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ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ
Про Пленум Центрального Комітету 
Компартії України

8 квітня відбувся Пленум Центрального Комітету 
Компартії України.

На розгляд Пленуму було внесено питання «Завдан
ня партійних організацій республіки по здійсненню 
перебудови середньої і вищої школи відповідно до рі
шень лютневого (1988 р.) Пленуму ЦК КПРС». З до
повіддю виступив секретар ЦК Компартії України 
Ю. Н. ЄЛЬЧЕНКО.

к В обговоренні взяли участь: тт. В. А. 1 ВАШ КО — 
"іерший секретар Дніпропетровського обкому партії, 
В. М. КАВУН — перший секретар Житомирського об
кому партії, М. В. ЛОБОВ — різешліфувальннк вироб
ничого об’єднання, Сумська область, І. С. ПЛЮЩ — 
голова виконкому Київської обласної Ради народних 
депутатів, М. В. ФОМЕНКО—міністр освіти УРСР, В. І. 
ЦМБУХ—перший секретар ЦК ЛКСМУ, Є. В. КАЧА- 
ЛОВСЬКИЙ—перший заступник Голови Ради Міністрів 
УРСР, В. Д. ПАРХОМЕНКО—міністр вищої і середньої 
спеціальної освіти УРСР, П. А. ЗА ГРЕБЕЛЬНИЙ — 
письменник, М. Ф. КИРКАЧ — ректор Харківського

політехнічного інституту імені В. І. Леніна, О. А. ЗА 
ХАРЕН КО — директор Сахнівської середньої школі 
Корсунь-Шевчепківського району Черкаської області, 
народний учитель СРСР, Г. Й. БАНДРОВСЬКИЙ - 
перший секріетар Закарпатського обкому партії, М. М. 
САНДУЛЯК — голова колгоспу імені Шевченка Виж- 
нвцького району Чернівецької області, В. П. ІРЖАВ- 
ЦЕВА — вчитель математики середньої школи № 1 
м. Донецька, лауреат Державної премії СРСР, Я. С. 
ПІДСТРИГЛИ — голова Західного наукового центру, 
директор Інституту прикладних проблем механіки і ма
тематики Академії наук УРСР, м. Львів, В. П. ПЛЕХА
НОВ — член Військової ради — начальник Політично

го управління Одеського військового округу, О. Я. САВ
ЧЕНКО — завідуюча лабораторією початкового на
вчання науково-дослідного Інституту педагогіки, док
тор педагогічних наук, м. Київ, М. М. ПАЛТИШЕВ — 
викладач фізики Одеського середнього професійно-тех
нічного училища № 1, народний учитель СРСР, В. П. 
ФОКІН — голова Державного планового комітету 
УРСР, Ю. О. ОЛЕНЕНКО — міністр культури УРСР.

На Пленумі виступив член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Компартії України В. В. ЩЕР- 
БИЦЬКИЙ.

В обговореному питанні Пленум прийняв постанову, 
яку опубліковано в пресі.

У роботі Пленуму взяв участь заступник завідуючо
го Відділом науки і навчальних закладів ЦК КПРС 
Г. С. СТРИЖОВ.

І ДІМ, якого

(Фотохроніка РАТАУ).
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в них нема
ЖУРНАЛІСТ ЗМІНЮЄ

Дім — це тільки мама й тато, добрі, ласкаві. 
Такого дому в них нема, в тільки будинок, дитя
чий. 1 в ньому вони живуть з надією, що колись 
будуть мати і дім...

МИ ПРОДОВЖУЄМО ПУБЛІКАЦІЇ ПІД РУБ
РИКОЮ «ЖУРНАЛІСТ ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ». 
СЬОГОДНІШНІЙ МАТЕРІАЛ - З КІРОВО
ГРАДСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ. В ЯКО
МУ ПОБУВАЛА НАШ КОРЕСПОНДЕНТ.

ДЕНЬ перший. Дуже хви
лювалася, не могла со

бі уявити, якою вона буде, 
перша зустріч. Готувала се
бе, настроювала, але, що 
доведеться стільки пережи
ти, придушувати гіркий 
клубок, який раптом під
ступав до горла, не дума
ла. Така тут велика концен
трація дитячого болю, ду
шевного болю, що не те 
клубок — ціла гірка хвиля 
могла часом докотитися. 
Навіть від однієї тільки дум
ки (тобто факту), що дони
ні ще існують дитячі бу
динки. Те, чим ми колись 
гордилися, стало тепер на
шою бідою і нашим соро
мом. І вони не тільки Існу
ють, їх ще побільшало. По
більшало чорнооких, весе
лих, рудих, кучерявих, вес
нянкуватих, вередливих їх
ніх мешканців. «Я думав, — 
згадалися слова нашого по
заштатного автора, — що 
ми, повоєнні діти, будемо 
останніми випускниками 
дитячих будинків»...

— Доб-рий день! — при
віталися усі разом. — Ми 
вже зарядку зробили: ось 
так, ось так, — кумедно по
казали. — І поснідали.

В. В. Чернова, вихователь
ка молодшої групи, саме 
причісувала дівчаток, які 
обступили її з стрічечками 
в руках. Разом справилися 
швидше.

Так розпочалося моє пе
ребування в Кіровоград
ському дитячому будинку. 
Трохи заспокоїлася, бо ду
мала, що діти тут відлюдь- 
куваті: живуть тільки тут* 
за браму, особливо менші, 
не так вже й часто вихо
дять. Автобуса свого дит
будинок не має, все обіця
ють дати. Уявити страшно: 
одні й ті ж стіни, той самий 
дворик. Безвихідь...

І
І

Але діти, як діти. Обсту
пили, зразу почали знайо
митися, обдивлятися, роз
питувати.

А потім — заняття-гра. 
Дмитрии Давиденко, молод» 
чина, швидко справлявся. 
8 Артем Никифоров такий. 
Максим Кургузов, як дзига 
на місці всидіти ніяк не міг. 
Взяла на руки — моїм го
динником почав бавитися. 
Далі тихенько: «Мамо, коли 
ми вже додому підемо!». 
Вперше чужа дитина назва
ла мене мамою. А що Я 
могла йому сказати! Страш
но, коли не можеш сказати 
дитині правди... Згодом я 
зрозуміла, що мамами вони 
називають майже всіх вихо
вательок, нянь, усіх, хто до 
них прийде. А дитбудинків- 
ський шофер для них — та
то...

Найважче малюків збира
ти надвір, хоча вони самЗ 
вже можуть одягтися. Нас 
троє (ще няня) ледве спра
вилися. Кожен показував, 
чи правильно одягає кол
готки, хтось не міг зашпи
лити пальто, а непосидю
чий Максим ще й шкоду на
думав зробити: порозв’я
зував мамі Олі (няні О. Л. 
Жариковій) фартух. Поки 
усі були готові, ми аж 
впріли.

Все-таки забагато тут ді
тей на одну няню і вихова
тельку. Щоб тільки підійти 
до кожного (а їх 19) —*
скільки треба часу. А при
голубити? Підняла на руки 
Юру Демчука, а він, міцно 
обхопивши мене за шию, 
заговорив: «Ой, боюся» —* 
1 дух затамував (дитина бо
їться на руках!). Не звину
вачую виховательок, бо ко
ли я підняла дітей десять 
підряд — вони зразу ж усі 
захотіли на руки — то...
[Закінчення на 5-й стор.}.

«ЧИТАЧ — ГАЗЕТА— 
ЧИТАЧ»: ЛИСТИ ПРО 
РІЗНЕ — ЛЮДСЬКЕ 
ЩАСТЯ, ПОДІЇ, БІЛЬ 
ВІД НЕСПРАВЕДЛИ
ВОСТІ...

стор.

Сьогодні — Все
союзний комуністич
ний суботник, при
свячений 118-й річ
ниці з дня народ
ження В. І. Леніна.

Клуб «На до* 
звіллі» - 12 сгор<
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УВАГА! УВАГА!

соціалістичному змаганню молодих доярок, присвя

ченому 70-річному ювілею ВЛКСМ.

молодих доярок чекають

нагороди: безплатна ту

ристична путівка по лінії

БММТ «Супутник» (пер

ший приз), цінні пода

рунки та грамоти обко

му комсомолу й редакції

газети «Молодий кому

нар».

лярно (щомісяця) підби

ватиме підсумки змаган-

Наш тижневик регу-

«Молодий комунар» дають старт обласному

Обком ЛКСМ України і редакція тижневика

ня, розповідатиме про
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«Молодий комунар

ФУТБОЛЗНАЙШЛИ себе
КРАЩІ-НА МАГНІТЦІ

і о

не при- 
будівни-

(Валерій Самофалов у 
з торпедівцями Луць- 

та Сергій Улицький — 
ровенським «Авангар-

Звідки тільки 
їжджають на 
цтоо Магнітки! Два роки 
тому і ми з сестрою Оле
ною поїхали за комсо
мольськими путівками 
на цю грандіозну будо
ву в молоде прекрасне 
місто.

Скрізь, де б ми не бу
ли, відчували постійну 
підтримку старших то
варишів, які нині по пра
ву вважаються ветера
нами Магнітки. Є серед 
них і кіровоградці, кот
рі отак, як ми, поїхали 
на спорудження Магніт
ки і стали корінними її 
мешканцями.

...Часто мені пригадує
ться день, коли ми 
від’їжджали в Магніто-

ЗБЕРЕГЛИ

парк імені Шевченка, ще 
дві групи комсомольців 
виїдуть до сіл Таборище 
та Бабичівка, де запла
новано реконструювати 
пам’ятники загиблим вої
нам та партизанам Вели
кої Вітчизняної.

Наш кор.

За традицією переваж
на більшість комсомоль
ців і молоді Світловод- 
ська у день Всесоюзного 
комуністичного суботни- 
ка працюватиме на ро
бочих місцях. Зароблені 
кошти планується пере
рахувати у фонд п’яти
річки та на соціальний 
розвиток міста.

РЦіОте є у нинішньої 
«червсш&і'*~~еуйетіп> і іс
тотна відмінність від по
передніх: міськком ком
сомолу створив три іні
ціативні групи, котрі зай
мати .Актьс я бл а го ус троє м 
місць \масового відпо
чинку людей, трудити
муться біля пам’ятників 
і місць, йов’язаних з іс
торичним Минулим рід
ного краю. Зокрема, 
близько 200 молодих 
представників промисло- 

Lвиx підприємств, зайня
тих у невиробничій сфе
рі, впорядковуватимуть

Разом зі своїми това
ришами по Спілці — ро
бітниками Кіровоград
ського заводу радіовиро
бів одягнуть спецівки у 
день «червоної суботи» 
і «ітеерівці», які стануть 
за верстати в другому та 
третьому цехах заводу. 
Вони складатимуть дина
міки, трансформатори.

Частина молоді поїде 
в село Бережинку, де 
трудитиметься у підшеф
ному таборі праці і від
починку школярів. Зо
крема, р е моптуватимуть 
і фарбуватимуть меблі, 
займатимуться благо
устроєм території.

До речі, комсомольці 
працюватимуть і на бла
гоустрої території свого 
підприємства.

Всі півтори тисячі спіл
чан нашого заводу зобо-

Власне, трудове супер
ництво вже триває, кож
на молода доярка має на 
особистому рахунку пев
ну кількість молокопро- 
дукції, виробленої з по
чатку року. Саме тому 
ми вирішили враховува
ти індивідуальні резуль
тати роботи тваринниць, 
показані з 1 січня до 
1 листопада. Ось хто очо
лює змагання нині:

Наталя ЖЕЛЬМАН з 
колгоспу «Родина» Ма- 
ловнсківського району, 
яка надоїла по 1375 кі
лограмів молока від ко
рови.

Наталя РОСОВСЬКА 
з колгоспу імені XXII 
з’їзду КПРС Доброве- 
личківського району 
І355.

£ І

горськ. Спливло два ро
ки, які здружили, випро
бували на міць нас, 
комсомольців. Незаба
ром з Кіровоградщини 
за комсомольськими пу
тівками поїде недавно 
сформований загін мо
лоді. Я, тепер уже ве
теран цієї Всесоюзної 
комсомольської будо
ви, хочу запевнити сво
їх земляків: їх зустрі
нуть там радо. А в тому, 
що вони виправдають до
вір’я обласної комсо
мольської організації, 
що будуть працювати не 
гірше своїх земляків- 
попередників, — нема 
ніякого сумніву.

В. ШВЕЦЬ.
м. Магнітогорськ.

СУБОТНИК

в’язалися в день «черво
ної суботи» підвищити 
продуктивність праці, а 
ті, хто буде зайнятий 
безпосередньо на вироб
ництві, — вигртовлятц 
продукцію тільки високої 
якості.

I. РУБАН, 
комітетусвкретар 

комсомолу Кірово
градського 
радіовиробів.

заводу

СПОРТЗАЛ
Понад 80 спілчан Кі

ровоградського тролей
бусного управління зу
стрінуть Всесоюзний Ле
нінський комуністичний 
суботник на робочих 
місцях. Частіша комсо
мольців наводитиме лад 
в приміщенні колишньої 
ремонтної майстерні.

«Червона субота» нам 
запам ятається не тільки 
масовим виходом і удар
ною працею, а й тим, 
що собі підготуємо, а в 
подальшому й облад
наємо в колишній май
стерні спортивну кімнату.

Л. БІЛОВОЛ, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
Кіровограда кого 
тролейбусного парку.

Опуфріївського району 
1096.

Віра СИРОТІПНА з 
радгоспу імені Свердло
ва Бобринецького райо
ну - 1075.

Ганна МАРЕНКО 3 
колгоспу імені Ульянова 
Ульяновського району — 
1003.

Переможців змагання

Ірина ЖУРАВЛЬОВА 
з колгоспу імені Леніна 
Знам’янського району — 
1353.

Наталя РОДНЮК з 
колгоспу «Путь Ильича» 
Знам’янського району — 
1294.

Алла ДОН ЧИ К з кол
госпу «Україна» Знам’ян
ського району — 1207.

Людмила БАЛАБАСБ 
з колгоспу «Росія» Онуф- 
ріївського району—1182.

Світлана НАЙДА з 
колгоспу імені XX з’їзду 
І\ПРС Опуфріївського 
району — 1118.

Віра МАЙОРОВА з 
колгоспу імені Ульянова 
Ульяновського району — 
1109.

Людмила ПИЛИЛАСЬ 
колгоспу «Дружба»

його правофлангових.

ЗАХИСНИКИ
Уже те, що кращими 

гравцями двох стартових 
матчів «Зірки» на своєму 
полі були визнані захисни
ки 
грі 
ка 
з 
дом»), свідчить про без
зубість кіровоградського 
нападу. Після шести турів 
в активі «Зірки» лише один 
забитий м’яч (до речі, він 
на рахунку захисника Йо
сипа Кароля) — найгірший 
результат у зоні.

Після двох Ігор вдома (з 
«Торпедо» — 1:1 та «Аван
гардом — 0:0) команда

гратиме у Вінниці та Хмель
ницькому.

Олег Третяков і Валерій 
Никитинський, вже зга
даний Ігор Рубан. Вони 
стояли, як мовиться, бі
ля витоків.

Грав оркестр, лунали 
вітання. Люди отримува
ли ордери на квартири. 
Прямо біля під’їздів. Не 
було тут гучних красно
мовних слів. Був резуль
тат — будинок!

Біля нього бігали діт
лахи. «Обживалися». Во
ни найперші відчули се
бе маленькими господа
рями: розмалювали ас
фальт, дівчатка скакали 
на «класиках». Ну, 
справжнісінька виставка 
дитячої творчості!

Люди отримували ор
дери. ТІ, кого вже приві
тали представники Ле
нінського і КІровського 
райвиконкомів, П. €. Лог- 
веєв і А. К. Навроцький, 
поспішали у свої кварти
ри. Світлана Лобанова з 
«Червоної зірки» і Воло
димир Заголюк з «Гідро- 
сили» говорили, що їм 
навіть не віриться, ще 
ідею вдалося втілити в 
життя, і своїми руками, 
працюючи на ДБК, спо
рудити будинок.

Зрештою, будинок це 
ще не МЖК. Головна 
ідея створення МЖК — 
не будування квартир, а 
будування себе, створен
ня нових відносин, об’єд
нання молодих сімей в 
єдиний колектив, здат
ний повноцінно жити, ви
ховувати дітей. А для 

цього, крім житлових бу-

динків. повинні бути 1 ди
тячі садки, І клуби за 
місцем мешкання, і спор
тивні споруди. І, повір
те, це буде!

О. КОЛОМАЦЬКИЙ, 
голова Кіровоград
ського МЖК-1.

16 квітня 19&8

чпи діТ. . 
вітання: ! 
ЗІ!».

У МЖК- | 
НОВОСІЛЛЯ! !

Височить будинок * 
вулиці Жадова. Дев’яти-^ 
поверховий. Емжеків4 
Ський. Перший у Кірово
граді—

Саме до нього мину, 
лого вівторка вервечка
ми тягнулися молоді, 
схвильовано-радісні йю- 
дн. Прямували сім’ями, 
тримаючи за ручки діт’ 
дахів. Лунали ґ 
«Зі святом, друзі!».

Справді, то було свя
то. І йшли до нього п’ять 
років, від пам’ятної вес
ни Г983-ГО, коли Ігор 
Рубан, теперішній сек
ретар комітету комсо
молу заводу радіовиро
бів, разом із товаришами 
обговорювали ідею ство
рення 
МЖК.

Минуло п’ять 
Важких. Були свої удачі 
й розчарування, відхо
дили від оргкомітету лю
ди, приходили нові. Од
нак сьогодні хочеться 
згадати добрим словом 
тих, завдяки кому під
пер небо дев’ятьма 
верхами в 102-му 
районі міста наш 
ківський будинок.

Кіровограді
•- і і <

років.

в

но- 
мі кро
єм же-



ВЛЛІЧ ніколи не бував у нашому місті (як, до речі, 
» взагалі на Україні), однак революційний рух у сте

повому краї тісно пов’язаний з його Ім’ям. Не ви
падково однією з основних тем екскурсій для від
відувачів музею бойової і трудової слави, що існує 
при Новомиргородській школі-інтернаті більше двад
цяти років, є тема «В. І. Ленін і наш край».

На початку 5902 року в Златополі [нині входить до 
Нсвомиргорода) під керівництвом Л. О. Красноброд- 
Ськсго було створено соціал-демократичнкй гурток, 
Члени якого читали заборонену революційну літе
ратуру, в тому числі і ленінську «Іскру». ВІДОМО, що 
Одним із розповсюджувачів «Іскри» був наш земляк 
Д. Я. Прусаковський. Під час ного арешту серед ві
дібраних у нього листівок і брошур був номер пе
кінської «іскри» за 1 березня 5903 року. Ке виклю
чена можливість, що окремі примірники «Іскри» по
трапляли сюди з Умані, де 1903 року підпільна дру
карня передрукувала 41-й та 43-й її номери. В екс
позиції музею представлено знімок І. Волчкова (фо
тохроніка РАТДУ], на якому ми бачимо будинок, де 
Знаходилася підпільна друкарня.

Переглядаючи багатосерійний телефільм «В. І. Ле
нін. Сторінки життя», ми побачили і соратників Іллі
ча, які відіграли свого часу визначну роль у рево
люційному житті нашого краю. Найперше слід назва
ти Олександра Григоровича Шліхтера. Це він ще в 
січні 1893 року створив у нашому місті соціал-демо- 
кратичний гурток. I хоч гурток проіснував тільки три 
місяці (розпався після арешту 6. Г. Шліхтера), все ж 
він посприяв організованості стихійного народного 
руху, надав йому політичного спрямування.

В телефільмі про В. 1. Леніна показано також Т. Ф. 
Людвінську. У нашому шкільному музеї їй присвя
чено окремий стенд. На одному із знімків — Тетяна 
Федорівна серед наших учнів. Комсомолка-відмін- 
ниця Ліда Назаренко підносить їй хліб-сіль на виши
тому рушнику. На другому знімку голова ради дру
жини імені О. Матросова Наталка Пасічник пов’язує 
їй червоний галстук. Ця зустріч із Т. Ф. Людвінською 
відбулася в червні 1965 року в Музеї Революції під 
час екскурсії групи учнів до Москви... Т. Ф. Людвін- 
ська, член Одеського комітету РСДРП, в період ре
волюції 1905—1907 років привозила в Новомиргород 
Нелегальну літературу, зустрічалася тут з керівником 
молодіжного соціал-демократичного гуртка Л. І. Йє
менською. На наш перший лист до Тетяни Федорів
ни одержали книгу її спогадів про Ілліча «Великий, 
близкий, простой». А невдовзі відбулася й та пам’ят
на зустріч у Музеї Революції. Затамувавши подих, 
слухали ми розповідь цієї легендарної жінки. В 1903 
році вона, шістнадцятирічна, назавжди пов’язала своє 
життя з партією більшовиків. Вона не лише читала 
явори В. I. Леніна, а й листувалася з ним.

У «Спогадах про Леніна» Н. К. Крупська згадує, що 
Ілліч був дуже вдячний «молодій пропагандистці Та- 
Нюші» за те, що вона «добросовісно і докладно опи
сала збори одеських ремісників» і одразу відписав 
їй. Т. Ф. Людвінська як член комітету РСДРП вико
нувала доручення по збиранню продуктів і партійної 
Літератури для повсталих моряків броненосця «По- 
^ьомкін», під час барикадних боїв була поранена... 
1907 року за рішенням Одеського комітету поїхала 
до Петербурга і брала участь у конференції в Фін
ляндії. Там і відбулася перша зустріч з В. І. Леніним. 
Далі був Париж, школа в Лонжюмо, лекції В. І. Лені
на. На жаль, через хворобу довелося припинити на
вчання. Одного разу під час лекції Тетяна Федорівна 
Сильно закашлялася. Інеса Арманд помітила на її 
хустинці кров й одразу ж прийшла на допомогу. Во
на відвела Тетяну Федорівну в гуртожиток. А після 
лекції прийшли Володимир Ілліч і Надія Костянтинів
на. Через знайомого соціаліста їм удалося потім 
влаштувати її в санаторій під Берном

З еміграції Т Ф. Людвінська повернулася 5 травня 

1917 року, брала участь у Жовтневій революції, при
четна до створення Радянської Армії, організації но
вої радянської школи...

