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Відлетіли юні, як цвіт, роки, відгриміли 

тяжкі бої Великої Вітчизняної, та й досі бо
лять старі рани у тих, кому випало захищати 

Ай Вітчизну від фашистів. І пам'ять війни, як цей 
густий весняний цвіт, раз по раз повертає
ться до сивочолйх вже людей і повертає їх 
у ті роки, коли над їхньою молодістю свисті
ли кулі, вили снаряди, коли під Ленінградом 

і в Молдавії, при обороні Києва і на полях 
Чехословаччини кожен з них йшов крізь бої 
І втрати до Перемоги.

Вони були рядовими війни (зліва направо): 
В. Ю. ВЕХТЄВ, М. О. ГНАТЕНКО, М. Є. ГУ
ЦЕВ, Д. М. КРИЦЯ, Г. Ф. СКЛЯРЕНКО, Г. Й. 
ВАЙСБУРГ, В. 3. ГУДЗЕНКО. Нині всі ці люди 
працюють в Кіровоградському автооб'єднанні

облспоживспілки. Під час цьогорічних трав 
невих свят знову одягають ветерани сво 
воєнні відзнаки, які — теж знаки пам'яті 
І відцвітає над ними ще одна весна — сорог 
третя мирна весна після Перемоги.

(Матеріали, присвячені святу Перемоги, 
читайте на 6—7 стор.).

фото В, ГРИБА,
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«Молодий КОмУи,

7 травня 1988
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членів ВЛКСМ, членів Соціалістичної Спілки молоді 
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд в

Ми, радянська і чехословацька молодь, яка трудиться 
на будівництві Криворізького гірничо-збагачувального 
комбінату окислених руд в м. Долинській Кіровоград
ської області, разом виконуємо завдання, які перед на
ми поставила країна і Комуністична партія. Протягом 
семи років ми повинні збудувати новий сучасний ком
бінат для збагачення окислених руд Криворізького за
лізорудного басейну. Виросте він завдяки інтеграції 
зусиль трудолюбивих рук будівельників СРСР, ЧССР, 
НДР, СРР.

Представники спілок молоді, працюючи пліч-о-пліч, 
виконують і перевиконують свої виробничі завдання. 
Вони активно включаються в суспільно-політичне життя, 
організовують соціалістичне змагання, заходи для все
бічного відпочинку.

Ми — члени ВЛКСМ і ССМ, представники молодого 
покоління СРСР і ЧССР трудовою і суспільно-політич
ною активністю зустрічаємо 43-тю річницю Дня Перемо
ги і звільнення Чехословаччини, 45-у річницю участі 1-го 
чехословацького батальйону в боях біля села Соколове, 
знаменитий 70-річний ювілей ВЛКСМ.

Нашим вагомим вкладом у святкування цих важливих 
дат є не лише ударна праця, але й «Естафетний пробіг

ЧССР, які беруть участь у будівництві Криворізького 
місті Долинській — інтеграційного об’єкту країн РЕВ.

миру» Долинська — Соколове, який проходитиме з 7 по 
9 травня 1988 року по території Кіровоградської, 
Дніпропетровської і Харківської областей. Пробіг пере
слідує не лише спортивну мету. В основному — це наша 
політична і моральна підтримка справи боротьби за мир, 
шана тим, хто віддав своє життя за наше хпрекрасне 
сьогодні.

Естафеті передувала значна ідейно-політична і вироб
нича робота. Молодіжні колективи, юнаки і дівчата на 
будові працюють під девізом: «Моє робоче місце — міс
це боротьби за мир!». Проводилися і будуть проводи
тися під час естафети зустрічі з комсомольцями і молод
дю, учасниками Великої Вітчизняної війни. Ми обмі
нюємося передовим досвідом, знаннями і навиками, і тим 
самим надбання кожного з нас стає спільним багатством.

Ми закликаємо вас — молодь населених пунктів, че
рез які проходить траса нашої естафети, в дні прове
дення даної молодіжної акції, — влитися в ряди борців 
за мир, укріпляти дружбу між нашими народами, внести 
свій конкретний вклад у копилку значимих справ, при
свячених славним переможним дням і ювілеям Ленін
ського комсомолу.
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Перший матч 
травня в^Кіроаоград;, д/Ч 

касах.
Усім бажаючим уми, 

до снладу збірної бонн 
ників нашої області Пп 
понуємо зібратися 
центральній трибуні Сть? 
діону «Зірка» 
8 травня, о 10-й годии; 
ранку.

Клуб любитепії 
футболу.

П’ятнадцять років тобі, чи вже за тридцяту __ 
ти чи робітник, студент чи вчений, але тобі н7; 
дуже майбутнє. Якщо ти готовим віддати свій 
за Мир, виходь 8 травня о 21 годині вечора 
лиці міста і стань в колону демонстрантів ан. 
ної маніфестації, присвяченої 43-и річниці Пе 
радянського народу уВеликіи Вітчизняній вій.

Початок демонстрації у парках імені В. І, д 
та 50-річчя Жовтня. О 22-й годині на меморіа,1ь 
кладовищі кожен вклониться пам яті жертв 
О 23-й годині на площі імені Кірова розлочнут 
сові гуляння молоді на честь Дня Перемоги.

Чекаємо тебе, товаришу!
Кіровоградський міськком комсомолу 

_ - ..............АНОНС

14 травня стартує Пер
ший республіканським 
турнір з футболу серед 
клубів болільників на 
призи ЦК ЛКСМУ, редак
ції газети «Молодь Ук
раїни» та ветеранів ра
дянського спорту.

За жеребом у відбір- 
кових змаганнях збірна 
болільників Кіровоград
ської області зустрінеть
ся з номандою Черкась
кої області.

х- !

3-го

по
за в-

книжкова
— і води

день 
з радістю 
і і квіти.

Репортаж веля 
В. КРОТОВА, 

Н. ДАНИЛЕНКО, 
в. ГРИБ (фото).

ВЕСНЯНКИ...

О АИГІРИМІТНІШОЮ 
8 ■ дією Першотравня 
жди була демонстрація. 
Один із авторів цих рядків 
живе в районі, де учасники 
демонстрації чекають свого 
виходу на площу імені Кі
рова. Років зо три тому 
це очікування для меш
канців навколишніх бу
динків супроводжувало
ся зовсім не святковими

вали живі плакати і симво
ли. Шкода, що зараз цьо
го не було. День міжна
родної солідарності тру
дящих дає чудовий вибір 
тем для співзвучних йому 
сюжетів.

Рух відбувається не тіль
ки на вулиці, а й на пло
щі. Просить когось зайти 
у свій сектор міліціонер; 
забігає в ряди демон-

І СОНЦЕ
СІЯЛО

МЯП

клопотами — прибирати 
пляшки і обгризені бутер
броди після жвавих ком
паній, які розташовували
ся в закутку двору чи 
під’їзді «погрітися» або 
відповідно до погоди 
«прохолодитися». Цього 
ж разу подібного не було. 

Демонстрацію на пло
щі традиційно відкрили 
колони школярів. Далі 
проходять студенти вузів, 
технікумів, училищ. У ру
ках прапори, транспаран
ти, із закликами до миру 
в усьому світі, квіти.

Проходять площею пред
ставники заводів, фабрик, 
організацій, установ. Де
які можна відрізнити від 
інших лише плакатом на 
початку колони: «Підпри
ємство таке-то». Інші роз
пізнаються за текстами: 
«24720 сівалок поставлено 
з початку року». Ясно, це 
«Червона зірка». Ясно, 
але не святково, так, бу
денне повідомлення над 
входом у цех. А от «Чер
воний дзеркальник» ніяк 
не пропустиш непоміче
ним: портрети, плакати, 
малюнки у руках демон
странтів виконані на дзер
кальному склі — незвич
но, нарядно, весело, со- 
ніячні зайчики вистрибу
ють то там, то тут.

Урізноманітнюють кар
тину демонстрації дівчата 
з українських костюмах з 
короваями, юні барабан
щиці, школярки з грона
ми повітряних кульок, що 
затіняють колону ніби ве- 

Періо- 
групи

ликі парасольки, 
дично проходять 
молодих людей І дітей з 
особливо стрункою поста
вою, пружним кроком — 
це танцюристи із ансамб
лів «Ятрань» і «Пролісок». 
Театр імені 
пивницького 
звичайною колоною, а

М. Л. Кро- 
проходить 

. - 3 в
минулі роки актори у від
повідних костюмах розі
грували сценки, створю-

странтів фоторепортер: 
клац — візитка в руки — 
через три дні глянете на 
зразок, сподобається, че
рез місяць буде чотири 
знімки; вирулює ^на пло
щу і зупиняється біля го
телю «Україна» «швидка 
допомога». Простояла во
на тут не для годиться— 
довелося приводити до 
тями хлопця, що зомлів 
на площі. Не звикли ще 
ми цієї весни до такого 
яскравого сонця, та й як 
дивитися нерухомо на 
колони більше десяти 
хвилин, перед очима все 
пливе, як після поїзда.

Гримлять духові ор
кестри, десь звучить гар
мошка, диктори повідом
ляють про наближення 
чергової колони, розпо
відають, чим знамениті 
колективи, що зараз всту
пають на площу, назива
ють прізвища передови
ків.

Нарядна травнева ріка 
закінчується проходжен
ням фізкультурників. Дзю
доїсти, хокеїсти на траві, 
шпажисти у відповідному 
обмундируванні, хлопці з 
велосипедами (стрічки в 
спицях), дівчатка в теніс
них спідничках, парашу
тисти, авіамоделісти з лі
тачками, волейбол і ху
дожня гімнастика на хо
ду, кольорові віяла, 
ручі, квіти. Фіксуємо 
плівку, заносимо в х 
нот враження не 
свої, а й учасників

Оксана КУСЬКО, 
класниця:

— Щороку в цей 
багато людей з 
несуть прапори і __ _
Ми з однокласницями хо- 
т*л^ бачити, особливо в 
цей~ рік соціальних змін, 
та й на майбутнє, під час 
демонстрації більше те
атралізованих сцен, про
явів творчих задумів пра
цівників культури.

О. Д. ЛОМОВ, капітан

об- 
на 

блок- 
тільки 
свята: 
семи-

рангу у відставці:
Це велике свято впер

ше зустрічаю в Кірово
граді, живу в місті недав
но. Демонстрація для ме
не — це спогади про ми
нуле, надії на щасливе 
майбутнє. Хотів би, щоб 
ветерани праці та війни 
зараз ішли окремою ко
лоною. Бажаю всім здо
ров’я І чистого мирного 
неба над головою.

Т. Л. ПОД А ШЕВСЬКА, 
інспектор у справах 
повнолітніх:

— У мене святковий 
стрій ще й тому, що 
чу, як ідуть між демон
странтами підлітки, з бать
ками, з друзями. Перед 
святом ми з колегами го
ворили з підопічними, 
щоб вони проводили свій 
вільний час або в сімей
ному колі, або відвідали 
нове відео-кафе «Візит» 
та інші місця відпочинку. 
Скільки вже разів з до
коряю згадували про ве
ликі замки на дверях під
літкових клубів. Але те, 
що я бачила сьогодні ра
дісних дівчат і хлопців, те, 
що вони з нами — це вже 
дуже важливої

Ян ГАЙСАК, громадянин 
Чехословаччини, працює 
на будівництві комбінату 
окислених руд у Долин- 
ському районі, уперше в 
нашому місті:

— Згадую, як у Чехо- 
словаччині теж із прапо
рами й квітами зустріча

ють це велике свято. Лю
ди такі ж самі, вони теж 
бажають, щоб і сонце сві
тило, і небо було мирне 
І чисте, тоді й працювати 
радісно. Сподобалось на 
святі все! Але особливо— 
композиції спортсменів, 
я сам займаюся спортом. 
8 цей день хотів побажа
ти всім радянським дру
зям миру і щастя.
. У Другій ПОЛОВИНІ дня в 
центрі Кіровограда — 
знову багатолюддя. На

"Лощі зведено
естраду, встановлюються 
мікрофони, перед якими 
по черзі розважають пуб- 
ліии г, гумористи,

ресторану, 
музика зву-

Л,КУ поети, 
ансамбль із

,ПІСНІ й «у-
ГУли ‘тНа сабереЖН'Й |н- 
гулу. Тут близько сотні 
гарних фонтанів.

Артисти перевдягають
ся в магазинах, а торго
вельники винесли не тіль
ки традиційні пиоіжкн 
соки й морозиво, а й де!

які промтовари, 
свята нетипової 
розігрується й .....
лотерея. Біля самої 
столики, стільці, мангали 

ашликами, Фонтани й 
сонце радували і того дня 
•ж до вечора, і наступно
го цьогорічний Першо
травень видався на славу.



СПРАВДІ: потрібен чи ні? Бюро ЦК ВЛКСМ вирішило: потрібен і прийняло

постанову «Про участь комсомольських організацій країни в підготовці проекту

Закону СРСР про молодь». Нині вже працюють авторитетні комісії, які, вивчаю

чи думку і пропозиції молоді, визначають: яким повинен бути Закон?

Про це ж йшла мова і за «круглим столом», проведеним редакцією «Молодого

комунара» з членами Гайворонського райкому комсомолу.

д;

Олександр КОМІРНИЙ, вчитель Гай- 
■оронської СШ № 2, керівник політклу- 
бу «Діалог»:

— Зараз багато говориться про те, чи 
потрібен Закон СРСР про молодь? Моя 
думка така: він необхідний. Варто поду
мати, щоб у ньому менше було загаль
них положень. Чого-чого, а їх ми маємо 
аж забагато. Я вважаю, що комсомол 
все ще «беззубий». Лише в останні три 
роки з ним почали рахуватися. Забули, 
як Ленін говорив, що це — самодіяльна 
Спілка молоді. Де ж . наша самодіяль
ність, іншими словами — самостійність?

Говорити ми любимо. Так заговорили
ся, що в цій словесній віхолі загубилися 
справи. Нині комсомол, вважаю, не опо
ра, а, часто-густо, підпора старших.

Ось приклад. Наш політклуб підготу
вав виступ-концерт, з яким хотіли побу
вати в Заваллівській школі-інтернаті. І що 
ви думаєте? Нам не дозволив директор 
цієї школи О. К. Кушнір. Така доля іні
ціативи «знизу». В президії Олексій Кли
мович — поважна людина. Любить го
ворити про молодь, в тут... Не міг я, теж 
педагог, зрозуміти свого колегу. На сло
вах одне, а як до справи доходить, за
тискують ініціативу.

Можливо, моя думка й помилкова, але 
зводиться до того, що Закон допоможе 
комсомолу набути тієї бойовитості і са
мостійності, які він мав у перші 
свого існування.

Оксана НАЧОРНЮК, медсестра 
ральної районної лікарні:

— Підтримую Олександра — з 
молодими, н іхтоцера х у єть с я. Ось при
клад: проходило в нас на роботі скоро
чення медперсоналу. Думаєте, хто від 
цього постраждав? Старші? Звичайно, ні. 
Кажуть, що ще раз будуть скорочувати 
штат. Найбільше такі заходи лякають 
молодих. Хто за нас заступиться?

З нашою думкою не рахуються, а до
лями розпоряджаються старші, мовляв, 
їм видніше. Бува, прийде після медучи
лища фельдшер, його відразу в село— 
не вистачає там спеціалістів. Та який же 
з вчорашнього учня буде спеціаліст, ко
ли навіть досвіду ні в кого запозичити, 
ні до кого звернутися за порадою.

Про умови праці годі й говорити. 
«Аргумент» у керівництва один: нам, 
моли ми були молодими, ще не так до
водилося... Що ж виходить — молоді 
свідомо створюють погані умови, мов
ляв, ми страждали, хай і вони відчують?

і

роки

цент-

нами,

3 преси дізнаємося, що наш Закон 
не всі підтримують, навіть є його від
верті противники. Я б їх назвала — на
шими противниками. Швидше б Закон 
набув юридичної сили, отоді хоч можна 
буде суворо спитати з тих, хто нам ста
вить палиці в колеса.

Люба СКРИПНИК, медсестра централь
ної районної лікарні:

— Доповню Оксану: в нас скорочують 
тих, у кого щось не виходить у роботі, 
хто має найменший стаж роботи. За-

гв повинна компенсуватися нашою ро
ботою.

Леонід КУБКО, секретар комітету ком
сомолу СПТУ № 35:

— Закон потрібен. Грунтовний, такий, 
який би міг надати і, звичайно, захисти
ти права молоді, визначити обов’язки. 
Головне — він повинен поставити нас, 
молодих, нарівні зі старшими. Чому так 
кажу?

Влітку учні нашого СПТУ на практиці 
в господарствах республіки здебільшо
го били байдики. Я вже мовчу про їхні 
побутові умови. Нам не довіряли техні
ки, ми часто-густо були обузою для гос
подарств. Поприїжджали восени на на
вчання і чим ви думаєте, хваляться? Гу- 
лями. Правда, в одному колгоспі дору
чили замість набуття досвіду майбутнім 
механізаторам... тримати вівці, коли з них 
обстригали вовну. Смішно? От вам і 
ставлення до молоді, довіра.

Правда, в одному з господарств Він
ницької області дали нашому учневі 
розвалюху-трактора, на жаль, запам’я-

■. И ' . ■ 
г олс ЗАКОН?

мість допомоги чуємо: такі працівники 
не потрібні. Молодим спеціалістам щас
тить: їх хоч три роки не чіпатимуть. Що 
робити іншим молодим людям — важ
ко сказати. Комсомольська організація 
на великому заводі ще може втрутитися 
якось, відстояти права спілчан. А хто до 
нашого голосу прислухатиметься?

Андрій ВЛАСЕНКО, учень СПТУ-35:
— У молоді повинні бути якісь свої 

права, і Закон повинен їх гарантувати. 
В нас повинно бути так: запропонував 
щось розумне втілити у виробництво — 
і винаходу зелене світло. Маємо інакше: 
не хочуть навіть слухати нас, молодих. 
Що не скажеш — зачепиш самолюбство 
старшого чи ще гірше: нема інструкції. 
Закон про молодь і покладе нрай та
ким, м’яко кажучи непорозумінням, на
дасть нам більше прав.

Люба СКРИПНИК:
— Права, звичайно, це добре. А обо

в’язки? Всі ми хочемо прав. Різноманіт
них. Мабуть, дехто з противників Закону 
небезпідставно стверджує: їм подавай 
лише права, підкріплені Законом.

Олександр ДЯЧЕНКО, другий секретар 
Гайворонського райкому комсомолу:

— Дійсно, права ми хочемо мати різ
ні. Дай нам те, дай інше. Здебільшого 
тільки й хочемо: «дай!». Тут треба грун
товно подумати й про обов’язки Коли 
буде проходити обговорення проекту, 
варто запропонувати: кожна наша вимо

тав тільки прізвище — Барбалюку. І ко
ли хлопець виїхав трактором на поле, в 
усіх, без перебільшення кажу, очі на 
лоб від здивування полізли. Учень СПТУ, 
а таке втнув! Трактор зібрав.

Не буду вдаватися до розповідей, ска
жу головне — нам потрібний Закон. Та
кий, щоб допоміг закріпити права. Зви
чайні права громадян, які молодь не в 
змозі мати, бо, бачте, вона ще молода... 
підрости треба.

Олександр КОМІРНИЙ:
— Якщо молодий, вважають, — не

серйозний. Традиційно так склалося. 
Живучий цей стереотип. І живить його 
не що інше, як бюрократичний підхід 
до молодих. Звикли з нами говорити 
лозунгами. Подумати тільки: з людьми, 
в яких так і вирує енергія, творчість і — 
лозунгом говорити.

Наталка ЛІСНИЧУК, лаборант район* 
ної ветлабораторії:

— Думаю, Закон підніме довір’я до 
молоді, закріпить її права і юридичною 
силою буде вимагати їхнього виконан
ня. Буває, треба нам у чомусь допомог
ти, а гарантії, що наші вимоги задоволь
няться, — ніякої. Прийнято роками: все 
вирішує керівництво. Чи праве воно, чи 
ні — останнє слово за ним. Хочеться 
вірити, що в Законі знайдеться пункт, 
який змусить відповідати керівництво за 
пригнічення прав молоді.

