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®< Вперше! Тижневик «Моло

дий комунар» визначає кращого 
спортсмена року! Хто він? Під

сумки спеціального анкетуван
ня — вже у першому номері 
«МК»-89.

®< Дід Мороз перебудовної по
ри? Будь ласка! Для початку 
він змінить професію і...

•і Начальство обіцяє... Кожен 
з передплатників тижневика ра
зом із журналістами матиме 

змогу протягом наступного року 
перевірити честь слова представ
ників основних галузей сфери 
обслуговування області...

• Меблі, меблі... Для вас не 
проблема купити недорогі, але 
гарні? А от нам пишуть... Корес
пондент іде на меблевий комбі
нат.

* Стань акціонером! Щось 
тут ще незрозуміле, але багато 
хто зацікавлено зустрічає кожну 
чергову публікацію. Ця тема — 
одна з кількох нових у «Молодо
му комунарі» наступного року.
• Діти без батьків. Діти, ки

нуті батьками... Писати про це 
завжди боляче, але мовчати — 
нечесно.

----- ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

обкому ЛКСМУ

Виходять в 5 грудня
1939 року
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СУБОТА

Фото Г. РОДІОНОВА.

«як
•і резонанс

«КУВАТИ»
ГРОШІ»

Після публікації з такою назвою в газеті «Моло
дий комунар» за 17 грудня вважаємо за необхідне 
уточнити кілька моментів, які в силу різних причин 
не потрапили до умов оголошеного фотоконкурсу 
«Юність Кіровоградщини» (див. «МК» за 3 грудня 
ц- Р )

За навіть приблизними підрахунками в Кіровоград
ській області молоді до ЗО років тисяч 70. Питання— 
як створити колективний фотопортрет такої кількос
ті людей? Як знайти кіровоградську «Джоконду»? 
Конкурс може допомогти в цьому. Відомо, що по
дібний конкурс організовано в межах всього Радян
ського Союзу, тож наш справді громадянський обо
в’язок представити якнайкращі роботи як професіо
налів так і аматорів, узнати їхні нові імена... Конкурс 
присвячено наступному ювілею — 150-річчю з дня 
винайдення фотографії.

Питання оплати. Оргкомітет реально уявляє мож
ливий об’єм роботи, тому грошові витрати, як і в 
кожній іншій справі, будуть і тут. Затрати організа
торів балів-маскарадів, дискотек чи спортивних захо
дів ми як глядачі покриваємо оплатою вартості квит
ків. Так і в цьому випадку — собівартість виготов
лення фотопортретів (папір, хімікалії, робота тощо) 
має компенсуватися оплатою готового чорно-білого 
або кольорового портрета принаймні до 20 процен
тів загальної вартості. Це має складати залежно від 
формату від 1 до 3 карбованців. Приклад: при собі
вартості кольорового портрета форматом ЗО не 40 
сантиметрів 18 карбованців учасник має заплатити 
всього 3 карбованці 60 копійок. Для чорно-білих 
портретів процент відрахувань зменшується до 10. 
При бажанні .з боку учасників конкурсу мати портрет 
для своїх потреб вони платитимуть вже повну вар
тість. Кошти — від 80 до 100 процентів — виділяю
ться фотографу, який виконуватиме портрет з ви
рахуванням подоходного налогу за загальної суми 
понад 70 карбованців. Цим слід розуміти, що право 
на винагороду мають і фотографи, котрі висловлять 
бажання взяти участь у конкурсі. 20 процентів при
бутків від проведення конкурсу визначено саме для 
заохочення учасників — як фотографованих, так І 
фотографів.

Ще раз нагадуємо, що конкурс уже триває ї завер
шиться 1 червня наступного року.

ОРГКОМІТЕТ.
ПІСЛЯМОВА РЕДАКЦІЇ: Як «кувати» гроші! Либонь, 

навчитися цьому можна цілком офіційно: на базі 
Інституту економіки Академії наук СРСР на сьогодні 
вже працює школа по підготовці менеджерів. Там 
якраз і навчають «робити» гроші і витрачати їх за 
розумним призначенням.

матеріальному відно
шенні! Чи й не рито
ричне питання... Мір
кування делегата об
ласної партнонферен-

стор.

на чехарда довкола працівників 
розваг дозвілля — освіти! —

народної

що здатен комсо
молі на місцях підтри
мати й організувати у

0 знову інструкція 
«перекрила повітря» 
потрібній справі... Сум

Чи слід платити 
штраф за проїзд із 
квитком! Ці та інші па
радокси сфери обслу
говування області —

ти не передплатив тиж
невик на 1989 рік!». 
Чекаємо щирості й кон
структивних порад —

стор. стор.

«Восьмирічна, мало- 
комплектна, неповна...». 
Проблеми таких шкіл 
ждуть вирішення. Що 
зрушить з місця з'їзд

Сторінка красного 
слова «Соняшник» — 
остання в 1988 році — 

6—7 стор.

стор.

Спецанкета «Моло
дого комунара» «Чому



«Молодий комунар»

24 грудня 1988 року

ПЕРЕБУДОВА ВСІХ ЛАНОК НАРОДНОЇ ОСВІТИ
ВСЕСОЮЗНИЙ З’ЇЗД ПРАЦІВНИКІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ

Молоде покоління, яке 
незабаром має прийняти 
естафету перебудови, фор
мується сьогодні у школах, 
училищах, вузах. Які мо
ральні цінності засвоїть во
но, з якими професійними 
навичками вступить у вели
ке життя — від цього знач
ною мірою залежать онов-« 
лення і демократизація на
шого суспільства, доля краї
ни. Проекти перебудови всіх 
ланок навчання і вихрвання 
обговорювали делегати Все
союзного з’їзду працівників 
народної освіти, який від
крився 20 грудня у Кремлів
ському Палаці з’їздів.

Оплесками зустріли деле
гати і гості товаришів Во- 
ротникоаа В. !., Замкова 
Л. М„ Лигачова Є. К., Мед- 
ведєаа В. А., Никонова В. П., 
Якозлєва О. М., Бірюкову 
О. П., Власова О. В.7 Лук’я- 
нова А. І., Разумовського 
В*. ГЕ, Тализіна М. В., Бакла- 
нова О. Д.

У роботі з’їзду беруть 
участь понад п’ять тисяч де
легатів, які представляють 
усі ланки народної освіти 
СРСР, а також делегації 
братніх соціалістичних країн.

Присутні в залі з увагою 
вислухали привітання Цент
рального Комітету КПРС 
з’їздові. Його оголосив член 
Політбюро ЦК КПРС, секре
тар ЦК КПРС В. А. Медве- 
Д£3.

З’їзд обрав керівні орга
ни.

Хвилиною мовчання вша
нували присутні 
гиблих під час 
у Вірменії.

З доповіддю 
манізацію і демократизацію 
до нової якості освіти» ви- 
ступиз голова Державного 
комітету СРСР по народній 
освіті Г. О. Ягодін:

Наш з’їзд — найвищий 
педагогічний форум країни 
обговорює підготовлені вче
ними і педагогічною

пам ять за- 
землетрусу

«Через гу-

мадськістю проекти пере
будови всіх ланок народної 
освіти, розроблені з ураху
ванням загально-політичних 
рекомендацій лютневого 
(1988 р.) Пленуму ЦК КПРС.

З початком перебудови в 
країні різко підвищився ін
терес до проблем освіти. 
XXVII з’їзд КПРС, узявши 
курс на гуманізацію суспіль
ства, поставив у центр всіх 
наших планів і турбот лю
дину з усіма її запитами, 
потребами і проблемами.

У своєму виступі в Орга
нізації Об’єднаних Націй 
М. С. Горбачов сказав: «Роз
в’язання глобальних проб
лем вимагає нового «обся
гу» і «якості» взаємодії дер
жав- і суспільно-політичних 
течій». Ця нова якість може 
бути забезпечена підвищен
ням культури народів, гума
нізацією освіти.

Перебудова особливо го
стро поставила питання про 
вчителя, продовжував до
повідач. Нам потрібні педа
гоги, які глибоко знають 
свій предмет, володіють 
різноманітними методични
ми засобами, мають грун
товну психолого-педагогіч- 
ну підготовку. Але й цього 
мало. Потрібні ерудиція, 
культура, жага знань, праг
нення до творчості.

У формуванні особи над
звичайно важливе місце 
займають суспільні і гума
нітарні науки. Саме гумані
тарне знання дає можли
вість подолати технократич
не й вузькопрофесійне 
мислення, виховує духовно 
багату особу, яка орієнто
вана на загальнолюдські 
цінності, має розвинуте по
чуття політичної і мораль
ної відповідальності.

Будувати освіту і вихован
ня у відриві від національ
ної культури — означає вва
жати учнів людьми без ро
ду і племені. Саме цесфор-

на-

мованість національної са
мосвідомості, непідготовле
ність у національно-куль- 
труних питаннях найчастіше 
створюють сприятливий 
грунт для деформацій у 
міжнаціональних відноси-’ 
нах, проявів національного 
егоїзму.

Соціалістичний інтерна
ціоналізм — не безнаціо
нальний. Він будується на 
національній гордості, на 
прогресивних історичних 
традиціях, на повазі до рід
ної мови. Питань тут на
громадилось чимало.

У визначенні змісту
ціонально-історичного знан
ня не слід збиватись і на ін
шу крайність, коли історія, 
література розглядаються з 
позицій тільки однієї нації, 
а інші народи, які прожива
ють на території республі
ки, виключаються з історич
ного процесу і навіть само
го сьогоднішнього життя.

Далі доповідач спинився 
на завданнях оновлення 
вищої школи, розпочатого 
два роки тому.

Однією з найважливіших 
причин відставання освіти 
від потреб суспільного роз
витку залишається, відзна
чив доповідач, низький рі
вень його матеріального за
безпечення.

Ми гаряче 
сформульовані М. С. 
бачовим в ООН ідеї 
зброєння і конверсії 
ськової промисловості 
мирні цілі. Дуже надіємось, 
що економіка роззброєння 
кардинально змінить стано
вище економіки освіти.

Демократизація управлін
ня народною освітою ви
магає змін в перерозподілі 
функцій і повноважень між 
органами управління. Прин
цип тут дуже простий — 
усе, що може вирішити сам 
навчальний заклад, він і по
винен вирішувати.

Ми, сказав наприкінці до-

підтримуємо
Гор- 
роз- 
вій- 

на

ЦК ЛКСМ Вірменії

'Повідач, переживаємо ди
вовижний час. Час надій. 
Час вчинків.

Дебати відкрила вчитель 
російської мови і літерату-^ 
ри Воронезької школи М. І. 
Картазцеза. Вона відзначи
ла, що реалізація шкільної 
реформи затяглась. Однак 
час, який передував з’їздо
ві, не був для нас марним. 
Головне в цьому процесі— 
гуманізація освіти.

Деяким проблемам без
перервної освіти присвятив 
виступ завідуючий кафед
рою Московського інженер
но-фізичного інституту про
фесор І. 3. Іванов.

На проблемі формування 
в суспільстві непорушного 
пріоритету знань спинився 
міністр народної освіти Бі
лорусії М. І. Демчук.

