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КОЛО ТУРБОТ
МОЛОДОГО

Комсомольці спеціаль
ного конструкторського 
технологічного бюро ви
робничого об’єднання 
«Друкмаш» ' зібралися на 
звітно-виборні збори.
Проблем у них вистачає, 
тож поговорити є про що. 
Михайло Шварц, який уже 
кілька років очолює ком
сомольську організацію, 
веде збори:

— Перш за все — про 
економічну діяльність. 
План півріччя ми викона
ли. Але як ? Тільки за дру
гий квартал маємо пере
витрату заробітної плати 
на 8 тисяч карбованців. Це
значить, що низькою за
лишається продуктивність 
праці.

— Майже у всіх відді
лах, — продовжує Михай
ло, — коефіцієнт трудо
вої участі працівників до
рівнює одиниці. Це свід
чить про непринциповий 
підхід до оцінки праці, бо 
всі ми знаємо, що на
справді це не так.

З 1988 року бюро пе
реходить на госпрозраху
нок, тож всі ці питання 
дуже актуальні.

Труднощі у роботі СКТБ 
створює деяка багато
плановість. Великі сили 
сконцентровані на модер
нізації друкарської маши
ни «Ятрань» у шостому 
конструкторському від
ділі. І групкомсоргу Михай
лу Попову, комсомольцям 
відділу слід проявити мак
симальну зібраність і від
повідальність. Прискорю- 

"’ЦЬ- вати темпи треба першо
му та сьомому відділам. 
Бони займаються розроб
кою спеціальної друкар
ської електронної машини 
для сліпих. Дуже багато у 
цій справі залежить від 
цеху дрібних серій, який' 
готує першу промислову 
партію.

Програма розвитку ав
томатизації інженерної 
праці на базі обчислю
вальної техніки ставить
нелегке завдання перед 
сектором автоматизова
ного проектування. Тому 
курси підвищення квалі- 

г< фікації, що були органі-

ХОЧЕШ ПРАЦЮВАТИ ТУТ?
Кіровоградський облрем 

будтрест разом з творчим 
об’єднанням молоді, з міськ
комом комсомолу згідно по
станови облвиконкому від 
12 серпня 1987 року «Про 
створення Кіровоградського 
міського молодіжного цент
ру» організовує госпрозра
хункову молодіжну ремонт
но-реставраційну дільницю. 
Вона здійснюватиме будів
ництво МЖК. молодіжних 
клубів, кооперативів, рестав
рацію пам’ятників.

Будови виконуватимуться 
шляхом залучення до робіт

ІНЖЕНЕРА
зовані в СКТБ, стали ду
же доречними і корис
ними.

Третьому конструктор
ському відділові необхід
но зараз організуватися, 
бо він розгубив добру по
ловину своїх сил. Нелегко 
і восьмому відділові. Роз
робки здійснюються, але 
впровадження у виробни
цтво йде дуже-повільно.

Комсомольське бюро 
не стало центром по вирі
шенню цих складних проб
лем, самоусунулася від 
цього і рада молодих спе
ціалістів бюро.

Але не можна сказати, 
що комсомол взагалі був 
бездіяльним. Приємно бу
ло згадати на зборах за
няття школи комсомоль
ської політосвіти, запаль
ні виступи на них Володи
мира Давиденка, Анни Оле- 
нііюї. Секцією планериз
му керує Олексій Стойко. 
Цікаво працює секція. Чи
мало однодумців і в лю
бителя водного туризму 
Василя Садовенка. Члени 
молодіжного клубу «Орі
єнтир» готують до від
криття нове кафе під 
назвою «Візит».

Є заслуга комсомоль
ського бюро і в тому, що 
праця молоді не зали
шається непоміченою. Кра
щих представляють на 
одержання вищих катего
рій, посад, грамот, звання 
«Ударник комуністичної 
праці».

Жаль тільки, що про 
життя комсомольської ор
ганізації так мало і рідно 
пише «КП» конструктор
ського бюро.

Володимир Давиденко, 
начальник штабу «Комсо
мольського прожектора», 
нарікає на те, що ніхто не 
підходить до нього з кон
кретними пропозиціями. 
Штабові «КП» слід сер
йозно подумати над своєю 
роботою.

Як бачимо, новообрано
му бюро і комсоргу Зої 
Лоторевій працювати є 
над чим.

В. КРОТОВА.
м. Кіровоград.

перемінного складу праців
ників, які трудитимуться за 
терміновими договорами.

Юнаки і дівчата, що ма
ють будівельні спеціальнос
ті, і які працюватимуть на 
постійній роботі в даній 
дільниці, матимуть пільги 
при вступі до МЖК, який 
незабаром буде створено.

Всі бажаючі можуть без
посередньо звертатися в 
міськком комсомолу (316050, 
м. Кіровоград, провулок 
Центральний. 1. Телефон 
для довідок — 4-98-71).
Творче об’єднання молоді.

А ЛЕ ось процитуємо лист 
** пенсіонерки, ветерана 
праці з Добровеличківського 
району Н. А. Запорожець: 
«Не згодна з позицією ав
тора статті «Три» пишемо, 
«два» — на думці?». «Двій
ка» калічить дітей, бо дити
на, яка отримає «двійку», 
сама переживає, хвилює
ться, та ще і вдома її по
карають. Навіщо це?». Далі 
авторка листа згадує баче
ний по телевізору виступ 
вчительки-новаторки, яка 
зовсім відмовилася стави
ти «двійки». Ось як треба 
перебудовуватися, говорить 
Н. А. Запорожець, а то, 
мовляв, є вчителі, яких ще 
самих треба доучувати.

Не беремося оцінювати 
вчителів-новаторів. Певно, 
Шаталов, Ільїн, Лисенкова 
могли відмовитися від «дві
йок». На жаль, нам більше 
доводиться мати справу з 
учителями, яких «ще самих 
треба доучувати». В цьому 
відношенні читачка Н. А. 
Запорожець, сама того не 
помічаючи, підтримує ви
словлювання плетеноташ- 
лицької вчительки. Чому 
доводиться доучувати вчи
телів? Хай, може, і не до
учувати, але платити доро
гою ціною за зниження мо
рального й естетичного рів
ня виховання таки доводи
ться. Саме тому ми й вирі
шили поговорити на цю 
тему.

У виступі Л. І. Нофенко 
прозвучали дуже важливі, 
гострі проблеми сьогод
нішньої школи. Проблеми, 
які слід поставити на поря
док денний якнайшвидше. 
Так, ми принизили роль 
оцінки. Повторюємо слова 
Л. І. Нофенко: «Таким не
об’єктивним підходом до 
оцінки знань учня ми допо
магаємо випускати вузам і 
середнім спеціальним за
кладам посередніх або й 
бездарних спеціалістів».

Ставити чи не ставити 
учням «двійку»? Читачку з 
Добровеличківського райо-

Нещодавно «МК» повідо-

ціалістів. У тому числі й 
учительським вузам. А чо
му? Чи не школа в цьому 
винна? Медалісти при зара
хуванні в інститут мають 
пільги. Вуз зобов’язаний 
довіряти школі. А кого 
присилає вона? Є в Кірово
градському педагогічному 
інституті студентка Інна 
Бурлаченко з Долинського 
району. Із золотою медал
лю закінчила школу. Так 
ось вона всю зимову сесію 
склала на «трійки». Зобо
в’язалася виправитися, аби 
тільки не сповіщали бать
ків (мати працює, до речі, 
вчителькою у тій школі, 
яку закінчила Інна). Повіри
ли. Зараз у Бурлаченко 
взагалі чотири «двійки». 
Тож виникає закономірне 
питання: скільки «важить»
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Локальна пожежа?
Вважай, дрібниця...
мив про пожежу, що стала

ся на фабриці кручених ви

робів («Виклик № 2» «МК» 

№ 113 від 19 вересня). Наш 

кореспондент попросив ко

ротко прокоментувати цю

подію Державною інспек

тора по пожежному нагля

ду Ленінського району 

О. МОРОЗА.

Кількість пожеж, що ви
тікають на підприємствах з 
року в рік. залишається 
значною. Тільки цього року 
в обласному центрі їх ви
никло 8. На жаль, пожежі 
мали місію не тільки па по
рівняно невеликих підпри
ємствах. як, скажімо, фаб
рика кручених виробів, а й 
на таких, як завод «Гідро 
сила», олієскстракційннй за
вод, ВО «Сільбудівдустрія», 

ну хвилює саме це. Але ж 
справа не в «двійці», а вза
галі в оцінці знань. Шкіль
на оцінка — це не фор
мальність, не просто оцін
ка знань, це — ставлення 
до праці, це, коли хочете, 
життєва позиція.

