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Орган Кіровоград^»*
Виходить > 5 грудня 1939 р.

У БАГАТЬОХ колективах під
приємств, навчальних за- 

ккладів Світловодська останнім 
■ часом сталися значні зрушення 
\ в роботі по піднесенню масо

вості фізичної культури і спор
ту. «Кожен вихідний день — 
для масових стартів!» — цей 
заклик фізкультурних і комсо
мольських активістів знайшов 
гарячий відгук серед молодих 
виробничників, школярів. Біль
ше двох тисяч дітей і підлітків 
взяли участь в спартакіаді 
«Юність», старти якої проводя
ться за місцем проживання. Від? 
булися змагання з багатобор
ства ГПО серед допризовної 
молоді, цікаво пройшли турні
ри під девізом «Тамо, мама і 
я — спортивна сім'я». Колекти
вами бригад, цехів у ці літні 
дні виходять на старти ГПО 
робітники заводів чистих мета
лів. твердих сплавів, виробни
чого об’єднання «Диіпроеиерго- 
будпром». Загони майбутніх 

_значківців разом з інструктора- 
очолюють 

_ Г. Яііенко,
10. Каравайченко, В. Денець. 
Комітети комсомолу взяли під 
свій контроль будівництво но
вих і експлуатацію наявних 
спортивних баз. Кращі молоді 
робітники за комсомольськими 

Ф доручеіпіншп взяли шефство 
над дитячо-підлітковими спор
тивними клубами, що діють в 
усіх мікрорайонах міста. Від 
масовості зроблено впевнений 
крок до майстерності. Збірні 
команди міста завжди серед 
призерів обласних змагань, 
спортсмени Світловодська за
хищають честь Кіровоградщшш 
па республіканських турнірах.

До редакції в ці дні надхо
дять вісті з сільських колекти
вів фізкультури, де також у 
літню нору регулярно влашто
вуються масові спортивні зма
гання. Правильний орієнтир ви
брали в колгоспах «Україна» 
Зиам’янського. «Родина» Улья
новського, імені Калініна Ново- 
українського, «Победа» Мало- 
висківського районів. В пору 
польових робіт не завжди є 
можливість провести великий 

спортивний турнір. Тож інструк
тори по спорту разом з комсор
гами влаштовують поєдинки 
безпосепедньо у виробничих 
підрозділах, серед спортсменів 
окремих вікових груп.

Обласна рада ДСТ «Колос» 
на початку року оголосила 
огляд-конкурс на краще спор
тивне село. Спеціальний приз 
отримає постійну прописку там, 
де до спортивно-масових захо
дів буде залучено максимальну 
кількість населення І перед
усім молоді, де представники 
колективу фізкультури мати
муть найбільше »сходження на 
шляху до майстерності. Отже, 
за справу мають взятися не ли
ше фізкультурні працівники, а 
й комсомольський актив, моло- 

- ді депутати сільрад, культар
мійці. Успіху можна буде до
могтися лише при тій умові, як
що створити всюди зразкові 
спортивні бази і вміло вико
ристовувати їх. У Бобринець- 
кому районі, наприклад, вва
жають кращим спортивним се
лом Верхньоінгульське. Тут об
ладнано два футбольних поля, 
ігрові майданчики, комплекс 
ГПО, в будинку культури е 
спортзал. У спортивних секціях 
колективу фізкультури місцево
го радгоспу «Червона зірка» 
тренується близько 150 робіт
ників господарства, а з ними— 
школярі, спортивні сім’ї. В ра
йонній спартакіаді, яку прово
дить райрада «Колоса», верх- 

ч ньоінгульці серед лідерів.

Є!Н по спорту тут 
іемпіони області
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II — СУБОТИИК по заготівлі кормів.
ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА!
Попрацюємо всі ударно на косовиці трав, закладанні 

сінажу, виготовленні трав’яного борошна для громадської 
худоби!

КМК формувальників, 
очолюваний Павлом Шу- 
лимовим, започаткував 
свою біографію тоді, коли 
завод конструкцій швид- 
комонтоваїїих споруд ви
робничого об’єднання 
«Дніпроенергобудпром» ви
дав свою першу продукцію. 
Покрівельні і стінові пане
лі виявилися дуже потріб
ними для народного госпо
дарства. З них можна 
швидко змонтувати спору
ди різного призначенця.

Щодня після 
зміїні збирає
ться актив, 
щоб підбити 
підсумки тру
дового дня, 
виявити недо
ліки, які зава
жають працю
вати високо
ефективно.

З року в рік КМК доби
вається непоганих резуль
татів у соціалістичному 
змаганні;

060ЧІИ .
ХВИЙИНЬСУВОРИИ

КОЛИ ВБОЛІВАЮТЬ
ЗА СПРАВУ

і

колек- 
передові 

«Моло-

Однак через безвідповідальне 
ставлення до своїх обов’язків 
деякі фізкультурні працівники 
вдаються до формалізму, над
силають у спорткомітети рапор
ти з красномовними цифрами, 
а насправді на місцях спортив
ні поєдинки проводяться від 
випадку до випадку, з міні
мальною кількістю учасників. 
Такі упущення трапляються в 
колективах фізкультури Ново- 
миргородського, Онуфріївсько- 
го, Вільшанського районів. А 
Голованівськніі райспорткомі- 
тет. скажімо, не дбає про тс, 
щоб досвід кращих фізкуль
турних активістів поширював
ся. Наприклад, на обласні фі
нали чемпіонату країни з бага
тоборства ГПО вже вкотре 
приїжджають представники По- 
бузького нікелевого заводу. А 
в інших колективах фізкультур
ний комплекс впроваджується 
в дію надто повільно. Сільські 
спортсмени тут виходять на 
старти лише в святкові дні.

ІЦе прикріше, що навіть у ми
нулому правофлангові 
тиви втрачають свої 
позиції. На сторінках
дого комунара» ми не раз нази
вали адресу досвіду — трест 
«Кіровоградсільбуд», де спорт
смени регулярно виступали на 
міських змаганнях, були зав
жди серед лідеоів у спартакіад
них турнірах. Тепер колишній 
інструктор по спорту М. Комі- 
саров очолює повостворений
шаховий клуб. оада колекти
ву фізкультури послабила свою 
роботу у виробничих підрозді
лах. Самоусунулись від спор
тивно-масової роботи профспіл
ковий і комсомольський комі
тети. Немає в тресті типового 
комплексу, де б могли підви
щувати свою майстерність май
бутні значківці ГПО. Тож буді
вельники обмежуються хіба що 
грою в шахи та походами ви
хідного дня.

Говорячи про сучасну вій
ськову службу на Всеармійській 
параді комсомольських секре
тарів, К. У. Черненко підкрес
лив. що вона вимагає система
тичного тренування. Йдеться, 
зокрема, і про високий фізич
ний гарт майбутнього воїна. 
Тож комітети комсомолу разом 
з фізкультурними працівника
ми. дбаючи про впровадження 
в дію комплексу ГПО, особливу 
увагу мають приділяти загарту
ванню допризовної молоді. За
лік із фізичної підготовки по
винен скласти кожен комсомо
лець.

Закінчився навчальний рік у 
загальноосвітніх школах. Учні 
молодших класів нині відпочи
вають у піонерських таборах. 
Саме тут треба проявити ком
сомольську турботу про те. 
іцоб хлопчики і дівчатка навчи
лись плавати, загартували себе 
всебічно. Щоб, набравшись ба
дьорості. з новими силами про
кладали свою стежку в країну 
знань.