Сама я місцева і не стикалася гостро 
із вирішенням житлового питання. Вва-

жаю, що, крім гарантії закріплення Нф 
те, що молодих спеціалістів, а прості 
молоді на робочих місцях, при скоро
ченні штатів у зв’язку з раціоналізаціє^ 
виробництва, впровадженні новинок тех« 
ніки, Закон дасть зрушення і в житло« 
вих питаннях, питаннях охорони . здо* 
ров’я, відпочинку. Бо на сьогодні бй« 
гатьма керівниками все це ігнорується« 

Зрештою, проблем у нас багато. Ео* 
лючих, які потребують найшвидшого ви
рішення. Тож хочеться, щоб Закон СРСР 
про молодь, який по своїй природі бу
де конституційним, а значить, матим« 
комплексний характер, зможе у всіх 
аспектах визначити шляхи прав молоді, 
її організацій. І, звичайно, визначити на« 
ші обов’язки.

Іина ЯРОВА, інструктор по школах 
Гайворонського райкому комсомолу:

— Швидше б Закон СРСР про молодь 
розпочав діяти. Більше повітря було б 
для нас, для творчої роботи. Бо що та
не комсомол? Звичайно, помічник і ре
зерв партії. Тільки в нас, у районі, вва« 
жають трохи інакше.

...Коли відбувається в будинку куль« 
тури концерт, працівники райкому ком« 
сомолу дружно... стережуть у його при« 
міщенні 5—6 ряд. Не лише для тих, хто 
в президії (бо ж заставляють навіть тодї, 
коли президії нема). Знаєте, для кого? 
Для членів райкому партії, які нас ви« 
користовують як «хлопчиків і дівчаток 
на побігеньках». Прикро і образливо 
ними бути! Соромно дивитися у вічі лю
дям, які приходять задовго до початку 
концертів і які не можуть сісти на міс
ця, які ми стережемо.

Владислав ШВЕЦЬ, інженер-технолог0 
Володимир ДРУЗЬ, секретар комітету 
комсомолу:

— Ми працюємо на одному підпри- . 
ємстві і в один голос стверджуємо: мо« 
лоді робітники обома руками за прий
няття Закону для нас. Наш комсомол 
на адміністрацію вплинути не може. Ко
ли треба щось погодити, попросити —« 
йдемо, опустивши від сорому очі, з про
стягнутою рукою.

Але ми за Закон дієвий, за такий, який 
би не був черговим паперовим актом в 
міг би допомогти нам. Ми за такий 
Закон.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Так чи потрібен молоді Закон? З роз

мови, яка відбулася в Гайворонському 
Райком! комсомолу, можна стверджува
ти. потрібен. Такий, який би гарантував 
"Рава, який би сприяв відновленню 
справедливость дати молоді можливість 
на конкретних розумних справах, а не на 
«сторожуванні» рядів у будинку .
пи»нШИ₽'К° використовувати свої мож. 
ливості І ефективніше виконувати свої 
ооов язки.

Всі учасники «круглого стола» н<> 
змогли В повній мірі торкнутися проблем 
МОЛОДІ, які б допоміг і, віримо, допомо* 
Же Вирішити Закон СРСР про молодь.



Втім, перш ніж говорити 
про пасивність молодих, на 
яку так звикло скаржитися 

ЗГАДУЮ, коли в наших 
дискотеках вперше з’я

вилися саморобні «мигал
ки», ефектні спалахи нот- старше покоління, слід ска- 
рих на мить вихоплювали з 
темноти фігури і обличчя 
танцюючих, то на перших 
порах довелося вгамовува
ти в собі мимовільне від
чуття тривожності, котре 
завжди виникало при від
чайдушному миготінні та
ких же ліхтарів, але вста
новлених на каретах «Швид
кої допомоги» та пожеж
них машинах.

Але ось ці «мигалки» не 
б’ють на сполох і навіть не 
розважають, вони сиротли
во лежать в кутку кабінета 
Миколи Платошина, першо
го секретаря райкому ком
сомолу, чекають свого ча
су. Ліхтарі «мовчать», а 
треба б і справді бити на 
Сполох, бо чекають вони

зати про пасивність цілком 
дорослих товаришів, а точ
ніше — керівників район
ної споживспілки, тим біль
ше, що я трохи покривив 
душею, сказавши, що бу
дує кафе райком, — офіцій
ним виконавцем робіт є як
раз райспоживспілка.

Інша справа, що коли я 
запитав у райкомі, хто у 
спожизспілці безпосеред
ньо відповідає за будів
ництво і може пояснити 
причини довгобуду, після 
деяких роздумів відповіли: 

болілим Микола Плато- 
шин. — «Проти» — немає 
нікого, принаймні на словах. 
Але й «за» на ділі теж не
має нікого...

Може, райспоживспілка і 
її нинішній голова І. М. Бо
бик не зацікавлені в будів
ництві? Може, для них це 
важкий і непотрібний тя
гар? В тому-то й справа, що 
тільки сьогодні це питання 
здається логічним, але завт
ра, коли кафе і весь при
буток з нього належатиме 
саме райспоживспілці, зада
вати подібні питання буде, 
мабуть, недоцільно...

Але це завтра, а сьогодні 
Платошин весь у клопотах:

ряєш. Але 
Петровому так мало *® 
приділяється Цін «неприбут 
новій» сфері! Зб>е!ї*0 ц 
крім райкому «**»«**?2її 
й інші районні Організації, 
котрі могли б «зацікавити» 
споживспілку в початому 
будівництві. Тим більше, 
Платошин неодноразово ви
ступав із цим питанням і на 
пленумах райкому парти, 
на сесіях районної Ради 
народних депутатів. «Про- 
ти» й справді нікого не оу- 
ло, але й допомагати не по
спішали.

Довелось почути:
— Ну, якщо вже хтось 

замість комсомолу повинен

дюет, аплодисменти,

з них, скажімо, «ди- 
Оя- як називають його 

тячии», самі "етршчани.4 ► » ада>

Нисьвау^,і’ть сові аишик°: 
аани'й в «Лінійку» шкільним 

— оце І буде довжи- 
И«9иляжу Ширина — Два- 
тои метри. Платошин роз- 

про «■о» і»«” 
ш„р.н«я о"«»»- 

хдай

Г і»««“
І про- 

який, 
не за-

рослого» пляжу, а ще 
на було б створити 
нагний пункт човнів, 
звичайно, без роботи 
лишився б.

Однак все мріях.це — з

И ffi

«Молодий ком,

7 травня 1988
та, зовсім не 01н :
матичного еиріщ * 
проблем. Цв, на М 
ше початок вели«/’' ■■ 
ти. Згадується, як , Ч 
Кривому Розі »4 
смаком обладнане ; ' , 
не кафе «Кристал» X 
тій тиждень після с 
криття і на довгих 
роки стало місцем 
наркоманів. Саме 
подібні випадки нв 
нркі, і хотілось би 
тись тривожними 
перед відкриттям

Найбільше нелокол 
що після урочистих (1 = 
і взаємних поздоров 
коли кафе розпочне* **’ 
ту, райком КОМСОМОЛ'" 
же знову залишиїи^ 
ним у полі воїном*,4* 
кому разі нинішнє ' 
ня районних Органі^“?'■ 
цього питання опг^ 
не викликає.

вже два роки — саме стіль
ки, скільки будується мо
лодіжне кафе. Втім, якби ж 
то будувалось — просто 
переобладнується з колиш
нього пивбару. Два роки... 
І швидше всього не на пе
реобладнання вони пішли, 
а на «пробивання» самої 
ідеї .молодіжного кафе в 
селищі.

Петрозе, при в’їзді до 
якого відразу привертає 
увагу густа буйна зелень, 
можна було б назвати ти
повим сільським райцент
ром, якби не сучасний мік
рорайон із п’ятиповерхових 
будинків, доповнений су
часними адміністративними 
З побутовими будовами.

Петрозе, при в’їзді до 
якого помічаєш вервечку 
потужних «КамАЗіз», що 
прямують до Петрівського 
залізорудного кар’єру, 
можна було б назвати про
мисловим, якби... не від
носна безлюдність на його 
вулицях після дев’ятої го
дини вечора, коли зачиня
ються останні магазини. Що 
поробиш, саме наявність 
певної «індустрії дозвілля» 
а досить характерною ри
сою будь-якого промисло- 
зого центру. Однак чи зна
чить це, що сільська мо
лодь не має права на такі ж 
умови відпочинку, як і го
родяни? Вільний час, зреш
тою, — він для всіх одна
ковий.

А Петрове тим і цікаве, 
що з відкриттям - кар’єру 
донедавна сільське селище 
ргримало чудовий шанс на 
розвиток мережі відпочин
ку своїх мешканців. Од
нак...

Безлюдні ввечері цент
ральні вулиці не тому, що 
/иало молоді в Петровому. 
Молоді багато, але майже 
єдиний «вогник», який за
прошує4 хлопців і дівчат у 
вечірній час — кінотеатр 
«Інгулець», біля освітлених 
Дфіш якого вони збираю
ться, але зовсім не поспі
вають заходити до залу. 
Чому?

— Тзк цей фільм третій 
крутять, — пояснює 

Хлопчнна в модній куртці.— 
А новий показуватимуть аж 
післязавтра.

— А районний будинок 
культури?

— Ось навпроти, — вка
зує на приземкувату темну 
будову.

— Райсарай... — почуло
ся з гурту.

Чому так? Швидше всьо
го тому, що будинок куль
тури — це коридорчик, де 
продаються квитки, 8 зол 
для танців. От і весь осере
док культури, який і пра
цю« до того ж далеко не 
Щодня.

— Кажуть, у вас будує
ться молодіжне кафе?

— Та чекаємо, все обі
цяють...

Хто обіцяє? Райком ком
сомолу. Хто будує? Райком 
комсомолу. Для кого? Для 
молоді. А молодь що? Че
ка«

або ПЕРЕДМОВА ДО ВІДКРИТО МОЛОДІЖНОГО КАФЕ, 
ЯКЕ ЗАТЯГНУЛОСЬ НЕВИПРАВДАНО ДОВГО

— Та мабуть-таки Плато
шин. Він у них, вважайте, 
«виконробом».

— Справді, — сумно по
годився М. Платошин, — за
цікавленої (хоча б фор
мально) в будівництві лю
дини серед працівників 
споживспілки не знайдеш.

А як без цього вирішувати 
численні проблеми, що ви
никають на будь-якому бу
дівництві? Знаєте, деякі з 
хлопців, що працювали на 
перших суботниках на цьо
му об'єкті, вже незабаром 
повинні повернутись з ар
мії. От здивуються, напев
но...

Тоді, два роки тому, для 
них все здавалося простим 
і ясним. Для початку роз
чистили приміщення, знач
но розширили його, адже 
тієї площі, що вистачало 
для пивбару, було, звичай
но, недостатньо для моло
діжного центру. Далі — 
встановили опалення.

Райспоживспілка розціни
ла це по-своєму — тепер 
приміщення стало дуже 
зручним для... складу. І бут
лі з консервацією ледве 
не законсервували ідею 
про кафе. Але настав, на
решті, той день, коли шко
лярі під час уроків праці 
дружно і весело «очисти
ли» приміщення.

Проте це був лише поча
ток. Майнсе рік не присту
пали до обладнання кафе, 
мотивуючи відсутністю не
обхідного ескізу (зараз по
чали роботу і без нього}, 
довгий час споживспілка 
не виділяла необхідних 
коштів, стримували трудно
щі з облицювальною плит
кою, будівельними матеріа
лами. Рік тому в одному з 
матеріалів нашої газети 
йшла мова про те, як пра
цівники райкому комсомо
лу обдзвонювали всі орга
нізації у пошуках... карбі
ду, якого тоді так і не зна
йшли. А що ж райспожмв- 
спїлка!

— Дивна якась ситуація 
виходить, •— ділиться на

де діставати необхідне об
ладнання—кавоварку, фра
зер для приготування мо
розива (є така смілива дум
ка — порадувати, нарешті, 
петрівчан морозивом), со- 
коохолоджувач, міксери... 
А ще ж треба крісла і сто
лики відповідні, і де їх ді

ставати — над цим теж ла
мають голову з райкомі.

43 АРАЗ у підвалі вже по- 
чалися роботи, І Мико

ла може дозволити собі 
зазирнути з майбутнє.

— Ось тут, — він малює 
щось на зразок ескізу, — 
зробимо безпосередньо ка
фе зі стойкою, дискотекою. 
В цій кімнаті — відеозал на 
15—20 місць, думаємо на
віть впровадити нічні сеан
си, скажімо, до дзох годин 
ночі.

— І будуть ходити?
— Зараз же блукають 

нічними вулицями... В цій 
кімнаті, — продовжує він 
екскурсію по майбутньому 
кафе, — більярдна, шахи. А 
тут — дитяча кімната. Точ
ніше, міні-дитсад.

— ?
— Адже більшість моло

дих сімей і рада б піти від
почити, та з дітлахами це 
зробити значно важче. То
му з нашому кафе буде ще 
й посада виховательки, кот
ра займатиметься з малю
ками протягом вечора, щоб 
батьки не тривожились.

Додам: все це — і біль
ярд, і відео, і дитсадочок 
передбачається зробити 
платними. Чи пробували то
вариші з райспоживспілки 
підрахувати, скільки карбо
ванців чистого прибутку 
«втекло» від них, якщо взя
ти до уваги, що обладнання 
молодіжного кафе цілком 
можливо було закінчити ще 
рік тому, а може й раніше 
(при бажанні, звичайно)?

й ТІМ, не в грошах все-та- 
м км справа. Гарний на
стрій після гарного відпо
чинку карбованцем не змі

молодіжним кафе займати
ся... А завзяття, ентузіазм 
молодих де? На те в’н ‘ 
райком комсомолу, щоб 
«пробивати» такі справи.

Найгірше те, що такі суд
ження будуються на реаль
ному стані справ, коли й 
справді все завзяття йшло 

на те, щоб «пробивати» 
щось, замість того, щоб по- 
діловому вирішувати ці пи
тання відповідним інстан
ціям. І згодьтесь, нерідко 
ентузіазм одних просто 
прикризає бездіяльність ін
ших. Адже хто сказав, що 
організацією відпочинку по
винен займатися один тіль
ки комсомол? Навпаки, со
ціальні питання повинні бу- 
ти в центрі уваги всіх орга
нізацій.

А щодо ентузіазму, то 
його в організаторів місце
вої молоді не бракує. Ті ж 
самі юнаки, що так несхваль
но відгукнулися про район
ний будинок культури, 
уточнили — мова йде тіль
ки про приміщення, а от, що 
стосується самої дискотеки, 
то зона користується по
пулярністю. Додам останній 
факт: місцева дискотека 
стала переможцем облас
ного конкурсу дискотек, що 
відбувся в квітні. Ось так: 
краща дискотека області 
і — «райсарай»...

Звичайно, треба бути 
реалістами — новий буди
нок культури за помахом 
чарівної палочки не зве
деш. Але треба бути реаліс
тами до кінця і побачити, 
нарешті, в молодіжному ка- 
фе дешевий, зручний і пер
спективний шлях до вирі
шення проблем відпочинку.

А е ж іще один Шлях, на 
цей раз запропонований 
самою природою. Дивно 
але факт: в Петровому, кот^ 
ре перетинає навпіл широ
ка річка, немає... пляжу. Ті 
дві «точки відпочинку» шо 
розташувалися по обидва 
боки Інгульця, важко на- 
звати пляжами.

І вже котрий рік. У виправ
дання цієї бездіяльності 
почув таку думку:

__ Та про яку мережу 
відпочинку мова? Чи до 
розваг, наприклад, молодим 
механізаторам, коли влітку 
настає гаряча пора на ла
нах? А молоді гірничозба- 

гачузальники — так вони 
стоять на комсомольському 
обліку у Кривому Розі, 
жодної копійки не внесли 
на розвиток мережі відпо
чинку. Колгоспній же мо
лоді не до ваших кафе і 
пляжів.

Що можна на це сказати? 
Тільки те, що подібна фі
лософія і привела колись 
до масозого «паломництва» 
молоді а місто, причому, 
поспішали юнаки І дівчата 
не за чим іншим, як за 
можливістю красиво І ціка-

Напри- 
члени 

оперза- 
на веселу 

котра, розсіа- 
•J КОЛОДЯЗЯ в

ЗО провести дозвілля. Не
правда, що юним петрівча- 
нам немає коли відпочива- 
ти. Звичайно, відпочивають, 
щоправда, виходячи з наяв- 
них можливостей, 
клад, нещодавно 
комсомольського 
гону натрапили 
кампанію, і— 
шись довкола ____ а
кчпит°Х Мвтрах В'Д будинку 
культури, запивала окови- 
доюИСТОЮ яжеРельнокз во-

с СТОСУ-ьея пияцтва
пЛ:Я МОЛОДІ- то для Пет
рового --- цв аже серйозна
проблема, що підтвердили

“НИХ любителі, 
ЗМІЯ» ------

КІЛЬКІСТЬ 
'• «зеленого

3aXcTXH° .е-Р0СТвї 

ним°й заОклОиА«амМиИ

® ДлкАтзм”ві вуДвМО ідва- 
"итм реаМпИьноЯаВаЙТЄ Mw=- 
«РДДДІжного ~ В'Я**РГЯ «у«тьсЯг HaPaaJr?Vx°^:

Але, кажучи про 
ність» райкому, я ’ 
увазі і тих хлопців 
нотеатру, котрі «все Ja' 
ють», коли ж нарешті? 
ТОШИН ЗІ СВОЇМИ одноду*, 
ми спорудить для ни/’; 
фе. Коли одного рп, ,. 
час дискотеки Микол*:,.; 
до рук мікрофона і 
домив, що є ідея створу 
а селищі кафе, його 
рвали радісними апг3;’., 
ментами.

— Та почекайте, я L 
все сказав: всіх баиа-:’., 
запрошую завтра на 
ник.

Наступного дня прий^ 
два чоловіки...

Хоча є, е все-таки 
зіасти, які з силу своїх мо» 
ливостей наближають 
відкриття кафе. Але ■< t 
одні, скажімо, виходяыц 
суботник ПО благоустрою І 
обладнанню парку біля 
нотеатру (прийшли н*гл» 
із дітлахами, котрі та» 
магалися не відставати, 
же робили для себе-і .1* 
вочки, і дитячі гойдалки),?® 
через кілька днів до«Ь'/ 
розгублено сказала М* 
лі Платошину:

— Тату, а гойдалки, ні 
ми встановлювали, sm 
хтось зламав...

Чому одні, знайшовший? 
рожній підвал, створи? 
щось на зразок клубу з є’* 
летичної гімнастики (яко^- 
незабаром надали місце» 
шкільному спортзалі), в-'" 
ші «накачують» м’язи в 
ранні дощок з лавочок і 
парку І на набережній ' 
якось не хочеться Г050С" 
ти виправдань типу 
ростуть — порозумні> 
ють». Тому, що дівчин* 
котра своїми руками дб* 
ливо допомагала вствм* 
лювати для себе гоидег" 
яку її ровесникам-мал*^ 
при всьому бажанні не'• 
силу розламати, наврядu 
зрозуміє подібні аргу^' 
ти, як і те, що хтось 
не надав цим дорослим^4 
неї дядям «належних 
Для дозвілля».

Ось чому я на схиг»1^ 
стверджувати, що з віД*Ф^ 
тям кафе ці юнаки авт^ 
тично «навчаться» відл** 
вати.

Втім, може це Я Д^) 
ноі Адже у райкомі 
гаряче розповідали г;'_ 
плани роботи майбут^ 
кафе, про секції і 
Інтересами, яні 
створити. Буде розр 
графік чергувань 
райкому в центрі 
ного дозвілля. А ві 
його сподіваються Д 
радянської молоді. 
виться s класичних 
газетного репортажу, 
яодь отримає j
Дарунок до свого свя^\ 

Невже й справді ЮН' ; 
Рзвчами благодушно 
нять це лише як под«Р’;^ 
в знову пролунають р3^ 
аплодисменти* І все?