Статистикою встановлено, 
що якість знань сільських 
дітей нижча від знань дітей 
міста, зазначила у своєму 
виступі директор Больше- 
вишенськоі неповної серед
ньої школи Торжокського 
району Калінінської області 
€. А. Терентьєва. Вона під
креслила, що в малокомп- 
лектних сільських школах 
гостро стоять і питання ор
ганізації груп подовженого 
дня, харчування школярів, 
забезпечення навчальним 
приладдям та обладнанням.

Голова правління Радян
ського дитячого фонду іме
ні В. І. Леніна А. А. Лиханов 
розповів про ту біду, яка 
спіткала дорослих і дітей у 
зоні землетрусу у Вірменії, 
і допомогу, що її подає 
дитячий фонд.

Наших дітей виховує су
спільство, і всі його досто
їнства і недоліки передаю
ться дітям, сказав викладач 
СПТУ номер 1 з Одеси М. М. 
Палтишев.

Широке коло проблем 
дошкільного виховання і лі
кування хворих дітей роз-

глянула в своєму виступі за
відуюча яслами-садком А. М. 
Кузьміна (Москва). Вона по
рушила питання підготовки 
кадрів педагогів і виховате
лів для спеціалізованих до
шкільних закладів.

Проблемам гуманізації 
школи присвятив свій ви
ступ художник Б. М. Йємен
ський (Москва). Він підкрес
лив, що естетичне вихован
ня — сьогодні провідний 
шлях формування духовної 
культури.

На вечірньому засіданні 
продовжувалось обговорен
ня доповіді.

21 грудня делегати з’їзду 
працювали у п’ятнадцяти 
секціях на базі провідних 
вищих навчальних закладів 
Москви.

Власний досвід, накази 
педагогічних колективів, 
пропозиції педагогів і вче
них, школярів і студентів, 
батьків про те, як розвива
тися школі, якими бути лю
дям XXI століття, стали 
предметом гострої дискусії 
на пленарних засіданнях і 
секціях Всесоюзного з’їзду 
працівників народної осві
ти. Делегати продемонстру
вали активну позицію в 
справі революційного пе
ретворення школи, яка по
винна відповідати високим 
вимогам перебудови, що 
охопила всі сфери життя 
суспільства.

22 грудня було продовже
но дискусію у Кремлівсько
му Палаці з їздів. У ході 
обговорення делегати про
понували в основу діяль
ності школи, сисетми під
вищення кваліфікації, пе
репідготовки кадрів і само
освіти покласти концепцію 
безперервної освіти. Це, на 
їх думку, дасть змогу мак
симально розвинути соці
альну активність людей, за
довольнити освітні запити 
різних суспільних груп.

Після завершення дебатів

було заслухано І прийняту 
до відома повідомлення про 
підсумки роботи у 15 СЄк- 
ціях, які засідали напере« 
додні. Там йшла відверта 
розмова про проблеми, що 
нагромадились у сфері ос
віти, і шляхи їх подолання« 
Відзначалось, що перебудо
ва школи йде ще повільно« 
Це багато в чому пов’язано 
з тим, що ще недостатньо 
проявляється ініціатива і 
творчість педагогів, а нозі 
проблеми часто-густо 
візуються старими мето^^^ 
дами. Делегати підкреслю
вали: ще слабка матеріаль« 
но-технічна база навчальним 
закладів, повільно долає
ться відставання сільської 
школи, мало проявляється 
турботи про здоров’я під
ростаючого покоління.

Було обрано Всесоюзну 
раду по народній освіті, до 
якої увійшли представники 
педагогічної громадськості«

Делегати прийняли резо
люцію з’їзду, яка в основ
ному схвалила проект кон
цепції загальної середньо? 
освіти, педагогічної освіти і 
проекти положень про на
вчальні заклади, про місце
ві ради по народній освіті.

З’їзд завершив роботу. 
Ідеї перебудови народної 
освіти, педагогічної освіти і 
відгук у педагогічних колек
тивах. Процес оновлення 
школи почався. Як показа
ла дискусія, делегати усві
домлюють всю значимість і ♦ 
трудність наступної робо
ти, успіх якої повністю за
лежить від позиції вчителя, 
педагогічних колективів, рі* 
шучого повороту держав
них і громадських організа
цій до школи. З їзд закли
кав усіх працівників народ
ної освіти проявляти іні
ціативу і творчість у реалі
зації поставлених завдань.

І £

0

адресу обласного 
комсомольського штабу 
по ліквідації наслідків 
землетрусу надійшла те
леграма від ЦК ЛКСМ Вір
менії, де висловлено гли
боку вдячність усім, хто 
поділяє у ці дні труднощі 
й горе, які випали на до
лю вірменського народу 
через стихійне лихо.

Кіровоградський штаб 
вийшов на зв’язок із ЦК 
комсомолу Вірменії, по
просив повідомити про об
становку в районі стихій

ного лиха і повідомив, чим 
нині комсомольці нашої 
області можуть допомогти. 
Вірменські товариші подя
кували за все, разом з тим 
сназали, що занепокоєні 
долею молодих людей, які 
самостійно приїжджають у 
район стихійного лиха, не 
маючи ні уявлення про ха
рактер рятувальних робіт, 
ні навиків для їх прове
дення. Поява таких груп 
створює додаткові трудно
щі у роботі по ліквідації 
наслідків землетрусу.

У зв’язку з цим штаб 
ЦК ЛКСМ Вірменії звер
тається до всіх із таким 
проханням: не допускати

Є©©О®©Є©ЄЄЄ©Є©Є©Є©

Добротою наповнені будні членів бюро добрих послуг, створеного за ініціати
вою комітету комсомолу Олександрійської СШ № 3. Школярі турбуються про 
ветеранів війни та праці, літніх людей, що проживають в пришкільному районі, 
глоє'а 3 н ’ м к У* ,наДІйними помічниками 87-річної Катерини Михайлівни 
ГОРБАНЬ стали учні 8-Б класу. Ось і сьогодні Оксана СТАДНИК із своїми друзя

ми провідали бабусю Катю, щоб допомогти їй по господарству.
Фото І. ДЕМЧУКА.

І

15 грудня 1988 року від- 
ЗВЕРНЕННЯ ? будися засідання окруж- 

> ної виборчої комісії по 
Ми, випускники Кірово- < виборах народних депу- 

градського державного пе- 5 татів СРСР від Кіровоград- 
дагогічного інституту іме- 8 ських територіального ’ ви
ні О. С. Пушкіна, звер- ? борного округу № 476 та 

... „ . - таемося до директорів і > національно - теритооіаль-
виїздів груп добровольців ♦ педколектпвів усіх сіль- ? ного виборчого округу
у район стихійного лиха X ських загальноосвітніх 5 N° 48.
без попереднього погод- І шкіл. 5 На пе із і.
ження. Заявки про бажан- * у иашому інституті < брань голово’ю 0„ружноі
ня виїхати для проведен- І створюється педзагін з ви- < виборчої комісії обрано 
ня рятувальних робіт слід X пускників восьми спеці-5 П. В. Колесникова -во- 
подавати в штаби на міс- ♦ альностей: «Російська мо- ? дія кар’єроуправління за- 
цях. До рятувальних груп X ва та література», «Укра- 5 ступниками голови - вет- 
буде відібрано наишдго- « їнська мова та літерату- $ фельдшера колгоспу іме- 
товленіших людей. як, ♦ ра», «Фізика і математи- > ні Шевченка Кіровоград- 
візьмуть участь не тільки X на», «Фізичне виховання», $ ського району Р М СІ« 
у наданні першої допомо-X «Методика і педагогіка по-$ ченко та лікаря' Компані’ 
ги, а и у наступній вІдбу- X маткового навчання», «Іно- £ ївської райлікарні А А 
дові міст та сіл, що по- | земна мова», «Історія і су- ? Нагнибіду, секретарем - 
страждали від землетрусу. ♦ спільствознавство», «Му- < п - - ■

Л. ЄГЕЛЬСЬКА. І зика*- ;

Але наша ідея створен- < 
н я псдзагоііу може втіли- ] 
тися в життя тільки тоді, < 
коли знайдеться школа, ' 
яка зможе прийняти та- ■ 
кий загін.

Шановні директори 
шкіл! Ми звергаємося до 
вас з проханням відгукпу- 1 
тися на нашу пропозицію. 
Кому потрібні молоді, 
енергійні сподвижники Ша- ■ 
талова, Амонашвілі, кому’: 
потрібний новин стиль і 
дух в роботі школи, кому : 
потрібні молоді спеціаліс
ти, які володіють новою 
методикою викладання 
предметів, пишіть за адре
сою: м. Кіровоград, пул. 
Шевченка, 1, Кіровоград
ський державний педаго
гічний інститут, комітет 
комсомолу, ініціативній 
групі молодих випускии- 
ків-педагогів. Наш теле
фон — 2-87-58.

Л. М. Пилипенко, секретаря 
Кіровського райкому Ком
партії України м. Кірово
града.

На засіданні комісії на
ціонально - територіальної 
го виборчого округу № 48 
головою обрано ректора 
Кіровоградського педаго
гічного інституту О. Є. По- 
ляруша, заступниками — 
завідуючу птахофермою 
колгоспу імені Калініна 
Новоархангельського ра
йону К. ф. Дащенко та 
електрослюсаря шахти 
«Світлопільська» вироб
ничого об’єднання «Олек- 
сандріявугілля» С. І. Обер- 
ного, секретарем — А. О. 
Кошелєву, секретаря Кіро
воградського міськкому 
партії.

І КОНКУРС довжиною В Рік
5 Щойно підбито підсумки 
І Конкурсу «1918—-1988. То- 
| вариш комсомол: уроки 
І* 8уднів>>’ який редакція 

«Молодого комунара» 
проводила спільно з об
ласною організацією Спіл
ки журналістів СРСР. Бу
ло розглянуто близько 20 
публікацій у «Молодому 
комунарі» матеріалів, при
свячених осмисленню тих 
уроків, які дає сьогодніш
ній молоді ознайомлення 
з живою, невигаданою 
історією Ленінського ком
сомолу.

{ Жюрі одностайно вирі- 
♦ шило першого місця не 

присуджувати нікому. Дру-

ге — присудити одразу 
двом авторам: журналіс
там Н. К. Даниленко та 
М. Б. Медвідю. їм буде 
вручено Грамоти обласної 
організації Спілки журна
лістів СРСР та грошові 
премії в розмірі ЗО кар
бованців. Третє місце (гра- 
мота і 
міі) дісталося журналістці 
Т. Я. Тарасенко. Дві заохо

чувальні премії присудже
но працівникові партархі- 
ву з Кіровограда В. Л. Кд- 
лнниченку та вчительці з 
Новомиргорода І. В. 
Омельчук.

$
І

і 20 карбованців пре- 0 
дісталося журналістці Р

$

І'

ЖЮРІ.
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6 ЛИСТОПАДА на нашому заводі відбувся вечір-зу- 
стріч молоді з ветеранами Великої Вітчизняної вій

ни, присвячений 45-р<ччю визволення Олександрії. Він 
Пройшов досить-таки несподівано навіть для його учас
ників, хоча ми й передбачали, що бесіди комсомольців 
воєнних років і нинішніх комсомольців у невимушеній 
обстановці, навряд чи будуть носити характер парад
ності. Тим більше сьогодні, коли наша історія цікавить 
майже всіх. Але розмова вийшла за межі «застольної» 
саме тоді, коли секретар парторганізації запропонував 
кожному бажаючому підійти до мікрофона і вислови
тись. З цього моменту вечір відпочинку перетворився 
на вечір-дискусію, приводом до якої стала особа Сталі-

ТУЧНА
на. Причому, думки розділилися серед самих ветеранів: 
пігщо одні порівнювали його з Петром І, жорстокість 
якого ми з вершини минулих віків тепер виправдсвуємо, 
то інші говорили, що «вождю народів» немає виправ
дання. Про це ж говорили і молоді робітники. Щоправ
да, вони зауважували, що не мають великого життєвого 
досвіду і судять в основному за публікаціями в пресі. 
Однак, незважаючи на «розмежування», дискусія була 
досить коректною і атмосфера вечора надалі була роз- 
кутішою, якщо можна так сказати — товариською.