Літо — пора стартів. То хай 
же його вітрила щодня будуть 
підняті над малими І великими 
спортивними аренами, де кожен 
з нас повинен встановити свій 
особистий рекорд — в СИЛІ, 
спритності, витривалості.

Особлпво ефективні вони 
на будівництві енергетич
них об’єктів сільського 
господарства...

Про завод, про товари
шів Павло розповідає з 
піднесенням. 12 юнаків і 
дівчат — формувальників, 
машиністів бетоноуклада
чів, слюсарів-слектрикїв — 

об’єднує комплексна брига
да Шулнмова. Ядром ко
лективну є його актив, до 
якого входять профгрупорг 
Галина Підгурська, 
бригадир, групко.мсопг (він 
же й ланковий) Микола 
Алексеев.

Заробіток у бригаді роз
поділяється з урахуванням 
коефіцієнта трудової праці.

У чому сила колективу? 
Бригадир відповідає без 
вагань: у згуртованості.

Робота фор м у в а л ьн ик і в 
багато в чому залежить віл 
ритмічної роботи бетоно
змішувального вузла. Над
ходить бетон із перебоя
ми — нервують форму
вальники. Кодц розібрали
ся, що до чого — по виста-’ 
чає людей у бетонників. 
Вирішили не чекати кра
щих цасів. а прийти на до- 

сам- помогу. Це дало свої по: 
зятнвіїі наслідки — поліп
шилася дисципліна поста
вок.

існує бригада понад три 
роки, але за цей відносно 
довгий час її склад не змі-

іиовався. і а недавно на 
новій лінії сформовано но
ву бригаду, і у Шулнмова 
забрали трьох кваліфіко
ваних спеціалістів для 
створення міцного ядра й 
колективу.

Нині ряди бригади по
повнили новачки Сергій 
ііе.мченко і Сергій Лебедєв. 
Поступово приживаються, 
вивчають ази 
формувальника, 
утверджувати своє право 
бути у передовому колек
тиві. А його обличчя поки 
що визначають комуністка 
кранівниця Ганна Васн- 
леико. комсомольці елек
трик Микола Семерій і 
електрозварник Віктор 
Щербипін. 1. звичайно, 
Пандо ПІслпмов — депу
тат Власівської селищної 
Ради, ударник комуністич
ної праці, кавалер знака 
ЦК ВЛКСМ «Ударник 
одинадцятої п’ятирічки».

Л. МИХ АЙЛЕНКО, 
працівник міськрайон« 
ної газети «Наддніп
рянська правда».

м. Світловодсьн.

професії
ЇМ 1!1Є

А МАТЕРІАЛИ рейду обласного шта- 
бу «Комсомольського прожектора» 

під заголовком «А вони крутять...» («Мо
лодий комунар» за 17 травня ц. р.) ре
дакція одержала відповідь від головно
го інженера Кіровоградської аєТобази 
№ 11 Криворізького виробничого авто- 
тресту Мінважбуду УРСР В, Т. Перевер
зева. Він повідомив, що критична стаття 
обговорена на оперативній нараді інже
нерно-технічних працівників і на загаль
ній п’ятихвилинці. Проведено додатко
вий інструктаж з механіками автоколон 
і КТП. Технічною комісією перевірено всі 
автомобілі по опломбуванню і роботі спі. 
дометрів машин. На водія автомобіля 
40-84 КДЖ Олександра Паутова за допу
щення в бік збільшення показника спі
дометра накладено адміністративне стяг
нення і утрилАано гроші з покілометро- 
вого розрахунку за приписані кілометри 
пробігу. За відсутність запису показника 
спідометра у шляховому листі водія

ДІЄВІСТЬ

М. А. Балаклеєниа механіка азтоколони 
№ 1 А. А. Федорова попереджено.

Адміністрація автобази вирішила про
водити масові перевірки роботи спідо
метрів не рідше двох разів на місяць.

Стаття «А вони крутять...» обговерена і 
на загальних робітничих зборах Кірово
градського спецуправління екскавації 
тресту «Днілроекскавація», повідомив 
начальник цього управління В. Г. Деся
терик. Критика на адресу водія В. В. 
Касьянова визнана справедливою.

На відповідального за роботу спідо
метрів Г. Н. Гарбузенка і водія В. В. 
Касьянова накладено стягнення і позбав
лено преміальних за травень. Головному 
механікові А. С. Васильєву доручено що
денно контролювати показники спідо
метра і записи у дорожніх листах.

Пленум міськкому ЛКСМУ
Відбувся пленум Кіровоградського мі

ськкому комсомолу, який розглянув пи
тання «Про завдання комсомольських 
організацій міста, що випливають з рі
шень квітневого (1984 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і промови Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Президії Верховної 
Ради СРСР товариша К. У. Черненка на 
Пленумі ЦК і Всеармійській нараді сек
ретарів комсомольських організацій.

І доповідач, перший секретар міськко
му комсомолу В. Кулик, і виступаючі на 
пленумі підкреслювали, що комсомольці 
і молодь міста одностайно схвалили і 
підтримали рішення квітневого (1984 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, промову на ньому 
товариша К. У. Черненка. В ході ударної 
трудової вахти, присвяченої 60-річчю 
присвоєння комсомолу імені В. І. Леніна, 
комсомольські організації Кіровограда 
спрямовують свою енергію, новатор-

ський пошук на вирішення важливих 
завдань розвитку економіки.

У справі зміцнення співробітництва 
комсомолу і Рад народних депутатів ве
лика роль належить молодим депутатам. 
Завдання комсомолу — подавати дієві
шу допомогу Радам народних депутатів, 
постійно дбати про те, щоб молоді депу
тати добре знали свої права і можли
вості у вирішенні актуальних питань, від
повідально ставилися до своїх обов'яз
ків.

Відповідальні завдання стоять перед 
комсомольськими організаціями у спра
ві комуністичного виховання школярів, 
втіленню в життя реформи загально
освітньої школи. Учасники пленуму від
мічали, що завдання комітетів комсомо
лу — добиватися розширення зв'язків 
школи і підшефних підприємств, колгос
пів і радгоспів. Більше уваги гребе пр«*- 
діляти профорієнтаційній роботі.



2—3 стор
Як уже повідомлялося, у травні в республіці проводився рейд «ПІДЛІТОК». 

Мета рейду — полііпииги індивідуальну виховну роботу з неповнолітніми, 
ос о б.'і и во з тими, які перебувають па обліку в органах внутрішніх справ, пе
ревірити готовність таборів праці і відпочинку до прийняття підлітків, про
контролювати залучення « в а ж к и х » п і длітків до складу студентських Суді- 
Всльних загонів, шкільних ремонтно-будівельних і учнівських виробничих 
бриїад, трудових об’єднань старшокласників. Рейдом були охоплені всі ра
но ни об.іасті. В ньому рзя.іи участь 440 чоловік.

РЕЗУЛЬТАТИ рейду пока
зали, що в більшості 

районів області ведеться ро
бота з неповнолітніми. За
слуговує уваги позитивний 
досвід у Гайворонському і 
Вільшанському районах, міс. 
тах Олександрії і Світло- 
водську.

Приміром, при Світловод- 
ському міськкомі комсомо
лу створено центр мораль
ного виховання школярів. 
Керує роботою центру 
штаб. Таке громадське фор
мування дає можливість ко
ординувати роботу всіх мі
ських позашкільних закла
дів з тим, щоб постійно по
ліпшувати правове вихован
ня підлітків, залучати їх у 
різноманітні гуртки, секції. 
Бо саме тут діти формують 
свої моральні й естетичні 
якості.