Микола МЕДВіД* 
смт Петрове.
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ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

Аби відсидітись? ■ і

Збори не вдалися. Розмови не вийшло ділової, конкретної

про насущні Проблеми ШКІЛЬНОЇ КОМСОМОЛІ! —> їх ой скільки,
■ ■■

Ще коли на початку зборів було запропоновано звіти і вибори

закінчити за годину, то потім, здавалося, що всі тільки й праг.’

пули вкластися в ці рамки. І вклалися. Але всі йшли додому

лестривожені, спокійні, сумлінно висидівши відведений час. <■:

Стопроцентна пасивність. Так, ніби й справді все гладеньку 

шкільному комсомолі Заваллівської десятирічки.
І 
І

У І

Зрештою, багато залежить від доповіді секретаря. Як ску
вав після зборів Ігор Сікорськип, не було в його доповіді рід
кого розмежування, хорошого і поганого, про все говорилося 
однаково. А постав він питання трохи гостріше — може, б, роз
ворушилися, проснулися комсомольці.

Проблема Яг 1 — навчання. У старших класах 10 відмінни
ків. 43 (!) пасуть задніх. А попереду ж екзамени. Причиною 
пасивності саме з цього питання ще може бути й те, як роз
повіли після зборів, що місяць тому збиралися комсомольці 
поговорити про навчання. І говорили конкретно, називали 
прізвища, причини, вислуховували невстигаючих.

Проблема Я? 2 — пасивність. Пасивність не лише на зборах, 
пасивність громадська. Саме тут варто було поговорити про те, 
що заважає комсомольцям брати активну участь у суспільно 
корисній роботі. Адже, вступаючи в комсомол, вони зобов’язу
валися це робити. Ось факти: 5-А клас зібрав 4070 кілограмів 
металолому, а 10-А, 10-Б — нуль кілограмів. Те ж саме і з ма
кулатурою. Пасивність проявилася навіть в тому, що зривали
ся шкільні вечори через неявку учнів.

Пасивність, байдужість проявляють і члени комітету комсо
молу. М’яко було сказано, що зовсім не велася спортивно-ма
сова робота, за яку відповідала Оля Волкова. На кого, па ко
го, але на комітетників дивиться вся школа. Від їхньої роботи, 
від них залежить і авторитет комсомолу серед молоді. Це та
кож важлива проблема, про яку не говорилося.

Може, через таких комсомольців виникає й ще одна пробле
ма, проблема Яз 4 — вступ до комсомолу. Треба довго, як ска-. 
вав Ігор, иеспілкову молодь агітувати до вступу в комсомол, 
а вона потім місяцями не може здати потрібні фотографії. Ріст 
комсомольської організації зараз: на початку року було 43 чле
ни ВЛКСМ, тепер — 85. Найбільше комсомольців з 8 і 10 кла
сів. Дев’яті сидять тихенько, хоч, за словами Ігоря, з ними 
весь час ведеться робота.

Ці головні питання, хоч і не дуже виразно, але прозвучали

І '• ч.

н І

•«
<

*

<>.• ■■■ .■

А

<3

<3

<3
•4

в доповіді Ігоря Сікорського. Зовсім не говорилося про важ

Ти виростеш — і ким ти станеш?
Можливо льотчиком, можливо—шахтарем... 
Чи може, вчителем?
А Вчителька поки що в тебе — мама.««

Фотоетюд О. ШУЛЕШКА,

ливу ознаку перебудови школи — учнівське самоврядування.

Діб воно чи не діє, хто його гальмує, чи готові до нього, що і
робити, аби воно швидше впроваджувалося, як його організу •о
вати? Про самоврядування зараз сперечаються, багато пишуть,

говорилося про нього і на лютневому (1988 р.) Пленумі ЦК •<
КПРС. А в Заваллі — мовчать.

Якась сцепарність відчувалася на зборах і в обговоренні 
доповіді. Точніше, обговорення, як такого й не було. Ті декіль
ка речень сказали 5 комсомольських активістів, мабуть, через 
те, аби щось сказати.

Нащо комсорг звітує перед своїми спілчанами? Мабуть, в 
першу чергу, щоб показати хороші починання, розповісти про 
свою роботу^ застерегти новообраний комітет від помилок. 1 з 
доповіді було видно: якщо в комітеті людина на своєму міс
ці — робота ведеться. Не було жодних нарікань па військово- 
патріотичну роботу: в школі діє хороший патріотичний клуб 
«Червоні маки». А якщо потрапляють люди пасивні або бай
дужі? Тому обирати комітет варто особливо ретельно.

Д. ДУМАНСЬКИЙ, заворг райкому комсомолу: Поки що пере
будови у школі не видно. Комітет комсомолу з дорученнями 
не зовсім справлявся. Тому хочу порадити — більше актив
ності більше принциповості, більше вимогливості до своїх то
варишів. Бо цього якраз не видно. І ще — більше конкретної 
ділової критики. Не зачіпають за живе виступи, не тривожать.

І. СІКОРСЬКИЙ, колишній секретар комітету комсомолу: 
Порівнюю нинішні збори із тими, що вже в нас проходили: різ
ниця велика. Сьогодні справді не вдалося викликати комсо
мольців на розмову. Причина? Пасивність.

Н. Т. НОВИКОВА, організатор позакласної роботи: Видно, 
не було сьогодні такого виступу, який би сколихнув, підштовх
нув комсомольців. Виступи будувалися на загальних фразах І 
так слабенько! А решта сиділа, аби відсидіти. Хоча, з іншого 
боку, мабуть, не треба ще так суворо їх судити. Зараз ми зби
раємо плоди того неблагополучного застійного періоду. Ще не 
говорять діти те, що думають. Може, іі відбили їм охоту. Як 
раніше було? Просять з вищих інстанцій: дайте, мовляв, про
читати наперед виступи учнів, про що вони будуть говорити. 
Ніби діти можуть сказати якусь крамолу. Хай і не все правиль
но, так зате свою думку. Тепер це все дається взнаки. Привчи
ти легше, а відучити дуже важко. Недовіра ще в них живе. 
Немає відвертості. Вчителям треба проявляти менше диктату
ри, більше довір’я, прислухатися і покладатися на них.

О. ГРИНЧАК, новообраний секретар комітету комсомолу 
школи: Я вперше на комсомольських зборах, бо тільки недав
но стала комсомолкою. А тому й порівнювати важко. Мені 
вдається, не варто на зборах запроваджувати такий суворий 
регламент. Можливо, людині треба виговоритися, а ми їй ти
каємо па годинник — закінчуй, мовляв. Бажання говорити то
ді відпадає.

Збори закінчилися. 1 нехай вони стануть для комсомольців 
повчальним уроком. Бо на помилках варто вчитися.

Т, ТАРАСЕНКО.
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ДВА підлітки знущали
ся над молодою жін

кою, а ще два стояли 
осторонь. Була північ. 
Дехто визирав із вікон 
багатоповерхового бу
динку, інші спостерігали 
на відстані. Всіх явно ці
кавило одне: що ж буде 
далі! Як в детективному, 
гсстросюжетному кіно. 
Швидко змінюю свій 
маршрут і поспішаю до 
незнайомців. Жінку бук-

вопорушення. А безкар
ність породжує ще біль
ше зло.

Зупинюся на кількох 
із причин скоєння пра
вопорушень та злочинів 
підлітками. Багато хто з 
них не знає законів, 
форм і розмірів відпо
відальності. В той же час 
в юриспруденції 
тверде
можна опиратися на не
знання законів.

існує
правило — не

«Закону мені
не пришивайте!»

вально вириваю від них, 
а сам залишаюся з ними 
віч-на-віч. Розмова наша 
була короткою.

Чимало минуло звід
тоді, а я й досі пам’ятаю 
випещене обличчя, не
добрі, насмішкуваті очі 
і в’їдливий з підробною 
хрипотою голос: «А ви 
мене не вчіть! Я стояв 
осторонь. Порушення 
закону мені не шийте». 
Звідки така байдужість? 
Хто винен в тому, що 
молодь сьогодні часто 
така цинічна? Школа, 
батьки, міліція? Хто ви
нен в тому, що підлітки 
здійснюють злочин? У 
чому ж справа, які при
чини цього явища?

їх багато. Це й нездо
рові стосунки в сім’ї, по
ганий приклад старших, 
помилки і прорахунок у 
вихованні й навчанні, не
доліки в діяльності адмі
ністративних органів, і, 
мабуть, недостатньо су
воре реагування на пра-

Років п’ять тому я 
зіткнувся з таким випад
ком: хлопець в парку 
імені Леніна без причин 
побив молоду жінку. На 
зауваження не реагував, 
в Ленінському райвідді
лі міліції, куди був до
ставлений, нецензурними 
словами обзивав праців
ників міліції, а слідчому 
на другий день заявив: 
«Пробачте, але я не знав, 
що це порушення на
зивається злісним ху
ліганством і що за стат
тею 206 частини II Кар
ного кодексу УРСР я мо
жу бути засуджений до 
5 років 
лі». Чи 
людина 
карної 
тільки через ТІ 
знає т___
ні.

А чи достатньо й на 
належному рівні прово
диться сьогодні правова 
пропаганда? Впевнений, 
що знання основ радян-

позбавлення во- 
може бути така 

звільнена від 
відповідальності 

і через т?, що не 
законів? Звичайно,

ських законів с серйоз
ним попередженням,
усвідомлення ж того, що 
рано чи пізно, але дове
деться держати відпо
відь перед судом, у ба
гатьох випадках може а 
втримати нестійкого під
літка від злочину.

Чи звертали ви увагу, 
що багато злочинів 
здійснюються особами в 
нетверезому стані, особ
ливо такі, як хуліганство, 
згвалтування? Розкажу 
такий випадок.

Володя був один у 
батьків. Пестили його, як 
могли. Водилися в нього 
у 14 років й кишенькові 
гроші на цигарки. Мав 
не дуже певних друзів. 
Одного разу, повертаю
чись з чергової «прогу
лянки», перебуваючи в 
нетверезому стані, по
бив перехожого. Бив 
жорстоко. Володя не міг 
пояснити, як це трапи
лося, що його на це 
штовхнуло. А відповідь 
дуже проста — алкоголь. 
Ніякі відмовки, що, мов
ляв, був п’яний, не па
м’ятаю і т. п. правосуд
дям до уваги не беруть
ся. Якщо був у нетвере
зому стані, говорить наш 
закон, неси навіть під
вищену відповідальність.

У своїй роботі ми опи
раємося на підтримку 
державних органів і гро
мадських організацій. 
Давно вже йде мова про 
поліпшення роботи гро
мадських інспекцій у 

справах неповнолітніх 
при опорних пунктах. 
В районах існують такі 
інспекції, але дуже час
то формально.

Громадська інспекція 
при опорному пункті № 2 
обласного центру існує 
давно. Керує нею педа- 
гог-пенсіонер Д. Г. Кор- 
дун. Інспекція виявляє 
підлітків, які не працю
ють І не навчаються, ра
зом з інспектором у 
справах неповнолітніх 
Кіровського РЕЗС С. М. 
ГІаригіним влаштовує їх 
на роботу, закріплює за 
ними громадських на
ставників. На жаль, та
ких Інспекцій небагато.

Допомагати міліції по
винні й комсомольські 
оперативні загони. Особ
ливо коли це стосується 
попередження правопо
рушень та злочинності 
серед неповнолітніх. Та, 
на жаль, і ця форма ро
боти носить стихійний 
характер. Коли ще іноді 
проводяться спільні рей
ди в місцях збору під
літків, схильних до пра
вопорушень, то майже 
ніхто з членів цих заго
нів не шефствує над ни
ми. А якщо й шефствує, 
то знову ж таки часто 
формально.

Коли неповнолітніми 
скоюється будь-який зло
чин, призначається служ
бове розслідування. В 
кожній справі звертаю 
увагу на роботу громад
ських вихователів, які 
призначає комісія у 
справах неповнолітніх. 
Ось тут ї є над чим нам 
замислитися. Як правило, 
громадським виховате
лем призначають того, 
хто безпосередньо бе
ре участь у вихованні 
підлітків. Тобто майстра 
виробничого навчання, 
класного керівника і т. д. 
На підприємстві — це 
повинна бути глибоко 
шанована людина. А чи 
враховуються можливос
ті громадських вихова
телів, їх бажання зай
матися з підлітком?

Ось ще одна повчаль
на історія. Андрія X. в 
Малій Висці знали як не
виправного бешкетника 
(тепер хлопець відслу
жив в рядах Радянської 
Армії і добросовісно 
працює). Комісією у 
справах неповнолітніх за

ним були призначили 
громадського виховате
ля А. П. В., шановану в 
місті людину. Він же 
просив звільнити його 
від обов’язків громад
ського вихователя за 
браком часу та й, до ре
чі, висловив сумнів у то
му, що зможе перевихо
вати підлітка. Прохання 
не було враховане в 
А. П. В. був таки при
значений вихователем. В 
справі на Андрія щомі
сяця появлявся запис 
про проведену роботу 
громадського виховате
ля з підлітком. Як вияви
лося потім, громадський 
вихователь бачився з 
підлітком вперше і boCj 
таннє на засіданні комісії 
в справах неповнолітніх» 
Згодом пояснив: макі 
скільки справ на роботу 
вдома, що зустрітися 9 
Андрієм часу не виста
чає. Та й зізнався, ЩО 
не вміє й підійти ДО 
нього. Деталь будь-яку 
змайструвати, відшліфуй 
вати — це простіше, а 
ось із людиною...

Отут якраз і згодило
ся б шефство члені? 
оперативних комсомолі»*» 
ських загонів, які і за вї* 
ком ближче стоять дО 
підлітків, й інтереси ма<’$ 
то можуть співпадати. З 
таким товаришем підлі« 
ток І кіно подивитьсяа 
і дискотеку відвідає, ЇВ 
читальний зал заглянф0 
А як добре не сухі по« 
вчення вислуховувати, і 
спертися на плече тро^ 
хи старшого товариша, з 
яким поділишся найпо- 
таємнішим?

Кснус й ще одна проб*9 
лема: працевлаштування 
підлітків. Коли раніше 
досить було мати нас 
правлення комісії в спряи 
вах неповнолітніх, то W 
пер це направлення ви* 
явилося формальний 
Нині бери, інспекторе^ 
підлітка за руку і ходи* 
кланяйся відділам кадрів 
підприємств, щоб під« 
опічного взяли на робо« 
ту. Візьмуть — вважай^ 
те, повезло. А куди ж 
подітися тим, ХТО В СВОЙ 
17 років хоче працював 
ти! Чи не слід підійти 
керівникам підприємств 
до питання працевлашту« 
вання по іншому!

Скоро літо. Клопотів у 
нас із підлітками збільш 
шиться. Влітку минулого 
року під час рейду, який 
мав виявити зайнятість 
підлітків, я зустрівся з 
хлопцями на території 
дитячого садка № 47 об« 
ласного центру. Тут всі 
ни розважались, 
залася розмова, 
вислухали, а потім 
пались запитання.

— А куди нам, подїтй« 
ся у вечірній час?

— Де ви запропонуєте 
провести наш вільний 
час в мікрорайоні Б є* 
ляєва обласного центру!

— Чому кафе, які ввз* 
жаються 
не задовольняють 
треб молоді?

Рейдова група 
дня помітила ось _ 
кафе «Крижинка» по~вуй 

t-Л III I I I * * — жж.
нене, кафе на розі ву* 
лиці Леніна також, біл£ 
кафе «Юність» — черг?« 
Отут і виникає запитан* 
ня: «А куди ж нам поди 
тися?».

Що ви, читачі, думаєте 
з цього приводу! Як і де 
проводите вільний час! 
Що можете сказати про 
роботу молодіжних ка
фе, молодіжних центрів! 
Чекаємо ваших пропо«= 
ЗИЦІЙ, роздумів з цього 
приводу. Може, хто на 
сторінках газети поділи
ться досвідом роботи 9 
підлітками!

Зав’#«
Мені 
поси-

молодіжними.
по*

того 
ЩО?

лиці Шевченка перепов« '

О ШЕВЧЕНКО; 
начальник 4 відділу 
карного розшуку 
УВС облвиконкому.,



«Молодий комунар»

війни 
про- 

рядах

РОКИ війни добра слава 
йшла про перший ба

тальйон танкової брига
ди 29-го танкового корпусу 
5-ї гвардійської танкової ар
мії, його командира Б. М. 
Малявіна. Про нього завжди 
говорили з повагою. Та й як 
було не пооажати команди
ра, який понад усе доро
жив життям кожного тан
кіста, який кожен бій нама
гався провести з наймен
шими втратами.

6 січня 1944 року танко
вий корпус підійшов до Кі
ровограда з південно-схід
ного та південного боку. На 
околицю міста першими ви
йшли малявінці. Німці зосе
редили тут багато артилерії 
і велику кількість піхоти. 
Зайняті висоти та укріплен
ня на підходах до міста за
безпечували ворогу тактич
ні переваги. Комбат розу
мів, що лобові атаки нічого,

7 травня 1988 року
терів, 154 кулемети, 277 ав
томашин з військовим ван
тажем, залізничний еше
лон, до 2000 гітлерівців — 
це далеко ие повний пере
лік знищеної батальйоном 
Малявіна живої сили і тех
ніки ворога тільки в 1944 
році. Того ж року Б. М. Ма- 
лявін був нагороджений ор
денами Червоного Прапо
ра, Вітчизняної війни І сту
пеня, Кутузова III ступеня. 
В 1945 році — орденами 
Червоної Зірки, Червоного 
Прапора.

Після закінчення 
безстрашний комбат 
довжує службу в 
Збройних Сил. А звільнив
шись у запас, полковник 
Малявін закінчив політех
нічний інститут і став інже- 
нером-кібернетиком. Тепер 
працює заступником началь
ника відділу інституту точ
ної механіки і обчислю
вальної техніки АН СРСР. &

«МИ ЗБЕРЕГЛИ ДЛЯ ВАС
Пошук

Шановна дедакці
Звертаються до 

школи № 2. У наш 
яка розповідає пр( 
Ського Союзу Л. 0 
воювали в 609-у а

Просимо відгуки 
війни які воювали

Наша адреса: II 
г. КОЛА, СОВЕТС 
ПА «ПОИСК».

але сліз немає - 
кала вона їх н: 
нах доньки, ма 
лодимира. І неї 
пережила б Кк 
нівна цю тяжк; 
коли б не листи 
Ка з армії. Ось 
них; «Жити, баї

J

маневр: 
флангах

році за участь 
та введенні в дію

крім втрат не принесуть. 
Він розвідав можливості 
флангових обходів, і вночі 
здійснив сміливий 
раптово вдарив по
оборони фашистів і прорвав 
А, Але назустріч радянським 
танкам рушили німецькі 
«тигри», транспортери з пі
хотою та приземкуваті «фер- 
динанди»,

— По танках — вогонь!—* 
командував комбат.

Ворог відступив. На полі 
залишилось 12 гармат, 15 
кулеметів, 4 міномети, один 
Ктигр» і близько 200 вби
тих гітлерівців.

Продовжуючи наступ, тан« 
ци МаЯязІна з бфем увірва
лися до Кіровограда й ви-» 
йшли в район фортеці. За* 
безпечивши просування
стрілецьких підрозділів,
танкісти разом з піхотин
цями вибили з неї німець
кий гарнізон. За вміле ко
мандування батальйоном у 
цьому бою капітан Б. М. 
Малявін був нагороджений 
орденом Суворова III 
Неня.

В березні І944 року 
тальйон брав участь у 
воланні Мощеного, 
ратсьиої станції, Гайворона. 
Вміння, ініціативу, відвагу 
проявили танкісти-команди- 
ри башт Соболев і Матвеев, 
командир танкового взводу 
Грінберг, командир танка 
Багров, механік-водій Вино- 
8«уров, заряджаючий Мяч- 
ков, радмет-кулеметник Го- 
ЛОатолосов, технік-лейтенант 
Вайсбург й багато інших.

88 танків, 99 гармат різ
ного калібру, 7 мінометних 
батарей, 15 бронетранспор-

сту-

ба- 
виз- 

Хащу-

ветеранів 
бригади одер- 

подиви- 
молоді 
части-

В 1982 
розробці 
обчислювального комплек
су він нагороджений орде« 
ном «Знак Пошани».

