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Сьогодні перший день НОВОГО, 
1988 року. І сьогодні, дорогий 
читачу, ти тримаєш у руках 
перший номер тижневика, 
по суті — нового видання. 
Наш час — час енергійних 
і рішучих дій, прискорення 
і перебудови в усіх сферах 
життя — вимагає 
не заспокоюватися 
досягнутим, сміливо йтн 
па експеримент, приймати 
неординарні, нешаблонні 
рішення. Творчий пошуковий 
характер, підкреслював 
М. С. Горбачов, має носити 
і робота в комсомолі.
Це вовною мірою стосується 
н діяльності молодіжної преси. 
«Молодий комунар» докорінно 
змінить як оформлення, 
так і поліпшить зміст 
публікацій. На вістрі пера 
журналістів, авторів газети 
буде те, чим живуть, 
як працюють і борються, 
1ЦО відстоюють, 
а що відкидають наші 
ровесники, що їм болить 
і що хвилює. Проблемний, 
критичний підхід до наших 
комсомольських справ 
потрібний саме сьогодні, 
і^ного бере на озброєння 
мМолодий комунар».
Свої побажання тижневику 
чимало читачів уже висловили 
у листах до редакції, 
на зустрічах з журналістами, 
усних випусках, святах газети. 
Деякі з них ми друкуємо 
в сьогоднішньому номері 
на 7-й сторінці. Як завжди, 
чільне місце на сторінках 
газети ми подаватимемо 
листам читачів. Сьогодні 
відкриваємо нові рубрики: 
«Діалог з читачем», клуб 
«На дозвіллі»...
Втім, всього не перерахуєш, 
творчих задумів немало. Ряд 
нових тем, рубрик чекає на вас, 
друзі, в тижневику. Тому ми 
з нетерпінням очікуватимемо 
ваших оцінок, побажань, 
відгуків. Шукати нове, 
цікаве — тільки спільно. 
Домовились?
Хай новий 1988-й рік, стане 
для тебе, ровеснику, твоїх 
друзів роком нових трудових 
звитяг, роком щасливим 
і пам’ятним.

Редакційна колегія.

Слідом за Дідом Морозом і Снігуронькою з вертольота вийде 1988-й,• з э
«ЖУРНАЛІСТ ЗМІ

НЮЄ ПРОФЕСІЮ». ЦЯ 
ФОРМА ГЛИБШОГО 
ПІЗНАННЯ МАТЕРІА
ЛУ ВСЕ ПОПУЛЯРНІ
ША. НАШ КОРЕСПОН
ДЕНТ ПРАЦЮВАВ СЕК
РЕТАРЕМ КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ РАД
ГОСПУ «УСТННІВ- 
СЬНИЙ». «П’ЯТЬ ДНІВ 
ДУБЛЕРА». —
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Фото В. ГРИБА.



«Молодий комунар»

1 січня 1983 року

Новорічне звернення до радянського народу 
Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. ГОРБАЧОВА

Дорогі товариші!
Останні хвилини відлічує 1987 рік, що відходить» істо

рію. Кожен рік у житті людини, народу по-своєму не
повторний.

Для нас, радянських людей, 1987 рік залишиться в 
пам’яті насамперед як рік 70-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Весь світ по достоїнству оцінює значення нашої рево
люції, її вплив на долю світової цивілізації.

В ювілейні дні ми ніби звірили свої сьогоднішні по
мисли і діла з світанковими годинами нашої історії, з 
ленінськими ідеями і першим досвідом їх втілення в 
життя

Ми ще й ще раз переконалися — ленінські ідеї тор
жествують, резолюція продовжується.

Вона продс .жується в необоротному русі нашого су
спільства по шляху прогресу, по шляху соціалізму.

Вона продовжується в нашій боротьбі за мир і роззбро
єння, за виживання і розвиток людства.

1987 рік, що закінчується, був роком глибоких змін, 
великомасштабних рішень, роком напруженої праці.

Рішеннями січневого і червневого Пленумів Централь
ного Комітету партії, всенародно обговореним і прийня
тим Законом про державне підприємство визначено 
основні напрями революційної перебудови нашого су
спільства.

Нинішній рік ніби завершує її перший етап. Величезне 
завоювання цього етапу — нова політична і моральна 
атмосфера, що склалась у країні.

Суспільство виходить із застійного стану, наростають 
громадська активність і відповідальність радянських лю
дей за справи країни.

Відроджується авторитет чесної, сумлінної праці.
У суспільному житті дедалі більше утверджуються ви

сока вимогливість, критика і самокритика, широкий де
мократизм і гласність.

Звичайно, перебудова йде нелегко і небезболісно. 
Не все і не завжди виходить відразу так, як задумано. 
Старе з боєм звільняє шлях новому.

Але нас з вами це не повинно бентежити. І тим біль
ше не можна відступати перед труднощами. Ми взяли
ся за величезну справу, яка перетворить і нас самих, і 
всю нашу країну. Ясно, що це не відбудеться само по 
собі. Потрібні наші спільні зусилля.

І ми відчуваємо наростаючу підтримку курсу партії на 

перебудову. З кожним днем у нашому народі міцніє 
розуміння невідкладності нових завдань.

А це в кінцевому підсумку — найважливіше і найго- 
повніше.

Перебудова справляє дедалі більший вплив на нашу 
економіку.

Рік, що закінчується, був непростим у господарських 
справах, але завершуємо ми його непоганими результа
тами в промисловості, капітальному будівництві, сіль
ському господарстві, на транспорті.

Здійснюються великі соціальні програми по розвитку 
охорони здоров’я, науки і культури, сфери послуг. Біль
ше, ніж намічалося, збудовано житла в містах і селах 
усіх регіонів країни.

Звичайно, товариші, говорячи про все це, ми добре 
розуміємо, що поки що наша економіка не задовольняє 
багато життєвих потреб людей. І попереду нас чекає 
величезна і нелегка робота.

Наступаючий рік поведе відлік новому етапу перебу
дови. Це буде відповідальний етап на шляху глибокого 
оновлення всіх сторін життя суспільства — як мате
ріального, так і духовного.

Перед нами стоять два взаємопов’язаних ключових 
завдання — дальша демократизація суспільства і ради
кальна економічна реформа.

З 1 січня вступає в силу Закон про державне під
приємство.

Це значить — більшість трудових колективів почне 
працювати і жити в умовах повного госпрозрахунку, 
самофінансування і самоуправління.

Це значить — усім треба вчитись бути повновладни
ми господарями виробництва.

Це значить — діяти так, щоб у кожному колективі 
були в пошані творча праця, ініціатива і відповідаль
ність, організованість і дисципліна.

Центральний Комітет Комуністичної партії впевнений, 
що робітничий клас, селянство, інтелігенція, всі радян
ські люди — як це бувало не раз на крутих поворотах 
нашої історії — проявлять властиві їм високі моральні 
якості, патріотизм, витримку і працьовитість, віру в май
бутнє, щоб зробити новий великий крок по шляху пе
ребудови.

І тоді життя кожного, безсумнівно, стане кращим 
матеріально і духовно багатшим.

Дорогі товариші! Перспективи нашого розвитку ми 
пов’язуємо з мирним майбутнім людства.

Треба .буде що багато звершити для того, щоб ство
рити світ без зброї і страху, світ, в якому у відносинах 
між народами пануватимуть повага, взаєморозуміння, 

співробітництво.Важливі кроки до цієї мети вже зроблено. 1987 рік 
став у певному розумінні рубіжним, поклавши початок 
історичному процесові ліквідації ядерної зброї.

Підписання на радянсько-американській зустріч! у 
Вашінгтоні Договору про повну ліквідацію ракет серед
ньої і меншої дальності — велика подія у світовій полі
тиці, перемога нового політичного мислення.

Це успіх усього світового співтовариства.
Зроблено перший крок — важкий, але і дуже важли

вим. Його зроблено в інтересах людства.
Великою і неоціненною є заслуга радянського народу. 

Героїчними зусиллями він створив економічний, науко
во-технічний і оборонний потенціал, який дає нам змо
гу говорити з партнерами на рівних.

Наполеглива, самовіддана боротьба нашого народу 
за мир і взаєморозуміння стала частиною єдиного гі
гантського руху всіх людей Землі за збереження світо
вої цивілізації, за утвердження миру на планеті.

Ми вступаємо в Новий, 1983 рік з упевненістю, що ця 
боротьба наростатиме, будуть зроблені нові практичні 
кроки по шляху загального роззброєння, зміцнення до
вір я і розширення мирного співробітництва між дер

жавами.Ми хочемо но просто зберегти ?лир. Ми хочемо, щоб 
він став кращим, щоб у ньому було більше справедли
вості і свободи. Ми за мир, який утверджує гуманізм 
на ділі, звеличує людину праці.

Реалізуючи наші соціальні цілі, розвиваючи соціалізм, 
ми бачимо, наскільки тісно пов’язано це з вирішенням 
загальнолюдських проблем.

У цьому розумінні і наша перебудова має загально
людське значення, що покладає на нас величезну істо
ричну відповідальність.

Товариші! Хай Новий, 1988 рік стане щасливим для 
кожного з нас, для нашої Вітчизни, для всіх чесних лю
дей землі. Від імені Центрального Комітету партії, Пре
зидії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР поздо
ровляю вас з новорічним святом.

Із словами новорічного поздоровлення ми звертаємо
ся до народів братніх соціалістичних країн, до наших 
Друзів у всьому світі.

Хай Новий рік стане роком нових перемог праці, 
розуму і гуманності, а значить — миру і добра»

З Новим роком, дорогі товариші!

для
шах- 

введено в дію 
вугільного роз-

різу 
який 
тонн
но

Це надійне 
чорне золото
Передостанній день 1987 

року став святковим 
Олександрії. У місті 
гарів було 
першу чергу

«Костянтинівський», 
даватиме 700 тисяч 
вугілля щороку. Згід- 

проектної потужності 
•ізу вже до 1990 року

планується відкриття його 
другої черги.

Втім, то тільки плани. А 
30 грудня о 14-й годині 
перші машини з вугіллям 
пішли на склади, до спожи
вачів. Серед почесних гос
тей відкриття розрізу були 
будівельники з Дніпропет
ровщини, Донеччини, Чер
кащини та Ворошилоагра- 
да, усі ті, хто давав йому 
путівку в життя.

(>

Знайомтесь: новий тренер «Зірки»
Старшим тренером фут

больної команди майстрів 
«Зірка» (Кіровоград) при-

Л. ГОЛУБКІНА

Три дні гастролювали в 
Кіровограді' народний ар 
тист СРСР В. Стржельчик, 
заслужена артистка РРФСР 
Л. Голубкіна, народний 
артист СРСР Ю. Яковлєв, 
артист Р. Фурманов та 
концертмейстер Л. Огане
зов, і три дні кіровоград- 
ці та гості міста мали змо
гу зустрічатися з справді

значено майстра спорту 
СРСР Іштвана Дьордьови- 
ча ШАНДОРА.

Це -ім’я добре відоме 
прихильникам футболу. 
Іштваи Шандор родом із 
Закарпатської області.
Грав у ряді футбольних 
команд першої і другої 
ліги. З 1973 року на тре
нерській роботі. У 198'2 
році бін приводить черні
вецьку «Буковину» до пе
ремоги в чемпіонаті рес
публіки. Останні п’ять сс-

великим мистецтвом.
Майже у 100 фільмах 

знявся Владислав Стржель
чик: «Мій тато — ідеаліст», 
«Майор Вихор», «Ад’ютант 
його превосходительства», 
«Снігова королева» і т. д.— 
ролі різні: і негативні, і каз
кові, і дуже серйозні. Це в 
кіно. Такі ж ролі і в теат
рі. А на естраді — улюб-

зонів Шандор працював з 
ужгородським «Закарпат
тям», яке стало одним з 
лідерів українського фут
болу па рівні другої ліги. 
Саме в «Закарпатті» 1шт- 
вану ІІІандору було при
своєно звання «Тренер 
першої категорії». Про 
кваліфікацію нового на
ставника «Зірки» говорить 
й те, що він проходив ста
жування в угорському 
клубі «Спартак» (Ньіредь- 
хаза) та румунській комяп-

себе важко 
сказати, — 
свій виступ

лєний Пушкін, гуморески 
і навіть пісні.

«Мені про 
щось хороше 
так розпочав 
Р. Фурманов, який вико
нував обов’язки і конфе
рансьє. — Чому? Бо я час
то був партнером Філіп- 
пова. А які ролі грає Фі- 
ліппо8? Бандитів, злодіїв, 
п'яниць». Р. Фурманов 
актор епізодичний, але 
без таких, як він, не бу
ли б настільки колоритни
ми, наприклад, «Собака на 
сіні» і «Чортова дюжина».

Заслужену артистку 
РРФСР Л. Голубкіну гля
дачі знають найбільше з 
«Гусарської балади», а та
кож з виступів по радіо, 
телебаченню як співачки. 
До Кіровограда Л. Голуб- 
кіна привезла старовинні 
російські романси, росій
ські народні пісні і, зви
чайно, славнозвісну «Дав
ним-давно».

А коли на сцену вийшов | 
Юрій Яковлєв, довго не 
вщухали оплески. Актор, 
якого ми звикли бачити 
лише на кіноекранах, по
став перед глядачами і 
як актор театральний.

Справжнє мистецтво за
пишається в душі надовго. 
Думаємо, що всі, хто по- 
бузав на виступах відомих 
акторів, повертався додо
му духовно багатшим.

Наш кор.

ді «Олімпія» (Сатумаре), 
а в 1986 році виїздив у 
групі кращих фахівців віт
чизняного футболу на сві
тову першість в Мексіку.

Серед вихованців Шан
дора — чемпіони Радян
ського Союзу Віктор Па- 
сулько та Андрій Ділай, а 
також член юнацької збір
ної країни Юрій Костик, 
якого в нинішньому сезо
ні запрошено до ' клубу 
першої ліги СКА «Карпа
ти» (Львів).

ВОДИН з передноворіч- 
них днів напроти про

хідної заводу «Друкмаш» 
один за одним вистроїли
ся тролейбуси з незвичним 
номером маршруту — чет
вертим. Перед першим із 
них майоріла червона 
стрічка. Розтята навпіл, 
вона падає під колеса пер
шої машини.

— Щасливої дороги, ко-

І

Ще один маршрут

чути бу-леги, — звідусіль 
ло голоси тролейбусників.

До водія першої маши
ни Надії Миколаївни Ти
таренко підбігає син Ва
лерій. Простягає букет кві
тів:

— Із святом тебе, мамо!
Так, то було справжнє 

свято не тільки для пра
цівників тролейбусного 
управління нашого міста, 
а й для всіх його жителів. 
Два місяці велися робо
ти по будівництву нової 
лінії. Тепер, після вве
дення трьох кілометрів 
новозбудованої, загальна 
її протяжність становить 
дев’ятнадцять кілометрів.

— Достроково зводячи 
новий маршрут, ми вико
нали наказ виборців 102 
мікрорайону, — говорить 
Георгій Ілліч Книшов, 
начальник тро ле й бусного 
управління. — Тепер вони, 
як і всі ті, хто користува
тиметься послугами «чет
вірки». матимуть 
курсувати по 
вулиця Героїв Сталінгра- 
да — вулиця Попова — 
вулиця Конєва — проспект 
Правди (біля кінотеатру 
«Ятрань) — вулиця Жовт
невої революції, парк Ле
ніна) — вулиця Шевчен* 
ка — вулиця К. Маркса— 
вулиця 50 років Жовтня— 
Вулиця Героїв Сталінгрв- 
ла.

змогу
маршруту:

Віктор ЛаврІнчук, бри
гадир нового маршруту, 
розповів, що в його ко
лективі здебільшого всі 
працівники — молодь. Не
щодавно комсомольці — 
а їх тут дев’ять з дванад
цяти водіїв — закінчили 
навчально-курсовий ком
бінат облкомунгоспу. Сьо
годні вони намотують па 
колеса своєї «тролей бус- 

І

І£

ної» біографії перші тру
дові кілометри.

Цікава деталь: спочатку 
пасажири на зупинках не 
поспішали заходити в пер
ші тролейбуси. Та через 
день-два призвичаїлись. 
Особливо радо зустріли 
звістку про введення но
вого маршруту жителі 102 
мікрорайону. Іра Яремно, 
працівниця КВЛУЦА, ра
діла:

— Раніше, щоб добра
тися з вулиці Попова в 
центр, доводилося довго 
чекати на зупинці чи то на 
автобус, чи на маршрут
ку. Тепер нам, пасажи
рам, набагато зручніше 
добиратися в центр міста 
четвертими тролейбуса
ми, інтервал руху між 
якими становить приблиз
но десять хвилин.

Відкриття нового марш
руту співпало з новоріч
ним святом. Та я впевне
на. що працівники тро
лейбусного управління по
стійно підтримуватимуть 
святковий настрій пасажи
рів. І не тільки на четвер
тому маршруті.

Л. Б1ЛОВОЛ, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
тролейбусного управ
ління.



«Молодий комунар»

1 свчня 1988 рокуЗАМІСТЬПРОЛОГА
ЩЕ й досі, хоч літ мину

ло немало, згадую свої 
дитячі базарювання.

Поночі виходили ми з ма
тір’ю на курний фастів
ський шлях, де вже тарах
котіли підводи, чувся свиня
чий вереск, гелготіння й ку- 
дахкання. Була неділя, лю
ди спішили на торг.

Побіля сільради чекали 
«таксі» (так хтось прозвав 
«полуторку», накриту бре
зентом), а я з надією по
глядаю на Дзвонарівку — 
віддалений сільський заку
ток: чи не з’явиться звідти, 
бува, Янчук — дивак і ве
селун, неперевершений 
майстер плести кошики з 
верболозу? Той, якщо вже 
запросить на хуру-одно- 
кінку, то не дасть заснути!..

Та найцікавіше починало
ся потім, між торговими 
рядами, де продавалося, 
здавалось, все: кролі неба
ченого заводу і розмальо
вані свистки, живі раки (їх 
Виносив посинілий від хо
лоду п’яничка) і тернові 
хустки, глечики, макітри 
аж з Опішні і кислувате мо
розиво, до якого припро
шував дітлахів одноногий 
єврей Льова...

