). Колір — чор
нильно-фіолетовий!
Канава та була штучного походження, І в ній валяли
ся предмети, що нагадували задню стінку телевізора
чи радіоприймача. Ці штуки, очевидно, й вигодували
«лисенят» до слонячої маси.
Хоча, можливо, то є відомий ботанікам нормальний
вид грибів, все одно зібраного по сусідству з такими
підозрілими осколками їсти не хотілося. Навіть звичайні
рум’яні сироїжки після цього якось поблякли...

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

•

9 ЧЕРВНЯ 1990 РОКУ

•

До речі, одна з версій розміщення полігону—Субот*
ці Знам’янського району.
Але продовжуємо слухати Петра Степановича:
— Олександрійські «Етап», завод підйомно-транспорт*
ного обладнання, світловодські «Калькулятор», «Олімп»,
заводи твердих сплавів і чистих металів...
Полігон повинен буде прийняти і «дари» полів, а не
тільки цехів. Тобто невикористані чи зіпсовані агрохі
мічні речовини. Ви тільки подумайте: стільки підпри
ємств по виробництву туків
отруюють
середовище:
скільки витрачається грошей
на перевезення
їхньої
продукції на поля; скільки цих гербіцидів, пестицидів,
інсектицидів і т. п. гилять у землю і як ми потім завдя
ки цьому мордуємо себе нітратами — і зрештою вияв
ляється, що цього добра ще й зайвина! Ще треба вики
нути 20 мільйонів нарбованців, аби його утилізувати!
Такий-от кругообіг фінансів та хімелементів у природі...
Дівати і якось переробляти й знезаражувати погань,
яку видає нам індустрія, звичайно, кудись треба. І, яс
но, не жбурляти в яри чи кущі, а концентрувати в спе
ціальних безпечних місцях. Кожен, проте, не хоче, аби
цей гембель був у нього під вікнами. Чи в тому гаю. де
він квіти збирає. Чи в тій балочці, де пасе норову. Чи
біля тієї річки, де купається. Тому, що кожен знає, що
таке Чорнобиль. Там мала бути стократ більша надій
ність, і то рвонуло, а що вже говорити (знаючи нашу
практику), про неядерні підприємства...

На екологічному мітингу в Кіровограді завідуючий
відділом радіологічного контролю санепідемстанції В. І.
Чаплигін (як і мені —- П. С. Терещенко) заявив, що ра
діоактивних речовин на полігоні не буде. І додав, що
саннагляд не дасть дозволу на спорудження цього
об’єкту, поки делегація не виїде у Фінляндію, де є ана
логічний безпечний завод, не роздивиться там усе як
слід і поки наші проектанти не дадуть гарантій, що за
вод буде нешкідливим для середовища...
Оглянемося довкола. Є у нас щось такого ж рівня і
якості, як у згаданій Фінляндії? Куртки, чобітки, плаття,
сир «Віола»? Ви мене зловтішно обсмієте за таке пи
тання! Подібного (ширвжитку, дрібничок) і близько не
ма. А гігантський завод подужає вийти на фінські зраз
ки? Ви в це вірите!

П’ЯТА СТОРІНКА

«НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА
В КІРОВОГРАДІ»

СЬОГОДНІ МИ ПУСКАЄМО У СВІТ перший після
ПЕРЕРВИ ВИПУСК НАШИХ СТАРИХ І РІДНИХ «ВІТ
РИЛ». ВИ СУМУВАЛИ ЗА НИМИ? МИ ТЕЖ. ТОЖ, НЕ
ХАЙ НАДИМАЮТЬ НАШІ ВІТРИЛА НОВІ ВІТРИ, НОВІ
ДУМКИ І СПОДІВАННЯ. А ДОПОМОЖУТЬ ЦЬОМУ ВА
ШІ ЛИСТИ З РОЗДУМАМИ, ПРОПОЗИЦІЯМИ. ТІЛЬКИ

СКОРОТИТИ
РАЙВНО?
Щодня у кримінальній хроніці повідомляється
про злочини, скоєні неповнолітніми. Наші учні
не мають де провести вільну годину і збираються
де прийдеться, часто в підворітні чи в підвалах,
Отже, для боротьби із злочинністю серед уч
нів, органи народної освіти повинні організувати
заклади, де б діти могли цікаво, змістовно про
водити свій вільний час. А вихід з духовної кри
зи молоді починається з рідної мови, вивчення
культурної спадщини краю. Зараз у пресі піднято
питання про те, що немає потреби ділити неве
ликі міста на райони. Я цілком погоджуюсь із та
ким твердженням.
Після війни у Кіровограді було тільки міськвно
і нас, двоє інспекторів з університетською осві
тою, контролювали і допомагали в навчально-ви
ховній роботі 33-ом школам міста. Треба скоро
тити райвно і гроші, які ідуть на утримання шта
тів, виділити на будівництво клубів, спортзалів
для учнівської молоді.

ТОДІ «ВІТРИЛА» БУДУТЬ
ЛИВІ. ЗАПРОШУЄМО НА
НІШНІХ І ВЧОРАШНІХ,
КІВ. ФІЗИКІВ І ЛІРИКІВ.
ЛИВОГО ПЛАВАННЯ!

БИСТРОХІДНІ ТА ПРИВАБ
БОРТ ШКОЛЯРІВ СЬОГОД
РОМАНТИКІВ І ПРАГМАТИ
ПОБАЖАЄМО Ж СОБІ ЩАС

РЕЗОНАНС

З великою втіхою прочитав у № 17 за 28 квітня статтю справ*о сподвижника і вболівальника за створення Національної шко
ли а Кіровограді В. Каюкова. Дуже добре, що ви маєте сміливу,
активну позицію і публікацією статті будите увагу громадськості
ЩОДО проблеми відродження духовності. Започаткування
націо
нально» школи це і є створення перепони цинічному нігілізму та
кевігласному безпам ятству, які роз’їдають душі нашого підростаю
чого покоління. Хай же керівники народної освіти прокоментують
ЦЮ ініціативу.
А. ГАНДРАБУРОВ.

кіровоградським район.
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ЗАГОТОВКИ ДЛЯ КАПУСНИКА
— Професоре, поставте мені, будь ласка,
трієчку!
— Рука не піднімається...
—• Ну давайте я її сам поставлю!
* * *
— Професоре, можна я буду відповідати
без підготовки?
— Дозвольте, шановний, але ви вже біль
ше двадцяти хвилин готуєтесь!
— Так, але я все одно так нічого й не
згадав!

Куди біжиш?
На екзамен!
Так екзамен був вчора!
Тому й біжу!
* * *
— Доведеться вам прийти наступного
разу.
— Ви гадаєте, наступного разу я буду
знати більше?!
— Не думаю, але, можливо, ви вже не
будете таким розумним...
—
—
—
—

О. ПРОЦЕНКО,
відмінник народної освіти УРСР.

ДО СОЛОВ’ЇВ...
— Куди поспішаєте? Он хмара надходить! — за
стерігала молодиця, що поверталася додому.
Дощ полякав лише для годиться,
зашипівши
поодинокими краплями в полум’ї вогнищ, на яких
уже булькотіла наша.
— Справжня козацька! — хвалилися кашовари,
переважно хлопці.
Дівчата ж порядкували «у хатах» — затишних
галявиннах. огороджених
колами
різнобарвних
стрічок, що оперізували крайні дерева.
Нєвдоезі в чарівному нуточну Чорного лісу, де
вже вкотре відзначала день народження піонерії
шоста шнола, заясніло казкове традиційне містеч
ко, з десяти «садиб».
— Саме стільки у нас класів піонерського ві
ку, — пояснили діти.
Поки домлівали каші, нагадуючи про себе дух
мяними пахощами, на галявині головного вогнища
змагалися співаки, танцюристи, казкарі, гуморис
ти. Особливо сподобалися усім виступи п’ятиклас
ниць І. Ігнатьєвої, О. Андреевой О. Гуляєвої, які
тепло, пронинливо проспівали дві пісні, зокрема,
«Музыка нас связала», семикласників В. Голубовського та С. Азарова, що виконали пісню «Літо»
під акомпанемент гітари, восьмикласниці Н. Нікітіної, яка виступила з гуморесками, танцювальної
групи третьокласників, що виконали танго.
По-різному виявили свою гостинність юні госпо
дині. Зустрічали хлібом-сіллю, візерунками зеле
них спецій принрашали кашу, пригощали домаш
нім квасом, узваром.

В. ОСТРОВЕРХОВА.

м. Знам'янка.

ЛАМБАДА
Ветер нам принес песню из далеких жарких стран,
Там, где царство грез, пляжи и бескрайний океан.
Ветер виноват в том, что, ритм подхватив,
Он по свету развеял мотив.
И чарует он, как тропический сон.
Подпевает нам аккордеон...
Ах, ламбада-ритм! Снова нам и снова повтори!
Ах, ламбада-ритм! Будем танцевать мы до зари.
Пальмы и цветы, и луна, и мечты
В этом танце сопутствуют нам,
Жажда красоты... Ах, ламбада, где ты?
С нами вместе поет океан.
(Русский текст Т. ВЛАДИМИРСКОЙ].
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Пора літньої сесії — час, коли студенти «бе
руться за розум» і потроху задумуються, для
чого вони ходять до інституту, Час, коли після
довгого спокою відчувається деяке пожвавлен
ня і починається інтенсивний процес надолу
ження прогалин у знаннях, а фактично — ви
вчення заново всього матеріалу. Сесія — дватри тижні, які з успіхом замінюють півроку на
пруженої праці викладачів.
Чи потрібна сесія взагалі? Чи не краще бу
ло б переводити студентів із курсу на курс, вра
ховуючи оцінки протягом семестру? Можливо,
саме завдяки цьому у студента виникне потре
ба постійно поповнювати свої знання, тим біль
ше, коли від цього залежатиме стипендія?..
Думки студентів нашого вузу:
«Екзамени не потрібні, — вважає третьокурс
ниця факультету російської мови і літератури
Світлана Волощук, — адже вони ніякою мірою
не можуть показати справжнього рівня знань.
Це — лотерея, де можна витягнути щасливий
номер або ж навпаки. Крім того, немалу роль
відіграє суб’єктивна думка викладача, його став
лення до того ми іншого студента...». «Не існує
такої людини, яка б знала все, —— говорить май
бутній історик Сергій Шевко, — і при бажанні

НА
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можна завалити кожного. Навіть якщо викладач
буде приймати іспит, незважаючи на власні сим
патії, це ще не гарантія від несправедливості.
Наприклад: студент старанно працював протя
гом року, систематично готувався до практич
них знань, читав додаткову літературу, а йому
випадає питання, до якого він менше підготов
лений. Результат— нижча оцінка. Вона, звичай
но, справедлива, але нею оцінюється не весь
курс, з якого складається іспит. Буває і навпаки:
той, хто нічого не робив протягом семестру,
одержує фальшиву «п’ятірку», діставши щасли
вий білет. Немає ніякого стимулу навчатись
постійно. Достатньо за одну ніч перечитати під
ручник і сподіватися на щасливий випадок. На
мою думку, це «школярство» нікому не потріб
не. Екзамени треба відмінити і замість них
ввести залікові колоквіуми після кожної про
йдено? теми». Дівчина з факультету іноземних
мов ие схотіла назвати свого прізвища: «Недав
но у нас у вузі дозволили вільне відвідування

грамі. І що характерно, найзлопам’ятніші саме
ТІ викладачі, лекції яких нецікаві і нічого ново
го не дають. Тому я категорично проти екзаме
нів». Думку про те, ідо екзамени не потрібні,
поділяють студенти педінституту Лариса Коно
валенко, Олександр Руденко, Світлана Олексієнко, Тетяна Гусєва та інші. Більшість із опи
таних мною студентів зізналася, що йде на іспи
ти з почуттям страху.
Думки викладачів:
Олексій Дмитрович БРАЙЧЄНКО: «Екзамен
потрібен. Ті знання, що студенти одержують на
лекціях і на практичних заняттях, часто мають
розрізнений характер, Ае Увага сконцентрована
на одній або кількох проблемах, що розгля
даються більш детально. Рівноцінно і послідов
но вивчати весь курс немає змоги за браком
часу. Підготовка до іспиту повинна системати
зувати ці знання і об’єднати їх в одне ціле. Що
стосується оцінок на семінарі, то я ставлюсь до

лекцій. Але деякі викладачі цього не хочуть ви
знавати і^Ьотім на єкзвааєні роблять усе мож
ливе, ид<?7 студент, який не ходив
на
лекції,
одержав незадовільну оцінку, навіть коли його

них дещо скептичну. Но практичних
заняттях
студент може кор^'їуватися конспектом, і ви
кладачу важко вияВити його справжні знання і
розулиові здібності. Було б чудово, якби іспит

Іван Омелянщзмч БУБЛИК.'^За таких умов, в
яких ми зара-^Ивацюємо, емамен
погрібний.
Його можна
відмінити, якби на кожного
викладача припадало не більше десяти студен
тів. ицо дело б змогу основну увагу приділяти

приймав той викладач, що веде семінарські за

індивідуальним заняттям.