...Якось група 
танкової 
жала можливість 
тись, як служать 
танкісти військової 
ни, що стала спадкоємни
цею бригади. На танкодро« 
мі один з колишніх танкіс
тів захоплено сказав:

— Так, Т-34 була відмін« 
на машина, але ця!..

— А, може, спробуєте,— 
запропонував командир 
підрозділу. Першим сів у 
танк колишній комбат Борис 
Малявін.

Дивно 
чоловіка 
скронях, 
рочці та 
няв місце механіка-водія. Та 
ні, не забув ветеран, як 
управляти машиною. У ньо
го було таке відчуття, наче 
він і не розлучався з тан
ком...

Всі свої знання та уміння 
віддас Б. М. Малявін 
виховання молодого 
ління, вчить хлопців бути 
мужніми і стійкими 
никами нашої Батьківщини.

Б. М. Малявін — бажаний 
гість у селі Хащуватому, 
тісні зв’язки єднають його 
з, червоними слідопитами 
місцевої середньої школи.

було дивитися на 
з сивиною на 

у білосніжній со- 
галстуці, що зай-

справі
поко-

захис-

Я. СОЛГУїОВСЬКИЙ, 
директор музею бойо
вої слави 5-ї гвардій
ської танкової армії.
Хащувате 

Гайворонського району.
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ДОлІІ радянських людей 
одного червневого дня 

1941-го круто змінилися. В 
тому числі й долі комуніс
тів І. І. Полінцова, В. В. Фе
дорова, Ф. С. Волощепка, 
К. В. Гончарова, 1. В. Ко- 
нарьова, О. О. Бажана, ком
сомольців Василя Дикого, 
Івана Волощенка, Олени 
Бур’янової, Петра Лахма- 
на...

З часу того всенародного 
лихоліття багатьох з них 
немає серед живих, інших 
не стало зовсім недавно. 
Але діяння їхні залишились 
в нашій пам’яті, в розпові
дях, спогадах, документах, 
книгах. Перегорнемо сторін
ки життя цих мужніх лю
дей — підпільників міста 
Кіровограда.

Із автобіографії Івана Іва
новича Полінцова:

«Народився я в 1908 році 
в Кіровограді, в сім’ї робіт
ника. В 14 років розпочав 
трудове життя. З 1923 ро
ку — комсомолець. Від цьо
го часу працював слюсарем 
в майстернях, а з 1928 ро
ку — на заводі «Червона 
зірка» (слюсарем, майстром, 
начальником дільниці меха
нічного цеху). В 1936 році 
закінчив робфак. У грудні 
1938 прийнятий кандидатом 
в члени ВКП(б)».

...17 липня пізнього вечо
ра запросили його до сек
ретаря міського комітету 
партії Ф. Г. Мартинова. Тут 
були секретарі і члени бю
ро обкому партії М. М. 
Скирда, П. К. Василина, І. О. 
Колупаєв і чоловік десять 
членів міськкому партії.

Із спогадів 3. І. 
Нова:

«Мене запитали, як 
люся до пропозиції 
шитися в місті ДЛЯ ПІДПІЛЬ
НОЇ роботи. Відповідь моя 
була короткою — зали
шаюсь! Тут же були роз
глянуті пропозиції і мірку
вання про форми ДІЙ ПІД
ПІЛЬНИКІВ, місця їхнього ба
зування, а головне — фор
мування підпільних груп».

...5 серпня до Кіровогра
да вдерлися фашистські оку
панти. Для керівників під
пілля склалася напружена 
обстановка. Дехто з них 
змушений був відійти з час
тинами Червоної Армії. Але 
система зв’язку почала дія
ти вже в перший день.

8 серпня народні месни
ки висадили в повітря три 
автомобілі окупантів, а 10 
серпня Петро Лахман зі 
своєю групою у Федорівні 
знищив залишені нашими 
військами літаки й боєпри
паси.

Із записок Івана Іванови
ча Волощенка:

«Я уродженець с. Осит- 
няжка, комсомолець з 1931 
року. В 1925 році з рідни
ми переїхав до Кіровогра
да. У 1930 році закінчив 
школу кіномеханіків і пра
цював в кінотеатрі «Сива- 
шець». Одночасно закінчив 
автомоторну школу. У 1932 
році за комсомольським на
бором поїхав на Донбас. 
Працював там секретарем 
райкому комсомолу. В 1936 
році вступив до Харківсько«

го держуніверситету на іс
торичний факультет. З тре
тього курсу університету 
направлений па роботу в 
обласне управління НКВС. 
В 1940 році ЦК ВЛКСМ на
правив мене у Бесарабію. 
Працював там директором 
середньої школи. І серпня

лення Радянського інформ
бюро. В другій половині 1942 
року організація налічувала 
112 чоловік...».

Так народжувалося і дія
ло Кіровоградське міське 
підпілля в перші місяці 
окупації. З одного боку, за
здалегідь сплановане, з ви-

му партії параду провів 
Гончаров. Підпільні загони 
були об’єднані в одну орга
нізацію імені Ворошилова* Ж 

Аналіз звітів і записів ко- ' 
мандирів загонів міського < 
підпілля свідчить, що на
родні месники провели ба. 
гато сміливих бойових one-

Полін-

я став- 
зали*
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свій радіоприймач, який від- / 
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ЯСКРАВОЮ СТОРІНКОЮ
Ворошилова в Кіровограді. Це було справжнє партизанське з єднання, що діяло 
в умовах окупованого міста.

1941 року евакуювався, при
їхав до Кіровограда.

Зі мною було 10 чоловік 
комсомольців. В кінці серп
ня разохМ із Іваном Смаль- 
ком, Петром Скалозубом, 
Леонідом Хищенком ство
рили підпільну комсомоль
ську організацію, яка налі
чувала 16 членів. В листо
падову ніч у вікно нашого 
будинку на Новомиколаївці 
хтось тихо постукав. Це 
був брат мого батька 
досій Самійлович. Я 
знався вже в першій бесіді 
з ним, * що існує підпільна 
організація, запропонував 
йому очолити і розширити 
її. На початку 1942 року в 
нас уже налічувалося 35 
підпільників. Організацію 
назвали іменем Кірова. На-' 
чальником штабу призначи
ли мене. Установили зв’яз
ки з підпільними групами і 
загонами, які очолювали 
В. В. Федоров, І. І. Полін- 
цов, Я. В. Конарьов, Віктор 
Рибалкін, Юрій Голуб. Я 
влаштувався виконробом до 
ремонтно-будівельного уп
равління гебітскомісаріату. 
А потім влаштував сюди на 
роботу Антоніму Жабо, Та
їно Седлярову та інших. Во
ни працювали друкарками, 
потай розмножували листів
ки. Радіоприймач був на 
квартирі Л. Хищенка, звід-

Фе- 
при-

ки. Радіоприймач бу 
квартирі Л. Хищенка, 
ки й надходили повідом-

значеними раніше людьми, 
зв’язками, а з іншого — за
гони й групи створювалися 
вже в ході боротьби з во
рогом. Складнощі були і в 
тих, і в інших, втрати теж. 
Відокремленість ускладню
вала спільні дії патріотів, 
послаблювала їхню ударну 
силу. Підпільний обком пар
тії докладав зусиль для 
об’єднання загонів і груп.

Михайло Миха йлович
Скирда в своїх спогадах пи
сав: «Взимку 1942 року в 
жорстоких умовах фашист
ських репресій ми віднов
лювали підпілля, створюва
ли нові організації і заго
ни. Було встановлено зв’яз
ки з Кіровоградським під
піллям, з тт. Федоровим, 
Пономаренком, Волощен- 
ком, Полінцовим, Конарьо- 
вим, з молодіжною органі
зацією, яку очолювала ком
сомолка — вчителька Олена 
Бур’янова. Необхідно було 
об єднати всі групи в одну 
міську організацію».

Це вдалося зробити на 
початку 1943 року. Колиш
ній офіцер Червоної Армії, 
комуніст Олександр Олек
сандрович Важан розпові
дає. «Організаційна нарада 
Зібралась на квартирі К. В. 
Гончарова. В нараді взяли 
участь Полінцов, Конарьов, 
Федоров, Волощенко, за до
рученням підпільного обко-

, рацій. Кожен день підпілля 
був відзначений активними 
діями. Вони знищували оку
пантів, палили склади з про- 

і дуктами й пальним, вилуча* 
ли зброю, визволяли радян
ських військовополонених і 
відправляли їх до партиза
нів. Особливою мужністю 
відзначались молодіжні гру
ші В о лощенка, Хищенка,
Смалька, Бур’янової.

С. І. Довженко згадує, що 
тільки завдяки Леонідові

важний патріот з великим« 
труднощами приніс до лісу, 
Допоміг у цьому зв’язковий 
загону Микола Радул.

Справжнє полювання вчи
нили гестапівці за Оленою 
Бур’яновою, на квартирі в 
якої не раз відбувалися збо
ри молодих підпільників. 
Вороги вистежили Олену, 
катували й стратили її 22 
листопада 1943 року побли
зу Соколівських хуторів. 
Загинули Антоніма Жабо, 
Іетяна Седлярова. ЮрІнГо» 
луб, Василь Дикий. Понад 
80 підпільників міста відда
ли життя за свободу і неза
лежність Батьківщини. -

Подвиги підпільників міс* 
та відзначені орденами і ме
далями. їхні імена не за
буті.

& КАЛИНИЧЕНКО.

«Я скоро
■ СКЛОМ серванта— 

кілька десятків сімей
них фотографій. Серед 
них — знімки хлопця у 
військовій формі. Поруч 
із сервантом — стіл, за- 
валений^ чималенькою 
купою листів.

"— Це — ВІД нього, від 
Зови. Пише мало не че
рез два дні на третій.— 
Ст ька жінка дбай- 
лив єрегортає листи. 
Вони — найдорожчий за
раз її скарб. Я теж за
цікавився листами. Ось 
до рук мені потрапив 
друкований, один із ба
гатьох: «Шановна Ки- 
лино Іванівно! Ми раді 
сповістити Вас, що Ваш 
онук Володимир зразко
во виконує свій військо
вий обов'язок і є пере
довим воїном нашого 
підрозділу».

Володимир Харченко 
ще з дитинства мріяв 
служити в моторизова
них військах. По закін- 

Протопопівської 
школи навчав

ся в Олександрійському 
СПТУ № 33 на гірничо
го машиніста, згодом —• 
працював на шахті Іме
ні Ленінського комсомо
лу. До лав Радянської 
Армії був призваний во
сени 1986 року. Зараз 
Володя — танкіст-водій, 
служить в Білорусії, 
Земляки знають його як 
спокійного, врівноваже
ного хлопця, що має то
вариську вдачу...

— Калино Іванівно, а 
Володя приїздив у від
пустку? — запитую я, 
Продовжуючи перегля- 

| дати листи.
— Приїздив, і не раз! 

Не рахуючи ще тієї від- 
пустки, коли матір при
їздив хоронити... — лице 
ЖІНКИ робиться сумним,

буду
ба, ви потрібні 
тові й мені. Бер 
бе, я вас дуже 
Час швидко п 
Я скоро поверн’

Бережіть себе

ловніше — щоі 
живі й здорові 
те — «іщоїк

— Він мамі 
хороші ЛИСТИ І 
тепєр рідні В ї 
стара, та браї 
Взагалі, про в 
ться. Запитує,

UXX тагто* Ра«"«ськога
Союзу В. о.

РЗДЯНСЬКОГО Союзу Валерій ГР
ВЕРХОЛАНЦЕВ; воїн-інтерн“»'5*'
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але сліз немає — випла
кала вона їх на похоро
нах доньки, матері Во
лодимира. І невідомо, як 
пережила б Килина Іва
нівна цю тяжку втрату, 
коли б не^листи від ону
ка з армії. Ось уривки з 
них: «Жити, бабусю, тре-

не повернулися з армії, 
а ще — пише, що кури
ти кинув, більше не бу
де... Отримав Вова під
вищення, — і Килина 
Іванівна з материнською 
гордістю простягла мені 
лист-подяку: «Нещодав
но, виконуючи відлові-

«Молодий комунар»

1 травня 1988 року

я і дія- 
міське 
місяці 

оку, за- 
е, з ви-

, парти нараду провів 
Гончаров. Підпільні загони 
були об’єднані в одну орга
нізацію імені Ворошилова*

Аналіз звітів і записів ко
мандирів загонів міського 
ПІДПІЛЛЯ СВІДЧИТЬ, що на
родні месники провели ба
гато сміливих бойових опе-

«Я скоро
СКЛОМ серванта— 

V кілька десятків сімей-**

буду вдома...»
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ДУМАЛИ, ТО ПАСАЖИРКА
газеті «Молодий кому

ціалог
в вдтетм

нар» за 19 березня 1983 ро<

ну я прочитала статтю «Геф-

сімансьиий сад». З неї ді-

Недалеко від них жила їх
ня мати (теща). Мати з доч
кою вступили в секту. Пе
ред ними постало завдання: 
принести в жертву когось 
із рідних. Вибір випав на 
зятя (так теща розпоряди- 

дочку су-

ли за це, щоб зони затягу
вали в свої ряди більше 
людей?». Ми дивувались, 
чому з ними ніхто не веде 
боротьби. Людей старшого 
покоління їм не взяти свої
ми проповідями, а ось мо
лодь сучасну дуже легко 
загітувати...

Про це я вам написала, 
бо, прочитавши статтю 
«Гефсімамсьхий сад», пере
коналася, що наша молодь 
мало читає художніх творів 
та інших книг, а тягнеться 
до всього віджилого, неспра
ведливого...

м. соломонюк.
Голованівський район.

зятя (так теща 
лася)... Матір і 
дили.

І ось, коли я 
про цей випадок, «агітато
ри» одна за одною стали 
від нас відходити. Чоловіки 
теж зникли. Пізніше, коли 
ми з сусідкою виходили на 
посадку, то бачили їх в ін
ших рядах. А один чоловік, 
що стояв біля нас, сказав: 
«Думаєте, їм мало заплати-

зналася про сектантів. З осьба, ви потрібні ще сві
тові й мені. Бережіть се- 
бе, я вас дуже прошу. 
Час швидко пролетить, 
Я скоро повернуся...

Бережіть себе. Найго-

дальнє завдання коман
дування, Володимир про
явив виключну наполег
ливість і розумну іні
ціативу, за що йому ого
лошено подяку і достро-

мені хочеться зам розло-
ннх фотографій. Серед 
них — знімки хлопця у 
військовій формі. Поруч 
із сервантом — стіл, за
валений. чималенькою 
купою листів.

— Це — від нього, від 
Вовн. Пише мало не че
рез два дні на третій.-— 
Ст- * їжа жінка дбай- 
іивПзр'ерегортає листи. 
Вони — найдорожчий за
раз її скарб. Я теж за
цікавився листами. Ось 
до рук мені потрапив 
друкований, один із ба
гатьох: «Шановна Ки- 
лино Іванівно! Ми раді 
сповістити Вас, що Ваш 
онук Володимир зразко
во виконує свій, військо
вий обов'язок і є пере- 

нашого

ВІСТИ.
розпоаідала

20 березня 1988 року я 
їхала з санаторію Моршин 
Львівської області. На вок
залі у Львові перебувала 
6 годин, поки ждала свого 
поїзда. Там дуже людно. 
Сидять пасажири на стіль
цях, чемоданах. Я сиділа 
поруч з однією жінкою, яка 
мала їхати цим же поїздом.

Десь о 16-й годині біля 
нас з’явилася старенька з 
невеличкою сумкою. Спо
чатку ми подумали, що це 
теж пасажирка. Запросили 
її сісти, вона відмовилась і 
почала «агітацію». Незаба
ром з’явилося ще дві такі ж 
самі жінки і про все, що 
говорила перша, казали, що 
це правда. Появилася ще й 
четверта. Всі вони похилого 
віку. Напам’ять розповіда
ли цілі «поеми» з біблії. 
Мова в них чиста, насичена 
милозвучними епітетами, 
метафорами. Якщо стомлю
ється одна й замовкає, про
довжує інша. Ми з сусід
кою уважно їх слухали. Ма
буть, вони подумали, що ми 
вже в їхніх руках. Одна з 
них зникла, але скоро з'яви
лася і з нею ще три чолові
ки (десь приблизно 35—40 
років), які теж доповнюва
ли їхні монологи. В решті- 
решт дійшло до того, що 
одна з них каже: «Тепер 
світом править сатана, але 
недалеко той час, що жит
тя покращає, встануть всі 
мертві з того світу, бо це 
так велить бог Єгова».
схвально хитають головами, 
Я торкаю свою сусідку: чи 
чуєте, мовляв, що вони пле
туть. Сусідка усміхнулась 5 
мовчить. Я тоді наважилась 
і розповіла людям про один 
випадок, який стався а 
м. Умані Черкаської облас
ті років десять тому. В 
Умані жила сім'я: чоловік, 
жінка і їхній 8-річний син.

іьно-диверсійної організації імені 
іартизанське з’єднання, що діяло

козо присвоєно чергове 
військове звання сержан
та».

Всі

В О В£?КОЛАНЦЕВ; воїн-інтернаи1

В. КВІТКА.
На знімку: сержант

В. ХАРЧЕНКО.
с. Протопопівка 
Олександрійського 
району.

рейду бу- 
нраді. 

по-

_____ на 
підприємстві 

а. від
плутають 
зі своєю

Союзу ..«»» ГРИИЧАК;

людьмн, 
?о — за
звалися 
5и з во- 
аули і в 
іти теж. 
гкладню- 
іатріотів, 
> ударну 
іком пар
ії ль для 
і груп.

хайлович 
гадах ви

року в 
фашист- 

віднов- 
творюва- 
і І заго- 
іио зв'яз
кам під- 
здоровим. 
Волотей- 
Ковар ьо- 

органі- 
вала ком
іка Олена 
дно було 
ш в одну

збятя на 
с Колнія« 
юї Армії, 
ір Олек- 

рОЗПОВІ- 
<а нарада 
гирі К. В. 
ЇДІ взяли 
Коиарьов, 
іко, за до* 
іого обко*

рацій. Кожен день підпілля 
був відзначений активними 
діями. Вони знищували оку
пантів. палили склади з про
дуктами й пальним, вилуча
ли зброю, визволяли радян
ських військовополонених і 
відправляла їх до партиза
нів. Особливою мужністю 
відзначались молодіжні гру
пи Волощенка, Хищенка, 
Смалька. Бур’ янової.

С. І. Довженко згадує, що 
тільки завдяки Леонідові 
Хишснку вони змогли мати 
свій.радіоприймач, який від
важний патріот з великими 
труднощами приніс до лісу. 
Допоміг у цьому зв’язковий 
загону Микала Радул.

Справжнє полювання вчи
нили гестапівці за Оленою 
Бур’яновою, на квартирі^ в 
якої не раз відбувалися збо
ри молодих підпільників, 
Вороги вистежили Олену, 
катували й стратили її 22 
листопада 1943 року побли
зу Соколівських хуторів. 
Загинули Антоніма Жабо, 
Тетяна Седлярова. Юрій Го
луб. Василь Дикий. Понад 
80 підпільників міста віДДа' 
ли життя за свободу і неза
лежність Батьківщини.

Подвиги ПІДПІЛЬНИКІВ М1С’ 
та відзначені орденами і ме
далями. їхні імена не за- 

’ буї і.
В. &АЛИНИЧЕНКО-

вий обов язок і 
довим воїном 
підрозділу».

Володимир Харченко 
ще з дитинства мріяв 
служити в моторизова
них військах. По закін- 
ч* чі ПротонопівськоТ 
сі^дньої школи навчав
ся в Олександрійському 
СПТУ № 33 на гірничо
го машиніста, згодом — 
працював на шахті Іме
ні Ленінського комсомо
лу. До лав Радянської 
Армії був призваний во
сени 1986 року. Зараз 
Володя — танкіст-водій, 
служить в Білорусії, 
Земляки знають його як 
спокійного, врівноваже
ного хлопця, що має то
вариську вдачу...