Міряв нехитрі обновки, 
їв морозиво доки язик не 
починав дерев’яніти, диву
вався чудесам, що їх про
рочили довірливим кол
госпницям циганки, і, зда
валося, немає на землі по- 
трібнішого місця, ніж оцей 
невеликий майдан у ра- 
йомовому містечку, назва
ний базаром.

Певно, була в тому дитя
чому перебільшенні своя 
логіка. Час іде, він нестрим
ний, а ми, як і роки, деся
тиліття тому не можемо 
обійтися без ярмарків і 
ринків, стихійних базарчи
ків. їдемо на них, купусмо, 
розчаровуємось... Так, так, 
саме найчастіше розчаро
вуємось, бо державній, 
кооперативній торгівлі все 
ще важко конкурувати з... 
дядьком у куфайці — влас
ником. А ще обурюємося— 
цінами...ПОПИТ РОСТЕ З ПРОПОЗИЦІЇ, або ЧОМУ ВІЗ ОПИНИВСЯ ПОПЕРЕДУ КОНЯ?

Вони високі, ціни на кі
ровоградських ринках, ча
сом астрономічні, і надзви
чайно чутливі до так зва
них зовнішніх факторів. Що 
під цим розуміти?

— Просту річ, — поясни
ла старший економіст уп
равління ринками облспо- 
живспілки Майя Борисівна 
Єрьоміна. — Є потрібні то
вари чи ні в магазинах, 
якої вони якості...

Готуючи цей матеріал, я 
кілька разів побував на 
ринках. У різні дні й годи
ни. Про себе погодився — 
має рацію Майя Борисівна. 
Ось хоча б картопля. . В 
овочевому відділі магазину 
№ 1 міськкоопторгу (це бі
ля колгоспного ринку) м’я
ко порекомендували:

— Можете брати, але 
поганенька бульба сьо
годні — зіпсованої багато...

Тітка в торговому ряду 
була красномовнішою:

— Одна в одну картопля, 
сорту «вогник». П’ять кар
бованців за відро...

А поруч продавали мед, 

птицю. Масло — до речі, 
не набагато дорожче, але 
куди привабливіше, ніж те, 
що «вироблене з молока, 
закупленого в населення».

В один із чергових крин- 
кових візитів» почув чийсь 
обурений голос:

— І куди ті базаркоми 
дивляться! Невже не мо
жуть якось обмежити ціни?

Ні, не можуть. Про це 
прямо сказала М. Б. Єрьо
міна.

— Єдиний вихід — здо
рова конкуренція, насичен
ня ринку повноцінними, але 
дешевими товарами, — на
голосила вона.

Начальник обласного уп
равління ринками Віктор 
Костянтинович Хлівицький 
розвинув цю думку:

— Ми легко контролюва
ли ціни, коли в шести мік
рорайонах обласного цент
ру діяли овочеві базари. 
Продукція на них достав
лялася безпосередньо з по
ля, в достатній кількості, 
хорошої якості.

Залишається тільки шко
дувати, що тривала та тор
говельна ідилія досить не
тривалий час — в пору ма
сового достигання та заго
тівлі овочів і фруктів, що 
далеко не всі колгоспи 
скористалися наданим пра
вом «тридцяти процентів». 
Саме стільки продукції мо
же нині реалізувати насе
ленню колгосп чи радгосп 
за договірними цінами, до 
того ж це зараховується в 
рахунок продажу державі.

В управлінні ринками під
готували на прохання ре
дакції коротке зведення. 

ціалізованому кіоску ніяко
го, зате бажаючих!..

Якщо судити по ньому, то 
в більшій чи меншій мірі 
скористалися своїми права
ми, без вагань йшли до по
купців лише господарства 
Долинського, Кіровоград
ського, Олександрійського, 
Новоукраїнського та Усти- 
нівського районів. Беззапе
речний рекордсмен у цій 
справі — колгосп імені 
Ульянова Кіровоградсько
го району, котрий реалізу
вав населенню 588 тонн 
овочів і фруктів. Гідно оці
нили надані їм права і кол
госпи імені Леніна та імені 
Шевченка Кіровоградсько
го району, імені Литвннова 
Нсвзархангельського, «Ро
сія» та імені Ленінського 
комсомолу Новоукраїнсько- 
го, «Дружба» та імені Лені
на Долиноького районів.

А хто ж у пасиві? Вва
жайте, всі, кого ми не на
звали.

Не знаю, як хто, а я на 
відміну еід дитячих літ не
охоче йду на ринок. Інко
ли життя змушує. Втім, по
грішив би проти істини, як
би не згадав передсвяткові 
ярмарки.. Вони запам’ято
вуються, демонструють: і 
ми можемо торгувати, спов
на задовольняти попиті Тут 
тобі й асортимент, і сервіс, 
і прийнятні ціни, і розваги... 
Власник у такі дні губиться, 
йому нічим крити. Мимово
лі доводиться збавляти ціни.

Організовувати ярмарки 
непросто. В цьому якось 
переконався, випадково 
ставши свідком розмови 
двох відповідальних това
ришів:

— Ви просто зобов’язані 
вивезти стільки-то меду, 
олії й баранини, — переко
нував керівника господар
ства заступник голови рай
виконкому. — Це ж вам 
вигідно...

А той пручався, посилав-

ся на відсутність транспор
ту, нагальні справи. Відчу
валося, на аргумент щодо 
вигідності він не звернув 
ані найменшої уваги. Чи 
випадково це? Ні! Нехту
вання чи й відверто нега
тивне ставлення до цього 
поняття виникло як наслі
док порушень асортименту 
продукції, «зникненням» 
дешевих, але вкрай необ
хідних товарів. Чи не поста
вили ми свого часу коня 
попереду воза, централізо

вано встановлюючи ціни, 
не враховуючи інтересів 
тих, хто виробляє продук
цію? Тепер становище ви
правляється, та звикнути до 
цього ой, як важко!

Словник для пояснення 
слова «вигода» використо
вує термін «інтерес». В со
ціальному та економічному 
аспектах підмінювати ці по
няття не можна, адже ін
тереси людей набагато 
ширші. Та не можна забу
вати й про те, що вигід
ність, доцільність тієї чи ін
шої операції — один з ви
значальних важелів досяг
нення певного співпадання 
інтересів людини, колекти
ву і держави в цілому.ЛЮДНІМУ ТОРГОВОМУ РЯДУ

Хто вона: хапуга, ловкач, 
котрий «вміє робити гро
ші», спекулянт чи трудів
ник, котрий щедро ділиться 
з нами тим, що виростив, 

зібрав, зберіг? Різні дум
ки, судження доводиться 
чути з цього приводу, різ
ні й люди стоять по той 
бік прилавка. Та всім їм 
держава в особі управлін
ня ринками зобов’язана 
надавати послуги. Це, як
що хочете, основна функ
ція обласної організації, 
очолюваної В. К. Хлівиць- 
ким. Організації солідної: 
їй підпорядковані 48 кол
госпних ринків області. Чи 
ж справляється управління 

з цим завданням? М’яко* 
кажучи, не в повній мірі. 
Ось факти.

З початку року на рин
ках області було надано 
торговельних послуг на 501 
тисячу карбованців при 
плані 572 тисячі. Впоралися 
з цим показником лише 
два ринки — Гайворонський 
та Помічнянський. Впора
лися — це значить добре 
приймали тих, хто приїхав 
торгувати: видавали ваги і 
фартухи, зберігали не
реалізовану продукцію.

— На жаль, ми не може
мо обслужити своїх клієн
тів так, як належить, — 
визнав В. К. Хлівицький. — 
Скажімо, на ринках в об
ласному центрі не виста
чає підсобних приміщень, 
холодильних установок. Не 
завжди мають наші гості і 
можливість пообідати, від
почити.

— Але же на ринках 
торговельні точки, яким 
там не місце, — заперечив 
Віктору Костянтиновичу. —• 
Скажімо, горезвісний пив
бар...

— Згоден, — погодився 
той. — Не раз просив Кі- 
ровський райвиконком пе
редати це приміщення на 
наш баланс. Пропонував і 
власний план реконструк
ції, нового розміщення 
торговельних точок. Мов
чать.

А тепер послухаємо кол
госпників, котрі приїхали 
на торг до Кіровограда. Чи 
задоволені вони?

Андрій Явтухович Поно
маренко з Долинського ра
йону відповів коротко:

— Ні! Про попит на свою 
продукцію казати не бу
ду — вона не від адмі
ністрації залежить. А ось 
хотів шкірки кролячі здати, 
а в приймальному пункті— 
черга. /Душу везти їх назад 
додому, бо й так на авто
бус не встигаю...

— А насіння овочів лег
ко купити? — включилася 
в розмову Антоніна Павлів
на Христич з БобринецькО- 
го району. — Вибору в спе-

— Загляньте в м ясо-мо- 
лочну лабораторію, — по
радив молодий продавець 
свинини з Новгородки (на
зватися він не захотів), — 
матимете змогу перекона
тися в життєвості прислів’я: 
«З миру по нитці-,-бідному---
сорочка^...

І ми з Миколою Цукано- 
вим, заступником голови 
обласного штабу «Комсо
мольського прожектора», 
прислухалися до його по
ради.

Ранок був суботній, а от
же, висловлюючись мовою 
ринку, із завозом м’яса — 
все гаразд. Розклавши на 
стелажах свою продукцію, 
чекали, доки візьмуть про
бу на аналіз, кілька чоло
вік. Ось до одного з них 
підійшла, лаборант (пізніше 
з’ясувалося, що це була 
Г, В. Русіна). Діловито від- 
різадвг» шматок м’яса зі 
стегна, другий — з оший
ка, а потіла — сала, печін
ки... Одним словом, за
повнила свіжиною чималу 
тацю. Попрямувала в лабо
раторію. Через кілька хви
лин зайшли туди й ми. По
цікавились у лікаря А. І. 
Чуріної: скільки продукції 
треба, брати на аналіз. Та 
розгубилася:

—^Двісті грамів...

— А скільки взяла лабо
рант кілька хвилин тому?

Тамара Василівна награ
но здивувалася:

— Та ось же воно! —• 
показала шматочок м’яса 
величиною з сірникову ко
робочку...

Де ділася решта — здо
гадатися неважко. Та це — 
компетенція відповідних 
органів, що покликані бо
ротися з усілякими зловжи
ваннями. Власне, вони й 
борються, з перемінним, 
щоправда, успіхом. На ба
бусь, що торгують з-під 
поли дріжджами та ванілі
ном, чорним перцем, поява 
на ринку охоронців закону 
наводить паніку. А на тих, 
хто обкрадає, люб’язно по
сміхаючись? Маю на увазі 
червонощоких молодців,

котрі продають косптоогів- 
сьне м’ясо.

До одного З них ми и 
Підійшли, зробили 
рольну закупку. Володимир 
Черниш з магазину № 4 об
рахував на 64 копійки, зро
бив це хвацько, навіть оном 
ие моргнувши. Коли почг 
ли складати акт, у ’ * "
відразу знайшлася «захис 
ницяі. - працівниця міськ- 
коопторгу 3. В. Руссо- * 
на, бачте, ніяк не могла по
вірити, що хлопець здатний 
на танки вчинок, неодно
значно висловлювалася про 
упереджене ставлення ДО 
працівників тор» юль Зали
шимо це на її совісті. Са
мі ж давайте ломіркусмо 
ось над таким явищем.

Чому те ж м’ясо ми охо
чіше купуємо в колгоспни
ків, ніж в представників 
коопторгу? Ясна р»ч, у пер
ших виграє якість, еони не 
пропонують «обов язкоеих» 
добавок у вигляді кісток та 
сухожилля. А ще — не об
важують. Тобто, не роблять 
того, що стало мало не 
обов язковою «процеду
рою» для узаконених пра
цівників прилавків. Щоб не 
бути голослівним, наведу 
ще кілька прикладів.. Фак
ти зловживань виявила на 
ринках протягом одного 
дня рейдова бригада на чо
лі з інструктором обкому 
комсомолу Світланою Си- 
соєвою:

«Продавець магазину № 5 
міськплодоовочкомбін ату 
Л. А. Шкурат обрахувала на 
31 копійку». «На 41 копійку 
обрахувала працівниця ма
газину № 10 міськносптор- 
гу Р. Г. Левіна». Тут комен
тарі, як кажуть, зайві.ЗАМІСТЬЕПІАОГА

Ми довго розмовляли з 
'Майєю Борисівною Єрьо- 
міною про проблеми тор
гівлі на колгоспних ринках, 
шляхи їх вирішення, про
бували заглянути в пер
спективу. Чи ж зможуть 
якось вплинути на ціни тор
говельно-закупівельні під
приємства, що створюють
ся?

— Зможуть, — впевнено 
відповіла Майя Борисів
на. — Уявіть собі таку си
туацію: комусь терміново 
треба повертатися з торгу 
додому, хтось захворів, тре
тій зрозумів, що не його 
це справа — стояти за при
лавком... Не всі, звичайно, 
але багато хто погодиться 
віддати весь свій товар оп
товому покупцю в особі за
купівельного підприєм
ства...

— А чи існують, на ват 
погляд, ринки, де всі пи
тання вирішуються комп
лексно, з урахуванням ін
тересів обох сторін».

— Існують, — підвела го
лову від паперів старший 
бухгалтер управління Ма
рія Степанівна Пономарен- 
ко, — Була я нещодавно в 
Тернополі, досвід перей
мала. Було там чому повчи
тися! Для4 кожної групи 
товарів — окремий павіль
йон, колгоспи мають фір
мові магазини, оптові за
купки ведуться, магазин 
«Стимул» створено для за
охочення тих, хто здасть 
певну кількість лишків сіль
ськогосподарської продук
ції. Тому й ціни прийнятні, 
легко керовані. Коли ж у 
нас так буде?!.

Запитання Марії Степа
нівни ми переадресовуємо 
правлінню облспожиБспілки, 
структурним підрозділом 
якого віднедавна стало уп
равління ринками.

Микола ЧЕРНЕНКО.



День перший:

ЗНАЙОМСТВО
В Устинівському райкомі комсомолу 

разом з адресою’ господарства, в яке 
я мав їхати, вручили чималий список 
прізвищ молоді, яка працювала в рад
госпі, але не стала на комсомольський 
облік. «Щоб було з чого почати», — 
мовив Олександр Щерюк, перший сек
ретар.

— Це добре, що ти приїхав саме в 
ці дні, — привітався директор рад
госпу Анатолій Олексійович Петрен
ко. — Недавно у нас переобрали ва
тажка: ним став Василь Чиж. Навіть 
документацію хлопець ще не прий
няв...

Василь того понеділка, як завжди, 
повіз до Кіровограда здавати яблуч
ний сік. Він працює в радгоспі началь
ником консервного цеху.

Радгосп «Устинівський» — господар
ство велике, міцне. В нього входить 
•ігри відділки. Молоді близько ста 
Тридцяти чоловік. Точно ніхто й не 
знав — скільки. Кого не питав, всі на
зивали різні цифри. Почав уважно ви
вчати список, переданий райкомівця- 
ми. В ньому були механізатори і те
лятниці, кухарі і доярки. Ці юнаки і 
дівчата свого часу приїхали в госпо
дарство працювати, але на облік не 
стали. Чому? Попробував дізнатися у 
конторі. Та там на мене дивилися бай
дуже і здивовано, мовляв, навіщо це 
тобі треба, не заважай...

Пізно ввечері додому приїхав Ва
силь Чиж. Моєму візиту навіть зрадів:

— Подивлюся, як працюватимеш. Я 
секретарюю недавно, абсолютно не
компетентний у цій роботі.

Щодо «мого» списку спокійно по
яснив, що подібні горе-комсомольці 
просто «економлять» на внесках...

День другий:

РОБОТА
У консервному цеху навантажили 

машину ящиками з яблучним соком. 
Її Василь відправив у Кіровоград. По
тім просто на вулиці перепинили ке
руючого третім відділком і, витягши 
ґорезвісний список, запитали: чи хоч 
є такі? Виявляється, більшість молодих 
людей працювала на зазначених міс
цях. Та були й такі, про яких кажуть: 
шукай вітра в полі.

Щось подібне побачив і в першому 
та другому відділках. Декого запиту
вав: чому ж так сталося? Мої опонен
ти дивувалися: чого до них чіпляюся, 
адже це особиста справа — ставати на 
болік. чи ні. Дехто, як і зварювальний 
Павло Корнілов, розводили руками: 
«Приїхали років з п’ять тому. Здається, 
облікову картку з квитком віддав сек
ретареві.. Де зараз вони — не знаю».

...Таню Нелепу зустрів на вулиці. За
литую, чи комсомолка вона?

— Звичайно. Переїхала сюди із су
сіднього господарства.

•— 3 обліку знялася?
«** Не встигла...
За день точно знав адреси і' попе

редні місця роботи шістьох комсо
мольців. Всі ці записи передав Васи
лю Чижу, який разом з іншими від
дасть їх у райком комсомолу. А вже 
Звідти розсилатимуть запити на попе
редні місця роботи чи мешкання не- 
дисциплінованих спілчан.

Комсомольську документацію мені 
Передавала Анжела Фесюк, інструктор 
йб спорту. Жодного протоколу не бу
ло, до відомості про сплату внесків 
Йрикріплені купюри. Запитую дівчину:

— Чому це все в тебе зберігається? 
Звітувала ж недавно Марія Шевченко.

Анжела пояснила:
— Коли я прийшла в жовтні працю

вати інструктором по спорту, мені Ма
рія, крім спортивного інвентаря, пе
редала й оцю так звану документа
цію. Наступного дня викликав секре
тар парткому Микола Пантелеймоно
вич Денисенко і сказав, щоб до вечо
ра я відвезла внески в райком ще за... 
Липень. Так звалилася на мене й робо
та секретаря...

Ще Анжела дала мені шістнадцять 
комсомольських квитків. Серед них 
були й такі, які дівчина проштампува
ла на два місяці наперед, а сума заро
бітної плати спілчан при цьому брала
ся «з голови». Деякі квитки належали 
людям, яких давно не було в госпо
дарстві. Ні Анжела, ні Василь про них 
не знали нічогісінько.