В телефільмі ми побачили її в один Із трагічних 
днів життя В. І. Леніна, коли вона ЗО серпня півро
ку передала йому по телефону рішення МК РКП(б), 
згідно якого Володимир Ілліч не повинен був їхати 

виступати на завод Міхельсона. В нашому музеї є 
також матеріали про В. 1. Леніна, надіслані В. К. Чу- 
раковою — петроградською більшовичкою. Ми лис
тувалися з нею близько десяти років. Тут її фото, 
спогади «За завданням Леніна» і «Запрошення до 
вальсу». Як же я була схвильована, коли в програмі 
«Час» 31 грудня 1987 року почула її голос (у грам
запису) — рівно через 70 років після того пам’ятно
го новорічного вечора на Виборзькій стороні, куди 
приїздили В. І. Ленін і Н. К. Крупська...

І. Я. Богушевський, який очолив у Новомиргороді 
боротьбу за Радянську владу і був головою Ново- 
мкргородського ревкому, тричі бував у Петрограді, 
в Смольному [в листопаді і грудні 1917 та в березні 
1918 року]. Трохи біографії. Народився Іван Якович 
в с. Петроострові 1892 року. 1913 призваний на флот. 
Служив матросом гідроавіації в Севастополі. Після 
перемоги Великої Жовтневої соціалістичної револю

НФ

ПЕРЕСТУПИТИ СТЕРЕОТИП
Як подолати схоластичне теоретизування, що 

не тривожить людські душі, як розбудити в мо
лоді прагнення до підвищення своєї політич
ної культури? Певно, це одне з головних пи
тань перебудови політичної освіти. Слабка 
практична віддача ідейно-політичної роботи в 
минулому по-різному проявляється тепер: по- 
перше, в формально-бюрократичному підході 
дб організації політнавчання, по-друге, у не
вмінні слухачів відстоювати ідеали соціалізму, 
вести політичні дискусії. Сучасний ріізепь ро
боти шкіл молодих комуністів не забезпечує 
підготовки свідомого ведучого прошарку ро
бітничої молоді, здатного не лише вчити, але 
і вчитися у мас. Адже песимістичний погляд 
молодих робітників на роль свого авангарду в 
перебудові автоматично стає перешкодою в 
боротьбі із застійними явищами на виробництві.

Чи ж потрібен диснусійний метод? Питання 
ніби чисто риторичне, але й досі організатори 
ідеологічної роботи не дійдуть якоїсь єдиної 
думки. Або, приміром, — якою має бути ме
тодика навчання в школах, де слухачі дуже 
різняться за віком, освіченістю І соціально-про
фесійними ознаками? Які критерії ефективнос
ті підготовки молодих комуністів, що поповню
ють школи посеред навчального рону? Чи по
трібна суспільно-політична практика для слу
хачів, які не мають закінченої середньої освіти?

Відповідь на ці питання одна: лише тоді, ко
ли комуніст є не бездумним споживачем полі
тичної інформації, а людиною, здатною аргу
ментовано доводити свою правоту, він може 
допомагати перебудові і словом, і ділом.

Біля Колгоспного ринку в Кіровограді є 
стенд, який дав свого часу й інформацію про 
пияцтво серед комсомольців КІровського райо
ну. Названо прізвища молодих робітників, сту
дентів, учнів профтехучилищ, які побували в 
медвитверезнику протягом кварталу. Така кон
кретна заадресованість дає можливість сфор
мувати громадську думку, націлити на пробле
му ідеологічний актив в тому числі й молодих 

ції був обраний Головою президії ЦК гідроавіації 
Чорного моря. Після зустрічі з В. І. Леніним приїхав 
у рідні місця будувати нове життя.

Є відомості й про те, що перший радянський ко« 
мендант колишнього Златополя (лютий 1919 —- с<К 
редина 1920 року) І. I. Лисов — член партії з доре* 
болюційним стажем, двічі був на прийомі у В. І. Ло» 
ніна. Він — учасник громадянської і Великої Вітчиз* 
няної воєн.

В пам’яті колишніх наших учнів, учителів І вихова« 
тепїв — зустрічі з ветераном революції, громадян« 
ської і Великої Вітчизняної воєн С. С. Бородіним 
(1897—1980). Він родом із Смоленщини, в Новомир
городі жив з 1929 року. Член КПРС з 1918 року, не« 
одноразово слухав В. І. Леніна, навчаючись у Мос
ковській вищій стрілецькій школі. Текст спогадів 
С. С. Бородіна, фотографії, документи того часу 
експонуються в музеї.

Ці та багато інших матеріалів, які є в експозиції, 
допомагають якоюсь мірою задовольнити інтерес 
відвідувачів до історії рідного краю, що особливо 
зріс у нинішній революційний час перебудови, до* 
помагають виховувати у молоді відданість справі 
Леніна, плекати почуття радянського патріотизму та 
соціалістичного інтернаціоналізму.

І. ОМЕЛЬЧУК, 
член президії Новомиргородського правлін
ня Товариства охорони пам’яток історії та 
культури, завідуюча музеєм.

м. Новомиргород

комуністів. Та саме вони, молоді комуністи, 
якраз найменше й задіяні в справі утверджен
ня в колективах здорової моральної обстанов
ки, в індивідуальній роботі з пияками, брако
робами, літунами...

Соціологічне дослідження слухачів шкіл мо
лодого комуніста (ШМК) КІровського району 
обласного центру, яке проводилося протягом 
двох років, свідчить про те, що виробнича й 
політична активність цієї категорії слухачів 
тісно взаємозв’язані. Близько 60 процентів опи
таних мають на своєму підприємстві стаж від 
З до 10, понад 17 процентів — більше 10 ромів, 
І це при тому, що 70 процентів їх склали люди 
віком від 21 до 28 ромів. Більшість слухачів, 
їхнє ядро складають висококваліфіковані ро
бітники — 61 процент опитаних; керівними 
виробничих підрозділів і громадських органі
зацій — 22 проценти. Остання обставина — 
наслідок певного стереотипу, згідно якого не
рівний навіть маленького виробничого підроз
ділу мас бути членом КПРС. Лише 17 процен
тів слухачів ШМЛ —- представники інтеліген
ції, службовці

Переважна більшість опитуваних задоволе
на інтенсифікацією навчання, переходом до 
активних його форм, однак 30 процентів слуха
чів (в основному з числа людей розумової пра
ці), схильні до лекційної форми.

Чимало молодих комуністів недооцінюють зна
чення громадської роботи. Серед робітників 
масових професій тільки 35,5 процента вважає, 
що вона виробляє агітаційно-пропагандистські 
їлВиїИ’г.лТя^ЬКИ 45 нР^ентів висококваліфіко
ваних робітників переконана, що вона розви
ває ініціативність і самостійність. На думку 
81’5 "?оцента .нврівнинів, громадська роботі 
«розширює світогляд», .і 63,8 процента ппеп- 

Інтел,генції та службовців — «вироб
ляє вміння працювати в нолективі».

виР°6лення подібних навиків один: 
Ми?Є?^аЯ-.ання молоДим комуністам неформаль- 
^иа^?°чТаясьнІих доручень, через їхню активну 
участь у житті своїх трудових колективів.

В. КИРИЛЬЧУК — завідуючий кафедрою. 
В. СКПОВСЬКИЙ — доцент кафедри фі
лософії Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобудування.

к. ■ '•



«Молоди" комунар.

ЩЕ ПІВТОРА року

але явно за- 
заманливою, 

казковою пер- 
уявіть, перед 
телевізора чи 
вже не дове- 

«опит» 
, аби

тому 
держприймання 

будоражила уми багатьох 
людей, може, й далеких від 
виробництва, 
Інтригованих 
хоч трохи й 
спективою: 
придбанням 
магнітофона 
деться проводити < 
громадської думки, 
точно знати — який апарат 
ламається на другий день, 
а який — тільки через пів
року. І не треба буде про
клинати раптовий дощ за 
то, що він вкорочує і без 
того швидкоплинне життя 
ваших черевиків місцевого 
виробництва.

Сьогодні ж цей інтерес 
відчутно пішов на спад. 
Бо, справді, мало в кого ви
стачить терпіння «співпере- 

цюємо без будь-якого пе- 
ренавантаження, — розча
рував мене представник 
держприймання, член бюро 
міськкому комсомолу Ген- 
надій Карпушев.

Про те, що цех, не надри
ваючись, виконує план, мож
на було здогадатись уже 
по відсутності найменших 
ознак шаленої гонки. 8 уся
кому разі, після повернення 
з їдальні, ніхто не нама
гався увірвати лічені хвили
ни обідньої перерви 
«наздоганяння» 
нала спокійна, 
музика, не 
ажіотажу і біля 
приймання.

І лише Віталій Данилов, 
начальник іспитового стен
ду (через який проходять 
державний контроль готові 
вироби), зітхав: 

Для 
плану, лу- 

розмірена 
відчувалося 

столу держ-

тривожилися, що я буду 
зловживати — адже були 
в мене І друзі, і недруги, 
як, мабуть, у ножного. 
Тільки для мене завжди 
було і залишається прави
лом — поважати чужу пра
цю.

Цех

спокійно, але

він повернув про- 
назад... Може й

— Не треба мене вмовля
ти і переконувати, дрібниці 
це чи не дрібниці, а поря
док є порядок. — Геннадій, 
на відміну від співбесідника, 
говорив 
твердо.

Щойно 
дунцію ___ _____
справді дрібниця: в коробці 
Із запасними частинами не 
вистачає однієї деталі — 
стабелетрона. Щоправда, ра
ніше вона й не потрібна бу
ла — у відповідності із за- 
мовленням-нарядом, на який 
орієнтувалися весь час. Але 
прийшло вже нове замов- 

публіканських партійних ор
ганів га Держстандарту 
СРСР все було поставлено 
на свої місця.

За короткий час на заводі 
змінилось і керівництво, і 
партійний комітет, питанням 
якості тепер приділяється 
першочергова увага.

Втім, не треба тішитись 
ілюзіями, незадоволені су
ворими вимогами держ
приймання є й досі, однак...

Сергій КОСАРЕЗ, наладчик 
(з тієї самої бригади, котру 
очолював Геннадій):

— За цей рік ми більше 
стали поважати себе, свою 
роботу. Хоча й раніше пра
цювали, здавалось, ударно, 
але якщо допускали брак— 
особливо не засмучувались.

Валентина Олексіївна 
КРУҐЛЕНКО, бригадир мон
тажників радіоапаратури:

и? ось лише одна З 
житловим бу-

у 1984 роц’г а 
на квартиру на- 

тисячі чоло-

ко залишають підприємство. 
Причини. — , 
них: останній 
динок здано 
нині черга н. 
лічуе близько 
вік.

Комітет 
комсомолу 
заводу

__ Питання якості ' ком" 
сомол? - секретар Анато
лій Свешников на ми ь 
мислився. - Нещодавно, на- 
поиклад, провели рейд по 
Якості товарів народного 
споживання. Результати?^П^ 

іб квітня 1988 роНу

ми, що традиційними 
мами роботи - рейда?: 
«Комсомольського 
тора», «Екранами гласип?» 
ті» _ тепер уже не Обінй* 
СЯ, хоча І їх треба розсиЛ' 
ти. Але головне, вважай 
пошук нових форм суто з? 
ХОВНОЇ роботи, бо саме 
рез грубі прорахунки у 
повому вихованні молопн» 
ообітнииіз ми багато втраТц 
ди за перший рік роботи» 
умовах держприймання. 
до речі, продовжуємо 
чати.

Кабінет 
керівника 
групи 
держ
приймання

МВМЙЕМО Ж,
в ; І! 8 НО

живати» одні й -ті ж проб
леми, на які натрапило 
держприймання і про які 
часто розповідається в пре
сі. А вони дійсно сьогодні 
типові, ці проблеми: недо
ліки в конструкторській до
кументації (коли брак «за
кладається» в сам проект 
майбутнього виробу), в тех
нологічному процесі (коли 
до помилок конструкторів 
технологи додають свої, 
розробляючи шлях деталі 
0Ід проекту до останньої 
операції), штурмівщина, на
решті. А в цілому згадані 
проблеми повторюються на 
десятках підприємств.

Мабуть, не уникнути роз
мови про них І нам з вами. 
Бо, скажімо, в цеху № 110 
Олександрійського електро- 
рлеханічного заводу, на стен
ді «Держприймання», де роз
повідається про конкретний 
брак, розписано за пуннта- 
ми його причини — ті ж са
мі, що ви щойно прочитали. 
Щоправда, останньою серед 
них значилась така — «не- 
готовність вирішувати пи
тання у відповідності з ви
могами державного прий
мання». З неї, мабуть, і вар
то було б починати, адже 
причина всіх причин — на
ша готовність не стільки 
Мріяти, снільки працювати 
по-новому. І стосується це 
всіх. Врешті-решт, ми самі, 
а не хтось інший, випуска
ли одяг, який соромилися 
одягати, виготовляли теле
візори, які остерігаємось ну- 
пувати, виробляли верстати, 
як! звикли лаяти, віддаючи 
перевагу всьому імпортно- 
МУ — чи в своїй квартирі, 
чи на роботі, підсвідомо зми
рившись із тим, що там, за 
Кордоном, вміють все це ро
бити, а значить і працюва
ти — краще від нас. Невже 
й справді тан? І невже дер
жавному прийманню одно
часно з поліпшенням якості 
Продукції по силах віднови
ти в нас почуття гордості, 
власної гідності?

Якщо правда, що істина 
народжується в суперечці, 
а відповіді на хвилюючі пи
тання — у зіткненні різних 
думок, то день, в який я 
побував на Олександрій
ському електромеханічному 
заводі, був обраний багато- 
обіцяючий — останній в бе
резні. Частенько трапляє
ться, що до цього дня ке
рівники готуються, як до ви
рішального за місяць, І, 
взагалі, весь колектив жи
ве передчуттям великого 
шт-урму. А представники 
держприймання, хто більше, 
а хто менше, відчувають се
бе об’єктами цього штурму, 
бо вони — остання інстан
ція перед відправкою гото
вих виробів на склад. Ос
тання, але й найважливіша... 
Отже, 31 березня.

чеху
— Сьогодні, як ніколи: 

останній день місяця, а пра-

Д КІНЕЦЬ МІСЯЦЯ БЕЗ «ШТУРМУ» А БЕЗ ПРАВА 
НА КОМПРОМІСИ А «КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ПРОЖЕКТОР» ЗАСТАРІВ? А СОКОДАВКА — 
ВИЩИЙ КЛАС!

— А я налаштовувався си
діти до 12-ї години ночі.

— Аби ось так завжди 
працювати, — мрійливо від
повів

Він 
шлях 
йшов 
ня

Геннадій.
сам починав трудовий 
у цьому цеху. При- 
сюди після закінчен- 

училища з четвертим 
розрядом, вступив на заоч
не відділення інституту. А 
коли отримав диплом інже- 
нера-електромеханіка, вже 
мав шостий кваліфікаційний 
розряд і працював брига
диром наладчиків. В грудні 
1986-го пішов у групу держ
приймання.

Ось так і влаштував Ген
надій іспит самому собі: в 
ранзі представника держ
приймання тепер прискіпли
во вишукує дефекти в про
дукції, яку сам випускав 
протягом семи років. Зви
чайно, якщо не вистачало 
принциповості раніше, то І з 
новим призначенням її не 
додасться, але за це можна 
бути спокійним — Геннадій 
працював з особистим клей
мом і звик трудитись на со
вість.

Я навіть пожалкував, що 
Карпушев не вів щоденни
ка, адже, мабуть, цікаво 
було б познайомитись з дум
ками людини, котру нова 
посада змусила замислитись 
над речами, на які 
мало хто звертав 
Втім, під час довгої 
з Геннадієм після 
шення робочого дня, здає
ться, вдалося простежити 
той ланцюжок думок, які 
хвилювали його. І хоч про
зрінням це назвати, мабуть, 
буде надто гучно, але ду
мається, ці думки рядового 
працівника держприйман
ня допоможуть у пошуках 
відповіді на питання — чи 
готові ми працювати по-но
вому?

Коли вперше підходив 
до дверей цеху — вже як 
представник держприйман
ня — НІЯК не міг звикну
ти до того, що йду не пра
цювати разом з хлопцями, 
а контролювати їх, хоча, 
звичайно, ми разом роби
мо спільну справу. Як по
ставилася до цього брига
да? Хлопці, здається, зро
зуміли правильно, але під
мітив: тепер не всі сенре- 
ти мені відкривають... Від 
декого в цеху довелося 
чути докори — пішов від 
наших проблем на гаран
товану ставку (хоча втра
тив у грошах 60 — 70 кар
бованців). Але ж л зараз 
не стільки контролюю, 
скільки допомагаю. Інші 

раніше 
увагу, 

бесіди 
завер-

лення, де додався якраз той 
злощасний стабелетрон.

— Цілком можливо, що це 
просто помилна замовника,— 
задумливо сказав Карпушев, 
коли хвиля «атак» схлинула.

— Тоді ж навіщо так су
воро?

— А якщо ні! — Геннадій, 
мабуть, пожалкував, що по
ділився сумнівами. — Доку
мент є? Є! А це для нас за
кон. Ну, отримають замов
ники номплект, розпакують, 
глянуть... Якими будуть пер
ші їхні слова, знаєш? «Наві
що там держприймання си
дить...», тобто я.

— Гена, може тепер нам 
пред’явити коробки незапа- 
кованими, на всякий випа
док?

Це знову ж таки про ці 
комплекти. Щоб вкласти ту
ди одну деталь, робітникам 
довелось розкривати упа
ковку, а потім знову її за
клеювати, і так в кожному 
з двадцяти комплектів. Те
пер же, щоб не виконувати 
подвійну роботу, котра зай
няла не менше години, про
понують на всякий випадок 
перевіряти коробки незапа- 
коааними.

Геннадій завагався, але 
сказав:

— Ні, зробимо, як нале
жить.

Ми не маємо права йти 
на компроміси — це роз
холоджує людину. Не знаю, 
може я й занадто вимогли
вий. Але скільки ми гово
рили про необхідність під
вищення якості — більше 
абстрактно. Навіть п’яти
річну якості оголосили — 
ви особисто відчули якісь 
її результати? І коли ми, 
нарешті, перейшли від слів 
до діла (бо далі вже ніку
ди), то компромісами мож
на тільни скомпрометувати 
почату справу. Що нелег
ко, згоден, — в ділі завжди 
важче, ніж на словах.
Не всім на заводі держ

приймання припало до 
душі. В тому числі і керів
ництву. Сьогоднішній день, 
мабуть, відзначається тим, 
що, виявляючи протиріччя, 
він показує, хто є хто. Не 
втримали прихованого не
вдоволення і керівники заво
ду — в минулому році роз
горівся конфлікт. Спонука
ла до цього і складна си
туація: область не викону
вала план по виробництву 
товарів народного спожи
вання, і не в останню чер
гу винен в цьому Олек
сандрійський електромеха
нічний. А тут — держприй
мання повернуло велику 
партію товарів.

Це була остання крапля, 
після якої керівникам групи 
держприймання було ого
лошено партійні стягнення. 
І лише після втручання рес-

Все частіше можна 
почути & приводу 
якості нашої роботи. в
Невже раніше 
не хотіли? І

самі були винні

— Так, в перші місяці ро
боти держприймання ми 
багато втратили з грошах. 
Тепер розуміємо — спра
ведливо втратили, бо у ве
ликій мірі 
в браку.

Важко 
нотра б 
брак, за 
вою. “ 
отримавши партію дефент- 
них деталей, виробнични
ки не повертали їх назад 
о цех, що їх виготовив?

знайти людину, 
свідомо робила 

власною ініціати- 
Чому, наприклад,

Ну, повернеш, їх там скла
дуть, а в кінці місяця, ко
ли «горить» план, хочеш 
не хочеш, а доведеться їх 
забрати знову. І опускали
ся руки навіть у найдоб- 
росовісніших робітників. 
Ось так по нраплині і ви
давлювалося почуття гос
подаря, а разом з ним і від
повідальність за свою ро
боту.
Молодь на завод іде, але, 

набравшись досвіду, квалі
фіковані спеціалісти нерід- 

ки що ніяких, — «тривож
ний сигнал» ще не встигли 
ВИВІСИТИ.

Анатолій відповідав на 
запитання відверто і щиро, 
зізнався, що робота ком
сомольської організації в 
цьому напрямку /майже не 
змінилася на краще навіть 
після введення держприй
мання.

— А хто знає, як цим зай
матися? Ні я, ніхто. Комсо
мольські пости якості? Так 
робітник сьогодні бодай 
встигав би зі своєю роботою 
справлятися, не те що за 
іншими стежити. «Комсо
мольський прожектор»? От 
він далеко не на рівні.

Що ж, визнання самокри
тичне. А й справді, чим мо

КОМСОМОЛЬ- 

’ У станов
ив вироб-

же допомогти | 
ська. організація 
ленні молоді і 
ництві?
лиСиТнР^ЙзаПсИт^нПиЕНК0. «о- 
ря комітету комсомол у ГЄТа’ 

і відч^3»^ майстром 
комсомольсьннмНЄи^стачає 
треба частіше був1а;ажнам: 
хах. Виробництво ниніВ Це‘ 
стільки насичене проблемі'-

Розмова Анатолія Івано- 
вича Дяченка зі своїм за« 
ступником Віктором Васи« 
льоаичем С.ОрОКІНИМ 8 ТИ« 
хому кабінеті нагадувала 
оперативну інформацію: 3 
якому цеху і скільки зроб
лено повернень, де ВИНИКЛИ 
суперечки з виробничника-^ 
ми.

— Тепер конфліктів знач
но менше, ніж в перші МІ
СЯЦІ нашої роботи, — го. 
ворить А. І. Дяченко. — За 
цей час зроблено багато — 
переглянуто 82 процента 
документації, внесено в неї 
56 тисяч змін, привчаємо 
людей працювати, суворо 
дотримуючи документації, 
В умовах госпрозрахунку 
вводяться претензії одного 
цеху до іншого за неякісну 
продукцію, наряди робітни
кам закриваються тільки за 
високоякісну роботу. Ре
зультати? Будь ласка: ми 
перші в області атестували 
за вищою категорією якості 
один із видів товарів на
родного споживання, а са< 
ме — сокодавку. Або такі 
цифри; якщо на першому 
етапі роботи ми приймали 
70 процентів продукції з 
першого подання, то тепер 
— 92—95 процентів.

— Ви задоволені своєю 
роботою?

— Чому взагалі, говорячи 
про якість, ми замикаємось 
на одному лише держприй
манні? Адже у нас у групі— 
38 чоловік. А от у відділі 
технічного контролю — 232 
працівники, а ще 347 робіт
ників працюють з особис« 
тим клеймом. А інші тру
дівники заводу — хіба їхнє 
повинно це турбувати?