Не секрет, що вузам до
водиться випускати посе
редніх чи й бездарних спе

«ТРІЙКА» — 
БІДА НАША

«Учитель, перед іменем твоїм...» — так називалась 
стаття, вміщена в нашій газеті наприкінці минулого 
навчального року. В ній ішлося про приниження 
місії вчителя в сучасній школі. Говорили про це самі 
студенти, ті, від кого завтра залежатиме: перебудує
ться наша школа, чи все залишиться, як і було. Ось 
тоді викладач Кафедри української літератури пед
інституту В. Є. Панченко висловив думку про необхід
ність підвищити престиж «трійки».

Місяць тому «Молодий комунар» опублікував лист 
директора Плетеноташлицької середньої школи Л. І. 
Нофенно «Три» пишемо, «два» — на думці?». Схви. 
льовано говорила Лідія Іванівна про неблагополучия 
сучасної школи, ставлячи болюче, але чесне питання: 
ного ми виховуємо? Відмовившись заслужено оціню
вати знання учнів, школа ніби благословила неунів і 
ледарів. Саме так сприйняла виступ сільсьної вчи- 
тельни більшість читачів.

де вогневі роботи контро
люються (чи мають контро
люватись) цілими службо
вими підрозділами. їхня 
бездіяльність влітає держа
ві в чималу копієчку/ До
сить сказати, що тільки на 
ВО «Сільбудіндустрія» збит
ки від пожежі становлять 
понад 500 карбованців. Не
мало виникає локальних 
пожеж при зварювальних 
роботах. Про них. як прави
ло. па підприємствах швид
ко забувають, не повідом
ляючи Дсржпожежнагляд. 
Це лає змогу не лише уник
нути неприємних пояснень, 
а й надалі нічого не роби
ти, щоб навести порядок у 
системі пожежної безпеки 
підприємств. Цс — гра з 
вогнем у прямому розумінні 
слова.

Хочу звернутись до ком
сомольського активу — еко
номія матеріалів, пального, 
за яку борються десятки, 
сотні трудових колективів— 
цс й збереження віл вогню 
народного добра. Думаю, 
що комсомольці не повинні 
бути в стороні від цієї спра
ви.

Зразу після служби в армії — а це було шість років 
тому — Віктор ВРАДІИ прийшов працювати на Кіро
воградський чавуноливарний завод. За цей час моло
дий трудівник добре вивчив виробництво, зарекомен
дував себе ян знаючий спеціаліст. Нині Віктор очо
лює одну з кращих бригад ремонтно-ливарного цеху.

Фото Г. КОШКА.

золота медаль майбутньої 
вчительки?

Інший приклад. Ользі 
Стеценко колгосп імені Ва- 
тутіна Кіровоградського ра
йону виплачує стипендію, 
незважаючи на те, що сту
дентка — «трієчниця». Га
разд, закінчить Стеценко з 

горем-бідою інститут, при
їде в рідний колгосп. І що? 
Кого і як виховуватиме та
кий спеціаліст?

У педагогічному інституті 
імені О. С. Пушкіна пробле
ма боротьби з трієчництвом 
поставлена дуже гостро. 
Тому що й тут існує «три» 
пишемо, «два» — на думці». 
Втім, ми навіть перегнали 
школу, іноді «четвірки» ста
вимо замість того, щоб по
радити студентові підготу
ватися до екзамену!

«Трієчник» не може бути 
спеціалістом. Необхідно зо
середити всі зусилля на бо
ротьбі з трієчництвом. Тіль
ки сам викладацький ко
лектив без студентів нічого 
не доб’ється. Почали з 
простого — вимог, аби у 
студентського активу не бу

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

ло «трійок». З об єктивних 
і суб’єктивних причин до
вести задумане до кінця 
поки що не вдається.

Заступник секретаря парт
кому інституту М. І. Садовий 
наводить цифри, над якими 
міркувати та міркувати. Із 
числа наших випускників 20 
відсотків колишніх відмін
ників працюють звичайни
ми вчителями, а 80 відсот
ків колишніх «трієчників» 
зараз... займають керівні 
посади в різних установах, 
організаціях.

Можна погодитися з лис
том читачки, яка вважає, 
що «двійка» травмує дити
ну. Коли б тільки не та об
ставина, що людина з чоти
рикласною освітою (так 
представляється Н. А. За
порожець) пише грамотні
ше, ніж студенти-філологи 
педагогічного вузу...

Не з того боку торкаємо
ся проблеми. У школі лік
відовані творчість, доброта, 
справедливість. Нас задо
вольнить така система оці
нок, якщо вона буде ви
явом моральності вчителя й 
атмосфери школи взагалі, 
коли, як справедливо писа
ла директор Плетеноташ- 
лицької школи, оцінювати 
знання будуть не за тим, 
яке місце у суспільній 
ієрархії належить батькам 
того чи іншого учня, а золо
та медаль буде нагородою 
за труд. Тоді й «учителів 
доучувати» не доведеться.

...Ті вчителі, які самовід
дано й чесно ставляться до 
виконання своїх обов’яз
ків — а таких більшість, — 
не образяться, що сьогодні 
ми говоримо про такі 
прикрі речі. Годі аплодис
ментів! їх чимало лунало в 
минулі роки.

Ж. СОКОЛОВСЬКА, 
доктор філологічних на
ук, професор Кірово
градського педінститу
ту імені Пушкіна.
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■ПЕРШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
ВПРОВАДЖЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО 
ПІДРЯДУ - ПІДВИЩЕННЯ ВІДДАЧІ ЗЕМЛІ

Колгосп імені Ждано
ва — один з найбільших у 
Кіровоградському районі 
по кількості орної землі— 
6166 гектарів. На цій пло
щі всі сільськогосподар
ські культури механізато
ри господарства вирощу
ють за колективним під
рядом. Щоб не було зне- 
осібки, у кінці минулого та 
на початку нинішнього ро
ку було створено одинад
цять підрядних ланок ме
ханізаторів. Дві з них очо
люють комуністи Борис 
Григорович Дирка та Ми- 
кола Дмитрович Конон- 
ченко, дві — комсомольці 
Євген Шулишов та Мико
ла Полудень. У одній з 
комсомольсько - молодіж
них ланок керівником об
рали кандидата з члени 
КПРС Лркадія Сидорова.

— Яку ділянку колгосп
ного виробництва не візь
міть, повсюди зустрінете 
чимало комсомольців і 
молоді. Завзято вони пра
цюють, — каже диспетчер 
колгоспу Ніна Михайлівна 
Марченко.

До речі, у ці дні Ніні

Михайлівні виповнилось 
п’ятдесят. У колгосп ком
сомолка Марченко при
йшла економістом кілька 
десятків років тому. І, 
видно, згадуючи свої ком
сомольські роки, вона з 
теплотою і деякою за
здрістю оповідає про 
справи сьогоднішніх мо
лодих;

— У першій тракторній 
на оранці грунту на зяб з 
перевиконанням змінних 
норм і добрій якості ро
боти працюють комсо
мольці, брати Юрій та 
Василь Волошини, призов
ники. Нещодавно одного 
з них викликали до військ
комату, то другий вико
нав норму і за брата...

— Як показав себе ко
лективний підряд? — пе
репитує Марченко і сама 
відповідає: — Останні під
сумки будуть підбиті, ко
ли зберемо всі сільсько
господарські культури. Та 
і за попередніми ясно, 
що підряд себе виправдав.

Моя співбесідниця від
криває одну, другу теку, 
на підтвердження сказа

ного наводить відповідні 
цифри.

Нова форма організації 
і оплати праці посприяла 
тому, що сівбу, догляд і 
збирання, наприклад, ран
ніх зернових і зернобо
бових культур проведено 
організованіше, відтак і 
урожай одержано вищий. 
У середньому зібрали з 
гектара ранніх зернових 
і зернобобових культур по
30.3 центнера, на 7 цент
нерів більше, ніж торік. 
Урожай ячменю зріс на
13.4 центнера і становить 
31,3 центнера з гектара. 
У ланці комсомольця Ми
коли Полудня зібрали на 
круг по 36,1 центнера яч
меню при соціалістичному 
зобов язанні ЗО, а в лан
ці комуніста Бориса Дир
ки ще більше — по 41,7 
центнера. Ланка Григорія 
Куца, як і зобов'язувала
ся, зібрала по 19,5 цент
нера гречки з гектара. Це 
на 4,5 центнера більше, 
ніж передбачалося пла
ном.