Таку «документацію» я, звичайно, 
не прийняв. Попросив Анжелу і Ма
рію розібратися з тими квитками, як- 
найшзидше повернути їх власникам. 
А ще — розібратися із внесками, ад-

КОМСОМОЛБСБКА
kA

же частенько, як з’ясувалося, Анжела 
добавляла власні гроші.

Марія розплакалася. Крізь сльози 
чув, що рік тому вона дістала ще гір
шу «спадщину». Так само збирала 
внески чотиримісячної давності. Зби
рала задовго до того, як обрали її сек
ретарем комітету комсомолу.

Щоправда, за справу Марія взяла
ся «з вогником!. Багато встигла зроби
ти, але з часом запал згас. Про це на
віть писав «Молодий комунар». А са
ме, що дівчина не відчуває допомоги 
з боку парткому. Із липня 1987 року, 
за словами Марії, вона взагалі ком
сомольською роботою не займалася. 
Нікого це не хвилювало, а Анжелі як 
людині молодій і малодосвідченій

L

і
Зустрічаючись з 

середньої школи, ЩО в КрИНИЧ 7 
відкрив ДЛЯ себе неприємну НОВИ У‘ 
ніхто з учнів цього класу не 0ИЯ0<* 
бажання залишитися працювати в Р’Д 
ному господарстві. Конкретих приЧ 
не знайшлося ні в кого. Всі кивали 
погані умови праці, невміння органі 
зувати змістовний відпочинок. Пр° 
говорили і Валерій Кіт, Віталій ШвРаН 
дак. Тільки одна дівчинка, Світлана 
Коваль, якось тихенько, наче соромля
чись, мовила:

— Вивчуся на медсестру й повер
нув- . • , НаПісля цих слів знітилося дівча, р« 
знаю, чому. Можливо тому, від
чула себе надто одинокою.

Журналіст змінює профеаю

Відкриваючи на сторінках «Молодого комунара» рубрику «Журналіст змінює 
професію», газетярі обласної молодіжки прагнуть краще пізнати специфіку робо
ти представннкіц різних спеціальностей, хочуть компетентніше вникати в їхні 
проблеми, відчути на собі зсі нюанси роботи тих, про кого мова»

Сьогодні пропонуємо читачам першу таку публікацію.

а

зіпхнуло все керівництво радгоспу, 
завбачливо прикрившись словами: 
«Роби, так треба».

А потім була зустріч із членами ко
мітету комсомолу. До цих товаришів 
я ходив тому, що треба було сповісти
ти про засідання комітету, яке плану
вав провести наступного дня. Активіс
ти, народ жвавий і працьовитий, не об
межилися обіцянками прийти, а відра
зу ж поцікавилися, які питання обго
ворюватимуться на засіданні.

Юрій Яринич, токар ремонтної май
стерні, навіть запропонував:

— Давай я прийду зі своєю дружи
ною Танею. Вона входить до складу 
«Комсомольського прожектора». Мо
же, й черговий випуск зроблять?

— Що ж у ньому малюватимемо? — 
перепитую.

— Порушників дисципліни. Є ще в 
нас любителі оковитої.

Подумалось: такі помічники, як Юра, 
здатні зрушити справи з місця. Зустрі
чі у другому відділку, куди їздив по
відомити про засідання комітету, під
твердили думку: ядро комсомольської 
організації тут міцне. Всі — працьови
ті, горять ентузіазмом. Тільки б не да
ти їм заспокоїтися, розворушити, тоді, 
за словами механізатора Віктора Ми- 
рончука, всі потягнуться до кращого, 
активнішого життя. Бо ж набридло вже 
оте тихеньке, яке породжує не тільки 
нудьгу, але й зневіру в самих собі.

День третій: 

ТРУДНОЩІ
В моєму «секретарюванні» допома

гав план роботи. Конкретно записані 
пункти зобов’язували дотримуватися 
наміченого, зрештою, дисциплінували. 
Якщо в перші два дні гнітила втомле
ність, навіть не допомагало холодне 
повітря в неопалюваній кімнатці готе
лю, де мешкав і де ранками двох пер
ших днів вмивався мінеральною во
дою, завбачливо для такого випадку 
купленою в сільській крамниці, то 
третього дня настрій піднявся. Мож
ливо, тому, що повірив, ні, не в себе, 
в людей, у своїх ровесників. Вони, ба
чачи, що не лінуюся по кілька разів 
на день місити ногами багнюку, зустрі
чатися з ними, відповіли взаємним 
теплом.

Та траплялося й інше. Як, наприклад, 
із Зоєю Азаровою. Доярка приїхала 
аж з Кубані, де не знялася з обліку і 
на цю тему навіть не бажала розмов
ляти.

Прямуючи на засідання комітету 
комсомолу, думав: як краще здружи
ти старшокласників із молодими тру
дівниками? Всіх єднає молодість, 
спільні інтереси, захоплення. Тут од-_ 
ними словами не переконаєш школя
рів, треба — справою. Запропонував: 
а що як новорічне засідання клубу 
винахідливих і кмітливих десятиклас
ники проведуть разом із радгоспів
ськими комсомольцями? І якось аж по
легшено зітхнув, коли почув згоду.

Засідання комітету комсомолу про
ходило, як сказали, нетрадиційно. Бу
ло все місцеве керівництво, завітав і 
перший секретар райкому комсомолу 
Олександр Щерюк. Почали з того, що 
ще раз розподілили доручення, обго
ворили план роботи на наступний мі
сяць, заслухали порушника дисциплі
ни Григорія Абрамова, який, «засту
паючись» за свою жінку на звітно-ви
борних зборах, не посоромився бру
тально лайнутися.

Мій виступ не сподобався, бачив, 
майже нікому. Звісно, бо хіба приєм
но слухати про те, що Анжела Фесюк 
займалася справами тоді ще не звіль
неного від своїх обов’яязків секрета
ря Марії Шевченко? Хіба приємно бу
ло чути про те, що за звітний період 
не проводились ні збори, ні засідання 
комітету комсомолу? Казав і про не
увагу до справ молоді з боку партко
му, профспілкового комітету. До всіх 
треба йти з поклоном, а щоб хтось 
поцікавився справами комсомольської 
організації — цього, за словами Ма
рії Шевченко, не було. Правда, радо 
відзначив, що директор радгоспу А. О. 
Петренко був завжди зацікавлений у 
тому, щоб допомогти комсомольцям.

Він навіть у своєму виступі заува
жив, що комсомольська організація в 
останні місяці була схожа на людину, 
що спить летаргічним сном. Пообіцяв* 
що допоможе активу в усьому, що в 
його компетенції.

Олександр Щерюк-дещо не пого
дився із виступом. Можливо, він і мав 
рацію: за лічені дні всього не дізнаєш
ся. Однак я говорив те, що бачив, про 
ті труднощі, з якими доводилося 
зіткнутися. Думаю, про стан справ у 
спілчанській організації радгоспу зна
ли і в райкомі комсомолу: був же э 
них список «необлікових».

По закінченні засідання, коли керів
ники розійшлися, хтось 3 комітетників 
закинув на мою адресу:

— Це ти міг сказати, бо завтра по
їдеш. Попробуй із нас хтось виступи 
зразу в немилість попадеш.,.

місяців два виступав у К8К 
відділку...
молодь, про яку 

говорили: пасив-

РОЗДУМИ

день четвертим

РОБОТА
13 -ТоГ%Ха^ 

Валенти но настуПні місяці бухті
Пр° Членські внески вираховуеалг 
терія члв"СпЬ.* н домовився доси 
зарплати ga тільки скласти спис, 
швидко. Р и їх Валентині Вас
лівнГЯТверДЖЄННЯ працівників рейко 
ЛІ8НІ. ІВСрм не бажають р
ГиТ б°ул£ -жГ безпідставним.

I ПОТІМ були КОМСОМОЛЬСЬКІ зборі 
А' Алки УНа них ми з Василем Ч 

X ледве не запізнилися. Виріши 
п’ятнадцятикілометрову відстань п 
лопати пішки. Десь із годину безу 
пішно «голосували» на шляху. В че 
пішну нам СВ|И «уазик
директор радгоспу посміхнувся: «З 
лиште свою самодіяльність. Сказав 
допомагатиму, значить, так воно > бу 

ДЄЮнаки та дівчата, які прийшли 
збори, нетерпляче поглядали на го
динники: коли ж вони закінчаться. Та 
коли конкретно заговорили про орта- 
нізацію вечорів відпочинку, спорти- « 
них змагань, куди й ділася <хня сой- 
ливість: ожили, навперебій загомони 
ли А Алла Кедик, яка відає культма- 
совою роботою, навіть_п_°2Р°іИЛ!’ U0® 
я через І 
за команду другого

Отак подивився на 
перед цим тільки й 
на, байдужа, лінива...

День п'ятий:

Після традиційного наряду, 
завжди починається ще затемна, я ро 
прощався Із радгоспівцями. Разом і 
Васею навантажили машину ящиками 
соку і вже в дорозі до Кіровограде 
поки «ЗІЛ» намотував на колеса стф 
двадцять кілометрів, спробував прд» 
аналізувати роботу секретаря коміте
ту комсомолу, яким мені випало по» 
працювати тиждень.

Чогось значного, звичайно, не зро
бив. Але за цей час встиг точно дізна
тися про сімнадцятьох спілчан з рай
комівського списку необлікованої мо
лоді. За решту Василь пообіцяв у най
ближчі дні все дізнатися і сповістити 
райком комсомолу. Із внесками теж 
вирішив; їх дозбирає Анжела зі Світ
ланою, а в наступні місяці все роби
тиметься через бухгалтерію. Провів 
засідання комітету комсомолу, на яко
му сказав те, що міг сказати як то
дішній «секретар». Думаю, можливо й 
зрозуміють мовлене мною ті, хто не 
повинен забувати про молодь... Зреш
тою, справа не в тому, що зробив за 
ЦІ дні і що не встиг. Справа — в Ін
шому.

Якщо вникнути в роботу, якщо пра
цювати не тільки заради заробітної 
плати, якщо думати, що робиш ти не 
для себе, не для звіту, а для товари- 
шів-ровесників, то... Спершу треба за
хопити спілчан. Побігла ж наступного 
дня після засідання 
молу Надія Гачечко, 
масовою роботою, в 
лася за організацію 
тю про це говорила 
організатор позакласної та позашкіль
но: роботи Криничнянської 
ки.

Директор радгоспу А. о. Петренко 
теж не словами, а першими доооими 
пГВаМИ- доводить> Що сказане ним і Іг 
„ допомогу не випадково вихопи- 

а прагненням посприяти підне- 
півно -ьської роботи. На-
змінить сн?ЄТаР пар>ТІ<ОмУ тепер теж 
ської опгЛ® ста?л®ння Комсомоль
ск Чиж и ЛЦ"’ М бІЛЬШЄ' що Ва-

Пишучи Ці рЯдк"°я°вГХ потРебує.
КИ повеотаюся до' «Л ЧЭС ПОЦум* 
буду відвертим: ніколи не Р-аДГОСпу> 
уявити, що буде тЛ ,г на81ТЬ
му, ЩО чомг^ аК важк°- Може, то- 

х. що комсомольська ооганітяпі. 
в останні міся •; організація

Ц почала втрачати 

не могли знайти себе, 
їм колишні ва-

--иуде н_ л'д па*\ятати: якщо 
весниками, не біля них4 3' своТми Р°- 
ми, житиме їхніми ТЧГ.С а Раз°м з ни- 
мами, прагнутиме їх*Рботами- пробле- 
₽ІНу™а 8ІН -ВОГ° доб'етьсЯШВИЯШЄ 8И”

Ну, а наскільки я 
спілчан, наскільки успГшн^РИСНИМ ЯЛВ 
Дублером — останню спрацював
за-комсомолец. *и СЛ°3° 
Дни комунар» 2гг 
про цю первинну?

му,
там ...........
свій авторитет.

А ще — і.\.^ 
виробити власної-« 
тажки. Певно, “ 
секретар буде не

комітету комсо- 
яка відає культ- 

десятирічку і взя- 
КВК! З приємніс- 
Н. Г. Мельничук,-

десятиріч-

Р'ШИТИ в!н СВОГО дод.
Ну, а наскільки - '

„ залишаю
згоХДГ°СеПУ00

РОЗПОВІСТЬ

„ спецкор «Мви»»,О₽’й ярОВИЙ, 
уХнївсь<<УсТИНІвськ^>’’ГО КОМуНараи- 
»стинівського райОну
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САМІ

СНІГУРОНЬКА: До опів
нічної пори залишається 
зовсім мало. Аж ось і наші 
учасники карнавалу. До
вкруг ялинки. Ану ж бо за
питаємо ось у цієї симпа
тичної дівчинки: як вона 
чекала цього свята?

Олена ГЕТЬМАН, учениця 
10-А класу Кіровоградської 
середньої школи № 19: 3 не
терпінням. Взагалі протягом 
року найдорожчими свята
ми для мене були новорічне 
й сеято 70-річчя Великого 
Жовтня. І знаєте чому? Бо 
це були справді всенародні 
свята. 7-го листопада ніби й 
погода була не така вже

Ж. К. ГОМА

І. ЧЕРЕДНИЧЕНКО
хороша, але настрій у всіх 
був піднесений. Настільки 
цікаво й оригінально все 
їіридумали. А ввечері на 
центральній площі міста 
танцювали, співали.

ДІД МОРОЗ: Олепко, а 
як уявляєш «ідеальний» 
Новий рік?

— Коли всі разом весе
ляться, танцюють, співають, 
коли всі обов'язково у мас
карадних костюмах.

СНІГУРОНЬКА: 
інші свята тобі не 
талися?

— Це були не 
тільки червоні дні

ЇХ III

М ш

Чому ж 
запам’я-

свята, о 
чи прос-

то пам’ятні дати в календа
рі. День Конституції, напри
клад. Ми не пішли в школу 
— тільки й того свята. А 
День вчителя. Просто со
ромно, що так боно відзна
чається. Це свято також по
винно стати всенародним, а 
не вузько-професійним, бо 
у ножного в житті був, с і 
буде вчитель. Чому б ного 
не святкувати на централь
ній площі міста, ян інші ве
ликі свята? Нехай би цей 
день став зустріччю мину
лорічних випускників педа
гогічних інститутів і вчи- 
телів-встеранів. Приходи
ли б тоді і випускники шкіл, 
щоб побачитися І поговори 
ти зі своїми вчителями. Го
ловне — поменше форма
лізму і заорганізованості.

ДІД МОРОЗ: Яких свят 
у твоєму житті не вистачає?

— Одразу сказати не
просто. Ось, наприклад, моя 
мама, вчителька, зі своїми 
учнями святкує День на
родження класу. Всі готую
ться до цього 
бираюгь клас, 
школа почала 
такі дні.

при-свята,
Тепер ціла 

святкувати

о

V

0
Ö

і

9

Ф

0

і

дію- 
виго-

тоді 
стане

Уже світились чистими, незайманими снігами поля и ліси, м’ . оДЯґлм на
сяяли яскравими вогнями палаци, нлуби й школи, уже яликКИ Ї1(Р7<л.1;,имоГо пощн- 
себе ошатні строї з пухнастих матових сніжинок, переливного < -чиго ev-
ну, пружинного серпантину та всяких паперових зайчиків, літачк/в, Мороз
тафорних і справжніх цукерон, скляних розмальованих кульок... закинув на спину неймовірно величезного лантуха з подаруннами. * в ву_
у далеку дорогу до старшокласників, учнів технікумів та училищ і студ 
зів, ян раптом прийшло йому в голову запитати е Сігуроньки:— А чи чекають нас е гості? Чи всюди підготувались до зустрічі/

— Певно, що чекають, дідусю! Певно, що підготувались! — здиву 

танню Снігуронька.-Доті непевно... — нахмурив чоло Мороз. — Торік теж там ДУмаВл 
—- Ну, то в нас ще є час і ми можемо про це запитати учасників новор.ч 

свята.— Це добра думка. І хай читачі «Молодого номунара» познайомляться з роз
думами своїх ровесників та зроблять висновки. . .— Д'ДУсю, а давай розпитаємо не тільки про новорічне свято, а як узагалі уч : 
и студенти проводять свята різні: радянські, професійні, молодіжні, особисті... 
до речі, «Молодий комунар» ще наприкінці листопада опублікував на сво:х сто
рінках анкету, в якій запитує про це ж саме і обіцяє в передноворічну ніч про

вести карнавал без масок...І здійнявся вітрюган, як тільки Дід Мороз став надимати щоки, і взяв на г.вс: 
крила самого із Снігуронькою та й гайда понад білосніжними полями, черновер>:«• 

ми лісами...А поки наші гості добираються, ми підкажемо читачам, що казка ця задуг/г<на 
давно, що справді анкета «Свято серед буднів» була надрунована в «Молодому 
комунарі» 28 листопада з тим, аби повести серйозну розмову: чи завжди святе 
для нас є святом? Як ми його проводимо? Чи маємо радість од того? Які свята нг’П 

най веселіш і, найбажаніші? яке свято в минулому році найбільше 
запам ягалося... Запитань багато, відгукнулись на тану розмову запрошені охс-чс. 

каРнавалУ представлятимемо о ході розмови. Отже — карнавал без 
масок починається. Казна продовжується.

у мкл» ■ г..,
»жамків^бУ^ 

’збираючись

з*ДИ0УвалаСЬ заПИ

а от...

СНІГУРОНЬКА: цЛ
Яке свято для те- fl І 
бе най веселіше і 118 
найдорожче? 1\1

— У когось, мс - W 
же, знайдеться дві у 
відповіді на це за- * 
питання, а в мене 
одна — Новий рік, 
бо співпадає з мо
їм днем народжен
ня. Так що 31 груд
ня для мене по
двійне свято.

ДІД МОРОЗ, 
СНІ ГУРОН b К А: 
Тоді дозволь і нам 
тебе привітати.