Поставте над нами ще 
одне держприймання, над 
ним — ще одне, все однд 
бажаного ефекту не до
сягнемо, якщо людина са
ма не перебудує свою сві
домість. Адже ми — орга
нізація лише контролююча, 
ми тільки знаходимось на 
початку шляху ,цо високої 
якості нашої роботи. Реш
та ж цього шляху зале
жить від власної совісті.

* * *
«Надто багато у світі лю* 

Дей, котрим ніхто не допо« 
міг пробудитися» — сумно 
підмітив свого часу Сенг* 
Екзюпері. «Пробудженню» 
Геннадія та його товаришів 
сприяло введення держ
приймання. Але ми справді 
лише на початку шляху І 
занепокоєно озираємось не 
тих, кому цей шлях про
довжувати. Невже знову до* 
ведеться встановлювати
Сірокм для чергового про
зріння?
6іт’мм^-на закінчилась. РО; 
хтпНк^'’ нричепурившись - 

свого люстерка з ср 
напмоД Хто - б^я «стаціо- 

встановленого МІЖ побочими столами, знімали 
згпкмЛалати ‘ невеликими 
хоп^г пми нрямуваяи до он- 
ве5ЙчДщТО ки«ав погляд на 
яшинлмм столи, заставлені рЖнмї готоаих блоків уп- 
депшаН"я’ що вже пройшли Е приймання. Дер- 

прииняла їхню роботу.
Микола МЕДВІДЬ,

м‘ Олександрія.
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Д ЛЕ як би не старалися ізи- 

хователі, яким би не був 
дитбудинок, він не замінить 
дітям-батька й матері. Ось 
заговорили про сімейні ди
тячі будинки, у Чехословач- 
чині вони вже діють. З ча
сом з’являться І в нас. Тим 
більше, що перші зародки 
вже є: недавно почула по 
радіо, як одна сім’я взяла 
на виховання 6 (шість) ді- 
тей-сиріт.

...Заснули всі зразу після 
прогулянки. За той час пе
реглядала документи I жа
халася. Ще раніше читала, 
що 95(І) процентів цих ді
тей мають живих батьків. 
Хто вони? Папери, як під 
кальку писані: п’ють, ве
дуть аморальний спосіб 
життя, дітей не виховують... 
Читала, перечитувала І ди
вувалася: який ще недоско
налий закон з цього питан
ня — цілі династії виховую
ться у дитячих будинках, а 
батьки ніякої відповідаль
ності за це не несуть. Все 
їм сходить з рук. Може, 
це одна з причин, що в Ін
тернатах стільки дітей. На
віть коли обурюємося, що 
мати відмовляється від ди
тини, делікатно пишемо: 
«Я, Р. Надія Іванівна, від
мовляюся»... А тут варто 
кричати на весь голос, що 
то за Р., що ж то за мати.

...Після сну надвір не ви
ходили, бо похолодніло. 
Займалися в групах. Вихо
вателька змінилася, І тепер 
ми працювали разом з 
Л. С. Товстенко. Дівчатка 
няньчили своїх «діток»,

мали ці голоси, пробирали 
до самої душі. Подивилася 
на Раїсу Павлівну Мало- 
муж, виховательку з двад
цятирічним стажем — в очах 
сльози.

Навряд чи хтось хоч ко
лись зможе до цього звик
нути. Слухаючи той спів, 
подумалося: як би кожна 
ця дитина захотіла, щоб її 
мама й тато почули, як во
на співає. Тому, може,такі 
старається, вкладає душу у 
кожне слово.

Якраз у той час сталося 
ось що.

— Раїсо Павлівно, до 
вас гості.

День третій І четвертий. 
Прийшла на зміну трохи ра
ніше. Якраз діти полягали 
спати — тиша незвична. 
Ніна Григорівна Малишко, 
вихователь середньої гру
пи № 1, розповідала про 
ще одну «функцію» вихо
вательок І нянь: відбивати
ся від п’яних батьків, в 
яких проснулися батьківські 
почуття після ста грамів. 
Інколи стіною доводилося 
стояти, не пропускати в ін
тернат. Були і скандали, І 
вибиті шибки у вікнах.

...Ввечері хто ліпив із пла
стиліну, хто складав мозаї
ку, хто просто малював.

батьки, яким адресую 
цей

ЛИСТ ДО МАТЕРІ,
з якого вона зможе 

довідатися, навіщо дитині 
дві руки

Діти не винні, що стають 
небажаним плодом «вели
кого кохання». Вони не 
винні, що їх зраджують І 
обмінюють на п’яний гвалт 
І хмари диму з незнайоми
ми дядями. Вони, ваші діти, 
не винні, що ви на їхніх 
очах собі дозволяли... Во
ни, ще не вміючи добре 
говорити, розповідали «ви-

, ЯКОГО В НИХ НЕМА
— Ой, — зраділа Раїса 

Павлівна: до неї зайшла ко
лишня її вихованка зі своїм 
сином.

— Це з моїх, моя дитина. 
Скільки ж я тебе не бачи
ла! Як ти!

Діти, обкрадені добром І 
ласкою рідних матерів, доб
ре пам’ятають добро інших. 
І назавжди та людина буде 
їм близькою і дорогою, 
Р. П. Маломуж розповіда
ла, як перед самою декрет
ною відпусткою, в останній 
день на роботі в неї роз
болівся зуб. А через півто
ра року, коли вийшла зно-

ру-

5. К

ляли» револьвери... Микол
ка Бредгаур підійшов, при
горнувся до Людмили Сте
панівни:

— Ну що, хочеш на 
ках посидіти? Ну, йди сюди. 
Ох, діти ви мої. I ти також 
хочеш?

Никифоров Максим мах
нув головою.

— Мам, а Таня мені ляль
ки не дає.

— Мам, а ми будемо ве
чірню казочку дивитися?

— Мамо, а ти будеш з на
ми спати? I казочку розка
жеш? А про що?

Тільки встигай відповідати.
— А ти ким будеш, коли 

виростеш? — питаю в Дмит
рика Давиденка.

— Буду дядьом Дмитром, 
великим. Мамо, підніми 
мене, я покажу, яким буду. 
О-ось таким...

Хитрун!
Прийшла нічна няня. І че

рез півгодини всі у ліжеч
ках вже слухали казочку 
«Жили-були собі...». А вно
чі їх ще зо два рази няня 
буде піднімати, щоб ліжеч
ка сухі були.

День другий почався з 
пісень. Співали найстарші. 
Підготовча група — випуск
на. Це їхній останній рік в 
дитячому будинку. Потім 
пороз’їжджаються по об- - 
ласті в школи — також ін
тернати. Вишикувались так 
рядочком і співали пісні 
одна за одною, безпере
станку. Слухала тих дітей— 
І серце краялося, так прой-

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

ти?».
— Хочете подивитися, як 

я пишу, — до мене піді
йшла Світланка Ухань з зо
шитом. — Подобається?

— Хто ж вас навчив?
— Вихователька.
— Мамо, візьми мій ма

люнок собі. — Ян Хрущов 
простягнув мені аркуш.

— Я також подарую ма
люнок. Ми всі вміємо ма
лювати і альбоми маємо.— 
Русланка Костюк принесла 
свою акварель. — Маєш 
дітей, так? То віддаси їм...

На вулиці ще (---------
зрозуміла, як нелегко пра
цювати вихователем, бо... 
треба згадувати ще й своє 
дитинство.

— Мамо, вмієш стрибати 
на скакалці? Покажи, — 
просять дівчатка.

Що робити, мушу показу
вати. I вперед, і назад, і на 
одній нозі, і з перекрутом.

— А через обруч вмієш? 
А крутити?

Хоч-не-хоч, а згадувати 
треба.

Поки займалася з дівчат
ками, Раїса Павлівна мири
ла хлопців — щось не поді
лили. Характери показують! 
Хоча це швидше не харак
тери, а «подаруночки» від 
мам — ще в утробі матері 
багато хто з них спробував 
і алкоголю, і нікотину. А з 
дитинства слова ласкавого 
не чули, окрім лайок. Інте
лектуально діти цілком здо
рові, але «завдяки» своїм 
батькам майже у всіх: за
тримка психічного і мовно
го розвитку, у школу йдуть 
трохи пізніше, і вередли
віші.

Звичайні, хороші діти, тіль
ки долею обділені.

Тм би маму і татка. Але.,, 
як виявилося, не так вже й 
легко усиновити дитину. Ки
нути легше. Якщо хтось Із 
батьків не позбавлений 
батьківських прав, то його й 
на краю світу знайдуть, щоб 
дав згоду на усиновлення, 
хоча своєї дитини міг жод
ного разу не бачити. Такі 
випадки тут були, батько не 
захотів, щоб його дитину 
усиновлювали і... сам сина 
додому не забрав. Спра
ведливо?

День п’ятий. Весь час, 
поки була у дитячому бу
динку, думала за одне: як 
я, як усі ми можемо допо
могти сиротам. Шефи? Во
ни є. Допомагають. Але, 
буває, прийдуть, день-дру- 
гий, діти до них звикнуть, 6 
потім не з’являються знову 
по півроку. А діти ой як 
виглядають. Забирати дітей 
додому хоч на суботу-не- 
ділю? Вихователі, няні бе
руть. Як сказала логопед- 
дефектолог Л. І. Павлиши- 
на, це сприяє розвитку, ді
ти тоді «соціально адапту
ються». А от щодо Інших 
сімей... Всяке може стати
ся: кудись поїдуть, не ма
тимуть часу навідатися на
ступної суботи — а діти 
швидко звикають, а потім 
переживають, чому про них 
забули. От Сашко Бальц, 
коли він був у лікарні, спо
добався одній жінці, потім 
вона приходила декілька 
разів у дитбудинок I пропа
ла. А він вже думав, що це 
його мама знайшлася...

Янось по телебаченню по
казували один дешевенький 
фільм про страхового аген
та. Одне в ньому було цін
не: цей агент пропонував 
виробничим бригадам за
страхувати до весілля по 
одній дитині з дитячого 
будинку. «Ви ж своїм дітям 
подарунки зробите, а хто ж 

Давніше у 
“ «Гарт» 

як студенти 
університету

шуканими» словечками про 
всі тонкощі вашого інтим
ного життя. Така обізнаність 
у такі роки — завдяки вам, 
любі «мами».

З часом вони все забу
вають. І... чекають, коли ви 
нарешті прийдете до них в 
гості. Тією надією живуть, 
як ви і не намагаєтеся від 
них відректися. І та надія 
їх зігріває. Чому? Тут, у ди
тячому будинку, я це зро
зуміла: їм потрібні 
мама й тато, їхні, 
рідні. Це в людській 
ді. і забрати таке 
від дитини ніхто не 
А прочитайте-но опозідан- 
ня В. Винниченка «Кумедія 
з Костем». Хлопчик-байст- 
рюк працював наймитом у 
свого тата. Той І не помічав, 
яким закоханим, теплим 
поглядом спостерігає за 
ним малий пастух. Одного 
разу взяв Кость викинутий 
паном недопалок і ніжно 
пригорнув його до себе. 
Коли хтось ХОТІВ від нього 
забрати цигарку, несамови
то кричав: «Віддай, це тато
ве, це татове». Так і помер, 
міцно затиснувши в руках 
татів недопалок...

тільки 
ЄДИНІ, 

приро- 
хстіння 
в силі.

дусів тільки и кличе маму. 
Де її взяти! Як пояснити 
Петриков! Михайлову, що 
мати навряд чи прийде, хоч 
І обіцяла ще перед 8 Бе
резня забрати хлопця до
дому. В Петра й апетит про
пав, все виглядав: коли ма
ма вже прийде! 8 Саша Су- 
ботін не дає спокою вихо
вательці Людмилі Іванівні 
Мельниченко: просить, аби 
вона подзвонила до мами: 
«Я й слухняний, і чемний, а ти, руки, 
мамо, все не йдеш. У листі 
ж написала, що забереш в 
кінці місяця». Вже не один 
місяць минув звідтоді, а 
Сашко й досі в інтернаті.

І Дубровський Сашко ви
глядає свою маму, точніше 
жінку, яка його родила. Бо 
справжня мати не змогла б 
новонароджену дитину ва
гою 1 кілограм 400 грамів 
загорнути в штору і вики
нути (саме так!) на вулиці 
Я. Томпа. Хоч би записку 
залишила, коли ж дитя на
родилося і як його звати. 
І не знаєш ти, жінко, що 
ще чотири місяці після на
родження лежав твій Саш
ко у лікарні, хворів. І виду
жав.

Никифорових Артема та 
Максима мати Світлана Ми
колаївна (1964 року народ
ження) по декілька днів за
лишала самих, не годувала, 
не вмивала. Коли привезли 
з Онуфріївни Колю Бред- 
гаура, то сорочка на ньому 
була як луб — від бруду. 
Його самого зі старшою 
сестричкою Вітою 
відмили.

Таня Слюсаренко 
розповісти, як жили вони з 
сестрою разом з домашні
ми свійськими тваринами 
в хаті.

І Віта Геращенко, коли 
їздили мешканці дитячого 
будинку в село Комишува- 
те Новоукра'інського райо
ну, розплакалася: вона
впізнала своє село І згада
ла маму, так хотіла її бачи
ти. Чуєш, мамо Віти, усі 
люди з села прийшли з хлі- 
бом-сіллю, подарунками, 
всі, а тебе не було, і донь-

відчуттям: коли дитині по
гано чи щось скоїлося, ма
ти буде знати. І як вдалося 
вам обдурити природу! 
Отруїли нікотином, приспа
ли алкоголем? Як присипля
ла свого сина, аби їй не за
важав, мати Баранець: за
мість молока вона давала 
дитині вино. На що надіяла
ся! Чи відаєш ти, що він 
ложки не міг донести до 
рота, так тряслися в нього 

■І. І скільки треба було 
сили, щоб поставити його 
на ноги!..

Ви б почули, як вони про 
вас розповідають, як вас 
розхвалюють.

— Моя 
я з нею 
дила, біля 
невгаває Оксана 
ченко. А мами вона в очі 
не бачила, прийшла у дитя
чий будинок з будинку ма
ляти. Вона навіть віршик 
склала, для тебе, невидима 

далека мамо:
«Листочки-парашутики 

падають додолу, 
Ми з мамою гуляли 

вулицями
І нам обом було 

так добре».
Може, не такий вірш до

сконалий, може, не дослів
но запам’ятала 
пед Л. І. 
вірш-таки 
Оксанина мамо. А що 
зробила для своєї 
крім того,

мама хороша, 
на роботу хо- 
корів була,

Безбат-*

ледве

може

і

його лого- 
Павлишина, але 
був до тебе, 

ти 
доньки, 

що привела на 
світ? Чи хоч один вірш про
читала, чи хоч одну пісню 
заспівала, чи хоч раз при
голубила біля с.ебе? А во
на у свої 6 тобі вже вірша 
присвятила.

Ви спокійні, бо знаєте, 
що діти доглянуті і нагодо« 
вані, що про них подбають. 
Діти, справді мають бага
то що. Про них піклуються, 
до них навідуються, їм при
носять подарунки... чужі 
люди. І вони такі ж пустуни 
і шкодники, як інші діти. В 
казок скільки знають, їм 
мами-вих&вательки читають. 
А ще із пластиліну звіряток 
ліпити і читати в старших 
групах вчаться, бо скоро в 
школу.

більше їм приготує’», 
молодіжній студії 
розповідали, 
Львівського 
ніби послухали поради того 
агента: повідкривали сиро
там ощадні книжки. Скіль
ки можуть, стільки кладуть. 
У нас є комсомольсько-мо- 
ПОД’ЖНІ колективи, просто 
колективи, студенти. Редак
ція газети «Молодий 
мунар» візьме першу 
списком дитину, якщо нас 
підтримають і так само 
зроблять інші.

Це одне. Але, як зробити 
так, щоб дітей-сиріт помен
шало? Це ж біля нас десь 
жила і живе мати Юлі Ро- 
дичкиної, Дмитрика та Саш
ка Давиденків, Оксани Ли- 
таєвої, Яни Ворошилової, 
Люби Ярової, Алли та Лю
ди Дунай, Петрика Михайло
ві — загалом 120 дітей, які 
живуть сьогодні в Кірово
градському інтернаті. Біль
шість із батьків — комсо
мольського віку. Як так 
сталося І чому? Ми усі, ма* 
буть, в цьому винні.

...І, звичайно, вони, ці

ко
за

Зрештою, про які опові
дання може бути мова: 
вам же ніколи і до дитини 
навідатися. А вони чекають 
і кожній новій тьоті, яка за
йде до них, довірливо за
глядають в очі.

Як могла ти, мамо ЛАак- 
сима Кургузова, випивши, 
залишити згорточок із си
ном на автобусній зупинці 
села ' ‘оовського Бобри- 
нецького району? Залиши
ти, як парасолю, як газету.

Якщо Максима мама про
сто «випадково» забула, то 
МИКОЛУ Но »'ЦЬКОГО і ще 

трьох діток мати просто 
зачинила в квартирі на 
4 дні, а сама кудись поїха
ла. Голодними, мокрими 
знайшли їх там. Тепер Ко
ля і сестра тут, а ще двоє 
молодших в будинку ди
тини.

Мати Миколки Ємельяно- 
ва й не підозрює, що він 
часто хворіє і з лікарні май* 
же не виходить. Важко слу
хати виховательці і няні, як 
він з температурою 39 гра-

ку твою жаліли і заспокою
вали чужі люди. Чи не 
здригнулося, не затьохкало 
в тебе серце в_.той час? їм 
усім ви потрібні, мами (му
шу називати вас цим свя
тим словом, бо антоніма до 
нього людство не придума
ло. Чи хто сподівався, що 
таке може бути?). Навіть 
потрібне саме слово «мама». 
Розповідала мені знайома, 
як її семирічна донька при
гостила апельсином у лі
карні хлопчика з дитячого 
будинку і як він кликав цю 
дівчинку потім мамою.

Вам ледве за 20, є й стар
ші — одиначки з сімома 
дітьми і чи не кожне з ін
шими ініціалами. А біогра
фії... Як можна позбавити 
се^е Радості виховувати 
своїх дітей, почути перше 
слово, побачити перші кро
ки, першу посмішку! Хто з 
вас наважиться це поясни
ти! 8 чи можна це взагалі 
пояснити! Природа подбала 
про все, наділивши мате
ринський організм сильним

У підготовчій групі мені 
дівчатка й хлопчики читали 
книжечки, розповідали вір
ші, щоб хоч через газету 
їхні мами могли взнати, які 
вони вже розумні і великі. 
І малюночки вони намалю
вали. Бачите, які вже у вас 
діти? А ще всією групою 
співали пісні:

«Мы на свет родились 
чтоб счастливыми

п. быть...».
Діти прийшли в цей світ 

для того, щоб бути щасли- 
вими; Дарма, що ви обікра
ли їхнє дитинство. Так 
об.крали. Один хлопчик на 
запитання: «Нащо людині 
Дві руки?» відповів: «Щоб 
одною триматися за маму, 
а другою - за таін 
ма и тато позбавили його 
ц,€' радості. Держава ста- 
ливеЬСЯБ^Р°®ИТИ Все мож- 

свіь,ТабиНбут°и щТсІ 
ливими.

Від імені всіх дітей і ви. 
хователів

Тетяна ТАРАСЕНКО.
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ХАЛАТИ БІЛІ
А ДУШІ?

Дорога редакціє газети «Молодий комунар»!

Прочитала у № 5 тижневика статтю «Старі запис
нички, або Як забути Гіппократа» і дуже схвилювала
ся. Знаєте чому? Причин, звичайно, багато. Але за
раз я напишу вам одну лише правду. Ця правда ду
жо гірка і не кожному може сподобатиея, та це вже 
інша справа...

Моя мама була зовсім здоровою людиною. їй би 
жити й жити та онуків виховувати, а вона в Свої 47 ® 
літ померла (у 1986 році).

Гадаєте, легко мені писати про це? І хто винен? 
Вони, «люди в білих халатах». Халати білі, а душі — 
чорні. Я не говорю про всіх лікарів, а лише про тих, 
кого я і моя родина пізнали. Мама знаходилась під 
постійним наглядом лікарів, онкодиспансеру, вона їм 
вірила, постійно лікувалась, виконувала всі настанови.

Прокляття тому гіркому часові, коли вона потрапи
ла □ цю лікарню. Саме лише слово «онко»> звучить 
хісхдизо, моторошно. Скільнн мама пролила сліз, але 
що поробиш, довелося віддати свою долю, своє життя 
в руки лікарів. їй зробили операцію, ампутували мо
лочну залозу. А тоді почалося найстрашніше, справж
ні тортури.

Хоч їй і непотрібні були ні променева терапія, ні 
хіміотерапія (про це говорили самі лікарі), все не при
значали. Для профілактики. Кожного разу, коли мама 
приїжджала, вони говорили, що все —л“'** *---- —
«лінування» не відміняли. Я розумію, 
сназати хворій, шо справи погані, але 
родини..,

Отже, знаходячись лід контролем 
міотералевта, мама виявилася на краю загибелі. ®

Ви, дорога редакціє, скажете, що хвороба винна. 8 
Повірте — це не так. Вона почала прогресувати після « 
інтенсивного лікування, того, «для профілактики»! € 
Лікарі на той час нас вже добре знали, охоче роз- 
повідали про мамин стан, а після того, що сталося, 
Почали уникати зустрічей з нами.

Коли ми привезли маму додому, то вона вже не * 
могла ні сидіти, ні стояти, ні їсти, ні пити, Вона розу- 
міла, що це — кінець. Недозго залишилось існувати 
на світі. Мама пішла від кас у небугтя. Брату тоді < 
було 25 років, мені 15. Я пам’ятаю її останні сльози, 
ЇІ згасаючий погляд, її прошения з нами, своїми 
дітьми. Я плакала, але не знала, що робити. Проте, с 
надії більше не було. Ми не могли їй нічим допо- « 
могти в її стражданнях. Ніколи не забуду маминих 
слів: «Діти, не прощайте цим жорстоким людял^ 
(тобто, лікарям), вони забрали у вас матір»,

Перед смертю вона написала з Міністерство охо- 
рогщ здоров п СРСР лист-скаргу. Мама хотіла тор- 
жеєтва справедливості. Щоб іншим не довелось 
пізнати те, що випало на її долю. Як вона чекала < 
відповіді! Та пройшов еже значний час після мами- « 
мої смерті, поки надійшла відповідь, що з Москви * 
спразу передали в Київ, а з Киева у Кіровоград. Лан- « 
цюгопа реакція байдужості — інакше не наззеш. < 
Лікарі, які повинні були понести заслужену кару, « 
живуть собі спокійно, совість їх не мучить. А мами * 
більше немає!