Ало, на жаль, не всюди 
можуть звітувати так, як 
світловодці. Цілий ряд комі
сій у справах неповнолітніх, 
Відділів народної освіти, 
райкомів і міськкомів ком
сомолу не мають в цьому 
напрямі виховної роботи 
чіткої системи, відсутня 
взаємодія всіх зацікавлених 
у цьому питанні органів.

Виявилось, наприклад, що 
об'єктивні дані про «важ
ких» підлітків відсутні в 
Добровеличківському рай
комі ЛКСМУ. Тут уже біль
ше року районний комітет 
комсомолу «намагається» 
розв’язати питання з інфор
муванням про правопору
шення серед молоді і не
повнолітніх, не говорячи 
вже про конкретну роботу.

У травні комітети комсо-

взяли
В РУКИ
КЕЛЬМУ

У багатьох студентів на
шого міста екзамени за 
черговий семестр уже 
складені. Для них почався 
екзамен трудовий. Студза- 
гопівці поставили собі 
завдання зустріти 60-річчя 
присвоения комсомолові 
імені В. 1. Леніна найкра
щими результатами.

Минулого понеділка сту
дентський будівельний за
гін імені Юрія Гагаріпа з 
інституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання (командир Володи
мир Бардачснко) першим 
відправився па місце своєї 
дислокації — у Тюмень. 
Хлопці будуватимуть базу 
теплоелектроцентралі: во
ни повинні виконати обсяг 
робіт на 107 тисяч карбо
ванців. Там же працюва
тиме і будзагін «Альтаїрх» 
із педінституту імені О. С. 
Пушкіна. У будівництві 
ферми для великої рога
тої худоби і приміщення 
для телят у селі Мотори- 
йому Знам'янського райо
ну візьмуть участь члени

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО

Молодь села Назарівни 
Кіровоградського району 
написала до редакції, що 
правління колгоспу імені 
Крупської і комітет ком
сомолу господарства бай
дуже ставляться до ба- 
жаїшя молоді цікаво ор- 
ганізувати своє дозвілля. 
Зокрема, б листі йшлося 
про те, що б Назарівсько- 
му клубі немає матеріаль
ної бази для організації 
вокально . інструменталь
ного ансамблю.

Л. ось яка відповідь на-

«Молодий комунар»

ЧИ «ЗАЦІКАВЛЕНІ
ОРГАНИ» ЗАЦІКАВЛЕНІ?

молу мали б подбати про те, 
щоб , підлітки, особливо 
«важкі», були залучені на 
період літніх канікул у та
бори праці і відпочинку. 
Рейд показав — у багатьох 
районах про це забули.

Ефективною формою ви
ховання підлітків зареко
мендували себе студентські 
будівельні загони. Та давай
те подивимось, як до цього 
ставляться в Кіровоград
ському інституті сільсько
господарського машинобу
дування: до недавнього ча
су тут ще стояло питання— 
бути таким підліткам у за
гонах чи не бути. Так же 
безвідповідально постави
лась до цієї справи й 
спекція у справах неповно
літніх при Ленінському рай
відділі внутрішніх спраз.

Для того, аби підліток мав 
захоплення, улюблене за
няття, йому треба іноді по
сприяти в цьому. Та чи всю
ди зацікавлені органи були 
зацікавлені? Рейд показав, 
що у більшості випадків, ко
ли неповнолітні не могли 
обрати собі заняття до впо
доби, винні громадські вихо
вателі, шефи, оскільки вони 
не можуть, а, може, й не хо
чуть підказати, порадити. 
Комітетами комсомолу, ін
спекціями і комісіями такі

СБЗ «Сіріус» факультету 
будівельних і дорожніх ма
шин КІСМу.

Студентський загін «Су
часник» — минулорічний 
переможець соціалістич
ного змагання серед СБЗ 
області (командир Василь 
Шавранськнй, який недав
но брав участь у Всесоюз
ному зльоті бійців буді
вельних загонів в Алма- 
Аті), зводитиме одноквар
тирні житлові будинки для 
трудівників колгоспу імені 
Щорса Долинського ра
йону. Два загони із льот
но-штурманського учили
ща працюватимуть па бу
довах Криму.

У склад кожного загону 
зараховані почесні бійці. 
Це герої Великої Вітчиз
няної війни, льотчнкп-кос- 
монавти СРСР. їх зарпла
та перераховуватиметься 
на будівництво меморіалу 
Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизня
ній війні.

Всього у нашій області 
сформовано 23 студентські 
будівельні загони загаль
ною чисельністю 730 чо
ловік. Вони працювати
муть на спорудженні важ
ливих народногосподар
ських об’єктів і викопають 
робіт більш як на півтора 
мільйона карбованців.

І. ГОЛУБОВСЬКИЙ, 
командир обласного 
штабу СБЗ. 

дійшла від голови Кірово
градського райвиконкому 
В. Г. Медведя:

«В даний час у илубі се
ла Назарівни є баян, про
гравач, радіола, магніто
фон, тобто всі необхідні 
для організації дозвілля 
молоді засоби.

Правління нолгоспу іме
ні Крупської разом з відді
лом культури району зай
маються питанням ство
рення вокально-інструмен
тального ансамблю, труд- 
нощі в цьому Існують но 
через відсутність Інстру
ментів, а через відсутність 
квалісЬінованого керівни
ка ВІА. Незабаром це пи
тання буде вирішено*.

упущення не контролюють
ся. Такий стан справ у Нов- 
городківському, Петрівсько- 
му, Ульяновському районах.

Формалізм у цій роботі 
недопустимий. Та час від ча
су члени рейдової бригади 
натикались на його прояви. 
Іак, під час рейду було ви
явлено, що один учень Світ, 
ловодської восьмирічної 
школи № 6 протягом на
вчального 1983—1984 року 
«відвідував» краєзнавчий 
гурток у школі, гурток кар
тингістів на станції юних 
техніків, студію бальних тан
ців. Кому потрібні такі фак
ти для звіту?

А чим займаються «важ. 
ін- ні» підлітки вдома? Аналіз

перевірок показує, що їх 
не дуже охоче приймають 
в жеківські клуби. Так, в 
олександрійському клубі 
«Кристал» 800 підлітків, ма
совий клуб. Але до нього 
не залучили жодного юна
ка, який стоїть на обліку в 
інспекції. Не хочуть мати 
мороки з «важкими» і в 
олександрійському клубі 
«Факел», світловодському 
«Олімпіку». На низькому 
рівні проводиться виховна і 
спортивно-масова робота в 
кіровоградських жену № 4, 
будинкоуправлінні № 2, ЖКВ 
виробничого об’єднання по

ВДОМА 
Й СТІНИ 
ДОПОМАГАЮТЬ

Недавно за ініціативою 
міськкому комсомолу па 
Кіровоградському заводі 
радіовиробів був проведе
ний конкурс професійної 
майстерності слюсарів-ін- 
струментальннків обласно
го центру. 16 кращих за 
професією з шести підпри
ємств міста були поділені 
па дві пікові групи: до 28 
років і старші. В програму 
конкурсу входило виго
товлення матриць і скла
дання заліку з теорії..