ДІД МОРОЗ: 
Снігуронько, ма
буть, серед учас
ників карнавалу 
більшість — ком
сомольці. Може, 
хто поділиться до
свідом проведення 
свята 29 жовтня?

Мар’яна ЛУКА- 
ЧИНА, секретар ко
мітету комсомо
лу Капітанівсько- 
го прфесійно-тех- 
нічного училища 
Ne 10: Про це свято 
треба говорити на
самперед. Не буду 
розповідати про 
підготовку до ньо
го в нашому учили
щі, скажу коротко 
про апогей свята: 
ним став конкурс 
професійної май
стерності між гру
пами майбутніх 
електромонтерів | 
слюсарів. Конкурс 
був дуже напруже
ним. Перед коман
дирами стояло не
легке завдання: за
хистити групу ти
ми хорошими спра
вами, якими від
значились влітку. 
16 група (слюсарі) 
збирали врожай на 
полях, а 27-а (елек
тромонтери) облад
нували класи учи
лища по спеціаль
ності. Було про що 
звітувати капіта
нам. Дуже цінаво 
пройшов теоретич
ний конкурс: «Як 
я знаю Статут 
ВЛКСМ?». Третій і 
четвертий стали 
виявом професій
ної майстернос
ті: учні вистави
ли на показ саморобні 
чі моделі приладів,
товлених їхніми ж рунами 
у гуртках технічної твор
чості; демонстрували на 
швидкість і яність наладку 
магнітного пускача.

СНІГУРОНЬКА; Свято 
промайнуло на високій, сер
йозній, урочистій ноті? Без 
художньої самодіяльності ?

— Чому? Багато було на 
ньому веселощів, пісень, 
віршів. Як розважив гляда
чів, наприклад, конкурс про 
проблеми профтехосвіти 
«Якби я був директором...»! 
А в перервах між турами 
конкурсів виконувались ху
дожні номери від болільни
ків, де звучали комсомоль
ські, патріотичні 
вірші. Анжела 
читала вірш В. Бровченка 
«Вулиця Чабана», присвя
чений пам’яті пашого ви
пускника Віктора Чабана, 
який закинув, виконуючи 
інтернаціональний обов’я
зок в Афганістані. Особли
ве слово хочеться сказати 
про викладача російської 
мови та літератури, комсо
молку Марину Вікторівну 
ГІашолок, якій 29 жовтня 
виповнилось 27 років. Цс 
вона найбільше доклала зу
силь до підготовки Л про
ведення свята.

СНІГУРОНЬКА: Мар'я
но, якого ж свята учні учи
лища найбільше чекатимуть 
у новому 1988 році?

Хочеться, щоб кожне 
для них було справжнім. 
Але ж знову таки особли
вим має бути День народ
ження комсомолу — до то
го ж ювілейний, 70-й.

Г. М. ДАВИДОВ, завідую
чим кафедрою Кіровоград
ського інституту сільсько 
господарського машинобу
дування: Дозвольте втрути
тись у розмову. Слухав тіль 
ни що Мар’яну й заздрив, 
бо у нашому пузі це свято 
не запам’яталося. Здебіль
шого проводиться воно аби
як. А це ж сеято нашої мо
лодіжної Спілки! Причина? 
Масові вступи де лаг ВЛКСМ 
Ось коли вступити до ком
сомолу стане високою чес
тю, моли переможемо інфля-

пісні та
Юхим он ко

цію звання спілчанина, 
комсомольське свято ( 
справжнім святом.

ДІД МОРОЗ: Може од
разу ласте рецепт: як зро
бити свято цікавішим?

— Все задоволення — в 
організації. Чим більше лю
дей готують свято, тим ці
кавішим воно стає. Не хочу 
хвалитися, але в нас, сту
дентів КІСМу 1967—1972 ро
ків було краще. До того ж 
ми мали зал, мали де зустрі
чати свята. На Новий рік, 
наприклад, як прикрасимо 
приміщення, то тільки зай
деш — зразу настрій свят
ковий. А зараз новорічні 
вечори — у фойє. Незатиш
но якось.

СНІГУРОНЬКА: Григо
рію Миколайовичу, ви пра
цюєте серед студентів і, ма
буть, знаєте, як воші зустрі
чають своє «професійне» 
свято —- міжнародним День 
студентів?

— Не вміємо ми святку
вати цей день. Згадую свої 
роки у вузі — так само. 
Заздрю (у пресі читав) при
балтійським студентам — 
як воші винахідливо, обду
мано, пам’ятно це роблять! 
Не бережемо ми своїх тра
дицій — в цьому вся біда. 
Ні студентських, ні націо
нальних. Все велике почи
нається з малого. Нам слід 
вчитися гордитися своїм 
вузом. Чому б не відзнача
ти 
А

лспь народження пузу? 
«імспнпп» нашого міста?

с. ВОЛОВИН

Ірина ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
секретар комітету комсомо
лу Олександрійського інду
стріального технікуму: тіль
ки аби з самого початку не 
□зорганізувати ці свята. 
Щоб це не стало для органі 
заторів черговим заходом, 
пташечкою у звітах. Чого 
гріха таїти — багато евлт 
ми відбуваємо. На мзніфес- 
таці; нерідко людей приму
шують іти. З мітингу розхо
дяться. якщо хтось не конт
ролює явки. Так було, на 
жаль, цього року на міській 
маніфестації 7 листопада п 
Олександрії. Ось свідомість! 
Але, що говорити про все
народні свята, коли ми свої, 
локальні, не можемо орга 
нізувати. 27 вересня зібра
лись ми в технікумі святку
вати своє професійне свя
то — День машинобудівни
ка. Одна група готувала 
сценарій, оголошення по
розвішувала всюди, і ось 
приходить на вечір менше 
учнів, ніж організаторів ~ 
близько 20 чоловік. Д 
ВЧУЄТЬСЯ тут близько 
Зірвалось сеято.

ДІД МОРОЗ: У вас зав
жди такс було?

— Хіба лише в пас? Як
що відверто? Але й тут, 
скажу, раніше вміли свята 
проводити. Принаймні коли 
я ше навчалась у школі, то 
па печорн відпочинку в тех
нікум важко було потрапи
ти.

СНІГУРОНЬКА:- Готує
тесь Новий рік зустрічати?

— Аякже. І хочеться, щоб 
цс був справжній маскарад. 
Бо молодь чомусь зараз со
ромиться не те що карна
вальний костюм одягти, а 
навіть маску найпростішої 
конструкції.

ДІД МОРОЗ: Бажаємо 
тобі успіхів. Ірино? І раз 
мова у вас знову поверну
лась до новорічного свята, 
то, мабуть, доречно буде 
запитати, як відзначається 
не свято на батьківщині 
студевтів-іноземі’ів, присут
ніх па карнавалі.

Саміхулла САМІ (Демокра
тична Республіка Афганіс 
тан), учень Кіровоградсько
го медичного училища; У 
вас уже січень, 1933 рік, а 
ми ь Афганістані зараз жи
вемо в 1366-ому за нашим 
календарем. Новий рік — 
Навруз — наступає 21 бе
резня. Це в нас одне з най
більших і найЕєселіших свят 
також. 21 березня о дев’я
тій ранку піднімається такий 
прапор —отже, прийшов Но
вин рік. вС| вітають одне 
одного, ходять в гості. В 
Цей день готують сім різ 
них страв із сухих продук
тів — сухого винограду, го 
ріхів. наприклад.

ДІД МОРОЗ: Якось не 
звично на такому святі...

— Весною розпочинаю
ться сільськогосподарські 
роботи. З засівом нового 
врожаю народжується наш 
Новин рік. Народні гуляння? 
Звичайно. І ярмарок. І кана
тохідці, й ігрища — все це 
зустріч Нового рону. Особ
ливо подобається всім бас- 
Ka£V. ,7\,?магання на конях

СНІГУРОНЬКА: Саміхул 
ла, ти вже в Радянському 
Союзі не перший рік. Яке 
свято запам’ятай най біль 
ше?

70-річчя велико! Жоет 
нової соціалістичної рево- 
гвЮято: Це будо грандіозне 

Жан Кристоф І ОМА (Кой 
ґ0)» учень Кіровоградського 
педучилища: О, тепер я 
знаю, що таке ялинка. Бо 
.юсі було тільки й розмов, 
ІЦ0 про неї. а я не знав, що 
ж це таке.

ЛіД МОРОЗ: А сніг?

на-
700.

— Сніг вперше побачмо у 
Парижі, але його там мало. 
Минулої зими в СРСР від
чув, що таке справжній мо
роз. Згодом, звик, потім на
віть грав у сніжки. Одну 
фотографію із сніжкою в 
рунах я послав додому.

СНІГУРОНЬКА: Коли в 
Конго зустрічаю?! новоріч 
не свято?

— Також опівночі з 31 
грудня на 1 січня. Святку
ють до ранку. А годині о 
дев’ятій ранку всі знов зу
стрічаються на вулицях, ве 
селяться. п-'-—- ПО
ДИВИТИСЯ, 
ціональні 
кальному 
лях.

ДІД МОРОЗ: .У Конго, 
звичайно, жарко в цей день? 

не дуже, так десь 
37.

•.'-•--З

І
і

по- 
на-

Дуже ці на во 
ян танцюють 

танці в націо- 
одязі « на ходу-

— Ні, 
градусів

Сергій БОЙКО, 
класнмк 
середньої школи № 1 Ма- 
ловисківського району: За 
такої спеки хіба може в го
лову бодай думка прийти, 
що десь зустрічають Новий 
рік? Дуже важко уявляє
ться. І іовпй рік в ідеалі? Як 
у старих фільмах — всі в 
карнавальних костюмах. 
Сміх, жарти, танці.,.

У нашій школі є дві 
команди: «Аргонавти» (хлоп
ці 10 класу) і «Амазонки» 
(дівчата - дев’ятикласниці). 
Дуже цікаво, коли ми зу
стрічаємося, Взагалі, чим 
більше учнів бере участь у 
підготовці свята, тим кра 
ще, веселіше й цікавіше.

СНІГУРОНЬКА: Сергію 
скоро в тебе випускний бал 
Яким ти ного бажаєш ба 
ЧИТИ?

— Таким, щоб запам’я 
тався надовго. Мені дуже 
сподобався м нн у ло річ 11 н й 
випускний. Це було справж
нє прощання зі школою 
Випускники самі склада.-ш 
пісні, присвячували їх сво 
їм учителям.

ДІД МОРОЗ: Шкільний 
випускний бал — цс про 
щавня зі школою, це зав 
жди має бути пам'ятно.

СНІГУРОНЬКА: Але сту

десяти-
Великосисківської

€
С. БОРНО

тету 
настільки, 
не повірили в те, 
буде організовано 
Тому ніхто майже не з'яскр
ен. До речі, таке святку
вання мене і роздратувало^ 
і обурило, тому велині надп 
покладаємо на зустріч И&88 
року.

розчарувала студентів 
що вони просто 

ЩО
ЦІКАВО.

Бо навіть підготов«»

О. ГЕТЬМАН

ло свята в цьому році зсв- 
г'-м" відрізняється БІД попе- 
єдп’х. Наприклад, на роль 

'(/■а Мороза і Снігуроньки 
було кілька претендентів 
Вони захищали право одяг
ти ці улюблені з дитинства 
костюми на факультетсько 
му нон ну рс і.

г М. ДАВИДОВ

дентські роки, а отже й свя 
та, мають завам'ятовува 
тись не менше.

Світлана ВОЛОВИК, 
дентна філологічного 
культету Кіровоградського 
педінституту: Мені здасться, 
що для кожного студента 
найдорожче свято — цс 
День знань. Принаймні для 
мене цс так. Адже коли по
спішаєш зустрітися з ін
ститутом, що став ніби дру
гою домівкою, з викладача 
ми, друзями, яких не бачив 
майже ціле літо. — це 
справжнє свято, дороге і 
незабутнє.

Моє найбажаніше свято 
ще з дитинства — Новий 
рік. Завжди чекаєш чогось 
нового, цікавого, навіть та
ємничого. Недарма в ново
річну нігч замовляють най- 
неймовірніші бажання, ві
рять, що вони повинні 
здійснитися. А ще тому, що 
за традицією буду відзнача
ти його разом зі своєю гру
пою. Не часто зустрінеш за
раз такий дружний нолек 
тив А ми здружилися ще з 
першого курсу. Чи то день 
народження, чи в театр або 
кіно піти — скрізь нам ціна 
во й весело разом.

Святкуванням Нового 1987 
року о інституті незадоволе 
на. Бо, власне, святкування 
й не було. Висіла в коридо 
рі об'ява запрошення, але 
вся попередня «діяльність», 
а точніше бездіяльність ко
мітету комсомолу фануль ,

Розмову записали: В. БОНДА.? т ТА 
* РАСЕНКО М ГРПсіїимА » Л? .1’ ’•

сту. 
фа-

ДІД МОРОЗ: Д\маю, пь 
всі читачі тижневика мають, 
ммпгч» о«.. ..... і розпо

, ....... і Не
Чи висловить 
після промита 

мабуть, кожен

змогу при бажанні у 
пісти про свят купання 

року. ” 
думки
Бо.

, І (—
свято поселим. 
довго

його 
свої 
його.
учень
ЧИТІ!
ним довгожданним

СНІГУРОНЬКА:
дусю, вже куранти 
північ!

ДІД .МОРОЗ:
роком! З нор.мми

студент бажає ба
1Т А ~____ 4

цік.з

ді 
б'кп j

З

РДСЕНКО, Н. СЕЛЕЦЬКА, В ГРИБ
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«Молодий комунар«

р,пя гроАяадського користу- 
Кафе, дискотека, са- 
будо ласка. А взагалі 
скільки — та тако- 
не соромно й гостям 

Микола гсво- 
, я-таки зловив 

ствердно-кон-

по < 
як в 

як це іноді не буває н<

думаю, не менше, 
сумчани. А скільки, в 
Історичних пам’яток? 
реставруються. А як 
оновлюється у дні 

кіро- 
еж' похва- 

своє місто. Це наочно

вання! 
лон — 
нового 
го, що 
показати’...», 
рив впевнено, 
його (і почув 
фузливу відповідь) на окре
мих ораторських інтонаціях, 
мовляв, не тобі першому 

одно у 
далеко 

де лі кат-

хвалюсь; але все 
відповідь я мовчав 
не завжди через 
кість.

Дужа мені хотілося пе
рейняти ініціативу й проти
ставити навальній рекламі 
щось своє. Адже наче скіль
ки нового, гарного в Кіро
вограді появилося за остан
ні роки. Ось хоча б набе
режна Інгулу. Так, будів
ництво. Чого ж, ведеться. 
Не так, як у Сумах, можли
во, але ж... А он як все на
полегливіше відвойовуємо у 
степу нові й нові десятки 
квадратних метрів житла. 
Люблять своє місто Кірово
граді 1 ------
ніж <- 
нас 
Вони 
місто ____
свят! Що й не кажіть’ 
воградці можуть 
лити - - •
підтверджують і знімки на 
шого фотокореспондента.

Ми сиділи з моїм добрим знайомим по студентських 
роках на котрійсь із лав над Інгулом і, насолоджую
чись останніми теплими променями ще чистого сонця, 
м’яко ворушили минуле. Якось непомітно від сакра
ментальних фраз «А пам’ятаєш...» та «От витворяли, 
©ге ж?..» мій співбесідник все наполегливіше зійшов 
до не менш оригінальних «От у нас...».

Так Із погано приховуваним обожнюванням Микола 
змальовував поваби його тепер уже, мабуть, до кінця 
рідних цум. «Суми, звичайно, не Кіровоград, нуди їм 
до такої Історії... Але ти приїдь подивися, яким стає 
місто!». — Друг не шкодував голубих і рожевих фарб.

На одному ентузіазмі, звісно, далеко не поїдеш. 
Але його ой ян вистачало моєму співбесіднику. «За 
діло, знаєш, взялися молоді архітектори, художники. 
Старовину ламати всліпу не станемо. Он в такому, ян 
ото через річку, будинку «під модерн», бачу, у вас 
тільки самі люди живуть. А а нас перший поаерх —

зроблені напередодні Нового
Ал« можуть кіровоградці розповісте 

про інший бік обласного центру. 
що? Пам’ятаєте, у пісні співається ’
вода з-під каменя»... Для мого обласну, 
центру це вже атавізм, бо не тече в®** 
по каменю. Літо — благословенна Л'-< 
і літній дощик радує душу, але, 
перебудь пору злиз деінде: навіть 
ральні вулиці мого міста після гар>: 
дощів нагадують своїм виглядом і Нг. 
вом непокірні гірські ріки, які часто * 
подолати інакше, ян уплав. Культур» ( 
річ прогресуюча, але поки що літнім*', 
дям І майбутнім мамам у нас доводи'*^ 
покладатися на власну ініціативу, а 
уважність інших пасажирів, щоб пр-*^ 
ти в транспорті сидячи, а не ви(8/ 
їхнього віку і стану < не помічают^і 
через читання газет (таке в нас по-у/ 
теж нечасто) — неввічливим простеж 
ТИ простіше, особливо, ЯКЩО ТИ — 
І пішохода за порадою відомих саТ5! 
нів люблять в Кіровограді, але в,нЛ- 
годні ще не цінить усієї уваги до 
ної персони і продовжує 
пам’яті перетинати вулиці, 
за потрібне, г** '
но...

Екзотики ще вистачає. Ми 
Але і за щось своє, рідне. Таке, 
собі гріло, й інших дивувало.

Ну то не будьмо глядачами з па 
До гостей треба готуватися.

і. КУЦЕНКО, В. ГРИБ (ф<

і? вбг
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1 січня 1988 року
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НАШІ ВІРНІ ПОМІЧНИКИ
И ОВИИ. 1988 рік — па 
1 1 порозі. В такий час 
мріється про день завтраш
ній, але обов’язково ми 
оглядаємось на рік мину
лий. підбиваємо підсумки, 
зважуємо успіхи, оцінює
мо зроблене Й не зробле
не. Журналісти «Молодого 
комунара» вважають, що 
не змогли б зробити й на
половину газету такою, 
якою вона була торік, як
би не мали щирих і вір
них помічників — поза
штатних авторів.