Закінчується у госпо
дарстві збирання соняш
нику. До речі, всі куль
тури ланки вирощували, 
так би мовити, індивіду
ально, а збирають роками 
випробуваним груповим 
методом. Це щоб не було 
зайвих втрат. Косять со-

«Молодий комунар»
нишіїики зараз п'ять ком
байнерів. Лідирує Віталій 
Дмиїрієв. Він зібрав уро
жай із 197 гектарів і на
молотив 4349 центнерів 
насіння.

Приємні повідомлення 
надходять до РАНО і з ін
ших господарств. Так, на
приклад, підрядні ланки 
колгоспу «Іскра» закінчи
ли збирати соняшники. З 
гектара одержано по 23,7 
центнера насіння при зо
бов'язанні 21. По 25 цент
нерів насіння соняшнику 
зібрали підрядні ланки 
другої тракторної брига
ди колгоспу імені Ватуті- 
на. Збирально-транспорт
ний загін цієї бригади ви
знано переможцем соціа
лістичного змагання в ра
йоні, нагороджено пере
хідним червоним вимпе
лом райкому партії, рай
виконкому та райкому 
профспілки працівників аг
ропромислового комплек
су, грошовою премією.

Бригадир передового 
колективу Микола Мико
лайович Куроп’ятник вва
жає, що добре організо
ваний підряд — одна із 
найголовніших складових 
успіху. Від підряду — і 
пошук, і ініціатива, і вро
жайне поле.

В. ЦВЯХ.

«мов
МОГУТНІЙ

У жовтні цього року ми
нає 9 років з дня відкриття 
музею підпільної комсо
мольської організації «Спар
так» у селі Красногірщ 1 о- 
ловашвського району. Про
тягом цього часу тут лооу- 
вало 65 тисяч відвідувачів.

Якось гостями музею бу
ли комсомольці Світловод- 
ського заводу чистих мета
лів. Вони ознайомилися з 
експозицією, зустрілися з 
колишніми підпільниками- 
«спаргаківцями» К. А- Да’ 
біжою та В. Р. Тиховським, 
переглянули документаль
ний фільм «Нескорений 
«Спартак», а потім поклали 
квіти до пам’ятника загиб
лим воїнам. Комсомольці 
розповідали про свій завод, 
про свої трудові успіхи. Во
нн зарахували у свій ко
лектив Любу Римар, а за
роблені на її ім’я гроші в 
сумі 3,5 тисячі карбованців 
перерахували у Радянський 
Фонд миру. В музейній кни
зі відгуків світ доводці за
лишили запис: «...Мов мо
гутній факел, подвиг’ ге- 
роїв-підпільнпків вічно ос
вітлюватиме звитяжні тру
дові дороги людей нового
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ми — РАДЯНСЬКІ

ФАКЕЛ»
покоління. Справу, за яку 
полягли «спартакіаді», «а 
продовжимо трудовими ді- 
ламп».

Щороку в музеї, крім екс
курсійних заходів, провд. 
даться уроки мужності, зу
стрічі з учасниками Вели
кої Вітчизняної війни, з ге-. 
роями-«спартаківдямя». Тут' 
третьокласників приймають 
у піонери. Для школяр/#' 
Красногірської восьмиріч
ної школи стало традицією 
1 вересня приходити в му
зей на урок Миру. У цей 
день тут зиираються учні 
перших-третіх класів. Вони 
знайомляться з матеріала
ми про встановлення Ра
дянської влади на селі, 
створення піонерської і ком
сомольської організацій, 
про боротьбу земляків з 
окупантами в роки Великої 
Вітчизняної війни.

Музей проводить велику 
виховну роботу серед .0# 
ростаючого покоління.

Т. КУЛИК, 
екскурсовод музею 
«Спартак».

с. Красногірка, 
Голованівський район.

Гґ ГРАНІ МОРАЛІ

законних прав
Вони... самі при- 

своїх дітей сюди й 
як зайвину, що за
їм «щасливо» жити, 
фактично назавжди, 

для 
мо-

люди знову повер- 
їх у дитячий буди- 
Рік-у-рік підкидає 

четверту дитину 
Клімпан.

. з чим зіткнулися 
члени ПІДЛІТКОВОГО

ТИХ, ХТО перебуває на 
державному утриман

ні в дитячому будинку, що 
на мальовничій околиці 
Кіровограда в районі Ку- 
щівки, не можна назвати 
сиротами. Усі без винятку 
півтори сотні дітлахів ма
ють рідних батьків. Ні, ні, 
їхні батьки не позбавлені 
своїх законних прав на 
дитину.
несли 
здали, 
важає 
Здали 
При якійсь вигідній 
себе ситуації зони 
жуть у будь-яку хвилину 
забрати дітей. Так вчини
ла, наприклад, Димчук, 
якій треба було показати 
чотирьох дітей комісії для 
поліпшення житлової пло
щі. Зразу ж після демон
страції «наочного доказу», 
що має велику сім’ю, вона 
залишила дітей просто се
ред степу, звідки вже сто
ронні 
нули 
нок.
сюди

■ якась
Ось

тут і
клубу «Полум’я», які при
їхали з степового села 
Комишувате. Вони побачи
ли, що скривджені «бать
ками» дітлахи не кинуті 
напризволяще. Всі вони 
добре й охайно вдягнуті, 
у кожного своє ліжечко в 
просторій спальні, мають 
вдосталь іграшок, книжок, 
нормально харчуються. 
Намагаються не лишати 
поза увагою своїх підопіч
них педагоги-зихозательки 
Н. Г. Малишко, Л. М. Єрьо- 
менко, Л. С. Товстенко, 
Ж. В. Горбатюк, О. В. Бой
ко та інші. Дуже копіткі й 
виснажлизі обов’язки в 
логопеда Марини Михай
лівни Марченко. Випуск
ниця сурдологічного фа

культету Ленінградського 
педагогічного інституту, 
вона всіма силами нама
гається усунути мовні ва
ди дітей. Немає що й го
ворити про турботи, які 
випали на долю директора 
дитячого будинку Мили 
Миколаївни Пришняк. До-

Операція «Доброта»
Розповідь ця про діяльність одного з тридцяти 

двох, що діють зараз в області, підліткових клубів 
профспілок. Клуби почали створюватися лише цього 
року. Завдання цих позашкільних закладів полягає 
о масовому залученні дітей та підлітків до занять тех
нічною й художньою творчістю, в моральному, есте
тичному й фізичному вихованні їх, в організації 
їхнього розумного дозвілля з урахуванням віку й ін
тересів.

Серед сільських клубів, які одразу ж виявили актив
ну діяльність — підлітновий клуб «Полум'я» при Ко- 
мишуватсьній середній школі Новоукраінського ра. 
йому. Субсидує його профспілкова організація кол
госпу імені XX з’їзду КПРС. Кілька технічних гуртків, 
досліди на присадибній шкільній ділянці, хорові, во
кальні й музичні ансамблі, різноманітні фізкультурно- 
спортивні секції... Спрямовує роботу досвідчений пе
дагог, дирентор підліткового нлубу Світлана Олек
сандрівна Цьома.

Світлані Олександрівні вдалося налагодити роботу 
так, що підлітни, перебуваючи поза шнолою і поза 
батьківським наглядом, відчувають себе творцями 
власного дозвілля і немає меж їхнім вигадкам. їхній 
ініціативі. От і спало комусь на думку поцікавитися, 
як живуть діти в інших містах і селах області. Дові
далися, що в обласному центрі є дошкільний дитячий 
будинок. Про заклад такого типу, здавалося б, немає 
що пояснювати нашим читачам. Кожен знає, що тут 
під державною опікою виховуються діти-сироти. Тан 
гадали й члени клубу «Полум’я». Такої ж думки був і 
автор цих рядків. Але... наше уявлення виявилося де
що неточним.

свідчений педагог, а тепер 
ще й господарник, справ
ляється з усім бездоган
но, частенько за рахунок 
власного добробуту і до
звілля.

Усе це так. Але чому ж 
так напружено вдивляю
ться принишклі малюки у 
кожну незнайому дорослу 
людину, яка завітала сю
ди. У кожному серденьку 
бринить надія. Інколи ді
ти навіть перешіптуються: 
а може це моя мама, мо

же мій тато. Оманна на
дія. Не квапляться рідні, 
а стороннім зась взяти 
скривдженого в свою 
сім'ю — у дітей є «закон
ні батьки».
И ІДЛІТКИ з клубу «По- 
■’ лум’я»,/учні сьомих- 
восьмих класів, серцем 

лю-
ви-

збагнули, що саме тут і 
потрібна їхня доброзич
ливість, сердечність, 
дяність. Одностайно 
рішили взяти шефство над 
вихованцями дитячого бу
динку. Придумали й назву 
для такого заходу — опе
рація «Доброта». Двічі 
вже приїздили сюди з 
концертами, подарунка
ми. Підмінювали вихова
тельок, няньок. Нарівні, 
невимушено гралися з ма
лечою в піджмурки, в зіп
сованого телефона, в ко
тика й мишку. Минулого 
тижня шефи запросили 
підопічних у гості до себе.