Боротьба за першість за
кінчилася тріумфом слю
сарів - інструментальників 
заводу радіовиробів. У мо
лодшій віковій групі пер-

ДО ВІНКА НАРОДНОЇ ШАНИ
Два роки минуло з дня 

урочистого відкриття ме
моріального музею Імені 
М. Л. Кропнсницького. Не
давно представники твор
чої Інтелігенції міста, учи
телі. викладачі й учні му
зичних шкіл і училища, ша. 
нувальпики театрального 
мистецтва відзначили тут 
144-річчл від дня народ
ження нашого славного 
земляка — невтомного тру
дівника на ниві україн
ської культури.

Урочисту частину свята 
відкрила секретар міськко
му партії А. О. Кошелєва. 
Актори театру імені М. Л. 
Кропивппцького показали 
літературну композицію, 
побудовану на докумен
тальних матеріалах, авто- 
біографії драматурга, 
спогадах сучасників, а та- 
кож уривок із вистави 

сівалках «Червона зірка». А 
приміщення підліткового 
клубу «Сокіл» взагалі вико
ристовується для житла.

Важливе і почесне завдан
ня покладається на плечі 
шефів і громадських вихо
вателів — направити «важ
кого» підлітка на правильну 
стежину в житті. Але чи 
завжди комітети комсомо
лу, інші зацікавлені органи 
серйозно ставляться до до
бору кандидатур для цієї 
делікатної роботи? Тому й 
доводиться говорити про 
закріплення громадських 
вихозатєліз за «важкими» 
підлітками на папері у Нов- 
городківському, Гіетрз- 
ському, Нозоукраїнському, 
Ленінському (м. Кіровоград) 
районах. У вихованні не по
винно буї и формалізму.

Рейд «Підліток» показав— 
в організації виховання під
літків ще є чимало недолі
ків. Рейд допоміг но тільки 
виявити їх, а й поліпшити 
стан виховної роботи з під
літками.

В. ПЕТРЕНКО, 
зазідуючий позаштат
ним сектором правово
го виховання та профі
лактики правопорушень 
серед молоді і неповно
літніх обкому ЛКСМ Ук
раїни.

ТОМІ !К НОГО ЙОШІВ.
чуття хвицання
філоїлогічвйу фак
1НСТ1итуту гікната-:
Тут зібраьі книги

ші два місця посіли Сергій 
Роїна та Володимир Ка- 
банов. їх старші товариш: 
зайняли всі три призові 
місця — відповідно Воло
димир Коршуг, Павло 
Ііросужих та Віктор Ми
хайлів. Третє місце серед 
молодших майстрів своєї 
професії — у робітника ви
робничого об’єднання 
«Друкмаш» Василя За- 
платникова.

Переможці конкурсу 
одержали цінні подарунки/ 
міського комітету комсо
молу; всім учасникам вру
чено пам’ятні сувеніра.

Змагання кращих май
стрів своєї спрази про
йшли на високому органі
заційному рівні, в чому ве
лика заслуга адміністрації 
і комітету комсомолу за- 
воду радіовиробів. Безпо
середні організатори кон
курсу також нагороджені 
грамотами міськкому 
ЛКСМУ.

М. МАХИНЯ, 
зазідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Кіровоград
ського міськкому 
ЛКСМ України.

«Мартин Боруля» за І. Кар. 
пенком-Карим.

Дружними оплесками 
супроводжувався виступ 
оркестру старовинної і су. 
часпої музики дитячої му
зичної школи № 2 облас
ного центру (керівник Т. В. 
Єременко). Українську на
родну пісню «Ой на Івана, 
на Купала» викопала ви- 
кладач музпедфакультету 
Кіровоградського педінсти
туту М. Зимогорова. Потім 
виступив дует бандуристок 
ДМШ № 2 у складі К. Во- 
лик і О. Шевченко. Дівча
та заспівали популярну 
народну пісню «Ой у полі 
верба». Прозвучали у кон
церті н інші музичні твори.

Я. КОЗУЛЯ.
м. Кіровоград.

ТУТ вчився
ПУШКІН

у сейфах зберігаю

ліцею

Ю. БЄЛІНСЬКОГО
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Николай

шукає
молоді
таланти

рнпх сторіно

Сергій КУЛИНИЧ

JOB! 
>зне

ЗВІТУЮТЬ
ЛІТЕРАТУРНІ СТУДІЇ

ке пер- 
культету 
ду, Іика

«Пролісок»

’а спливали 
Як зода.
З вами пор 
Батьківщина

•ми у нашій КР.-ІВІ урочисто Відзі 
народження класика російської ,іп

Фото І ___ _
Фотохроніка ТАРС.

ЛЕНІНГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ. Меморіальний Музей. 
Ліцей знаходиться в місті, що носить ім’я велико- 
го російського поета О. С. Пушкіна.

Тут можна оглянути актовий зал. відомий нам зі 
знаменитої картини Рєпіна »Пушкін на ліцейсько- 
му екзамені ■, унікальну бібліотеку, якою користу
валися ліцеїсти. З хвилюванням підіймаються екс
курсанти на четвертий поверх, де перед кімнатою 
на чорній дощечці написано: •№ 14 Олександр 
Пушкін». Перший випуск цього навчального закла
ду, який був створений «Для підготовки юнацтва, 
особливо призначеного до важливих частин служ
би державної», відбувся 1817 року і ввійшов в істо
рію як пушкінсьхий.

У спеціальних приміщеннях 
ться речі Пушкіна.

Слава
Батьківщині
Будь славен полудень і розум т 
Твоя несхитна ленінська псстзва. 
І гордий стяга-кумача розвій, 
Моя Радянська сонячна державе

Д ІТЕРАТУРНА 
при районній 

життя» на сьогол 
нарахову 
дсііги, колгоспи

із і
О. С. Пушків

Зустрічі зі 
ВВІ ЙШЛИ £ 

роблених каф 
зарубіжної лі 
них 185-річчк 
О. С. Пушкін

У пушкінсь 
традиційний і 
день літера* 
ці в на краще 
дянської поес 
дружбу, за 
поряд з лірі 
Твардовськогс 
актуально зву 
рика Пушкіна 
курсу стали < 
Каєнко, Бахо; 
ба, Ірина Ого]

студія «Пролісок» 
газеті «Сільське 

ні в своєму складі 
нів. Це учні, сту- 
п, робітники. Рані

ше заняття проводили раз у квар
тал, з початку іьшішнього року — 
щомісяця. На заняттях студійці об
говорюють власні ївор:.’. часто саме 
такі обговорення дають життя вір
шам, гуморескам, оповіданням на 
сторінках районної газети. Тільки 
торік члени «Проліска» підготували 
дванадцять літера

11а останніх засіданнях літе 
иої студії мова йшла про заі 
літераторів району в рік підг- 
країні! до святкування 40 річ 
ремоги радянського народу у 
кіп Вітчизняній війні. Майже 
ияття плануємо ми літератур 
вчання. Тема одного з ос-

15

8. вієйська
голова районної літера 
студії «Пролісокм.

емт Доброаеличківкі.

турної

Будь славен молот твій :серп! Свя~ 
Тзоя дорога до людського шаг-«
і комуністів праведна мета 
Пролетарям усіх країн єд. атьсяі

Будь славен простір твій у плетиві

Погожої, ясної днини! 
Будь славен життєдайний с

доріг

-М1К
1 труд радянсько людини!