знання повністю відповідають навчальній про

няття, але, на жаль, сьогодні це просто немож
ливо...».
Леонід Васильович КУЦЕНКО: «У нас на філо
логічному факультеті впроваджується так зва
ний «метод занурення», коли викладач протягом
кількох тижнів повністю вичитує свій курс і зра
зу ж приймає екзамен. Після того, як студенти
складуть його, вони «занурюються» в інший
предмет і т. д. Це дає позитивні наслідки, але
разом з тим виникає і багато ускладнень. Крім
факультетських кафедр, є ще й загальноінсти
тутські, робота яких не завжди узгоджена з на
шим навчальним графіком, а тому ми змушені,
складаючи розклад, враховувати також і їхні ін
тереси, а це не дає змоги використати прогре
сивний метод на повну силу. Було б прекрасно,
якби кожен факультет мав хоча б по одному
викладачу загальноінститутських кафедр, котрі
повністю підпорядковувалися б тому плану, що
ми розробляємо на себе...».

Взагалі я за блочну

систему, коли студенти після кожної вивченої
теми складають залік. Зараз в інституті багато
баласту. Ця система дасть змогу позбутися його.
Наприклад, якщо студент не склав заліки з двох
«блоків», я маю повне право ставити питання
про його відчислення. Таким чином у вузі зали
шаться лише ті студенти, які прийшли до інсти
туту набувати знання, а не бити байдики. Вва
жаю, що кожен студент ще на першому курсі
повинен отримати повний список тем, які він
буде вивчати протягом усього навчання у вузі.
Крім обов’язкових предметів, мають працюва
ти факультативи, де студенти за бажанням змо
жуть оволодіти іншою спеціальністю або ж по
глибити знання в окремо взятій галузі. Думаю,
що добрим стимулом для потягу студентів до
знань було б уведення платного навчання. Якщо
людина заплатила, то вона мусить учитися,
інакше навіщо їй витрачати кошти? За рахунок
держави повинні утримуватися лише діти з ма
лозабезпечених
Питання «Бути чи^р бути сесії?»
відкритим.
*

-----------------------АА

лишаться

О БОНДАР.
кореспондент годім «Радянський сту
дент» Кіровоградського педінституту.
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Шановні Дівчата! Ми розуміємо, що ди
витися на оголених жінок і фільми на зра
зок «Одного разу в Америці» та «Малень
ка Віра» вам неприємно тому, що ви ніколи
нічого подібного собі не дозволяєте. Ні
якого пляжу, ніяких обіймів. Але в своєму
обуренні ви трохи образили кінематограф.
Він постійно видає зразки тієї цноти, яка
вам до вподоби. Візьміть індійські фільми,
їхні герої у чому на роботу ходили чи на

К ДУЖЕ незадоволені надрукованою у

КІНЦІ травня в Тер*
нополі пройшла рес
публіканська студентська
комсомольська
конфе
ренція.
в якім
брали
участь і кіровоградці. До
кладніше про цей форум
розповіла нашому корес
понденту секретар обко
му комсомолу Людмила
ЄГЕЛЬСЬКД:

У

— На конференції було
250 делегатів, серед них—
делегати XXVI з’їзду ком
сомолу України від вузів
і технікумів. Мета зібран
ня — організувати раду
студентів у рамках ком
сомолу, вибрати членів
ЦК ЛКСМУ від вузів і се
редніх навчальних зздяа»

дів (квота для студентів—
7 чоловік), створити фонд
допомоги студентам, із
цього всього вирішено
лише питання про фонд.
ЦК
комсомолу
зробив
перший внесок; 100 тис.
крб.

— Є вже спеціальний
банківським рахунок!

— Поки ЩО НІ.
— Хто вноситиме
гроші!

туди

— Думаємо, Укрлрофрада, Мінвуз, інші бажаю
чі організації,
приватні
особи.

Щодо студради.
Вона
потрібна для того, щоб
захищати інтереси
сту
дентів у «верхах».
Були
пропозиції створити* а) ра
ду зі студентів-комсомольЧ«в; 6) зі студентів з різ
ними політичними погля
дами; а) асоціацію сту
дентів
за професійними
ознаками; г) спілку сту
дентів при Верховній Ра
ді УРСР (це була особли
ва думка 23 чоловік). Ми
голосували за перший ва
ріант, але не пройшов
жодний, не набрав 50%
+ 1 голос.

Конференція прийняла
звернення до Верховної

Ради УРСР, де поставле
но вимоги розширення
самостійності навчальних
закладів,
вдосконалення
навчально-виховного про
цесу, поліпшення студент
ського побуту. Створена
спеціальна група, котра
контролюватиме виконан
ня цих вимог. Коли вони
не будуть виконані до
1 вересня ц- Р-/ то в 20-х
числах вересня планується
загальнореспубліканський
студентський страйк.
— Ви схвалюєте цей за
хід!

— Підтримую,
виходу немає.

іншого

— Скажіть, будь ласка,
про вимоги студентів кон
кретніше.
— Вони хочуть підви
щення стипендій, 50-процентної знижки ціни квит
ків на театрально-видо
вищні заходи, цілорічний
проїзд у транспорті за
півціни,
добровільність
сільгоспробіт і студзагонів, автономії вузів, виді
лення з місцевих бюдже
тів грошей на гуртожит

вашій газеті заміткою про фотовистав
М
ку Дмитра Зюбрицького. Ми впевнені, що

чоловікам подобаються знімки голих жі
нок, але, дорогі чоловіки, нам дуже со
ромно перед своїми батьками, братами,
хлопцями. Під назвою зображення краси
жіночого тіла з’явилося безстидство, без
глуздя дівчат, які продають за гроші свою
совість, які соромлять інших жінок. Ді
йшло до того, ЩО чоловіки зрілих років, не
соромлячись своїх дітей, обклеюють зу
пинки рекламними афішами «Еротика в
живописі». Коли ми на зупинці здирали
наклеєну Зюбрицьким афішу із зображен
ням голої жінки, то знайшовся молодик,
який запитав нас: «А що, вже не будуть
показувати голих баб»?
Навіщо а кінотеатрах міста з’являються
такі кінострічки, ян «Колись у Америці»,
«Маленька Віра», «Пляжні дівчата» та бага
то інших? Чого вони можуть навчити моЛ0ЯХ?
Цих *імостр‘чках зображено
чисту, вір у, сором язливу любов чи пова
гу? І тому, коли повних дві години бачать
голі зади безсоромних жінок, у юнаків
з являється думка, що всі дівчата та жінки
нахаонь безсовісні, безчесні. І все частіше
чути звернення до дівчат «корови, кози»
та інші.
Шановні наші чоловіки, чи була у вас
думка
а що, коли з’явиться фотокон
курс під назвою «Містер фото-90» і ваші
колеги будуть на знімках виставлені з пое-

ною вашою прикрасою? Поважайте
нас
трохи. Ми дуже вас просимо випроваджу
вати з нашого міста таких гостей, як Зюбрицький, та художників Еротики.
Віднесіться до нашого листа з повагою,
а не як з гумором.
ДІВЧАТА.

кухні поралися, у тому й спати вклалися.
Все, крім обличчя, рук і п’ят, зашторено,
застібнуто й замасковано. Закохані у кра
щому випадку руки на плечі один одному
покладуть. Ніяких поцілунків для них не
існує. Жінка в купальнику — надзвичайна
подія.
Але як і на сонці є плями, так і ці зраз
кові стрічки не вільні від недоліків. Іноді
героїні, включаючи немічних бабусь, одя
гаються так, що все заховано, а півживота
надворі. Просимо не картати їх за розпус
ність. їм просто нестямно жарко — зими
у Індії немає.
За роздягнених «місіс»
платять гроші
безсоромні мужчини, а хто ж із таких дів
чат, як ви, віддасть кровного карбованця
за споглядання не завжди потужних чоло
вічих торсів чи волохатих ніг? Тому пропо
нований вами конкурс «Містер фото», га
даємо, приречений на фінансовий крах...
«ВІТРИЛА».

ки.

— Як
страйк!

проходитиме

— Це ще треба визна
чати. Скоріше всього це
буде символічна акція.

У Тернополі пропону
вали
перейменувати
ЛКСМУ на Спілку демо
кратичної молоді Украї
ни. Конференція не прий
няла пропозицію, але во
на разом з іншими пере
дана в ЦК ЛКСМУ.

Кандидатом у члени ЦК
ЛКСМУ ми пропонували
Сергія Мехеду, секрета
ря комітету
комсомолу
педінституту,
делегата
XXVI
з’їзду комсомолу.
Та спрацювала масовість
представництва інших ре
гіонів — Львова, Дніпро
петровська, Харкова, Сім
ферополя, Одеси, Вінни
ці. їхні представники і
пройшли.
У нас працювало 4 ди
скусійних клуби, де була
помітна агресивна настро
єність частини студентів
проти комсомолу. Для се
бе ми з конференції ви
несли бажання організу
вати фонд допомоги сту
дентам у нашій області.

«ВАЖКИЙ» УЧИТЕЛЬ? НІ, ЙОМУ ВАЖКО
важл^воїНтАІ!аАЗоичаймо
важливої теми, що підГнтеов’юТи ДРУ«УН>ЧДИ
інтерв ю З л. І. Кондра
тенко, хочу зупинились
на практиці формування
колективу Класу.