...Бетонною автострадою 
мчать два великі комфор
табельні автобуси з засві
ченими фарами. На перед
ніх і задніх шибках умовні 
знаки — «Діти!».

Маленькі пасажири спі
вають пісень, розважаю
ться, з цікавістю дивляться 
у вікна. Дехто знає, там— 
кукурудза, соняхи, ком
байн, трактор, корівка па
сеться, а хтось називає на
віть марки зустрічних ав
томобілів.

Автобуси зупинилися бі
ля польового стану трак

торної бригади. Аж сюди 
вийшли зустрічати доро
гих гостей директор та 
члени ради підліткового 
клубу. Механізатор кол
госпу Микола Валентино
вич Моргуненко показує 
дітлахам техніку, якою об
робляють землю, вирощу
ють і збирають хліб, бу
ряки, кукурудзу.

Несподівано заплакала 
чотирирічна Віта Гара- 
щенко.

— Додому хочу... Хочу 
до мами...

У дитячій пам’яті збе
реглися спогади про рід
не село та його околиці, 
про тепло рідної оселі. 
Виявилося, що в селі 
справді живе й працює 
дояркою мати дівчинки— 
Галина Геращенко. Свого 
часу вона вийшла заміж і 
народила дитину. Та через 
кілька років... закохалася. 
У пориві палкого почуття 
залишила чоловіка, а ма
леньку Віту здала в дитя
чий будинок, щоб не зава
жала.

У селі новини поширю
ються швидко. Хто не був 
у полі, чи на току, при
йшли привітати гостей, ко
ли ті підходили до сіль
ської середньої школи. 
Люди вже знали, що при
їхали «сироти». Якийсь чо
ловік середнього віку са
ме вийшов з крамниці. У 
руці мав невеличкий паку
ночок. Він підійшов до 
гурту. У задумі погладив 
по голівці русявого хлоп
чика й передав йому па
кунок. Хлопчик подякував, 
пильно глянув у вічі до
рослому і з затамованою 
у глибині душі надією за
питав: «Тато?». У кре
мезного, загартованого 
життям і працею мужчини 
покотилися по щоках дві 
важкі сльозини.

Тепло, з дитячою безпо
середністю зустріли гос
тей сільські школярі. їм 
так хотілося похвалитися 
своєю школою, показати 
свої класи, майстерні, 
спортивний зал. А перед
усім — Ленінську кімнату, 
в обладнанні якої кожний 
з них брав участь. Роль 
гіда взяла на себе дев’я
тикласниця Світлана Руда. 
І добре справилася з нею. 
Побували гості й на при
садибній ділянці. Побачи
ли, як їхні старші друзі ви
рощують квіти, городину 
і навіть пшеницю й жито. 
Семикласники Сергій Куд
ря й Ігор Коваленко саме 
наповнили корзину буря
ками й морквою та й за
просили малюків на кро

леферму, щоб разом по
частувати кролів. А чоти- 
рикласниця І. Плахотнюк 
дозволила погладити свого 
улюбленця по м'якенько
му хутру.

НА ЗУСТРІЧ з вихован
цями дитячого будин

ку прийшли депутати сіль
ської Ради Людмила Ми
колаївна Шворінь, Марія 
Євгенівна Петерс, голова 
виконкому сільради Гали
на Михайлівна Поповкіна, 
учителі й інші працівники 
школи разом з директо
ром Надією Андріївною 
Калиниченко.Викладач му
зики Леонід Іванович Па- 
велков запросив дітей ви
конати кілька пісень у 
супроводі баяну. Був іще 
обід, концерт художньої 
самодіяльності й багато- 

багато різних подарунків. 
На згадку про мандрівку 
в село до шефів діти при
везуть своїм ровесникам, 
які залишалися вдома, по
дарунок від зайця — пух
кі та пишні паляниці.

А на майдані ще якййсь 
час гомоніли схвильовані 
подією селяни.

— Ой, жіночки, — бідка
лась якась з селянок. — 
Таточко ж мій на фронті 

поліг головою, згодом і 
матуся померла. Така вже, 
мабуть, доля моя, що й 
чоловіка, як знаєте, своїми 
руками поховала. Яким 
же то тяжким життя моє 
склалося. Та хай би мене 
сира земля не прийняла, 
якби хоч мить якусь поду
мала діточок своїх позбу
тися. Пильнувала за ними, 
вже й онуків дочекалася,

Додає щось друга, тре
тя. Найсвятіше для кож
ної людини слово «мати» 
люди вимовляли з при
тиском, з відтінком зне
ваги на адресу жінок, що 
залишили своїх дітей.

Операція «Доброта» три
ває. її підтримує й бажає 
успіху широка громад
ськість, усе суспільство. І 
добре було б, якби до

неї приєдналися ще й за-' 
конні батьки незаконно 
скривджених ними дітей.

В. РУДЕНКО.
Фото автора, і

На знімках: фото на ; 
згадну; чотири десятки і 

І кролів доглядають члени 
Підліткового клубу. Із ву
хатим «підшефним» ~~ 
• ■ ПЛАХОТНЮК (перша 
зліва).

Кіровоград — 
Новоукраїнський район.



- -------- 15 жовтня 1987 року_________
І ИнаПжиНлї м?ЖНа-бу-ЛО виРватись на волю, але во- 

жила. За тисяч« кілометрів від Батьківщини за 
колючими дротами, під пильним оком гестапо

Ксенії Дмитрівні Довгій важко згадувати роки, про
веден. у фашистській неволі. Час від'часу її душать 

сльози, ■ доводиться переривати розповідь, щоб знову 
набратись духу . продовжити. У

_ Все-таки незвичайний наш народ. Як важко бу
«пи всілякі покидьки, по смітниках вишукували недоїд- 

але співали. Отак голодні стоїмо на фабриці біля

ло—•їли 
ни,

вере.с.з, згадаємо Укра.ну і складаємо пісж про сме
тану, про сало, білий хліб. Зараз навіть смішно з таких 
пісень, а тоді вони нам сили додавали, ніби до рідного 
дому повертали...

Коли сімнадцятирічну дівчину з села Межирічки за
бирали у Німеччину, вона кинулась ховатись. Заарешту
вали її батька, забрали в Голозанівську поліцейську 
управу. Били дуже, допитувались, де його Ксеня. Не 
казав, де хозається дочка, не хотів, щоб знущався над 
нею фашист. Але і Ксені було дуже шкода батька, і 
щоб позбавити його мук, вона вийшла зі схованки.

Ксенія мріяла стати художницею, переносити на по- 
-Цїно життя Вітчизни... А її заштовхнули у вагон, і за
гукали під плач дівочий важкі колеса на захід.

Аж під Ьельгією зупинились. Кругом чужі ліси, чужа 
мова. Кругом знущання, нелюдські умови життя в таборі.

Ьодай ліси б ці погоріли,
Ьодай цей табір заваливсь,
А ми на рідній Україні
Жили з сім'єю сміючись, —

співали стиха дівчата, подумки повертаючись у рідний 
край.

І Іотім прийшли «покупці» і відбирали — кого в при
слугу, кого на завод. Ксеню забрали на мануфактурну 
фабрику.

У рідкісні дні відпочинку українські дівчата з німець
ким знаком на грудях «ОСГ», що значило «полонянки 
зі сходу», виходили у місто. Ксені вдавалось здооувати 
трохи паперу, і вечорами при блідій лампочці барачно
го освітлення вона записувала те, що співали її подру
ги, вона сама.

Переді мною зошит із записаними у неволі рукою 
К. Д. Довгої віршами, піснями. Вже по одних назвах 
видно, якими думами жили люди, відірвані від Батьків
щини: «Родина», «Любий край», «Мати». Біль, туга і 
в словах тих, хто, повіривши обіцянкам фашистів, сам 
поїхав у Німеччину.

ОЙ піду я в ліс по дрова
Та виловлю лозу, —
Завів мене дурний розум
В чужу сторону.