Літературно

мистецький

випуск
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Цікаво пройшло і засідання клу. 
бу книголюбів у гуртожитку № З, 
де буЛи представлені рідкісні ви
дання із зібрань викладачів ка
федри. Так, голова обласного То
вариства книголюбів доцент 1. В. 
Долганов представив членам клу
бу вірш Пушкіна «Памятник». (ви
дання минулого століття) з тек
стом, спотвореним царським цен
зором.

Закінчилися ювілейні торжества 
мітингом, який відбувся 6 червня 
1984 року біля пам’ятника О. С, 
Пушкіну.

Право покласти квіти до пам’ят
ника О. С. Пушкіна було надано 
випускникам відмінникам навчання 
посланцям братнього Узбекистану 
Олімжону Маматкарпмову, Туйчі 
Фарманову, Міхрожу Азізову.

З імпровізованої сцени про
звучали вірші Пушкіна і про нього.

Г. ДАВИДЕНХО, 
старший лаборант кафедри 
російської літератури Кірово
градського державного пед
інституту імені О. С. Пушкіна.

Пушкіиському слову присвяти
ли літературний ранок працівники 
Олександрійської бібліотеки імені 
Ю. 1 агарша та піонерського табо- 
ру школи № 15. А юні читачі Зна- 
м'янської райбібліотеки взяли 
участь у конкурсі на краще чи
тання віршів поста.

Подбали про участь дітей у свя
ті бібліотекарі м. Світловодська, 
присвятивши знаменній даті літе
ратурний день «...Чувства добрые 
я лирой пробуждал».

Свято скінчилось, та продов
жується повсякденна робота біб
ліотекарів по вихованню у дітей 
любові до неповторного Пушкін- 
ського слова, одного з першодже
рел любові до Батьківщини.

3. МЕЛЬНИКОВА, 
завідуюча наукозо-методич- 
ним відділом обласної біб
ліотеки для дітей імені А. П. 
Гайдара.

русской по 
тел народ;, 
зарастет н;

Пушк^ 
свято н

Пушкіна. Стенди кімнатн-музею 
РозіуЯ^лють дитинство і
юність поет;., його оточення, дру
зів, адресат і з пушкінської лірики.

із життям і творчою спадщиною 
О. С. Пушкіна. "

Зустрічі зі студеитамн-іноземця- 
ми ввійшли в цикл заходів, роз- 
роблених кафедрою російської та 
зарубіжної літератури, присвяче
них 185-річчю з дня народження 
О. С. Пушкіна.

У пушкінські дні проводився І 
традиційний на факультеті тиж
день літератури. У конкурсі чит
ців на краще виконання грома
дянської поезії «Мы за мир, за 
дружбу, за сердечность встреч» 
поряд з лірикою Діаяковського, 
Твар донського, Єв ту шейк а, свіжо й 
актуально звучала і волелюбна лі
рика Пушкіна. Переможцями кон
курсу стали студенти Олександр 
Каєнко, Баходнр Холов, Зия Стс- 
ба, Ірина Огородна.

іршів, нас охоплює по- 
зання і гордості. Є на 
ту факультеті нашого 
/ната-музен Пушкіна, 
кннгн майже всіма 

ої багатонаціональної 
ь кращі курсові і днп-

Дгпі стала учасниками масових 
заходів. Так, читачам обласної ди
тячої бібліотеки, які відпочивають 
на літньому майданчику школи 
№ 5 обласного центру, показано 
лялькову інсценірозку «Казка про 
рибака та рибку». З цікавістю про
слухали діти розповіді старшого 

Л. І. Сакало про ху
до ж «акіо -ілюстра торів пу шк ін •
ських творів В. М. Конашевнча. 
І. О. Маврнну, про перебування 
поета у нашому краї.

При активній участі дітвори 
пройшла в нашій бібліотеці та ди
тячому кінотеатрі «Мир» літера
турна вікторина <3 яких ми казок 
Пушкіна?». Адже для більшості 
дітей пушкінська казка часто е 
першою книгою.

Р ТАРИЙ Максимчук ще 
підправив тички, яки- : 

ми підпиралось важке гіл
ля яблунь, хотів було по- 
ск.іадатн розсипані дрова, 
та згадав, що вбрався у 
святкове. То розім’яв на
півстиглу сливу, щоб посо
лодшала, оглянув ще раз 
подвір’я і пішов. Важно 
пішов, повільно — літа.

— До свого сина Петра 
йду, — пояснював зустріч
ним після вітання. — По- 
дивлюсь, як він там госно- 
дарйть.

А в Петра вже готува
лись.

— Дідусь іде! — поміти
ла котрась.

— Бігом сливок нарвати.
— Олю, легше замітай— 

порохи, як па колгоспній 
дорозі.

— Мамо, дідусь уже 
внизу.

Вітається із сином та не
вісткою, внуків гладить по 
голівках.

— Давно я так високо 
не ходив. Літа і гори не 
пускають.

Довго дивиться кругом. 
— Ходіть до хати, тату. 
— Хитрий, — сміється 

старий. — Хатою не хва
лись: знаю, що й там по
рядок. «Господарку мені 
покажи.

Оглядають хлів, стодо
лу, город. Батько хвалять, 
щоб не згіркло слово, під
казує: це поправ, тут пе
рероби... А тоді сідають у 
тіні, на колоду.

— Далеко тут в тебе 
видно.

— А нашу хату? Я кож
ного ранку дивлюсь, як ту- 
мани через неї спливають. 
Та й здається, ніби з ка- 
валірки вертаюсь, ніби ле
чу в рідне гніздо. Гей, чо
ловіче, прилетів вже-с, до 
роботи йди, горобенят тре- 
ба годувати!.. 1 пошкодую, 
і потішусь.

— Діти — завжди ра
дість...

— Наш Іван як там: обі
цяється додому на роботу?

— Обіцяється. Ще рік 
йому.

— А його «міс 
каже?

9 червня 1984 року

— А що каже? «Краще 
з моста в воду, ніж у ва
ше сільське болото». О гак 
каже. А він обіцяється.

В хаті вже все готове. То 
сідають за стіл. І діти за

ДЕБЮТ В «МК»
Володимирові Михай

люку — доадцлть п’ять 
років. Народився в се
лі Заставцях Монастиря, 
ського району Терно
пільської області. За
кінчив педагогічний ін
ститут Імені Василя 
Стсфаника в Івано- 
Франківську. Два роки 
тому за направленням 
вузу приїхав працюва
ти на Кіровоградщину. 
Нині викладає Історію 
у Трепівській десятиріч
ці Знам'янського ра
йону.

На суд шанувальни
ків красного слова Во
лодимир виносить один 
із своїх образків.

— Пора мені. Дякую 
вам, господарі .мої любі, 
за гостину. Це вам, — ді
стає з кишені яблука для 
внуків. — Мало не забув.

— А мені? — стримує 
сміх невістка.

— Вже подарував.
- Що-о?
— А його, — показує на 

сина. — Чи, може, не під- 
ходить?

Тулиться до чоловіка, а 
старий ледве втримує смі
шинку під вусом з цього 
розкохування.

— Яблука з’їсте, а на
сіння не викидайте.

— Це ті? — питає син.
— Ті. Весною в землю, 

потім нащепнш і не про
падуть яблуні. В нас їх не 
садять вже, бо смаку не 
розуміють. Треба, щоб з 
малого звик, з батьків
ських рук. Тоді ліпше ме-Володимир МИХАЙЛЮК

гостини
ОБРАЗОК

що

столом. Одна невістка все 
бігає, все підносить.