€
Де ж справедливість? 8и пишете в газеті про лю- € 

бов до хворого. У вас є підстави для цього, пезно. 4 
Я в своєму житті переконалася в іншому. У нас в 
медицині багато випадкових людей, дуже багато. 
Насгаа час покінчити зі святенництвом, недбалістю, 
хабарництвом! О

©
Вибачте за такий гострий тон мого листа, але сьо- $ 

годні я не стримузалася. Захотілось нарешті висло- ® 
Бити все наболіле. Рана 
рю я лікарям. Ні!

Прошу, не називайте

З
м. Олександрія.

гінеколога, хі-

добре, І все ж 
вони могли не 

нам, членам
ся у нашій газеті за 13 люг

Секретарі комсомольських організацій олександрійських профтехучилищ 
№№ 17 і 7 Валентина ЯКОВЕНКО і Тетяна КОРОТИНСЬИА здружились торік, 
коли водночас навчались в Запорізькій зональній комсомольській школі. 4араз 
вони нерідко навідують одна одну — щоб поділитись досвідом, порадитись, 
повчитись, обговорити назрілі проблеми.

Фото В. ВЕРЕТЕННИКОВА.

ПРОПОНУЮ
Дуже приємно чути всюди похвалу на

9 9 0

адресу вашої, «комунарівці»,перебудови.

Я навіть в анкеті до «Кіровоградської

правди» поставила вас, молодших бра«

ті в, за приклад у роботі і в натхненні.

Спасибі, бо ми, читачі, з нетерпінням що-

разу чекаємо суботнього комуна рівсько-

го «букету». Не забувайте про «анонс»—

він підвищує «нетерплячку» чекання, за-

рані пробуджує думку з приводу тем,

публікації з яких анонсуються.

ЧИТАЧ чиї
ВОВЧИЦЯ t т* зАХИІіи
Плплга пйлаиііі₽І Пл«.. л -'“' я МйївДорога редакціє! Прочитали. ^«На

йдіть мою маму...» за 12 бев*, ’Ч стаяка 
ДО болю схвилювала наші дп*, ‘»88 
риш, що при живих батьи.Л’Лтас^ 1 ” .А 
сиротами. Хай була війна ,Ді> •а-Л*ша?’1пто 
сиріт, а що ж зараз заве <і 
дітей, чому діти залишаюіШ '^»іуззТИ 
батька чи матері? ” Потрібними V-!

Пізтора року минуло 
сколихнуло велике горе; наьиУ С‘М.а
тирічного Сергійка. ЗзідТ0ді ’рЧи ■?ва"®^ЧНв 
висихають очі. Де б я не бул.У > 3,д С„б’ла 
а все тягне до нього, до &М 
хвилину я відчуваю його біг, '***яки- * його 
сміх, бачу його сірі очі. £.чУ^На я 
думала, що не зможу більше и 'ГРТ' н?жити. 
Як важко було все пережити! ЖИ

деікГ матТрі’заздХТдь^^гадано. А як

..ГО«,«. Возчмцв і „ t

а мате 
кэть на

Ось 
якщо і 
чина С 
Може, 
він не 
ми зм 
говоря 
яких н 
веро. і 

мають 
Жені ( 
чий са 
і чи м 
роші р 
шій сі/ 
залуна

Від і 
а тако; 
димир

с. Бе 
Усти

«ВИХІДНИЙ-У ви
ИСТ від листонош Знам’ян- Г ----- -------~ .........
ського району, який з’япив- .7

під таким заголовком, не 
лишив байдужими їхніх колег

моя досі кровоточить. Не ві- Ф 
о 

мого повного прізвища. & 
о 

позагою до вас ЯРИНА П. Ф

«

Які теми, на мою думку, газеті слід 
відкрити, розширити чи’проконтролю
вати?

1. Дайте можливість вийти на прямий 
зв’язок молоДИїМ спеціалістам і керівни
кам. По-моєму, була б подвійна користь 
від такого знайомства.

2. Як нині в школах, училищах, на під
приємствах готують неспілкову молодь 
до вступу і прийому в комсомол?

3. Чула від знайомих: «Два роки тому 
справили новосілля, а квартира й досі 
пустує — скрутно з меблями». Наша 
сім’я теж сподівається на новосілля. Ду
маємо

в газеті таке питання: 
скільки в нас на 1988 
рік планується ново
сіль у місті і як на фо
ні цієї цифри виглядає 
інша — випуск мебле
вих гарнітурів? Як
плани й проблеми на меблевих фабриках • 
і в меблевих магазинах? Чи є якісь «за
конні» черги на меблі? Чи не можна за
мовити меблі через фірму заздалегідь?

4. Цікаво знати: як готується до свого 
50-рІччя обласний театр ляльок? Як з 
українською трупою, п’єсами — їм було 
запропоновано поставити «Землю світ
лячків» В. Близнеця. А ще «Трьох тов
стунів» Ю. Олеші. Не вміємо дорожити 
своїм, рідним...

5. Що нового робить для дітей муз- 
драмтеатр і чому лише на зимові кані
кули? Не контролюєте себе — двічі був 
критичний виступ про занепад постанов
ки ними твору А. Гайдара — та так і 
те ясно — буде «Кибадьчиш» чи ні?

6. Питає донька: «А що за клуб автор
ської пісні діє в бібліотеці імені О. Бой- 
ченка: чи можна туди ходити глядачам 
і слухачам?». Розкажіть про клуб.

7. Повільно відгукуєтесь на нові ху
дожні, фотовиставки, нозі фільми. Оцін
ки з’являються часто тоді, 
вшц» уже нема.

Бажаю успіхів!

коли «Видо-

а

©
$
©

га сторінках вашої газет 
»почитали замітку «Вихідг 

->Ихідни а 13 лютого 19 
ІА и ТіОВ. ФРю приєднуємо© 
шетонош Знам’янського 

Кону, які скаржаться, що 
*£1 ..........л.п п гялг і пий й ГГіІГГ^

Дрігшнй день для нас, у яке 
■можемо побути разом з сі 

’и поїхати до дітей. А в 
іалі діти? У неділю колі 
Іі садочки не працюють, < 

^оч, гам і дівай дитину.
усі взагалі у понеділок більше 
” ° ієн йде- до відділення зв’ї 

І воно закрите. От і везуп 
і доходи в Долинську ч 

а нон. Жителі нашого 
ж не проти, щоб вихідн 

ас був у неділю. Лін з в* 
ися у виконком сільської 
и: там теж відповіли, що 
е, коли б ми мали вихіді 
еділю. Тому просимо 81 
помоги потурбуватись за 

рацівників зв’язку. Ро? 
аша одна з нелегких, і ми 
аємо ?мзо на відпочинок 
аз, в разом із сі»
своїми дітьми.

З повагою яистонон 
В. Н. ГРЕБЕНЮК, І. Г. ПА 
?ЮКГ В. І. ТОГОБИЦЬК 
Т, М. ГРИБ».

І Разом з тим надійшла ві 
||1дь і від заступника на1 

■яка Знам’янського райої

по роботі з інших районів. В 
них це ж прохання — пере- наш вихідний. Дійся
нести вихідний на неділю, так ’ | ----------- ■ .....
як було раніше.

«Шановна редакціє! Пишуть 
вам листоноші із села Диши- 
рового Устинівського району. 
Живемо ми в селі і працюємо 
у відділенні зв’язку. Ми } ‘ 
приєднуємося ДО ЛИСТОНОШ з 
села Іванківці Знам’янського 
району, щоб вихідний був пе
ренесений на неділю. Дитсадок 
у неділю вихідний, не маєно 
на кого дітей залишати. Пен
сія затримується, пенсіонера 
від нього незадоволень Люди 
села, паші передплатники, не 
заперечують, щоб ми мали ви
хідний у вихідний. І ще одне) 
люди на пошту в неділю май
же не приходять. То й плану 
ніякого не маємо.

. Листоноші: Т. 8. СТЕПАН 
ЧУК, К. П. МАЛОШТАН, 
В. 8. КОБИЛЕВА, Г, М. ХА- 
ДАНОВИЧ».
«Шановні працівники редак

ції газети «Молодий комунар». 
До вас звертаються працівники 
Степанівського відділення 
зв’язку Устинівського району.

й про меблі. Чи не можна підняти

© © © © ф

A. КОРІНЬ.
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Комсомолка Тетяна СІДЕНКО працює медсестрою, вечорами її бачать також 
і в Хащуаатському Будинку культури: як учасницю художньої самодіяльності 
дівчина виконує українські народні пісні, Недазно їй вручено медаль лауреата Всесоюзного конкурсу учасників художйьй еамодіяльності А лауреата 

г V . Фото В. ЗЄМНОРЗЯ.Гаиїзоронськии район»

м. Кіровоград.

РАЗОМ З «РОВЕСНИКОМ» 
у ЧИТАЛЬНОМУ залі — жодного вільного 
* місця. А тиша така, ніби бібліотекар за
лишився сам на сам з книгою: схвильовано чи
тає вголос про незвичайну долю звичайного 
радянського юнака, про його солдатський хл 
рактер. Йде урок мужності на тему: «Є така' 
професія - Вітчизну захищати». Присвячується 
він подвигові відважного земляка, Героя Рл 
дянського Союзу капітана Радянської Армії 
В. І. Гринчака. 1

Читачі згуртувалися нааноло тематично™ „„ 
точка, де зібрано чимало цікавих матеє£>■?■»' 
Ось фотографії: великий портрет Героя Ь.пм' 
рою, схожою на гагар і нську, поем Щ
стріч із земляком у рідному ЧемеаполБ0^- Зу* 
У еоні СІМ’Ї. На ІНШІЙ ПОЛИЧЦІ — ПІДбІПМаН,|^<«< 
лінаціи з журналів, центральних пу6’ських, обласних та районної ?азе? оУн6^кан' 
РОЭД ЛОМ - книги, В яких ВідомГ 
публіцисти розповідають або згадуютУь₽ й1иІет^’ 
Гринчака. Особливу увагу хлоп’ят^Х^еналер,я вертає лист Земляка* адресованийі -при‘
нім воїнам. ании їм, маибут-

розповідають про те™™1 формував^^ірактев 

кість1 доЬ подвї^Родіге зЗРцентральнихУ Гм™ць 

Відводиться поличні з книгами На ній • 
тература про видатних полководців гпомТ,*1’ 
ської війни, книги А. П. Гайдаоа уп£л Д Н‘ 
письменника, а також повість Д ’ Л Юп ЄНОГ° 
това «Герой нашого часу» Ю’ ЛеРМои-

Тематичний куточок ппо Гйпа*.
у Гаиворонсьній районній дитячій*™стаа 
своєрідним центром, навноло б1бтотеці
робота з військово-патріотичного вихозіння’

^вступник директора ^’айвіаа6*4^’ 
ЦБС П9 роботі а дітьми. ОР®НЄ!>ІК>’

ХТО ж ТАК ПРИБИРАЄ!!
Вранці, коли всі поспі

шають на роботу і стоять 
па автобусних 
ках, о 8.30 на 
виїжджають 
які починають

© © © ® @

зупнн- 
вулнці 

машини, 
прнбира-

на

ожна так ви
на ше місто, 
німається та- 
глянути. І БО
СІ перем іщає- 
ги на тро-

© * ® '

туар... О 
ться про 
приказці 
з пустоп 
вважаюі 
малБно.
прибраті

©. • • ЦО • • •

© 
ф 
« 
е 
ф•
ф

е
ф

є Й ТАКА
ОЛЩШАДД 

і За“5нч?вся ЯРУ^й тур 
інтернаціональної олім- 
піади з російської мови 
ЇГв кі'вн®земних стУ«ви' 
п«л»ГР града- Вона 
"Р®«дипа в !нетиту. 
ТІ сільськогосподарсько- 
Учас^ШИН°6уЯу8анмя 3 
участю студентів НІСМу 
та курсантів — 7
ЛЬОТНОГО 
ВІЛЬНОЇ 
учасників олГмпї'ади ак- 
ЦП *поТСТЬ У
Ц' • проведенні заховч 
взяли іноземні та радян- 
СЬКІ студеНТИ К8СМуЯ

о=- 

студентів* і вьт*3:азмом 
Ро^йсьХї мозТТ*84'3 

ол їїове=. 

неПчиХЯяТтаа°РбУ' 8Ираз: 

активно™^6 Допомагає 
■=»"“» р°- 

СтУАентИ маю,. ,н°земні 
^ають можли-

вищого 
училища ци- 

авіації. Крім 
і. ак-

вість показавздіб
ності о овоДГНі нею. @ 
Адже ця монДля іно- 
земних схН, ЯК ф
вітря, ють. За допо^ою неї > 
вони не тіль£ освою- ф 
ють свою ма*- ’*0 про- 
фесію, а «е' з*аиом- • 
ЛЯТЬСЯ 3 КУ’’*” • . Р8’ ф
дянського '3 До
сягненнями ,?йянсь«о! ф 
науки і ,ехні|83наЮть 
радянських

На олімпі^Ув да. ф 
радянс’к»*»*03«^ * 
радянська учас-в.
студентів, а у •
ників хУ^го «°* ш 
діяльності М'^ГО «У- •

ди, ЗІДП**, радД ' 2 

ретар сту •
справах ін°--,гр>авльо_ 
яент18 \Л*°Д*> пе-

индр* •
Бісвас Н'З^льно-к^ 

голо^'вз;‘* !”®зем ж

аання.

KIHOC

Ді
«Шанов 

Ми знає* 
Щоб знь 
треба вст 
ціального 
можемо 
учениці, 
©кран бе 
н підгото

м. Гайв
Інститу 

фії, теат| 
тут ЧИ ус 
Ще естр 
мистецтв« 
НО, ОДНІ 
Шляхів д< 
ну. При 
ТУ, звича 
здібності 
можна п 
* без ф;

На. 
СРСР к 
нлад, ма 
ТУ- По ф 
айове «F 
днів піс

Наї
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16 квітня 1988 рокуІЦЯ' І ТА ЗАХИЩАЄ!
рі п-----е! Прочитали вашу сіаП» 
» за 12 березня <988 Р^У.’х® 
ала наші душі. І ® *
аих батьках діти залйшак»ься 
па війна — залишило«“ б9ГЯ1? 
раз заааД аихов^Йи х 
іалишаютіі . непоТрібниМИ хЛЯ 

линуло, звідколи нашу сім ю 
е горе: ми втратили цванадця- 
а. Ззідтоді у’ мене »’А сліз Нв 

> б я не була, що б не робила, 
ього. до ------могилки. Кожну

себе, чук> й0г0 
смерті «ина Я

ього, до його 
ааю його біля 
сірі очі. Після -
южу більше ні робити, ніжити.
:е пережити!
талося неждано-негадан0, А 
іалегідь готують себе Д° тог0' 
іокинути своє дитя свою кро* 
у, надіючись, що хтось аіф’*»

і та своїх вовченіт захищає,

Э • 9

® матері, жінки... Чого їм не вистачає, що ста
ють на такий ганебний шлях!

Ось ми всією сім’єю порадились і вирішили, 
якщо можна буде, взяти до себе в родину хлоп* 
чика Сергійка з Новомиргородського інтернату. 
Може, ми замінимо йому матір і батька. Якщо 
він не погодиться назавжди, то хоч на канікули 
ми зможемо його брати до себе додому. Бо 
говорять, що дітей дають тільки тим сім’ям, у 
яких немає власних дітей, а у нас ще своїх чет
веро. Двоє дівчаток, Алла і Таня, вже одружені, 
мають свої сім’ї, Наталя ходить у 9 клас, а 
Жені (хлопчикові) всього 4 роки, ходить у дитя
чий садок. Ми нічого не знаємо, як це зробити 
і чи можна буде сподіватися на які-небудь хо
роші результати. Може, доля усміхнеться й на
шій сім’ї, добавиться ще один пустотливий син, 
залунає веселий дитячий сміх.

Від імені сім’ї писала мама Любов Андріївна, 
а також син Женя, дочка Наталка, батько Воло
димир Романович Скоролляси.

с. Березоватка,
Устинівський район.

колония 
ЗАПИТАНЬ 

І ВІДПОВІДЕЙ.

ПРО ПОДАТОК :
ЗА БЕЗДІТНІСТЬ

Три дні тому в області 

пройшов День поезії,

Віїктор КОРЖ
О как мы уважаем мертвых!— 
ну хоть ложись и умирай...

О. ТВАРДОВСЬКИЙ.

ош Зпам’ян- 
який з'явив
ся 13 лютяїв 
ком, не 
їхніх колег

: районів. В 
пін — пере- 

неділю, так

щіе! Пишуть 
села Дим ит
ого району.

і працюємо 
ку. Ми усі 

листонош з 
нам'ямського 
гний був по 
ію. Дитсадок 
й, не маємо 
гишати. Пен- 

пенсіонери 
злені. Люди 
їлатники» не 
ми мали ви- 

і. і ще одне з 
неділю май- 
То й плану

1. СТЕПАН
АЛОШТАН,
, Г. М. ХА

вннки редяк
ий комунар». 
:я працівники 

відділення 
кого району.

На сторінках вашої газети ми 
прочитали замітку «Вихідний у 
вихідне 13 лютого 1988 р. 
Ми пов.. гю приєднуємося до 
листонош Знамінського ра
йону, які скаржаться, що змі
нили наш вихідний. Дійсно, це 
єдиний день для нас, у який ми 
зможемо побути разом з сім'єю 
чи поїхати до дітей. А в кого 
малі діти? У неділю колгосп
ні садочки не працюють, от де 
хоч, там і дівай дитину. Та й 
взагалі у понеділок більше лю
дей йде до відділення зв’язку, 
а воно закрите. От і везуть на
ші доходи в Долннську чи в 
рйон. Жителі нашого села 
теж не проти, щоб вихідний в 
нас був у неділю. Ми зверта
лися у виконком сільської Ра
ди: там теж відповіли, що кра
ще, коли б ми мали вихідні у 
неділю. Тому просимо вашої 
допомоги потурбуватись за нас, 
працівників зв’язку. Робота 
наша одна з нелегких, і ми теж 
маємо ^’^во на відпочинок хоч 
раз, в разом із сім’єю

. своїми дітьми.
З повагою листоноші: 

В. Н. ГРЕБЕНЮК, 3. Г. ЛАХ
ТЮК, В. І. ТОГОБИЦЬКА, 
Т, М, ГРИБ».
Разом з тим надійшла відпо

відь і від заступника началь
ника Знам’янського районного

вузла зв'язку А, Омельченка.
«Згідно наказу Міністерства 

зв’язку УРСР від 16 жовтня
1987 року і телеграми Кірово
градського ОВТВЗ від 4 січня
1988 року у всіх листонош, які 
доставляють пошту в сільській 
місцевості, вихідний перенесе
но з неділі на понеділок. Всі 
начальники сільських відділень 
зв’язку поінформовані і озна
йомлені з наказом Міністерства 
зв’язку і розпорядженням об
ласного управління зв’язку».

Ось така інструкція і такі 
листи, які проти встановленого 
розпорядку роботи. Докази, 
наведені листоношами, досить- 
таки переконливі. Чим Мініс
терство зв’язку України керу
валося, видаючи такий наказ і 
чи цікавилося думкою тих, для 
кого цей документ видавався? 
Сподіваємося, що Кіровоград
ське обласне виробничо-техніч
не управління зв’язку роз’яс
нить все нам і прислухається 
до прохань, які надходять від 
листонош. 5 якщо справді до
цільніше перенести вихідний з 
понеділка на неділю, як про
сять працівники відділень 
зв’язку, то це питання можна 
вирішити на місці. У сусідній 
Черкаській області, скажімо, 
вихідний у листонош все-таки 
у законний вихідний, неділю.

Наш читач К. Криворог; 
з обласного центру звер
нувся до редакції з за
питанням: «Чи правильно 
вираховують з мене за 
бездітність, коли мені 
17 років?».

На лист відповідає за
відуючий юридичною кон
сультацією обласної ра
ди професійних спілок 
М. Ф. ДИГАЛО:

«Працівники бухгалте
рії грубо порушили за
конодавство. До 1 люто
го 1987 року в країні по
даток на холостяків, оди
ноких і малосімейних 
громадян .утримувався на 
основі Указу Президії 
Верховної Ради СРСР від 
21 листопада 1941 року, 
пізніше доповненого змі
нами, та інструкції, яка 
розтлумачує порядок зні
мання цього податку, ви
даної Міністерством (Ьі- 
нансів СРСР від 10 черв 
ня 1968 року за № 140.

У відповідності з назаа- 
ними нормативними ан- 
тами на підприємствах, в 
організаціях податок 

<ч утримувався з громадян 
л->СРСР — робітників, служ- 
«сбовців, війсьновослужбов- 
% ців, літераторів, гіраців- 
<)$ ників мистецтв та інших 
» (крім одиноких жінок),— 
« які не мають дітей: з чо- 
& лоаіків у віці старших 

20 і до 50 років, а також 
% з одружених жінок стар- 

ших 20 і до 45 років.
13 січня 1987 року 

?? Президія Верховної Ради 
% СРСР прийняла Указ 
г»«Лро додаткові пільги на 

податки на холостяків, 
£> одиноких і малосімейних 
Л? громадян СРСР». Цей 
« Уназ з 1 лютого 1987 ро- 
У> ку звільнив від обкла- % 
Ссдання згаданим податком??^ 
&> осіб, які одружилися, на й 

період одного року від Л 
реєстрації шлюбу. Нада- 

<?лі стягнення податку про-$ 
% водяться на основі вище- 

згаданих правових ак- » 
^ТІВ* в

І
 Поетичні рядки лунали 

для робітників і кол

госпників, учнів — для 

всіх тих, хто цінить

красне слово.

Сьогодні ми пропонує

мо добірку віршів кіро

воградських поетів, за-

пропонованих редакції.

За життя не воздавши, по смерті ніяк не воздаш! — 
не для них при житті труби слави грали...
Володимир Висоцький за крихітний при житті тираж 
безоглядно б віддав лауреатські посмертні лаври. 
Журимось родинно, в поминальні дзвони б’ючи, 
спиваєм невтішно спокути жорстокий трунок... 
Хто там стоїть за обрієм? Пам’яте, не мовчи! — 
Іван Миколайчук, Віктор Близнець, Григір Тютюнник,,» 
Щоб загоїти, притлумити задавнений совісті біль, 
величаємо їх щедро епітетами урочистими...
З душманами від культури мужньо вигравши бій, 
вони од нас пішли воїнами-інтернаціоналістами. 
Пам’яттю нашою увічнені, а душа невигойно щемить — 
хіба ж правда і честь велять неодмінно вмирати? 
Увінчані лаврами не в зоряну їхню мить, 
що ж нам так страшно кажуть посмертні лауреати?