Розпочала свою роботу обласна партійна 
звітно-виборна конференція. Серед найважливіших 
питань, які буде розглянуто на ній, — виховання під
ростаючого покоління, здобутки і недоліки в пере
будові партійних організацій в роботі з молоддю, 
керівництві комсомольськими комітетами. Своїми 
думками з цього приводу ділиться контролер ВТК, 
секретар комсомольської організації Олександрій
ського ремонтно-механічного заводу, делегат облас
ної конференції «Укрремтресту» Наталя АФА- 
НАСЬЄВА.

самодіяльності молодих робітників. Але ж далеко не ко
жен комсомольський лідер є музично обдарованою лю
диною, щоб визначити нахил юнака чи дівчини до цієї 
справи! Агітація ж у стилі 20-х років — погодьтесь, сьо
годні далеко не кращий варіант.

Зате чого, наскільки я знаю, не було у 20-х — так це 
узгодження доповіді комсомольського ватажка на кон
ференції або зборах у секретаря парткому. Хоча, не 
виключено, на тих же зборах лунатимуть слова стар
ших товаришів про відсутність у комсомолу самостій
них дій і самостійних вчинків...

А вибори самого комсомольського ватажка? Чи такі 
рідкісні випадки, коли й сьогодні їхні результати майже 
стопроцентно «прогнозуються» в кабінеті партійного 
секретаря? Щоправда, тут уже треба вести мову про 
готовність і боєздатність комсомольців відстоювати свою 
думку...

Що стосується нашого підприємства, то стосунки з 
партійним комітетом у нас ділові, так само,. як і супе
речності у нас виникають здебільшого на діловій осно
ві. Але все одно самостійність нашої організації можна 

САМОСТІЙНІСТЬ
«■ СЛОВО ДЕЛЕГАТА 

назвати штучною, якщо не ілюзорною. Бо, якщо і про
водяться якісь комсомольські акції, все одно їхній успіх 
(крім-хуботників) залежить від того, чи виділить адмі
ністрація або профком необхідні кошти на проведення. 
Тобто ми продовжуємо бути залежними від старших то
варишів.

Один з виходів з цього становища я бачу у створенні 
молодіжного фонду на підприємстві, який складатиметь
ся з грошей, зароблених самими комсомольцями. Яким 
чином? Ми, наприклад, вирішили силами комсомольців 
виготовляти дві пилорами понад завдання щомісяця. 
Щоправда, це пов’язано з багатьма труднощами. Як, ска
жімо, налагодити конкретний облік роботи самих ком
сомольців, як прилаштуватись до того, що пилорама і 
деталі до неї виготовляються не на одній дільниці, а на 
кількох, іншими словами, як налагодити цей «комсо
мольський конвейєр»...

Питань багато, причому таких, які сходу не вирішую
ться. Але чи не ці та інші труднощі зупиняють багатьох 
комсомольських і партійних ватажків по створенню та
кого фонду на своїх підприємствах? Однак, якщо бояти
ся проблем, то слова про самостійність комсомолу так 
і залишаться словами.

На що у нас сьогодні не відчувається дефіциту — так 
це на критику своїх і чужих недоліків. Зате в дефіциті 
інше — діла. Не вистачає конструктивного підходу до 
вирішення проблем. Я, наприклад, була делегатом мі
ської звітно-виборної конференції. Багатьом, мабуть, 
сподобалася її атмосфера — відкрита, принципова, по
рушувалися серйозні питання. Але я, наприклад, почула 
їх уже не в перший раз — з багатьма з них була вже 
знайома як депутат міської Ради народних депутатів. 
І від того, що про злободенні проблеми, які не терплять 
зволікання, вже вкотре говорили делегати, — хай на
віть гостро і принципово, незважаючи на авторитети, 
радості, погодьтесь, мало.

До речі, нерідко відчуваєш ось таке безсилля безпо
середньо під час своєї депутатської діяльності. Вже 
більше року сплинуло з того моменту, як мене обрали

депутатом, але скажу відверто: жодного наказу за цей 
час не виконала. І не тому, що не хотіла...

Багато наказів мала від молодих виборців, але найчас
тіше звертаються з приводу житла. Молоді сім’ї по 
7__8 років, а то й більше чекають квартири. Скажімо,
звернулося до мене за допомогою молоде подружжя 
Волошиних, але нічим не могла зарадити...

Ми вже звикли до того, що в нову квартиру вселяю
ться, як правило, далеко вже не молоді сім ї. Здава
лось би, все правильно — черга є черга, але ж з іншого 
боку, хто, як не молоде подружжя в перші роки особ
ливо відчуває потребу хоча б у більш-менш пристойному 
житлі? Як вони самотужки викручуються зі свого сутуж
ного становища — це мало кого цікавить, вони всього 
лиш рядок у довгому списку черги на квартири.

Втім, людяного підходу не вистачає і у ставленні до 
людей старшого покоління. Я, наприклад, при всьому 
своєму старанні ніяк не змогла допомогти Матроні Ми
хайлівні Ткачовій, інваліду II групи, вдові, яка мешкає в 
непридатному житлі. Якби на її місці виявився інвалід 
війни, то питання вирішувалося б простіше. Але ж, з ін
шого боку, люди, приречені на інвалідність, знаходяться 
в однаковому становищі і кожен з них потребує мило
сердя і чуйного ставлення.

Не раз цікавилася у депутатів — виробничих керівни
ків різного рангу (все-таки у них більше можливостей, 
більше досвіду), чи задоволені вони своєю депутат
ською діяльністю, її результативністю. Далеко не ко
жен...

Зараз, із прийняттям Закону про вибори народних де
путатів, становище повинно змінитися, але не будемо 
забувати, що будь-який закон, навіть найкращий, вима
гає копіткої відповідальної роботи, в тому числі й під
готовчої. Як цей Закон впроваджувати в життя з най
більшою ефективністю — про це треба думати і говори
ти вже сьогодні.

З трибуни обласної партійної конференції я б зверну
ла увагу на необхідність посилення ролі комсомолу на 
підприємствах і господарствах, сказала б саме про це: 
про явний дефіцит ділового, навіть можна сказати, 
пунктуального підходу у вирішення злободенних проб
лем.

Проілюструю це ще одним маленьким прикладом. 
Наскільки мені стало відомо, в Олександрії радянські 
органи прийняли рішення про вирахування з підприємств 
коштів на благоустрій міста. З нашого заводу, напри
клад, 10 тисяч карбованців — з розрахунку 20 карбо
ванців на робітника. Справа потрібна, треба тільки кон
кретно і гласно визначити — куди вони підуть, ці кошти, 
щоб буй точно визначений фронт робіт. Щоб усі витра
ти були розписані до копійки і, головне, щоб були від
повідальні за їхнє використання. Додам — ефективне 
використання. Тому що скільки грошей, скажімо, пішло 
на впорядкування в місті доріг, а вони по-старому за
пишаються об’єктом проклять водіїв. Чи не тому, що 
кошти просто розпилюються, немає відповідальних за 
їхнє ефективне використання.

Отака дещо схожа ситуація і з перебудовою роботи з 
молоддю і комсомолом — відсутній діловий підхід. По
чинаючи перебудову, багато хто зі старших товаришів 
навіть не визначив — з чого її починати. Дехто її просто 
бачить тому, щоб, пробігаючи о^има чергову доповідь 
комсомольського ватажка, не забувати вставити такі 
актуальні сьогодні слова: «комсомолу треба вчитись 
самостійності...».

Н. АФАНАСЬЄВА, 
секретар комсомольської організації ремонтно- 
механічного заводу, делегат обласної партконфе- 
ренції.

Милосердя 
кіровоградців

Немає, напевно, в нашому 
місті жителя, який би не 
відгукнувся на горе, що 
спіткало братній народ Вір
менії. Навіть важко зараз 
перелічити підприємства, 
організації, установи, пра
цівники яких перерахували 
свій одноденний заробіток 
у фонд допомоги потерпі
лим від землетрусу. їх — 
десятки, сотні...

Сьогодні кіровоградці
перерахоьу- 
на рахунок

продовжують 
вати гроші
700412. У' грудневі суботи 
заводчани поспішають на 
свої робочі місця, а зароб
лені гроші перераховують у 
фонд допомоги.

* * *
Трудівники заводу «Гідро- 

сила» в перші дні, коли ста
ло відомо про вірменську 
трагедію, перерахували 100 
тисяч карбованців. Минулу 
суботу вони працювали на 
своїх робочих місцях.

* * * л

Розповідаю так докладно тому, що цей випадок до
сить яскраво характеризує зміни у ставленні до моло
ді — ми, нарешті, почали усвідомлювати, що молоде 
покоління — це майбутнє нашого суспільства. Вихову-

• вати ж собі зміну неможливо лише одними повчаннями, 
не даючи їй шансу на самостійні думки, а головне — 
на самостійні вчинки.

Хоча, можливо, я занадто оптимістична, стверджуючи, 
що ці зміни вже відбуваються. Так, відбуваються, але 
далеко не всюди. І, впевнена, багато секретарів комсо
мольських організацій на підприємствах і в господар
ствах можуть розповісти про те, як партійні комітети 
бачать у комсомольських осередках свого роду «по
жежну команду» для виконання термінових і разових 
доручень — обладнати спортмайданчик до прибуття 
якоїсь комісії, організувати вечір відпочинку до якогось 
ювілею тсш.о. До речі, чому організація і проведення 
вечорів всюди вважається суто комсомольською спра
вою, але аж ніяк не справою культпрацівників?

Знаю випадки, коли на деяких підприємствах комсо
мольським секретарям довелося вислуховувати докори 
з приводу того, що не забезпечили участь в художній

133 працівники заводу ра- 
діОвиробів, довідавшись про 
лихо, здали свою кров. Піз
ніше це число зросло. Як 

повідомив Ігор РУБАН, сек
ретар комітету комсомолу 
цього підприємства, на за
воді відбувся суботник. Гро
ші, зароблені на ньому, пе
рераховані на рахунок 
700412.

* » *

Термінове замовлення 
отримав ремонтно-механіч
ний завод імені Таратути: за 
декілька днів його робітни
ки повинні виготовити сто 
«грубок-буржуйок».

— Ніхто з робітників і не 
думав, що сьогодні будуть 
потрібні такі грубки, — го
ворив нам по телефону ди
ректор заводу В. М. ТІУ- 
НОВ. — Однак, гам, у Вір
менії, ці грубки наповнять 
теплом палатки будівельни
ків, котрі вже приступили 
до відновлення зруйнованих 
міст і сіл Вірменії.

, . . , .».*••*  *

На минулому суботнику 
трудівники виробничого 
швейного об’єднання облас
ного центру пошили для 
вірменських дітей 300 пальт, 
Крім того, у фонд допомо
ги потерпілим від земле
трусу цим підприємством

На знімку:вірменська рср.
близьких?