— Кнлипо Іванівно, а 
Володя приїздив у від
пустку3 — запитую я, 
продовжуючи перегля
дати ЛИСТИ.

— Приїздив, і не раз! 
Не рахуючи те тієї від
пустки, коли матір при
їздив хоронити... — лице 
жінки робиться сумним,

.повніше — щоб ви були 
живі й здорові, а все ін- 
ще — ніщо!».

— Він мамі своїй такі 
хороші листи писав!.. А 
тепер рідні в нього — я, 
стара, та брат старший. 
Взагалі, про все турбує; 
ться. Запитує, чи хлопці

ІІ
І
І
І
і
і
$
і її

БІЛЬШЕ Б ПРО ШКОЛУ...
Наприкінці минулого року до нашої школи приїжд

жали кореспонденти газети «Молодий комунар». Учні 
взяли активну участь в обговоренні проблем газети, 
зробили немало критичних зауважень, внесли пропо
зиції стосовно змісту молодіжки. Особисто мені та 
зустріч сподобалася, але водночас і примусила заду
матися про роль кожного читача у підвищенні зміс
товності газети. Минуло нілька місяців. «Молодий 
комунар» став виходити у вигляді тижневика, і за цей 
час справді багато □ ньому змінилося на краще. Хочу 
висловити з цього приводу деякі свої думки й поба
жання.

Які ж зміни в газеті найпомітніші? Тижневик став 
більше уваги приділяти проблемам молоді, ширше 
висвітлювати питання, які сьогодні особливо цікав
лять мене й моїх товаришів. Йдеться про різні сто
рони життя суспільства, як позитивні, так і негативні. 
Більше стало появлятися статей про пияцтво, нар
команію («Путівка в пекло», «Ніч у витверезнику»). 
Слід відзначити, що стали глибше висвітлюватись 
проблеми виховання молодого покоління, конфліктні 
ситуації в школі («Бомага» для уважного вивчен
ня», «Педагогічна» справа Ж..», «Невдахи від пер
шого класу»). Газета велику увагу приділяє патріо
тичному вихованню молоді («Афганістан болить в 
моїй душі»). Серед матеріалів стали зустрічатися ці
каві статті про боротьбу медицини з небезпечними 
хворобами («Синдром для «веселих» компаній», «Білі» 
материнський»). Більше уваги приділяється спорту, 
культурі, естрадній музиці. Дуже добре, то в наш 
час перебудови, гласності і демократизації газета не 
відходить від цих питань.

Хочу висловити деякі особисті пропозиції ЩОДО 
змісту тижневика. Читачами «Молодого комунара» 
в більшості є старшокласники, тому на сторінках га
зети хотілося б бачити більше матеріалів про пробле
ми шкільного виховання, втілення шкільної рефор
ми, тобто — максимум інформації про шкільне життя 
взагалі. Цікаво було б більше почути про «неформа
лів», про їхні проблеми, інтереси. Останнім часом по
чали з являтися статті про дискусійні клуби. Хотіло
ся б, щоб газета більше розповідала про молодіжні 
дискусійні об’єднання, про організацію та форми їх
ньої роботи,

В. КРАМАРЧУК, 
десятикласник Олександрійської СШ № 1,

РЕЗОНАНС

«ЧИ ЛІТАЮТЬ КОРОВИ?»
Тане далеко не риторичне 

запитання поставили перед 
читачами «МК» 20 лютого 
ц. р. члени рейдової брига
ди, які побували на Кірово
градському птахокомбінаті. 
І відповіли на нього стверд
но: так, трапляється, що лі
тають. І не тільки норови 
(себто оброблені туші), а й 
кури, субпродукти, м’ясна 
вирізка. Це коли горезвісні 
любителі легкої наживи — 
несуни — почуваються 
державному ‘
привільно, ян дома, 
так, частенько 
державну кишеню 
власною.

У ході згаданого . 
ло виявлено кільна 
жок. Які ж покарання 
несли хапуги? Ось що відпо
віли в листі до редакції ди
ректор птахокомбінату М. А. 
ЛАВРЕНЧУК, секретар парт
бюро П. Ф. 6АРАНЕНКО та

голова профкому В. В. ДЕ
РЕВ’ЯНКО:

«Рейдовий матеріал обго- 
аорено а колективах всіх 
виробничих підрозділів ком
бінату, Критику визнано 
справедливою. Питання по
силення боротьби за повне 
збереження м’ясопродук
тів виносилося на розгляд 
партбюро. Його члени прий
няли рішення взяти під 
контроль створення додат
кових пропускних постів, 
що діятимуть безпосеред
ньо в цехах і роздягальнях. 
Затверджено заходи адмі
ністрації по реконструкції 
контрольно - пропускного 
пункту та паркану по вули
ці Жданова. Робітники, які

були затримані рейдовою 
бригадою при спробі кра
діжок м'яса, покарані».

Нам залишається лише 
більш повно поінформувати 
читачів щодо згаданих по
карань. «Героїв» публікації 
«МК» оштрафовано: О. Лу 
кіна — на 40 карбованців, 
А. Перміноза — на 50, 
М. Ухняжа — на 100, В. Пи
сьменного — на 100, Н. Ба- 
біну — на 50, Ю. ФІліпова— 
на 200, В. Геращенка — на 
100, О. Солодюка — на ЗО. 
Хапуг також позбавлено 
премій за лютий І тринад
цятої зарплати, чергові від
пустки їм перенесено на 
осінньо-зимовий період.
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ПРИВОЮу ШУМ!
у далеку дорогуВіті Близнецю

Мій друг улюблений став землею.
Епос про Гільгамеша
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У дні святкування Першотравня на Набережній обласного центру відбули™ .
ніровоградцями І гостями міста виступили колективи художньої самодіяльності, дитячі

згадати 
«Повість

поси- 
довгі

книгу 
про

Піцунда — Кіровоград. 
1981 р.

літо 
при- 

табо- 
кі- 

Згоден 
серед

гуляння. Перед 
ансамблі.

Фото В. ГРИБА.

альбом «Розклеювальник афіш» за лічені дні посів пер- 
ше місце серед аматорських колективів. У иершому скла
ді, окрім Саричева і Баранова, грали Володимир Холс
тінін, Віталій Дубінін і Сергій Єфімов. Разом вони ви-

Рано пішов и життя 
відомий український ра
дянський письменник Вік
тор Близнець, але зали
шив по собі неперебутні 
книги, теплі спомини су
часників. Серед квітня в 
селі Першотравенці Ком- 
паніївського району па 
будівлі середньої школи 
було відкрито меморіаль
ну дошку письменнику-

землякові. В ті дні на 
Кіровоградщину приїжд
жали рідні письменни
ка, київські літератори 
М. Сом, І. Власенко, 
Д. Чередниченко. Звуча
ло слово Близнецеве, 
слово про Близнеця.

Сьогодні ми пропонує
мо читачам вірш В. Ба- 
зилевського, присвячений 
відомому поету.

Благав я в непам’яті—дай мені згоду: 
даруй забуття, що миліше від раю!
Та знову спіткнувся, немов об колоду — 
тебе вже немає.
Ще голос — твій голосі—в кімнаті

лунає —
тебе вже немає.
Ще дотик твоєї щоки відчуваю —* 
тебе вже немає.
Листи твої визволю, перечитаю - 
обвалом — немає.
Стою на порозі, міраж обнімаю 
немає...
Не прийдеш.
Не сядеш.
Не візьмеш за руку.
Плечем не підважиш залізну завісу. 
Страшна простотою довічна розлука, 
а глина могильна важка, як залізо.

2.

Залізна глина — тобі на крила. 
А крила — в небо й крізь кляту товщу. 
Тисячоліття розверзлись криком! 
Я плач шумера своїм продовжу.
Мій брате-орле,

ти став землею.
Дух підламався, закляк без тями. 
Земля — між нами.
І ти — під нею.
Зімкнула пащу байдужа яма. 
Прозріння пізнє.
Вечеря рання.
Я дорікати тобі не смію. 
Не озовешся на запитання. 
Не заперечиш.

Не розумію!

3.

Збирати каміння на березі моря 
й рішуче (о рима настирна, банальна, 

а втім, не банальна, а швидше фатальна)— 
'забути про камінь нежданого горя, 
забути вечерю оту поминальну 
і долю, що з медом змішала отруту, 
дворушництво серця, гризоти сумління— 
ні, краще усе це забути, забути 
й на березі моря збирати каміння. 
В зникаючі дні непрозірного року 
не схибити б тільки напруженим кроком, 
не видати б жестом пригнобу прокляту, 
збирати каміння, каміння збирати 
і не пам’ятати про мить непростиму, 
про власне безсилля, про правду незриму. 
Збирати каміння.

Оклигать.
Очунять.

Якщо ж і зірваться безтямно, 
нестримно, 

то в шумі прибою ніхто не почує.

О

ГАРЯЧИЙ ПОДИХ
СТУДЕНОГО ЛІТА

Вирісши на солодкій во
диці бойовиків «про війну» 
або ж «про бандитів», ми 
не завжди спроможні поба
чити ті зв’язки, що тягнуть
ся від подій давно минулих 
днів через художній образ 
до нашого сьогодення. Іс
торія сприймається багать
ма в вигляді кольорової 
книжки. Історія СРСР — су
цільний червоний тон, і ли
ше де-не-де — невеличке 
«потемніння». Але події ос
танніх років показують, що 
«білі плями», котрі утвори
лися внаслідок поганої 
людської пам’яті, часто ма
ють безпосередній вплив на 
подальший хід буття і за
кривають собою ту барвис
ту обгортку, яку нам 
лено демонстрували 
роки.

Фільм «Холодне 
п’ятдесят третього...» 
свячено сталінським 
рам. Тема для нашого 
нематографу нова, 
битися об заклад:

молоді знайдеться багато 
таких, хто навіть не знав 
про їхнє Існування. У кра
щому випадку — чули піс
ню В. Висоцького «Банька 
по-білому». Допитливий чи
тач може 
Б. Дьякова 
пережите». «Колимські опо
відання» і «Четверта Во
логда» В. Шаламова з’явля
ться цього року в журналі 
«Юность». Тему історичної 
правди продовжив у кіно 
режисер О. Прошкін.

Фільм простий і на «елі
тарність» не претендує. Се
ло, де відбувають строк 
«позбавлені прав» двоє 
«політичних» — колишній 
капітан полкової розвідки 
Басаргін та старий інтелі
гент Копалич. Чорне діло 
чорної людини (Бєрії) — 
амністія карних злочинців... 
Село беззахисне перед їх
ньою навалою, і лише двоє 
«політичних» вступають з 
бандою в справжню війну.

Більш активний Басаргін

(актор Валерій Прийомихов, 
відомий за фільмом «Па- 
цани»), в минулому—фрон
товик, розвідник. Фронт 
став для нього тією шко
лою, яка допомогла не ли
ше витримати знущання 
після німецького полону, а 
й залишитися після всього 
людиною. Басаргін — не 
«лушпиння» (саме так пе
рекладається з російської 
його прізвисько Лузга), 
він — справжній патріот. 
Акторська гра Прийомихо- 
ва прекрасна в своїй буден
ності. Актор робить свого 
героя не відірваним від 
життя «суперменом», а зви
чайною людиною, котра ба
гато побачила, багато пі
знала, замкнулась у своєму 
горі, співзвучному з горем 
країни, але в тяжку хвили
ну стала на позиції Добра, 
ризикуючи життям.

Тихий інтелігент Копалич 
(актор Анатолій Папанов) 
мириться з усім, що при
нижує його (так, він сам 
пропонує жінці й синові 
відректися від нього, «во
рога народу»), але до ос
танньої хвилини не втрачає 
надії на справедливість.

Життя Копалина обриває
ться трагічно — він гине 
від кулі бандита. Але 
смерть його — нелогічна І 
безглузде —- стала симво
лом душевної перемоги, 
перемоги над собою.

Фільм цінний і тим, що в 
ньому показане коріння 
наслідків сталінського те
рору, від яких і нині страж
дає наше суспільство: роз
двоєння людської особис- 
тосгі, соціальна апатія, де- 
вальвація поняття честі, гід
ності. І чим скоріше зро
зуміємо ми історичну обу
мовленість цього зла на 
певному етапі, тим легше 
буде боротися з ним тепер.

Фільм не повинен бути 
«закодованим» (так трапи
лось із чудовою стрічкою 
«Покаяння» Тенгіза Абулад- 
зе) — тоді, він просто «не 
дійшов» би до рядового 
глядача. Режисер О. Прош
кін уникнув цього, не ско
тився і до бойовика, зробив 
твір, зрозумілий і доступ
ний широким масам.

О. КАСНКО, 
студент Кіровоградсько
го педінституту.

Приємним сюрпризом для 
шанувальників рок-музики 
стали виступи групи «Альфа» 
під керівництвом компози
тора Сергія Саричева. Тривалий час доля цієї групи 
хвилювала музичну громадськість. То групі забороняли 
виступати, то вона знову з’являлася. І лише в травні ми
нулого року Сергія Саричева офіційно затвердили керів
ником групи «Альфа». Колектив одержав професійний 
статус, його визнали не тільки шанувальники, а й музич
ні критики.

Як же розвивалася група «Альфа»? Усе почалося з се
редини 70-х років. Зразу ж після закінчення школи Сер
гій, який уже непогано грав на гітарі, вирішив спробу
вати сили в якомусь із ансамблів. 1975 року в вокально- 
інструментальному ансамблі «Шестеро молодих» з’явив
ся тоді ще нікому не відомий гітарист і органіст Сари- 
чев. Попрацювавши в колективі два роки, перейшов до 
«Молодих голосів». Та незабаром цей ансамбль розпав
ся. Його музиканти Матвій Анічкін, Валерій Гаїна та 
Сергій Саричев знову зібралися вже в 1981 році й вирі
шили працювати в новому напрямку. Так на естрадному 
обрії з явилася рок-група «Круїз», егиль і віртуозність 
якої сподобалася глядачам.

Саричев сам писав вірші, складав музику, грав на ба
гатьох інструментах. З кожним днем зростала його 
майстерність. У 1983 році Сергій вирішив створити влас
ну групу. Разом з Андрієм Барановим він покидає 
«Круїз». Якийсь час Сергій працював на ансамблі «Са
моцвіти». Одночасно продовжував роботу по створенню 
власного колективу. Наприкінці Г*83 року молодь Моск- 
еи почула про народження нової групи «Альфа».

Першою пролунала пісня Саричева й нового колекти
ву «Дзеркало й ріка». Незабаром з’явилася пісня, яку й 
зараз можна почути в дискотеках — «Я московський 
бешкетник-гульвіса». У молодіжному середовищі багато 
говорилося про нову групу. її перший магнітофонний

ступали до заборони в 1985 році. Якийсь час хлопці ви
ступали підпільно, аж поки група розпалася. Сергій €фі- 
мов перейшов до «Круїзу», Дубінін і Холстінін згодом 
з’явилися в добре відомій зараз групі «Арія».

Та Сергій Саричев не зупинився на півдорозі. Продов
жував складати пісні, вдосконалювати свою майстер
ність. Працював у московській філармонії, потім знову 
створює власну групу. Оскільки «Альфа» була забороне
на, колектив став працювати просто як група Сергія 
Саричева. Саричев зі своєю групою бере участь у про
грамі Ованеса Мелік-Пашаєва «У єдиному ритмі». Група 
виступала на фестивалі популярної музики «Рок-панора- 
ма-86». За виконання пісень «Цунамі» та «Мене зроби
ли з такої речовини» група Сергія Саричева одержала 
головний приз. У січні 1987 року група переходить до 
«Росконцерту», а в травні відновлено попепередню назву 
«Альфа».

Зараз у колективі працюють Сергій Саричев (гітара, 
клавішні, вокал), Марина Журавльова (вокал), Микола 
Самопалов (лідер-гітара), Сергій Власов (гітара), Еду< 
ард Предічер (бас-гітара),• Андрій Баранов (ударні)'. 
Усі пісні, які виконує група, склав її керівник.

Найближчі плани групи — підготовка сольної програ
ми. До першої частини ввійдуть пісні Сергія Саричева 
в ного виконанні. До другої — нова постановка з участю 
рок-балету. Використання світлової й звукової апарату
ри дозволить колективові показувати великомасштабні 
вистави в палацах спорту й на стадіонах. Готується до 
випуску диск-гігант на фірмі «Мелодія». Очікується та
кож запис сольного диску в ФРН, Телебачення готує 
музичний фільм «Ви не забули цього співця». Фільм при
свячений творчості Сергія Саричева.творчості Сергія Саричева.

Д. ТКАЧЕНКО.
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ДВОЄ одружились,
нього життя сьогодні гпяппа-г Ь В,Д самопочУгтя жінки. Про ці моменти подруж- 
«очою консультацій № 1 ₽позаштатниГїп°лДЄИ- ’ завідУ,0Ча Кіровоградською жі- 
ділу 3. І. НЕЧЕТОВА * заштатний головним акушер-пнеколог міськздороввід-

Зоє Іванівно, мабуть, для того, щоб 
завести дитину, є оптимальні періоди й 
Несприятливі. Як їх визначити!

Слід утримуватися від вагітності про
тягом року після абортів, передчасних 
Пологів, викиднів і весь цей час знаходи
тися під наглядом лікаря-гінеколога. Як
що жінка зайнята на шкідливій роботі 
(пов’язаній із присутністю лаків, фарб, 
кислот, лугів, свинцю, гальваніків), то це 
місце слід поміняти. Коли ж вагітність уже 
настала, ми даємо жінці довідку на звіль
нення від подібної роботи.

— Чи е нові методи визначення наяв
ності вагітності! Недавно у фільмі «Двоє 
на острові сліз» бачила, як лікар водив 
над животом жінки схожим на фонен
доскоп приладом, і на екрані монітора 

зародка. Чи є у нас

ТЕТ-А-ТЕТ

жінка під час вагітності! Чим їй має допо
могти чоловік!

— Після 28 тижнів вагітності слід при
пинити статеве життя. Та й у ранні строки 
лікар може рекомендувати утримання від 
статевих контактів. Вагітним не можна за
горати на сонці. Шкідлива для них вібра
ція. Не можна піднімати важке — ці та 
інші трудомісткі домашні заняття повинен 
узяти на себе чоловік. Він же має стара
тися не дратувати дружину, створювати 
вдома спокійну обстановку. Щовечора пе
ред сном корисно погуляти з дружиною 
годину-другу на повітрі.

— Процес появи дитини на світ супро
воджується фізичними стражданнями жін
ки, часто досить тривалими й виснажли
вими. Чим здатна зарадити медицина?

— Кожна вагітна повинна відвідати всі 
заняття за повною програмою школи ма
терів у жіночій консультації і в родиль
ному будинку виконувати всі рекоменда
ції персоналу. Наприклад, у передродо- 
вий період не треба ходитй й сидіти (це 
небезпечно для плоду), краще лежати. 
Під час пологів застосовувати фізіопсихо- 
профілактичний метод знеболювання, 
яким учать володіти в консультаціях.

— А чи не простіше дати наркоз — за
гальний чи місцевий, як при апендициті, 
приміром! Усе дсзиола бачиш, говориш, 
а болю не відчуваєш...

— Загальний наркоз неможливий, бо 
жінка повинна слухати команди медиків і 
їх активно виконувати — це допомагає 
родам. А місцевий наркоз при пологах 
неефективний — усе одно болітиме. Пе
ред родами дають для послаблення болю 
закис азоту, трилен, вводять спазмоліти
ки, заспокійливі препарати.

На жаль, іноді немовлята народжуються 
мертвими, передчасно. Жінки повинні за
пам’ятати, що однією з основних причин 
цього лиха є часті аборти. Після кожного 
з них шанс доносити вагітність знижується 
в кілька разів. Він прямо пропорціональ- 
ний кількості абортів.

— Для уникнення небажаної вагітності 
існують протизачаткові засоби. Які з них 
найефективніші!

— Будь-який лікар у консультації дасть 
пораду щодо контрацептивів. Застосо-

— Як ліовннна -оргднізуватлі. свій ^поб^Г „вуються презервативи^^ол_ргічний_кален2_ __ ___ _

виникало зображення 
такі пристрої!