— Буде з тебе, — каже 
старий Максимчук. — Ба
чу, роботу свою знаєш — 
перед людьми похвалю. А 
тепер сідай сюди, погово
римо. 1 на чоловіка можеш 
жалітися. Все розказуй.

— А що говорити? — лу
каво глянула на свого 
Петра. — В житті буває 
всяко. Він пересолить — 
я скривлюсь, 
він дується, 
не несем, бо 
двох.

— Добре, 
тільки й сказав старий.

Пив батько мало. «Як 
жінка», — жартував Іван 
Янчук, сусід і приятель. 
Тільки черпає без кінця 
пісні із своєї нам’яті. І 
сьогодні так.

А коли наповнилась ду- 
ша піснями та розмовами, 
що аж очі помолодшали,— 
встаз з-за столу.

я наперчу — 
Але за поріг 
то тільки

Розумію,

на

ду. Так мене вчили, а я вас. 
Садіть, доглядайте, діда 
згадуйте. Дід старий вже, 
ходити не годен, то в гос
тях може й востаннє. Хіба 
до мене приїдете.

Та який ви старий?
— Таке сумне говорите.
— Що говорю? Сумне 

за молодим, а засохле де
рево не шкода. Хто щиро 
жив, той і помре щиро. Та 
чого ви лякаєтесь — де ще 
мій край? Просто не вмію 
відвертати лице від прав
ди. А сил у мене іце стане. 
Яблуні не забудьте поса
дити... Ну, бувайте.

Та й пішов старий Мак
симчук у долину.

Вони стоять під яблунею, 
діти повибігали аж па до
рогу.

1 Петрові вперше поду
малось, шо батько вже-та- 
ки справді старий.

село Трепівка,
Знам’янський район.
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Николай ЗАЛИЗНЯК Віра ВІСВСЬКА

Лирическое
С веток серебряных иней 
бетер осыпал давно, 
Красные гроздья рябины 
Тихо стучат мне в окно. 
Что-то не в пору взгрустнулось, 
Болью отдалось тупой, 
Может, ушедшая юность 
Встретилась нынче со мной? 
Мимо пройдут ее весны, 
Жаркое лето увянет,
В окна заглянет осень...
Юная бабушкой станет. 
Мирно улягутся страсти, 
(Страсти улягутся? Пусть.). 
Сердце оставит у власти 
Сентиментальность и грусть. 
Прошлое в сумерках синих 
Вспомнится ей, как в кино, 
Красные гроздья рябины 
Будут стучаться в окно.

Вірність
(за народними мотивами).

Колихалась у цвіті калина, 
Умивалась сльозами дівчина, 
Як тополя, при битій дорозі 
Виглядала когось у тривозі..., 
Знає тільки один місяченько, 
Як загинув її козаченько... 
Як упав він з коня вороного, 
І кінець рушника лляного, 
Вишиваний узором дівочим, 
Ліг крилом на заплющені очі. 
Ой, зів яли і трази, й калина. 
Загубила свій цвіт та дівчина. 
Лиш на серці — незгоєна рана.., 
Ятрять душу холодні тумани...

Лариса ЧЕРЕДНИК

У безвісті літ
Комісари

В шинелях строгих,
Позерніться із безвісті літ — 
По зарослих вже сивих дорогах.,.
Ми зуміємо скласти вам звіт.

Там, де ви підіймались в атаки,
Пил років упав на сліди,
В тому полі горять вічно маки
Й посивілі жінки йдуть туди.

Вас чекали із рання до рання,
Та спливали роки,
Як вода.
З вами поруч 8 прийдешні світання 
Батьківщина ішла молода.

Все сильніше серця наші б’ються.., 
Комісари,
Ви з нами, в путі.

Сходять зорі нових резолюцій — 
П’ятикутні, 
Багряні, 
Святі.

Змову небо
Знову небо росте волошкове 
Над обстриженою головою, 
На погонах бджола сонлива, 
Як оранжева сонця краплина.
Це солдатська весна над тобою... 
А батьки не вернулися з бою. 
І у полі безмежнім над ними 
Заколисує тугу калина.
Майоріють слова, як знамена:
— Ну, а як ти там, сину, без мене? 
...Тільки небо росте волошкове 
Над обстриженою головою.
В неосяжність вдивляються очі,
І у снах юних майже щоночі 
Сниться батько йому з автоматом, 
Що навіки лишився солдатом.

іїА ЗЛАМІ весни й літа, коли тополина 
“ заметіль кружляє на вулицях міста, 
коли небо високе й блакитне, мов лролі« 
сон, хочеться говорити словами нестер- 
тими й серце б’ється схвильовано. 0 
пошті нашої студії — листи з віршова
ними рядками про красу природи й 
прагнення миру, першу любов і весня
ний дощ, про тендітне зело, що повни
ться соками на колгоспній ниві й зашу
мить скоро повен-колосом.

Теми наші автори піднімають вагомі, • 
багатьох листах зустрічаємо теплі, схви
льовані рядки. Цікаві поетичні знахідки 
є у віршах В. Горенка з Вільшанського 
району, В. Лябіхова та А. Щербини з Кі
ровограда, В. Білей з Долинської.

Однак головний недолік віршів біль
шості наших авторів — описовість. Пере
рахування явищ природи, подій, почут
тів. У таких віршах можна будь-як пере
ставляти рядки, а то й цілі строфи — ні 
їхній зміст, ні емоційна насиченість прак
тично не зміняться. Наприклад:

Весна — коли сонце всміхається з неба, 
Весна — коли бруняться всюди дерева, 
Весна — коли проліски пнуться 

з-під снігу, 
Весна — коли повно дитячого сміху... 
Ми процитували вірші В. Чорногора з 

Нової Праги, надіслані до редакції.
Подібні недоліки властиві й віршам 

В. Дудника та М. Грозного з Кіровогра
да, В. Короля з Новоукраїнки та Н. Топчі 
з Новгородківського району, Н. Третяко- 
вої з Устинівки та В. Онищенка і Ю. За- 
кревського з Ульяновського району та 
інших авторів.

По-дитячому щирі віршовані рядки 
школярів А. Костюченко зі Знам’янсько- 
го району, О. Сергіснка і С. Бадицького 
з Кіровограда, В. Гончарука, В. Негрова 
з Нояоархангельська. Звичайно, цо тіль
ки перші спроби пера. їх авторам поки 
що не вистачає вміння не просто помі
тити красу квітки чи річки, веоби чи по
ля, а побачити їхню індивідуальність, не
повторність. Слабує й техніка віршування.

Окремі вірші наших азторіз не несуть 
ніякого ні смислового, ні емоційного на. 
вантаження. Лише справне римування. 
Як ось ці рядки:

...Но увы. ведь мы — супруги,
И о делах мы — ты. и я.
У тебя — свои подруги,
У меня — свои друзья.
Дещо слабшу цього разу добірку вір

шів надіслав В. Чалий з Долинської,

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

ДУМКА
Й СЛОВО

який недавно так успішно дебютував на 
сторінках «Молодого комунара». Але і 
серед цих слабших творів вірш «Добро
та» засвідчує, що автор має потенціаль
ні можливості сказати своє слово в по
езії в разі серйозної, наполегливої ро
боти.

Окремі поетичні удачі трапляються у 
віршах В. Бульдович зі Знам’янського 
району, про вірші якої ми, до речі, вже 
говорили в одній із студій «Сівача». Ви
гідно вирізняються з-між інших вірші 
А. Каретного та Р. Лимарського (теж не 
новачків у студії).