було перераховано 26 507 
карбованців.

* * *
Інструктор відділу пропа

ганди і культурно-масової 
роботи Кіровоградського 
міськкому комсомолу Ва
лентина ПОТАШНИКОВА по
відомила, що працівники 
всіх самодіяльних об’єднань 
перерахували на рахунок 
700412 свій денний заробі
ток. Між мешканцями гур
тожитків виробничого об’єд
нання по сівалках «Червона 
зірка» і заводу «Гідросила»

З чим порівняти лихо цих жительок міста Спітак, які втратили рідних І 

Фото М. ХАЧАТРЯНА, Р, АТАЯНА.
(1АРС).

проводився КВВ. Вся грошо
ва виручка від реалізації 
квитків перерахована у фонд 
допомоги Вірменії.

♦ ♦ ♦ •

Довідавшись про лихо, 
яке спіткало Вірменію, ви
кладачі і співробітники 
КІСМу перерахували у фонд 
допомоги потерпілим свій 
одноденний заробіток Сту
денти — по одному карбо
ванцю. У перші дні після по
відомлення про жахливі 

наслідки землетрусу більш 
як 200 студентів виявили ба
жання взяти участь у буді
вельних роботах. Тут сфор
мовано будівельний загін із 
п’ятикурсників, який налічує 
35 хлопців. Очолює загін 
КІСМівців Валерій Шпак. За
гін готовий виїхати до Вір
менії.

♦ ♦ »

Учні Кіровоградського 
СПТУ № 2 імені Єгорова 

сприйняли як свій біль горе 
Вірменії. Ними перерахова
но на рахунон N9 70041 2 для 
допомоги потерпілим від 
землетрусу 1005 карбован
ців.

Окрім того учні (а це май
бутні будівельники) створи
ли будівельний загін 20 май
бутніх каменярів-монтажни- 
кїв та стільки ж штукатурів, 
плиточнииів лицювальників 
готові у будь-яку хвилину 
виїхати в райони лиха

Наш кор.
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стало звичною 
& справою докоряти 
молодим, що всі пробле
ми нинішнього часу у них 
замикаються на дозвіл
лі. Але з іншого боку й 
справді: де відпочивати 
молоді, скажімо, в тако
му робітничому місті, як 
Олександрія? Є бар, є 
кав’ярня, є дискотека в 
Палаці культури шахти

у випадку з кооператив
ною дискотекою.

Причому міськком ком
сомолу у таких випад
ках — не найкращий по
мічник, ми є чимось на 
зразок «номінальних ку
раторів» — начебто І по
винні цим займатися, але 
на практиці виходить 
інакше. Ми не здатні 
щось вдіяти, бо майже

Центр звільняється від 
прибуткового податку і 
плати за виробничі фон
ди. Знімаються будь-які 
обмеження на сумісни
цтво — бажаючим пра
цювати одночасно на 
своїй основній роботі і в 
центрі, не буде ніякйх 
перепон. І, нарешті, ми 
можемо самостійно вста
новлювати ціни.

змову ІНСТРУКЦІЯ
Я б сказав, що всі ці 

переваги і нововведення 
знаходяться в супереч
ності з фінансовими за
конами, Цікаво те, як 
розподілятимуться кош
ти — 70 процентів від 
прибутку підрозділи (ди
скотеки, відеосалони

інші) залишають собі — 
ці гроші підуть на зар
плату, у фонд розвитку, 
резервний фонд, — а 
тридцять процентів --- У
центр, на виплату зар
плати штатним працівни
кам і також у фонд роз
витку. Тобто «Молодіж
на вітальня» буде спро
можна сама обновлюва
ти центр, давати субси
дії на створеннях нових 
творчих колективів.

Але якраз ось ця фі
нансова самостійність і 
стала причиною того, що 
відкриття 
вітальні» 
під питанням. Справа в 
тому, що у міському фі
нансовому відділі немає 
документів про надання 
молодіжним центрам та
ких прав. За винятком, 
звісно, газетних матеріа
лів з публікацією Поло
ження. Але ось Інструк-

«Молодіжної 
знаходилося

вищестоя- 
не було і 
приводом 
не дозво- 
центру. 

міськ- 
ми все-таки

ції, вказівки з 
щих Інстанцій 
це може стати 
для того, щоб 
лити відкрити

Втім, з нашим 
фінвідділом 
домовились не чекати ін
струкцій, але на рівні об
ласті, як мені відомо, це 
питання ще тільки вирі
шується. І ХТО знає, що 
чекає ініціаторів ство
рення молодіжних цент
рів в інших містах і райо
нах області, поки облфін- 
відділ на поспішає з уза
коненням уже діючого 
Положення.

8. ЛЕБІДЬ, 
завідуючий відділом 
робітничої 
міськкому 
молу.

м. Олександрія.

молоді 
иомсо-

•У записник 
комсорга:

Самостійність?

«Світлопільська»... Ось і 
весь вибір, якщо ще не 
рахувати двох рестора
нів. Вибір, погодьтесь, 
біднуватий.

Щоправда, був ще мо
лодіжний центр «Фести
вальний», але своєї наз
ви він не аиправдав, хо
ча задумки були й непо
ганими, наприклад, про 
створення клубу моло
дої сім’ї, (з центром ні
чого не вийшло, але 
кілька місяців тому при
міщення зайняли енер
гійні ділові хлопці, які 
вирішили створити тут 
кооперативну дискотеку. 
Обладнали приміщення 
і з перших же вечорів 
дискотека стала популяр
ним місцем відпочинку 
молоді, але тривало це 
недовго 
об’єднання 
ріявугілля» 
собі приміщення з намі
ром відкрити тут свою 
дискотеку. Хоча, зреш
тою, занадто великої різ
ниці між державною і 
кооперативною дискоте
кою немає, але чи ро
зумно відмовлятися від 
Однієї з них при такому 
гострому дефіциті на 
місця відпочинку? Зараз 
кооператори без діла...

Такі ось, стихійні спро
би організувати в нашо
му місті «індустрію до
звілля» не поодинокі. На 
електромеханічному за
воді, наприклад, створю
ють свою відеотеку, на 
«Автоштампі» — відеоса- 
лон, міськком комсомолу 
створив міський комп’ю
терний центр. Але дії ці 
розрізнені і ніхто не га
рантує, що одна з таких 
спроб не може закінчи
тись так же сумно, як і 

С”------------------------------

виробниче 
«Олександ- 
повернуло

все впирається у фінан
сові питання.

Тому й пішли на ство
рення міського молодіж
ного • центру, в якому 
об’єднаємо ці відеотеки, 
кооперативні дискотеки, 
комп’ютерний центр,
кооперативне фото
ательє. Це стало можли
вим після затвердження 
в серпні цього року Ра
дою Міністрів СРСР 
стандартного положення 
про молодіжні центри.

Причому ми бачимо 
його не як звичайний 
розважальний заклад, а 
своєрідний центр твор
чої МОЛОДІ. Крім ДБО-Три- 
разових дискотек на 
тиждень в нашій «Моло
діжній вітальні» планує
мо проводити творчі ве
чори, «круглі столи» і 
т. д. Причому проводи
тись все це буде не обо-« 
в’язково в самому при
міщенні центру, який ми, 
до речі, лише нещодавно 
«відвоювали» по вулиці 
Леніна), а й у приміщен
нях, де розташовувати
муться підрозділи цент
ру, різноманітні творчі 
групи.

До речі, утворювати ці 
підрозділи можуть як 
кооперативи, так і комі
тети комсомолу під
приємств, можуть взагалі 
прийти бажаючі, як-то 
кажуть, «з вулиці» і як
що є якась ідея, обо
в’язково підтримаємо.

Чому так віримо в пер
спективність цього цент
ру? По-перше, стан ро
боти в організації від
починку у нас — це й 
дійсно справжня цілина, 
простір для ідей і заду
мою А, по-друге, поло
женням про центри пе
редбачається ряд суттє
вих пільг і переваг.

А ВАША ДУМКА?

На знімну: Т. СИДУН в м, Софії.

Фото В. ГРИБА.

•Я

ВАША ДУМКА? І

Знайомтесь: медсестра _______ ____
Ція переливання крові), заступник групкомсорга Таїсія СИДУН. 
активність у комсомольській роботі була нагороджена 
НРВ.

Маловисківської центральної лікарні (стан-
... . За

путівкою до

Відділ комсомольського життя «Молодого комунара» за
прошує вас, шановні читачі, взяти участь в анкетуванні, його 
мета — вивчення громадської думки щодо публікацій нашого 
тижневика під рубрикою «Комсомольська планірка». Чи влаш
товують вони вас? Від чого слід відмовитися? За висвітлення 
яких тем слід взятися в наступному році? Одним словом, да
вайте разом окреслимо проблеми, що стоять перед комсомоль
ськими організаціями, визначимо шляхи їх вирішення.

Уважно прочитайте запитання і всі варіанти відповідей. 
Підкреслюйте і відповідайте па ті з них, котрі співпадають з 
вашою думкою.

8. Чи регулярно читаєте ви тематичні сторінки «Комсомоль
ська планірка»? (потрібне підкреслити).планірка»? (потрібне підкреслити).

1.
2.
3.

Читаю практично завжди.
Читаю більшість сторінок.
Читаю лише окремі сторінки.

П.
леиа

Як
нашою газетою, не співпадає з вашою думкою?

1. Такого не буває.
2. Часто не співпадає.
3. Як правило не співпадає.

часто трапляються випадки, коли точка зору, вислов-

ПІ. Які матеріали, опубліковані в «Комсомольській планір-
ці» протягом року, вам запам’яталися?

IV. Які темп життя комсомольських організацій області, 
на вашу думку, газета розкривала недостатньо?

V. Які нові теми, рубрики можете ви запропонувати?

V!. Якщо бажаєте — напишіть про себе:

(прізвище) і (ім’я)

(по батькові) (вік)

(партійність)

Чекаємо ваших відповідей!

■■мн

Передбачена!
II пленум ЦК ВЛКСМ затвердив 

декілька нових інструкцій, зокрема, 
«Про порядок обліку членів ВЛКСМ 
І видачу комсомольських докчис^^ 
тів». Ця інструкція розроблену, 
відповідності з рішеннями XX з’їзду 
ВЛКСМ, новою редакцією Статуту 
комсомолу. До речі, у підготовці 
документа брали участь комсомоль
ські працівники та активісти: проект 
дв-ічі висилявся на місця для обго
ворення. До ЦК ВЛКСМ надійшло 
понад дві з половиною тисячі про
позицій і зауважень, котрі стали 
основою для внесення в проект по
над 120 доповнень, змін, дозволили 

‘ уточнити формулювання, редакцію 
багатьох положень.

У чому ж полягають найбільш 
принципові зміни, внесені в інструк
цію?

Це, насамперед, доповнення, що 
спрямовані на демократизацію внут
ріспілкового життя, розширення са
мостійності комсомольських органі
зацій. Передбачається, що комітети 
комсомолу самостійно можуть ви
значати форми роботи по на ведемніС|^ 
порядку в обліку.

У ряді випадків (територіальна 
віддаленість первинних від райкому- 
міськкому комсомолу, сяецифічю 
умови роботи членів ВЛКСМ) ком
сомолець тепер може не з’являтися 
в райком'чи міськком, щоб статина 
облік чи знятися з нього. Зробити це 
можна заочно, через секретаря ком
сомольської організації.