А допомагали нам Ана
толій Авдеев, Людмила 
Білаш, Семен Бонфельд, 
Анатолій Висоцький, Ель- 
віра Володимирська, Юрій 
Голрвчепко, Володимир 
Гуленко, Наум Добрін. 
Василь Евсеев, Лариса 
Калюжна, Василь Каюков, 
Володимир Кобзар, Анто
німа Корінь, Людмила 
Крамаренко. Вікторія Кро
това, Роман Любарський, 
Валентин Манойленко, Ла

риса Мисюра, Володимир 
Панченко, Василь Пере
верзев, Тетяна П ода шев
ська, Володимир Поліщук, 
Олена Самборська, Ана
толій Саржевський, Ми
хайло Синеок, Сергій Си
неок, Валерій Сіднін, Ва
лерій Сорокін, Дмитро 
Танський, Дмитро Ткачен
ко, Григорій Харитонов, 
Іван Чорної ван, Віктор 
Шило, Ганна Щербина — 
з Кіровограда; з Олек
сандрійського району — 
Віталій Квітка, Вячеслав 
Колесников, Кузьма По- 
велько, Сергій Крнвунь, 
Вячеслав Чебишев, Віктор 
Чорногор; Світловодського 
району — Ізяслав Карант, 
Георгій Поздняк, Валерій 
Самофал, Борис Слюсар; 
Знам’яіїського — Володи
мир Нечипореяко, Варва
ра Островерхова, Олек

сандр Рябошапка; Ново 
миргородського — Юрій 
Горбатов, Олег Куценко, 
Микола Стоян; Голованів- 
ського — Валентина Стах, 
Микола Чуб; Ульяновсько
го — Лука Бажатарник, 
Леонід Дмитришин; Боб- 
ринсцького — Олександр 
Гавриленко; Добровелич- 
ківського — Віра Віев- 
ська; Маловисківського — 
Володимир Тільнов; Но- 
воукр пінського — Леонід 
Савицький; Гайворопсько 
го — Наталка Мельник; 
Нозгородківського — Ал
ла Рибак; Онуфріївсько- 
го — Олег Коваленко.

Щиро дякуючи поза
штатним авторам за допо
могу і співробітництво, 
журналісти <МК> споді
ваються, іцо па сторінках 
тижневика ще яскравіше 
розквітне їхній репортер
ський, публіцистичний та
лант.

о
0

’ зроблені напередодні НОЗОГО Р 
Ал* можуть Кіровограді^ розпові Г; 

про інший бін обласного центру- 
що? Пам’ятаєте, у пісні співається 
вода з-під каменя»... Для мого обл - 
цей гру це вже атавізм, бо не те че 
по каменю. Літо — благословенна 
і літній дощик радує душу, але, 
перебудь пору злив деінде: навіть 
ральні вулиці мого міста після г до 
дотів нагадують своїм виглядом 1 тС 
ЕОМ непокірні гірські ріки, які 43». 
подолати інакше, як уплав. Культун л 
річ прогресуюча, але поки що ліТН ^тс 
дям і майбутнім мамам у нас довод е 
покладатися на власну ініціативу, ®оїха' 
уваткність інших пасажирів, щоб гЦся’-іИ 
ти з транспорті сидячи, а не в._.ь»> нЄ 
їхнього віку і стану < не помічало мИцз 
через читання газет (таке в нас 
теж нечасто) — неввічливим прос ^зс3 
ти простіше, особливо, янщо ти ~“І--ҐИРИ 
і пішохода за порадою відомих с сь°' 
нів люблять в Кіровограді, але в» вл-зг 
годні ще не цінить усієї уваги Д° 
ної персони і продовжує ПО 
пам’яті перетинати вулиці. ян 
за потрібне, як це іноді не буває н 
но... а не’.

Екзотики ще вистачає. Ми — 
Але і за щось своє, рідне. Таке, 
собі гріло, н інших дивувало. 

Ну то не будьмо глядачами з 
До гостей треба готуватися. .

І. КУЦЕНКО, В. ГРИБ (Ф°т

І

ПГ АК, сьогодні читачі отримали лише 
1 перший номер нашого тижневика, 

а думки про нього висловили ще з 
грудні. Про це їх попросили журна
лісти газети у своєму зверненні. Пе
рехід на тижневий випуск не треба 
розуміти, як ззедення трьох номерів 
докупи, в один. Тижневик матиме свої, 
неповторні особливості. Читач уже 
сьогодні може в цьому переконатись, 
переглянувши усі 12 сторінок.

Бажання й пропозиції читачів газета 
завжди враховувала. Ось лежать на 
редакційному столі свіжі читацькі 
листи.

«Дуже радий, — пи
ше наш постійний чи
тач із Кіровограда Ста
ніслав ПРАВЕЦЬКИЙ,— 
що після Нового року 
газета стане тижневи
ком/ Думаю, що буде 
вона привабливою не 
тільки тим, що випус
катиметься на 12 сто
рінках і в кольорі, а тим, р 
що глибше досліджува
тиме проблеми вихован
ня молоді, стане ціка
вішою й змістовнішою 
На сторінках тижневика хотілось би 
бачити частіше роздуми педагогів, ад
же не секрет, що нинішня моподь — 
духовно убогіша, споживацтво е ній 
переважає над прагненням працювати, 
творити.

Більше, сподіваюсь, тижневик дру
куватиме порад лікарів молодим сім’ям.

Раджу наполегливо, за прикладом 
інших друкованих видань, запровади
ти рубрику: «Листи про перебудову: 
сперечаємось, радимо, роздумуємо».

і ще кілька дрібніших побажань. Не 
забувайте, що вашу газету читають 
люди активного, творчого відпочинку. 
Поради садівникам, квітникарям, ри
балкам ще більше переконають таких 
читачів, що «Молодий номунар» — їхня 
газета».

А ось уривок із листа читача й по
стійного автора нашої газети, вчителя 
М. Г. ЧУБА з села Перегонівки Голо- 
8анівського району: «Незважаючи на 
те, що я вже більш як удвічі перекрив 
середній вік тих, кому насамперед ад
ресується «Молодий комунар», не пе
рестаю передплачувати, як і десятки 
років, газету. Бо читаю її не тільки 
сам, а дуже часто й з онуком Михай
лом, семикласником, обговорюємо 
публікації. Мабуть у кожному номері 
має тривати цей діалог: читач—газета. 
Далі: матеріали про військово-патріо
тичне й інтернаціональне виховання 
молоді сьогодні особливо актуальні— 
сподіваюсь, що їм також знайдеться 
постійна прописка в газеті. Зокрема, 
рубрика «Пам’ять» має з’являтись час

ДРУЗІ 
ПРО

ТИЖНЕВИК.

тіше, слід розширити її тематичні об
рії: писати не тільки про незабутні по
дії Великої Вітчизняної війни, перших 
п’ятирічок, а й про значно давніші ча
си з історії нашого краю.

В тижневику має обов'язково бути 
сторінка, яку б читачі з охотою пере
глядали у вільну годину: конкурси, вік
торини, кросворди, поради...».

Десятикласники Новоархангельсьцрї 
середньої школи імені М. Островсько- 
го висловлюють таке сподівання: «Ми 
дуже зацікавлені в тому, щоб фото
знімки в тижневику були кращі, чіт
кіші, ніж досі. Та й взагалі, щоб «Мо

лодий комунар» /лав 
привабливіший вигляд». 

Кірсьоградець Іван 
ЧСРНОІВАН радить збе
регти рубрику «Авто
граф для читачів «Мо
лодого комунара». «Але 
хочеться, —пише він, — 
щоб автографи давали 
не тільни естрадні спі
ваки, кінорежисери й 
письменники з-за меж 
нашої області, а й слав
ні люди нашого краю, 
наприклад, Герой Радян
ського Союзу А. Ф. Ху- 
длнова з Олександрії...».

Ще ось такий, із суцільними доке
рами лист від 16-літньої читачки з 
Кіровограда Оксани МОРОЗ: «Мало 
пишете про «метал», його групи (рік їх 
виходу на естраду і т. д.). Більше дру
куйте про наркоманію і проституцію. 
Якщо газета надрукує пригодницьку 
або фантастичну повість, мої друзі 
будуть вам дуже вдячні...».

Готуючись до випуску першого но 
мера тижневика, ми зателефонували 
кільком нашим постійним авторам із 
цим же запитанням: яким бачиться вам 
«Молодий комунар» у тижневому ва
ріанті? Редактор обласної наукової 
бібліотени імені Крупської А. М. КО
РІНЬ висловила думку багатьох:

— Важно говорити Уіро тижневик, 
не побачивши ще жодного номера. По
кладаюся на компетенцію журналістів 
газети. А про плюси й мінуси тижне
вика можна буде говорити через мі 
сяць-другий, порівнюючи його з мину 
лим, торішнім, позаторішнім «Молодим 
комунаром». Пропоную провести тану 
читацьку розмову «за нруглим столом^» 
редакції — із задоволенням візьму у ній 
участь.

Слушна пропозиція. Отже, сподіває 
мось, що читачі газети, отримавши 
перші тижневі випуски, також візьмуті 
участь у розмові. Для цього потрібно 
лиш порівняти перші випуски тижневик? 
із торішнім «МК», висловити поради й 
пропозиції. Вони допоможуть нам кра 
ще формувати наступні випуски.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ иМК».
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ЙЯ Почнемо із мужчин 
» Да майбутніх, тобто 

підлітків. У пошті нашої 
добірки для старшокласни
ків не вибувають однотип
ні листи дівчат на зразок: 
«З Ігорем, усе було 
добре. Потім він пе
рестав приходити І дзво
нити, нічого не пояснив
ши, а пізніше я дізнала
ся, що в нього є інша дів
чина...». Юні «джентль
мени» зникають по-англій
ськи, не прощаючись. Як 
ви вважаєте — це непо
рядність, легковажність 
чи щось інше?

В. Я.: Можу дати таку 
пораду - відповідь: «За
чем вы, девочки, краси
вых любите, непостоянная 
у них любовь»... Поясню, 
більшість дівчат шукає 
свій, ідеал у зовнішності, 
хоче, щоб їхній супутник 
мав ефектний вигляд, 
гроші і модно, хай і не 
зовсім елегантно, одягав
ся. Тобто шукають собі 
прикрасу, ляльку, а не 
друга, справжнього муж
чину.

Н. Д»: А цією лялькою 
багато хто гратися хоче..» 
Тільки-но газети стали дру« 
кувати шлюбні оголошен«* 
ня, до редакцій та служб 
сім'ї посипалися жіночі 
листи. І це закономірно, 
адже не Прийнято, не* 
Зручно прекрасній поло* 
жині при очному знайом
стві пропонувати «Давай 
Одружимося». Це мас ро
бити мужчина. Але я ба
чу дедалі більше в пресі 
фд рубрикою «Служба 
Знайомств» суцільно чоло* 
аічих об'яв... Значить, 1 у 
сильної половини є чима
лі труднощі у налагоджен
ні особистих контактів?

В. Я.: Правду кажучи, я 
Противник усіх цих офіцій
них побачень і знайомств, 
Це, на мій погляд, край
ність і свідчить про па
сивність людини, її безсил
ля у питаннях взаємин 
між мужчиною і жінкою: 
Кохання,.. Які тут можуть 
бути посередники? Як цьо
го можна не розуміти, а 
тим більше сильній поло
вині суспільства?

Н. Д.: Коли заходить 
мова про те, що мужчи- 
йи, мовляв, тепер пішли 
такі-сякі, то першим се
ред їхніх пороків назива
ють пияцтво. Ваша думко 
щодо причин його поши
рення серед чоловіків?

В. Я.; Я не вважаю, що 
пияцтво поширене серед 
чоловіків так уже масово. 
На причини треба диви
тись передусім історично, 
€ ж різні обряди, тради
ції. По-друге, термін «пи
яцтво» слід вживати обе
режно. Цитую тлумачний 
словник: «Пияцтво — по
стійне надмірне вживання 
спиртних напоїв, хвороб
лива пристрасть до них». 
З оцим явищем справді 
треба боротися,

Н. Д.: Недавно я знайш
ла в газеті «Неделя» такі 
статистичні дані. При за-

до 37 років 
на 2,7 мільйона 

на 
матерів-оди- 

не були од- 
зменшусться. 
женихів ніби

гальному значному пере
важанні жіночого населен
ня в СРСР за рахунок лю
дей старшого віку (жінки 
живуть років на 10 довше) 
серед осіб 
чоловіків 
більше. І незважаючи 
це, кількість 
начок, котрі 
ружені, не 
Як же це — 
вистачає, а...

Б. Я.: Тут справа, вва
жаю, у слабкому вихован
ні культури почуттів. На 
жаг.ь, ми, сучасна молодь, 
дуже нестримані у вира
женні своїх емоцій. Вихо
вання у молоді почуттів 
носить епізодичний харак
тер. А з літературою на цю 
тему—теж проблема. Я ве
ду у школі факультатив для 
старшокласників «Осно
ви комуністичної моралі» 
і витрачаю багато сил і 
часу, щоб знайти матері
ал для підготовки,

А тепер я хочу запита
ти: вам не доводилося зу
стрічати жінок, котрі за
водили дитину, ні хвилини

А справді, які вони, наші су
часники зі стану сильної поло
вини людства, зокрема, в сто
сунках із половиною прекрасною? 
Сьогодні розмову про це ведуть 
журналіст Ніна ДАНИЛЕНКО 
і молодий учитель Кіровоград
ської середньої школи '№ 10 ВоІ ськог середньої школи у

І лодимир ЯВОРСЬКИЙ.

І□

ВОНА: Ви вже дивилися новий фільм з Іриною 
Купченко — „Одинока жінка бажав познайомитися" ?

ВІН: Не дивився і не піду! Принципово. Відкри
єш журнал — жіночі проблеми в особистому житті. 
Газету—те саме. Кіно, театр—туди ж. Набридло. 
Нами, чоловіка ми, мало хто цікавиться, .г

не думаючи про заміжжя?
Н. Дл Доводилося на

віть писати про таких. То 
були досить неприємні 
особи. Та зараз хочу спи
тати про не менш непри
ємного чоловіка. Мені 
треба було переговорити 
з ним за службовою не
обхідністю. На роботі йо
го не знайшла — сказали, 
у відпустці. Справа була 
невідкладна, тому запита
ла домашню адресу. Мені 
дали дві. «Одна, певно, 
батьків?» — запитую. «Та 
ні, — кажуть, — він мас 
двох дружин, у кожної по 
дитині, з обома розлуче
ний і живе то там, то 
там». Чим спричиняються 
такі явища —- чоловічою 
безпринципністю?

В. Я.: На мою думку,
цо або шлюбний авантю
ризм, або безпринцип
ність — але жіноча. Мо
же, ті дружини задоволе
ні своїм становищем? Мо
же, так вони підтримують 
своє щастя? Але хто тут 
здогадається подумати 
про дітей — ось у чому 
головне питання...

Н. Д.: Такий делікатний 
момент, як подружня вір
ність. Побутує думка, що 
частіше порушують її чо
ловіки. Які ваші спостере
ження? Чи вважаєте ви 
прийнятним принцип «Гу
ляти можна, аби тільки 
дружина не знала?»

В. Я.: Тут у мене відпо
відь одна: 
принципі сім’я 
нувати не буде.

Н. Д.: Один 
редакції якось 
свою історію, 
ка років кохав 
вона його), але одружитися 
на ній не зважився з дуже 
вагомих, як тоді здавало
ся, причин: старша від
нього, має двох дітей, ду
же красива (боявся, що 
зраджуватиме). До того ж 
мав низьку зарплату —- 
боявся, що сім’я захиріє

при такому 
’з довго іс-

із гостей 
розказав 
Він кіль- 
жінку (і

ми- 
ось

в нестатках. Звідтоді 
нуло чотири роки, і 
його висносок: «Я помер. 
Я нічого не відчуваю. Я 
все чекаю, що з’явиться 
хоча б щось подібне до 
того почуття, але нічого 
нема». Це епізод чи зако
номірність?

В. Я.: Таким людям тре
ба справді звертатися до 
«Служби знайомств». Во
ни не можуть приймати 
самостійні, рішучі, істинно 
чоловічі рішення. У цьо
му випадку мені більше 
жаль ту жінку, котрій він 
морочив голову кілька ро
ків. А щодо «Я помер. 
Я нічого не відчуваю...»
— це закономірний фінал 
для людини слабкої. Ко
рінь зла таких явищ, я ду
маю, знаходиться у недо
ліках виховання, зокрема, 
в нездоровій атмосфері в 
сім’ї, де мають місце 
практицизм і нав’язування 
чиєїсь волі, авторитету.

н. Д.: На одній із наших 
журналістських прес-кон
ференцій, коли згадали га
зетні публікації про про
ституцію, із залу надійшла 

• записка: «Що ви псе тіль
ки дівчат отаких лаєте? 
Гроші ж їм платять муж
чини, буває, й жонаті. Пи
шіть і про них!» Як би ви 
оцінили поведінку тих «ка
валерів»?

В. Я.: Я знаю тільки од
ну плату за таку «любов»
— зубожіння душі і по
чуттів. І необов’язково цо 
повинно прийти після, чи 
навіть після-після... тієї 
ночі. Це неодмінно при
йде, можливо, навіть у 
кінці життєвого шляху, що 
ще жахливіше. Тож яку я 
можу дати тут оцінку? її 
дасть час...

Н. Д.: Володимире Сер
гійовичу, хочеться знати 
вашу думку як педагога: 
що повинна зробити шко
ла для виховання в хлоп
цеві рис справжнього 
мужчини?

В. Я.‘. Школа найперша^ 
має виховувати справжні 
людину, це по-перше. По- 
друге, вона має дати йо< 
му міцні знання у тій сфе
рі, де б він зміг себе 
проявити як громадянин, 
Далі, звичайно, необхід- 
ний міцний фізичний 
гарт. Поєднання ецих 
Трьох якостей і робить із 
хлопця справжнього муж
чину. Далі усе доповни 
і відшліфує життя.