Ми звикли до гігант
ських масштабів.
Нас
влаштовує такий «колек
тив», який забезпечує
дисципліну й порядок у
школі і поза нею. Якщо
збоїв немає, то все га
разд- А як почуває се
бе в Цьому конгломера
ті характерів, темпера
ментів і навіть світогля
дів окрема дитина? Чи
відчуває вона себе не
тільки «гвинтиком», але
й рівноправним членом
цього
колективу?
Чи
можна говорити про те,
що у Цьому на 50 чи на
80 відсотків винні вчи
телі? Гадаю, при такому
підході ми знову зму
шені будемо поверну
тись до рецептурної пе
дагогіки.
Отож перше й головне.
«Важкою» є сама систе
ма
виховання
молодої
людини. Усі відповідають
за виховання школяра—
батьки, вчителі,
комсо
мол, органи самовряду
вання і т. п.» а конкрет
но, ,. Безумовно, перш за
все це сім’я. Але ж ми
знаємо, що сім’ї бувають
різними.

Ясно,
що
загальношкільний колектив, маю
чи
важливу
функцію
зв'язку особистості з су
спільством в цілому, не
в змозі дійти до можно
го, особливо в школахгігантах, де, як правило,
понад тисячу учнів, за
няття у дві, а то й на
віть у три зміни. Зроби
ти Це може лише
пер
винний колектив.
Саме
тут може бути реалізо
ваний принцип, про який
так
багато
написано:
«Один за всіх і всі за од
ного». Але для цього ко
лектив має мати певний
рівень розвитку,
необ
хідні умови,
відповідну
структуру. Чи відповіда
ють
таким
критеріям
шкільні класи? Ні. Чому?
Клас, як правило, роз
падається на декілька не
формальних груп (по 3 —
7 чол.), між якими окре
ма особистість дуже лег
ко губиться. Та й самі ці
групи можуть мати (і ма
ють!) інколи
негативну
спрямованість.

У колективі одноліт
ків практично відсутній
такий
важливий меха
нізм виховання та соці
ального наслідування як
передача
досвіду від
старших поколінь
мо
лодшим.
З точки зору само
врядування В4Н (колек
тив) майже
некерований, і лідеру класу важ

ко ефективно керувати.
Нарешті, клас практично
функціонує тільки в сті
нах школи, поза
нею
особистість випадає з
поля зору колективу.
Колектив класу, шко
ли, інституту і т. п. —•
шаблон, від якого
час
відмомлятись. Ми по
винні переглянути струк
туру первинного колек
тиву. Ось що
писав
А. С. Макаренко:
«Я працював у Крюківсьній залізничній школі.
Школярі жили в сім’ях.
Я
організував бригади
учнів за територіальною
ознакою. Всі
керівники
бригад кожного
ранку
віддавали рапорт про те,
що робиться в дворах, ян
поводять себе учні, чле
ни бригад. Наназом я пе
ріодично призначав
ог
ляд, на огляді були при
сутні, крім мене, старос
ти класів. Я приходив до
двору, бригада була еишикувана, і я з членами
бригади обходив нвартири, де жили учні
моєї
школи».

Свою знахідку — об'
єднання дітей у різнові
кові загони (РВЗ) вели
кий педагог, як відомо,
застосував у навчальновиховних закладах ін
тернатського типу — ко

лонії ім. М. Горького та
комуні ім. Ф. Дзержинського.
Перевага РВЗ у тому (І
це головне), ЩО він мо
же з успіхом виконувати
складну роль інструмен
та безпосереднього
до
тику до особистості, яку,
в
принципі, не
може
грати
шкільний
клас,
функція якого, перш за
все. в реалізації навчаль
них
цілей.
Кількісний
склад загону, за Макаренком, від 7 до 15 чоло
вік. На чолі — командир
із
найстарших
членів
загону, який користуєть
ся авторитетом у молод
ших. Все це забезпечує
повне управління нолекПоле Діяльності
РВЗ — місце проживан
ня членів загону.
Але
багато вони можуть ро
бити у школі, у класі, у
трудовому
об’єднанні,
спортивній секції та ін.

зосередитись на склад
ніших і тонших нюан
сах виховання, розвитку
здібностей дітей з ура
хуванням їхніх індивіду
альних особливостей.
Безумовно, радикаль
на перебудова структу
ри первинного колекти
ву відразу приводить до
виникнення цілого ряду
серйозних
практичних
питань, які потребують
оперативного
вирішен
ня. Зокрема,
виникає
необхідність перебудо
ви традиційної структу
ри первинних
комсо
мольських
та піонер
ських осередків (вони
мають створюватись на
базі РВЗ), перегляду ви
ховних функцій педаго
гів у школі тощо. Деякі
з них давно з успіхом
вирішені дослідним шля
хом. Решта буде виріше
на, якщо за справу взя
тися серйозно. Чи знай
дуться такі серед «важ
ких»? Певен, що так.

Зберігається ще одна
надзвичайно цінна річ—
традицій
3
випуском
старшокласників
пер
винний колектив не роз
падається, а продовжує
жити й розвиватись, ос
кільки носіями нагро
маджених традицій ста
І. ДОБРЯНСЬКИЙ,
ють діти наступних по
старший
викладач
колінь.
педінституту, канди
Нарешті, «важкі» і «лег
дат наук.
кі» учителі мають змогу * м. Кіровоград.

Зайшла в ординатор
ську і стомлено сіла, а
вірніше, впала на канапу.
«Все. Відключитися. За
бути».
Від п’ятигодинного сто
яння біля операційного
столу заніміли ноги, чужи
ми стали руки.
«Ху, нарешті все поза
ду. І минулося начебто
благополучно.
Немовля
житиме. Й мама також».
Ще боялася вірити са
ма собі, але десь у глиби
ні душі пульсувала радіс
на жилка. Ось через пів
години вона знову підійде
до жінчиного ліжка, змі
ряє тиск, заспокоїть її,

підтримає добрим сло
вом, а потім принесе їй
маля...
Таких ситуацій в акушера-гінеколога Новгород*
ківської райлікарні Ірини
Скоробагатько не так уже
й мало. Але всі їх не
можливо поставити в один
ряд, бо кожну треба пе
реживати заново і окре
мо.
УСТРІТИСЯ з Іриною з
першого разу л\ені
не пощастило. На пере
шкоді стало оте неспо
кійне лікарське життя з
його непередбачливістю.
А наступного ранку я
вже була в ординаторській
акушерсько - гінекологіч
ного відділення. Чекаю
чи, поки молода завідую
ча цим відділенням за
кінчить ранковий обхід
хворих, мала можливість
трохи пройнятися обста
новкою, яка тут панувала.
Зі смаком підібрані шпа
лери створювали
зати
шок. На підвіконні — кан
ни, периста традесканція.
А на столі — піони. За
кипає електрочайник. Ось
зараз покотить клубоччям
пара з-під кришки. Та в
цю мить до ординатор
ської заходить Ірина, мо
лода вродлива лікарка,
котра, привітно посміх
нувшись, починає розмо
ву ще з порога, гасячи
цим деяку мою розгубле
ність.
— Чому саме лікарем
стала? Звучить досить ба
нально, але «завдяки» сво
їм дитячим хворобам. Ду
мала, виросту і щось та
ке зроблю, аби ніхто не
потерпав від грипів і ра
дикулітів, не страждав від
різних невиліковних хво
роб. Одним словом, віри
ла, що зроблю маленьку
медичну революцію.
Сміється.
— А якщо серйозно, то
зараз складно про це су
дити. А чому саме за цією
спеціальністю? Важко ска-

З

Л. М. Косяченку, що він
нам усім дав там приту
лок.
Біля райлікарні зводять
будинок
малосімейного
типу. Але чи вирішаться
завдяки
йому житлові
проблеми для медпра
цівників? Це питання ста
вить перед собою чи не
кожний безквартирний ме
дик. Ірина в цьому плані
категорична:
— Вирішаться
тільки
мінімально.
Та не лише це турбує
нині молоду лікарку. На
першому плані все ж —
— Що
запам’яталося робота, якій Ірина віддає
вам з інститутських років! ться сповна. Посада заві-

зати, та тепер іншої і не
взяла б. Акушерство —
це, по-моєму, найжиттєвіша галузь медицини, бо
все може змінитися, а ді
ти як народжувалися так
І народжуватимуться, про
довжуючи рід людський.
Це велике щастя — зна
ти, що ти уже вкотре до
помогла з’явитися на світ
маленькій людині, яка ви
росте і стане, можливо,
академіком, а можливо,
таким же лікарем і ряту
ватиме завтрашнє поко
ління від різних болячок
і напастей.

— Студентство — це дуючої акушерсько-гіне
свято, молодість, безтур кологічним
відділенням
ботність. А запам’яталися не з легких. Очолила дів
вперше самостійно прий чина цей колектив років
няті пологи. Хоча це бу- із п’ять тому. Чесно ка
ло якось автоматично, бо жучи, тоді на її плечі зва
поруч були викладачі.
лилася надто важка но
— Як ви уявляли свою ша: недоброзичливий мо
роботу, умови і як скла рально-психологічний клі
лося насправді!
мат, недостатнісь облад
— Умов ніяких. Тільки нання, малий досвід ро
складності. У підручниках боти, плюс велике пере
так, а в житті інакше. Маю вантаження: (сама вела
на увазі професійні проб пологове відділення і гі
леми. Все треба заново некологію, прийом хво
перевідчути.
Цього не рих, численні папери) —
можна пояснити. От в лі все це накладало свій від
карських оповіданнях Бул биток і на роботу, і на
гакова якраз і передано особисте життя. Та зма
з великою точністю всі лечку звикла до дисцип
почуття і відчуття медика. ліни і порядку, адже ви
А відносно інших проб росла в сім’ї військово
лем, то на початку трудо службовців. Тому посту
вої діяльності Ірина Ско пово втягувалася у нелег
робагатько відчула їх од кі щоденні клопоти.
Тепер у очолюваному
разу. Вона називає ці
проблеми
загальнолюд нею колективі доброзич
ськими. Бо й сьогодні мо лива обстановка, ніхто ні
лоді спеціалісти-медики, з ким не розмовляє на
як і п’ять-десять років високих тонах, дещо по
матеріальна
тому, зазнають митарств ліпшилася
із житлом. А тому й не база, колектив йде в чис
дивно, що в лікарні вели лі передових у райлі
ка плинність кадрів. При карні.
— Все, що я можу, — я
їдуть молоді спеціалісти,
як правило, сімейні, «від роблю, — каже Ірина. —
будуть» вказаний строк і, Решта від мене мало за
по суті, тільки ставши на лежить. Взяти хоча б об
ноги як практики, від'їжд ладнання. Не кажу вже за
жають у пошуках влашто якесь там «супер». Уявіть
ваного побуту. Судити їх, собі, для нас було справ
мабуть, за це не слід. Бо жнім святом, коли ми
з квартирами в Новгород одержали новий термо
стат, простіше — сухоці таки тугувато.
А скільки
— Ось зараз, примі жарну шафу.
ром, — каже Ірина, — ще довелося попоїздити,
житла гостро потребує аби «вибити» елементар
молода
сім’я Тимчуків ні інструменти і деяке об
(він — терапевт, вона — ладнання для пологового
акушер-гінеколог),
аку- будинку...
І далі продовжує:
шер-гінеколог
Теймураз
— Бути хорошим ліка
Качухашвілі (до речі, він
тривалий час не може за рем, маючи навіть черво
брати дружину з дитям, ний диплом, але мінімаль
бо немає умов), дитячий ні практичні навики, ду
лікар Чалов, хірург Щу- же важко. Доводилося
ровський, багато медсест- перечитувати купу літера
ричок — всі вони мешка тури, щоб, виходячи з
ють нині в гуртожитку конкретних умов, зробити
СПТУ № 36. Спасибі ве (і вдалої) операцію, прий
лике його директорові няти ускладнені пологи,
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словом, врятувати людині
життя.
Довго пам’ятатиметься
той найперший в її житті
нічний виклик, коли тіль
ки-но почала працювати
в районній лікарні. Ус
кладнені пологи. Сама,
один на один із людським
болем, із жахом і надією
водночас, до ранку бо
ролася вона за так важко
народжуване життя. І та
ки вистояла. Все обійшло
ся. Але ту першу жінку,
яку вирвала з пазурів
смерті, вже не забуде ні
коли, навіть якби цього
хотіла.
— Всяко буває. Та й до

сі не можу зрозуміти тих
жінок, що завчасно не
звертаються до
лікарні.
От привозять — і ново
народженого, і маму, то
й подумай, як буде роз
виватися дитя, чи немає
в нього ніяких відхилень,
а якщо й є, то вже пізно
щось робити... Такі випад
ки — це наслідок пога
ної роботи ФАПів на міс
цях, і
ознака низької
культури жінки, її неро
зуміння, а чи й не бажан
ня замислитись над тим,
чим могли
закінчитись
прлоги, якби була якась
патологія. Хоча ми добре
знаємо і про ситуацію із
транспортом, котрий мав
би обслуговувати ФАПи,
і про дещо інше.
ХОДІ розмови ставлю
Ірині різноманітні за
питання, і вона відповідає
не криючись — швидко і
впевнено, ніби відповіді,
навіть на найнесподівані
ші з них, вже підготовле
ні заздалегідь.