Такий же підхід дозволяється при 
переході з однієї організації в іншу 
всередині району, міста (без район
ного поділу).

Одночасно інструкція підвищує 
персональну відповідальність самих 
комсомольців за дотримання правил 
обліку. Члени ВЛКСМ, котрі внбу< 
ли без зняття з обліку, місцезна
ходження яких не встановлено про
тягом року, можуть бути знятими з 
обліку за втрату зв’язку з ВЛКС/Ч* 

Підвищені також гргаль і відпові- 
дальність первинних комсомоль
ських організацій- за стан обліку чле
нів ВЛКСМ, індивідуальну роботу 
з ними. Передбачається, зокрема, 
проведення щомісячної звірки скла
ду первинної організації з даними 
відділу кадрів, підкреслена необхід
ність постійної роботи з тими, хто 
вибув без зняття з обліку чи своє
часно не став на облік.

Скоротити «паперообіг», непотріб
ну кількість документації допомо
же відміна раніше обов’язкового 
ведення в комітетах комсомолу 
журналів реєстрації членів ВЛКСМ, 
поставлених на тимчасовий облік, а 
також-тих, хто переходить з однієї 
організації в пішу.

Спрощено порядок роботи з блан
ками комсомольських документ^. 
Припиняється заміна комсомоль
ських документів у зв’язку зі змі
ною прізвища. Відмітки про нове 
прізвище вносяться у вже видані 
облікову картку і комсомольський 
квиток.

Змінено і порядок видавання ком
сомольських документів. За рішен
ням бюро райкомів і міськкомів ком
сомолу документи будуть тепер ви
даватися тільки тим, хто вступає до 
Спілки. В інших випадках (членам 
і кандидатам у члени КПРС, котрі 
працюють у комсомолі, тим, хто за
губив квитки і таке івше) достатньо 
дозволу перів и X - секретерів МІСЬКИЙ- ■ 
мів і райкомів комсомолу, секрета
рів комггетів комсомолу Ъ правами 
райкому.

Якіцо, наприклад, член ВЛКСМ 
загубив комсомольський квиток, то 
його персональна справа розгляду 
ється тільки в первинній, а виписка 
із прийнятого рішення служить під* 
ставою для видання нового квитка.

«
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ЗБ. Т. ЛЕТУНОМ п познайомився наприкінці травня. Серед виступів на пленумі 
обкому комсомолу, де йшлося про проблеми навчальних закладів, піонер

ських дружин, його слово привернуло увагу конкретністю, глибиною, відвертістю 
І тим справжнім болем за стан навчальної практики в малокомплектиих школах, 
без якого чи й може бути справжній вчитель, вихователь. Пам’ятаю, як Віктор 
говорив про численні вказівки й’ розпорядження райвно, облвно, Міністерства 
©світи Й інших вищестоящих закладів, які просто не під силу виконувати мало- 
комплектним школам. Він навів тоді приклад: якщо за інструкціями й розпоряд
женнями в школі створити різного роду організації й пороздавати учням «порт
фелі», то лише кожен сьомий не ходитиме в «начальниках». Зал вибухнув смї* 
Хом. Ллє той сміх мав швидше печальний відтінок. Бо вчитель сказав про фор« 
маоїзм у школі, який тільки ускладнює виховання юних.

Сьогодні директор СадкІЕсьиої восьмирічної школи Устинівсьмого району 
Віктор Трохимович Легун — гість нашої сторінки.

В. Т. ЛЕГУН: Яких тільки означень не 
придумують до таких шкіл, як ось у нас. 
Але ж це неправильно. До всякої школи 
повинно бути ставлення однакове — як 
до школи! І ставлення, й увага. Але б 
невеликих селах школи потерпають зде
більшого хоча б через те, ш.о не врахо-

^Зується специфіка малокомплектиих 
шкіл. В педінститутах треба про це го
ворити. На жаль, інститут потрібних 
энань не дає, викладачі на лекціях і се
мінарах обминають проблеми і специ
фіку малокомплектиих шкіл.

КОРЕСПОНДЕНТ: Ви молодий дирек
тор школи, порівняно недавно закінчили 
вуз. Як вас зустріла восьмирічка!

В. Т. ЛЕГУН: П’ять років тому за .на
правленням Кіровоградського педінсти
туту приїхав у Садки. Вчителем фізики й 
математики. Тоді ще школа знаходилась 
у старому приміщенні, умови праці не 
витримували ніякої критики. У школі бу
ло холодно, пічне опалення, грубки не 
спроможні були обігріти ті хатки, що на
зивались школою. Парти старі, зношені, 
наочності ’ майже ніякої... І школа ма
ленька — всього 74 учні. Я не звик до 
таких. Взагалі мав приблизне уявлення

ЗАПІЗНИЛИСЬ!
Здрастуй, дорога редакціє!

Пишу тобі ось із якого приводу. Я 
закінчую десятирічку. Попереду ще 
півроку навчання. Але завжди при
ходжу зі школи додому, години дві 
попрацюю над уроками, а далі! Еіль- 
іикй час. А якщо це все надокучило! 
Я й мої подружки хочемо займатися 
б танцювальному ансамблі. Та куди 
піти! Всюди кажуть: «Вік не той, за
пізнились!». То що ж виходить: якщо 
&льки не віддали іебе танцювати б 
1 років, то в 17 тобі всі двері зачи
нені!

Ця проблема турбує не одну мене. 
Скільки дівчат просиджує вечорами 
сдома або тиняються знічев’я по ву
лиці! Для хлопців, наших ровесників, 
хоч клуби допризовної молоді є. А для 
дівчат? Не піде ж дівчина займатись 
атлетичною гімнастикою...

Я справді хочу зайнятись серйоз
ним ділом а і якщо є в Кіровограді клуб, 
будинок культури чи щось подібне, де 
можна було б записатись до танцю
вального чи іншого ансамблю (студії) 
17-річним, — повідомте, будь ласка, 
адресу.

Сподіваюсь, що мій лист не відкла
деться в довгу шухляду. Знаю напев
но: відповіді на моє запитання чека
ють багато моїх ровесників.

З повагою, учениця 10-А класу 
Ганна МАЛИШКО.

м. Кіровоград.

-ВИД РЕДАКЦІЇ: Гадаємо, на цей 
лист відгукнуться ровесники Г. Ма
лишко, заклади культури, Кіровоград
ський міськком комсомолу. 

про них. Бо сам вчиеся у Сальківсьиій 
Гайворонського району, де 300—400 уч
нів, де повні класи. А тут зайшов у-клас, 
б за партами сидить п’ятеро учнів. Я й 
остовпів. Розумієте, хоч і знав, що шко
ла малокомплектна, але це вразило —* 
п’ять учнів! «А де решта?» — питаю. А 
мені відповідають: «Нас усього п’ятеро 
в класі». Глянув я в журнал: точно, п’ять 
за списком. Це перше гостре вражен* 
ня минуло, до умов я звик, але ще дов
го треба було пристосовуватись до ме
тодики викладання в такій школі, точні
ше — закінчувати ще один інститут. Уже 
в стінах школи, на практиці.

КОР.: Звідтоді багато чого змінилося. 
Ось зараз ми бесідуємо б новій деопс* 
еерховій школі, де тепло, затишно, де 
хочеться бути, вчитися...

В. Т. ЛЕГУН: Із базовим підприємством, 
ли зараз прийнято назати, радгоспом 
«Устиніеський», на території якого ми 
знаходимось, ми завжди знаходили 
спільну мову. І те, що ми нині маємо — 
саме радгоспівське сприяння. Однак 
проблем чимало залишається невиріше- 
них...

КОР.: Саме пре них і хочеться почути.

В. Т. ЛЕГУН: Насамперед про позв- 
нласну роботу. Мало видається методич
них посібників по організації позаклас- 
ної роботи саме для малокомплектиих 
шкіл. Мені здається, що слід випускати 
спеціальні програми по методиці веден
ня гуртків, практикумів. Особливо еони 
потрібні молодому вчителеві.

Кілька слів про групи подовженого 
дня. Ними в нашій школі охоплено прак
тично всіх учнів. І оскільки за розпоряд
женнями Міністерства освіти в групі по
винно бути не менше 25—ЗО учнів, то та
ких груп у Садківській восьмирічці наби
рається аж... дві (зараз у школі навчає
ться 54 учні). Тобто б першу групу вхо
дять учні від першого до п’ятого класів, 
інші — в другу. Як вчителям працювати 
в таких умовах? Учні старших класів 
просто відсиджують час у школі... То чи 
є потреба залишати дітей у школі до 
шостої години вечора, коли й за одну- 
дві години вони можуть справитись. До
цільніше цей час було б віддати для 
участі в гуртках... Та й кошти, які йдуть 
на затрати подовженого дня, варто від
дати гурткам.

КОР.: Мабуть, складно вести й гуртки 
Б такій маленькій школі. Адже фактично 
тут знову треба боротись за кількість 
учнів...

В. Т. ЛЕГУН: Це залежить бід учителя 
насамперед, думаю. Треба вміти дітей 
захопити. Ось хореографічний веде Т. С. 
Сахарчук. Треба побувати на заняттях 
гуртка, аби пересвідчитись, як чекають 
їх діти. Чи гурток художньої вишивки. 
Оті рушники, салфетки, інші вишивки, які 
прикрашають наші класи, зокрема клас 
української мови й літератури — робо
та рук наших умільців. З нинішнього ро
ку почав діяти фотогурток. Двічі на 
тиждень приїжджає з Устинівни І. В. Ля
хов. Як ми міркували, аби знайти в шко
лі приміщення для фото лабораторії, об
ладнати її!..

КОР.: Я так зрозумів, що гуртки ваш» 
спрямовані не на поглиблене вивчення 
шкільних предметів, а на осягнення то
го, що власне шкільною програмою не 
передбачається, або передбачається мі* 
верно. Прищепити дітям естетичні сма
ки, навчити їх розуміти прекрасне...

В. І. ЛЕГУН: Безперечно. В нашій шко* 
лі ми не можемо мати учителя музики, 
наприклад, чи малювання. Бо для того, 
аби дали ставку для вчителя співів, тре
бо, щоб він мав 18 годин на тиждень. А 
в нас усього три години. Однак діти ж 
від цього не повинні потерпати! Міські 
не потерпають, а сільські... Скільки вза
галі вчителів музики, спеціалістів, у шко
лах Устинівського району? Ви поцікав
тесь. Бо в нас співи, малювання і трудо
ве навчання викладає один і той же вчи- 

тель. Просто іншої змоги в нас нема. 
Тобто і це питання стосовно малокомп- 
леитних шкіл має бути продуманим.

А естетичні смаки — безперечно. Ось 
зараз в республіці почали створювати 
спеціальні школи — так звані шкільні 
академії мистецтв. Про Гнідинську, на
приклад, у Київській області писала вже 
не раз преса. Дітей треба вчити народ
ним пісням, танцям, прищеплювати лю
бов до національного мистецтва. Тіль- 
ни тоді ми зможемо збагатити їхні душГ, 
зробити їх чулішими до людей, до при
роди.