Н. Д.: А тепер питання 
до вас як до викладача лі«, 
тератури. Які б ви пора
дили читати книги про 
достойних мужчин? Я б 
назвала «Три товариші» 
Е. М. Ремарка, «Всі люди 
вороги» Р. Олдінгтона, 

«Два капітани» В. Каверіна...
В. Я.: В літературі бага

то образів справжніх муж
чин, списаних письменни
ками з реальних людей.

Раджу почати читання 
ще з казок «Про Івана-ца- 
ревича та Сірого вовка», 
«Івана — селянського си
на». У «Витязі в тигровій 
шкурі» Ш. Руставелі взір
цями можуть стати Таріел 
і Автандил; в «Дитинство. 
Отроцтво. Юність» Л. Тол
стого — Ніколенька. До
цільно назвати «Дитячі 
роки Багрова - онука» 
С. Аксакова, «Підліток»! 
Ф. Достоєвського. Згоден 
щодо Р. Олдінгтона — 
«Всі люди пороги», (Тоні), 
«Смерть героя». В. Шекс- 
лір — «Гамлет» і ясна річ, 
«Ромео і Джульетта». Біль
шість творів Е. Хемін- 
гуея, зокрема, «Прощай, 
зброє!» (Роберт), Ч. Айт
матов, «Плаха» (Аедій 
Калістратов) та «Печаль
ний детектив» В. Астаф’є- 
ва (Іван Сошнін).

Н. Д.: Хочете на конк* 
ретному прикладі скаж$, 
яким чоловікові бути не
достойно? Двоє зустріча
лися, потім роз’їхалися по 
різних містах. Телефону
вав, писав, потім надовго 
замовк. Вона пару листів 
ще відправила, та відпові
ді не дочекалася. Коли 
років через два дзвінок. 
Він. «Ти писала мені до 
запитання? Про що?» — 
«Про навчання, роботу, 
поїздки», — «А... любов
них зізнань не було?» — 
«Та наче ні, А що?» «Моя 
дружина перехопила ті 
листи, пішла до мене на 
службу скаржитися, і те
пер я можу потерпіти»...

Яким би не був оцей 
чоловік професійно, інте
лектуально, фізично до
сконалим, яку б користь 
суспільству не приносив, 
він, я вважаю, негідник і 
нікчема. | не тільки тому, 
що кар єрист. А тому, що 
безсоромний боягуз. Та
кий зрадить будь-кого і 
будь-коли. Тобто хочу ска
зати, що найстрашніше в 
мужчині (та й взагалі в 
людині) —. продажність, 
А звідси — хочеться бачи
ти мужчин насамперед по
рядними і надійними.

два вулики бджіл і ласу
вали домашнім медком — 
15 кілограмів від кожної 
сім'ї за сезон. Комахи ве
ли себе мирно, нікого не 
кусали.

А минулого літа бджо
ли за лічені хвилини зня
лися з місця і безслідно 
зникли. Воші не витрима
ли натиску цивілізації: 
автоінспекція встановила 
напроти будинку Чикових 

Для комах
немає
протигазів...

На балконі другого по
верху жителі Новгорода 
Чнковн 15 років тримали

світлофор, біля якого ста
ли гальмувати машини, 
їхні вихлопні гази і ви
жили комах із паснджє- 
пого місця.

Гранітні 
привиди

Багатьом туристам ві
дома так звана Долина 
привидів поблизу гори 
Демерджі поряд з Алущ- 
тою. Там у результаті ви
вітрювання скелі набули 
форм фантастичних про
філів і постатей. А недав
но геологи знайшли по
дібне місце в Баргузии- 
ській долині на сході Бу
рятії. Місцеві жителі вва
жають цей сад каменів 
священним місцем. Видо- 

виїце справді вражаюче: 
по абсолютно рівній по
верхні розкидані оброб
лені вітром брили діамет
ром до 5 метрів. Поход- 
жешиї їхнє остаточно не 
встановлене. «Сад каме
нів» планується зробити 
ландшафтним пам’ятни
ком.

ПТУ
із зооухилом

Берлінська школа ви
робничого і чапїія імені 
Едвіна Херплс готує... спе
ціалістів по обслуговуван
ню зоопарків. їх в НДР 
дев’ять, та ще 12 заповід
ників. Протягом двох ро
ків учні школи вчаться 
готувати тваринам їжу, 

лікувати їх, виходжувати 
потомство.

Оцінка роботи 
поліції

Американка А11 дерсоїі 
Солтер, 1915 року народ- 

жепня, 1945 року здійсни
ла збройне пограбував
ші. Тоді її засудили до 
Зо років тюрми, але че
рез кілька місяців ув’яз
нена втекла і звідтоді 
весь час її шукали безре
зультатно.

Поліція знайшла цю 
жінку зовсім недавно, ко
ли Солтер затримали за 
порушення правил вулич
ного руху. Автоінспектор 
звірив її документи із 
с писком розшукуваних
злочинців машинально. За 
час перебування «в бігах» 
Ця жінка чотири рази ви
йшла заміж, народила 
дев ять дітей і весь час 
носила прізвище, під яким 
и засудили... ’



«Молодий комунар»

,1 січня 1988 року
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НАДРУКУВАВШИ п’ять роніз тому 
на сторінках «Молодого комуна

ра» матеріал під назвою «Театр для 
молоді чи молодь для театру?», редак
ція тим. по суті, започаткувала не
просту розмову про молодого героя 
нашого часу на театральному кону. 
^.и ж змінилося що за проминулий 
від тієї публікації час у наших погля
дах на проблему такого героя? Саме 
це завдання поставили перед собою 
учасники «круглого стола» «Молодого 
комунара», зібравшись для відвертої 
розмови в один із днів напринінці 
минулого року. м

У розмові взяли участь в. о. голов
ного режисера обласного унраїнсьно- 
го музично-драматичного театру іме- 
їаіииЛ* Кропивницького Олег НА- 
іяжнии, його помічник з літератур
ної частини Володимир КОБЗАР, ди
ректор- Ігор КРИКУНЕНКО, режисер 
Мн^ола ГОРОХОВ, заслужені артисти 
££££.. 52їїкнтина ДРОНОВА. Анатолій 
КуСЯЧЕНКО, актори театру Валентина 
ЛИТВИНЕККО. Олександр МАПСТРЕН- 
КО, Сергій КОЗИР та кіровоградські 
журналісти.

<=£
•І

КОБЗАР: Ведучи
мову про створення об
разу молодого сучасни
ка на кіровоградській 
сцені, будемо врахову
вати, що наш театр не 
ТЮГ, тому пред’являти 
йому такі ж вимоги не
правомірно. Але, зви
чайно, молодь і її пробле
ми, мають входити в ко
ло тих 
іншою
Театр.

Якщо 
нуле, надто на перші ро
ки, то впадає в око, що 
суто молодіжних п’єс 
театр на початку своєї 
діяльності майже не ста
вив. Молодіжна темати
ка скоріше як компонент 
входила в окремі виста
ви, ніж виділялася окре
мо, з розрахунку на пев
ного глядача. Але з ча
сом, із середини п’ятде
сятих років, на початку 
сімдесятих і останні кіль
ка років, театр щороку 
включає у свій репер
туар п’єси для молоді І 
про молодь. Це, скажі
мо, «Гра на 
Я. Стельмаха (1982), «А 
зсе-таки вона 
О. Хмелика (1984), «Фік
тивний шлюб» А. Крима 
(1985). Нещодавно по
ставлені «Провінціалки» 
Я. Стельмаха і «Колис
кова» Т. Міннулліна. На 
майбутнє (1988) планую
ться «Банка згущеного 
молока» Я. Верещака і 
«Нічний мотоцикліст» 
Ю Яковлева.

ДОВІДКА. Оглядаю
чись на весь піввіковий 
шлях театру, слід назва
ти також п’єои «Платон 
Кречет» за О. Корнійчу
ком И 9401, «Таня» за 
О. Арбузовим (1949}, 
«Дочка прокурора» за 
Ю. Я.човськмм (1954]. 
Головні герої цих п’єс— 
молоді сучасники, які в 
значний мірі є типовими 
представниками тодіш
ньої молоді.

Згодом театр говорив 
і про молодь на 
«А зорі 
сильєва 
олені» 
(1974}, і 
трудові 
молоді 
«Всім смертям 
8. Титова (19681 тощо.

В. КОБЗАР: І все-таки 
театр Кропивницького, 
як і український 

І взагалі, обминав
шість молодіжних проб- 

. лем, замовчував їх. Мо- 
' лодий сучасник нерідко 

поставав у п’єсах (а від
так, очевидно, й у виста
вах) здрібненим, обме
женим у своїх прагнен
нях, відчуженим від су
спільства. від участі з 
тих важливих соціаль
них процесах, які в ньо
му відбувалися.

На мою думку, у роки 
застою театр, як і кіно, 

і 
українського 

Адже, якщо 
репер-

шиту сорочку і гопак,

тем, які тою чи 
мірою зачіпає

оглянутися в ми-

клавесині»

крутиться»

війні: 
т^т тихі» Б. Ва- 
(1972), «Голубі 
О. Коломімця 
про так звані 

будні і героїзм 
в мирний час: 

назло»

театр 
біль-

а 
про риси національного 
характеру, особливості 
конкретної людини, яка 
живе в конкретних умо
вах на конкретній зем
лі. Важливо, що і в п’є
сах українських авторів 
немає осмислення 
ціонального буття, 
рої вихолощені, стери
лізовані. Звичайно, жит
тя інтернаціоналізується, 
це закономірно і зрозу.-

Піски Петербурга

на- 
ге-

одне — ставлення де
яких акторів театру до 
культури, мови народу, 
серед якого живемо. 
Немає ні поваги, ні лю
бові, ні прагнення осяг
нути їх в усій глибині. А 
хіба не творчий подвиг 
в ім'я народу складав 
зміст життя великих мит
ців минулого — кори
феїв!!

Хотілося б сказати І 
про дітей — наших май
бутніх глядачів. Дитя
чий репертуар здебіль
шого відірваний від жит
тя, від проблем дитячо
го віку. Ми стерилізуємо 
дитячий розум і почуття, 
а не збагачуємо, та по
тім ще й дивуємося, 
звідки воно таке — за- 
джинсоване, залейбле- 
не, чуже і нашому наро
дові, і нашому суспіль
ству!..

І. КРИКУНЕНКО: Хочу 
одразу заперечити Во
лодимирові Федоровичу. 
Чому він відокремлює 
буття українського на
роду від проблем інших 
народів, яким теж загро
жує той же манкуртизм? 
Невже у нас існують су-

ного морального вибо
ру. Цій меті мають по
служити наші нинішні та 
майбутні постановки — 
такі, як «Нічні мотоцик
лісти» за Яковлєвим, 
«Банка згущеного моло
ка» за Верещаком.

О. МАЙСТРЕНКО: фор
ма вистави «Вільна'тема» 
за п’єсою Чхаїдзе, при
міром, була незвичною. 
І я пригадую, яким ці
кавим було обговорення 
постановки. Тобто, у 
цьому випадку спові- 
дальність, настроєність 
театру на відверту роз
мову викликала таку ж 
реакцію з боку глядача. 
На мою думку, театр 
повинен шукати нових 
форм, нетрадиційної ре
жисури, залишаючись 
традиційним у головно
му — в служінні рідно
му народові і його куль
турі, гострою зацікавле
ністю проблемами су
часності.

А. КОСЯЧЕНКО: Твор
чість вимагає від митця 
свободи у виборі засо
бів, форм. Чи можна 
сказати, що вона у нас 
була до сьогодні? На

ще й виховувати, вести 
за собою. Відображаючи 
й досліджуючи життя 
тих же металістів, не слід 
забувати, що корені мас
культу —- в бездуховнос
ті. Коли людина відвер
тається від того кращо
го, що є в культурі рід
ного народу, вона втра
чає життєві орієнтири.

Вся бутафорія мас
культу у молоді — це 
часто тільки зверху, але 
як деформує вона по
чуття і сприйняття кож
ного!

О. НАТЯЖНИЙ: Що ж, 
мені б теж, може, хоті
лося, аби наші діти спі
вали пісні свого народу. 
Але хто буде їх цього 
навчати, коли цього не 
робить як слід сім’я! Чи 
часто ми співаємо своїм 
дітям, чи вчимо їх роз
мовляти рідною мовою! 
Якщо деяка частина на
шої молоді не розуміє 
по-українськи, то в цьо
му винні і дитсадок, і 
школа.

О. МАЙСТРЕНКО: Нам 
потрібне взаєморозумін
ня з молоддю, спільні з 
нею інтереси. Та це тре-

із 
так 
ми

С. КОЗИР: Згоден 
тобою, Олександре, 
само як і з тим, що 
з дечому відірвалися від 
реальності. Просто наші 
символи, наші творчі по
шуки повинні підкріплю
ватися душевністю . Й 
творчою одухотвореніс
тю кожного.

A. КОСЯЧЕНКО: А на 
мою думку, все це не так 
просто. Не тільки ми ві
дірвалися від конкрети
ки, а й наш глядач у сво
їй масі постійно відри
вався і* продовжує від
риватися від театру. 
Причина тут і в кількос
ті, й у виборі вистав. 
Адже для того, щоб 
глядач 
знав, 
скажімо, український те
атр, треба, щоб він при
лучався до цього театру 
в дитинстві.

B. ЛИТВИНЕНКО: Теат- 
розі потрібна мала сце
на. і питання про надам- 
ня такої сцени виріши
лося позитивно. Зали
шилися «дрібниці», які 
поки що й заважають 
реалізації ідеї до кінця.

8. ДРОНОЗА: Так, ви-

у дорослості 
розумів і любив,

відвернувся від тем 
проблем 
народу.
проаналізувати 
тУар : в кількісному, і в 
якісному відношеннях, 
у ~і ^еоої поставлених мо
лодіжних п’єс майже по 
збзвлені національних 
рис. ідеться не про ви-

«Звук пливе», 
вперше почувши 
лос. Тоді його 
давалися з рук у руки тільки 
на плівках, і це огортало запи
си певним загадковим ореолом.

* Попутник у купе ленінград
ського поїзда похвалився: «Був 
па виступах Розенбаума», я 
здивувалася, і він розуміюче 

«Почути його склад-

— подумала 
його го- 

пісні пере-

відказав: 
но»...

Минуло 
слухаємо 
баума в 
зичному рингу», чуємо одразу 
з двох диснів-гігантів “ * 
тафія» та 
нонуюся, 
«маг» робив своє діло 
но — голос автора і в студій
ному записі такий, ніби дви
гун програвана недодає обер- 
тів^ Тембр настільки характер
ний. що одна з найвідоміших 
речей барда — «Вальс-бостон» 
із «Моїх дворів» мені здався 
вокально чужим авторові. Мо 
же, тому, що раніше чула цк 
композицію в іншому вико
нанні — луже ліричному, ін
тимному. У Розенбаума манера 
пристрасна, аж до надриву, а 
«Бостон» вимагає меланхолії.

«Вальс-бостон» дещо сторон
ній на «Моїх дворах» і тема
тично. Точніше, безвідносний, 
тоді, як майже всім іншим піс
ням можна ставити штамп що
до прописки: Ленінград, 
старі колодязі невських 
вів, Ростральні колони, 
ський завод, начали, 
вулиця зодчого Россі. ____
Спаса —на —крові, Заячий Острів, 
мечеть, найсвятіший Синод — 
та частина міста на Неві, яку 
ми називаємо історичною, де 
метуть пісни Петербурга (об- 
паз знайшов Б Гп»л<аншинов>.

Журнал «Студенческий ме
ридиан» не так давно присвя-’ 
тив О. Розенбауму, лікареві І 
за фахом, тепер співакові й' 
музикантові-професіоналу, дві І 
статті. Одна переважно комп-1 
лімептарна. інша (значно мен-1 
ша за обсягом) — нищівно* 
розгромна. Основні звинува
чення зводяться до того, що

дворах» же є пісня, 
явно присусідився

Розенбаум прилаштовується 
до слави Впсоцького, подава
лися й цитати на доказ. На

«Моїх
автор
чорноморського фольклору: 
ленінградська Ліговка з ком
позиції «Колаж» — дуже 
близька родичка одеської 
«М’ясоедовської».

Є на платівці й стерті «ід 
частого використання рядки 
(«врагом не сломленный на
род», «белая метель», «вечная 
память», «вольный, как вете
рок»), Є й пісня, що могла б 
належати кому завгодно, хто 
може зв’язати два слова й три 
ноти — «Санька Котов». Та е 
й пісні, які вже зашкрябані 
голкою: їх слухаєш десятка 
разів, слухаєш навіть без ба
жання «зобразити», настільки 
вони «його», що здаються не
доторканими, недосяжними.

Передусім це стосується «По
святи Роману Казанову». Сим
патичний Міміно з одноймен
ного фільму говорив, що муж
чини не плачуть — мужчини 
засмучуються. Розенбаум теж 
не плаче — він ридає над мо
гилою друга, — це нрин, для 
якого вистачає голосу й сліз, 
ще не настало заціпеніння від 
розуміння безповоротності втра
ти. Свідомості вже ясно, що ДІМ 
друга на небі, та серцю ще 
здається, що він повернеться: 
«Самолётом рейсовым приле
тай, погреешься, мы ждём...».

Деякі його пісні коли не яви
ща, то принаймні бестселери— 
той же «Бостон», «Повернений 
в місто» — любовно-носталь
гічний уклін рідному Ленінгра
ду. Розенбаум, видно, І далі 
співатиме про нього. «Хочу во
спеть я город свой мастеровой, 
хочу успеть, покуда в силе и 
живой». Мені-здається, що па: 
такі пісні пил часу лягатиме 
повільніше, ніж на інші. І 
кожна пісня про величне місто 
стане піщинкою неповторності, 
випадковим вітром щасливо за
несеною до нашої пам’яті.