— Це мультивізор, 
карні. Щоб чимраніш 
ність чи нема, жінці 
гінеколога при затримці менструації

він є в обласній лі- 
встановити, є вагіт- 

треба приходити до 
, , • на

2—3 тижні. До речі, чим раніше жінка 
звернеться в консультацію, тим ефектив
ніше можна буде визначити, слід їй ви
ношувати цю вагітність чи ні, адже бу
вають різні патологічні відхилення...

— 9 тоді вагітність доводиться перери
вати. Аборт — процедура дуже болісна 
І морально, і фізично. Як можуть лікарі 
полегшити страждання жінки!

— При дуже невеликих строках вагіт
ності застосовується метод вакуум-аспіра- 
ції, або міні-аборт. Процедура прово
диться в жіночій консультації без нарко
зу, оскільки практично безболісна. Цей 
Спосіб хороший і для діагностики гінеко
логічних захворювань.

— Повернемося до тих жінок, для кот
рих вагітність бажана. Деякі з них — ті, 
що мають резус-негативну кров, а у чо
ловіка позитивна, побоюються так звано
го резус-конфлікту, який загрожує плодо
ві. Можна його уникнути!

— Так. Резус-негативній жінці після пер
шої вагітності, як би вона не закінчилася 
(пологами, абортом, викиднем) уводиться 
антирезусний гамма-глобулін. Виготовля
ється він із донорської крові. Саме з цією 
метою і для того, щоб у родильному бу
динку був запас крові для породіль, ми й 
просимо чоловіків чи родичів вагітних 
здавати кров.

(але підрахунок днів треба проводи- 
Появився

Дар 
ти разом із лікарем), спіралі, 
фінський Т-подібний контрацептив.

— Іноді чуєш скарги на те, що вони на 
приживаються...

— Буває. Адже це чужорідне тіло а 
організмі. Тому всі жінки, що користу
ються цими засобами, знаходяться під на
глядом лікаря. Так само, як і ті, що ко
ристуються гормональними препаратами 
(таблетками). Вживання їх без призначен
ня лікаря недопустиме, бо побічні ефек-^ 
ти можуть призвести до втрати жінкою 
репродуктивної функції, тобто можли
вості мати дітей.

— Для кожного велика біда — безплід
ність. Які її причини у жінок! Коли слід 
звертатися до лікаря, якщо не настає ва
гітність!

— Немає дітей протягом двох років — 
треба обов'язково обстежитися. Це при 
умові регулярного статевого життя з од
ним партнером, бо при їх частій зміні 
(у повій, приміром) завагітніти важко. 
Причому піти до спеціаліста слід і жінці, 
і чоловікові, бо випадки безплідності роз
поділяються так: 50 процентів — «винна» 
жінка, 20 — в обох із подружжя є якісь 
відхилення у здоров’ї, 25—ЗО процентів— 
чоловіча.

до гінеколога, а куди \— Жінка йде 
звертатися чоловікам!

— У територіальну поліклініку до уро
лога, а як треба — до сексопатолога а об
ласній лікарні.

— Зоє Іванівно, чи не позначається на- 
гативно на здоров’ї жінки утримання від 
статевого життя!

— Не спостерігала. Найчастіше хворі-* 
ють ті, хто робить аборти, веде безладна 
життя зі зміною партнерів. Це наші по
стійні пацієнтки. Звідси запальні процеси 
в геніталіях, звідси і безплідність, і вене
ричні хвороби. Взагалі статева культура 
молоді низька. Іноді на лекціях незручно 
навіть слухати запитання петеушниць. Пи
тання інтимного життя треба роз’яснював 
ти молоді в Індивідуальних бесідах, преса 
теж не повинна «соромитися» постійно 
про_ц,е_писати.
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П • - злагоді подружжя Олешків. У далекому трид-
Понад півстоліття прожило у мирі і злагод аусаУ Сидорівна. Саме тоді лейтенант 

йЕть сьомому побралися Оленсандр ДУК^ Т* Г? артилер(йське училище. 
Олешко закінчив Севастопольське оіиськово-м°» Ко зі своєю командою хоробро

У війну командир морсьного бронетамкера нагород- Занінчив службу капітаном 
папСЯ 3 фашистами, за що має немало б®"0®“* ооої окупації Червоновершни Компа- 

ершого рангу. Раї’са Сидорівна — У Ан\Т^ьсьИо-молодіжній групі, що діяла в се лі. 
Чеського району була у підпільній лЄЄг/і перебування глави „

Золоте весілля співпало з півстолітнім ю }е по провулку Компаніївському
Сіп™- ГамФЛиво було у ті ДНІ в АУДипнпкУву%Є^роє їхніх Дітей, шестеро онуків, 
Щасному центрі, привітати батьків прибули тро 
пРаенуки, друз, з різних міст країни. Фото В ГРИБА.

Клубочок-
їжачок

(ЧИ ВАРТО МАТИ КРИЛА!)
Останнім часом (мож

ливо, він того потребує?)

став замислюватися над

таким питанням: що 

треба людині, аби не 

«видавлювати із себе по 

краплі раба»? Чому, ко

ли і як виникає покірли

вість «злій долі» — кон

формізм, «гнучкість» ду

ші (замість почуття 

власної гідності), а по

тім — і гнучкість поста

ті?... Що сприяє закаба« 

лешпо волелюбного сер

ця? Які тенета спиняють 

чудовий рух крилатої 

душі? Згоден, дуже не

прості питання...
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Недавно був свідком 
однієї дуже прикрої, на 
мій погляд, ситуації. Чи
мось роздратована, мож
ливо, новими правилами 
продажу цукру, молода

тендітна мама, обурено 
викрикуючи не зовсім 
прийнятні для вух дити
ни слова (читай «слово- 
спотворення»), била на
відліг свою трирічну ди
тину по яскраво-черво
ному ротику, що відлу
нював жалібним зойком, 
а в великих виразних 
очах маляти застиг 
розгублений подив.

Очевидно, була перша 
розгубленість довірливої 
душі перед кривдою від 
близької людини. Поду- 
малося тоді: чого ж во
на, ця. з дозволу сказа
ти, молода мати, дома
галась отак від дитини? 
Невже така насолода 
будь-яким засобом під
корити своїй волі і так 
слухняну й довірливу 
душу дитини? Це ж не
важко зробити іншим 
чином. Шляхи до серця 
дитини такі широкі, що 
тільки сліпа людина мо
же їх не вгледіти. Та ко
ли ж ви прозрієте, лю
ди?!

Тут треба виховувати, 
але вже батьків. Вчити 
терпіння, уважного став
лення до дитини. яка 
вже змалку — особис
тість.

Дивлячись Г слухаючи 
дітей, яким батьки не

приділяють належної 
уваги, (а таких уже біль
шість!), думаю: «Навіщо 
ж знущаєтесь над рід
ною дитиною так, як не 
дозволяєте із чужою? 
Навпаки, часто «у сусіда 
дитина — золото, а мій-*» 
як иавіжеиий». Це ж ви, 
любі, палко люблячи 
свою дитину,/із великих 
батьківських почуттів 
по краплі до повного 
повноліття вншмагуєте 
прутиками та ремінцями, 
а то і просто владною 
правицею, із волелюбно
го серця почуття власної 
гідності. Це ви змушуєте 
крилату душу звернути
ся у клубочок-їжачок І 
боязко озиратися — а чи 
варто мати крила? Хоч 
би чогось не вийшло, 
моя хата скраю, я нічо
го не знаю...

Той, хто взяв собі за 
приклад отаку «механі
ку» виховання, мусить 
знати, напевно: він вихо
вує боягуза, підлабузни
ка, зрадника, негідника, 
нікчемну людину, нездат
ну на самостійні рішення.

В. ЯВОРСЬКИЯ



Д ВИ користуєтеся послу
гами кіровоградського 

таксі? Якщо ні, то спішіть 
навіть на зелений світлячок, 
тільки добре подумавши. 
Переваги — перевагами, 
зручності — зручностями, 
але... Як пасажир вважаю 
за потрібне застерегти — 
таксисти, хоча народ зде
більшого привітний і ввіч
ливий, полюбляють, однак, 
зайву копійчину.

Хіба ж не прикро: зупи
няю таксі, там вже знахо
диться двоє пасажирів. На
зиваю адресу. Мене «бе
руть». Під’їжджаю до сво
го будинку, дивлюся на лі
чильник. Там світиться циф
ра карбованець п’ятдесят 
копійок. Думаю: запитаю, 
скільки ж мені платити? Як- 
не-як, а було нас троє.

— З вас два карбованці. 
За що? Чому? Довелося 

сперечатися. Врешті-решт, 
виклав п’ятдесят копійок. 
Записав прізвище водія — 
В. О. Шилова — і номер 
машини (94-60 КДА).

Можливо, це якесь непо
розуміння чи просто-на- 
Просто помилка водія? Ні, 
далеко не так. Судіть самі: 
їздити на таксі щоразу не

будеш. Трапляються си
туації, коли поспішаєш, ко
ли нічим добратися, от і ви
ходиш на дорогу «голосу
вати». Побачивши «шахівни
цю» на авто, радієш.

...Вдвох сідаємо біля го
телю «Київ». В таксі теж

ив
іншого пасажира, вважаю, 
не повинно цікавити: куди 
їдуть попутники. Тим біль
ше, що водій ке питав у них 
згоди, намагаючись зроби
ти мені «добро».

Тепер давайте поміркуємо 
разом: чому в деяких, а,

жання дійти справедли
вості.

Без перебільшення ска
жу: коли взявся писати цей 
матеріал, мої колеги про 
себе, про своїх знайомих 
розповіли багато. Буває, ви
кликає хтось таксі по теле-

ОПЕРАЦІЯ «НІЧНЕ МІСТО»

«Молодий комунар»

скажеш,—
— добре,

— Що ти йому 
бідкався Василь, 
що хоч зовсім не втік. Трап-* 
ляються випадки.

Забігаючи наперед, ска
жу: був випадок. Біля рес
торану «Київ» двоє молоди
ків після того, як «відсвят-

Таксі: сервіс без зручностей?
двоє пасажирів. Біля свого 
будинку знову чую:

— Давай карбованець.
—• Нас четверо їхало, 

можливо, вистачить п’ятде
сяти копійок? — несміло за
перечую я.

— Цим людям зовсім в ін
ший бік. Я зробив для тебе 
добро, а ти ще тут рахува
тися починаєш, — це вже 
відповів мені водій «Вол
ги», номер якої 12-67 КДА. 
Було тоді 24 квітня, десята 
година вечора.

Не хочу переповідати по
дальші розмови з цим во
дієм. Мене, як і будь-якого

можливо, і в більшості так
систів прижилася така спо
живацька психологія: хто і 
що цьому сприяли?

Напевне, ми з вами, ша-

повні пасажири. Хіба ж бу-

деш сперечатися за яки-

хось десять копійок, коли

досить тривалий час дове-

лося стояти на морозі чи

під дощем! Щоб хтось по-

просив ті копійки, годі й

думати. Відмовляємося. У

магазині ж не додай про-

давець ті копійки, виме

7 травня 1988 року

ВИХОВАТИ гаємо книгу скарг. Отак

ОЛІМПІЙСЬКОГО
[ раз «припливуть» незароб-

; пені гроші в кишеню так-

ЧЕМПІОНА
Підвал багатоповерхового гуртожитку по вулиці 

Леніна, 94-а у Світловодську тривалий час не мав 
господаря.

Вірніше «господарі» були, але...
Спочатку хотіли зробити тут пральню, потім міськ

ком комсомолу запланував спорудження дискотеки. 
Та далі планів справа не просунулася.

смета, другий... На третій

він і сам не додасть. Ке ві

рите! Можете самі переко

натися, адже у водіїв часто-

густо навіть мідяків для

здачі не знаходиться.

фону, а в трубку — відмо
ва. Ще гірше — приймає 
«Берізка» замовлення, че- 
каєш-чекаєш, а машина так 
і не приходить. Часто по те
лефону 0-58 взагалі додзво-. 
нитись не можна. Особливо 
— у вихідні.

Про це теж є справедливі 
нарікання людей.

Часто доводиться чути від 
пасажирів нарікання на ад
ресу таксистів-індивідуалів. 
Дорого, страшно з ними 
їздити... Не зна^о, чи страш
но, але ціну вони гнуть та
ку, що від послуг приват
ників більшість відмовляє
ться. Не знаю, як кому’ але 
багатьом умови, які дикту
ють власники на колесах, не 
по кишені.

Як же справи в самих так
систів? Ми часто думаємо 
про них, як про хапуг. Та 
чи завжди це відповідає 
дійсності. Василь Ісаченко, 
з яким я провів півзміни 
вночі, заперечив: неправда. 
Розповів про труднощі. їх, 
на жаль, вистачає. Зрештою, 
я й сам спостерігав.

Перший пасажир, 
нам довелося везти, 
надто веселому стані:
кав по плечах водія, ліз, не
зважаючи на попереджен
ня, обійматися. Не вийшов, 
а майже виповз з салону, 
тицьнувши в руки водієві 
трояк.

Здачі? Пасажир ображав
ся: як це його не шанують, 
він же гроші лопатою гре
бе!

якого 
був у 
плес-

V-V

I тільки в грудні 1983 року підвалом всерйоз заці 
навився директор одного з підприємств міста Степан 
Ваганович Терзіян, сам у минулому вихованець дитя
чого будинку, а ще — спортсмен-першорозрядник, 
боксер. Він запросив до себе випускника Київського 
Інституту фізичної культури майстра спорту Василя 
М’ягченка, і справа зрушила з мертвої точки. Вісім 
місяців витратили на капітальний ремонт підвалу!

Нині тут розмістились кілька тренувальних боксер
ських залів, душова, кабінет для масажу. А головне: 
ЛкІ тут хлопці!

М’ягченко пригадує, як завітав він колись до від
ділення міліції, де познайомився з двома «важки
ми». Після того знайомства в школі появилися Андрій 
Сергієнко та Руслан Ворончук. Нині Андрій входить 
до складу збірної Кіровоградщини, а Руслан уже 
виконав перший юнацький розряд.

_  Якби не бокс, можливо, І втратили б цих хлоп
ців...

М’ягченко працює разом з Олександром Китає
вим, своїм однодумцем, справжнім ентузіастом 
боксу.

Як виховати олімпійського чемпіона!
Відповість на це питання лише копітка робота. 

1 можливо, одним з головних претендентів на титул 
майбутнього переможця Олімпіади стане, скажімо, 
дев’ятирічний Роман Ваврик, якого ви бачите на 
»німку.

Чи, може, й хтось інший... Кандидати *

♦*
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н, Світловодськ.

Спробуй доведи тоді 
свою правоту. Тебе і виса
дити можуть напівдорозі, і 
облаяти. А ти, пасажире, му
сиш все сприйняти як «дар 
божий». На кого і куди 
скаржитися? Поки дізнаєш
ся про це, пропаде й ба-

кували» день авансу на ВО 
«Червона зірка», поверта
лися по домівках. Один без
церемонно рвонув у під’їзд. 
Що тут робити: гнатися за 
ним?

Ніна Притиченко, Оля 
Чорноткач, Ніна Вектева по
верталися з гостей у гур
тожиток. Дівчата в один го
лос стверджували, що на
дають перевагу державно
му виду транспорту. «Так 
безпечніше» — пояснили 
вони. Бо, на їхню думку, 
приватник, крім високої ці
ни, може і в нетверезому 
стані сісти за кермо. Всяке 
трапляється.

— Ми думали, — розпо
відає Василь Ісаченко, — 
що приватники створять 
нам здорову конкуренцію. 
Виявилося навпаки — кон
куренцію то створили, але 
нездорову: поначіплювали
світлячків поверх машин — 
так звані жовті освітлюваль
ні «ремінці». Питання — де 
вони це все беруть!

Поки Василь розповідав, 
нас обігнали «Жигулі», но
мер яких — 04-03 КД. Не
важко визначити, що швид
кість була у них далеко за 
60 кілометрів на годину. 
Зверху світився «ремінець», 
ознака таксі... От вам і без
пека руху.

— Я боюся їздити в коопе
ративних таксі, — відверто 
заявила Світлана Кін, — пе
ревищують швидкість, та й 
взагалі, ціни в них такі, що 
й не наважишся сісти...

Проблем у таксистів ви? 
стачає. Пасажири вимагй^ 
ють везти найкоротшиМ 
шляхом. А як їх везти, кот 
ли спеціальним рішенням 
міськвиконкому деякі центе 
ральні вулиці міста пере« 
криті відповідними знака
ми? Рух там вільний лиш© 
громадському транспорту.

Вкрай погані дороги і їх
нє освітлення вночі. Існують 
І інші проблеми. Втім, пре 
них мені розповів директор 
автотранспортного підпрм- 
смства № 13501 О. А. ГОР- 
БАТЕНКО:

— Всім нам, таксистам, об« 
разливо чути негативні від
гуки про свою роботу. 
Десь — завищили ціну, що 
десь — нагрубили, не при
їхали на виклик. Але до ме
не, як до керівника, такі 
скарги доходять надто рід
ко. Думаю, що порушень 
серед водіїв могло й не бу
ти, якби про випадки пога
ного обслуговування часті
ше ми дізнавалися.

Щодо диспетчерської 
служби 0-58 хочу сказати, 
що із збільшенням кіль
кості радіостанцій на таксі 
ми в останні роки практич
но не відмовляємо нікому 
в замовленні. Правда, з пе
рейменуванням деяких ву
лиць і будинків [Конєва, 
Волкова...] таксисти не мо
жуть інколи зорієнтуватися: 
куди ж їхати!

Надто мало до нас над
ходить і пропозицій щодо 
поліпшення роботи, заува
жень. Іще про труднощі: 
ніяк не можемо знайти 
спільної мови з ДАВ, щоб 
вирішилося питання з рухом 
у центрі міста. Погані доро
ги, їхнє освітлення...

Так, проблем, як бачимов 
чимало. I їх треба вирішу« 
вати, і вирішувати швидше. 
Адже служба сервісу, це, 
насамперед, настрій людей,

Ю. ЯРОВИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

♦
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ТУРНІРНЕ
ЛЕГКА АТЛЕТИКА. В 

Алушті відбулась юнаць
ка першість республіки з 
легкої атлетики. Місцевий 
стадіон «Спартак» зібрав 
кращі юні сили України— 
358 учасників. Як вже по
відомляв наш тижневик, 
чемпіоном УРСР із новим 
рекордом області став бі
гун Гениадій Горячий. 
Його підтримав і Роман 
Дудник, який піднявся на 
вишу сходинку п’єдесталу 
у потрійному стрибку. Ре-

ПОТІМ БУЛА
БОРОТЬБА
Протягом трьох днів спор

тивний комплекс СПТУ № 2 
Обласного центру було нада
но у розпорядження борців. 
Десятий традиційний турнір 
із класичної боротьби, при
свячений пам’яті Героя Ра
дянського Союзу О. С. Сго- 
рова, зібрав понад 130 спорт
сменів з України та Молда
вії.

Відкрив змагання голова 
організаційного комітету ди
ректор училища А. Кармазін. 
Учасників турніру привіта
ли ветерани Великої Віт
чизняної війни М. Г. Фурма
нов та В. Т. Лобанов.

А потім була боротьба! 
Класична... Спортивна...

Приємно, що серед пере
можців виявилося двоє учнів 
СПТУ № 2 — В. Гурнин та
B. Горбенко. В інших ваго
вих категоріях перемоги 
здобули Є. Друзенко, С. Ря
бовой (обидва — СК «Зір
ка»), К. Лиськов, С. Матю
шенко, В. Курганський (усі — 
ДЮСШ No 3), О. Штепа (Пол
тава), О. Сазонов (Кремен
чук), С. Діхтяренно, С. Діор- 
дієв (обидва — Миколаїв),
C. Криволящун, О. Самойлов 
(обидва — Тирасполь).

с. редозубов, 
трекер СПТУ-2 Імені 
О. С. Єгорова,

ТАБЛО
зультат переможця — 14 
метрів 86 сантиметрів.