Недавно ми провели в школі тиждень 
рідного слова, мистецтва. Це й конкурс 
на кращу інсценізацію народної пісні, 
і ярмарок українських вишиванок, зу
стріч із чудовими фольклорними ан
самблями села. Такі тижні — не новина 
для нас. Ще раніше, приміром, прово
дили свято сім’ї, до участі в якому залу-
чили батьків наших учнів. Що може 
сім’я? Як вона допомагає школі?. Знати 
відповіді на ці запитання вчителям тре
ба обов’язково.

КОР.: і що ж вона може, сім’я!

В. Т. ЛЕГУН: Дивлячись, яка сім’я. На
ше завдання — показати кращі. Ми чо
мусь звикли мислити за стереотипом: 
сільських дітей не треба привчати до 
праці, саме життя, мовляв, їх змушує. 
Це далеко не так. Є такі й сільські сім’ї, 
де батьки не тримають навіть курей, не 
кажучи вже про худобу. А отже, ке ду
же й залучають дітей до праці. Тому на
ша школа й тут не хоче стояти осто
ронь. Ось хочемо створити кооператив 
по пошиттю легкого одягу. Це непросто, 
бо досі всілякими інструкціями запере
чувалась «експлуатація дитячої праці». 
Та ніяка це не експлуатація. Школа мо
же заробляти на власні потреби гроші. 
І від цього буде подвійна користь: собі 
й державі. Домовляємось із радгоспом, 
щоб мати у школі Еласну мікроферму. 
Чого ми мусимо просити молоко на рад
госпних фермах, коли самі спроможні 

снсіІСмолот відділом учнів-
Свої МОЛОДІ УСТИНІВСЬКОГО райкому комсомолу НАДІЇ КОРОБОВСЇ:

а тСпР?03Н1ПИТаНН; "ІДНІмае • інтерв’ю один З кращих директорів восьмирічок 
В. І. Легун. Хоча в Садках ситуація ще більш менш благополучна- село асфальте- 
ване, побудовані нові магазини, сучасна, зі світлими просторими нЙЇЖ 
школа де « вс. умови для праці вчителям, передбачено житловлаштуванщХда 
їй“ —“"І”-"«' X

Взагалі в районі найбільше восьмирічних шкіл — десять Є ще й чотиои печат« 
"“"и/ ВеА“™°-Ба™““>"й і Тирлово-Балківськім п?ацю£ по одному кцителю

Ще такі факти. В усіх школах району працює лиш три спец.ап.ст" педХн 
з музичною освітою, які викладають співи, й один учитель малювання —

V дес"тир'чц'- В Рай.оні брану« дитячої спортивної школи, станції юних тех- 
жкйв. Тож хіба не має рації директор говорити, що сільські діти обійдені“неВ7 ш- 
м фанти є прямим наслідком обкрадання наших сіп у минулому (колективізація 
розорення хуторів; Й байдужість до них у зовсім недалекіУчаси* *колв*т**в,за*’*-

Як виправити становище! Це повинно боліти всьому нашому суспільству.

доглянути 2—3 норови, мати смачне мо
локо (не завжди нам доставляють його 
якісне), 5—6 свиней?.. А заодно вчити 
дігей хазяйнувати, ходити коло худоби— 
й житті це завжди знадобиться.

МОР.: Віддалене село, малокомплектна 
школа... Мабуть, сутужно у вас 8 » деда* 
гегічнкмм кадрами!

В. Т. ЛЕГУН: Однозначної відповіді туї 
не буде. З перших днів моєї роботи ко
лектив тут невеличкий, але дружний. 
Останніми роками нам вдалося омолоди* 
ти педнолектив І, ПО-МО€Му, МОЛОДІ Пв- 
дегоги не збираються, відпрацювавши 
за направленням, йти із Садків. Одинад
цять молодих вчителів зараз у школі. Ц0 
немало. Радгосп забезпечує вчителів 
житлом.

Однак... Це знову ж таки проблема ма* 
локомплектної школи. Ми не можемо 
мати завуча, так би мовити, повноцінно
го. Малокомплектною школою передба
чено лише півставки завуча. Півставки 
піонервожатої. Ми обладнали кабінети З 
різних шкільних предметів, але ж знову- 
таки лише двом вчителям йде доплата зф 
утримання й удосконалення кабінетів. 
Насилу вдалось мені, як кажуть, «еи6и«г 
ти» три ставки для вчителів початковий 
класів. Не можна економити в педагогах 
на перших класах. Бо від того, як дитина 
зробить перші кроки в школі, залежить 
усе її шкільне життя. Основа знань за
кладається у початкових класах.

КОР.: А як справді вчаться Баші учн?! 
Здається, в такій школі, як ніде, можна 
навчити — ба ж треба готуватись д© 
кожного уроку, тут не «пронесе», ям ма
жуть учні...

В. Т. ЛЕГУН: Скажу одне, що відмінни« 
ком бути в нас непросто, коли кожного 
уроку тебе запитують. Але, що харак
терно для малокомплектних шкіл —* 
оцінки в наших учнів об’єктивні, ніколи 
не завищені. Зараз у медичному учили
щі, автодорожному технікумі навчають
ся Володимир Штомпель, Сергій Савен
ко — наші відмінники. Я в них нітрохи 
не сумнівався.

Ну й насамкінець хочу висловити 
думку вчителів усіх малокомплентних 
шкіл (я про це говорив і на пленумі об
кому комсомолу, й на вчительських на
радах): не обділяти увагою малекомп- 
лектні школи. Нелегко нам працювати. 
Зараз зменшується народжуваність на 
селі. А що для нас виїзд, наприклад, 
однієї багатодітної сім’ї (гірничо-збага
чувальний комбінат — під боком)? Це 
фактично зникає один клас у школі. 
Отож, раз малокомплектні школи є, раз | 
вени потрібні, то не треба робити вигля
ду, що у нас все благополучно ї, ки
ваючи на малокомплектність, обмежу
вати і фінансами, і увагою.

Вів розмову В. БОНДАР«
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ОПОВІДАННЯ
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Гавчик город стеріг

важли- 
зав-

раптово відчи- 
і прожогом на 
ніби вкинутий 
виростає роз-

Як ще інакше?
ДО-

завдання — це

і не- 
як З 
чекав 
ариф- 

на

Куди поділася роса? 
скільки знову випало роси —

звкам’яніли. З 
дивился, Як учи- 
безжалісно, в од-

найкращий! 
школи по

а, як 
геоме-

_ тУДи побіг і гусеняток пас. 
задрі

Як Г
"Итае Леся Гавчика:

Микола Суржок з Новомиргорода наш постійний автор. Він — поет, фол-» >. - 
рист, літературознавець, а також перекладач. Його перу належать численні пе
реклади творів марійських письменників. . .

Сьогодні пропонуємо увазі читачів кілька віршів Сергія Чаваина, які ін р Р 
тузав українською мовою Микола Суржок. 

ВОРОН

ТИМКОВА
ОБРАЗА

ППі

Віра ЯШАН

• І... І

відріж», — повто- 
знайому 

мі-

Марійцю, просипайся, 
Іде в наш край весна, 
Радіє їй земля вся — 
Ген жайвір вирина. 
Гоніть на луки вівці, 
Будіть усе від сну. 
Росток зелений звівся — 
Готуйте борону. 
Несіть у поле яре 
Добірнеє зерно. 
І пару так до пари. 
Сортуйте як одно. 
Нелегко так одному — 
Йди в кооператив,

Якщо старому, злому 
Кайдани не розбив. 
Нерадісна та праця, 
Коли ти в ній один.
Із ким тут позмагаться 
Під часу тихий плин? 
Гуртуйтесь в колективи, 
Окрилюйте життя. 
Сторицею щасливе 
Відплатить майбуття. 
Коли ви тракторами 
Зорете спільний лан, 
Самотності над вами 
Розвіється туман.

е/ V А V V

Зван ГРИЩЕНКО гайнуз

РІДНИЙ КРАЙ
([Пісня Паймира
із п’єси «Акпатир»).
Ой ти краю рідний мій, 
Гай зелений, молодий.
Ріки, села і поля, 
Хіба вас забуду я?
Хвилі хай Єлист здійма. 
Краще них ніде нема. 
Серцем щиро їх люблю 
Й пісні литися велю.
Вітер з рідних місць подув, 
Думи, сили сколихнув.
В нас одзаги вільний спів, 
Ми родились для боїв! 
Коли хто із нас в бою 
Стратить голову свою, 
Вічно наші імена 
Мати знатиме одна.

Пломеніє кетягом гарячим 
над рікою сизою калина. 
Престаріла мати гірко плі 
як побачить фотокартку с 
А над полем чорний ворс 
Кажуть людй, що на хур' 
Молодий же ворон той о/ 
на вороншй вік — то ще 
Дід зіниці скльовував ко- 
Батько теж пізнав пресні 
Внук голодним не бував 
на страшних фашистський 
Тільки всі одержували зд 
Хто на нашу мітив Батьі 
Хай покряче ворон, хай л 
якщо й справді — то на

/ (|ПЯ
; ппп

Но/іонка\ 
іїЇЇюшнтш

Так звично брехали про вічна кохання. 
Дивились в зіниці холодних очей, 
Не раптом,
Не сон.
На пробудження раннє...
Коли ж то ми стали рабами речей? 
Іржавіють, стиха, рушійні прутини. 
Шепочуть під’їзди, що молодь «не та». 
То хто ж відповість, що за підла личина 
Твої молоді загубила літа?
Го хто ж підмінив наші мрії-бажання? 
То хто ж нас любити навчить не зумів? 
Дівча продає своє перше кохання
Всього лиш за пару заморських штанів.
І вже не зросте материнське насіння, 
Що рід наш підносить над плином віків. 
Так хто ж ми за люди? Ми навіть не тіні—• 
Сіренькі нащадки великих батьків.
Не раптом. Не сон. Не пробудження раннє... 
Так боляче палять гіркі відкриття.

І Питання. Питання. Питання. Питання. 
Кипить і вирує буденне життя

НА вулиці така теплинь 
та зваба, що варто 

тільки поглянути у вікно і 
вже ніяка сила не втри
має тебе у кімнаті. Ось 
біля сусідів троє дівча
ток закінчують ліпити з 
м’якого снігу «бабу» і ре
гочуть, немов до кімна
ти сміху потрапили. Ди
вачки: запнули «бабу» 
червоною хусткою, а в 
«руку» встромили сму
гасту палицю, як у мілі
ціонера - регулювальни
ка. А ген, на леваді, ма
леча спускається з гори 
на санчатах і, не спра
вившись з кермуванням, 
летять головами в кучу
гури, а старші жвавою 
зграйкою почимчикува
ли до ставка, перекинув
ши через плечі блискучі 
ковзани. Чкурнути б і со
бі на крижане дзеркало, 
та...

Щоб не піддатися спо
кусі і не шмигнути в ту 
зимову чарівність, Тимко 
сідає до вікна спиною і 
поринає в роботу. А ро
бота в нього відповідаль
на і серйозна: склеїти 
сарай-сінник з двосхилим 
дахом. Цебто* — прямо
кутний паралелепіпед з 
прямою трикутною приз
мою. О! Це не те, що на 
ручній праці клеїли ку
бики, гармошки. То дріб
ниці. А оце — це вже 
ого! Бо це арифметичка 
Марія Євгенівна «для 
пам’яті», як вона сказа
ла, загадала. Навіть роз
міри точні визначила в 
міліметрах. Це не просто

якась коробочка, 
сказала учителька, 
трична фігура.