Н. ГРИГОР’ЄВА,

два рони, і ось 
Олександра 

телевізійному

Тут 
дво- 

Кіоов- 
мости, 

храм

............гл___ ___ ____, для Георгія КЛЯ7ЛО-
ВА, якого ви бачите на знімку, стала участь у XII Все- 

’ : _ ___ з У Москві
фестивалів словацько;

’ ’ «Червона

До ро Гч-ц

лу % ж Ц

ми
Розен- 

«Му-

«ЕпІ-
«Мої двори». Пере- 
що колишній мій 

справ-

Першим

світньому фестивалі молоді і студентів
В 1936 році він — учасник <
пісні в Мартині (ЧССР), політичної пісні 
пісня» в Берліні та «Пісня о боротьбі за мир» у Києві.

Фото В. ГРИБА.

зарубіжним виступом

міло, але невже абсо
лютно тотожним є буття 
юнаків, скажімо, з Буха
ри, з Рязані, з Кірово
града? У нас же утвер
дився на сцені якийсь 
середньоарифметичн и й 
тип сучасної людини. Ми 
тим самим утверджуємо 
цю середньоарифметич- 
ність, нівелюємо люди
ну, зводимо її багато
гранність, неповторність 
до шаблону.

Молодіжна тематика 
потрібна зараз ще й то 
му, що театрові потрі
бен глядач — і телер, 
в майбутньому, а при 
вернути його увагу мож
на пише тим, що його 
цікавить, тим. що його 
зачепить як особистість.

Варто сказати ще про

то національні пробле
ми?

8. КОБЗАР: Ні, пробле
ми спільні, але в 
районах країни 
свої особливості.

О. НАТЯЖНИЙ: 
ру застою в театрі 
дився такий підхід дра
матургії: у п’єсі обов’яз
ково має бути позитив
ний герой, який би бо
ровся із своїм антипо
дом і перемагав. По- 
моєму, це теж є пород
женням штучної відір
ваності театру від реалій 
сьогодення.

Нині театр гостро 
прагне наблизитися до 
глядача, до його життя. 
Нести йому не готові 
рецепти, а спонукати до 
роздумів, до самостій-

різних
мають

У по- 
утвер-

жаль, ні. Навіть в уже 
прийнятих у роботу п’є
сах, знаходять якісь 
«зайві деталі», а такими 
нерідко бувають най- 
гостріші, 
ші речі.

Те, що 
половинчасту 
відображали життя 
повнокровно, 
ловинчасто -

найактуальні-

говорили 
правду, 

не 
а теж по- 
- одна з 

причин появи антиподів 
культури, споживачів 
маскульту, якими є на 
сьогодні так звані мета
лісти,

О.
вони 
ність.
сахатися 
пістів,

В. ЛИТВИНЕНКО: Хочу 
нагадати, що театр мас

ми

рокери...
НАТЯЖНИЙ:

вже Є, це І
Тому нам не слід 

тим же мета- 
а досліджувати їх.

: Але 
реаль-

ба будувати на матеріалі 
життя нашого краю, ду
ховності нашого наро
ду. А погоня за оригі
нальністю будь-якою ці
ною обертається втра
тами. Втрачається довір
ча нота, теплота — особ
ливо це стосується п’єс 
для дітей.

Звичайно, ми для них 
не повинні ставити ба
гато. Але те, що стави
мо, має бути наслідком 
роботи групи однодум
ців, окрилених високою 
метою, а не формальни
ми пошуками «такого, 
що його нема ніде».

рішувати треба не тільки 
«генеральні проблеми», 
але й цілий ряд нібито 
другорядних — таких, як 
робота буфету і роздп- 
галки, приміром. На 
треба забувати і про 
житлові та побутові 
проблеми — адже о те
атрі більшість складає 
молодь. А театральна 
молодь — це майбутнє 
театру так само, як і 
сьогоднішні юні гляда
чі — це його зазтрашні 
дорослі шанувальники і 
пропагандисти.

Бесіду записав 
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

(ВІД РЕДАКЦІЇ: Подаючи сьогодні матеріали роз 
мови. розраховуємо на відгуки читачів, сподіваємо
ся узнати й думку обласного управління культу
ри, комсомольських працівників,

сьогодні матеріали роз
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ЗУСТРІЧ
ЗУСТРІЧ із Владиславом 

Третяком! Колись ми 
були знайомі, але нагадува
ти про це не наважилась, а 
він, зрозуміло, забув. 
Снільки зустрічей було в 
його прекрасному спор
тивному житті! Ось люди
на, думалося мені, яку 
знають всі...

ї не витримавши, я при
гадала, що колись навіть 
вірші про нього написала.

Владислав ТРЕТЯК:

J «У мене ще чимало справ...»
В. ТРЕТЯК: Про мене? 

А чому я не читав?
КОР.: Ну, тому, що їх ні

хто не читав. Я ж не поет.
Я люблю спорт. Але як

що чесно, то моє захоплен
ня хонесм почалося із пер
шої . суперсерії матчів 
збірної СРСР із канад
ськими професіоналами. 
Пам’ятаєте? То був 1972 
рік...

У першому матчі в Мон
реалі збірна СРСР пере
конливо перемогла. Третяк 
пригадав, як один горе
звісний канадський жур
наліст присягнувся з’їсти 
газети зі своєю писани
ною. якщо росіяни пере
можуть хоч в одній зустрі
чі. Згодом йому таки до
велося це зробити.

В. ТРЕГЯК: Хокей — 
це хокей. Я щасливий, що 
в моєму житті була хо
кейна весна. Чи бажав би 
ще раз подолати цей 
шлях?.. Мабуть, ні. Ті 
п’ятнадцять років, коли я 
був практично єдиним во
ротарем збірної, сповнені 
неймовірними наванта
женнями, життєвими труд
нощами... Боюся, що дру
гого разу не витримав бн. 
Але роки в хокеї — най- 
щаслнвіші в моєму житті.

КОР.: Чи не рано ви за
лишили велиний хокей? 
Адже тоді, у 1984 році, бу
ли в прекрасній формі. 1 
раптом... Владислав Третяк 
прощається з хокеєм!

В. ТРЕТЯК: Я пішов 
вчасно. Хоча ще непогано 
грав. Та коли б ви знали, 
чого мені коштував на
стрій на гру. Я ніколи не 
боявся ніякого болю, син
ців і гуль, без яких хокей
не життя неможливе, але 
нервові перевантаження 
далися взнаки. Я зрозу-

мів: треба прощатися з хо
кеєм.
ВОРОТАР

Кен Драйден — воротар 
канадських професіоналів. 
Із його книги «Хокей на 
вищому рівні»: «Лассе

(шведський тренер В. Л.) 
сказав мені, що, на його 
думну, воротарська техні
ка — це єдине, що євро
пейці можуть запозичити 
у північноамериканців. Ці
каво: росіяни говорили
те ж саме, а потім показа
ли нам містера Третяка».

З інтерв’ю з канадським 
журналістом:

— Містер Третяк, що БИ 
можете сказати про нашу 
гру?

— Ви сильні в добиван
ні шайби. Але колективна 
гра вам пони що не під 
силу.

Перша, а згодом і друга 
серія зустрічей любителів 
з професіоналами засвід
чила, що нанадцям і ро
сіянам с чому повчитися 
одним в одних.

Канадський хокей — це 
блиск імен. Філ Еспозіто, 
Боббі Орр, Боббі Халл, Піт 
Маховліч, «тато» Хоу... 
Звичайно, «зірок» багато і 
в радянському хокеї. Але 
наші «зірки» самі по собі 

не існують. Уявіть собі 
Оленсандра Якушева без 
його тріпни. Чи Валерія 
Харламова. У хокейного 
воротаря становище особ
ливе. Він — головна лю
дина в команді під час 
гри. Це не перебільшення.

Відповідальність за пораз
ку ледве не повністю ля
гає на плечі воротаря. То
ді, як геремога команди — 
спільна. Мене завжди ра
дувало хонейне почуття 
братерства.

Не раз доводилося Вла
диславу виймати шайбу із 
сітки власних воріт. На
віть на екрані телевізора 
можна було помітити, як 
він переживав. І тоді хто- 
небудь із хлопців обов’яз- 

ково підтримував його.
В. ТРЕТЯК: Дружба - 

ось що найдорожче в 
спорті!

КОР.: А поза грою вам 
дружба допомагала?

В. ТРЕТЯК: Звичайно. 
Допомагає й нині. Не ду
майте, що прощання з хо
кеєм — це кінець. У мене 

ще багато справ.
КОР.: Я чула, що бути 

хокеїстом ЦСКА не тільни 
особлива честь (снільки 
перемог!), але й особлива 
мужність. Навіть видатні 
хонеїсти світу не витриму
вали ваших навантажень. 
Не було у вас бажання пе
рейти до іншого клубу?

В. ТРЕТЯК: Ні. Бути 
вірним своєму клубові — 
це теж досягнення. Мож
ливо, я дивлюся із «влас
ної дзвіниці», але перехід 
з клубу в клуб не вітаю.

КОР: Хто’був вашим 
ідеалом в спорті?

В. ТРЕТЯК: Віктор Ко
новаленко. Мій поперед
ник.

КОР.: Чого не вистачає 
нинішнім хокейним голкі
перам?

В. ТРЕТЯК: Досвіду, 
стабільності, що досягає
ться важкою працею, ди
сциплінованістю.
ПОДОРОЖ ДО КРАЇНИ 
КЛЕНОВОГО ЛИСТЯ

Ходять чутки, що Влади
слава збираються запроси
ти наставником до Канади 
чи США. Час покаже. Але 
Канада з тієї першої монре- 
альської перемоги увійшла 
в його життя. Він став за
гальним улюбленцем Ка
нади нарівні з її власними 
«зірками». Хлопчики з ка
надської провінції Онтаріо 
грають «в Третяка», так 
само, як і юні жителі Че- 
реповця чи Ярославля. Та 
хіба лише Канада, весь 
світ називав його просто 
«Владиком».

Мені завжди подобалося 
спостерігати, як він після 

матчу знімав маску І 
стомлено посміхався. Спо
чатку своїй команді, а по
тім нам, болільнинам. 
КОМАНДА
МОЛОДОСТІ
НАШОЇ

Знайома з людьми, які 
шанувальниками хокею ні
коли не були, але не про- 
пуснали жодного матчу 
нашої хонейної збірної.

Це зрозуміло. Хокей на ви
щому рівні (скористаємося 
терміном відомого Кека 
Драйдена) — то не просто 
спортивне змагання, йде
ться про честь країни, про 
мужність, відвагу не прос
то конкретних людей, а 
громадян своєї країни.

Тож спасибі їй, прекрас
ній як в пісні: «Команді 
молодості нашої, команді, 
без якої нам не жити»,
ІНТЕРВ’Ю
ПОЗА ЛЬОДОВИМ 
ПОЛЕМ

Цей відступ, приевяче- 
ний хокейній команді, 
тільки на перший- погляд 
відступ, насправді ж я ка
жу про команду Владис
лава Третяка. У нових по
колінь будуть свої кумири.

КОР.: Що побажаєте ви 
тим хлопчикам, які при
йдуть колись?

В. ТРЕТЯК: Мужності.
КОР.; А що таке муж

ність? Як ви її розумієте? 
Пригадуєте, один відомий 
письменник сказав: «Муж
ність завжди викликає по
вагу, навіть якщо це муж
ність ворога».

В. ТРЕТЯК: Мужність— 
це якість, яку людина ви
являє у певний момент. 
Мужньою людина не на
роджується, ця якість в 
ній виховується.

КОР.: Прояви мужності 
можливі лише в екстре
мальних ситуаціях?

В. ТРЕТЯК: Не обов’яз
ково. Іноді мужність не

обхідна, аби сказати 
во. Про не свідчать 
останнього часу. Більщ^ 
стало справедливості, 
гласності.. Лрчрться, 
•гак було завжди.

КОІ’.:і 'Шйсливі вив 
особистому житті?.

В. ТРЕТЯК: Так. Я люб. 
лю свою сім’ю.

КОР.: До син Ді_ 
ма теж займається хо
кеєм? ' ' ...

в. ТРЕТЯК: Ні с«* И1 
донька Іринка споріТпи не 
займаються. Я й не при
мушую.

КОР.: .А ваша дитяча 
мрія здійснилась?

В. ТРЕТЯК: Не зовсім, 
я мріяв стати військовим 
льотчиком. Як і бачите, 
військовим став. Льотчи
ком (зітхає) — ні!

КОР.: Ваше військове 
звання?

В. ТРЕТЯК: Підполков
ник.

Владислав Третяк був 
делегатом трьох комсо
мольських форумів, 
років він — член 
ВЛКСМ, депутат Москов
ської міськради.

Нині у нього складна на
пружена робота на посаді 
заступника начальника по- 
літвідділу спортивних ігор 
ЦСКА.

КОР.: У чому ви вба
чаєте свою людську місію?

В. ТРЕТЯК: У тому, 
щоб кріпити дружб/Л^ч 
народами. У мене є 
можливість. Я чимало по
дорожую за кордоном, 
зустрічаюся із своїми ко
легами, спортсменами, на
решті — із простими людь
ми. Це тільки здається, що 
наша планета така вели
чезна. Величезними бува
ють відстані між народа
ми. А відстані для того й 
існують, щоб їх долати.

В. ЛЕЕОЧКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Москва — Кіровоград.

«••Є»Є86ЄЄЄбвЄ0ЄО60

От і став сторінкою історії перед- 
олімпійський 1987-й спортивний рік. 
До літопису спортивної слави Кірово- 
градщини він увійшов численними пе
ремогами на республіканській, всесо
юзній та міжнародній аренах. І тому 
сьогодні варто ще раз згадати добрим 
словом минулий вісімдесят сьомий...

Серед героїв року — кіровоград
ський динамівець майстер спорту 
Костянтин МАНДРИК, який тренується 
під керівництвом І. К. Вільного. Ім’я 
цього стендовика добре відоме дале
ко за межами республіки. Член збір
ної команди Радянського Союзу зі стен
дової стрільби Костянтин Мандрик і в 
попередніх сезонах здобував вагомі 
перемоги, приміром, підіймався на вищу 
сходинку п’єдесталу пошани юніор
ського Кубка Європи та турніру со
ціалістичних країн «Дружба» на Кубі. 
І ось — нові успіхи талановитого 
спортсмена. В італійському місті Лі- 
ворно у вересні проводився третій 
чемпіонат світу зі стендової стрільби 
серед найсильніших поліцейських та 
міліцейських стрільців планети. Сто 
двадцять учасників прибули до Лівор- 
НОТ з Англії, Сполучених Штатів Аме
рики, ФРН, Франції, Чехословаччини, 
Шотландії, кожен з них прагнув ви
грашу. Але переміг кіровоградець, 
який вразив 188 із 200 можливих мі-
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шеней. Чемпіо
на світу бу
ло нагородже
но золотим куб
ком і медаллю. 
А вже через 
місяць Костян
тин підтвер

див свою майстерність на чемпіонаті 
СРСР, що відбувся в грузинському 
місті Зугдіді. 161 очко із 175 можли
вих — таким був результат Мандрика. 
Чемпіонський результат!

1987-й рік можна назвати й «роком 
плавця Сергія ПАЛЬЧИКОВА». Пере
моги на чемпіонаті республіки над

своїм головним конкурентом — київ- 
ським армійцем, майстром 
міжнародного класу Олегом 
ленком, три других місця на тради- / 
цінній зустрічі плавців СРСР і Болгарії / 
в Софії, яскраві переможні фініші в ї 
Австрії, призові місця чемпіонату краї- / 
ни... Але головним стартом минулого ї 
року стала для Сергія Універсіада-87 / 
в югославському місті Загребі, яка , 
зібрала близько шести тисяч спорт-/ 
сменів із 125 країн світу. Це — рекорд 
подібних змагань, які розігруються з / 
1959 року. Студентську збірну СРСР 
представляли 257 спортсменів із 117 / 
вищих учбових закладів 60 міст краї- 
‘ ----- ---------------- -------°--------~ і

спорту / 
Гаври- /

Болгарії /

ни. І дуже приємно, що в Загребі був 
представник Кіровоградського держав
ного педагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна Сергій Пальчиков (тре
нер В. В. Манько]. На дистанції 200 
метрів на спині наш земляк виборов 
четверте місце, поступившись призе
рам лише 0,7 секунди.

О. ДУДНИК

З року в рік 
усе більше про
являються успі
хи гандболіс
ток кірово
градського «Бу
ревісника». Ми
нулого року

студентки здобули третє місце у між
народному турнір* в Ужгороді, стали
переможницями республіканських зо-
нальних змагань свого спортивного то
вариства. А в жовтні вихованку кіро
воградських тренерів Н. П. Ізюменко 
та С. О. Ольшевського шістнадцяти
річну Любов ЛАВРЕНЮК було вклю
чено до числа кандидатів олімпійської 
збірної кр'аїни, яка вже розпочала під
готовку до Олімпійських ігор в Сеулі. 
На Всесоюзній спартакіаді школярів в 
Тбілісі Любу було визнано кращим грав
цем змагань. Для подальшого підви
щення майстерності спортсменку 
включено до складу команди вищої 
ліги «Полум’я» (Бровери, Київська об-

ласть). Не менш вдало виступає й 
сестра олімпійки Тетяна, яка входить 
до складу молодіжної збірної СРСР.

Чи не найкращі свої часи пережи
ває нині й кіровоградський бокс. Тіль
ки минулого сезону чотири його пред
ставники виконали нормативи майстрів 
спорту СРСР. Це — Ігор МОРОЗ та 
Костянтин ДУДНИК (переможці Все
союзного турніру імені видатного ста
левара Макара Мазая в Жданові), Ва
дим ВОЛКАНОВ (фіналіст міжнарод
них змагань в Донецьку), Юрій ВОВК 
(срібний призер юніорської 
Радянського Союзу). Усі •"
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в країні виконала елемент на брусах 
різної висоти: сальто назад в групу
ванні з розворотом на сто вісімдесят 
градусів та перельотом у вис на ниж
ню жердину. Можливо, вже нинішньо
го сезону якийсь елемент гімнастики 
буде носити ім’я Дудник, адже є «цу
кахара Наталі Терещенко», відомої 
гімнастки Кіровоградщини.

Пам’ятним став спортиєний вісімде- 
для вихованця тренера 
Івана

сят сьомий і 
А. Оганесяна

першості 
ці спортсме-

ПУТИЛІНА.