У

— Які риси характеру
повинен мати медик!

— Треба бути
від природи.

добрим

— Що не задовольняє
в роботі!

— Все. Мені недостат
ньо того, що є. Хочеться
оперуь^ти. Але райлікарня має досить бідну опе
раційну базу. Виникають
проблеми
із запасами
крові, із найнеобхіднішими медикаментами. Хво
рі не повинні страждати
від незадовільного медпостачання. Погано, що у
нас все прирівнюється до
загальнодержавних стан
дартів, а не до кожної
конкретної ситуації.
— Як ви ставитесь до
проблем сучасної жінки!

_ Знову ж таки, якщо
мислити
«стандартами»,
то у нас все гаразд, але
якщо врахувати, що Ра
дянський Союз вперто
утримує одне з перших
місць по штучному пере-
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риванню вагітності, якщо
врахувати дитячу смерт
ність за тими ж стандар
тами, чесне слово, стає
боляче. У розвиток ме
дицини
треба
вкласти
значні кошти, аби щось
зрушити в цьому плані.
— Ви часто їздите
мами!

до

— Не дуже. Більше по
святах. Писати не люблю,
але часто телефоную до
дому. Та все ж люблю
зустрічі, щоб дивитися в
очі.
— Чому?

— Тому, що вони —
дзеркало душі, і в них як
у дзркалі — видно все.

Скрип дверей — зайшли
Іринині колеги, такі ж мо
лоді лікарі. Вони швидко
підключилися до нашої
розмови, що одразу пе
ретворилася на дискусію.
— Ми не хочемо дитя
чої смертності, — каже
отоларинголог
Юрій
Хмельницький. — Ми не
хочемо материнських сліз,
та що можемо зробити,
коли жінка, якій
через
тиждень-два йти в дек
ретну відпустку, вимуше
на працювати на важких,
часто шкідливих роботах,
маючи навіть спеціальну
довідку від лікаря для
надання їй
нормальних,
легших умов. А керівник
відмовляється переводи
ти на таку роботу. Каже,
нема. От і тягають, жінки
бідони на фермах, мішки
на токах. А як наслідок...
Ірина «зачіпає» діагнос
тику. Бо найголовніше —
встановити точний діагноз,
а тоді вже лікувати. Скіль
ки ще тут невирішених
питань. Найперше — зви
чайно, обладнання...
Ординаторську жарто
ма ще називають моло
діжним центром. Тут у
вільний від роботи час
збираються молоді ліка
рі — вирішувати пробле
ми відпочинку, поділити
ся новинами чи просто
попити чаю. І послухати
один одного.
Ірина часто категорич
на у своїх судженнях. Але
іншою її вже тут не уявля
ють. Якщо треба постояти
за діло — не поступить
ся нізащо.
— Ми часто працюємо
поруч, — каже головний
лікар райлікарні О. I, Не
стройний, — я анестезую,
а Ірина оперує. Скажу,
не ображаючи інших акушерів-гінекологів:
вона
найбільш мобільна. До
того ж не консерватор,
що грає неабияку роль у
медицині. Вичікувальні ме
тоди лікування — ось до

чого найчастіше вдається
Ірина. І операцію прово
дить тільки у виключних
випадках.
У спілкуванні з іншими
дівчина тримається золо
тої середини. В неї гра
мотний, унікальний підхід
до будь-якої справи. Сьо
годні в медицині
дуже
важко — немає цього, не
вистачає іншого. І часто
навіть не передбачається
в майбутньому. Тому до
водиться більше надіяти
ся на ентузіазм і природ
жене вміння. На щастя,
природа наділила моло
ду лікарку саме такимй
рисами.

Вона збирається всту
пати на навчання в спецклінординатуру. Вірю, що
вступить (хай їй щастить).
З іншого боку — для лі
карні дуже нелегко втра
чати такого спеціаліста.
Та треба вчитись і, незва
жаючи ні на які труднощі,
рятувати людей, поверта
ти їм здоров’я і радість
материнства.
1Л И ЩОДНЯ говоримо і
” чуємо про різноманіт
ні кризи, до яких за де
сятки років дійшла наша
держава. Не все гаразд
із політичними ідеалами,
важко прогнозується еко
номічне становище.
Та
для мене найстрашнішою
уявляється людська кри
за, коли зникне доброта,
щирість, бажання
кину
тися на допомогу люди
ні, не цікавлячись її на
ціональністю і політични
ми переконаннями.
Усі ми приходимо в
цей світ крихітними без
помічними немовлятами—
у столичних інститутах і
маленьких лікарнях. Ба
чачи поряд із собою при
вітні обличчя лікарів і
медсестер, майбутні ма
ми знають, що за життя
бу
нової людини вони
дуть боротись удвох. То
му, думаю, що тим, хто
народжує у новгородківській
районній лікарні,
пощастило. Ірина Скоро
багатько та її колеги роб
лять все можливе, а ча
сом і неможливе, аби
зменшити муки пологів,
допомогти зболеній жін
ці повірити у те, що все
буде добре і, почувши
сердитий крик ще одно
го маленького громадя
нина, повірте, радіють не
менше, ніж щаслива мати.
Яка це все-таки важка
робота — допомогти лю
дині з’явитися на світ. І
вдячна.
К. ГОРЧАР.

смт Новгородка.

»МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Коли ви на демон
страції побачите
лю
дину, «котра несе порт«
рет або плакат, знана
то: вона заробляє від«
гул.
Із сатиричних моно
логів Євгена Петро*
сяка.

І
І
|

I

«.„Весілля як такого на
було, спиртних напоїв такоиг, усе було СПОКІЙНО,
музик* • кімнаті грала
тихо, ми но порушували
порядку і спокою В гуртожитку. Ніхто з прожи
ваючих навіть не знав, що
тут щось робиться. Була
десята
година
вечора,
гості почали вже розходи
тись, коли це в кімнату
вривається...».
Щоб розібратися
до
кладно а біді Олени Пу
зик, описаній нею у листі
до редакції, я поїхала в
Олександрію, пішла в гур
тожиток
радгоспу-технікуму, пролізла на поверх
крізь дверну дірку,. на
місці якої колись було
скло, і опинилася а това
ристві дівчат, котрі поча
ли з розповіді про зіпсо
ване весілля, а закінчили...
Про це мова піде у главі

ДВАДЦЯТЬ
ПОРОЖНІХ ЧАРОК

Довго чекали женихо
вого батька, їхати
йому
’•Рі' далеко. Коли
добрався,
вже пізно було шукати
вал для торжества, тож
зібралися в гуртожитку а
нареченої. Були ще її
батьки, подруги, кілька
товаришів
нареченого.
«Пили тільки пиво», —
уточнює Олена. — Десь о
20.30 прийшла
комісія,
подивилася, сказала «Гу
ляйте» і пішла. Коли це
вривається класний керіврівник Марія Степанівна
Собко і кричить', чому в
їдальні весілля не роби
ли?
Потім
появляється
завуч (її чолозік) і теж
кричить; геть сторонніх
звідси, прибирайте зі сто
лу, знімай із себе все (це
<р,ро весільне
вбрання).
*- Розігнав усіх, мої батьки
мусили їхати додому, в
Кривий Ріг, о четвертій
л франку»...
*т!' Ліля Каїш, Люда Береж
на, Наталя Васильєва, Світ
лана Єременко, Світлана
Усик, Лариса Мотайленко,
Раїса Кацезич, як тільки
заходила мова про когось
із педагогів, кидали реп
ліки про порядки в техні
кумі та гуртожитку:
— Перевіряють кімна
ти, можуть зайти, якщо
двері відчинені, і картин
ки зі стін позривати...
— На антресолі зазира
ють — чи там хлопці не
сплять...
(Я подивилася на антре
соль. Там успішно міг би
сховатися хлопець років
Л&>х).
— Не прийдеш на спортзмаганмя — можуть по
збавити стипендії...
— О шостій сорок п'ять
у дворі зарядка, силою
виганяють на неї, Іноді в
нічних сорочках...
— Примушують ванта
жити сміття на причеп. А
колись його
підпалили
прямо у нас під вікнами...
Там пацюки
здоровенні
бігають.
— Перед парадом мар
шируємо до втрати пуль
су, Не підеш на парад

погрожують зняттям стипендії. Мені прапора заж
кого дали; не понесеш.
кажуть, завтра тебе в тех
нікумі не буде.
— До туалету ходити
треба з парасолькою —
тече зі стелі, гарячої во
ди немає, фарбуємо кім
нати за свої гроші...
— Відпроситися додо
му важко. Щоб мати від
гули, здаємо кров. Так ті
дні ще й не забереш, ко
ли хочеш...
Кращі роки життя ми
нають у нерівному дво
бої з побутом і чужою
волею. Дещо сприймає
ться як неминучий тяж
кий хрест (бо більшість
так живе). Про дещо роз
повідається наче й спо
кійно, та слухаєш і дума
єш, що таке на минає
безслідно ні для психіки,
ні для характеру, ні для
світогляду. Навіть у юні
роки, коли рожеві фарби
переважають над
чор
ними.
— У нас проводяться
медогляди і лікарі пові
домляють викладачам, хто
вагітний. Одну
дівчину
виявили, викликали
до
машніх, потім того хлоп
ця...
«Проведена
робота»
скінчилася тим, що дів
чина через хвилювання
потрапила з лікарню і по
яви немовляти з гурто
житку можна вже
було
не боятися...
Марія Степанівна Собко уточнила цю історію:
— Зони зостаються ва
гітні, а заміж їх на бе
руть. Мені їх шкода! Я са
ма викликала батьків * '•
хлопця. Як закінчить він
школу, б‘/Д9?ЛО женити!
Із майбутнього весілля
ми перейшли на минуле:
— Олена сказала комі
сії, що я дозволила про
водити весілля а гурто
житку. Як я могла без по
годження з адміністра
цією це дозволити?
«Навела» класного ке
рівника на «шлюбну» кім-