Віктор ПОГРІБНИЙ Петро СЕЛЕЦЬКИЙ

ДВІ КРОВИНИ
Та зосталися на світі
Молоді його нащадки.., 

{Леся Українка. 
«Давня казка»|.,

«Любовь есть тяготение к звездам»,

(М. АНЧАРОВ).

8.

Я що пам’ятаю? —
Твій погляд, твій подих

і крок.

ПРИБИРАЙ- 
. послі- 
. стоять 
зупин- 
вулиці 

іашини, 
эибирз-

»93

ти (якщо можна так ви
словитися наше місто. 
Пилюка п шімається та
ка, що годі глянути. І во
на посту«”, зо переміщає- 
ться з дорога на —• • • 9 • • тро-

©

туар... Ось так піклую
ться про чистоту. Як в 
приказці — переливають 
з пустого в порожне, а 
вважають, що все нор
мально. Якщо потрібно 
прибрати вулиці (а
® 0 О Ф • •

це

таки потрібно), то варто 
робити все це, по-перше, 
вранці, коли місто ще 
не прокинулось, І, по-дру
ге, попередньо поливши 
асфальт водою.

А. ЦІХОЦЬКА.

і

показати свої здіб- 
ОВОЛОДІННІ нею. 
т мова Для іно- 
сх'/ден 

ЗОНИ

І

і

І
г
І

і

t

З

*
з

І.

вість 
насті а 
Адже ця 
земних 
зітря, Як ють. За Допомого^ Не; 
вони не ТІЛЬКИ ОСВОЮ
ЮТЬ свою майбутню пр0. 
фесію, а ще й знайом
ляться з культурою рв. 
дянського народу, і3 д0 
СЯГНЄННЯМИ РАДЯНСЬКО! 
науки і техніки, взнають 
радянських лнздай.

На олімпіаді ^ув да_ 
ний концерт . з учас11с 
радянських та ’н°зеМних 
студентів, а такоя< уЧас 
нмків художньо само. 
діяльності міського бу. ф 
динну ПІОН&рІВ'

Голова ноорі В
ди, яідповідяль 
ретар місько 
справах іно~ 
дентів О. 
ва врунила 
реможцям

-- --  а’ Ч ,
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«Шановна редакціє! 
Ми знаємо: для того, 
щоб зніматися в кіно, 
треба вступити до спе
ціального інституту. А чи 
можемо ми з подругою, 
учениці, потрапити на 
екран без усякої освіти 

підготовки?й
К, I.

олімпіа- 
нЛ сек.* 

ради уж 
'Звм^ сту-® 

>КУРавльо- ф 
нагороди пе- 
та у^асникал* W 

конкурс’®’ ,маЛ ЧАНдрк® 

Бісзас Л
голосу дИ інозем. е 

її™">» 

Х’й«"-’“’” 

ванн**

м. Гайворон».
Інститут кінематогра

фії, театральний інсти
тут чи училище, учили
ще естрадно-циркового 
мистецтва — це, звичай
но, один із головних 
шляхів до ігрового екра
ну. При наявності талан
ту, звичайно, або хоча б 
здібностей. АЛаючи їх, 
можна потрапити е кіно 
’ без фахової підготов
ки, Народний артист 
СРСР К. Лазров, напри
клад, має технічну осві
ту. По фільмах С. Соло
вйова «Рятівник», «Сто 
Днів після дитинства»,

«Вибрані» глядачам доб
ре відома Тетяна Дру- 
бич. Вона лікар. Багато 
артистів починалися зі 
зйомок у масовках, епі
зодах, Знімають у філь
мах і дітей.

Ясна річ, більше шан
сів впасти в око режисе
рові, щоб він запросив 
на зйомки чи хоча б про
би, у того, хто живе по
близу кіностудії. А від 
кого вона за тридев’ять 
земель... Що ж, можна 
з’їздити чи листа напи
сати. Адреси найближ
чих кіностудій: 252057, 
Київ-57, проспект Пере
моги, 90, кіностудія іме
ні О, П. Довженна; 
270015, Одеса-15, Проле
тарський бульвар, 33, кі
ностудія художніх філь
мів.

А ще надійніше звер
нутися спочатку на лю
бительську кіностудію. 
Як нам підказали в об
ласному клубі кіноама- 
торів, вона е і в Гайво
рон! при міжшкільному 
навчально ♦ виробничому 
комбінаті.

ПРО ВІДПУСТКУ 
З ЗАРПЛАТУ

Редакція отримала 
[лективного листа __
> працівників приймаль- ■ 
‘ ного покою Новгородкіо-
> ської районної лікарні.
> читачки запитують, чи 
>правильно нараховує 
>ться їм відпустка (18 ро- 
і оочих ДНІВ), якщо воші
> працюють у приймально 
< му покої, роблять ін’єк
> ції, назначені педіатра 

ми, терапевтами, хурур- 
гами, подають першу до- 
помогу, виводять хворих

» з шокового стану-, оислу- 
г? говують абмулаторних 

хворих після 14.30 но- 
?>? ;кен день і цілодобово. 
% Окрім того обслуговують 

травмопункт. <1 ще одне— 
% коли буде підвищена за- 

робітна плата молодшо- 
«ріу медперсоналу?» — цим 
>>> запитанням закінчують 
(«листа працівники лікарні.

На запитання відлові, 
дає завідуючий юридич- 
ною консультацією об- % 

& ласної ради професійних 
% спілок М. Ф. ДИГАЛО: $

— Відповідь на зали- $ 
^тання можна знайти 
?? листі ЦК профспілки ме-$ 
й дичних працівників %
^№06-3 -305 від 22.05.1984 ^ 

року. Згідно постанови 
Держномпраці і Президії >>) 
ВЦРПС від 25.10.1974 ро- 
ну № 293/1 і-22 медичним 
працівникам приймаль
ного покою багатолро- 
фільних лікарень що
річна відпустка трива
лістю 24 робочих дні на
дається в тих випадках, 
коли вони не менше по
ловини робочого часу об
слуговують хворих відді
лень ХІРУРГІЧНОГО профі- 
лю в стаціонарі.

З колективного листа « 
працівників приймально. >?> 
го покою районної лікар
ні видно, що вони обслу
говують 6 відділень. їм 
надається відпустка 18 
робочих днів правильно, 
і вищевказане положення 
на них не розповсюджує
ться. В Новгородківській 
лікарні 200 ліжок, з них 

, менше половини — ЛІЖ- 
на хірургічного профілю.

Щодо другого питання, 
на нього можна знайти 
відповідь у наназі № 1420 
Міністерства охорони 
здоров’я СРСР від 24 
жовтня 1986 соку «Про 
підвищення заробітної 

<■? плати працівникам охо- 
рони здоров’я І соціаль
ного забезпечення». В 

. ньому вказано, що нові 
V вимоги оплати праці для 
« медичних сестер і саніта-

> рон будуть введені з лис- 
топада 1989 рому.

ко- 
від

І

і

Ти пали, пали, світило! 
Хай звугліють злі личини, 
хай зловісні чорні тіні 
спопеляє вир огненний.., 
Ти пали, пали, світило! 
Від дощу, 
від тебе 
й вітру 
на прирічних косогорах 
колос хай стає аж білим. 
Хай на біле вигорають 
У красунь крилаті брови, 
хай діброві млосно стане 
од твоїх міцних цілунків... 
Ти пали, пали, світило, 
Розливай гарячу купіль... 
Тільки, чуєш, не випалюй 
колір багрої гвоздики... 
Ой багряної гвоздики, 
що лягла на сірий камінь, 
що холодную могилу 
зогріва і оживляє, 
ой червоної звоздики 
що проходить крізь землицю 
і шука в солдата груди, 
і стає в солдата серцем...
Як гвоздику на могилу 
покладуть у тихий вечір, 
враз проб’ється там розмова 
чистим і шумким потоком: 
Якщо батько в ній — з синами, 
якщо син — із батьком сивим, 
якщо дід — своїм онукам 
гомонить, мов дуб крислатий,.»

Я що не забуду? —
Я їх не зумію забути» 

Майну до зірок.
Серед білого дня — до зірок» 

На зоряні луки.
На луки небесної рути, 

О зоряний світе!
О світе високих світилі

У серці моєму ні сміху, 
ні страху немає»..

Хоч скільки любові,
та вік її

буде замалої
»„Учора приснилось: розкинувши руки, 

летів.,,

It.

Бачив я: вихрастий хлопець 
на гранітне на підніжжя 
дві із рук своїх засмаглих 
обережно клав гвоздики.
Знав: хлопчина обирає 
путь, душі своїй пригожу,
Чи легку, а чи тернисту **• 
те нікому не повідав.., 
Тільки тут, біля граніту 
ледь вуста його відкрились: 
він питаз, а, може, згоду 
на коротку дав пораду...
Бачив я: лице ясніло, 
як хлопчина обернувся...
...Від підніжжя — шлях широкий, 
а над шляхом ти, світило...
Ти пали, пали, світило, 
розливай гарячу купіль!
Тільки, чуєш, не випалюй 
двох гвоздик багряний колір, 
Може, то і не гвоздики, 
не густочерзоні квіти, 
може, чуєш, то хлопчини 
і солдата —

дві кровинки...

м Кіровоград.

Назвемо місто це
Прощальноградом

О романтична
голуба жура,

Зажура світу юного й пера, 
Осзячена палким

пелюсткопадомі
Підемо геть,

не зачинивши брам, 
Щоб спомини до нього

повертались,
Щоб наша юність

назавжди зосталась, 
Розкута, вільна і щаслива, там. 
Щоб ми сміялись, наче

білий квіт,
І сумували — сонячно погідно.
I щоб за даллю проминулих літ 
Було нам добре

місто наше видно. 
Бо не страшна для юності жура. 
! вірності розлука не лякає, 
Прощай, кохана!

Я не нарікаю.
Пора...

Николай УМАНСКИЙ

Микола ЯЩЕНКО
* * *

Життя таке, немов дорога, 
То гладко так, то знов трясло! 
Шукаєм правди, ніби бога 
В судах, промовах чи кіно. 
А поруч — тиша і тривога, 
Що русло часу нам несе. 
Шукаєм правду, наче бога, 
А суще — в матері лише. 
Немає бога понад матір 
А ми шукаєм щось нове... 
Кипить життя — неначе кратер 
I нас до Правди зве і зве..,

тетради.
Я — первый советский учитель. 
На меня черноглазо глядят 
сотни две удивительных 3. 
а проще, афганских ребят. 
Они смотрят и тянут руки 
приветствовать каждый готов, 
Эти Тойеры, Валиды, Фаруки 
мимикой, жестом, без слов. 
Прихожу им скорее на помощь, 
Улыбаясь, твержу? садам! 
И скрывая словесную немощь, 
снова к русским иду словам, 
Я — советский учитель, дети! 
Я оттуда, где мир и труд... 
Говорил, а в глазах заметил, 
что для них я — великий друг. 
Говорил, не думая вправе, 
что ребята меня поймут.
А они всколыхнулись, как травы, 
что под ветром свободы растут. 
Ведь живет в этом горном доме

и надежда, и радость встреч, 
И со мной и с моим народом, 
который их должен сберечь!

дивительвых зрителей,

г л
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ппмія ®їлиці ХОЧУ розповісти. Юнак ронів вісімнадцяти, яний назвався 
сам® В°ін Й£йт°М’ "ІДІЙШОВ До мене

Д0СИТЬ добре розмовляв по- 
Рі» навчав.

В ' 5.5®
£.? я’соа, .п г: са

® ю 5 X Шїьа 
к н <у г о а

О Р л І. 
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Й*о.° 
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■аяннвявввавввваввІІВІІ 
Що думають афганці про радянську 
військову допомогу

• нє життя. Я недавно їздив до поли- У,про*есійно-технГч"німу\чилищІ 
І ч.в в повіт Гузара провІнціГгера? І глДУяШЛнб!’ здо6*? спеціальність 
і сам бачив, як радянські солдати до- ндЮппЕл^ЄХ^н на’ А топе& працює 

помагали місцевим селянам розмі- пписмгтп автотранспортних ПІД" ■ новувати поля і чистити арики Пе. "Рисмств Kaбvnд 
вен, що так не поводять себе окупа
ційні віисьна. І без перебільшення 
можу сказати, що афганці в пере" 
важній своїй більшості бачать в ра- 
?ЯП«СЛ”ИХ солДатах своїх захисників ’ Друзів, котрі прийшли їм на допо
могу у важку хвилину. Ті люди, нот- 
р* 5ТВерджують’ що Радянські сол
дати окупували нашу країну, не ли- 
ше грішать проти Істини, але й пе
реслідують, на мій погляд, найнебла- 
говиднішу мету — підірвати афга- 
но-радянську дружбу, яку ми діста
ли в спадщину від наших батьків і 
дідін і якою дорожимо.

Абдул Самая, селянин з провін
ції Кабул, повіт Мірбачакот: Мені 
не подобається, що в Афганістані 
перебувають радянські війська. 
Вважаю, що Радянський Союз втру
тився у наші внутрішні справи, мож- □ 
ливо, й із найкращих намірів. Але Ц 
наш народ не зрозумів цього кро- ц 
ку. Не зрозумів його і я — протя- й 
гом майже семи років був членом 1 
збройного загону «Джаміяте Ісла- И 
мі», що діяв в повіті Мірбачакот. Ц 
Ми воювали за іслам, проти без- Я 
божників і радянських солдатів, які Д 
допомагали їм, а збройну бороть- м 
бу припинили через кілька МІСЯЦІВ ® 
після того, як Кабул оголосив про Н “^Ьо’с 
свій намір до національного при- Ц Ь 5 ? 5 
мирення. Впевнений, що відхід ра- (З 
дянських солдатів лише допоможе ш 
відновленню миру в нашій країні. 5 
Вже тепер у нашому повіті, напри- ® 
клад, чимало «муджахіддінів» почи- В § & 
нають складати зброю, бо оголоше- Щ £ їх’-*’8 
но про виведення з Афганістану ра- гп о 
дянських військ. Ми самі вирішимо 5 '’їй а* 
свої проблеми. Так думаю не ли- В <■>£«
ше я. Так думають багато тисяч аф- х __
ганців, які до цих пір ведуть проти 
вас «джіхад» (священну війну). Хо
ча я вважаю, що воювати вже до
сить — виведення радянських військ 
з Афганістану це лише справа часу.

І ще про одну зустріч на набуль-

«Це вони — радянські воїни-ін- 
тернаціоналісти, щодня ризикуючи 
життям, врятували від нривавої 
міжусобиці тисячі афганських ді
тей, жінон, стариків, дали можли- 
вість робітникам трудитися на ви
робництві, селянам збирати врожай, 
дітям ходити в школу... Радянсько
му народові, воїнам-інтернаціоналіс- 
там наша держава буде вічно вдяч
на за те, що вони допомогли І допо
магають захищати й будувати новий 
Афганістан». Так оцінив в одному 
зі своїх недавніх виступів радянську 
військову допомогу революційному 
Афганістанові президент республіки гіаджібулла.

А я.ноїи «умни з цього приводу 
прості афганці? Чи розходиться їх- 
ня оцінка з офіційною? Саме це я 
^пиіГ~НуВ вияснити У перехожих на одній з центральних кабульських вулиць. Скажу зразу, що опитуй 

люди охоче Відповідали на моє 
питання; «Ян ви ставитесь до 

ЖНСЬКИХ во,нів-інтернаціоналіс-

Мйлік Ханаф, робітник, 40 років: 
Якоїсь ворожості до радянських 

\ солдат не відчуваю. Вони прийшли 
в нашу країну на прохання афган
ського уряду, щоб допомогти за
хистити свободу й незалежність 

і Афганістану. Адже після квітневої 
< революції 1978 року афганському 

народові ісламською опозицією бу
ло нав’язано війну. Радянські сол
дати разом з воїнами афганської 
армії і царандоя зірвали її плани 
по перетворенню Афганістану в 
країну, де б усім заправляли мул- 
ли, як в Ірані.

ХАДЖІ ЗАРІН, релігійний діяч: 
Часто доводиться чути, що Радян
ський Союз нібито окупував Афга
ністан. Але добре відомо, що при 

!І окупації адміністративне керівництво 
Здійснюється військовим команду
ванням окупаційних військ. Відомо 
й те, що окупаційні війська ведуть 
на захопленій території політику 
Пригнічення І придушення місцевого населення.

Чи можна це сказати про Афга
ністан. Звичайно, ні. На 80 процен
тах території країни, що знаходить
ся під контролем народної влади, 

органи місцевого самоврядуі 
вання | радянські війська це втру- 

гЧЛГЛС: ® ,ХНІ° Діяльність. Вони вза- алі не втручаються в наше внутріш-

О В ОІ Друга за величиною ріна Південної Америни 
Зливаючись зісвоєю ліВп^В„а^Начить «Ррд”чна моря».’ 
Парана утворює за^окЗ "токою - Р«кою Уругвай,
світі естуаріїв. На бепегах ПЛл п ’ ОДИН 3 наибільших у 
&ЦвиРГЄНТІНСЬНа -

жорстоку-НеОна°ТитЧтяСУдЛЮДИ ВЄДУТЬ Пр0ТИ Парани 
Однак життя, а на смерть — «хімічну війну»,
ба в річці всТшеїо? П°СТІ,ЙНЄ ?абрУДнення води, рн- 
гачок.Р 4 Щ водиться І навіть іноді потрапляє на

■Д». д ' щаииіь і в усьому іншому! ЛЄДВЄ ВІН З

Полювання на «річкового тигра» 
. 3 АРГЕНТИНСЬКОГО блокнота

ба — дорадо. ВонТславит^сТсІосю К°МУ Міжріччі Ри’ 
жовтий, з оранжевим відливом —кра5:ою ~ колір її 
І напором, котрі проявляє у иіл’и«- ° К|?,м того' силою 
Диною, яка вирішила видалити її*ИДушн1“ сУ™чці з лю- 
У дорадо _ величезнаТолова вел? ДН°' Еодної стих"- 
5убами, якими вона здатна при» ЛИКа Паща 3 м'ЦНими За це П прозвалТирГчТовиТтигромТ ХТ’ ■ 
від тигра, чийого м’яса не куштував ніхто г« ВІДМ|.НУ 
ним якостям дорадо даються високі оцінки фяН°М'4' 
вона смачна, може підтвердити й автоп ні? Що
жать її аргентінці як м’ят, и- ^их РЯАК,В« Сме
на дроті чи рожні.’ ‘ Д розпеченим вугіллям, 

приємств Кабула.
~ До радянських солдатів, взагалі 

До радянських людей, - сказав Са- 
Джан.’~~ афгаищ ставляться в 

переважній більшості дуже добре, 
бо бачать від них лише хороше 
Візьміть для прикладу мене. Кілька 
років тому я залишився без батьків. 
Разом з чотирма молодшими брата
ми потрапив до дитячого будинку в 
Джелалабаді І вже звідти мене на
правили на навчання до Радянсько
го Союзу. В Душанбе нам но лише 
дали притулок, але й вивчили ро
бітничим спеціальностям.

Борис ГАН, 
власкор АПН. г

«Дорадо безцінне багатство, яке дала нам приро
да, дар господній», — кажуть у прибережних поселен
нях. Рибалки запевняють, що витягували екземпляри по 
«двадцять п ять кіло І навіть більше». Чого тільки вони 
не^ розказують! Слава про нашу дорадо, запевняють, 
зайшла так далеко, що майже щодня ловити її сюди 
приїжджають на персональних літаках мільйонери-янкі. 
Днями побував Форд — так-так, той самий, володар 
автомобільної імперії. Правду кажуть, що кому щастить 
У грошах, щастить і в усьому Іншому! Ледве він закинув 

спінінга, як тут же витягнув велетенську дорадо — ми 
мешкаємо тут з народження, але такої красуні ще не 
бачили. І, уявіть собі, стало Форду її шкода — мільйо
нери люди чутливі, коли справа стосується тварин, — 
витягнув з кишені золоту медаль і начепив на золоту 
рибину. | кинув її назад в ріку, а нам сказав: «Хто спій
має цю нагороджену мною дорадо і на доказ цього по
каже^ присуджену їй медаль, дістане від мене королів
ським подарунок: найбільший «Форд» найостаннішої 
моделі»...

Ну і як, спіймали? «— цікавлюсь я.
■— Поки що ні... Але гляньте там, біля урвища, скіль

ки рибалок. Всі сили нині тільки на це й направлені. І ми

«Молодий комунар >

16 квітня 1988 року

БОЛГАРСЬКИЙ КАЛЕЙДОСКОПСОЛОДКЕ ЖИТТЯ
Болгарські бджолярі «підсолодили» життя спів- 

вітчизникам, вібравши минулого року 10 тисяч 335 
тонн меду — на кожного жителя по 1 тисячі 150 
кілограмів. Нині в країні одних лише членів Спіл
ки бджолярів 66,2 тисячі чоловік. Збирання ме
ду — традиційний національний промисел ще з ча
сів середньовіччя, ось чому вулик і бджолу можна 
побачити навіть на старовинній монеті Болгарської 
держави.

Сьогодні на один квадратний кілометр терито
рії країни припадає 76 бджолиних-сімей — в од
ному вулику за час зимового сезону нараховується 
20—25 тисяч бджіл, влітку — 60—80 тисяч. А ось 
іще цікаві подробиці. Для того, щоб зібрати один 
кілограм меду, бджола повинна зробити до 150 ти
сяч вильотів, за день вона здійснює їх 8—10. 
Один бджолиний рій за один медозбір пролітає 
відстань, що рівна відстані... від Землі до іМлсяця.

Н ДВІЧІ ПО ДВА
Ц Якщо судити по демографічних довідниках, 
2 близнюки з’являються на світ один раз на 80 по- 
“ логів. Так що можете собі уявити, настільки рід- 
СІ кісні випадки, коли близнюки одружуються на 
Ц близнюках... Таке трапилось недавно в південній ег Болгарії в селі Поточниця Кирджалійського ок- 
Я ру7‘2 Брати-близнюки Вергіл і Северин відсвяткували в весілля. їхні дружини — сестри-близнята Божана 
В і Сільвія. Тепер обидві молоді сім’ї живуть під 
Е одним дахом — в будинку батька братів-близнят.
(9 Люблять все однакове: обстановку кімнат, серві- Ц зи... Обидва чоловіки — водії, їхні дружини —
ц працівниці місцевої взуттєвої фабрики. І навіть 
■в відповіді, які вони давали на питання журналістів, 
У котрі спішили взяти у щасливих молодят інтерв’ю, 
® часто були однаковими. На запитання: «Чого ви 
■ ждете від цієї весни?» і Божана і Сільвія, ніяково 
Е посміхаючись, сказали: «Прильоту лелек!».