ПЛАВАННЯ. На II рес
публіканських юнацьких 
іграх у Запоріжжі впев
нено виступали представ
ники плавецької збірної 
Кіровоградщини. Олек- 
сандрійка Ольга Ніколаєв- 
ська здобула дві перемо
ги в запливах на 400 та 
800 метрів вільним сти
лем. її результати відпо
відно — 4.37,10 та 9,24,97.

Спортсменка виконала 
норматив «Майстра спор
ту СРСР». В комплексно
му плаванні свою подругу 
підтримала Людмила Вер- 
нигора, яка була першою 
на дистанціях 200 (2.30,65) 
та 400 метрів (5.18,33).

СПОРТИВНЕ ОРІЄН
ТУВАННЯ. Спортивний се
зон кіровоградських орі- 
ентувальннків розпочав 
«Пролісок»—відкриті зма
гання Чернівецької облас
ної ради ВДФСТ профспі
лок. Понад 500 спортсме-

нів вийшли на мальовничі 
буковинські траси. Вік орі- 
єнтувальників — від 10 до 
40 років, а «географію» 
змагань склали міста Ук
раїни, Москва, Рязань, 
Петрозаводськ, Хаба
ровськ. За угодою студент
ських спілок до Чернівців 
приїхали сто спортсменів 
з Норвегії та Фінляндії. 1 
якщо в забігу «А» переміг 
норвежець Бо Енгдахль, то 
в групі «Б» першим був 
кіровоградець Володимир 
Корж, який виступив ду
же впевнено.

НА ЗУСТРІЧІ футбольної От«5 тгр/гь ттгт ППЬТ 
команди майстрів кіро- jTlrtl

ППГПП ПГКІ.-ПЇ л’Чіпігн'ь Q ninfiu.

і

воградської «Зірки» з люби
телями футболу болільники 
команди висловлювали чи
мало критичних зауважень, 
Одне з них стосувалося то
го, що команда, маючи чи
малий стаж виступів у пер
шості країни, не має «свого 
обличчя». Тобто, не розроб
лено зразка спортивної 
форми, в якій би вона по
стійно виступала, а також 
емблеми.

Обласна рада профспілок 
оголошує конкурс на кращі 
кольори спортивної форми 
кіровоградської «Зірки» і її 
емблему. Надсилайте на 
адресу редакції, ескізи та 
пропозиції. Ескізи повинні 
бути виконані чорною туш
шю, або в кольорі. На пере
можця чекає приз — фут
больний м’яч з автографами 
футболістів і керівників 
команди «Зірка-88».

С. ЯНЧУКОВ, 
секретар обласної ради 
(Професійних спілок.

малюнку: один із ескізів емблеми «Зірки». annOnOHVBDB ПРПЛМІІІЇ __ ■ ’
JJJ Л |р ■. П - а а а а « • - — ______ •
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9 ТРАВНЯ

Д ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.10 —о.ии — повний. 8.10 — <3 

Тобою.^країно». Концерт. 9.00 
про сталій гра дців/ д.35~~ 
Мультфільми. 10.20 —

^Л’г,1?.влеФільм 4 Поема

НЯ далека й близька*. 10 55 
Сьогодні — Свято Пере- 

Упол’ — «ПерЄМОЖЦІ».12.30 —. Грав симфонічний 
оркестр СРСР. Диригент 
Є Светланов 12.5« - Хокей. 
Чемпіонат СРСР. Матч за 
перше місце, в перерві _
Новини. 15.25 — С. Алексіе-

10 ТРАВНЯ
Д ЦТ (І програма)

6-30 — «120 хвилин». 8.35 
— ФутбЬльпий огляд. 9.05— 
Фільм «Ті» що зійшли з не
бес». 10.25 — Новини. 10.30— 
Клуб мандрівників. 15 ЗО — 
Новини. 15.45 — Програма 
Читинського телебачення.
16.55 — «За словом — діло» 
Боротьба проти забруднен
ня. природного середовища 
підприємствами нафтової і 
нафтопереробної промисло
вості. 17.25 — Новини. 17.30 
— До національного свята

11 ТРАВНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — <120 хвилин». 8.35

— «Золоті ворота». Переда
ча з ЧССР. 9.25 — Футбол. 
Відбірковий матч Олімпій
ського турніру. Збірна СРСР
— збірна Швейцарії. 11.00 — 
Новини. 15.30 — Новини.
15.45 — Діла і турботи агро
прому. Док. телефільми.
18.30 — «Здрастуй, музико!.».
Виступ колективів Сверд- 
повської дитячої філармо-

12 ТРАВНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 

** Здрастуй, музико! 9.20 — 
Очевидне —неймовірне. 10.20 
!*- Новини. 10.35 — «Дійові 
Ссоби». Про проблеми роз
витку Всесоюзного піонер
ського табору сАртек». 15.30 
— Новини. 15.45 — Виступає 
ансамбль народного танцю 
♦Роталя» Палацу культури І

вич. «У війни не жіноче об
личчя». Фільм-вистава Ом
ського театру драми. 17.25— 
Новини. 17.30 — Всесоюзне 
свято рухової музики. 18.50
— «Світлій пам’яті загиблих 
У боротьбі проти фашизму». 
Хвилина мовчання. 19.10 — 
Новини. 19.15 — Велогонка 
Миру. Передача з ЧССР. 
19.40 — Фільм «Ті, що зійшли 
з небес». 21.00 —«Час». 21.40
— «Пісні нашої пам’яті». Му
зична передача з циклу 
«Для вас, ветерани». 22.35— 
Антологія короткого опові
дання. Є. Носов. «Червоне 
вино Перемоги». 23.35 — 
Новини.

чели^ловаччини — Дня виз
волення від фашистських 
загарбників. Програма теле
бачення ЧССР. 18.30 —
Мультфільм. 18.45 —- Сьо
годні у світі. 19.00—Футбол. 
Відбірковий матч олімпій
ського турніру. Збірна СРСР
— збірна Швейцарії. В пе
рерві і по закінченні — Ве
логонка Миру. Передача з 
ЧССР. 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — «ЗО років обмінів». 
До ювілею підписання пер
шої Угоди між СРСР і США 
в галузі культури, техніки і 
освіти. 22.50 — Сьогодні у

Назустріч XIX Всесоюзній 
партійній конференції. Твоя 
ленінська бібліотека. В. І. 
Ленін. «Чергові завдання Ра
дянської влади». 18.00 —
«Дійові особи». Про пробле
ми розвитку Всесоюзного 
піонерського табору «Ар
тек». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.05 — Мультфільм 
для дорослих. 19.15 — Пере
будова: проблеми і рішення. 
«Жінки — їх праця й побут». 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50— 
«Людина театру». Про со
ратника К. Станіславського, 
театрального адміністрато- 

техніки виробничого об’єд
нання «ВЕФ». 16.00 — Док. 
телефільм. 16.40 — «...До 
шістнадцяти і старші». 17.25
— Новини. 17.30 — «Музич
на скарбниця». А. Дворжак. 
Фортепіанний квінтет. 18.25
— Хокей. Чемпіонат СРСР.
Матч за перше місце. В пе
рерві — Сьогодні у світі. 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — 
«Позиція». Нагірний Карабах. 
Роздуми _вголос. 23.20 —
Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 —

Звучить духова музика. 9.50
— Прем’єра док. телефільму 
«Чотири дні у травні». 10.20
— Програма передач. 10.25 —
Концерт з творів компози- 
торів-ветеранів. 10.55 —
«Безсмертя героїв». Репор
таж з парку вічної Слаод. 
11,20 — А. Ешпай. Симфо
нія № б. 11.50 — Новини. 
12.00 — «Там, де народжу
валися «Прапороносці». 12.33
— «Автограф». О. Таранець.
13.40 — Вперше на екрані 
УТ худ. фільм «Жила собі 
дівчинка». 14.50 — Фільм- 

світі. 23.00 — Опера «Народ
жена революцією».

А УТ
9.00 — Новини. 9.10 —

Доброго вам здоров’я. 9.40 — 
«Перлини душі народної».
10.30 — Телефільм «У краю 
легенд». 10.50 — «Капелюх 
з вухами». Комічна опера 
для дітей. 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 клас. Україн
ська література. Образ ко
муніста в поезії Б. І. Олій
ника. 12.10 — До національ
ного свята Чехословаччи- 
ни — дня визволення від 

ра Ф. Михальського. 22.50 — 
Сьогодні у світі. 23.00 —Го
ловна редакція міжнародно
го життя представляє: «На 
що настроєні «голоси»?».

А УТ
16.30 — Новини. 16.40 —

Срібний дзвіночок. 17.00 — 
Наука і час. Виробниче 
об’єднання «Львівхімсіль- 
госпмаш». 17.30 — Концерт 
естрадно-симфонічного ор
кестру українського телеба
чення і радіо. 18.00 — Агро- 
пром: проблеми і пошуки.
Якість ремонту сільськогос

А УТ
9.00 — Новини. 9.20—Худ. 

фільм «Комісари». 10.35 — 
Шкільний екран. 10 клас. 
Фізика. Фізика 1 науково* 
технічний прогрес. 11.05 — 
Концерт камерної музики.
11.35 — Резерв. 11.40 —
Шкільний екран. 7 клас. 
Музика. П. І. Чайковський і 
Україна. 12.10 —• Новини.
12.25 — У «Кобзар» до Коб
заря. 16.30 — Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок. 17.00
— Республіканська фізико-

балет «Дім при дорозі». 15.30 
— Морська слава Вітчизни.
16.30 — Видовий фільм.
16.40 — «Пісня скликає дру
зів». Республіканський фес
тиваль піонерської пісні.
17.40 — «Вперше на екрані 
УТ док. фільм «Другий ук
раїнський». Хроніка та спога. 
ди. 18.20 — Г. Канчелі. <Сим- 
фонія № 5». 18.50 — Світ
лій пам’яті загиблих у бо
ротьбі проти фашизму. Хви
лина мовчання. 19.10 — Ак
туальна камера. 19.55 — «Ви 
нам писали». Музична про
грама за листании ветеранів 
Великої Вітчизняної війни.
20.35 — Прем’єра док. філь-

фашистських загарбників. 
«Кордон миру 1 друяеби».
13.10 — Новини, 16.30—-Но
вини. 16.45 — Срібний дзві
ночок. 17.05 — «Варіант». 
Зустріч київських школярів 
і студентів з колективом 
Ризького ТЮГУМ. 18.10 —
День за днем. (Кіровоград).
18.25 — «Наші довідки». (Кі
ровоград). 18.30 — Виступає 
Поліський ансамбль пісні 1 
танцю «Льонок». 19.00—Ак
туальна камера. 19.35 —
О. Образцов. «З особистого 
питання». Телевистава. 20.15 
— «Чао рішень — час дій».
20.45 — На добраніч, діти!

подарської техніки. 18.30 — 
День за днем. (Кіровоград).
18.45 — Кінозамальовка «Кві
ти». (Кіровоград). 18.50 —
Телефільм «Театр з вулиці 
Макаренка». (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — Музичний фільм 
«Дума». 20.15 — До XIX Все
союзної конференції КПРС. 
«Звіримо час». В парторга- 
нізаціях Криму. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Худ. фільм 
«Випадок із газетної практи
ки». 23.20 — Вечірній вісник.

математична школа. 17.30 — 
Грають юні музиканти. 18.00
— День за днем. (Кірово
град). 18.20 — Телефільм
«Портрет без рами».(Кірово
град). 18.30 — Циркова про
грама. (Арена друзів). 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— «Спадщина». «З огляду 
на суд нащадків». 20.35 — 
Реклама. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Молодіжна 
студій «Гарт». 23.20 — Но
вини.

му «В довге відлуння вій
ни». 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
Вперше на екрані УТ худ. 
фільм «Говорить Москва*.
23.15 — Вечірній вісник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. фільм. 8.55 — Цей День 
Перемоги. 9.25 — Не старі
ють душею ветерани. 10.20 
— Телефільм для дітей. «ЛІ
ТО на пам’ять». 1 1 2 серії.
12.30 — «Яка музика була, 
яка музика звучала». Теле
візійна композиція. 13.15 — 
Монологи про велику війну.
14.10 — Пісні воєнних років

21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50— 
Худ. срільм «Мама Ануш». 
23.00 — Вечірній вісник.
23.25 — Камерна музика.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.13— 
Навчальна програма. «В 
об’єктиві — тварини. Вовк». 
Науково-популярний Фільм.
8.35, 9.35 — Фізика. 10 кл. 
9.05 — Французька мова. 1 
рік навчання. 10.05 — Учням 
СПТУ. Естетичне виховання.
10.35, 11.35 — Історія. 6 кл. 
11.05 — Французька мова.

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

Навчальна програма. «В 
об’єктиві — тварини. Чорний 
лелека». Науково-популярний 
фільм. 8.35, 9.35 — Фізика. 
8 кл. 9.05 — Німецька мова. 
1 рік навчання. 10.05—Учням 
СПТУ. Астрономія. 10.35,
11.35 — М. Сервантес. «Дон 
Кіхот». 6 кл. 11.05 — Німець
ка мова. 2 рік навчання. 
12.05 — Телефільм «Випадок 
в аеропорту». 1 серія. 13.20 
— «Міста і роки». Док. філь
ми. 14.15 — Новини. 14.20 — 
Телефільм «Угрюм-ріка»

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

Навчальна програма. «В 
об’єктиві — тварини. Змії». 
Науково-популярний фільм.
8.35, 9.35 — 0. Твардовський. 
«Василь Тьоркін». 7 кл. 9.05 
— Іспанська мова. 1 рік на
вчання. 10.05—Учням СПТУ. 
Фізика і науково-технічна 
революція. 10.35, 11.35 —
Фізика. 6 кл. 11.05 — Іспан
ська мова. 2 рік навчання. 
12.05 — Телефільм «Випадок 
в аеропорту» 2 серія. 13.20 

у виконанні Л. Гурченко,
14.45 — Мультфільми. 15.25
— Ходили ми походами.
16.15 — Фільм «Свята дитин
ства». 17.40 — «1045». Фільм- 
вистава. 18.50 — «Світлій 
пам’яті загиблих у боротьбі 
проти фашизму». Хвилина 
мовчання. 19.10 — Л. Бетхо
вен. Концерт № 3 для фор
тепіано з оркестром. 19.50 — 
Док. телефільм. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Горо
дошний спорт. Змагання, 
присвячені Дню Перемоги.
20.45 — «Я, звичайно, повер
нусь». 21.00 — «Час». 21.10
— Фільм «Справа для 
справжніх чоловіків».

2 рік навчання. 12.05- Фільм 
«Мені було дев’ятнадцять»,
13.55 — «Дорослі 1 діти». Док. 
телефільм. 14.25 — Новини.
14.30 — Телефільм «Угрюм* 
ріка». 1 серія. «Громови».
15.50 — Сільська година, 
18.00 — Новини. 18.15 —Му
зичний кіоск. 18.45 — Рит
мічна гімнастика. 19.15 —.
«...До шістнадцяти і старші», 
20.00 — Вечірня казка. 20.1а 
— Це ви можете. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Фільм 
«Історія кохання й честі», 
(ЧССР). 23.05—Ранкова поїш 
та (повтор). 23.35 — Новин«,

2 серія. «Анфіса». 15 40 —•
Служу Радянському Союзу! 
18.00 — Новини. 18.15 —*■'
Народні мелодії. 18.30 —?
«Для всіх і для кожного». 
Тележурнал. 19.00 — Лаурса-« 
ти конкурсу їм. П. Чайков-, 
ського. В. Єресько. 20.00 —! 
Вечірня казка. 20.15 — Ве
логонка Миру. Передача з 
ЧССР. 20.40 — Російські на-: 
роди] пісні співає В. Готов
цева. 21.00 — «Час». 21.40—! 
Прожектор перебудови. 21.50 
— Телефільм «Випадок й 
аеропорту». 1 серія. 23.10—! 
Новини.

— «Далеке — близьке». Док, 
телефільми. 14.15 — Нови
ни. 14.20 — Телефільм. «УГч 
рюм-ріка». З серія. «Зрада», 
18.00 — Новини. 18.15 — Кі
но 1 глядач. 19.45 -- Співав 
1 танцює молодість. 20.00 —' 
Вечірня казка. 20.15 — Рит
мічна гімнастика. 20.45 —4 
Грає духовий оркестр «Гелі
кон». 21.00 — ««Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Телефільм «Випадок 
в аеропорту». 2 серія. 23.05
— Новини. 23.15 — Велегоиі 
ка Миру. Передача з ЧССР.

13 ТРАВНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35
— Хокей. Чемпіонат СРСР.
Матч за перше місце. 10.55 
—Новини. 15.30 — Новини.
15.45 — Програма Киргизь
кого телебачення. 16.45 —
«Чого і чому?». Передача для 
дітей. 17.15 — Новини. 17.20
— Наука: теорія, експери
мент. практика. 17.50—Фан
тастика в мультиплікації. 
18 15 — «На порозі». Про 
проблеми будівництва ново

14 ТРАВНЯ
А ЦТ (1 програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.30 
Голоси народних інстру

ментів. 9.00 — «Чого і чо
му?». Передача для дітей. 
0.30 —- < Петро Іванович Стуч. 
ка» Док. фільм із циклу 
«Воші були першими» 9.50 
— «Я вам заспіваю». Про 
молодих самодіяльних авто
рі о. п.оо — Док. телефільм.
11.30 — Короткі зустрічі у 
старовинному місті. 12 15— 
Для всіх і для кожного. «Ко
оперативи: новий етап».
12.45 — Грає квартет арф. 
13 05 — У країнах соціаліз-неділя

15 ТРАВНЯ
▲ ЦТ (І програма)

8.00 — Новини 8.15 —
Ритмічна гімнастика. 9.00— 
Док. фільм. 9.20 — Тираж 
«Спортлото» 9.30 — Будиль
ник. ю.ОО — Служу Радян
ському Союзу! 1І.00 — Ран 
коза пошта 11.30 — Назуст
річ хіх Всесоюзній партій
ній конференції. Перебудо
ва і культура. Видавці і чи
тачі 12 30 — Музичний
кіоск 13.00 — Сільська го
дині 14 00 — Здоров’я. 14.45 
— Мультфільм. 14.55 — На

го зоопарку в Москві. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00— 
Заключний концерт фести
валю мистецтв «Московські 
зірки». Трансляція з Велико
го театру СРСР. 21.00 —«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Продовження 
заключного концерту. 22.30
— Мультфільми для дорос
лих. 23.05 — «Погляд». Ве
чірня інформаційно-музична 
програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Ви- 

мім МІНІІ ■ ні ■ ■ ■ ■ г ■ ц ■ І III »

му. 13.35 — прем’єра філь- 
му-концерту «І мовчки ска
зав він...». Про творчість 
Л Снгібарова. 14.30 — Но
вини. 14.40—Док. телефільм.
15.45 — Очевидне — неймо
вірне. 16.55 — Фільм-концерт 
«Танго, танго, танго». 17.25 
— Док. фільм. 17.45 — Го
ловна редакція міжнародно
го життя представляє: «У 
фокусі — проблема. Азіат
ська безпека». Про бороть
бу за перетворення Тихо
океанського регіону в зону 
миру. «Ціна здоров’я». Про 
охорону здоров Я в США.
18.45 — Телефільм «Джек 
ВосьмьоркІн — «америка
нець» 1 і 2 сепії У перерв» 

уково-популярний телефільм 
«Життя на Землі». (Англія.) 
Фільм 11. «Хижаки та їхні 
жертви». 15.50 — Це ви мо
жете. 16.35 — Телефільм 
«Пригоди Буратіно». 1 серія 
18 00 — Міжнародна панора
ма. 18.40 — Те?®Ф1льм:Ф™ годні і завтра. 19.50 — Теле
фільм «Джек Во„сьмьРр«і1н^ «американець». З серія, залді 
— «Час». 21 40 — Футболь
ний огляд 22 10 — вого польоту» Естрадна про
грама. 2255 - Велогонка 
Миру. Передача з Польщі.
23.25 — Новини. 