Усвідомивши
вість домашнього 
дання, Тимко примусив 
себе відмовитися ВІД 
всього того, що кликало 
на вулицю, і засів за ро
боту. Він ще з першого 
класу звик асі домашні 
завдання виконувати сум
лінно. 
Татко так і казав: 
машнє 
завдання державне і йо
го треба виконувати із 
знаком якості. Не вико
нав його, значить, заліз 
в державну кишеню.

Тимко прикладає лі
нійку до аркуша паперу, 
прокреслює олівцем лі
нії, немов навігаційні 
маршрути, знову міряє, 
знову прокреслює... «Сім 
разів відміряй — один 
раз 
рює в думці 
приказку і справді 
ряє, міряє... Врешті, від
клавши набік лінійку і 
олівця, повільно, уро
чисто бере в руку ножи-

ці. Ніби не прямокутни
ки вирізати збирається, 
а перерізати червону 
стрічку на відкритті влас
ного пам'ятника.

Робота цілком захоп
лює Тимка. Одна думка 
володіє ним, одна тур
бота — зробити парале
лепіпед з призмою як
найточніше. Ось уже два 
«сараї» лежать . перед 
ним, але вони якісь не
зугарні, кособокі. А цьо
го він намагається зро
бити найкращим. Білень
ке пасмо, як жму гик об
молоченої соломи, зві
силося на мокрого лоба 
і прилипло до нього. Ка
пельки солоного поту 
виступають від напру
ження на скронях і ско
чуються до повік, трохи 
щемлять від цього очі, 
але хлопець не відри
вається від роботи, тіль
ки частіше кліпає віями. 
Перегинає папір по лі
ніях, промазує краєчки 
клеєм і старанно при
лаштовує прямокутник до 
прямокутника. Навіть не 
чує, як дивується мама:

— Що це з тобою, що

ти досі 
став?

Не дочекавшись 
позіді, вийшла, не стала 
заважати, а Тимко все во
дить пальчиком по скле
єних гранях, усміхається 
задоволено сам до себе, 
іноді аж прицмокує.

— О, цей 
Цього й до 
несу.

Він кладе 
на коробочку і думає: 
так будуються і багато
поверхові будинки. По
верх на поверх і... хма
рочос... Щоб глянути на 
верхні поверхи, треба 
так голову задерти, що 
й кашкет упаде. Тимко 
уявляє себе на вулиці, де 
будують такі висотні ве
летні. Він командир, він 
розпоряджається, як і де 
класти величезні панелі, 
і робітники з кранівни
ком слухняно виконують 
його команди. А перехо
жі ідуть вулицею і тіль
ки капелюхи перед ним 
здіймають, вражено за
кругляють очі жінки, ра
дісно і вдячно посміха
ються до нього дівчата. 
Адже це для них він бу
дує.

Двері 
няються 
порозі, 
вітром, 
христаний на всі гудзи
ки Юрко, Тимків друг— 
однокласник. Шапка на 
ньому аж на потилиці, 
щоки горять стиглими 
помідорами. Він завжди 
такий: швидкий, гарячий, 
азартний.

— Тимку, глянь, якого

я парапіпеда... лелепіпе-» 
тьху, хай йому біс, з роз
гону й не вимозиш... сін
ника зробив.

На його рудому 
дрібних веснянок облич
чі, умитою веселкою, 
сяє така радість, ніби він 
власноручно зробив не 
паперового паралелепі
педа з призмою, а між
планетного корабля Дру
зі уважно розгл ядають 
свої витвори і радіють.

з-— О, и ЦШарія Є з 
на буде .*^оволено 
каже Тимко. Поважаючи 
учитель^, він не хог-* 
перед^йо осоромитись.

— П'ятірка з плю
сом! — вигукує Юрко

З хвилюванням 
терпінням Тямко., 
Юрко і всі учні, 
початку уроку з 
метики. В кожного 
парті він бачив паперозі 
коробочки. В кого рівні
ші, в кого незугарні. 
Його витвір, здавалося 
йому, був найкращим. Не 
даремно він вчора навіть 
на ковзанку не побіг, 
Марія Євгенівна його 
обов’язково похвалить»

Із скрипом відчинили
ся двері, всі учні посхоп
лювалися для привітання. 
До класу зайшле похму
ра і непривітна, це діти 
відразу помітили, Марія 
Євгенівна, молода, ху
дорлява, завжди до всіх 
привітна і веселе Сьо
годні ж діти П не пізна
вали.

— Добрий день ■: - 
лодно привіталася.

— Добрий день! 
несміливо відповіли учні.

Сьогодні ми друкуємо вірші молодо
го початкуючого поета Олександра Ко
сенка. Живе він в Кіровограді. Пра
цює викладачем.

Поезії Олександра щирі, заземлені. 
Він пише про те, що йому самому бо
лить і до чого не може бути байдужим 
у наш складний час. Звичайно, не зав
жди скоряється перо молодому автору. 
Трапляються в його творах прохідні 
рядки, слабенькі рими тощо. Але ж 
майстерність приходить з досвідом. А 
він набувається тільки в копіткій і що
денній праці. Тож побажаємо нашому 
дебютанту творчої наснаги І успіхів на 
нелегкій ниві поезії.

* * Ф

В документах третього рейху 
представники слав’янських наро
дів іменувались «унтерменша- 
ми» — недолюдьми.

Дзвенить зачовгана підкоаа. 
Курить з натури битий шлях. 
Поазе, повзе чужинська мова 
По завойованих полях.
Тевтонська сталь дзвенить, базіка. 
На листя курява сіда.
Впритул страшна арійська пика 
На «унтерменшів» погляде.

Подумать, стільки літ минуло, 
А серце ятриться, болить, 
Немов страшне бездонне дуло 
Свинцем обпалить через мить. 
Я пам’ятаю сорок перший, 
Хоча родився по війні, 
Бо кров гаряча «унтерменшів» 
батьками віддана мені.

ЕЛЕГІЯ
Сидять на дротах горобці, 
Втягнули голови у себе, 
Над ними висне чорне небо. 
Дахи, неначе в молоці. 
Схилився день аж до землі. 
?>станній лист упав додолу.

ак захотілося мені 
Послухать пісню «Матіоли», 
Звучить мелодія-бостон 
І оживає вся кімната. 
Останній вечір за вікном 
Не розуміє мого свята. 
Я у полоні самоти.
В думках зринають давні роки. 
У сбрці юний мій песпокій, 
Хоч коси трохи вже не ті. 
Сидять на вікнах горобці 
Мовчать, то якось заголосять, 
Неначе щось у мене просять, 
Несу їм хліба у руці.

м. Мала Виска.

Ой, г ______ |___
На цілий степ світилася толока!
Але сказала до Вужа Сорока: 
«Не дам тобі роси, і не проси!».
Вуж глянув на толоку — і заплакав^ 
А їжачок до нього: «Не реви!». 
Коли це звідкись Гавчик-розумака; 
«Чого це ви?».
і Вуж йому сказав усе як є: 
«Мені роси Сорока не дає!», 
їжак додав: «Нахаба ця Сорока, 
Це через неї висохла толока!».
І мовив Гавчик: «Що за чудеса ■ 
Куди поділась вранішня роса?».

Учителька навіть не 
глянула на клас. Грюк
нувши стільцем, сіла за 
стіл, заглибилася в жур
нал. Та, мабуть, і в жур
налі вона нічого не бачи
ла. її вродливе обличчя 
то вкривалося сірою блі
дістю, то червоніло пля
мами, і коли б діти розу
мілися на цьому, вони 
збагнули б відразу, яка 
шалена боротьба відбу
вається під зачіскою їх
ньої вчительки. 8 Тимка 
аж серце зупинилося. 
Зробилося страшно, хоч 
під парту ховайся.

— Домашні завдання 
виконали? — запитала, не 
підводячи очей. — Скла
діть на стіл.

Діти заметушилися, 
обережно, щоб не по
тривожити учительку, на
вшпиньки проходили 
класом, рівними рядоч
ками складали свої ви
роби на столі. Сідали, 
насторожено чекаючи, 
що учителька скаже.

Відірвавшись зрешті 
поглядом від журналу, 
учителька здивовано 
глянула на паперові бу
диночки, ніби не розумі
ла, для чого вони тут. 
Якусь мить придивляла
ся до них, немов пере
раховувала, і раптом 
невдоволено скрививши 
побілілі від внутрішньо
го гніву уста, схопила всі 
будиночки руками, мов 
клешнями, зіжмакала їх 
в безформну масу і ки
нула до корзини.

Діти 
жахом 
телька
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поет, фолчкпо- 
ь численні пе

ІГ які інтерпре

НИЙ КРАЙ
<ра 
іагир»]. 
рідний мій, 
молодий.

оля,
УДУ Я?
4СТ здійме, 
іде нема.
з їх люблю 
я велю.
4Х місць подув, 
іколихнув.

вільний спів, 
для боїв! 

<ас в бою 
>ву свою, 
ієна 
£ одна.

гм досі не гайнув 
:таз?

Не дочекавшись від- 
юаіді, вийшла, не стала 
заважати, а Тимко все во
дить пальчиком по скле
пних гранях, усміхається 
задоволено сам до себе, 
ноді аж прицмокує.

— О, цей 
Дього й до 
часу.

Він кладе 
на коробочку і думає: 
гак будуються і багато- 
товерхові будинки. По- 
іерх на поверх і... хма- 
эочос,.. Щоб глянути на 
зерхні поверхи, треба 
гак голову задерти, що 
б кашкет упаде. Тимко 
/являє себе на вулиці, де 
будують такі висотні ве
летні. Він командир, він 
оозлоряджаегься, як і де 
■сласти величезні панелі, 

робітники з кранівни- 
сом слухняно виконують 
4Ого команди. А перехо- 
К! ідуть вулицею і тіль- 
<и капелюхи перед ним 
»діймають, вражено за- 
сругляють очі жінки, ра
жено і вдячно посміха
ться до нього дівчата, 
^дже це для них* він бу- 
ІУС.

Двері 
ІЯЮТЬСЯ 
юрозі, 
іітром, 
ристаний на асі гудзи
ки Юрко, Тимків друг— 
»днокласник. Шапка на 
іьому аж на потилиці, 
цоки горять стиглими 
юмідорами. Він завжди 
акий: швидкий, гарячий, 
зартний.
— Тимку, глянь, якого

найкращий! 
школи ло

коробочку

раптово відчи- 
і прожогом на 
ніби вкинутий 
виростає роз-

Анатолій ЗАГРАВЕНКО Любов МАЙСТРЄНКОВОРОН ВІЗОК

каріяЄв > 
эволена *-•

Я парапіпеда.., лелепіпе... 
тьху, кай йому біс, з роз
гону й не вимовиш... сін
ника зробив.

На його рудому від 
дрібних веснянок облич
чі, умитою веселкою, 
сяє така радість, ніби він 
власноручно зробив не 
паперового паралелепі
педа з призмою, а між

планетного корабля. Дру
зі уважно розглядають 
свої витвори і радіють.

— О, и 
на буде .
каже Тимко. Поважаючи 
учитель' у1 він не хо^ 
перед \vUYO осоромитись

— П'ятірка з плю
сом! — вигукує Юрко.