(Софія Пресс — АПН).

зараз відправляємося туди так
розмовляти... Привіт Росії! ’ Щ° Жяк нам 3

—•А вам вдалих ловів!., 
аргентінських атомних’електпосїя *^тУча>>, г-

мені доведе;

вами

ж; 
раЛ”з ”3 АЕС,

стопроцентно Чиста і рибІ°Про,4ентно чистаДЛИ^ЄМ’ хо4 
бачите, нічого з нами ’ ми '«о П пми ~ значить.Після екскурсі" зТоЛо:н|ХПЛгЯоТЬС-П! ЩОДНВ ’’
дати в їдальні при АЕС. І ледае запР°сили пообі.
один жартівник-журналіст вголОС зЛ°ЗС,лися по місцях,

— А зараз шановним колегам 3апропо«Ував: 
запропоновано продегустувати аАУДЯЧИ 3 Усь°го, буде 

. За столом виникла певна не ЯДЄ₽Н°МУ
сучТнГ^носах ЭтрвВд РЄЙ- яухн'В"ийшли ом ?озвіялася

ТРВДИЦ.ННІ а інл;кОфщ=ИиН.
Володимир РЕЗНИЧбНмо

Буенос-Айрес - Москва. «І АПН ' .
• ..-^1 *



«Мо-юдмй комунар»

16 квиля 1988 року
М Е ЗАВЖДИ визнані авторитети стають
П авторитетами для всіх - і це пр£ 

< родно. Хоча про смаки не сперечаються 
але це скоріш бажане, ніж дійсне Поо 
Смаки сперечаються - і не для ‘ того 
щоб тільки подиснутувати, а ?ому, що 
намагаються відповісти на звичайне на 
Першим погляд, питання: чому це подо 
дається мені і не подобається іншому? 

якщо відповідь на таке запитання лю 
ди знаходять, то піднімаються вище на 
бдну, хан маленьку, сходинну пізнання 

Ж У кожному жарті є частка істини, Але 
^коли ведучий телевізійної «Ранкової 

пошти» Юрій Ніколаєв кілька років то- 
му пожартував, сказавши, що виконує
ться нарешті, правда, із запізненням на

і Довге волосся 
ДО ОЧЕЙ

моменти
течій

« •* •
Полемична нотатки про деякі 
висвітлення в пресі музичних
двадцять років, заявка телеглядачів, ба
жаючих побачити в «Ранковій пошті» 
квартет «Бітлз», то істина в цьому жарті 
сам жарт відкинула далеко на задній 
план.

Так, ми побачили «Бітлз», Побачили 
ми, діти тих, хто повинен був їх побачи
ти два десятки років тому. Або хоча б 
почути.

Двадцять років тому мене ще не бу- 
^іо, Я не бачив бітловських фільмів, не 
^^итав багато з того, що про них написа

ло, н© був на їх концертах, не зустрі
чався з ними, але я слухав і слухаю за
раз їх пісні. І це спонукає мене ставити 
самому собі питання: чому про цих лю
дей, що лишили яскравий слід у музич
ній культурі, у нас мовчали? Або висмі
ювали їх?..

«Комсомольская правда». Кому, як 
не центральній молодіжній газеті, ви
світлювати все нове і цікаве, що появ
лялось і з радянській, і в західній куль
турі? І тому я почав пошуки відповіді на 
?вое запитання саме з цієї газети за 

964 рік. Не обмежувався тільки «бітла- 
^\и» — мені було цікаво: що відбувало
ся у нашій музичній культурі в той рік, 
£оли «Бітлз» почав виблискувати. Я не 
обмежувався «Бітлз» — адже все пізнає
ться в порівнянні,

...Що діялося у нас на танцмайданчи
ках в 64-му, яку музику тоді слухали?

5 березня 1964 року в «Комсомоле 
0кой правде» під рубрикою «Ритми, тан
ці, смаки» було опубліковано листа 

^часників ансамблю бального танцю 
/Московського інституту інженерів сіль
ськогосподарського виробництва, який 
Називався «Бабуся не навчить». Ось де
які уривки з цього листа:

«Ми намагалися частіше бувати в тан- 
Йювальних залах... Зали забиті були до 

раю молодими людьми, нотрі виконува
ли весь вечір безперервно один і той же 
танець. Йому немає назви, і в підручни
ках про таний не згадується. А знавці 
іменують його хто «роином» (орфографія 
оригіналу — М. М.), хто «ліпсі», хто «твіс- 
ТОм». Подібними вечорами багато хто 
Обурюється. Обурюються поганим сма- 
Ном молоді, тим, що учасники вечорів 
зовсім не знають сучасних танців, особ
ливо зарубіжних. А стрімкий потік несма
ку все повзе. З ним намагаються бороти- 
<ф. Частіше всього адміністративними 
Заходами та «протиотрутами», іноді сд- 
Лідні товариші, яні і повинні виховувати 
Смак, віддають вказівки заборонити або, 
Ч^впаки, дозволити виконувати той чи 
Інший танець...».

Як же це? Обурюються незнанням су
часних зарубіжних танців, і одночасно 
борються з «твістом», «ліпсі» і «рок- 
КОм»? Та врешті я зрозумів, що поняття 
йсумасний танець» тоді було дещо ін* 
ціим. Очевидно, що в той час на танц
майданчиках смак виховували не пісні, 

виконавці, не музика, нарешті, а «со- 
товариші».

Ще один уривок з цього ж листа:
«Як протиотрута проти шкідливих тан

ців з’являються час від часу «вечірні 
ритми», вальси різних забарвлень — 
блакитні, університетські, іспанські, «про
гулянки», «зірочки» та їм подібні... Во
ни зникають з репертуару вже без вся
ких розпоряджень... «Москвичка», «ро
сійські візерунки», «терикон», «ялинка», 
«Інфіз»... Ці танці — без майбутнього... 
Танці дуже штучні, а тому і не викли
кають симпатій у молоді».

Ось така склалася тоді обстановка —- 
сучасних танців не знали, сучасні танці 
Забороняли, «сучасні танці» називали 
Штучними. Складався якийсь музично- 
Танцювальний вакуум, навколо якого в 
1964 році і точилися суперечки.

«Комсомольская правда», 29 квітня 
1964 року, «Запрошення до танцю» —* 
стаття Ол. Азарова, викладача танців з 
Москви: Продовження розмови, початої 
в статті «Бабуся не навчить».

«...Ми замість творчих пошуків ство- 
^мо лабораторні витвори, надумані, 
^^фактно-відірвані схеми, позбавлені 
Життєвої правди і хореографічної логі
ки, пропонуємо нові способи танцювати 
давні танці і займатися перелицьову
ванням сучасних західних танців,..».

А ось що писав Ол. Азаров про сум
но нашумілий тоді «терикон»:

«Будемо прямолінійними: зробити 
американському рок-н-ролу російське 
щеплення у вигляді хвацького каблуч- 
ного притулу й присвятити його донець
ким шахтарям — ще не значить створи
ти хореографічне чудо».
^омсомольская правда», 6 вересня 

1964 р. Стаття В. Орлова «Мистецтво 
танцю»:

«...Бабуся не навчить, навіть, якщо П 
ДУ^е довго прохати. Навіть якщо вона 
відкладе в сторону в’язання і заведе свій 
старим патефон. Ну, чарльстон (нині 

знову відшумілий) вона, мабуть, покаже. 
І, мабуть, все. І онука попрямує на танц
майданчик, де товчуться в танці, якому 
немає назви, її однолітки. Танцюють, як 
правило, у нас погано і ненрасиво. Не 
вміють як слід танцювати, а тому панує 
в клубах і на верандах безладний, ме
тушливий рух, що зветься то фокстро
том, то танго, то твістом. Рідко з’являю
ться в танцзалах люди, посвячені в мис
тецтво танцю, здатні пояснити, скажімо, 
чим відрізняється танго від фокстроту... 
Частіше дають вказівни дружинники. 
Але вони при цьому виходять зовсім не 
зі знання хореографії. Що у нас зараз із 
моді? Шумів оок чи те, що у нас на танц
майданчиках, по нерозумінню, роком на
зивали, потім вихором пройшовся чарль
стон, а тепер, хочемо ми цього, чи не хо
чемо... пробиває собі дорогу твіст. На 
домашніх «дансінгах» він уже часто ха
зяїн. Поговорюють про босанову і шейк. 
Всі ці танці заборонені, чи, м’яко кажу
чи, не рекомендовані, а їх шанують. Як
що ми не можемо з тих чи інших причин 
прийняти той чи інший танець, яким за
цікавилася молодь, то треба перенонати 
її з тому, що він позбавлений сману, ба
нальний...». І далі — все в тому ж дусі.

На фоні всіх цих музичних і немузич- 
них пристрастей в «Комсомольской прав
де» з’являється «Бітлз».

5 серпня все того ж 1964 року в газеті 
надрукована стаття її лондонського ко
респондента Б. Грунова «Бітлз і компа
нія». Під заголовком набрано фрази: 
«Ділки від музики — «піклувальники» 
молоді», «Через душі до кишень» і 
«Шоу-бізнес» — знаряддя розтління».

Читач, що взяв тоді, 24 роки тому, цей 
номер газети і прочитав тільки заголо
вок і підзаголовки статті, звичайно, ви
значив зміст однозначно.

Я визначив її зміст теж судячи з цих 
виносок і теж однозначно. Багато тут 
інформації, схожої на плітки. Ця стаття, 
можливо, була однією із перших про 
«Бітлз» у нас. Газеті вірили, і ось що 
знаходили на її сторінках:

«...Спочатку про бітлів або «бітлз» (з 
маленької букви по оригіналу — М.М.), 
як називають їх по-англійськи, бо з нич
то взагалі все і почалося.

Це чотири простих робочих хлопці з 
англійського міста Ліверпуля, котрі ско
лотили кілька років тому спочатку зара
ди розваги джазовий квартет над назвою 
«Бітлз» (слово «над» — по оригіналу — 
М. М.). В брудному льоху на околиці міс
та, де розміщувався молодіжний клуб з 
вельми підходящою назвою «Печера», 
під акомпанемент трьох гітар та бараба
на вони виспівували невигадливі пісень- 
ки, часто власноруч створені...».

У цьому уривку є два цікавих момен
ти. Перший — «джазовий квартет», Ви
являється, дуже просто можна було зро
бити тоді «Бітлз» у нас джазовим квар
тетом — Англія, вона далеко, хто переві
рить, джаз то чи не джаз, а газета — ось 
вона, в руках. І другий момент. «Вони 
виспівували невигадливі пісеньки, часто 
власноруч створені» — це звучить як 
звинувачення «Бітлз» в аматорстві, диле
тантстві.

Далі думка автора зводиться до того, 
що «заволодіти монополією на грошо
вий ринок молоді стало заповітною ме
тою багатьох бізнесменів», А тут якраз 
Імпресаріо Епштейн:

«„.Співи і музика патлатих бітлів (за
ради реклами вони відпустили довге во
лосся до очей) Епштейну не подобаю
ться. Він любить і продовжує любити 
класику. Але попит молодих покупців 
та пісні «Бітлз» оіс, а платівок не було... 
Антрепренер (тобто Епштейн — М. М.) 
умовив І-Ем-Ай випустити одну платів
ку... Несподівано нова платівка «пішла», 
і притому на диво успішно. Випустили 
ще — успіх ще більший».

Як бачимо, про музику «Бітлз» ні 
слова, ніби її і не існує зовсім. Але « 
довге волосся і факт, що Епштейн від
дає перевагу все-таки класиці.

«Значить, — робив висновок читач 
64-го, — музики тут як такої немає, а 
просто чергове шоу». І газета підтверд
жує цей висновок:

«Коли бітлів запитують, у чому при
чина їх успіху.., вони звично з нерозу
мінням знизують плечима. «Не знає
мо, — говорять, — ми робимо все те, 
що і раніше, так само веселимося на 
сцені, співаємо заради жарту, розваг».

І вони, мабуть, не кривлять душею...», 
І далі:
«...Звичайно, ніякими героями сучас-

2 СПЛИВАННЯ «НАУТ1ЛУСА»
Хто не знає иаззи ле

гендарного підводного 
човна капітана Немо з 
роману Жюпя Верна! 
Знавці біології під цією 
назвою визначать голо
воногого молюска. А 
любителі сучасної музи
ки під іменем «Наутілус 
Помпіліус» упізнають 
свердловську групу, яка 
минулого року була ви
знана однією з кращих 
вітчизняних рок-груп.

У кінці 70-х у Сверд
ловскому архітектурно
му інституті познайоми
лися Дмитро Умецький 
Та Вячеслав Бутусов і ви
рішили спробувати сили 
в естраді. Почали з гри

на студентських танцю
вальних вечорах. Спочат
ку в колективу не було 
назви, а 1982 р. появило
ся перше ім’я «Алі-Баба 
і 40 розбійників». Був за
повнений перший рядок 
у дискографії. 1983 ро
ку колектив зміниз назву 
на нинішню. Було запи-

СТУДІЯ «РЕКОРД» ЗНАЙОМИТЬ

група

Назву цього колективу 
розшифровують по-різно
му. Наприклад — «Серед
ні хвилі» (волны), бо його 
записи кілька разів пере
давали саме на середніх 
радіохвилях. Або — «Се
редній вік», адже біль
шості його учасників по
над ЗО років. Та все ж ос
новною назвою музиканти 
вважають «Знову разом» 
(рос. — «Снова вместе»), 
Хоча колектив створено в 
березні минулого року, 
мого учасники знають один 
одного понад 15 років. Та й 
музичний стаж у них ве
ликий. Усі вони довгий час 
працювали в різних попу-

сано другий магнітний 
альбом «Переїзд».

Перші альбоми були 
відомі тільки у Сверд
ловску і н© викликали 
особливого хвилювання 
музичного моря. Спли
вання колективу почало
ся 1985 року з виходом 
альбому «Невидимка».

У кращих композиціях 
альбому «Невидимка» — 
«Гуд бай, Америко!», 
«Дячі, Алчі» всі побачи
ли неповторне обличчя 
нового колективу. Тріумф 
приніс групі альбом 
«Розлука» {1986 р.). Ви
сокий клас музикантів, 
неповторний голос Буту
сова, щирий і у спокій
ному філософствуванні

«Казаноям» («Навіщо ро
бити складним те, що 
простіше простого!»!, і в 
шаленстві «Купі кольору 
хакі» («Я знати не хочу 
тієї твзрюкм, котра спа
лить все небо»!, приму
шують думати. Фарби, 
якими «Наутіпіус Пом
піліус» представляє об

«с в»
лярних колективах, таких, 
як «Аракс», «Аеробус», 
«Веселі хлоп’ята».

Під час перерв між га
стролями й репетиціями в 
своїх групах музиканти 
зустрічалися, обміркову
вали різні питання, а по
декуди брали інструменти 
й придумували нові му
зичні композиції.

Перша спроба об’єдна
тися виникла в 1986 році. 
Група виступила на фес
тивалі «Рок-панорама-86», 
правда, не дуже вдало. 
Наступного року., одно
думці згуртувалися знову. 
Цього разу воші виступи
ли в стилі рок-н-ролу.

ної молоді бітли не є... Молодь часом 
приймає підсовуваний їй комерційний 
сурогат за героїв справжніх...».

Звучить похоронний марш. «Бітлз» по
ховали, поховали заживо —• далі в статті 
«бітломанію» згадують тільки в минуло
му часі: «бітломанію» витерпіли, «бітло- 
манія» минула.

В 1964-му поховати бітлів у нас було 
вигідно. Нема проблем надалі, не треба 
буде доводити, що вони «позбавлені 
смаку» і «банальні»... Стаття задала тон. 
Решту повинні були зробити «солідні то
вариші, які мали виховувати смак», та 
ще дружинники.

Але но змогли вони зробити есе, і 
з’явилися виховані на музиці «Бітлз» 

раз світу, не всім вида
дуться приємними, та зо
ни принаймні не тьмяні 
Віддаючи перевагу у 
текстах поетичним але
горіям, гротеску, уни
каючи відкритої публі
цистичності, учасники 
колективу примушують 
слухачів пройнятися ба
гатьма соціальними проб
лемами сучасності. На
приклад, у пісні «Ален 
Делон» розповідається 
історія дівчинки, котра 
живе у жахливому, по
стійно п’яному світі. 3 
єдине людське лице, 
котре бачить дитина, —- 
це наклеєна на стіну фо
тографія артиста.

Після «Розлуки» поча
лася нова епоха в істо
рії групи. Перемоги на 
рок-фестиаалях у Сверд- 
ловську з 1986—87 ро
ках, участь у культурній 
програмі пленуму Спіл
ки композиторів РРФСР 
у Ленінграді, серія кон
цертів у Ленінградсько
му будинку молоді...

У тразні минулого ро* 
ку «Наутілус» повернув-» 
ся з рок-фестиаалю «Л(- 
туаніка» (Вільнюс) лауре« 
атом. Потім були нові 
фестивалі і нові перемо
ги. Головним підсумком 
1987 року стала участь 
групи у московській рок- 
панорамі. Колектив одер
жав призи кількох мо
лодіжних організацій 8 
газет, приз за щирість і, 
головне, приз глядаць-я 
них симпатій.

На сьогодні в «Наутї- 
пусі Помпіліусі» грають? 
Вячеслав Бутусов — гіта
ра, вокал, автор частини 
композицій; Дмитро 
Умецький — бас-гітара, 
автор текстів; Олексій 
Могилевський — саксо
фон; Олексій Хоменко Й 
Віктор Комаров — кла» 
вішні; Володимир Нази
мов — ударні. Якістю 
звучання група зобов’я
зана звукорежисеру Во
лодимиру Єлізарозу. Ве
лику допомогу надаг 
групі поет, учасник 
Свердловського рок- 
клубу автор багатьом 
пісень Злля Кормильцев,

Дмитро ТКАЧЕНКО.
На фото автора -«! 

Вячеслав БУТУСОВ.

Нині в складі групи 
Юрій Титов (ударні), Єв
ген Казанцев (бас-гітара)в 
Сергій Нефьодов (клавіш
ні), Олександр Чиненкои 
(труба-вокал), Андрій Да- 
видян (вокал), Роман Амї* 
рідіс (гітара, вокал), Бо* 
рис Опенгейм (клавішні, 
художній керівник), Ка
дим Голутвін (гітара, му* 
зичний керівник). Разом з 
групою виступає автор-віи 
конавець Олексій Романов^

Група готується до за* 
пису на фірмі «Мелодія», 
до зйомок на телебаченні 
У своїх піснях мовою лі
ричного року, мовою 
рок-н-ролів, мовою музики 
учасники колективу «Зпо- 
ву разом» закликають до 
миру, до кохання.

А. ДИМОВ.

Андрій Макаревич, Борис Гребенщиков, 
та й не тільки вони. Вихованням на му
зиці «Бітлз» зараз пишається багато 
композиторів. На музиці «Бітлз», але 
аж ніяк не на териконі.

Читач може запитати: а навіщо вору-; 
шити старе? Що було, то спливло...

Відповідь на тане запитання може бу
ти тільки одна — згадувати про минуле 
треба для того, щоб не повторювати по
милок в майбутньому. Не можна відрив 
вати в наших очах музиканта від музи
ки і приладнувати всіляними способами 
до його дивацтв, слабпостей, бажань, у 
відриві від творчості. Тоді сам музикант 
зникає і зостається лише його довге во
лосся до очей або барокамера, де він 
омолоджується. І на цьому ми, читачі, 
мимоволі акцентуємо увагу... А музика 
зникає, часом навіть нами не почута.

М, МАЄВСЬКИЙ.



«Молодий комунар»

І
А КІЛЬКИ переконливих 

прикладів про шкідли
вість вживання наркотиків 
Примусило замислитись 
над своїм життям тих, хто 
сліпо схилявся перед дур
маном! І все ж наркома
нія і токсикоманія у нашій 
країні набирає темпів роз
повсюдження.

Хто вони, наркомани? 
Чи не ті, кому доля зро
била вирок жити поза су
спільством? Та чи це при
чина? А можливо, десь 
загублене зерно вихован
ня? Адже не секрет: нар
команами стають пере
важно молоді... Що спо
нукає людей ставати на 
хибний шлях? Амораль
ність, розбещеність, все
дозволеність, відсутність 
контролю з боку бать
ків — далеко не 
Причини, які ведуть 
•лочинів, самогубства.

...Пригадується розмова 
В медсестрою наркологіч
ного кабінету. Пізно вве
чері на медичне обсте
ження працівники міліції 
«оставили юнака І д’вчи- 

у, криворізьких мешкан
ців, що приїхали за нар- 
Гичною сировиною. Олег 

уже мав у цій справі 
Чималий досвід. Спочатку 
вув співучасником збуту 
Голівок маку, потім І сам 
«пробував... Заполонив 
Дурман і його подругу. 
Вчорашню школярку Оль- 
Гу К. На запитання мед
сестри, яка з болем диви
лася на завчасно постарі
ле обличчя і сиве пасмо 

всі 
ДО

волосся дівчини, наркома
ни байдуже відповідали: 
«Ми вже дорослі. У нас 
своє життя. Що хочемо, 
те й робимо. А батьки нам 
не взірець...».

МАКОВЕ
Не думав у той час 

юнак про наслідки. Ко
роткими фразами спро
стовував думку про ідеал, 
самоствердження. Безду
ховність, розкіш і само
впевненість — кредо його 
життя. Та й чи довге воно 
в нього? Бо ж якщо І зу
міють лікарі врятувати 
його, то психічне каліцтво 
супроводжуватиме весь 
час... Не задумувалася й 
Ольга: чи зможе вона ста
ти в майбутньому щасли
вою матір’ю.

Годі сподіватись, що ці 
молоді зуміють назавжди 
випірнути з дурманного 
виру. Подібні факти при
мушують замислитись: чи 
не винні в цьому ми, до
рослі? Чому залишаємо 
дітей напризволяще? Стої
мо осторонь навіть тоді, 
коли вирішується доля 
власних дітей? А як страш
но звучать слова: «Батьки 
нам не взірець

II.
У районі прояви нар

команії зафіксовано з 1980 
року. Працівники міліції 
;в основному затримува
ли жителів Кривого Рога,

Дніпропетровська, Оде
ської області. Спочатку 
отруйну речовину нарко
мани здобували безплат
но або крали. В окремих 
селах були засіяні значні 
площі маком. З 1983 року 
збут макових голівок роз
почався за гроші.