ОЯІМПІЙСЬ Н І й 
спортивній ба
зі Конча-Заспа 
поблизу Києва, 
він /виборов 
особисту пер
шість респуб
ліки у бс-

вихован
ці тренерського 
тріо А. Яцєнка, 
Р. Пана та 
А. Єфанова, які 
успішно працю
ють у ДФСТ
профспілок.

Кіровоградського

К. МАНДРИК

Ім’я студентки 
педінституту імені О. С. Пушкіна лег
коатлетки Наталі ГРАБАР — серед ре
кордсменів області. На початку сезону 
вона мала найкращі показники на б’ 
гових дистанціях 200 метрів (24,7 
кунди) та 400 метрів (54,1). І ось 
нова поправка в таблиці обласних ре
кордів. На першості республіканської 
ради ДФСТ профспілок у Миколаєві 
спортсменка подолала 400-метрівку 
за 54,0 секунди. Є новий рекорд!

Молодшає спортивна гімнастика краї
ни. Серед її найближчого резерву — 
вихованці Кіровоградської ДЮСШ обл- 
спорткомітету. Наприкінці 1986 року 
звання абсолютної переможниці мо
лодіжного чемпіонату СРСР здобула 
кіровоградська динамівка учениця се
редньої школи № 16 Олеся ДУДНИК 
(тренери — Б. Й. Нечай та Є. Є. Ящук). 
Але й не це головне. Олеся разом Із 
тренерами знаходиться в постійному 
пошуку. Нагадаємо, що вона першою

бі- 
се-

іІ

і
і І* 
$
І

і
!

■

і

С. ОЛЬШЕВСЬКИЙ 

ротьбі самбо й виконав майстерську 
норму.

У серпні минулого року команда кі
ровоградських альпіністів здійснила 
сходження на одну з вершин висотою 
4600 метрів у горах Киргизії. Як згад
ка про це — пам'ятна дошка з ба
рельєфом відомого актора, режисера, 
автора й виконавця пісень Юрія Віз- 
бора, їм ям якого названо безіменну 
вершину.

Чимало писала наша 
лосипедиста / ~ 
СИНЬКА — дворазового

газета про ве- 
майстра спорту Ігоря 

переможця
з призи 

Нинішнього 
чемпіоном

— J— lltf
республіканських турнірів на
«Молодого комунара», 
сезону спортсмен став 
країни у груповій гонці, разом з това
ришами перемагав на кросових ди
станціях першостеи України та Мол
давії. А ось їм я шістнадцятирічної Кі
ровоград™ Юлії ЮРЧЕНКО у вело
спорті нове. Та, незважаючи на це, 
дівчина стала чемпіонкою СРСР у зма
ганнях, що проходили в Самарканді.

Ми згадали, звісно, не всі досягнен
ня наших спортсменів у великому 
спорт, 1987 року. Та навіть і цього до
сить, щоб із повагою оцінити сумлінну 
пплпіл всіх тих, хто забезпечував ці 

1987 рік передав естафету но
вому, 1988-му олімпійському року.

С. БОНДАРЕВ. 
Фото в. ГРИБА.

працю 
злети.
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«Молодий комунар»

1 січня 1983 року
ВСІМ! ВСІМ! ВСІМ!1

УВАГА!

ЖІНОЧИЙ САЛОН «МОДНИЦІ З ПЕРЕДМІСТЯ»

зет України:

♦

£3
1

Друзі’ Ви тримаєте а рунах свою газету, ноли Но
вий рік вже увійшов у свої права. Але писався цей 
матеріал ще тоді, коли всї ви ламали голову над 
звичним, особливо для жінон, питанням, ян бути най- 
чарівнішою, найпривабливі шою, найелегантнішою 
принаймні у новорічну ніч. І, мабуть-тани, ваші ба
жання здійснилися. Вірте, у новорічну ніч ви були 
найкращими. Всі!

безпосередності й кмітливості

ки, де можна знайти 

відмову літературу

СЬОГОДНІ В «МОЛОДОМУ КОМУНАРІ» ВАС ВПЕРШЕ ГОСТИННО ЗАПРОШУЄ 

КЛУБ «НА ДОЗВІЛЛІ».

ПЛАТНИК «МОЛОДОГО КОМУНАРА» (А ПЕРЕДПЛАТИТИ ТИЖНЕВИК НЕ ПІЗНО

Н ЗАРАЗ). _____________ _ ________ ___

ТАК ЩО — ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАШОГО КЛУБУ «НА ДОЗВІЛЛІ»!

У КЛУБІ НА ВАС ЧЕКАЮТЬ ВІКТОРИНИ, ПСИХОЛОГІЧНІ ПРАКТИКУМИ, 

КРОСВОРДИ, ЧАЙНВОРДИ, АНАГРАМИ, ШАХОВІ ЕТЮДИ, ГЕОГРАФІЧНІ, ІСТО- 

РИЧНІ ГОЛОВОЛОМКИ, ВЕСЕЛІ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ, ТЕКСТИ І НОТИ УЛЮБ

ЛЕНИХ ПІСЕНЬ МОЛОДІ, КОНКУРСИ — ЗООЛОГІЧНІ, АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ, ІН- 

ТЕРВ’Ю З ЦІКАВИМИ ЛЮДЬМИ. ГУМОРЕСКИ й ШАРАДИ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕС- 

ТИ .ПІЗНАЙ СЕБЕ», «ЗНАЙДИ СОБІ ПАРУ», КОНКУРС ЕРУДИТІВ. ПОРАДИ ГОС

ПОДАРКАМ, ШЕДЕВРИ РЕЦЕПТІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ, А ТАКОЖ ДЕЯКІ ІНШІ 

ЦІКАВІ КОНКУРСИ І ПОРАДИ, ЯКІ ЗАПРОПОНУЮТЬ САМІ ЧИТАЧІ.

ЧЛЕНОМ НАШОГО КЛУБУ «НА ДОЗВІЛЛІ» МОЖЕ СТАТИ КОЖЕН ПЕРЕД-

БЛІЦ-КОНКУРС
Сьогодні ми запрошуємо 

вас до незвичайної країни 

цікавого, у зимову ново

річну зооназку. Длп цьо- ‘ 

го вам но доведеться по-

— Кажуть, з яким на- 
троєм зустрінеш Новий 

рік...

Я ще не встигла закін
чити свою думку, як моя 
співрозмовниця, модель
єр - конструктор експери
ментального цеху і\\. М, 
КРИЩЕНКО розсміялася: 

переінак- 
мовляв, у 
зустрінеш 
і весь рік 
коли б це

— Ви хочете 
шити ці слова, 
якому одязі 
Новий рік, так 
ходитимеш. 0« 
було можливо!

— Невже новорічна сук
ня тільки для новорічного 
балу?

— Якщо це костюмова- 
&Й бал, то звичайно. Сук- 

Попелюшки на першо- 
травнезу демонстрацію ви 
не одягнете. Але сукня, в 
якій ви просто зустрічаєте 
Новин рік у великому чи 
малому колі друзів, «зго
дяться* для будь-якої уро
чистої події. Адже на но
ворічний бал ви одягнете
ся урочисто.

КМІТЛИВИЙ КОМЕНДАНТ
Віднині наш тижневик починає публікувати моло

діжні психологічні практикуми. їх складатимуть пси
хологічні завдання, загадни, тести. За нашими жар
тівливими (і не тільки) анкетами ви зможете самі ви
значити свій характер, темперамент, свою і своїх 
близьких друзів психологічну сумісність, а можливо, 
навіть визначити й обрати собі Друга чи подругу 
життя. Завдання в прантинумі будуть подаватися в 
порядку наростання снладності. А сьогодні — поча-

аби

для
бу-

навіть

— Що потрібно, 
одягнутися урочисто?

— Сміливість. Сукня 
новорічного балу має 
ти найсміливішою. Ніякої 
розгубленості перед деко
льте, ніяких стереотипів — 
сукня від максі до міні. 
Великий політ фантазії у 
новорічному вбранні. Але, 
звісно, одяг необхідно по
годжувати з віком, щоб 
ваше вбрання відповідало 
стану, обличчю і 
темпераменту.

— € обмеження 
льорах?

— В урочистому 
ні модний чорний і 
білий колір. До речі, чор
ному кольору особливо па
сують прикраси. На вечір
ній сукні їх може бути як
найбільше, хоч і півкіло. 
Це зараз модно.

— Ців.лло прикрас? Але 
ж це незручно, в новоріч
ну ніч хочеться гарно по
танцювати.

в ко-

вбрав- 
чорно-

одязі 
африкан- 

циганські,

— А хто сказав, що но
ворічний бал — це обов’
язково дискотека? Яка 
жінка відмовиться від при
крас? і від гарної зачіски? 
Хочу попередити, що ніяка 
сукня не «прозвучить», як
що зачіска їй не відпові
дає.

— Маріє Миколаївно, 
якби вам довелося йти на 
перший бал, яку сукню ви 
одягнули б? Я маю на 
увазі стиль. Адже зараз 
використовують в ----- :
багато мотивів: 
ські, східні, 
«ретро»,

—. Я одягнула б сукню 
у стилі «ретро». Наприк
лад, сукню англійської ко
ролеви. Справді, у свят
кових сукнях модні най
різноманітніші мотиви, але 
всі вони пов’язані з пошу
ком образу елегантності і 
безпосередності.

Хочу повернутися до по
чатку нашої розмови. Як
що нашим модницям з 
передмістя і не доведеть
ся весь рік вбиратися як 
новорічної ночі, то свідо
мість того, що в новорічну 
ніч ти добре виглядала, — 
підстава для хорошого на
строю на весь рік.

Л. КАРІМОВА.

НОВИНКА КЛУБУ

Отже, давайте перенесе
мося уявно на 234 роки у 
минуле, коли тільки було 
зведено фортецю Святої 
Єлизавети (від цієї дати ми 
відлічуємо офіційно істо
рію нашого міста). На
вкруги — вкриті ковилою 
неозорі степи. Із Криму 
загрожують войовничі 
кримські татари. У такій 
обстановці, такої ж тем
ної, як і нині, новорічної 
ночі комендант фортеці 
внріщив зміцнити її охо
рону і виставив варту так, 
щоб з кожного боку фор
тецю охороняло по 5 вар
тових (як вказано на на
шому малюнку). Але ко
мандир полку під час пе
ревірки визнав цю кіль
кість вартових з кожного 
боку недостатньою і на
казав: не змінюючи за
гальної кількості варти, 
виставити з кожного боку 
по 6 вартових. Дізнавшись 
про це, командир усього 
фортечного гарнізону — 
генерал категорично за
явив. що і цього мало, 
тому наказав: не змінюю
чи загальної кількості ка
раулу, виставити з кож
ного боку по 7 вартових. 
Комендант був кмітливим 
і виконав наказ спочатку 
полковника. * —’ 5 
нерала.

Як він це
Подумайте _ ___

чи з друзями. Добре, як
що ви напишете про знай 
дене рішення до редангції. 
А правильну відгадку не 
надто складного завдання 
читайте у наступному ви 
пуску клубу «На дозвіл
лі* 

а потім і ге-

зробив?
над цим самі

дорожувати аж надто да

леко — в усякому разі, не 

далі найближчої бібліоте- 

книжки про тварин.

що ж все це є у вашій 

власній книжковій шафі, 

то й зовсім добре. Тоді на 

дозвіллі заповніть клітин

ки (див. малюнок) по вер

тикалі назвами тварин — 

і ви прочитаєте назву од

нієї з комсомольських га-

тва-

1. Морський молюск.
2. Велика і сильна тра

воїдна тварина.
3. Тварина, яка живе в 

горах і занесена в Черво
ну книгу СРСР.

4. Ссавець сімейства ку
ниць, хутро якого особли
во цінується у... художни
ків.

5. Маленька лісова 
рина родини білей».

6. Водяна хутрова 
рина, яка легко піддається 
дресируванню.

7. Різновид крокодилів.
В. Невеличка хижа тва

рина сімейства куниць.
9. Гризун із цінним хут

ром.
10. Хижа тварина — 

предмет полювання.

тва-

СЛУЖБОВА 8
ЗАПИСКА

Директорові бази непро
довольчих товарів.

Шановний колего!
Доводжу до Вашого ві

дома, що за кілька днів 
має наступити радісне для 
всіх новорічне свято. І в 
нашому клубі, де я маю 
честь бути керівником са
модіяльного фольклорного 
ансамблю пісні і танцю на
родів Півночі, Півдня, За
ходу і Сходу, накреслено 
ряд заходів для культур
ного відпочинку і гідної 
зустрічі Нового року.

Г умореска

радість 
об- 

донька

загодя

Зокрема, передбачається 
введення в програму ве
чора завітання Діда Моро
за і його так званої внуч- 
ни, Снігурочки. І янщо 
Дід Мороз у нас постій
ний, то на роль Снігуроч- 
ки щорічно претендують 
чимало вродливих дівчат. 
На цей раз, на ■——*-
батьківсьному серцю, 
рана моя едина 
Стелла.

Ми з нею ще 
розпочали старанну підго. 
товну до майбутніх уро
чистостей, репетируючи 
перед дзеркалом різні гри
маси, посмішки, зачудову
ваний, повітряні поцілуй, 
ни та інші атрибути, необ
хідні для такої відпові
дальної ролі, і досягли вже 
значних успіхів.

Коли ж звернули увагу 
на відповідний реквізит, то 
дійшли висновку, що в цьсь 
му аспекті можна потерпі
ти фіаско, тобто повний 
крах, бо тепер традиційне 
вбрання Снігурочки заста
ріло і не відповідає вимо
гам сучасної моди.

За порадою доньки-Сні
гурочки звертаюсь до Вас, 
як керівник до керівника, 
з проханням відпустити за 
готівку комплект одягу та 
взуття для Снігурочки: 
дублянку, джинси і май
ку з екзотичним малюй 
ком — сорок восьмого роз 
міру — і кроеовки трид
цять шостого розміру.

Надіюсь на позитивне 
вирішення цього важливо
го питання.

(Реодосій ЛУЗАЙ
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11. Парнокопитна твари
на, поширена на. терито
рії Кіровоградщини.

12. Птиця, якій крила 
служать і як плавці.

13. Південноамерикансь
кий різновид верблюдів.

15. Хижак родини коша- 
чих.

Хто віднайде правильні 
відповіді може взяти

НЕМА негарних жінок, є 
жінки, які не вміють 

себе зробити вродливими. 
Зачіска, одяг, косметика— 
коли все це підібрано зі 
смаком, кожна дівчина і 
жінка виглядає милою, 
симпатичною і неповтор
ною. І макіяж відіграє в 
цьому не останню роль.

В

Сьогодні пропонуємо 
нашим читачам декілька 

; видів макіяжу, розробле- 
' ного відомими французь

кими фірмами. Взагалі 
[ французький макіяж, від- 
! рівняється використанням 
І однієї основної гами ко

льорів (як у денному, так 
і вечірньому варіантах), 
виразною «подачею» губ 
і очей, рум’янами, нату
ральною лінією брів.

Отже, трошки терпін
ня, і...

МАКІЯЖ ПЕРШИЙ.
Для брюнеток: пудра— 

світло-абрикосова, рум’я- 
І на — цегельно-оранжеві, 

золотисто-іржаві, туш — 
чорна, косметичний олі
вець , — чорний, повіки— 
тьмяно-коричневі, золо
тисто-мідні, вуста — ін- 

; ТеНСИВНО червоні.

Самовтіха
В новорічну ніч п’яниця, 
Як вилазив з ями, 
Сам себе втішав:
«Десь чув я —
Є й на сонці плями...».

На карнавалі
— Ти б порадив, —.
Просить жінка
Пошепки Семена, —
Що зробить,
Щоб відчепився 
Тип отой від мене?
Чоловік примружив очі:;
— Слухай, коли ласка, 

нашому бліц- 
надіславши ви

палю-
участь у 
конкурсі, 
різаний із газети 
нок із заповненими клітин- І 
нами та вказавши свої 1 
ім’я й адресу. Переможця І 
(або переможців) чекає { 
приз, а його ім’я (або іме- < 
на) буде названо в наступ- ] 
них випусках клубу. Че- < 
каємо листів протягом ; 
ДВОХ ТИЖНІВ З ДНЯ публі- 1 
нації бліц-конкурсу. <

— темні сіро-

перламутрові

Для блондинок: пудра—« 
світло-абрикосова, рум’я
на — мідно - коричневі, 
туш — чорна, олівець — 
чорний, повіки — світло- 
каштанові, вуста — делі
катно оранжеві з беже
вим відтінком.

МАКІЯЖ ДРУГИЙ.
Вечірній і денний ва

ріанти відрізняє тільки 
пудра: на денний — сло
нової кості, на вечірній—а 
рожева.

Рум'яна — мідно-роже
ві, повіки 
фіолетові, а вище накла
даються 
ніжно-голубі тіні, вуста— 
рубіново-червоні,- туш — 
чорна, олівець — чорний.

МАКІЯЖ ТРЕТІЙ.
Варіант денний: пудра— 

рожевий беж, рум’яна — 
абрикосові, туш — чорна, 
олівець — чорний, пові
ки — сіро-фіолетові, вус
та — червоні з легким 
коричневим відтінком.

Варіант вечірній: пудра
— слонової кості, рум'яна
— мідно-рожеві, туш —. 
чорна, олівець — чорний, 
повіки — фіолетові, вус
та — оранжеві з легким 
коричневим відтінком.

Перед макіяжем варто 
накласти овочеву маску 
на 15—20 хвилин, потім 
протерти обличчя льодом 
(бажано зробленим з на
стою ромашки), нанести 
легкий крем. Через півго« 
дини можете сміливо сі
дати біля люстерка.

СМІШИНКИ-
СНІЖИНКИ

Як підійде знов до тебе—* 
Покажись без маски!..

і

Обіцянка несуна
— Цілий рік я, 
Добрі люди, 
Все, 
Що міг,
Тягнув зі складу...
В новім році більш не буду* 
Бо вже маю...
Власну «Ладу».

Борис СЛЮСАР* >
м. Сзітлозодсьіи
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