Головні теми віршів Анатолія Каретно, 
го — краса природи, роздуми про місце 
людини на землі. Серед кращих відзна
чимо вірші «Куда бы я ни шел», «Боль
шая любовь», «Затушен огонь»... та інші. 
Для них характерна глибина думки, щи
рість почуттів та свіжі поетичні образи.

Ліричний герой Р. Лимарського — мо. 
лодий ровесник, котрого турбують люд
ські стосунки і те, яким він буде — наш 
день завтрашній. Його поетичний рядок 
стриманіший, ніж у Каретного, але гли
бини почуттів не приховує. «На грани 
утра», «Родина», «Этюд» — ось краще з 
надісланого до редакції.

Ще наполегливіше працювати над 
кожним рядком, звіряти за камертоном 
власного серця відповідність думок І 
слів — цього хочеться побажати всім 
нашим авторам. Кращі ж їхні твори за
свідчують, що серед студійців «Сівача» 
зростають люди, які добре пам’ятають 
слова В. Маяковського: «Поэзия — та же 
добыча радия. В грамм добычи — в го
ды труды».

Є. ЖЕЛЄЗНЯКОВ, 
член бюро обласного літератур
ного об’єднання.
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Багато справ у інструктора по 
спорту колгоспу «Победа» Мало- 
висківського району Валерія Петра- 
ченка — робота в секціях, організа
ція і проведення спортивних зма
гань, заняття в групах ГПО і «Здо- 
ров’я». Решта часу — для сім’ї. З 
дружиною, донькою і сином Валсрііі 
вирушає в ліс збирати гриби, відпо
чиває з ними на березі ставу. Разом 
господарюють на городі.

На знімку: сім'я В. ПЕТРА- 
ЧЕНКА біля дідової криниці.

Фото В. ГРИБА.

І

ВАША ДУМКА

один з листів ДО редакції.

МОЯ 
ВТІХА 
І НАДІЯ

Що найдорожче для 
батька і матері? Дитина. І 
СКІЛЬКИ б lie було ЇЙ — мі- 
,сяць чи рік, двадцять п’ять 
чи сорок років, а для бать
ка і матері вона завжди 
лишається дитиною...

Що то за життя — без 
дитини? І тому глибоко пе
реконана, що ті молоді лю
ди, котрі бояться заводити 
дітей, бояться «зайвого 
клопоту», насправді об
крадають себе. Вони не 
лише втрачають чималу 
частку душевності, чуй- 
пості. Життя їхнє стає од
номанітним. І що то за 
життя — тільки ДЛЯ себе? 
Воно пусте й нецікаве.

А як діти допомагають! 
Зараз моєму Андрійкові 
чотири роки. Всі ці роки 
вій веселить, утішає мене.

ЧІ мені на серці легше. З 
ним я ділю все. Іноді сто
мишся чи засмутишся, а 
синок підійде, скаже: <Ма
мо, не треба плакатні Бо і 
я буду...» — то й усміхнусь 

• МИМОВОЛІ...
Недавно в родильному 

відділенні лікарні одна 
молода маги (якщо можна 
її так назвати) залишила 
ноі онароджених близнят, 
не маючи бажання вихову
вати їх. Як обділила себе 
ця людина на все життя! 
Обділила па доброту. Ад
же сьогодні їй не потрібні 
діти заради задоволення 
власних бажань, спільного» 
часу, безтурботного жит
тя. Ні. я проти ЦЬОГОІ Ді
ти — не лише наша ра
дість. це ще й наш жіно
чий обов'язок. Нехай не 
співають хлопчики й дів
чатка:

Я у бабушки живу. 
я У дедушки живу...

Не розлучайте себе Із 
своїми дітьми.

В. ШАПОВАЛ, 
/холода мати.

с. Іванківці, 
Знам’янський район.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЗАСПІВАЙМО В СІМЕЙНОМУ КОЛІ

МАМИНЫ ГЛАЗА
Музыка Евгения Мартынова.

Стихи Михаила Пляцковсного.

Яождинка упадет на землю, как слеза, 
вдаль поманит утром нас дорога.

А мамины глаза, а мамины глаза
Нам вслед посмотрят ласново и строго. 

ПРИПЕВ:
Все в жизни может быть — и радость, и гроза, 
Не жалует судьба нас временами. 
А мамины глаза, а мамины глаза
Всегда следят с волнением за нами.
Мы в поисках мечты меняем адреса.
Нам дома письма редкие прощают,
А мамины глаза, а мамины глаза
Нас в детство по привычке возвращают.

Грубеют на ветру мальчишек голоса,
И девочки становятся взрослее...
А мамины глаза, а мамины глаза
С годами все добрее и светлее...

ПРИПЕВ.

• у~ і/Li.ПЦ

seat- л w, ku * v tr. ju, и вдаль по-мах* г у TPM нас да.

«На любов і смак товариш не всяк» — 
так говорить мудре народне прислів’я. 
Мабуть, не існує двох людей, що мали б 
зовсім однакові смаки й уподобання, а 
якщо це чоловік і жінка, то справа ще 
складніша. Я гадаю, що коли молоді лю
ди вирішили вступити в шлюб, то у них 
знайшлися якісь спільні інтереси, погля
ди на життя... А от як бути з «дрібніши
ми» смаками?

Припустимо, один з молодят любить 
якісь страви, а іншому їх і на очі не по
казуй. На перший погляд — це дріб’яз
кові деталі, але вони стають приводом 
для сімейних сварок. Хочеться запитати 
молодят: чому ж велике спільне, що вас 
з’єднало, не може захистити вас від 
«кухонного» дріб'язку? Чому дрібниці, 
нагромаджуючись, можуть привести до 
серйозних розладів у сім’ї?

Наведу один приклад. У родині К. чо
ловік дуже захоплювався музикою, а от 
дружина, як виявилося, не надто при
хильно ставилася до його «хоббі». З 
цього приводу сварилися. Згодом жінка 
розповідала подругам:

— Я йому заявила: мені вдома не по
трібний цей магнітофон з колонками!

Я поцікавилася, куди ж чоловік подів 
магнітофона?
— Відніс до гаража. Я вирішила не 

поступитись нізащо!
Не раз чую від знайомих, як молоді, 

обставляючи квартиру меблями, один 
одному так енергійно доводять правиль
ність своєї точки зору щодо інтер'єру 
кімнати, що справа доходить до взаєм
них образ... В результаті — ніякого за
доволення від покупки.

Моя знайома якесь скаржилася, що її 
чоловік, повертаючись із гостей, докоряє 
їй, що вона не вміє так готувати, як ін
ші. Він не знає, що деякі страви одразу 
готувати не навчишся. Звичайно, необхід
на умова — бажання дружини оволодіти 
секретами кулінарії.

НА РОДИННУ РАДУ

Про смаки 
сперечаються?

У молодят, котрі вже мають немовля, 
вільного часу не так багато. Але ж хо
четься і відпочити — сходити до театру, 
на концерт, у кіно. До одруження вони 
дивилися кінофільми на всяк смак, хоті
лося кожному з них поступатися іншому. 
А тепер, після одруження, так: або йти 
в кіно, яке подобається тільки їй (йому), 
або повернутися додому. Неважко- здо
гадатися про результат такого «культур
ного відпочинку».