У кінотеатрі «Комсо
молець» обласного цент
ру глядачі зустрілися з 
делегацією «Київнаук- 
фільму». Кінодокумен
талісти А. Д. Борсюк, 
І. М. Стависький, Н. І. 
Добробабенко, ₽. Н. 
Ширман, Г. М. Горбенко 
розповіли про свою ро
боту, про плани студії. 
Публіка подивилася 
фільм присутніх на зу
стрічі Л. В. Удовенка та 
М. 0. Мандрича «Не со
твори жменю попелу». 
Стрічка розповідає про 
небезпеку ядерної війни.

Кіномитці зустрінуться 
’з глядачами у Знам’янці, 
Олександрії, Новомир- 
городі, Бобрннці, Ком- 
паніївці.

На знімку: висту
пає заслужений діяч 
мистецтв УРСР, лауреат 
республіканської премії 
імені ІГ. Галана режисер 
Я. УДОВЕНКО.

Фото В. ГРИБА.

ТУРНІРНЕ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА
У Сімферополі заверши

лась особиста першість 
Міністерства освіти УРСР 
з легкої атлетики серед 
спортсменів 1973—1974 ро
ків народження. Перше 
місце у стрибках у висоту 
зайняла учениця Кірово
градської середньої школи 
№ 19 Ірина Козаченко, яка

ПЕРЕД «КИДКОМ»
У КРИМ

П'ять етапів провели 
учасники чемпіонату СРСР 
з багатоденної велогонки 
на трасах Дніпропатроз-

тренується під керівнії 
цтвом Г. П. Михалюкової. 
Результат Ірини — 160 
сані »метрів.
СПОРТИВНЕ 
ОРІЄНТУВАННЯ

Поблизу селища Канато- 
вого Кіровоградського ра
йону відбулися традиційні 
змагання спортивних opt- 
єнтувальників на призи 
неодноразового чемпіона 
області В. О. Пуди. Цього 
разу на старт разом із 
представниками Кірово- 
градщини вийшли спорт
смени Черкаської та Ми-

ської області. Вони стали 
щасливими для гонщика 
з Ровно Олега Чужди, 
який після шести етапів 
відібрав жовту майку лі
дера у куйбишеаця Асята 
СаітоваГ А в командній 
боротьбі велосипедисти

------------------------- «Молодий комунар» —
Білочубий кучерявий юнак із Запоріжжя Костя співав 

у бараках, на вулицях міста. З гітарою не розлучався. 
Не записував пісень, не ставив під ними свого прізви
ща. Сміявся з тих, хто став забувати свою Батьківщину, 
плазував перед німцями.

Есть среди нас такие, - 
Что за тряпки и за Ьрошки, 
Бутерброды и сережки 
С немцами тары-оары водят. 
Но им номер не пройдет. 
Друзья, объявим им бойкот...

I тут же закликав його рішучий голос: 
Ребята, на боку вы не лежите, 
Всем, чем можете, врагу вредите.

Співав Костя, сміючись німцям у вічі. А вони його 
не розуміли, у відповідь вигукували: «гут», мовляв, 
добре співаєш, юначе. Але хтось усе-таки доніс, про що 
ті пісні. Косгю арештували, і до бараків потім дійшли 
тільки чутки: «Спалили хлопця». Він міг би ще багато 
скласти пісень...

У тих пісень уже були крила, і раз по раз чулося: 
десь щось зіпсовано на фаориці чи заводі, почастішали 
аварії. То пісні Кості кликали наших невільників ‘до 
помсти.

Над містом стали кружляти англійські літаки; Скидали 
бомби на військові заводи. Горіли бони і страшно, > ве
село, бо. то значило, що гітлерівському нацизму прихо
див кінець. Ксені закортіло взяїись за олівці, і вона ма
лювала ті літаки і пожежі. Малюнки не збереглись, бо 
раптом пішли обшуки, і д.ачина поспішила їх знищити.

Ще і ще раз гор гаю зошит. Пісні в ньому — біогра
фія нескореної молоді. А є пісня-каягтя фашистського 
запроданця, який злякався голод/ і перейшов на бік 
гітлерівців. (Вона записана вже після капітуляції фа
шистської Німеччини в англійському тимчасовому табо
рі для звільнених з полону). В одному із боїв цей за
проданець убиває радянського кулеметника і раптом 
упізнає в ньому свою кохану. Вона думала, що її милий 
загинув, захищаючи ьатьківщину, пішла мстити за нього. 
Але прийняла смерть з його ж рук...

Одна з пісень — як похоронка, остання звістка про 
загиблих у місті Кельні від бомб дівчат зі сходу.

...А рядом с заводом был лагерь девчат, 
Где молча они проживали.
Их привезли больше года назад, 
От родной земли оторвали.
Вот вместо завода лишь груда камней. 
Все было разбито подряд.
И там же в могиле своей 
Триста лежало девчат.

Біль стискає груди Ксенії Дмитрівни. Через силу вона 
продовжує:

— Мої подруги були б хорошими вчителями, лікаря
ми, співачками, а от... I я так і не стала художницею, 
хоча малюю по цей день.

Заходимо у кімнати. На стінах у саморобних рамках 
пейзажі, мініатюри. А ось улюблений герой К. Д. Дов
гої — Чапаев на білому коні з шаблею у руці...

С. ПІДДУБНИЙ.
Голованівський район.

ВУЛИЦЯ твоя, 
ВУЛИЦЯ моя

Недавно в Кіровограді від
булося свято вулиць Жовт
невої революції і 50-річчя 
Жовтня. Завчасна реклама 
сприяла тому, що зібралося 
багато людей. Біля пам’ят
ника солдатам правопоряд
ку напроти обласної дру
карні було розгорнуто ви. 
ставки: технічної творчості, 
проектів дачних ділянок, 
виставки-продажі книг, ку
лінарних і кондвиробів.

Відбулася зустріч із ро
весником Жовтня 0. 3. Не- 
ліпою, ветераном міліції 
полковником у відставці 
Г. В. Харичкіним, воіном-ін- 
тернаціоналістом Сергієм 
Мацнєїзим, учасником лікві
дації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС В. А. 
Вихристюком.

Присутні на святі залиши
ли свої підписи під закли
ком на захист миру.

Архітектор району А. І. 
Оболонцев розповів про ми
нуле і майбутнє вулиць 
Жовтневої революції і 50-річ- 
чя Жовтня.

л. смоляк.

колаївської областей. Го
ловний приз на дистанції 
10 кілометрів із 21 конт
рольним пунктом дістався 
майстру спорту з Черкас 
Миколі Божку. А серед 
жінок перемогла наша зем
лячка кандидат у майстри 
спорту Галина Красюк, 
яка впевнено пройшла дій 
станцію в 5,2 кілометра з 
10 контрольними пункта
ми.
ВИРОБНИЧА 
ГІМНАСТИКА

Відбувся V обласний 
огляд-коякурс ікструкто;

рів-методисті в з виробни
чої гімнастики.

Переможцем конкурсу 
стала інструктор колекти
ву фізичної культури «Чай
ка» Катерина ГІомильис-ва, 
на другому місці Ігор Си
доров з Ленінського прод- 

' торгу м. Кіровограда, на 
. третьому — Володимир 

Скворцов (Світловодський 
завод чистих металів). Усі 
призери будуть захищати 
честь Кіровоградщиии на 
рес 11 у бл і к аиськ и х зм а га н - 
них, які наприкінці жовт
ня пройдуть у Вінниці.

РРФСР зуміли обійти 
команду Збройних Сил.

А на дніпропетровських 
етапах першими були 
горьковчанин Дмитро Ко- 
нишев (228-кілометровий 
марафон), Олег Чужда 
(гонка на час), харків'янин

Сергій Змієвськой (кіль
цева гонка) і ще раз 
Дмитро Конишев.

Тепер траса велогонки 
пролягла у Крим, де й 
пройдуть вісім заключних 
етапів.

(РАТАУ),

З стор.

ПЕРЕДПЛАТА-88

ПРОПОНУЮТЬ УЛЬЯНОВ!!!
Світлана Дурандіна за

давала запитання за запи
танням, коли кореспон
дент «Молодого комуна
ра» завітав на зустріч з 
учнями Ульяновського 
СПТУ № 11:

— Мені подобаються 
матеріали історичного 
плану, які часто зустрічаю 
на сторінках своєї моло- 
діжки. Та хочеться загля
нути в більш віддалені 
століття. Думаю, такі пуб
лікації сподобаються всім 
читачам. Друкуватимете їх 
частіше?

— А ми б з задоволенням 
читали й надалі матеріали 
під рубрикою «Погляд». 
Ще пропонуємо розповіс
ти про тих артистів, які 
виступають з концертами 
в нашій області, — це по
бажання Ганни Савран- 
ської та Ігора Бакалюка.