нату згадана вже комісія.
Це, як сказали її члени—
голова профкому техні
куму Т. М. Шевченко і
секретар комсомольської
організації
В.
Конова
лов, — був плановий рейд
по перевірці санстану й
самопідготовки.
— Ми побачили там
солдатів (Жених — військовий).
— Аз коридорі, —
продовжила Тетяна Мико
лаївна, — стояли учні й
дорослі у хорошому сп'я
нінні — запах був. На
столі помітила 20 малень
ких чарочок, порожніх.
Нам сказали, що класний
керівник це дозволила,
от ми їй і подзвонили...
— Гуртожиток для того,
щоб жити, вчитися й від
почивати, а не весілля
справляти, — підсумував
8. Коновалов.
— Класний керівник пи
тала батьків, чому вони
не з Кривому Розі свят
кували або не з кімнаті
для приїжджих. Могли б
їм комсомольське весілля
зробити. А Олена грубія
нила, кричала, що з СВОЇЙ
кімнаті що хоче, те Й рэбить.
Ще Олена тицяла якусь
посудину: «Понюхайте, що
ми п’ємб — кисіль!».
Секретар
партбюро
технікуму О. М. Сімочкіна
з бесіді зі мною часто пи
тала: «От уявіть собі, що
ви викладач, що б ви зро
били в цьому випадку?».
Добре. Я викладач у
ситуації з весіллям. У гур
тожитку «сухий закон», а
там
підозрілий
посуд
бряжчить, музика,
гучні
розмови, та ще 1 мною
прикриваються, нібито це
благословила, а я ні сном
ні духом... Я б підклика
ла батьків нареченої і ти
хенько, в куточку, попро
сила простежити, щоб усе
було «як у кращих домах» — тихо, спокійно,
мирно, У раз» неприсмаідловідатимуть
ностей
Олена і подруги.
Тобто «розбиралася» б

«МОЛОДИК КОМУНАР»

•

знайомі»

«НАТЯКАЛА,
ХТО НЕ ДІВЧИНА!»

Група 3-2І
пошурхотіла по рядах, і мені на стіл
вляглися папірці — скар
ги на класного керівника
Н. П. Луценко. Скупі сло
ва про її грубість аидалися недостатніми, прошу
конкретизувати,
Голоси
лунають із різних кінців
аудиторії:
— Приїхала з село і ка
же моїм батькам: якщо
хоче дочка вчитися в тех
нікумі, хай іде на демон
страцію...
— Смикає, книгою б'є,
головою об парту, в ба
ранячий ріг
погрожує
скрутити..,
— Скликала батькіз на
збори, а сама не з'явила
ся, прийшов завуч і став
про Прибалтику й політи
ку розказувати.
— Після медогляду при
ходила I говорила, хто не
дівчина...
— Прямо прізвища на
зивала? — я не повірила.
— Та ні... Натякала. Ди
вилася якось так...
— Матюкала нас...
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Тим, хто шукає друга або супутника життя
віком від 13 до 75 років, стане в нагод, «оопе*
ратне служби сім'ї «Будемо знайом.» (м. Олек

«Будемо

із дівчиною заднім
лом, якби, не доведи бо
же, щось трапилося. А як
би нічого — то щасливо
го подружнього життя!
А тепер для рівноваги
треба уявити себе а ста
новищі іншої сторони. На
місці Олени я сказала б,
що з даний момент дуже
зайнята і прошу перенес
ти розмову на потім. Не
стверджую, що була б
при
цьому
абсолютно
врівноваженою.
Втім, це зараз я така
хоробра й суверенна. А
будь я ученицею, над
котрою висить
загроза:
1) лишитися без стипен
дії; 2) бути вигнаною з
гуртожитку; 3) бути ви
ключеною з технікуму —
якої б заспівала?
Але буквально через
хвилину потрапила з компанію, котра була настроєна небоязко і навіть
наступально.

Невже? — знову
;
на
вірю. — Може,,
просто
брутальні слова гоэорила?
— Ні. Такі, як в анекдотакі
— Я сказав, що на хочу
йти на першотравневий
парад, то Ніна Павлівна
примушувала писати пояс
нювальну, що нібито я
проти Комуністичної пар
тії...
Педагоги розуміюче парезирнулися,
почувши
про неприйняття групою
класного керівника:
— Знаємо, чого це во
ни збунтувалися. І вони
знають, що аинні, отож
аби уникнути покарання,
вирішили самі скаржити
ся, — сказала О. М. Сімочкіна.
З допомогою Олени
Микитівни, Н. П. Луценко,
Т. М. Шевченко і 8. Коно
валова я з’ясувала, де
група согрішила.
Керівництво технікуму
разом з активом груп ви
рішило так: учні йдуть на
Першотравневу
демон
страцію і за це одержать
відгул 5 тразня. Хто не пі
де — будь ласка, 5-го на
заняття. Хто не з’явиться
ні 1-го, ні 5-го, відпрацює
додатковий день. Група
3-21 цю джентльменську
угоду не виконала і про
гуляла 1-ше і 5-те.
Чим же той додатковий
день страшний, що учні
так його бояться?
— А вони ж не знали,
що пркарання буде саме
таке, бо визначили ми
його 6 травня, коли з їх
ніх активістів нікого не
було...
Ви вловлюєте? Батіг і
пряник. Якщо поміркува
ти — і те й інше на заслу
жене. Де записано, що
треба в колонах і з тран
спарантами? Де вказано,
що за це треба винаго
роджувати звільненням од
занять?
Та домовленість була, її
порушено, і щоб якось
виправдатися, треба
на
вести вагомі аргументи.
Якщо вибір випав на клас
ного керівника, то щось
зі звинувачень має бути
правдою? Чистий вимисел
ніхто не сприйме.
— Ніна Павлівна дуже
вимоглива, а хто з дітей
це любить? — говорили
її колеги. — Може, про
баранячий ріг і сказала...
— Буваю нестримана,—
згоджується сама Н. П.
Луценко. — За
«недіачат» — неправда. І п не
примушувала писати, що
нібито учень проти пар
тії, а просто просила по
яснити, чого він не хоче
йти на парад. На збори
батькіз не прийшла, бо
була схвильована з сто
сунками з групою і бояла
ся, що зірвуся, і ніколи
не матюкалась.
— А чого ви, — це до
мене, — не попросили
учніз, щоб еони написали
вам ті слова?
— О ні, то вже даруй
те. Я їх (як і кожен) на
парканах начиталася і •
транспорті та чергах на
слухалася. Написати мож
на що завгодно. Однак
чомусь же не скаржаться
на брутальність інших ви
кладачів! Розмову про це
поглибити не вдається, бо
співрозмовники
раптом
насторожилися:

— А чого ви взагалі
сюди приїхали і кто вас
повів до учнів?
Напередодніі
приїзду
було кілька дзвінків
,
(із
паузами та недомовками)
од викладача технікуму
Г. В, Романенко: «Тут та
ке робиться, таке... При
їдьте і самі побачите».
Потім Галина Володими
рівна
появилася сама,
привезла листа від О. Пу
зик. До учасниць весілля
і з групу 3-21 водила ме
не теж эона. І брала
участь у розмові, прига
дуючи той чи інший епі
зод.
. А-а-а, тоді нам уса
ясно! — за цим тоном
чітко проглядало:
«86на сяка-перетака».
Яка? «їй подобаються
скандали. До неї додому
постійно студенти
біга
ють. Ну хай хлопці, а чо
го дівчата? Що за пані
братство? Повинна ж бути
субординація».
У Галини Володимирів
ни свої претензії.
Воне
вважає, що моральний
клімат у технікумі погір
шується, зокрема, тим,
що там викладають кіль
ка подружніх пар...
Шановні учні й учениці
своїми «досягненнями» в
навчанні та поведінці самі
добра вміють скручувати
в ріг учительські нерзи.
І я не дуже розумію, чому до всіх неминучих
складнощів процесу на
вчання й виховання стар
шим треба придумувати
ще й нові? Мене особли
во непокоїть (і не тільки
в цьому навчальному за
кладі) вторгнення,
іноді
безцеремонне, а позауч
бове, в тому числі інтим
не життя учніз.
«Мій дім — моя форте
ця». Гуртожитку, на жаль,
це мало стосується. Ах, тут
вам не вдома, а на держазній жилплощі? Багато
з нас живуть у державних
квартирах, і як би ми відреагували, коли б у двері
ломилася комісія — роз
биратися, чи не ганяють
по столу таргани і чи не
заросли мохом тарілки?
8 гуртожитках же санстан
перевіряють і по-іншому.
— Дивіться! — задерла
футболку до вух одна
учениця. — Прийшли і ка
жуть, що у нас брудна
спідня білизна. А я їм ще
й брюки зняла — дизіться,
чиста!
Недавно з редакції про
лунав міжміський дзвінок:
«Знаєте, еони що дужче
взялися за діло», — у
знайомому вже стилі не
домовок повідомляла Г. 8.
Романенко. Та мені, від
верто кажучи,
здається
недоцільним і далі вника
ти з перебільшені з обох
боків претензії і образи.
Що то поможе? Хіба одер
жимо зайвого листа з
протестом;
«Кореспон
дент не розібралася, пі
дійшла необ’єктивно...».
Правда, дівчата а гур
тожитку казали, що після
минулорічної
статті
о
«Молодому комунарі» про
конфлікт учня з педаго
гами було виплачено сти
пендію всім, із кого рані
ше'її зняли...
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Н. ДАНИЛЕНКО,
спецкор «Молодого
комунара».

м. Олександрія,

ДЕВ'ЯТА СТОРІНКА

Для тих, хто шукає супутника життя: коопе
ратив приймає заяви для друкування з збір
нику — оплата 25 крб. (прізвище, ім’я та лобатькозі, домашня адреса не друкуються).
У бюлетені — оплата 10 крб. (прізвище,
ім'я та по-батькові, домашня адреса не дру
куються, але вміщується фото).
Бажаючим скористатися послугами коопе
ративу необхідно:

4. Квитанцію, заяву та 10 конвертів з до*
машньою адресою надіслати за адресою:
317908, м. Олександріл-в, а/с Ні ЗО.
Кооператив служби сім’ї «Будемо знайомі».
Зразок заяви:

*

Я,... ............ _______ _ ________
____ , рік
сандрія)*
прізвище, ім’я, по-батькові
Для тих хто шукає друзів: кооператив ство
рює банк-картотеку за інтересами, абоненти
народження, домашня адреса, прошу занести мають змогу вести листування з однодумцями
до картотеки або надрукувати слідуюче: дел! ;
дані про себе та того, з ким хочете листу- ’
, „»«»гонки мовознавства, історії, вивчення
поштовим переказом за послу ватися.
лікарських рослин, службового собак.виицтва, ги і наЗаплатити
рахунок 000461287 в Олександрійському
туризму, з обміну книгами або предметами відділенні Агропромбанку, МФО 323022, ін / На асі листи, що надійдуть на мою адресу,
відповім обов'язково у культурній та поваж
декс - 317900.
2» Квитанцію наклеїти на лист з домашньою ній формі.
колекцій.
■Л
Плата за користування картотекою зз 1 р.к- адресою,
Дата:
Підпис:
З, Написати заяву.
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Кіровоградське СПТУ № 2
імені Героя Радянського Союзу
О. С. Єгорова