робнича гімнастика. 9.25 — 
Худ. фільм «Мама Ануш».
10.35 — Шкільний екран. 
7 клас. Історія, 11.10 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 12.40 
— Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок. 
17.00 — До 100-річчя від дня 
народження М. Вілінського. 
Концерт. 17.15 — Лялькова 
вистава. 17.50 — Реклама. 
18.00 — Колектив і п’яти
річка. ГІрничозбагачувальнІ 
комбінати Кривбасу. 18.30— 
День за днем. (Кіровоград).
18.40 — «Ставиться питан

— 19.50 — Новини. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — У субо
ту ввечері. КВН. Зустріч 
команд МДУ і Першого Ле
нінградського медичного ін
ституту. 00.00 — Новини.
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 —
Ритмічна гімнастика. 9.45 — 
«На хвилі дружби». Дер
жавний оркестр народних 
інструментів Туркменії. 10 20
— Док. телефільм «Мати і 
мачуха». 10.50 — На шляхах 
республіки. Погода. (Експпес- 
інформація). 10.55 — Добро
го вам здоров’я. Санаторне

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —

Ритмічна гімнастика. 9.45— 
Кіноекран ДАІ. Погода. (Екс- 
прес-1 інформація). 9.50 —Сві
ти поезії. Ю. Сердюк. 10.30
— Живе слово. Спадщина
Л. Булаховського. 11.10 —
Театр і час Київський театр 
«Гротеск». 12.15 — По сто
рінках класичної музики
12.50 — У перерві — нови
ни. 13.35 — Новини. 13 45 — 
Мультфільм на замовлення. 
15.00 — Село і люди. 15.30
— Ви нам писали. Музична 
передача за листами гляда

ня». Кому бути агітатором. 
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — «В сім’ї вольній, но
вій». ВІдеорегіортаж про все
союзне Шевченківське літе
ратурно-мистецьке свято.
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — 
«В сім’ї вольній, новій». 
Продовження свята. 23.10— 
Новини. 23.20 — Інструмен
тальна музика. 23.30 — «На 
Київській хвилі». Інформа
ційний ВИПУСК.

лікування гастроентероло
гічних захворювань у дітей.
11.25 — «Незабутні». На
родна артистка СРСР Л. Ру
денко. 12.15 — Нойини. 12.30 
— Вистава. «Витівки Скале
на». 14.35 — Прем’єра теле
фільму «Іван Кавалерідзе». 
«На зламах часу». 15.15 — 
Студія «Золотий ключик». 
Зустріч з майстрами ццрку. 
16 15 — Танцювальний етюд. 
Погода. (Експрес-інформа- 
ція). 16.20 — Скарби музеїв 
України. «Сінокіс». М. Глу
щенко. 16.35 — Сатиричний 
об’єктив. 17.00 — Суботні 
зустрічі. Колгоспні ветера
ни. 18.30 — Актуальна каме
ра. 19 00 — Чемпіонат СРСР 

чів, 16.00 — Слава солдат 
ська. 17.00 — Прем’єра док 
Фільму <По синьому шляху».
17.10 — Реклама «Реклами». 
Погода. (Експрес-інформа
ція). 17.15 — «Грані пізнан
ня» Академік ВернадськиЙ 
про біосферу ' охорону на
вколишнього середовища. 
18.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. 1 ліга. СКА (Кар
пати) — ЦСКА (Львів) 2-й 
тайм. 18.45 — М Скорик. 
Три весільні пісні. 19 00 — 
Актуальна камера. 19 35 — 
«Від клавікордів до роялю».
20.40 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Худ.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика.- 8.15— 

Навчальна програма. «В 
об’єктиві — тварини. Вось
миніг». Науково-популярний 
фільм. 8.35, 9.35 — «Світ, що 
нас оточує». 1 кл. 8.55 —
Науково-популярний фільм. 
9.05 — Англійська мова. 1 
рік навчання. 9.55 — Науко
во-популярний фільм. 10 05 
— «Майстерня природи 1 
ми». 10.35, 11.35 — Б. Поле- 
вой. «Повість про справжню 
людину». 5 кл. 11.05 — Ан
глійська мова. 2 рік навчан

з футболу. «Динамо»(Київ)— 
«Зеніт» (Ленінград). В перер
ві — Телепрес-тай?л. 20.45— 
На добраніч, дітиі 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — ХУД. те
лефільм «Капітан Фракасс». 
1 серія. 23 00 — Вечірній 
вісник».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Програма «Думка». «Студія 
представляє.. ». Із циклу 
«Грані пізнання». 9.10 —
«Співзвуччя». Російська би
лина». Богатирські образи в 
музиці О. Бородіна. 10.30 — 
У світі тварин. 1130—Здо

телефільм < Капітан Фра
касс». 2 серія 22 45 — Ве
чірній вісник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку, стянайї
8.15 — Програма «Думка». 
«Наш сад». 8.50 — Поезія 
Я. Купали. 9.40 — КІноаль- 
манах «Горизонт». 10.25 — 
«Портрети». О. Герцен. 11.10 
— Док. фільм. 11.20 — «На 
урок до вчителя...». Уроки 
В. Шаталова. 11.50 — Навко 
ло світу. 12.55 — Життя ви
датних людей. Астрономи 
Д Перевоїциков, О. Михай
лов. А. Сєверний. 13.55 —’

ня. 12.05 — Телефільм «Ви-» 
падок в аеропорту». З серія,- 
13.20 — Док. телефільм «Ал
тайські зустрічі». 13.50 —
Новини. 13.55 — Телефільм 
«Угрюм-ріка». 4 серія, 
«Крах». 18.00 — Новини.-
18.15 — Док. телефільм.
18.25 — Спортивна програ
ма. В перерві — Вечірня 
казка. 21.00 — «Час». 21.40— 
Прожектор перебудови. 21.50 
— Телефільм «Випадок В 
аеропорту». З серія, 23.05— 
Новини. 23.15 — Екран доку
ментального фільму. «Групо
вий портрет з Піжами».

ров’я. 12.15 — Діалог з ком
п’ютером. 13.05 — Бесіди 
про російську культуру. 13.55 
— Людина. Земля. Всесвіт.
14.55 — Телефільм «Держав
ний кордон». Фільм 5. «Рік 
1941». 1 і 2 серії. 17.10 —'
Реклама. 17.15 — Фільм
«Прохіндіада. або Біг па 
місці». 18.45 — Концерт. 
19.00 — «Естафета». Спор-» 
тивно-фізкультурна програм 
ма. В перерві — 19 45 —
Вечірня казка. 21.00 —«Час».
21.40 — Прожектор перебув 
Дози. 21.50 — «Ілюзіон»;
Фільми Г. Александрова. 
«Волга Волга». 23.30 — Но^ вини.

Телефільм* «Державний кор
дон» Фільм 6. «За порогом 
Перемоги». 1 І 2 сорГі. 16.10
— Музика з ефірі. 18.10 —
Док телефільм із циклу «Віт
чизни рідні Імена». «Канал 
Грибоедова, будинок 9» Про 
життя і творчість М. Зотцои* 
ка 18 30 — Мультфільми,
19.15 Концерт 20.00 —
Вечірня казка 20.15—Ганд
бол. Кубок європейський 
чемпіонів. Чоловіки. Фінал. 
ЦСКА — «Тусем» (ФРН).
20.50 — Грають нерехтські 
ріжки 21.00 — «Час». 2140— Фільм «Непереможний».
22.50 — Новіш«.



«Молодий комунар»

7 травня 1988 року

■ 90 пісень
Головною естрадною^ 

піснею минулого Р°ку^ 
став «Букет» (віршів 

музика«'

минулого
___ «Букет» 

Є М. Рубцова, 
£ О. Барикіна). 
де Не зразу прийшов ус-( 
2 піх до колись невідомо- 
Я го композитора, араижп- 
@3 ровщика та виконавця® 
£ пісень ІЗ підмосковного» 
■ міста Люберці Олєк-а- 

сандра Барикіна. Одер-^ 
И жимин естрадою і праце-1 
£ любний, він уперто шу-( 
£ кав своє неповторне об-і 
2 личчя. В 70-ті роки в цих] 
В пошуках вій пробував’ 
£ свої сили солістом у «Ве- і 
«ті селих хлоп’ятах», «Само-1 
2 квітах», «Жемчуге» із< 
В Сочі. Не можна сказа-,

ти, що він не був попу- 
£ лярним. Та Олександр* 
2 не відчував повного за-1 
В доволения. Все не було і 
£ не те, чого жадала його, 
де неспокійна натура. Вісім 
Я років тому з мстою са- ’ 
В мовираження він із відо- ( 
я мим тепер уже Володи-( 
де миром Кузьміним СТВО- 2 
В рює групу «Карнавал».’ 
В Пізніше Кузьмін іде в І 
£ інший колектив, а Бари-1 
" кін залишається одно-1 
В осібним лідером «Кар-, 
£ навалу».
£ Добре пам’ятаю, як 
2 1985 року із кожного'
В вікна звучали пісні О. Ба-( 
£ рикіна, записані під час 
2 концерту на магнітофон 
В ’ миттю розтиражовані 
■ по країні. Пригадуєте 

«Мону Лізу», «Рятівний 
В круг», «Запасного грав- 
д« ця», пісню про Р:-------
■ хару?
Я Всього пісень у 
В сандра близько 90.
£ жаль, знайшовши 
де гальку любов у слуха- 
2 *пв, він загалом досить 
В довго залишався в тіні. 
£ Лише недавно його ста- 
£ ли запрошувати на ра
де діо і ЦТ. Вважаю, у бор- 
™ гу перед Барикіиим і 
№ фірма «Мелодія», яка 
£ випустила його вісім пі- 
ж сень * ’
2; світ

|РЛАНДЦІ, як, втім, і
■ представники Інших 

народів, люблять поспе
речатися: що на світі
всього більше, довше, 
важче... Але не завжди 
у виграші істина. Ось 
кілька цікавих уривків з 
книги світових рекордів 
Гіннесса.

@ Один з найвідомі- 
ших ліліпутів світу ---
Чарльз Шервуд Стрет
тон, який народився в 
1832 році в Коннектику- 
ті (США). У п’ять місяців 
він мав зріст 60 санти
метрів. До 13 років бурх
ливо «ріс», додавши 5 
сантиметрів. У 18 років 
досяг 75 сантиметрів. 
Помер у 50 років зі 
зростом 90 сантиметрів.

І (3) Коли Йозеф Бо- 
і ровласкі появився на 
. білий світ (Польща, 1739 
' рік), його зріст був лиш 
' 20 сантиметрів. Помер у
> похилому віці — 97 ро- 
I ків — в Англії, а його 
( ріст дорівнював 102 сан

тиметрам.
Найнижча жінка-лі- 

піпут — датчанка Паолі- 
на Мастерс, 
ків її зріст 
сантиметра, 
вона... 1650 
мерла у 19 і 
палення легень.

© Серед чоловіків 
сьогодні найнижчим вва-

У віці 9 ро- 
«досяг» 51 
а важила 

грамів. По
років від за-

м.

Віктора

у Олек-
На
за-

і відкладає вихід у 
диска-гіганта.

В. ЧЕБИШЕВ.
Олександрія.

о 
о

о
І

Джорджія (США), 
липні 1965 року він ски
нув вагу з 401 кілогра
ма до... 116. Об’єм талії 
скоротився з 258 до 110 
сантиметрів. Через сім 
років Кобб поновив свою 
попередню вагу. .

0 І насамкінець 
один рекорд, який 
пов’язаний з розмірами 
людського тіла. Рой Сел- 
ліван, лісник за профе-

ки хорошому харчуван
ню (на знімку зліва). 
Одружились вони на 
двох канадках—сестрах 
Даніель (57 кілограмів)

жається Калві Філіпс із 
штату Массачусетс
(США). Вага його при 
народженні була один 
кілограм. В п’ятирічно-

сією, демонструє свого 
капелюха (див. знімок в 
центрі), пропаленого 
блискавкою. Подібне 
ним трапилося вп’яте!

За матеріалами жур
налу «Огни Болга
рин».

Рекорди Гіннесса

в

трьох ді-

швидкого 
належить

офід Із 
україн- 

націо- 
кухлі.

зважаючи на свої скром
ні виміри, вона народи
ла чоловікові 
тей.

Э Рекорд 
похудіння 
Уільяму Коббу, профе
сійному борцю зі штату

штаті Північна Кароліна. 
У березні 1970 року во
ни важили відповідно 
320 і 330 кілограмів. 
Ставши професійними 
борцями, брати додали 
у вазі ще по десятку кі
лограмів, певно, завдя-

Веіфані 
тарен^

му віці ріст його припи
нився. В 19 років Калві 
показники були такі: 
ріст — 58 сантиметрів, 
вага — шість кілограмів 
з одежею (див, фото 
справа).

С Найважчими близ
нюками були американ
ці Біллі і Бенні Мак-Кра- 

народились у

та Марайз (65 кілогра
мів).

О Найбільша різниця 
у вазі між чоловіком і 
дружиною складає 461 
кілограм. В даному ви
падку — між Мілсом 
Гарденом (510 кілогра
мів) та його дружиною 
Мері (49 кілограмів). Не-

@ Друзі! Піонери й шко
лярі міста, учасники гуртків 
і колективів художньої са
модіяльності обласного Па
лацу піонерів імені В. І. Ле
ніна запрошують вас взяти 
участь у піонерському ярмар
ку солідарності, який від
криється 8 травня об 11 го
дині у приміщенні обласної 
філармонії. Після ярмарку 
відбудеться великий свят
ковий концерт за участю 
духового оркестру «Зміна», 
хореографічного ансамблю 
«Пролісок» та інших само
діяльних колектив». Кошти 
від ярмарку і концерту бу
дуть перераховані на від
криття пам’ятного знака 
піонерам-героям Кірово- 
градщннн.

0 9 травня не забудьте 
відвідати парк культури З 
відпочинку імені В. І. Лені
на, у зеленому театрі якого 
гостей вітатиме 
самодіяльний 
бального таншо «Горицвіт» 
і вокально-інструментальний 
ансамбль будинку культури 
імені Компанійця. Початок 
о 18 годині.

О О 12 годині 9 травня 
в залі обласної філармонії 
виступатиме ансамбль пісні 
і танцю Дніпропетровської 
філармонії «Славутич». Че
каємо вас па святкових кон
цертах.

народнії й 
ансамбль

спорту,

7. Ріна,

ніс 
Між- 
різ-
що 
ЧО- 

, на

ЯКІ ви є?
1. Чи думаєте ви, що все має свою ціну?
2. Віддаєте перевагу якомусь кольорові?
3. Можете посміятись над собою?
4. Люблять вас у компанії?
5. Поступаєтеся в суперечках?
6. Любите багато говорити? 

Можете ховати свої неприємності? 
Записуєте ви своїх боржників? 
Чи думаєте ви, що добре розумієтесь 
в людях?
Чи потрібна вам ощадна книжка? 
Думаєте ви, що скривджені долею? 
Чи радують вас неприємності ваших 
ворогів?

Більше 31 балів — егоїст; 27—31 — не егоїст, 
сердечний; 20—26 — зберігаючи здоровий егоїзм, віг го
тові прийти на поміч іншим; менше 20 — неврівноваже 
ний характер, можливо, з причини молодості.

7.
8.
9.

м •••••••«€>© • < • G • Є • » ®

І Чайнворд «Молодого комунара»
«Молодість країни»

1. Головний герой ро- 
■ману письменника М. Ос- 

тровського «Як гартува- 
К лася сталь». 2. Назва ху- 
™ дожнього нінофільму про 
£ юну комсомол ку-підпіль- 
■ ницю в роки Великої

Вітчизняної війни. 3. Все- 
« союзна піонерська здрав

ниця. 4. Радянський пар- 
ям тійний і державний діяч, 

’ в молоді роки брав актив
ні ну участь у боротьбі за 

встановлення Радянської

влади на Україні. 5. Льот- 
чик-космонавт СРСР, де
легат XX з’їзду ВЛКСМ, 
у дні його роботи 
космічну вахту. 6. 
народні змагання з 
них видів 
проводяться раз на 
гири роки.
якій в 30-ті . рони зводи
лось всесоюзне місто 
комсомольської юності. 
8. Перша повість

юнацтва Арнадія Гайда
ра. 9. Підпільна комсо
мольсько-молодіжна ор
ганізація, яка діяла на 
Кіровоградщині в рони 
Великої Вітчизняної вій
ни. Ю. Відважна парти
занська розвідниця, Ге
рой Радянського Союзу.
11. Комсомолець, стар
ший сержант, котрий 16 
вересня 1943 року, визво
ляючи Краснодарський 
край, повторив подвиг 
Олександра Матросова
12. Ініціатор нового, про
гресивного в науці, тех
ніці, виробництві. 13. Ко
місар загону С. А. Ковпа
ка. 14. Серія радянських 
носмічних кораблів.
15. Комсомольський ва
тажок. 16. Активний член 
комсомольського підпіл
ля «Молода гвардія». 
17. Популярний серед 
молоді автор і викона
вець пісень. 18. Радян
ський розвідник у філь
мі, поставленому за од 
нойменним романоп
В. Кожевникова. 19. Воїн 
інтернаціоналіст, номсо 
молець-поет, якому по 
смертно присвоєно зван 
ня лауреата комсомоль 
ської премії. 20. Підпри
ємство столиці України, 
славне своїми революцій
ними, трудовими, комсо
мольськими традиціями.

Склав А. ГРИГОР’ЄВ. 
м. Кіровоград.

ВІДПОВІДЬ НА РЕБУС, ВМІШЕНИЙ В «МК» ЗА 16 КВІТНЯ Ц, Р.

«Серпе віддавати дітям». Сухомлинський.

Давайте при
готуємо 
страв 
ської

о , пальної
Вдягаємо фартушки і з чого почнемо^ 
Як сказав пост: «Добре діло, хороше ді- 
ло — український борщ». Пропоную вам 
оорщ криворізький холодний.

Отже, записуйте:
У киплячу воду кладуть нарізану со

ломкою капусту, доводять до кипіння, 
додають нарізану картоплю й варять 
10—15 хвилин. Після цього у борщ до
дають варену квасолю з відваром, нарі
заний соломкою солодкий (болгарський) 
перець, обчищені й нарізані соломкою 
буряки, тушковані з томатом-пюре,. оц
том і олією, паспровані моркву, пет
рушку й цибулю з борошном, розведені 
невеликою кількістю води, і варять 7—10 
хвилин. Борщ заправляють сіллю, цук
ром, перцем, дають прокипіти й охоло
нути.

До столу в тарілку з борщем кладуть 
сметану й посипають дрібно нарізаною 
зеленню.

КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКТІВ: на 200 г 
буряків — 200 г картоплі, 200 г капус
ти, 3 ст. ложки квасолі, 50 г солодкого 
перцю, 1 цибулину, 3 ст. ложки томату- 
пюрс, 1 чайну ложку цукру, 1 чайну 
ложку оцту, 4 столові ложки сметани, 
2 л води, сіль, перець, зелень — за сма- ІП 
ком.

А тепер давайте придумаємо щось «на 
друге». Спробуйте гусячу шийку з на
чинкою. З підготовленої гусячої шийки 
обережно знімають шкіру, очищають від 
жиру, фарширують, зашивають обидва 
кінні, кладуть у сотейник і смажать у 
вершковому маслі.

Начинку готують так: ячну крупу за
мочують у гарячій воді, додають обчи
щені, промиті, дрібно нарізані й обсма
жені гусячі печінку, шлунок, ріпчасту 
цибулю, гусячий жир, перець, сіль, пере
мішують і розводять бульйоном.

ПРОДУКТИ: на 1 гусячу шийку 2/3 
склянки ячної крупи, 1 гусячу печінку, 
1 шлунок, 1/2 цибулини, сіль, перець за 
смаком.

«На третє» приготуємо узвар. Це най- £ 
більш поширена в українській кухні со- «д 
лодка страва, яка готується із сушених ® 
фруктів. В

Перебрані, промиті н очищені від кіс- 0 
точок сливи кладуть у каструлю разом » 
із перебраними та промитими вишнями " 
й малиною, пересипають цукром, залп- Ц 
вають водою і варять у духовці під за- « 
критою кришкою протягом 40—50 хви- ■ 
лин, а потім охолоджують. Ц

На 300 г слив, малини п вишень — 3/4 £ 
склянки цукру і 3 склянки води.
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