За зберігання й переве
зення наркотиків грома
дяни притягувалися до 
кримінальної відповідаль
ності.

Торік у нашому районі 
притягнуто до криміналь
ної відповідальності 5 
осіб (в основному нету
тешніх). У Капітанівці, на
приклад, загримали групу 
наркоманів з 4 мішками 
макових головок. Злочин
ці мали при собі зброю.

НІ.
Вже землю вкривали су

тінки, а гучні веселощі в 
одному з будинків по ву
лиці Тепьмана набирали 
розмаху. Ні, тут не відзна
чали день народження, не 

проводжали в армію, не 
святкували шлюб нарече
них. Хоч були там молоді 
люди, які тільки вступали 
в життя. Наркомани Сер
гій Л., Світлана Л.г Люд
мила Г. знайшли притон 
на квартирі Надії Василів
ни Скиданової, 1956 року 
народження. Бік членів 
«компанії» не перевищу- £ 
вав 20—23 років.

Працівники міліції (за 
сигналами мешканців ву- 
лиці) піймали наркоманів £ 
на гарячому. На брудній £ 
підлозі розкидані вико- & 
ристані шприци. Серед до- К. 
машнього хаосу в полоні р 
хмелю «відпочивала» на £ 
ліжку хазяйка — Надія. 
Гостей зустріла спокійно, № 
точніше — байдуже. Всі & 
Інші, налякані несподіва- 
ним візитом, поховались... 
під ліжка. І тільки після 
вимоги вилізли звідти, ЯК $ 
щури- $

Звичайно, всі вони були 
притягнуті до криміналь- 5- 
ної відповідальності. Та мс 
все ж непокоїть одне: чи 
розуміють наркомани, що £ 
відповідають зони не тіль- 
ки за себе, а й за май- £ 
бутнє? >

А. ЯВОРСЬКИЙ, £ 
старший опсруповно- <£ 
важений карного роз- & 
шуку райвідділу мі- $ 
ліції, а*

ЕмумТКї

Краще 
взнати 

болгар
і

Г. РИБАК, 
редакціїпрацівник

«Червона зірка».
Новомиргородський 
район.

Вже протягом чверті століття дружать жителі 1^ 
ровограда і Толбухіна. Студенти історичного факул^ 
тету Кіровоградського педагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна зацікавилися роботою обласного 19* 
вариства радянсько-болгарської дружби. Внрішилй 
організувати у себе на факультеті клуб інтерн а ці о* 
.вальної дружби, щоб детальніше і докладніше Озна* 
йомнтися з Болгарією, передовим досвідом болгар* 
ськнх педагогів.

Першим кроком у цьому напрямі було проведення 
науково-практичної конференції, присвяченої 110-річб» 
чю визволення Болгарії від османського іга. Студенті 
Історичного факультету К. Обженська, А. Підмогяль* 
на, Л. Сіденко підготували доповіді та повідомлення 
про історичне минуле Болгарії, зв’язки з російським 
та українським народами.

Запрошені на конференцію заступник голови 
ласного товариства радянсько-болгарської дружби 
Л. М. Глазов та перший комендант м. Пловдива Ге* 
рой Соціалістичної Праці її. Е. Адоиін розповіли лрф 
сучасні зв’язки Кіровограда з Толбухіном, про обмін 
досвідом між містами.

Студенти історичного факультету запропонуйся 
організувати клуб інтернаціональної дружби в інстЦ* 
туті. Заключним етапом в роботі конференції булб 
створення ради КІДу, до якої ввійшли кращі студеЦ* 
ти факультету, викладачі, а почесними членами клуб£ 
обрано Л. М. Глазова та І. С. Адоніна.

О. КРЯЧКО, 
студентка II курсу історичного факультету 
Кіровоградського педінституту.

ВЕСЕЛКА «ЮНОСТІ»

І

Його добре знають у нашому місті, не
зважаючи на те, що з сольними програ
мами хореографічний ансамбль «Юність» 
• педагогічного інституту виступає нечас
то. Та й не тільки в місті ходить добра 
{лава про студентський ансамбль, не тіль
ки на Кіровоградщині. «Юність» неодно
разово ставала золотим лауреатом рес
публіканських і всесоюзних конкурсів. То
му й напрошуються такі думки: про зна
мення колективу в культурному житті об
ласті, про його творче обличчя, яке, зви
чайно ж, відрізняється від творчого об
личчя «Проліска» чи «Весни».

Я називаю колективи народного танцю 
І не згадую тут «Конвалію», наприклад, чи
нший ансамбль бального танцю, хоч в 
кожному випадку йдеться про оригіналь
ність колективу. Непросто віднайти своє, 
Оригінальне. Ще важче відстоювати, вра
ховуючи, що ансамбль студентський.

Рік народження «Юності» — 1963, час, 
який тепер називають «відлигою». XX з'їзд, 
перші космічні польоти, початок демокра
тизації суспільства — ось його символи.

Ні Едуард Павлущенно, засновник і пер
ший керівник «Юності», ні перші танцю
ристи не підозрювали, створюючи ан< 
Самбль, що йому судилася саме тана доля. 
У даному випадку говорити про кінцевий 
результат взагалі не доводиться ще й то
му. що нолектив навчального закладу має 
Свою специфіку.

Однак, скільки б ми не говорили загаль
них слів, а вочевидь, молодь 80-х гідно 
Йесе естафету 60-х, тобто «Юності». Ко
роткий він танцюриста у студентському 
ансамблі. Закінчать Інститут I розлетяться? 

Це не так вже й важливо, на думку керів
ника ансамблю Б. Латишева (що змінив 
В. Босого, нинішнього художнього керів
ника «Ятрані»), та й самих учаснинів 
«Юності». До того ж не всі, закінчивши ін
ститут, поспішають розпрощатися з колек
тивом. Дехто, вже працюючи в школі, про
довжує «бігати на репетиції «Юності». Се
ред них Ігор Данилов, Сергій Ніколенно, 
Оля Соколенко. Оленсандр Мінченко. Деко
го з них того Еечора я зустріла на репети
ції...

РЕПЕТИЦІЯ
За кілька днів ансамбль мав виїхати до 

Києва для участі в урядовому концерті, 
присвяченому 100-рІччю з дня народжен
ня А. С. Макаренка. Отже, репетиція була 
майже генеральною, хоча й без оркестру. 
До речі, «Юність» — це не тільки хорео
графічний колектив, а й оркестр народ
них Інструментів, В оркестру своя про
грама, іноді з ним виступають солісти об
ласної філармонії.

Та того вечора, як вже мовилося, ор
кестру не було. Танцювали під баян. 
Скільки разів вх<е виконувались ці па! Але 
зупинятися не можна. Висока виконавська 
майстерність будується на щоденній на
пруженій праці. «Юність» вітає», «Лісору
би», «Василечки», «Рахівчанка», «Буковин
ський козак», «Гопак»... Я бачила ці танці 
під час концертних виступів «Юності», ко
ли майоріли, зеленіли, голубіли, перели
валися всіма кольора/ли веселки святкові 
вбрання танцюристів. Але й тут, на репе
тиції, враження від танцю було сильним.

Під час короткого відпочинку продовжую 
розмову з Латишевим.

— Борисе, ось ви згадували тих, хтр 
працює вчителем і продовжує танцювати 
в «Юності». Але ж це винятки!

— так. А ви поцікавтеся, хто керує тан
цювальними гуртками в школах, сільських 
клубах. Багато з них — вихованці «Юнос
ті». І ми пишаємося цим. До речі, в нашо
му колективі не тільки студенти танцюють. 
Олена Кривенко, наприклад, працює лабо
рантом в наркологічному диспансері, заоч
но вчиться в Інституті. В «Юності» вона — 
Солістка. Або Оксана Саранчук...

Про Оксану Саранчук «Молодий кому
нар» вже розповідав. Але тоді вона була 
солісткою «Проліска». Нині вона десяти
класниця, танцює в «Юності», мріє вступи
ти до педагогічного Інституту.

Немає потреби розповідати про кожно
го учасника колективу зокрема. Тож по
даємо їх груповий портрет: натхненні, ра
дісні, веселі. Багато справ у них студент
ських і турбот. Підручники, конспекти, 23- 
ЛІки, хвилювання. Як у кожного студенте 
педагогічного (І будь-якогої) вузу. Те є 
ще спільне, важливе, дороге — «Юність».

З ІСТОРІЇ
Рік 1964. На обласному огляді-конкурсі 

ансамбль зайняв перше місце.
Рік 1966. «Юність» — лауреат огляду- 

коннурсу педагогічних вузів країни.
РІК 1967. Ансамбль «Юність» демонстру

вав мистецтво українського танцю в Ту
реччині на міжнародному фестивалі на
родного танцю І етнографії. Нагородже
ний спеціальним призом жюрі за хореогра
фію.

Рік 1980. Участь ансамблю у нультурній 
програмі «Олімп|ади-80», у святі пісні І тан

цю прибалтійських республік «Гаудеамус* 
у місті Ризі.

Рік 1985. Ансамбль учасник Всесь»« 
Йього фестивалю молоді I студентів 9 

Іоскві.
Рін 1987. Концерти ансамблю в рамках 

II Всесоюзного фестивалю самодіяльної 
Народної творчості, присвяченому 70-рІччК> 
Радянської влади. Запис на реслубліканч 
ському телебаченні в передачі «Екран м0ч 
лодих». Виступи у містах Польської На« 
родноі Республіки по лінії «Супутника».

Комусь цей перелік справ «Юності» си« 
дасться сухим і необов’язковим. Мовля®, 
не цим живе ансамбль. Згодна, головне« 
Іншому. В творчості ансамблю, у тому, ЩО 
він для багатьох став необхідним, ДврУ< 
натхнення. І все-таки, підбиваючи якісь 
підсумки, не можна не згадувати пройде
не. А участь в олімпійській програмі, чй 
виступи під час Всесвітнього фестивелю--* 
це для колективу важливі віхи життя. Як 
І перша нагорода.

Перша й не остання. Колектив «ЮноД* 
ті» із тих, хто викликає у кіровоградці0 
почуття гордості за свій край. Зустрічі і 
ним чекають не тільки давні шанувальни* 
ки, а й ті, хто донедавна про «Юність» ні* 
чого не знав.

Танець «Юності» заворожує, приму/ / 
ножного з нас відкривати душу 
красі. З нетерпінням чекаємо на нову про
граму ансамблю «Цвіт папороті» на тЄГк‘ 
народних купальських ігор, яку колекти 
готує до 22 нвітня, дня народження Воло
димира Ілліча Леніна.

В. ЛЕВОЧКО.



«Молодий комунар»
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18 КВІТНЯ

ф ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 
Футбольний огляд. 9 05— 

^■Телефільм «Життя Клима 
^^Самгіна». 11 серія. 10.20 — 

Мультфільм. 10.40 — Нови
ни. 15 ЗО - НОВИНИ. 15.45 — 
ДО міжнародного Дня Охо
рони пам’ятників. доїС теле
фільми, 16 15 - Співає НІ- 
Дерій Алієв. 16.45 — НовИ- 

Мультф ІЛЬМИ.

17.20 — «Я, ти і які ми ра
зом». Про зустріч педагогів- 
макаренківців з вихованця
ми московських дитячих бу
динків 18,05 — «Зімбабве — 
восьмий рік незалежності». 
Теленарис. 18.25 ~ 
ни поезії. 18.30 — 
помри. 19.05 —
Про досвід роботи 
мирського тракторного 
воду в умовах 
мання. 19.35 — 
світі. 
21.00

■ Хвили- 
Мелодії 

«Пульс». 
Влади- 

за- 
держприй- 

•------ Сьогодні у
19.55 — Валет, балет... 

«Час». 21.40 —Про-

жектор перебудови. 21.50 — 
Телефільм. «Життя Клима 
Самгіна», 11 серія. 23.05 —* 
Сьогодні у світі. 23.15 —
Антологія короткого опові
дання. А. Платонов. «На 
рі туманної юності*.

30«

е УТ
18.30 — Новини. 16.45 

Срібний дзвіночок. 17.05 
♦Колектив і п’ятирічка*.

— Концерт. 17.55 —
школярів. «Варіант/.

♦ День за днем». (І£1-18.30

1

ровоград). ------ «Мода,
мода, мода...», (Кіровоград). 
19.00 —і Актуальна камера.
19.45 — Телеспортарена. 
20.15 — Час рішень — час 
дій. Меблі в нашому домі.
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50— 
«Все про кіно». 23.00 — Ве
чірній вісник.

красне й загадкове», 
у к о во - попу ля рн и й ф 1 л ьм.
8.35, 9.35 — Історія. 8 кл. 
9.05, 11.10 — Італійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ. 
В. Маяковський. «Володимир 
Ілліч Ленін». 10.35, 11.40 — 
Історія. 5 кл. 11.00 — «Мій 
Федотов». Науково-популяр
ний фільм. 12.05 — Фільм 
«Тривожна неділя». 13.30 — 
«Міста 1 роки». Док. теле
фільм. 14.00 — Новини.
14.05 — Фільм «За даними 
карного розшуку...». 18.00 —

Новини. 18.15 — Служу Ра
дянському Союзу! І9.І5 —’ 
Граб духовий оркестр «Гелі
кон». 19.30 — Футбольний 
огляд. 20.00 — Вечірня каз
ка, 20.15 — Міжнародна па
норама. 21.00 — «Час». 21.40 
— Прожектор перебудови. 
21.50 — До Міжнародного 
дня охорони пам’ятників. 
Екран документального філь
му «Розмови з реставрато
ром Олександром Поповим*; 
22.40 — Новини. 22.50 —‘1
Ранкова пошта (повтор).

• ЦТ (II програма)
8.00 —- Гімнастика. 8.16*-’ 

Навчальна програма. «Пр$-

19 КВІТНЯ

• ЦТ (І програма)

/

6.30 — «120 хвилин».
5— Я. ти 1 всі ми разом.
от Телефільм «Життя 
ма Самгіна». 1* 1 12_
11.45 — Новини. 15.30 —Но
вини. 15.40 — Програма Кал
мицької студії телебачення.

.^18.25 — Новини. 16.30—Грає
$ Климов (скрипка). 17.00 

Мультфільми. 17.30 —Док.
Телефільм. 18.30 — Назгютріч

8.35
9.20

--------- Клн- 
11 і 12 серії.

Х!Х Всесоюзній партійній 
конференції. «Вчимося де
мократії». Кооперація як 
одна із форм радянської 
демократії, 19.00 — Сьогод
ні у світі. 19.20 — Фільм 
«Зберегти місто». 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Теле
фільм «Життя Клима Самгі
на». 12 серія. 23.00 — Сьо
годні у світі. 23.10 -- «Засте
реження». Про розповсюд
ження неомістичних сект і 
вірувань на Заході.

© УТ
9.00 — Новини. 9.25 

Доброго вам здоров'я. 9.55—’ 
«Все про кіно». 11.05 —
«Наука і час». 11.35 — Но
вини. 16.30 — Новини. 17.00 
— «Сузір’я». Інтернаціональ
ні зв’язки письменників Бу
ковини. 17.45 — «Горизон
ти кооперації». Обговорення 
проекту Закону «Про коопе
рацію в СРСР». 18.00 —
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — Тележурнал «Дже
рела». (Кіровоград). 19.00 —

Актуальна камера. 19.35 — 
О. Петрашкевич. «Змова». 
Вистава. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Продовження 
вистави «Змова». 22.50 —
Вечірній вісник. 23.15 —
С. Рахманінов. Три росій
ські народні пісні.

О ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.13— 

Навчальна програма. «Увага, 
шестилітки». 8.35, 9.35 —
Природознавство. Весняні

гості. 8.55 — «Репіц малює 
Толстого». Науково-популяр
ний фільм. 9.05 — Французь
ка мова. 1 рік навчання. 9.55
— «Знову в Країні геомет
рії». Науково-популярний 
фільм. 10.05 — Учням С1ІТУ. 
Естетичне виховання. 10.35, 
11.35 — Музика. 1 кл. 11.05
— Французька мова. 2 рік 
навчання. 12.05 — Телефільм 
«Репутація». 13.15 — Док. 
фільм. 13,40 — Співає В. Про- 
кушева. 14.05 — Новини. 
14.10 — Денний сеанс по
вторного телефільму «Крах

інженера Гаріна». 1 серія. 
18.00 — Новини. 18.15 —!
Ритмічна гімнастика. 18.45— 
«...До шістнадцяти і старші». 
19.30 — Музичний кіоск, 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— «Східний Сибіре. Кіно» 
журнал. 20.30 — «Для всіхі 
для кожного». Про пробле
ми пологових будинків у 
Воронежі. 21.00 — «Час». 
21.40 — Прожектор перебу* 
дови. 21.50 — «Пісні твої І 
мої». XI Всеросійський кон
курс патріотичної музики у 
м. Іванові. 22.40 — Док. те
лефільм. 23.35 — Новини.

20 КВІТНЯ
• ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 
— Фільм «Зберегти місто». 
10.10 — Новини. 10.15 —
Телефільм «Життя Клима 
Самгіна». 12 і 13 серії. 15.30

Новини. 15.45 — Здрастуй, 
Музико! 16.30 — Як ми від- 
Дочибавмо. 17,00 — Новини. 
17.05 — «П’ятирічка: діла і 
Люди». Док. телефільми. 
18.00' — «...До шістнадцяти і 
ст арш і». 18.45—М ул ьтф і л ьм. 
І9Ф0 — О. Тактакідівілі. «З 
пірзго Цеостелі». Сюїта для

21 КВІТНЯ

ф ЦТ (І програма)
А^6.30 — «120 хвилин». 

«Згадуючи Ілліча».
^)2льм. 9.3'5 — Новини.

8.35 
Док.
9.40___ ___ Новини.

Телефільм «Життя Клима 
Самгіна». 13 1 14 серії. 15.30 
т- Новини. 15.45 — «Діла і 
(Турботи агропрому». Док. 
Ї»Ільми 16.15 — Новини.

6.20 — Програма Сверд- 
Йовеької студії телебачення.
17.35 — Фільм — дітям.
«Операція «Скрипковий фут- 

солістів, хору, двох арф 1 
литавр. 19.40 — Сьогодні у 
світі. 20.00 — Док. фільм 
«Згадуючи Ілліча». 21.00 — 
«Час». 21.40 ~ Прожектор 
перебудови. 21.50 — Теле
фільм «Життя Клима Самгі- 
на». 13 серія. 23.05 — Сьо
годні у світі, 23.15 — Дійові 
особи.
© УТ

9.00 — Новини. 9.15 —’
Телефільм «Народжені літа
ти». 9.35 — Творчість мо
лоди?:. Композитори Харко
ва. 10.35 — Шкільний екран. 
10 клас. Основи інформати

ляр». (НДР). 18.50 — Сьогод
ні у світі. 19.10 — Фільм 
«Шосте липпч». 21.00—«"Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Телефільм 
«Життя Клима Самгіна». 14 
серія. 23.15 — Сьогодні у 
світі. 23.25 — «Візьмемось 
за руки, друзі». Вечір автор
ської пісні.

• ут
9.00 — Новини. 9.15—Для 

дітей. С. ГІрокоф’єв. «Попе
люшка». Балетна вистава. 

ки і обчислювальної техні
ки. 11.05 — Оперна музика.
11.40 — Шкільний екран. 
9 клас. Українська літерату
ра. 12.10 — Новини. 16.20 — 
Новини. 16.40 — Срібний 
дзвіночок. 17.00 — На допо
могу школі. «Ленінське чи
тання — трилогія М. Погоді- 
на, «Правда». О. Корнійчука.
17.30 — «Агропром: пробле
ми і пошуки». 13.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.10 
— Концерт духової музики. 
Духовий оркестр Кіровоград
ського музичного училища. 
(Кіровоград). 18.30 — «Від 
мелодії до мелодії». Концерт.

11.20—Док. телефільм «Гроз
ний',. Ц.40 — Шкільний ек
ран. 9 клас. Російська літе
ратура. 12.10 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 —Сріб
ний дзвіночок. 17.00 — На 
допомогу школі. Історія. 
«Ульянови на Україні». 17.35 
— Республіканська фізико- 
математична школа. 18.05— 
«Народні таланти*. Концерт 
самодіяльного інструмен
тального ансамблю будинку 
культури шахти «Світлопіль- 
ська» міста Олександрії. (Кі
ровоград на Республікан
ське телебачення). І8.30 —

19.00 — Актуальна камера.
19.35 — До XIX Всесоюзної 
конференції КПРС. «Звіримо 
час». В парторганізаціях За
порізької області. 20.05 —
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Сокіл» — «Хімік». 3-й пе
ріод. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40— 
Прожектор перебудови, 21.50
— «Відеомлин». Музична 
розважальна програма. 22.55
— Вечірній вісник. 23.20 — 
Музичний монітор. Концерт 
анрамблю танцю Росії.
О ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—

Актуальна камера. 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
♦ Динамо» (Київ) — «Торпе
до». В перерві — «День за 
днем». (Кіровоград). 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Моло
діжна студія «Гарт». 23.20— 
Новини. 23.35 — Відповіді на 
запитання глядачів. ♦Субот
ні зустрічі».

О ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Навчальна програма. «...Іми 

Навчальна програма. «Берег 
милий для мене». Науково- 
популярний фільм. 8.35, 9.35
— Фізика. 8 кл. 9.05 — Ні
мецька мова. 1 рік навчан
ня. 10.05 — Учням СПТУ. 
Фізика. 10.35, 11.35 —- Істо
рія. 9 кл. 11.05 — Німецька 
мова. 2 рік навчання. 12.05
— Грають В. Касаткін (сак
софон) та А. Чернишов (фор
тепіано). 12.30 — Док. теле
фільми. 13.35 — «Пори ро
ку». Концерт дитячої ху
дожньої самодіяльності. 14.10
— Новини. 14.15 — Денний

перевернемо Росію. ...Уль- 
янов». Науково-популярний 
фільм. 8.35, 9.35 — Загальна 
біологія. 10 кл. 9.03 — Іспан
ська мова. 1 рік навчання. 
10.05 — Учням СПТУ. Фізи
ка. 10.35, 11.35 — Етика і
психологія сімейного життя. 
Виховання дітей у сім’ї. 11.05 
— Іспанська мова. 2 рік на
вчання. 12.05 — «Далеке 
близьке». Док. телефільми.
13.15 — «Уклін учителю». 
Фільм-концерт. 14.20 — Но
вини. 14.25 — Денним сеанс 

повторного телефільму «Крах

сеанс повторного телефіль
му. «Крах інженера Гаріна». 
2 серія. 18.00 — Новини,
18.15 — «Іван Федоров, дру-і 
кар москвітін». Док. фільм. 
18.26 — За безпеку руху.
18.30 — Хокей. Чемпіонат 
СРСР. «Крила Рад» — «Ди
намо» (Москва). У перерві—! 
19.50 — Вечірня казка. 20.40 
— Якщо хочеш бути ЗДОРЙ4 
вим. Загартування. 21.00 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Грають 
учні Г. Нейгауза. 23.45 —!
Новини.