оголошує прийом учнів
на 1990—1991 навчальний
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околиці міста».
Художній
телефільм. 16 серія. 10.30 — «За сму'» гою прибою». Документальний те
лефільм. 11.30 — «Навколо світу».
Альманах. 12.30 — Час. Телевізій
на служба
новин.
16.00 — ТСН.
Продовження інформаційної
про
Телевізійна служба новин. 16.15 —
грами.
Дитяча година. З уроком англій
ської
мови.
17.15 — Меридіани
дружби. Концерт молодіжних хо
рів «Гаудеамус» та «Камерата во
кале». 18.00 — Час.
Телевізійна
служба новин.
18.30 — «Зустріч
через роки». Теленарис про твор
12 ЧЕРВНЯ
чість
радіо- і
тележурналіста
Ю. Фокіна. 19.00 — «Лікарня
на
Л ЦТ (І програма)
околиці міста».
Художній
теле
фільм. 17 І 18
серії.
Прем’єра.
21.00 — Час. Телевізійна служба
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Це
було... було... 8.55 — «Лікарня на
новин, 21.40 — Колаж. 21.45 — По
літичні діалоги. Телеміст «Моснва
околиці міста».
Художній
теле
— Ленінград — Кемерово». 22.45 —
фільм. 14 і 15 серії. 10.55 — «Карма». 11.30 — Дитяча година. З уро
Футбол. Чемпіонат світу.
Збірна
ком французької мови. 12.30
—
Аргентіни — збірна СРСР. 1.00 —
ТСН.
Телевізійна
служба
новин.
Час. Телевізійна служба новин,
I. 25 — «Ад’ютант його превосхо
13.00 — Колаж. 16.00 — ТСН. Те
левізійна служба новин. 16.15 —
дительства». Телефільм.
З серія.
Виступає ансамбль «Фієста1 Філій2.37 — Розмова з продовженням...
піна». 16.45 — Передачі — призери
Зустріч з кінорежисером А. НонІ Всесоюзного конкурсу телерадіочаловським. 2.32 — Співає М. Ма
гомаев.
гірограм з безпеки дорожнього ру
ху. «Колесо». 17.15 — Музиканти
А УТ
про музику. 18.00 — Час. Телеві
зійна служба новин. 18.30 — По
літичні діалоги. До російської пар
16.00 — Новини. 16.10 — «Кицьнин дім». Ляльнова вистава. 17.00
тійної конференції. 20.00 — «Лі
карня на околиці міста». Художній
— Маленьний концерт. 17.10
—
телефільм.
16
серія.
Прем’єра.
• Шляхом оновлення. 17.40 — «День
21.00 — Час. Телевізійна служба
за днем». (Кіровоград). 18.00 — На
новин. 21.40 — Співає Н. Чепрага.
сесії Верховної Ради УРСР. 19.30
22.05 — Літературно-художня про
— Програма англійської
фірми
грама «Слово». 0.05 — ТСН. Теле
«Шелл». 20.00 — Актуальна каме
візійна
служба
новин. 0.30
—
ра. 20.30 — На
добраніч,
діти!
«Ад’ютант його
превосходитель20.45 — На сесії Верховної Ради
ства». Телефільм. 2 серія. 1.52 —
УРСР.
Спортивна програма. 2.22 — Від
лунням нашої юності була. Переда
А ЦТ (II програма)
ча про М. Кристалінську.
8.00 — Гімнастика. 8.20 — Фут
бол. Чемпіонат світу. Збірна Гол
А УТ
ландії — збірна Єгипту. 2 тайм.
10.20 — «Весела карусель». Випуск
16.00 — Новини. 16.10 — Для ді
2. Мультфільм. 10.30 — Фільм —
тей. «Веселка». 16.40 — Господа
рем на землі, техніка для
села.
дітям. «Расмус-бродяга». 2 серія.
II, 45 — Телсфестиваль російської
17.10 — «Населенню про цивільну
музики в Кусново. 12.20 — Сеанс
оборону». (Кіровоград). 17.50
—
Мультфільм «Кіт Котофеїч». (Кіро
повторного телефільму. «Держав
воград). 18.00 — На сесії Верхов
ний кордон». Фільм 5. «Рік сорок
перший». 2 серія. 17.00 — Телесту
ної Ради УРСР. 19.30 — Програма
англійської студії «Шелл». 20.00 —
дії міст РРФСР. «Фактор». (П’яти
Актуальна
камера.
20.30 — На
горськ). 17.45 — Прем’єра музич
добраніч, діти! 20.45 — На сесії
ного телефільму «Пісні Тиси». 18.00
Верховної Ради УРСР.
— інформаційна програма. 18.45 —
Футбол. Чемпіонат світу.
Збірна
А ЦТ (II програма)
Уругваю — збірна Іспанії. 21.00 —
Вечірня казна.
21.15 — Продов
8.00 — Гімнастика. 8.20 — фут
ження Інформаційної програми.
бол. Чемпіонат світу. Збірна КостаРіки — збірна Шотландії. 2 тайм.
9.20 — Ритмічна гімнастика. 9.55 —
Футбол. Чемпіонат
світу. Збірна
Англії — збірна Ірландії. 2 тайм.
10.55 — Фільм — дітям. «Расмусбродяга». 1 серія.
12.00 — Телефестиваль російської
музини
в
Кусково. 12.35 — Сеанс
повтор
14 ЧЕРВНЯ
ного телефільму. «Державний кор
дон». Фільм 5. «Рік
сорок
пер
ший». 1 серія. 17.00 — «Озирнись
А ЦТ (І програма)
. уперед».
Документальний
теле
фільм. 17.30 — Ритмічна гімнасти
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Фут
ка. 18.00 — Інформаційна програ
бол. Чемпіонат світу. Збірна Уруг
ма. 18.45 — Футбол. Чемпіонат сві
ваю — збірна Іспанії. 2 тайм, 9.30
ту. Збірна Бельгії — збірна Пів
— «Лікарня на околиці
міста».
денної Кореї. 21.00 — Вечірня каз
Художній телефільм. 17 і 18 серії.
на. 21.15 — Продовження інформа
11,30 — футбол. Чемпіонат світу.
ційної програми. 22.45 — Футбол.
Збірна Аргентіни — збірна СРСР.
Чемпіонат світу. Збірна Голландії
2 тайм. 12.30 — Час. Телевізійна
— збірна Єгипту.
служба
новин.
13.00 — Колаж.
16.00 — ТСН. Телевізійна служба
новин. 16.15 — Три дні біліарду в
Москві. 17.15 — ...До шістнадцяти
і старші. 18.00 — Час. Телевізійна
служба новин. 18.30 — Прем’єра
документального фільму «Проча
ни». Про необхідність відроджен
13 ЧЕРВНЯ
ня монастиря
Оптина
Пустинь.
19.00 — «Лікарня на онолиці міс
А ЦТ (І програма)
та». Художній телефільм. 19 і 20
серії. Прем’єра. 21.00 — Час. Теле
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Пори
візійна служба новин. 21.40 — Ак
року. Червень. 9.30 — «Лікарня на
туальне інтерв’ю. 21.50 — Урочис
формаційна

І
З 11 по 17 червня

понеділок
11 ЧЕРВНЯ

▲ ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Оче
видне — неймовірне. 9.30 — «Лі
карня на околиці міста». Худож
ній телефільм. 12 і 13 серії. 11.20
— Народні мелодії. 11.30 — Фут
бол. Чемпіонат світу. Збірна Бразілії — збірна Швеції. 2 тайм. 12.30
— Час. Телевізійна служба новин.
16.00 — ТСН. Телевізійна служба
новин. 16.15 •— Дитяча година. З
уроком французької мови. 17.15-
Ми і економіка. Спільні підприєм
ства. 18.00 —Час. Телевізійна служ
ба новин. 18.30 — «Карма». Про
долю друга М. Реріха письменни
ка А. Хейдока. 19.00 — «Лінарня
на околиці міста». Художній теле
фільм. 14 і 15 серії. Прем’єра. 21.00
— Час. Телевізійна служба новин.
21.40 — Колаж. 21.45 — Актуаль
не інтерв’ю. 21.55 — Джазові порт
рети. 22.45 — Футбол. Чемпіонат
світу. Збірна Англії — збірна Ір
ландії.
1.00 — ТСН. Телевізійна
служба новин. 1.25 — «Ад’ютант
його превосходительства».
Теле
фільм. 1 серія. 2.36 — Концерт ка
мерного оркестру «Віртуози Моснви». 3.26 — Я. Френкель.
«Про
розлучення і зустрічі».

А УТ
16.00 — Новини.
16.10 — Для
дітей. «Канал «Д». 17.40 — «День
за днем». (Кіровоград). 18.00 — На
сесії Верховної Ради УРСР. 19.30 —
Програма
англійської
фірми
«Шелл». 20.00 — Актуальна каме
ра. 20.30 — На
добраніч,
діти!
20.45 — На сесії Верховної Ради
УРСР.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Фільм
— дітям. «Зелений патруль». 9.30
— Футбол. Чемпіонат світу. Збір
на США — збірна Чехословаччини. 2 тайм. 10.30 — Футбол. Чем
піонат світу. Збірна Югославії —
збірна ФРН. 2 тайм. 11.30 — Телефестиваль російської
музини
в
Кусково. 17.00 — Телестудії міст
РРФСР. Прем’єра документально
го телефільму «На
сьогоднішній
день». (Новосибірськ). 18.00 — Ін-

УВАГА!
Завтра, 10 червня, в примі
щенні обласної бібліотекп для
юнацтва
імені
О. ”
“ ’
Бойченка
відбудеться чергове
заняття
міської молодіжної
літстудії
«Сівач».
Початок о 14 годині.

програма.

18.45

—

Футбол. Чемпіонат світу. Збірна
Коста-Ріки — збірна
Шотландії.
21.00 — Вечірня назка. 21.15
—

те відкриті IX Міжнародного кон
курсу
музикантів
виконавців
їм. п. Чайковського. Передача з
Великого залу консерваторії.
По
закінченні
—
ТСН. Телевізійна
служба новин. 23.55 — «Ад’ютант
його превосходительства».
Теле
фільм. 4 серія. 0.59 — Художні
скарби з музеїв Москви, 1.44 —
Про тебе і про мене. Пісні Ю. Ан
тонова. 2.39 — «Клоуни». Фідьмконцерт.

А УТ
16.00 -Г Новини. 16.10 — Для ді
тей. «Весеслка». (Кіровоград
на
Республіканське
телебачення).
16.40 — республіканська фізикоматематична школа,
17.10 — На
хвилі
дружби.
Державний
ан
самбль пісні і танцю Чуваської
АРСР. (Кіровоград).
18.00 — На
сесії Верховної Ради УРСР. 19.30
— Програма англійської
фірми
«Шелл». 20.00 — Актуальна каме
ра. 20.30 — На добраніч, Д|ти!
20.50 - На сесії Верховної ради
УРСР.
м

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — Фідьм
— дітям. «Капітан Збреши-голова».
1 серія. 9.25 — Дітям про звіпят
9.55 — «Розмова на зміїних стож
ках». Документальний телефільм
10.15 — Футбол. Чемпіонат світу^
Збірна Аргентіни — збірна СРСР
1 тайм. 11.30 — Телефестиваль по-’
сійської музики в Кусково. 1.55 —
Сеанс
повторного
телефільму,
«Державний кордон». Фільм 6 «За
порогом Перемоги». 1 серія. 17 00
— Ритмічна гімнастика. 17.30
За безпеку руху. 17.35 — Прем’єра
документальних телефільмів «Ду
сина пісня»,
«Етюди на
пісну»
18.00 — Інформаційна програма’
18.45 — Футбол. Чемпіонат світу
Збірна Камеруну — збірна Румунії*
21.00 — Вечірня назка. 21.15
—'
Продовження інформаційної про
грами. 22.45 — Футбол. Чемпіонат
світу. Збірна Італії — збірна США.