Питання змішувалися з 
пропозиціями. Приємно, 
що учнів, які незабаром 
стануть будівельниками,

хвилюють різні аспекти 
нашого сьогодення. Адже 
на зустрічі не тільки за
давалися запитання про 
організацію журналіст
ської праці, про те, як 
проходить випуск газет
ного номера, а й звучали 
конкретні пропозиції. Сер
гія Костенка, Валентина 
Бурлаку, Павла Векшина, 
Таню Шеремету, напри
клад, не могло не схви
лювати, що в останні мі
сяці газета, на їхню дум
ку, замало приділяє уваги 
учням СПТУ. Пропонували 
юнаки й дівчата свою 
участь у творенні газети.

А насамкінець зустрі
чі пообіцяли, що відгук
нуться на ряд анкет, за
пропонованих. молодіж
ною і тим самим допомо
жуть журналістам в на
ступному році робити 
свою улюблену газету ще 
кращою і цікавішою.

Наш кор.

ДАНІ ПРО ХІД ПЕРЕДПЛАТИ
НА ГАЗЕТУ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» НА 1988 РІК
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Новоархангельськаіі 1432 1001 70.0
Опуфріївськнй 1300 900 69.2
Кіровоградський • 1331 910 68.4
Олександрійський 1151 692 59.9
Маловисківський 1833 1015 55,3
Устииівський 844 466 55.2
Вільшанськнй 968 500 51.6
КомпаШївський 1281 653 50.9
Ново.миргородськнй 1513 759 50.1
Новоукраїнський 2187 1080 49.4
Новгородківський 1160 547 49.4
Бобрписцький 1656 812 49.0
Гайворонський- 2404 1168 47.4
Добровеличківськнй 1893 815 43,1
Долинський 1478 613 41.5
Зпам'янськмй 3115 1295 41.5
Петрівський . 833 295 35.9
Ульяновський 1016 324 31.9
м. Кіровоград 21 964 6945 31.6
Головинівський 1121 350 31.2
Олександрійський 2459 706 28.7
м. Олександрія 6083 1687 27.7
Світловодський 3510 917 26,1

Всього; 62 614 24 477 39.1
Дорогі читачі «Молодого комунара»! Незабаром 

закінчується передплата на вашу молодіжну газету. 
Радимо поспішити і передплатити її на наступний 
рік. На 10 жовтня 1987 року по області передплачено 
24 477 номерів. Ця цифра свідчить, що не скрізь 
комсомольські ватажки проводять на належному рів
ні пропаганду свого молодіжного видання. Повільно 
проходить передплата в Світловодському, Олександ
рійському, Голованівському, Ульяновському, Петрів- 
ському та інших районах, у містах Кіровограді та 
Олександрії. А до закінчення передплати залишилися 
лічені дні.

«ОБІЦЯНКИ- 
цяцянки»

Під таким заголовком 
11 серпня цього року була 
опублікована критична ко
респонденція, в якій йшло
ся про незадовільне обслу
говування учнів середньої 
школи № .32 м. Кіровограда 
фотографією № 7 «Чебу
рашка» комбінату «Про
мни»». Із лютого місяця ді
ти не могли отримати знім
ки. Учнів фотографував 
В. Селедкіи.

На критику редакції від
ловів головний інженер об-

ласного управління побуто
вого обслуговування М. М, 
Медведенко:

— При перевірці критич
ної замітки встановлено 
таке: замовлення не було 
своєчасно оформлене і ви
конане з вини фотографа 
В. Селедкіна. З 1 вересня 
цього року завідуючий фо
тоательє № 7 М. Й. Ялов- 
ський оформив і видав за
мовлення. Претензій до 
якості немає.

Завідуючого фотоательє 
М. Й. Яловського поперед
жено за те, що недостатньо 
контролює роботу підлег
лих. Безпосереднього вину
ватця В. Селедкіна покара
ти немає можливості, ос
кільки він звільнений з ро
боти.

Публікацію обговорено 
на оперативній нараді пра
цівників комбінату «Про
мінь».

АХ, КАРНАВАЛ, КАРНАВАЛ...
Хоробрі мушксіерл, не

розлучні заєць і вовк, Че- 
бурашка та Буратіно, ін
ші герої популярних тво
рів, дитячих казок і мульт
фільмів заповнили мину
лої неділі головну ма
гістраль Дніпропетров
ська —■ проспект Карла 
Маркса. Окрасою тради
ційного вже свята — дня 
міста — став проведений 
з ініціативи комсомоль
ських організацій карна
вал.

Із задоволенням слуха
ли його учасники і гості' 
пісні і музику «мандрів
них музикантів», подивит 
лнсь веселі трюки цирка- 
вих артистів, понесли до
дому свої портрети, напи
сані тут же молодими ху
дожниками, взяли участь 
в аукціоні масок. Свої 
програми показали на 
святі професійні і самоді
яльні художні колективи..

С. КРАВЧЕНКО, 
кор. РАТАУо
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16. Велика
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стрій. 22. Другий період па
леозойської ери. 24. Старо
винний литовський духовий 
музичний інструмент. 26. Ук
раїнський живописець, на
родний художник СРСР.
28. Вірьовка, з якої скручу
ють трос. 35. Топографічний 
польовий столик. 36. Неви
сока огорожа, перила. 
37. Вірш Т. Г. Шевченка.

.38. Грузинський радянський 
поет, драматург. 39. Зуба
тий кит. 40. Мідний духовий 
музичний інструмент. 41. Ко
льорове мозаїчне скло.

По вертикалі: 1. Дьотчпк- 
космонавт СРСР. 2. Фран
цузький урочистий танець 
XVI -XVII століття. 4. Вов
няна плетена кофта без за
стібок. 5. Верхня палата 
норвезького парламенту.
6. Супутник планети Неп » 
туй. 7. Знавець воєнного ’ 
мистецтва. 8. Давньогрецька ♦ 
богиня родючості. 10. Один ♦ 
із засновників компартії Т 
Бельгії. 11. Старовинний по ♦ 
передник паперу. 15. Сукуп- X 
ність кількох машин, іцо ♦ 
діють спільно. 16. Французи- і 
киіі архітектор, один з ав- ♦ 
торів будинку ЮНЕСКО в 2 
Парижі. 17. Деталь кутомір ♦ 
них інструментів. 18. Рів- X 
ність сторін у їхніх взаємо- ♦ 
відносинах. 23. Солі й ефіри £ 
оцтової кислоти. 25. 
притока Дністра. 27. Люди
на.
29.
30. 
со.
32

15 жовтня 1987 року
А ЦТ (II програма)

По горизонталі: 1. Актор, 
народний артист УРСР. 
3. Звання у Військово-Мор
ському флоті. 8. Двір земле
власника в Давній Русі. 
9. Загальна назва всіх снас
тей на судні. 12. Місто в Таш
кентській області. 13. Жанр 
музично-сценічного мисте-

Німецог/ич біолог, 
неодарвінії’му. 
татріар чільна 

сім’я у слов'ян. 19. Східний 
курильний прилад. 20. Ма
теріалістичне вчення дав
ньоіндійської філософії. 
21. Вантажопідйомний при-

А ЦТ (1 програма)

7.00 — «90 хвилин». 7.30 — 
Телеміст СРСР — США. Зу
стріч депутатів Верховної 
Ради СРСР з членами Кон
гресу США. 9.15 — Жива 
природа. 10.15 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.15 — 
Документальні телефільми 
студії «Таджиктелефільм». 
16.50 — Новини. 16.55 — За
карпатські візерунни. 17.30 
— Спорт і особистість. Бра
ти Знаменсьні.

ЩО ЖИВЄ нездійсненним. 
Рибопромислове судно.
Відома картина П. Пікає- ♦ концерт. 
31. Дорогоцінний камінь. ' ~ 
Піднесений характер ви

конання музичного твору. 
33. їдке, викривальне глузу
вання. 34. Розділ механіки.

. . , 18.00 -
Ліва і Здрастуй, музино! 18.45 —

19.00 - 
шахів.

. Фільм- 
Фільм 

людини». 
Про-

Склав В. МАНОЙЛЕНКО.

НА СІМЕЙНУ РАДУ

ЧОГО НЕМОВЛЯ ПЛАЧЕ

Сьогодні у світі. 
Чемпіонат світу з 
19.05 — «Ти і ми».