Зізнаюся вам по секрету: коли мій чо
ловік купує квитки і запрошує мене в кі
но, він, очевидно, теж не задумується, 
чи хочеться побачити цей фільм мені. 
Та я ні слова йому не кажу про те. І ще 
жодного разу не шкодувала. Тож, на 
мою думку, не слід і вам, любі подруги, 
поспішати. Не слід виказувати своє не
вдоволення, якщо вам чоловік купив 
квитки не на той кінофільм, не на той 
концерт.~Якщо ви на нього ображатиме
тесь, то не виключено, що він взагалі пе
рестане купувати оті квиткиї

Якщо молоді побралися, знайшовши й 
відкривши щось велике одне одному, то 
при їхньому взаємному бажанні завжди 
можна дійти певної згоди і в меншому. 
Чи не так?

В. КРАМАРЕНКО.
м. Кіровоград.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Грає 

Георгій Замфір. (Румунія), 
8.50 — 23-іі тираж «Спортло
то». 9.00 — АБВГДейка. 9.30
— Телефільм «Професія — 
слідчий». 4 серія. Частина 1 
і 2. 11.25 — Народні мелодії. 
11.40 — Більше хороших то
варів. 12.10 — Телеклуб < Мо
сквичка». 13.30 — «'Ги пам’я
таєм:, товаришу,..». 14.30 — 
Новини. 14.45 — Тележурнал 
«Сім'я і школа». 15.15 .— 
Співає С. Школьникова. 15.30 ,
— Тележурнал «Співдруж- 
ність». 16.00 •— Всесоюзний 
телеконкурс -Товариш піс
ня». 16.50 — Новини. 17.00 — 
Бесіда політичного оглядача 
Л. Вознесенського. 17.30 —■ 
Мультфільм. 17.50 — Доку-^Р 
ментальний телефільм «На
родний артист СРСР Б. Лі
ванові. 18.50 — У світі тва
рин. 19.55 — Телефільм «Со
лом’яний капелюшок». 1 се
рія 21.00 — «Час». 21.35 — 
Телефільм «Солом'яний ка
пелюшок». 2 серія. 22.40 — 
Міжнародні змагання з лег
кої атлетики пам'яті братів 
Знаменських. 23.25 — Но
вини.
Д УТ

10.00 — Новини. 10.20' — 
Музичний, фільм «Мелодії 
старого замку». 10.50 —
«Доброго вам здоров’я». 11.30
— Для дітей. ■ Олівець-ма.’но- 
вець». 12.00 — «Призначає
ться побачення». Естрадна 
розважальна передача. 12.30
— Новини. 12.40 — «Соняч
не коло». 13.10 — Художній 
фільм «Твій сни, земле». 1 се
рія. 14.35 — «День відкри
тих дверей». Вистава для ді
тей. 16.40 — Літературна 
карта України. 17.25 — «Не
спокійні серця». 18.15 —
«День за днем». (Кіровоград). 
18.30 — Концерт хору та ор. 
кестру народних інструмен
тів Українського телебачен
ня і радіо. 19.00 — Актуаль-4Йк 
на камера. 19.40 — «Дивоі^Иі 
світ». 20.20 — Співає иарод-^^ 
ний артист УРСР Г. Гарку
ша. 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.35
— Чемпіонат СРСР з плаван
ня. 22.05 — «Витівки дияво
ла». Вистава, В перерві —- 
24.00 — Новини.

* ма.ми.ны глаза. всегда следите sa.

ДС. СЛЄД9Л- С 6ОЛИЄНиЄЛі 50. на.Stu.

МИНУЛО чимало часу, а в 
мене перед очима ще й 

досі стоїть та картина. У 
дворі аж заходилося від 
плачу п’ятирічне дівча.

— Знову Ірка капри- 
зvєl — говорила одна су
сідка іншій. — Таки батьки 
винні: потурають їй в усьо
му з малих літ. а пізніше 
за голову візьмуться...

У цю хвилину з під'їзду 
вибіг батько і почав заспо
коювати донечку:

— Не плач! Ось я тобі 
іграшку приніс — і роз
горнув носовичок. А па 
ньому — двоє живих го
луб’ят...

Іра затихла, хоча ще й 
копилила губенята, і з ці
кавістю розглядала 'іг
рашки».

Батько пішов, а дівчин
ка почала бавитися. Та не
довго. Скоро у дворі знову

«ІГРАШКА»
почувся дитячий плач. 
Іринка вимагала нової Іг
рашки. Голуб’ята їй на
бридли. вона припорпала 
їх у піску й принлала цег
линою...

Звичайно, таке трапляє
ться нечасто. Але хіба не 
доводилось вам бачити, як 
дорослі байдуже проходять 
повз хлопчаків, котрі га
няють кота з прив'язаною 
до хвоста бляшанкою, або 
мовчки відвертаються, ко
лі: хтось із дітей ударить 
цуценя? Пригадую І випа
док-, коди бабуся купувала 
своєму любимому внукові 
для забави... кілька курчат.

НАШІ ДІТИ

І нікому було пояснити 
дитині, що курчаті може 
бути теж боляче. ЩО воно 
таке тендітне й беззахисне.

Діти ростуть, пізнають 
світ і бачать усе, і нашу 
байдужість теж. поступово 
переймаючи її у нас. Чи ж 
доводиться потім дивува
тись: звідки береться ота 
незрозуміла жорстокість у 
чиєїсь загалом симпатич
ної Оленки, чому так зле 
вчинив лагідний Сергій- 
ко... А своєї ж вини в цьо
му ми просто не помічаємо.

Г. ШАЛАПКО.
емт Вільшанка.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 6.35 — Кон

цепт. 8.55 — Документаль
ний телефільм. 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 — 
Здоров’я. 11.45 — «Ранкова 
пошта». 12.15 — Зустрічі на 
радянській землі. 12.30 —
Сільська година. 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 — Фільм 
«Король гір та інші». 15.15 — 
Документальний телефільм 
«Болдінське безсоння». 16.05
— Мелодії 40-х — 50-х ро
ків. 16.45 — Сьогодні —
День працівників легкої про
мисловості. 17.15 — За ва
шими листами. Музична пе
редача. 18,00 — Міжнародна 
панорама. 18.45 — Мульт
фільм. 1.9.05 — II Всеросій
ський огляд народних хорів. 
Виступ Державного ансамб
лю пісні і танцю донських 
козаків. 20.00 — Клуб ман
дрівників. 21.00 — «Час».
21.35 — Футбольний огляд. 
22.03 — Міжнародні змаган
ня з легкої атлетики пам'яті 
братів Знаменських. 23.05 — 
Новини.
А УТ
11.15 — ••Девіз, відвага, муж
ність і честь». 12.15 — Ху
дожній фільм «Твій сни. зем
ле». 2 серія. 13.50 — Нови
ни. 14.00 — Катруснн кіно
зал. 15.00 — «Живе слово». 
15.50 — «Барви літа». Му
зичний телефільм. 16.00 — 
«Слава солдатська». 17.00 — 
Міжнародний турнір з ху
дожньої гімнастики на приз 
Українського телебачення. 
17.40 — «.Погляд у майбут-*■ 
не». «Школа сьогодні і зав
тра». 18.30 — Концерт ест
радно-симфонічного оркест
ру і солістів Українського 
телебачення і радіо. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
«Кіиомеридіапи» 20 00 —
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Дніпро» — •’Торпедо». 2-й 
тайм. 20.45 — «Па добраніч. 
Діти!». 21.00 — «Час». 21.35
— Художній фільм «Альба

— Новини.
23.35 — Чемпіонат СРСР 8 
плавання.

(Наступили номер «Мо
лодого комунара» вийде 
14 червня ц. р.).
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