15 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Фут
бол. Чемпіонат світу. Збірна Юго
славії — збірна Колумбії. 2 тайм.
9.30 — «Лікарня на околиці міс
та». Художній телефільм. 19 і 20
серії. 11.30 — Футбол. Чемпіонат
світу. Збірна Камеруну — збірна
Румунії. 2 тайм. 12.30 — Час. Те
левізійна служба новин. 16.00 —
ТСН. Телевізійна служба
новин.
16.15 — Прем’єра документального
телефільму «Кержацький
куток».
16.35 — Музична скарбниця. Д. Шо
стакович. Симфонія М? 5. 17.25 —
Об’єктив. 18.00 — Час. Телевізій
на служба новин. 18.30 — Поезія в
музиці. «Дума тихої ночі». 18.50 —
«Капітошка». Мультфільм. 19.00 —
Прогрес.
Інформація.
Реклама.
19.30 — «Бал на тонкому льоду?».
Про проблеми сьогоднішньої Поль
щі. 21.00 — Час. Телевізійна служ
ба новин. 21.40 — Колаж. 21.45 —
Брейн ринг. «Що? Де? Коли?», 22.52
— Це було... було... 22.50 — Погляд.
0.35 — ТСН. Телевізійна
служба
новин. 1.00 — «Ад’ютант його пре
восходительства». Телефільм. 5 се
рія. 2.15 — Зустріч з Кінабідзе.
2.50 — Диво російське — гжель.

Д УТ
16.00 — Новини. 16.10 — Кон
церт. 16.40 — Грає квінтет духо

вих інструментів. *ж7,10 — «Тіні
славетних предків». 17.45 — «День
за днем». (Кіровоград). 18 00 — На
сесії Верховної Ради УРСР. 19.30Програма
англійської
фірми
«Шелл». 20.00 — Актуальна каме
ра. 20.3° - на добраніч,
діти!
урср ~ На сесії ВвР*0*”0'
рзди

▲ ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—Фільм
— дітям. «Капітан Збреши-голова».
2 серія. 9.20 — «Російський та
нець». Виступ самодіяльних
ан
самблів танцю. 10.10 — Поради
чемпіонів
спортсменам-початківцям. 10.55 і— Телефестиваль
ро
сійської музики в Кусково. 11.25
Сеанс повторного телефільму.
«Державний кордон». Фільм 6 «За
порогом Перемоги». 2 серія. 12.30
— футбол. Чемпіонат світу. Збірна
Італії — збірна США. 2 тайм. 17,00
— Прем’єра документального те
лефільму «Степовий
репортаж».
17.30 — Співає Кріс Кельмі. 17.40
— Телестудії міст РРФСР. «Чи бу
ти музею в Орєховому».
(Волго
град). 18.00 — Інформаційна про
грама. 18.45 — Футбол. Чемпіонат
світу. Збірка
Австрії — збірна
Чехословаччини. 21.00 — Вечірня
казка. 21.15 — Продовження
ін
формаційної програми. 22.45
—
Футбол. Чемпіонат світу. Збірна
ФРН — збірна Об’єднаних Араб
ських Еміратів.

зв’язок». В передачі бере участь
начальник обласного
управління
внутрішніх справ Ю. Ф. Кравчен
ко. (Кіровоград). 18.30 — Говори
мо українською. 18.50 — Телетурнір «Сонячні кларнети». 20.00 —
Актуальна
камера.
20.30 — На
добраніч, діти! 20.45 — Авторський
вечір композитора О. Білаша. 21.45
— Художній фільм із субтитрами
«Фатальна помилка». 23.25 — Ве
чірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — «Жит
тя чудове». Художній фільм із суб
титрами. 10.00 — Футбол. Чемпіо
нат світу. Збірна Австрії — збірна
Чехословаччини. 2 тайм. 11.00 —
Футбол. Чемпіонат світу.
Збірна
ФРН — збірна Об’єднаних Араб
ських Еміратів. 2 тайм. 12,00 —
Музичний відеоканал.
14.00
—
Прогрес.
Інформація.
Реклама.
14.30 •— Відеоканал «Радянська Ро
сія». 17.00 — Прем’єра докумен
тального телефільму «Осінь
ша
хіста».
Про екс-чемпіона
світу
М. Ботвинника. 18.00 — Час. Теле
візійна служба новин (з сурдопе
рекладом),
18.30 — Мультфільм.
18.45 — Футбол. Чемпіонат світу.
Збірна Бразілії — збірна Коста-Рі
ки. 21.00 —- Вечірня назка. 21.15—
Автоспорт. Чемпіонат світу. «Формула-1». 21.45 — Колаж. 21.50 —
Лрес-клуб. 0.05 — Нічний
сеанс.
«Загибель 31-го відділу». Художній
телефільм. 1 і 2 серії,

Панорама. 17.00 — Фільм — дітям.
«Пригоди
Буратіно». 1 і 2 серії.
19.15 — «Весна у Відні». Концерт
популярної симфонічної
музики.
19.45 — «Війна». Художній
теле
фільм за однойменним
романом
І. Стаднюка.
1 серія.
Прем’єра.
21.00 — Час. Телевізійна
служба
новин. 21.40 — Думки про вічне.
Недільна
моральна
проповідь.
21.55 — На IX Міжнародному кон
курсі ім. П. Чайковського. 22.15 —
«Веселою була ніч». Художньо-пуб
ліцистичний фільм про покоління
літераторів 60 —70-х років. 23.35 —
Новини популярної музики. 1.15 —
І. та В. Ольшанські. «Тропініни».
Телефільм. 1 і 2 серії. 4.00 — Це
було... булси.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — «У неділю
вранці».
Інформаційно-музична
програма. 10.50 —• Сьогодні —День
медичного працівника.
11.35
—
Концерт. 12.35 — Новини. 12.50—•
Музичний фільм «Не отвержи ме
не». 13.00—Для дітей. «Канал «Д».
14.30 — «Село і люди». 15.15 —
«Ви нам писали». Музична
про
грама за
листами
телеглядачів.
16.00 — В
країні
мультляндії.
17.00 — Служба солдатська. 18.00
— Телеспортарена. 17.45 — Май
стри гумору. 20.00 — Актуальна
намера. 20.45 — На добраніч, діти!
20.55 — Молодіжна студія «Гарт».
22.55 — Вечірній вісник.

А ЦТ (П програма)

16 ЧЕРВНЯ

17 ЧЕРВНЯ

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Наш
сад. 9.05 — Людина. Земля. Все
світ. 10.05 — Прем’єра докумен
тального фільму «Формула мета
лу». 10.15 — Концерт хору
уні
верситету Ісландії. 10.35 — Літе
ратурний Іркутськ. 11.10 — Парт
нер. Комерційний вісник. 11.40 —
П’ять днів в Італії.
12.25 — До
45-річчя Перемоги. Художній
те
лефільм «Був ^місяць
травень».
14.15 — Спектр. 14.45 — У світі
тварин. 15.45 — Політичні діалоги.
16.15 — Сімейний екран. Худож
ній фільм
«Зрадниця».
Вперше.
17.55 — «Земля — наш, спільний
дім». Фотоконкурс. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 — «Лебе
ді». Мультфільм. 19.00 — Заспівай
мо, друзі! 21.00 — Час. Телевізійна
служба новин. 21.40 — Щасливий
випадок. Сімейна
телевікторина.
22.45 — Футбол. Чемпіонат світу.
Збірна Англії — збірна Голландії.
1.00 — ТСН. Телевізійна
служба
новин. 1.15 — Футбол. Чемпіонат
світу.
Збірна
Швеції — збірна
Шотландії. 3.20 — «Чарівна сила».
Телефільм. 4.35 — «Вас запрошує
кафе «Саквояж». Естрадна програ
ма. 6.05 — «Джигіти Аннаєви». До
кументальний телефільм.

8.00 — Спорт для всіх. 8.15 —
Ритмічна гімнастика. 8.45 — Ти
раж «Спортлото». 9.00 — 3 ранку
раненьно. 10.00 — На службі Віт
чизні. 11.00 —- Ранкова розважаль
на програма. 11.30 — Клуб манд
рівників. 12.30 — Музичний кіоск.
13.00 — Здоров’я. До Дня медично
го працівника. 14.15 — Мультфільм.
14.20 — Концерт ансамблю пісні і
танцю
«Італмас»
Удмуртської
АРСР. 15.00 — Знайомий незнайо
мець. 15.45 — Сільська
година.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — На хвилі
дружби. 10.20 — «Бравий солдат
Швейна». Вистава закарпатського
Українського
музично-драматич
ного театру. 12.15 — Автомеридіан. 12.45 — Новини.
12.55
—
Доброго вам здоров'я.
13.25
—
«Хотинські
зустрічі». З
циклу
«З людьми і для людей». 14.00 —
Для дітей художній фільм «Наре
чена підземного принца». 15.25 —
«Література наших днів». 16.15 —
«Шевченкові мелодії». Співає тріо
бандуристок «Червона
калина».
17.00 — Телепресклуб «Зворотний

8.00 — На зарядну ставай! 8.20
— Футбол. Чемпіонат світу. Збірна
Швеції — збірна
_____ „__
ШотландЦ.
2 тайм. 9.20 — Концерт музичного
фольклору Молдавії. 10.00 — Мульт
фільм. 10.30 — Телепрограма «Сі
м’я». 11.30 — Клуб мандрівників
(з сурдоперекладом). 12.30 —«Слід
ством встановлено...».
Художній
фільм з субтитрами. 14.00 — «ВідРОД«<ення». «Будинон
в Клину».
14.30 — Відеоканал «Радянська Ро
сія». 17.00—Планета. Міжнародна
програма. 18.00 - Час. Телевізійна
служба новин (з сурдоперекладом).
18.30 — Мультфільм. 18.45 — Фут
бол. Чемпіонат світу. Збірна Ірлан
дії — збірна Єгипту. 21.00 — Ве
чірня казна. 21.15 — Співає М. Суворова. 21.40 — Колаж. 21.45
_
Прихильники
індійського
кіно
Кіноконцерт. 22.45 — Футбол Чем
піонат світу. Збірна
Бельгії
—
збірна Уругваю.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!
Якщо ви вирішили поступати
До
вузів
обласного
центру,
стати студентами
вам
допо
може

ЦЕНТР ІНТЕНСИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАННЯ.
Ц1ТН — це якісна і комплекс
на підготовка до вступних іс
питів. Курс навчання 60 годин
(55 практичних і 5 індивідуаль
них). Заняття ведуть провідні
науковці
вищих
навчальних
закладів
міста
Кіровограда.
Термін навчання — з 3 по 14
липня на базі Будинку політ
освіти Кіровоградського обкому
Компартії' України.
Для цього достатньо
пере
рахувати 120 карбованців
на
розрахунковий рахунок
Кіро
воградського обкому ЛКСМ Ук
раїни № 001700504 Кіровоград
ського
відділення
житлосоцбанку МФО 323293, з поміткою
«За навчання на курсах». А в
листі слід розбірливо вказати
ваше прізвище, ім’я, інститут,
до якого вступаєте, 1 факуль-

тет; чи потребуєте житла. Кон
верт із вашою зворотньою апресою треба вислати: м Кіро
воград, вул. Леніна, 41/26. На
вчально - методичний
центр.
Кошти за навчання можна та
кож здати особисто в бухгал
терію обкому комсомолу («імната № 111).
Реєстрація абітурієнтів буде
проводитися 2 липня з 10 годи
ни ранку у приміщенні Будин
ку політосвіти Кіровоградсько
го обкому Компартії
України
(кімната № 39)1 Початок за
нять — 3 липня з 9 години
ранку.
Сироти,
воїни-інтернаціоналісти, інваліди дитинства зара
ховуються безкоштовно. Поспі
шайте, не втрачайте ваш шанс!
Заявки приймаються лише до
1 липня.
Довідки телефоном 4-43-75.