19.35 
мертвої 

Час. 21.40

17.00 — «Тверезість — нор
ма життя». Документальний 
фільм. 17.15 — «Співзвуч
ність», 17.50 — Ліричні ме
лодії. 18.00 — «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ». (Кіровоград). 18.15 — 
ФАКТИ СВІДЧАТЬ. (Кірово
град). 18.55 - НАШІ ДОВІД- 
ДИ. (Кіровоград). 19.00 —
Антуальна намера. 19.35 —
Чемпіонат СРСР з .*---------
«Сокіл» — «Трактор», 
періоди), 
ніч, діти!
— Енран 
Прогноз 
дні. 21.50 
ликого
славетних».
Фільм 
Союзу», 
камера.
23.50 —Відповідаємо на за
питання глядачів «Суботніх 
зустрічей».

хокею. 
. (2 і З 

20.45 — На добра- 
21.00 - Час. 21.40 

ДАІ. Телеафіша. 
погоди на вихідні 
— До 70-річчя Ве- 

Жовтня. «Життя 
Художній 

«Посол Радянського 
23.20 — Антуальна 

Вечірній випуск.

8.00 — Гімнастика. 8.20 
Документальний телефільм. 
8.30 — Ритмічна гімнастика. 
9.00 — Ранкова пошта. 9.30 
— Світова художня культу- 
Їа. М. Некрасов. 10.30 —

елефільм «Місто над голо
вою». 4 серія. 11.45 — На
родні мелодії. 12.00 X 
Фільм «Батьни і діди». 13,20 
— Мультфільм. 13.45 — за
прошує телетеатр Ж. Сіме- 
нон. «Мегре у міністра». 1 | 
2 серії. 16.05 - Докумен
тальний фільм «Розповіді із 
історії радянської науни». 
Фільм 1. «Мрійники». 17.00 
— Футбол. Чемпіонат СРСР. 
«Кайрат» — «Дніпро». 2 
тайм. 17.45 - Незабутні муь’ - 
зичні вечори. 18.15 — Доку-** 
ментальний телефільм. 18.4"» 
— Здоров’я. 19.30 — Футбол. 
Чемпіонат СРСР. «ЖальгІ- 
ріс» — ЦСКА. 2 тайм. 20.15 
Вечірня казна. 2.0.35 — «Ан
не Весні». Фільм-концерт. 
21.00 - Час. 21.40 - Прр-
жентор перебудови. 21.50 —• 
Фільм «День, довший за 
ніч». 1 і 2 серії. У перерві—. 
22.55 — Новини

«Листи 
21.00 -
жектор перебудови. 21.50 — 
Телеміст СРСР — США. Зу
стріч депутатів Верховної Ра- 

-ди СРСР з членами Конгре
ссу США. 23.20 — Сьогодні у 
І світі. 23.35 — Світ і молодь.

А УТ

«Розвиває легені!» — ра
діють. буває, батьки верес
ну. Це ноли він помірний. 
А коли, так би мовити, ні 
дня, ні ночі, ні сну ні спо
чинку? Лінарі не знаходять 
ніякої недуги, нонтрольне 
зважування показує, що 
молока за один раз маля 
Висмоктує достатньо. пе
люшки сухі, шніра чиста 
і все-все гаразд, а воно ви
щить нестерпно і невпин
но, доводячи маму і тату
ся до бажання кудись за. 
бігти... Ось кілька причин 
нібито безпричинного кри
ну.

Новонароджених часто 
мучать нестерпні різі в 
животі. I причиною тому 
не обов язиово погане 
харчування чи інфекція — 
просто кишечник звикає 
до приймання незвичної 
їжі. Це болі фізіологічні, 
та від того не легше, і ди
тину хоч частково можна 
вгамувати, перевернувши 
на живіт. Доцільно дати 
чайну ложечку кропової 
води (продається в апте
ці). Полегшують стан

тендітноі крихіт- 
краще візьміть 
увосьмеро пе- 

гарячою

до «комфорту» сауни. Ди
тині ж достатньо такого 
«обмундирування», щоб у 
неї лишалися теплими руч
ки й ніжки. Неприємна для 
маляти і

легкі погладжування не
холодною рукою по жи
вотику за годинниковою 
стрілкою. Грілка з теплою 
водою може бути заваж
кою для 
ки, тож 
складену
люшку, нагрійте 
праскою і прикладіть до 
животика. Прохолоне — 
знову під праску, і так 
кілька разів. Допомагає й 
тримання дитини на 
ках вертикально — її 
вотик має торкатися 
дей дорослого. Хоча 
переджаємо, що ці захо
ди не-радикальні, і місяців 
до 3—4 кишечні болі час 
від часу нагадуватимуть 
про себе.

Батьки здебільшого не
охоче визнають цю при
чину крику, але вона іс
тотна: перегрівання. Боя
чись простуди, дорослі 
часто упаковують немовля

РУ- 
жи- 

гру-
по-

важка ковдра, 
ватяна. Краще 

Якщо нема — 
шарфик чи коф-

зокрема, 
пухова, 
мохерові 
тинка, курточка-пуховка.

Є випадки значно тяжчі. 
Янщо мати під час вагіт
ності вживає спиртне, ку
рить (або перебуває в на
куреному приміщенні), ди
тина стає ще в утробі, як 
це не страшно, наркома
ном, звикаючи через мате
ринський організм до алко
голю й нікотину з усіма 
відповідними симптомами, 
і крик — ще не найтяжчий 
із них.

Малекьна людина
розуміє слів, але дуже чіт
ко сприймає інтонації. Роз
дратований тон, крик, на
віть напружене мовчання 
при внутрішньому кипінні 
передаються дитині, ви
кликають у неї стан внут. 
рішнього дискомфорту, не
захищеності і відповідно 
крик.

і 10.00 — Новини. 10.15 — 
І На шляху перебудови. 10.45

— Художній фільм «Камін
ний хрест». 15.05 — Кон
церт юних номпозиторів. 
13.20 — Новини. 16.30 —

Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Докумен
тальний фільм. 17.35 — Рес. 

публінансьиа фізино-матема- 
тична школа. 18.05 — Ко
лектив І п’ятирічна. 18.30 — 
Фільм-концерт. 19.00 — Ак
туальна намера. 19.35 — І 
тільки музина. 20.30 — До
кументальний фільм «Такий 
звичайний важкий день». 
20.50 — На добраніч, діти! 
21.00 - Час. 21.40—Науково- 
популярний фільм. «Сибіру 
одвічна краса». Телеафіша. 
Погода на завтра. 21.50 — 
Художній фільм «Мідний ан
гел». 23.15 — Антуальна ка
мера. Вечірній випуск.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Основи інфор- 
матини І обчислювальної 
техніки, ю кл. 9.05. 13.40 — 

♦ Іспанська мова. 10.05 — Уч- 
Тням СПТУ. Історія. 10.35 —

не * Народні промисли. Мистец
тво нераміни. 11.35 — Науко, 
во-популярні Фільми. 12.15 — 
Телефільм «Місто над голо
вою». 2 серія. 14.10 — Нови
ни. 14.15 — О. Грибоедов. 
«Лихо з розуму». 18.00 — 
Новини. 18.15 — Рух без не
безпеки. 18.45 — Виступ
В. Готовцевої. 19.00 — Клуб 
мандрівників. 20.00 — Вечір
ня казна. 20.15 — Ритмічна 
гімнастика. 20.45 — Доку
ментальний телефільм. 21.00 
— Час. 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — «Ігор 
Володимирович Ільїнсьний. 
Урони життя». Документаль
ний телефільм. 22.50 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастина. 8.15 — 
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Природознавст
во. 2 кл. 8.55 — «Крапля... в 
музеї». Науково-популярний 
фільм. 9.05, 13.35 — Англій
ська мова. 9.55 — «Сито
професора Барсьного». нау. 
ково-пог.улярний фільм. 
10.05 — Учням СПТУ. М. Шо
лохов. «Піднята цілина».
10.35, 11.35 — Історія. 7 кл. 
11.05 
12.05 
над головою». З серія. 14.05
— Новини. 14.10 — І. Турге
нев. Сторінни життя і твор
чості. 17.50 — Новини. 18.00
— Футбол. Чемпіонат СРСР. 
«Нефтчі» — «Спартак». 19.45
— Виступ ансамблю «Орі-
зонт». 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Реклама. 20.20 — 
«Співдружність». Тележур
нал. 20.50 — Документаль-' 
ний фільм. 21.00 — Час.
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Фільм-концерт 
«Ленінградська консервато
рія». 23.05 — Новини.

Мамина школа. 
Телефільм «Місто

А ЦТ (І програма)
8.30

Індекс 61103. Обсяг 0,5 друк. арк.