інженера Гаріна». З серія. 
18.00 — Новини. 18.15 —!
Лауреати Міжнародного кош 
курсу ім. П. ЧаЙковського. 
Співає К. Лісовський. 18.45
— Ритмічна гімнастика. 19.15
— Хокей. Чемпіонат СРСР. 
ЦСКА — «Спартак». 2 і 3 пе
ріоди. У перерві — 19.50 —’ 
Вечірня казка. 20.45 — Як
що ХОЧеШ буТИ ЗДОРОВИМ; 
Загартування. 21.00 — «Час»; 
21.40—Прожектор перебудо
ви. 21.50 —Футбол. Чемпіонату 
СРСР. «Динамо» (Київ) —' 
«Торпедо». У перерві —
22.35 — Новими.
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22 КВІТНЯ
• ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 
«- Фільм «Шосте липня». 
10.25 — Новини 10.30—Те
лефільм «Життя Клима Сам
гіна». 14 серія. 15.30 — Но
вини. 15.45 — «Чого і чому?». 
Передача для дітей. 16.15 — 
Хвилини поезії. 16.20 —
О Глаз-нов. Симфонія № 5.

16.55 — Урочисте засідання 
і концерт, присвячені 118 й 
річниці з дня народження 
В. I. Леніна. Трансляція з 
Кремлівського Палацу з’їздів. 
По закінченні — «В. І. Ле
нін. Сторінки життя». Кіно- 
докуманти. 21.00 — «Час». 
21.50 — «Шопеніана Свято
слава Ріхтера». Фільм-кон
церт. 22.45 — «Погляд».
В е ч і р ня інформація но - м у зич
на програма.

О УТ
9.00 — Новини. 9.10—Док. 

телефільм. «Від Симбірська 
до Ульяновська». 9.40—Кон
церт. 10.35 — Шкільний ек
ран. 9 клас. Фізика. 11.05— 
Доля Чорноморського бере
га. 11.55 — Новини. 12.05— 
Молодіжна студія «Гарт». 
16.00 — Новини. 16.25 —
«Сонячне коло». 16.55 —
Урочисті збори, присвячені 
118 й річниці з дня народ-

ження В. I. Леніна. Концерт. 
Трансляція з Палацу куль
тури «Україна». В перерві— 
Актуальна камера. 29.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.50 — «Ленініана 
XX століття». Ігор Шведов.
♦ Зоряна година». 23.00 — Но
вини. 23.15 — Співає народ
ний артист УРСР В. Зінкешіч.

• ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Навчальна програма. «Вега» 
повідомляє...». Науково-попу
лярний фільм. 8.35, 9.40—Іс
торія. 4 кл. 9.05 —Док. Фільм. 
9.10—Англійська мова. 1 рік 
навчання. 10.05 — Учням 
СГІТУ. Історія. Ленінський 
план ГОЕЛРО. 10.35. 11.35 — 
Музика в житті В. І. Леніна. 
1І.05 — Англійська мова. 2 
рік навчання. 12.05 — Теле
фільм «Пливи, кораблик».
13.15 — «Дорослі і діти». Док. 
телефільми. 14 05 — Новини.

14.10 — Денний сеанс по
вторного телефільму «Крах 
інженера Гаріна». 4 серія. 
18.00 — Новини. 18.15 —!
Сільська година. 19.15 —’
Док. фільм. 19.45 — Грав 
оркестр духових інстру
ментів Великого театру 
СРСР. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Художня г1м-< 
настика. Чемпіонат СРСР. 
21.00 — «Час». 21.50 —Фільм 
«Скакав козак через доли
ну». 23.20 — Новини.
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Л 23 КВІТНЯ
• ЦТ (І програма)

0.30 — «120 хвилин». 8.35 
«Чого і чому?». Передача 

Для дітей. 0.05 — «Револю
ціонер. Вчений». Поет. Док. 
фільм Про життя і ДІЯЛЬНІСТЬ 
Г. М. Кржижановського. 9.30 
— Міжнародний фестиваль 
телепрограм народної твор
чості «Веселка». 10.10 —
Рух без небезпеки. 10.40 — 
С. Прокоф єв. Класична сим
фонія. 1100 — Батьківський 
день — субота. 12.25 — До 
Всесвітнього дня поріднених 
міст. «Мровд-йни дружби». 

Виступ художніх колективів 
міст-побратимів. 12.55 — У 
країнах соціалізму. 13.25 — 
Для всіх 1 для кожного. 14.30
— Новини. 14.40 — «Це бу
ло поранене сеоце». М. Не- 
красов — Ф. Достоєвський.
15.30 — Мультфільми. 16.05
— Концерт ансамблю народ
ної музики «Свята» Білору
ської філармонії. 16.15 —
Зустріч у Концертній студії 
Останкїно з міністром охо
рони здоров’я СРСР. акаде
міком Є. I. Пазовим. 17 45— 
Спортивна розминка. 17.50 — 
Новини. 17.55 — Вас запро
шує Вячеслав Малежик. 
19.00 — СРСР — ГПІР* яо но

вих горизонтів. 21.00—«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «У суботу вве
чері». «Пишемо мемуари...», 
23.20 — До і після опівночі

© ут
9.00 — Новини. 9.20 —

Ритмічна гімнастика. 9.50— 
«На хвилі дружби». 10.40 — 
На дорогах республіки. По
года. 10.45 — Живе слово. 
Культура української мови.
11.15 — Художня панорама. 
Художник В. Жданіок. 12.15 
— Фільм-концерт «Жайво
ронки, прилітайте». 12.55 — 
Новини. 13.10 — Доброго

вам здоров’я. 13.40 — КІно- 
програма. «Дивовижний світ 
природи». 14.20 — Співають 
1 танцюють діти. 15.00 —
«Суботні зустрічі». 16.30 — 
Художній <Ьільм «Одружен
ня». 18.05 — Скарби музеїв 
України 18.20 — Естрадні 
мелодії. 18.35 — Сатиричний 
об’єктив. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — «Земля моя». 
Комплекс — Дунай—Дні про. 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — 
Худ. фільм «Віч-на-віч». 1 се
рія. 22.50 — Вечірній вісник.
23.15 — Худ. фільм «Віч-на 
піч». 2 серія.

О ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Програма «Думка». Телеогляд 
«Перспектива». 9.05 — Теле
візійний театральний абоне
мент. А. Чехов. «Три сестри». 
10.05 — Релігія I політика.
10.35 — «Ерудит». Науково- 
популярні фільми. 11.25 —
Перебудова і право. 11.40 — 
У світі тварин. 12.45 — Фі
лософські бесіди. Буття І 
природа. 13.30 — Домашня 
ак^.емія. 14.00 — Науково- 
популярний фільм ♦Подвиг 
Кяпод’зітгя». 1 4 ПО — Новато

ри і консерватори. 15.00 —‘ 
Спортивна гімнастика. Чем
піонат СРСР. 16.00 — «Муч 
зика в ефірі». У перерві —1 
Реклама. 17.55 — Фільм
«Орлине пір’я». 19.15 -З 
«Естафета». Фізкультурно«* 
спортивна програма. 20.00—’ 
Вечірня казка. 20.15 — «Ес-> 
тафета». Фізкультурно-спор
тивна програма. 21.00 —'
«Час». 21,40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Фільм 
«26 бакинських комісарів»,
23.35 — Новини, 23.45 —4
Регбі. Чемпіонат Європи. 
Збірна СРСР — збірна Іспа
нії.

неділя
24 КВІТНЯ

• ЦТ (І програма)
8.00 -т- Новини. 8.15 —

Ритмічна гімнастика. 9.00 — 
«Я люблю тебе, життя». Те
левізійний фотоконкурс. 9.15 
•у Тиране «Спортлото». 9.30 

гдильннк. 10.00 — Слу- 
гданському Союзу! 11.00 

/^шюва пошта. 11.30 — 
Клуб мандрівників. 12.30 — 
Музичний кіоск. 13.00 —
Сільська година. 14.00 —
Науково популярний фільм 
«Подвиг Карамзіна». 14.25— 

Співає і танцює молодість.
14.40 — Хвилини поезії. 
14.45 — На прохання цляда 
чів. Телевізійний науково- 
популярний фільм «Життя 
на Землі». (Англія). 8 серія 
«Володарі повітря», 15.40— 
В гостях у казки. «Розумні 
речі». Телефільм. 1 І 2 серії 
18.00 — Міжнародна панора 
ма. 18.45 — Недільний кіно 
зал Мультфільм. Док. теле 
фільм. 19.25 — Фільм «Па- 
цани». 2100 — «Час» 21.40 
— Клуб любителів опери
22.40 — Новини 22.50 —Фут
больний огляд.

© УТ
9.00 — Новини. 9.15—Рит 

мічна гімнастика. 9.45 — Кі 
ноекран ДАІ. Погода. 9.50— 
М. Горький. «Старий». Теле- 
виставл. В перерві — Нови 
пи. 12.35 — Концерт. 13.35— 
Худ. Фільм «Принц і жеб
рак». 14.55 — Село і люди 
15.25 — «Вії нам писали»
15 55 — Кіноанонс. Погода.
16 00 — Морська слава Віт
чизни. 17.00 — Програма
«Братерство» 18.00 — Мульт
фільм на замовлення. 19.00
— Актуальна» камера. 19.35
— Телетурнір «Сонячні клар

нети». Самодіяльні художні 
колективи Тернопільської 
області. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прем’єра відеофіль- 
му «На шляху до відрод
ження». Чорнобильська хро
ніка. 22.30—Концерт естрад
но симфонічного оркестру 
Українського телебачення і 
радіо 23.05 — Вечірній віс 
шш,
• ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай!
8.15 — Програма «Думка*. 
«Скільки коштує пейзаж?».

Науково популярний фільм
8.35 — «Портрети». М. Го 
голь 9.35 — Основи еконо 
мічних знань. Тележурнал 
«Агро». 10.10 — Російська 
мова. 10.40 — «В об’єктиві — 
тварини». ♦Восьминіг». На
уково популярний (|)ІЛЬМ. 
11.00 — Наука теорія, екс 
перимент. праіггика 11 ЗО — 
Клуб мандрівників. 12.30— 
Чорнобиль: роздуми про
майбутнє. 13.05 — «Держав
ний кордон». Художній те
лефільм. Фільм 3. «Східний 
ріубіж». 1 і 2 серії. 15.30 — 
Док. телефільм. 16.00 — 

«Раймонд Паулс представ
ляє...». Естрадна програма 
за участю Л. Вайкуле. 16.30
— Художня гімнастика. Чем
піонат СРСР. 17.30 — «Анна 
Павлова». Док. фільм 1Э 
циклу «Вітчизни рідні іме
на». 17.55 — Телевізійний 
музичний абонемент. Г. Ней- 
гауз і його учні. 19.15 —*
«Дійові особи». Передача І. 
20.00 — Вечірня казка. 20.16
— «Дійові особи». Переда
ча 2. 21.00 — «Час» 21.40-*! 
Фільм «Моя маленька дрУЧ 
жина». 23.00 — Новини,



«Молодий комунар»

16 квітня 1988 року

6И ЗАМОВЛЯЛИ е
а ПІСНЮ .

а
■
□

Александр •
РОЗЕНБАУМ •

•а
□ ВАЛЫ-БОСТОН •

На ковре из желтых ®

о листьев
В платьице простом

ІКйІ ГРАМІВ вершко- 
іиУвого масла або 

маргарину, 2/3 склянки 
цукру, 1/2 чайні ложки 
соди, погашеної оцтом, 
З яйця, 1 склянка бо
рошна, ретельно пере
мішати. В теплу сково-

Торт «Пташине молоко» 
рідку або тортівпицю, 
змащену маслом і поси
лану манною крупоїр, 
вилити тісто і випікати 
в духовці. Торт вийняту, 
дати прохолойути, роз-

ріватм поперек, перемас
тити кремом.

Крем: 8 1 склянки мо
лока і 2 столових ложок 
манної крупи вварити

густу кашу, охолодити, 
додати 300 грамів верш-г« 
Нового масла 8 банкою 
згущеного молоку, 2/3 Ьл 
склянками цукру, все^І 
перемішати, вбити др 
ла, щоб крем був 
нйм.

а

Из подаренного ветром 
крепдешина 

Танцевала в подворотне 
осень вальс-бостон. 

Отлетал теплый день. 
И хрипло пел саксофон 
И со всей округи люди 

приходили к нам, 
И со всех окрестных 
крыш слетались птицы, 

Танцовщице золотой 
захлопав крыльями... 

Как давно, как давно 
звучала музыка там'. 

Как часто вижу я сон, 
Мой удивительный сон 
В котором осень нам 

танцует вальс-бостон!
Там листья падают вниз 
Пластинки крутится диен 
«Не уходи, побудь 

мной, ты—мой 
каприз...», 

от наслажденья 
забыв,

со

□

Опьянев 
О годах 
Старый дом, давно 

влюбленный в свою 
юность, 

Всеми стенами качался 
окна отворив, 

И всем тем, кто в не/.* 
жил, 

Он это чудо дарил. 
А когда затихли звукр 

в сумраке ночном—
Все имеет свой конеь 

свое начало — 
Загрустив, всплакнула 

осень маленьким 
дождем.. 

Ах, как жаль, как хорой ' 
было в нем!

Я часто вижу мой сон 
Мой удивительный СО’- 
В котором осень нам 

танцует вальс-бостон.
Там листья падают вниз 
Пластинки крутится диск 
«Не уходи, побудь 

со мной, ты — мой 
каприз...» 

Как часто вижу я сон. 
Мой удивительный сон. 
В котором осень нам 

танцует вальс-бостон.

КРОСВОРД 
по

1. Стяг, 
вої зорі 
логії. 8. 
людини, 
сьиий папуга. 13. 
мий радянський 
нин. 14. Радянський фі- 
зин, академік. 15. Порту 
Франції. 16. Переконан
ня, погляди, основи сві
тогляду. 18. Видошукач. 
20. Дорогоцінний камінь. 
22. Зворотний бік медалі, 
монети. 23. Рослина ро
дини хрестоцвітних.
25. Хімічний елемент. 
27. Відображення власти
востей предметів органа
ми людини. 28. Найвище 
вчене звання в СРСР. 
29. Популярний україн
ський естрадний співак. 
32. Автор рок-опери «Юно 
на» і «Авось». 34. Винс 
навець головної ролі 
фільмі «Сільський детек
тив». 35. Плід. 37. Львів
ське кондитерське ви
робниче об’єднання.
39. Другорядний член ре
чення. 41. Знак нагороди 
у дореволюційній Росії. 
44. Міра об’єму і місткос
ті сипких тіл. 46. Радян
ський конструктор ракет
них двигунів. 47. " 
посудина. 48.
49. Французький 
менник-гуманіст 
Відродження, 50. 
японських комуністів. 
51. Форма рельєфу. 52. Не- 
велине самохідне судно.

ПО ВЕРТИКАЛІ 
реведення твердої 
вини е рідний стан. 2. Ди 

0 пломатичний ранг 3. Лі
ва притона Міссісіпі. 
5.Болгарський письмен-
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ДОРОГА УВАГА
Кохання — незбагненна 

сила,
Тут свій комплект чеснот 

і прав: 
Вона за нього штраф 

платила, 
Бо з клумби квіти 

дарував.
Анатолій ПАСТЕРНАК.

о

О

ГОРИЗОНТАЛІ:
4. Богиня ранно- 
в римській міфо- 
Сунупність слів 

12. Американ- 
Відо- 

розвід-

Велика 
Напій, 
пись- 

епохи 
Газета

1. Пе
гэечо-

терського балансу. ЗО. Ук
раїнський живописець- 
передвинчник. 31. Вид на
роднопісенної творчості. 
32. Збір даних про про- 
тивника. 33. Порт у Фін
ській затоці. 36. Злочин, 
що полягає в умисному 
приниженні честі й гід
ності особи. 37. Вершина 
в Судетах. 38. Прилад для 
вимірювання глибини во
дойм. 40. Творець першо
го в Росії «цивільного» 
дирижабля. 42. Суцільно 
засклений Еиступ у стіні 
будинку. 43. Давньогрець-

ним і громадський діяч.
6. Форма відображення 
дійсності в мистецтві.
7. Швидкий темп в музи
ці. 8. Частина слова.
9. Форма, ведення бойо
вих дій. Ю. Штат в центрі 
США. 11. Річка у Волин
ській області. 17. Герой 
вірменського епосу.
19. Одна з трьох світових 
релігій. 20. Актор, заслу
жений артист УРСР.
21. Російська радянська 
співачка, герой Праці.
22. Перепис населення в
Росії XVIII —XIX століть. ... .
24. Козацький полковник, на назва Дністра. 44. Дов- 
голова посольства до ро- гий чотириколісний с:.з. 
сійського уряду в 1653 45. Вид графіки,
році. 25. Комахоїдний 
птах. 26. Частина бухгал-

гий чотириколісний віз.

Склав В. МАНОЙЛЕНКО.

Для тих.
хто в’яже

Узор «Зигзага

Кількість петель нрат-^л 
на 6 плюс 2 крайні.

1 ряд — *3 петлі ли- □ 
цьовою, 1 накид, о пет- р-т 
лі разом лицьовою, 1 на-«=Л 
кид*, остання петля ли-Г* 
цьовою (крайня).

2 ряд — петлі виво
рітні.

3 ряд — 1 петля ли
цьова, *1 накид, 8 петлі 
разом лицьовою, 1 накид, 
З петлі лицьові“', остан
ня петля лицьова (край
ня).

4 ряд — петлі лицьові.
Повторювати в 1-го 

ряду.

Узор «Ажурні діагоналі»

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД 
«ОЛІМПІЙСЬКИЙ».

ЗА 9 КВІТНЯ
Г?О ГОРИЗОНТАЛІ. 5 Пі

рует. 6 Лондон. 9. Факел. 
11. ~ *“ 
15. 
19.

Тодес. 12. Слаломіст. 
Реприз.
Піфагср

18. Сектор.
20. Касна.

9 с О О

ВМІЩЕНИЙ в «мк»

21.
26.
31.
34.
36.

е • © ® а

БУЛИ Й МИ КОЛИСЬ 
РИСАКАМИ...

ЗО років тому знаме
нитий кінь Пржеаальсько-

Миттєвості весни.

Нурмі. ' 23. Команда.
Кснпіт. 27. Діоптр. 
МедЕєдцсв. 33. Ривон.
Нзбіс. 35. Футбол. 
Ирутов.

© ® Є © Э О
го щез із рідних азіат
ських степів. На сьогодні 
в зоопарках світу набе
реться ледве чотири 
сотні цих диких тварин. 
Але ось новина: із ра
дянського заповідника 
Асканія-Нова кілька ко
ней доставлено до Ве
ликого Гобійського запо- 
віднике (Монголія), де 
вони спробують жити на 
волі.

ЧОМУ НЕ ВИДНО 
БЕЛЬМОНДО?

Це питає наш глядач, 
зауваживши, що не по-

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Лі
дер. 2. Медаль. 3. ^Томіст. 
4. Молот. 7. 
8. Петров. 10. 
13. Дистанція. 
манія. 16.
17. «Торнадо», 
чин. 24. Атлет. 25.
28. Період. 29. 
ЗО. «Форум». 32.

Тандем. 
Гонка. 

14. Цере- 
Філатов. 
22. Кол- 

Стадій. 
Рефері. 
Галоп.

® о ® Q Ö 0 о е
являється нових фільмів 
із участю відомого 
французького артиста. А 
Жан-Псль Бельмондо по
дався... у театр, куди 
повернувся після 28-річ- 
ної перерви.

Майже рік він із успі
хом виступав у головній 
ролі спектаклю «Кін» за 
п’єсою О. Дюма (поста
новка Р. Оссейна). Нині 
артист готується до ви
стави «Сірано», якій теж 
пророкують глядацьке 
визнання.

О Дорогі кіровоградці! 
Хореографічний ансамбль 
«Пролісок» запрошує вас 
па добродійні концерти, які 
відбудуться 16 і 17 квітня в 
приміщенні українського му
зично-драматичного театру 
імені М. Л. Кропивницькогд. 
Хто не встигне побувати нф 
концерті сьогодні о 19 годи
ні, може зробити це завтра 
о 13.00 або 17-й годині.

О Любителів фортепіан
ної музики запрошуємо на 
концерт піаніста Юрія Шус
тера (абонемент № 1), який 
відбудеться сьогодні, 16 квіт
ня о 19 год. ЗО хв. в актово
му залі музичного училища. 
6 програмі концерту 
фортепіанні твори Гайдна, 
Гранадоса, Гавриліна та ін
ших композиторів.
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Кількість петель крат- 
на 4 плюс 1.

1 ряд — 1 петля ли- ГП 
иьова, *1 накид, 2 петлі 
разом лицьовою, 2 петлі 
лицьові*.

2 ряд — петлі внво- 
рітні.

3 ряд — 2 петлі лицьо- 
ві, *1 накид, .2 петлі ра- 
зом лицьовою, 2 петлі [А 
лицьові*.

4 ряд — як 2-й.
5-й ряд — 3 петлі ли- Е1 

цьові, *1 накид, 2 петлі 
разом лицьовою, 2 петлі £3 
лицьові*.

6 ряд — як 2-й.
Повторювати 8 1-горя- □

Г")

О Сьогодні о 19 год. ЗОхр, 
у приміщенні обласної 
лармонії виступає ансамбД 
«Зоряли» (солістка Антоні- 
на Червінська, художній ке
рівник народний артист 
УРСР А. Кривохижа). На
ші «Зоряни» виступають 
вдома пе так часто. Кірово
градці, ви маєте приємну 
пагоду познайомитися з нб- 
вою фольклорною програ
мою колективу.

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украины. 

Ня украинском языке.

Узор «Плетенка».

Кількість петель крат
на 6 плюс 1.

1 ряд — *4 петлі виво
рітні, 2 петлі лицьові*.

2 ряд —- в’язати за 
узором: лицьові лицьови
ми, виворітні — виворіт
ними.

3 ряд — за узором.
4 ряд — за узором.
5 ряд — 1 петля виво

рітна, *2 петлі лицьові. 
4 петлі виворітні*.

6, 7, 8 ряди — як 5-й.
Повторювати з 1-го 

ряду.
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