Центр інтенсивних тех
нологій навчання
при
Кіровоградському обко
мі ЛКСМ України.

8
8
ВСЕРЙОЗ

ДИВНО, ЦІКАВО,

/кле нов^й сорт картоплі мас й вади — знищує разом
І НОриснЙЯ, і шкідливих комах.

ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ І СОН

Існує думна, що лрди, які займаються творчою пра
цею, мало сплять. Це помилка — люди творчих про
фесій відпочивають уночі не менш, ніж інші. Але ві
домі й такі факти. Видатний американський винахід
ник Томас Алва Едісон удовольнився двома-трьома
годинами нічного Сну. Мало спали філософ Іммануїл
Кант та імператор Наполеон І. Петро І, Олександр
Гумбольдт, Гете і Шіллер теж обмежувалися трьома
годинами сну. Як правило, такі люди протягом дня
спали ще по п’ять-десять хвилин, після чого прокида
лися бадьорими і повними сил. Наполеон І, ва свід
ченням сучасників, нерідко спав у сідлі. Мінімальний
сон не повинен тривати більш як 10—15 хвилин, інак
ше він не сприятиме поновленню сил.

ДЛЯ КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА
Недавно вчені вивели сорт картоплі, яка не боїться
колорадського жука. Стебла і листя рослини вкриті
безліччю волосинок, які при дотику виділяють клейку
рідину. Вона позбавляє жука рухливості. Г
Сорт створили, схрестивши болівійську картоплю і? звичайною.
Гібридні рослини знищили до 90 процентів шкідників.
Отже, обійшлося без обприскування інсектицидами.
лгчт

Зайшовся...

Фото С. ГУСАРЧЕНКА.

ГЛАСНІСТЬ
|

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ П1СНЮ

Группа «Ласковый май»
в разгаре лето, цвели цветы.
И люди улыбались им.
И улыбались им я и ты.
Но появился осенний дым.
ПРИПЕВ:
И цветы, что летом
Всем дарили радость. О, ЦЕеты!
Не срывают люди —*
Им не нужно больше их тепла.
По утрам их листья покрывает иней,
белый дым.
Чем вот так забыть,
Уж лучше бы сожгли дотла.

На них холодный в ночи льет
Дождь.
3 потоках ливня им снятся сны.
И снится летняя в звездах ночь.
Но не увидеть цветем весны.
ПРИПЕВ.
Еще немного —и белый снег
Цветы укроет, жалея их.
Уснут под снегом цветы навек,
Но будет много весной других»

•••••••••••©о
ПРИПЕВ.

Пь

Ніхто не проти,
щоб си висловлюва
ли свої думки — го
ловне, щоб еони спів
падали з нашими.
Рівняємось на од
них,
заздримо
ін
шим.
Нове про відоме.
Чим більше ми го
воримо, ТИМ більш©
недоговорюємо.
Основною
інфор
мацією для роздумів
€ та, яку недоотримують.
Так знахабнів, що
говорить правду уже
прямо в вічі.
Важче за все від
учити обманювати то
го, ного ще із шкіль
ної лави привчили
говорити тільки прав
ду.
Що посієм, те з’ї
мо.
Стільни разів хоті
лось сказати прав
ду — зараз про це
навіть страшно
по
думати.
О. ПЕРЛЮК.

ЧАЙ 13 ЖАСМИНОМ

«Хто вранці п’є чай, тому вдень непотрібний лікар, —кажуть у б’єтномі. — Чай тонізує, активізує кровообіг і
запобігає захворюванням. Якщо у вас болить живіт,
з’їжте пучку сухого чаю...».
Ніхто не знає точно, з якого часу у В’єтнамі вирощу
ють чай, але роблять це вправно. Близько сороко дер
жавних господарств спеціалізуються на вирощуванні
цієї культури, багато селянських родин одержують
його з власних садів. Як правило, в’єтнамці п ють не
чорний, а зелений чай, заварюють його і сухим, і щей---------------- -------—
но зірваним з куща. ~
Заварюють зелені. листочки
після
тяжкої праці або літньої спеки, коли треба позбутися
втоми і підбадьорити себе освіжаючим напоєм. Дехто
любить додавати б чай жасмин чи квітки лотоса.

• • • • • ••••••••••Є
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ЦВЕТЫ

ЯБЛУКА ПРОТИ АТЕРОСКЛЕРОЗУ

На думку багатьох лікарів, яблука є ефективним за
собам проти атеросклерозу. Французькі кардіологи,
наприклад, провели експеримент з тваринами —• зго
довували їм у необмеженій кількості яблука і потім
вимірювали кількість холестерину в крові. Згодом
експеримент поставили на 90 добровольцях, які з ЇДали
по 300 грамів яблук щодня. Результати були чудові.

ЗАСПОКОЙТЕСЬ, БУДЬ ЛАСКА
Снодійний ефект ароматних рослин ві
домий здавен. Те лише останніми роками
зрозуміли механізм цієї дії: вони впли
вають на нервову систему заспокійливи
ми асоціаціями.
Речовини — носії пахощів подразню
ють активні нюхальні рецептори середньої
носової раковини, які зв'язані а відповід
ними центрами головного мозку. Так, аро
мат герані пригнічує судинноруховий
центр довгастого мозку, знижуючи артеріальний тиск, заспокоює. Запахи волеріани, лимона, м’яти, троянди та інших
рослин сприяють спокійному сну.
«Південний бальзам», який знімає нер
вовий стрес, збудженість, головний біль,
можна приготувати в домашніх умовах
так: шкуринка лимона, пелюстни троян
ди, листя евкаліпта н гілочки ялівцю (по
2 чайні ложки), шавлії І чебрецю (по З
чайні ложки). Суміш заливають окропом
(1 л), настоюють у термосі 6 годин, фільт
рують. Увечері перед снам німнату сбприснують з пульверизатора.

енлянки ввечері і на ніч. Його, склад та
кий: собача кропива, хміль (по 1 чайній
ложці), м’ята, материнка, чебрець (по
2 чайних ложки). Суміш заливають окро
пом (2 склянки), настоюють 4—6 годин у
термосі.
Незмінними компонентами заспокійли
вого чаю с також глід, шипшино, ромаш
ка, смородина, в яких багато фізіологіч’ но активних речовин.
Пропонуємо ще кілька рецептів напоїв,
які позитивно позначаються на централь
ній нервовій системі (цифри означають
вагове співвідношення частин компонен
тів).
ЗБІР ДЛЯ ДОРОСЛИХ

1. Квіти і листя материнки — б, листя
ожини — 3, м’ята — 2, шипшина
. ........ (пле
“1* 
дм) — 4, собача кропива - 4.
2. Шипшина (плоди) — 2, корінь велеріани — 1, листя смородини чорної
ромашка — 1, чебрець — 3.

Такі рослини, як аїр (татарське зілля),
кульбаба, материнка, липа, м’ято, кален
дула, полин, хміль, собача кропива зни
жують емоційне напруження, 3 них реко
мендується готувати чай, компоти, кваси,
морси.
Чай «Відпочинок» п’ють по 7з *бо 7а

ЗБІР ДЛЯ ДІТЕЙ
1. Материнка — 5, листя ожини
чебрець — 5, плоди шипшини - 3.
2. Плоди глоду — 2, КВІТИ ЛИПИ
липи -у «,
8,
квіти глинолайчика — 2, чебрець — 8, пло
ди шипшини — 4.

•••••••• • •••«• • • • • • « • ••••••••••••
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1330, 1730 «Людина—загін». США.
____
Бойовик. У головній ролі Ч. Норріс.
15.30 «Командо». США. Бойовик. У
головній ролі А. Шварценеггєр.
1930 «Смертельна красуня». США.
Бойовик.
2130 «Плоть 5 кров». США. Історич
ні^ фільм.

15.30 «Ліклідлтсри», США. Фантас
тичний бойовик.
19.30 «Бойова мвшмнл смерті». США.
Бойовик.
21.30 «Рядове Бенжамен», США. Ко
медія.
СЕРЕДА, 13 ЧЕРВНЯ

10.00 Фантастичні мультфільми. США,
11.30 «Підкорення
Землі». США.
10.00 Фантастичні
мультфільми. Фантастика.
13.30, 17.30 «Вчитель». Японія. $е
США.
1130 «Космічний корабель « Гал акт к- участю Шо Коцугі.
15.30 «Тигр «Джо». США.
ка». США. Фантастика.
19.30 «Великий улов». США. Полі13.30, 1730 «Операція «А». В голов
цейський бойовик.
ній ролі Д. Чек.
21.30 «З днем народження». США.
15.30 «Під дулом револьвера». США.
1930 «Поліцейський—маніяк». США. Детектив.
Бойовик.
ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ
2130 «Поїздка в Америку». США.
Комедія. В головній ролі Б. Мерфі.
19.30 «Нові варвари». США. Фантас
тичний бойовик.
ВІВТОРОК, п ЧЕРВНЯ
2130 «Забави на снігу». Італія. Иомедія.
10.00 Фантастичні мультфільми. США.
1130 «Сайком атакує». США. Фан
П'ЯТНИЦЯ, -65 ЧЕРВНЯ
тастика.
«Вулиці
у еогнв». США. Бсйо13.30, 1730 «Операція «Б». У голов
ній ролі Д. Чен.

ПОНЕДІЛОК, 11 ЧЕРВНЯ

КІРОВОГРАД, вуя. ПОЛТАВСЬКА, П
НЕДІЛЯ 10 ЧЕРВНЯ
10.00 «Подих зоряного крику». Мульт
фільми. Фантастика.
1130 «Білий привид». Китай.

:

«МОЛОДОЙ коммунар» «=>
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
Ня украинском языке

И

НАША АДРЕСАз

ЗІ6050. МПС,
м. Кіровоград,
syn Луначарсъкого, 36.

Н

gjj

21.30 «Лікарня, молодість, кохвннк»,
США. Комедія.
СУБОТА, 16 ЧЕРВНЯ

10.00 «Сила лінз». Мультфільм. США.
1130 «Сім прекрасних гладіаторів»,
США.
13.30, 1730 «Загадка сліпого
стря». Японія.
1530 «Гоук». США. Фантастика.
1930 «Чорний орел». США. В ролях:
Жан Клод Ван Дам І Шо Коцугі.
2130 «Солодкі марення». США. Ко
медія.
НЕДІЛЯ 17 ЧЕРВНЯ

10.00 «Колись, багато років тому».
США. Фантастичний /мультфільм.
1130 «Жовта Борода». США. При
годи.
13.30, 1730 «Контакти кунгфу». Япо
нія.
15.30 «Уіллоу». США. Фантастика.
1930 «Індіана Джонс | останній хре
стовий похід». США. Режисер — Спілберг.
2130 «Божевільний готель». США.
Комедія..
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