8.35 
він 
мо-

ппограма)
«90 хвилин». 

«Хочу, щоб

Новини. 10.10 — 
гімнастика. 10.20 
кіноекрана. 11.40Після закінчення футбольного матчу між ниївсьним СНА І кіровоградською 

«Зорною» болільники не розходилися. Уперше на стадіоні відбулась подія, яна ні- 
ного не залишила байдужим: спортивно-речова лотерея. Серед виграшів — мото- 
цинли, кольорові телевізори, магнітофони, радіоприймачі, спортивний інвентар, 
інше спорядження — всього на суму 5260 карбованців.

Ось виймається з тиражного барабану перша капсула... Мотоцинл МТ-11. його 
володарем став співробітник УВС облвиконкому О. М. Пантелеев. Молодий робіт
ник Кіровоградського меблевого комбінату М. Слінчун виграв мотоцинл «Ява» 
(знімок зліва). Ще 55 шанувальників спорту одержали цінні виграші.

Фото В. ГРИБА.

«Молодой коммунар» 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

БК 01827.

НАША АДРЕСА: 
316050. МПС,
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського,

”Т (І 
7.00 -

— Фільм ___
5прийшов». 9.35 — Світ і 

лодь. 10.10 — Новини. 16.00 
£ — Н--ЧНИ 16 10 — ФІЛЬМ
5«Сергійио». 17.25 — «Пере- 
в можці». Зустріч ветеранів 
£ Північно-Західного фронту. 
«■18.45 — Сьогодні у світі.
£19.00 — До 70-річчя Великої 
♦ Жовтневої соціалістичної ре
волюції. Радянський Казах

стан. Поограмл Казахського 
телебачення. 21.00 — Час.
21.40 — Поожектор перебу
дови. 21.50 — Телевистава
«Гра в детектив». 23.05 —
Вечірня Інформаційно-му
зична програма. 0-20 — Чем
піонат світу з шахів.

А Ут
10.00 — 

Виробнича
— Новини . .................
— Шкільний екран. 10 клас. 
Російсьня література. 12.15
— До 70-річчя Великого 
Жовтня. Телевистава «Лица
рі революції». 13.10 — Нови
ни. 13.25 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 16.30 — Новини. 
1640 - «СРІБНИЙ ДЗВІНО
ЧОК». (Кіровоград на УТ).

ЦТ (І програма)

7.00 — «90 хвилин». 8-М 
Ритмічна г імнаст^ииЬ*

9.15 — Тираж «СпортлотоТ.
9.30 — «Будильник». 10.00 —
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — Ранкова пошт«),
11.30 — Кіноафіша. 12.15—
Музичний кіоск. 13.00 — 
Сільська година. 14.00 — 
Здоров’я. 14.45 — Товарні« 
пісня. 15.15 — «Наш дім».
Тележурнал. 16.00 — Хбили- 
ни поезії. 16.10 — Концерт 
майстрів мистецтв і артис
тичної молоді Білоруської 
РСР. 18.00 — Міжнародна 
панорама. 18.45 — Фільм- 
концерт «Північні дзвони».
19.15 — Мультфільм. 19.35-- 
Телефільм «Уповноважений 
революцією». З серія. 21.00 
— Час. 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Чемпіо
нат світу з шахів 22.10 -т 
Грай, гармонь. 23-25 Фуп. 
больний огляд. 23.45 — На
вини.

А

А УТ

7.00 — «90 хвилин». ___
— Чого ї чому. Передача
для дітей. 9.00 — Докумен
тальні телефільми. 9.45 —
Для всіх і для кожного. 
10.15 — Свято пісні на бать, 
ківщині
11.00 . - ________
12.30 — Фотоконкурс «Бать
ківщина улюблена моя». 
12.35 — Л. Бетховен. Соната 
№ 3 для віолончелі і фортепі
ано. 13.00 — Очевидне — 
неймовірне. 14.00 — «Спів
дружність». Тележурнал.
14.30 — Новини. 14.50 — 
Костянтин Ваншенкін. «По- 
шуни себе». 15.50 — Міжна
родний фестиваль телепро- 
гоам народної творчості 
«Веселка». «Національні піс
ні, танці і цирк» (КНР). 16.20
— До ювілею Великого 
Жовтня. Історії немеркнучі 
рядки. Фільм «Премія». 
18.00 —Мультфільми для до
рослих. 18.35 — Телефільм 
«Уповноважений революці
єю» 1 і 2 серії. 21.00 — 
Час. 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Музич
ним ринг. Зустріч з Біллі 
Джоелом. 23.05 — До і після 
опівночі.

М. Пятницьного. 
Розмова по суті.

10.45 — Концерт. 11.35 
Для дітей художній фільй 
«Іванко та цар Поталим»1. 
12.55 - ВИСТУПАЄ АЦ«
САМБЛЬ ТАНЦЮ «ЮНІСТЬ». 
(Кіровоград на УТ). 13.25 -у. _ 
Погода. Програма , передач.ЛЛр 
13.35 — До 70-річчя Велицф 
го Жовтня. Сторінки науке/* 
вого літопису. 14.05 — Не? 
вини. 14.15 — «Живе слово». 
Відповіді на листи телегля
дачів. 15.00 — «Село і лю
ди». 15.30 — «Імпровізація-». 
Естрадна програма. 16.00 — 
«Слава солдатська». 17.00— 
Спортивний анонс на на
ступний тиждень. 17.05 -*»:
Катрусин нінозал. 18.00 -? 
Концерт. 19.00 — Антуальна 
камера. 19.35 — Ритми Ар- 
гентіни. 20.35 — Вечірня
гімнастика. 20.45 — На доби
раній, діти! 21.00 — Час. 
21.40 — Кіноаконс. Телеафі
ша. Прогноз погоди. 21.50 
Вперше на екрані УТ. Ху
дожній фільм «Звинувачує
ться весілля». 23.05 — Ак
туальна намера. Вечірній 
випуск..

А УТ
11.00 — Новини. 11.20 — 

Ритмічна гімнастика. 11.50— 
«Доброго вам здоров'я». 
12.20 - Автомеридіан. 12.55 
- Новини. 13.05 — Продов
ження передачі «Автомери- 

13,35 ~ «Театр і час».
14.35 — з концертів XI Все
союзного музичного фести
валю мистецтв «Золота 

“ Естрадні ме
лодії. 16.00 — «Сатиричний 
об’єнтив». 16.30 — Бути
зразковим і мудрим. 17.00- 
«Суботні зустрічі». 18.30 — 
Телефільм «Раз, два, три». 
18.45 — «Снарби музеїв Ук
раїни». 19.00 - Актуальна 
камера. 19.35 - «Сонячні
кларнети». Другий Всесоюз
ний фестиваль народної 
творчості, присвячений 70- 

Великого Жовтня. 
„У!?? ~ На добраніч, дітиі 
21.00 — Час. 21.40 — Музич
на мозаїка. Телеафіща. По
года на завтра. 21.50 — На 

телеглядачів художній фільм «Зустріч бі
ля старої мечеті». 23 15 — 
виКпус>5ЬНа намера- Вечірній

А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай!
8.15 — Грають духові ор- 
кестри. 8.35 - Програма Аг* 
Волгоградської студії телеС^ 
бачення. 9 35 — «Ровесники 
міста». 9.55 — Російська мо
ва. 10.25 — По музеях і ви
ставочних залах. 10.55 —
Документальні Фільми. 11.35 
— Міжнародний фестиваль 
телепрограм нарогі'ної твор
чості «Веселиа». «Національ
ні пісні, танці 
(КНР). 12.05 - 
«Випробувачі». 
Фільм-концерт 
Спогади про „_________
14.45 — Документальний те-

і цирк». 
Телефільмі 
13.35 -г 
«Фрески. 

Дагестан».

лефільм. Т5.І5 - Світ Т мо
лодь. 15.50 — Документаль- 
нийфільм «Розповіді з іс
торії радянської науки»-. 
Фільм 2. «Ентузіасти». 16.50 
— Фестиваль національних 
театрів країни. «Вундербе- 
бі». 18.00 — В. Маяковськии. 
Читає Л. ФІлатсо 18.45 — _ 
Мультфільми. 19 00 — Жива^в^' 
природа. 20.00 — Вечірня
казна. 20.15 - із скарбниці 
світової музичної культури. 
Д- Кабалевський. Десять со
нетів В. Шенспіра в пере
кладі С. Маршана. 20.45 
Науково-популярний фільм. 
21.00 — Час. 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50-*’ 
Фільм «Людський фактор». 
23.05 — Новини
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