З хвилюванням і не- 
терпінням Тимко, як І 
Юрко і всі учні, чекав 
початку уроку з ариф
метики. В кожного не 
парті він бачив паперові 
коробочки. В кого рівні
ші, в кого незугарні, 
Його витвір, здавалося 
йому, був найкращим. Не 
даремно він вчора навіть 
на ковзанку на побіг. 
Марья Євгенівна його 
обов’язково похвалить.

Із скрипом відчинили
ся двері, всі учні посхоп
лювалися для привітання, 
До класу зайшла похму
ра і непривітна, це діти 
відразу помітили, Марія 
Євгенівна, молода, ху
дорлява, завжди до всіх 
привітна і весела. Сьо
годні ж діти її не пізна
вали.

__ Добрий день! —хо- 
лодно привіталася.

__ Добрий день! — 
несміливо ВІДПОВІЛИ учні,

Куди поділася росаі 
льки знову випало роси
ни степ світилася толока?
«зала до Вужа Сорока: 
м тобі роси, і не проси!».
януа на толоку — » заплакав^ 
ок до нього: «Не реви!», 
е звідкись Газчик-розумакаї 
це ви?»«
іому сказав усе як є: 
роси Сорока не дає!»- 
едаа: «Нахаба ця Сорока, 
ез неї висохла толока!».
і Гавчикг «Що за чудеса • 
оділась вранішня роса?»»

Пломеніє кетягом гарячим 
над рікою сизою калина. 
Престаріла мати гірко плаче, 
як побачить фотокартку сипа. 
А над полем чорний ворон кряче. 
Кажуть люди, що па хуртовину. 
Молодий же ворон той одначе 
на ворониіи вік — то ще дитина. 
Дід зіниці скльовував козачі. 
Батько теж пізнав преситу днину. 
Внук голодним не бував тим паче 
на страшних фашистських іменинах. 
Тільки всі одержували здачу, 
Хто на нашу мітив Батьківщину, 
Хай покряче ворон, хай покряче, 
якщо й справді — то на хуртовину.

м. Знам'янка.

Покотився візок пилюкою, 
Не дитячий, а триколісний 
І важкою, німою мукою 
Стигнуть очі: пішов би пішки... 
Хлопченя із очима — пролісок, 
(Зупинилась, здалося, мить). 
Підійшло і скривилось болісно: 
— Дядю, ніжка у Вас болить? 
Щем сповзав по щоках зболілий, 
Ще з війни отих ніг не чуть. 
А ночами... ночами з тіла, 
Мов живі вони, знов ростуть.

с. Катеринівка, 
Кіровоградський район.

СІЧНІ-

Учителька навіть не 
глянула на клас. Грюк
нувши стільцем, сіла за 
стіл, заглибилася в жур
нал. Та, мабуть, і з жур
налі вона нічого не бачи
ла. її вродливе обличчя 
то вкривалося сірою блі
дістю, то червоніло пля
мами, і коли б діти розу
мілися на цьому, вони 
збагнули б відразу, яка 
шалена боротьба відбу
вається під зачіскою їх
ньої вчительки. 8 Тимка 
аж серце зупинилося. 
Зробилося страшно, хоч 
під парту ховайся.

— Домашні завдання 
виконали? — запитала, не 
підводячи очей. — Скла
діть на стіл.

Діти заметушилися, 
обережно, щоб не по
тривожити учительку, на
вшпиньки проходили 
класом, рівними рядоч
ками складали свої ви
роби на столі. Сідали, 
насторожено чекаючи, 
що учителька скаже.

Відірвавшись зрешті 
поглядом від журналу, 
учителька здивовано 
глянула на паперові бу
диночки, ніби не розумі
ла, для чого вони тут. 
Якусь мить придивляла
ся до них, немов пере
раховувала, і раптом 
невдоволено скрививши 
побілілі від внутрішньо
го гніву уста, схопила всі 
будиночки руками, мов 
клешнями, зіжмакала їх 
в безформну масу і ки
нула до корзини.

Діти 
жахом 
тельха

ко-
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закам’яніли. З 
дивился, ян учи- 
безжалісно, в од-

ну мить зруйнувала їхню 
працю. її худі руки з тон
кими довгими пальцями 
зараз здавалися Тимкові 
ручищами злої, страш
ної баби Яги. Тільки во
на могла б так жорсто
ко поводитися перед ди
тячими очима.

— Почнемо урок, — 
промовила сухо і 
ротко.

Діти сиділи принишк
лі, пригнічені, наче їх без 
будь-якої причини від
шмагали батогами, ніби 
бризнули на їхні чистень
кі костюмчики чорним 
брудом.

Тимкові так зробилося 
тяжко, що він не втри
мав сліз і, нахилившись 
до парти, заплакав. За
плакав навзрид, не зу
мівши приховати ту біль, 
яку завдала йому учи
телька своєю неуважніс
тю, одним порухом рук. 
Миттєво зруйнувалися 
всі його мрії про будів
ництво висотних світлих 
будинків, зламався пара
лелепіпед його життєвих 
уявлень.

— Хто там нюні роз
пустив? — гримнула учи
телька. — Вийди, вмийся!

Тимко вийшов у без
людний коридор і роз
гублено зупинився. Від
чув себе одиноким і об
раженим. Як він поважав 
Марію Євгенівну, як він 
вірив їй, як він надіявся 
на її справедливість. І 
раптом... його охопив 
миттєвий, нестримний 
гнів. Рвучко відчинив 
двері, ступив до класу. 
Мовчки відшукав у кор-

зині свій виріб, повільно 
розпрямив його поніве
чені грані і, зиркнувши 
непривітно на учительку, 
тяжко зітхнув.

— Я так старався... — 
видихнув разом із зітхан
ням, немов сам себе пе
реборов. — Я думав... 
ви...

До учительки; мабуть, 
поверталося відчуття 
власної вини перед учня
ми. Помітивши розпач 
на Тимковому обличчі, 
вона раптом зрозуміла, 
яко? шкоди завдала цьо
му хлопцеві і всім дітям, 
давши волю своїм емо
ціям. їй стало жаль їх. 
І тому, відразу захотіло
ся чимось спокутувати 
свою провину. Схопивши 
Тимка за худенькі плечі 
обома руками, вона при
горнула його до себе і 
майже крізь сльози мо
вила:

— Вибач мені, Тимку, 
і ви, діти. Мене сьогодні 
дуже образили... Я не по
винна була приходити до 
класу, але мене приму
сили. І от... Більше таке 
не повториться. 
Тимху, на своє 
почнемо урок...

Але і почавши
не могла викинути з го
лови думку: «Якщо тебе 
хтось і образив, можли
во, ненароком, навіщо ж 
ображати інших? Чим же 
ти краща за того, хто об
разив тебе?».

Про це ж думав і об
ражений Тимко.
с. Новошевченково,

Долинський район.

Сідай, 
місце...

урок,
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Як Гавчик город стеріг

' !Ига< Леся Гавчика: — Ти де весь день гуляв?
З'н відповідає: — Гав? Гав! Гав!

°0На йому: — Ну, Гавчику! Ти тільки й ловиш гав, 
А Д’А казав.,дцоб ти весь день город охороняв!
3 ГаачйїТїй: — Гав! Гав! А я город стеріг, 
' 1 ‘ Поки вісім гусенят не вийшло на моріг.

пішли на моріжок із дзору перший раз. 
й А‘ я й сам туди побіг і гусеняток пас. 
Ох' НаморочиВСя! Пристав, приліг і... задрімав, 
Проснувся гусенята всі в городі...

Гав! Гав! Гав!
РОМАНКО 0 СОРОКА

З приморського міста, бабусі на втіху, 
Романко у гості до неї приїхав. 
Приїхав на час у Відрадну Долину, 
Щоб їсти сметану й червону малину. 
Подумати тільки: приїхав од моря, 
Живе і не знає ніякого горя!
На грушу вилазить

і злізти не хоче. 
Підклав камінця у гніздечко сороче 
І каже: «Не злізу із дерева, поки 
Не висидить каменя ваша Сорока!». 
Такий неслухняний Романко, на лихо, 
У гості з приморського міста приїхав!

Петро СЕЛЕЦЬКИЙ.
м. Кіровоград.

Нині, коли наша еко
номіка повертає на шлях 
інтенсивного розвитку, 
особливого значення на
бувають проблеми демо
графії. З огляду на це 
ЦК КПРС і Рада Мі
ністрів СРСР визнали 
необхідним провести у 
січні 1989 року черговий 
Всесоюзний перепис на
селення. Його матеріали 
будуть використані для 
поточного і перспектив
ного планування народ
ного господарства, ‘ на
укових досліджень, для 
вивчення господарського 
і культурного життя 
країни.

Для вивчення усіх 
сторін життєдіяльності 
•такого важливого еле
менту суспільної систе* 
ми, як населення, необ
хідна велика й різнобіч
на інформація. Коли мо
ва йде про необхідність 
мати таку інформацію, 
то це не означає, що по
трібно все знати про 
кожну людину зокрема. 
Для практичної і науко
вої діяльності необхідні 
знання про тенденції 
розвитку населення в ці
лому, тобто те, що типо
ве і характерне для біль
шості людей.

Вивчення населення з 
різих точок зору допома
гає зрозуміти основні за
кономірності його роз
витку, дає необхідні ві
домості для здійснення 
успішної діяльності дер
жавних і планових орга
нів. Інформація про на
селення дозволяє не тіль
ки краще усвідомити за
кономірності розвитку 
демографічних процесів, 
але й передбачити на їх
ній основі ефективні за
ходи управління ними.

Спираючись на мате
ріали переписів населен
ня і дані поточного облі
ку природного руху й 
міграції, органи держав
ної статистики розрахун
ковим шляхом щороку

визначають чисельність 
населення в цілому по 
країні. Всесоюзні перепи
си населення проводять
ся в нашій країні періо
дично і є одним з най- 
масштабніших статис
тичних заходів. Для ус
пішного проведення пе
репису треба вирішити 
чимало методологічних 
та організаційних питань, 
залучити велике число 
переписних працівників, 
провести масову роз’яс
нювальну роботу про ме
ту і завдання перепису,

За роки Радянської 
влади здійснено шість пе
реписів населення. Пер
ший з них було проведе
но за ініціативою В. І, 
Леніна в серпні 1920 ро
ку, тобто, ще в період 
громадянської війни. Вже 
з цього факту можна су
дити, якого великого зна
чення надавав В. 1. Ле
нін цій роботі.

Наступні переписи бу
ло проведено в 1926-му, 
1939-му, 1959-му, 1970-му 
і 1979-му роках. Матеріа
ли їх наглядно свідчать 
про перетворення аграр
ної в минулому країни в 
індустріальну державу.

Перепне населення 
1989 року — перший за 
післявоєнні роки пере
пис, програмою якого, 
поряд з відомостями про 
населення, передбаче
но зібрати відомості і про 
житлові умови.

Для організації і про
ведення перепису в Ле
нінському районі м. Кі
ровограда затверджено 
склад комісії но сприян
ню переписові населен
ня, куди входять праців
ники від підприємств» 
організацій та установ, 
яким належить організу
вати підготовчі роботи. 
Це в першу чергу пра
цівники партійних, радян
ських, комсомольських 
органів, паспортного сто
ла, житло-експлуатацій- 
ники, первинні організа
ції товариства «Зиаішя» 
тощо.

Комісією розроблено 
плап-заходи по органі
зації підготовки й про
ведення перепису насе
лення, перевірено наяв
ність номерних знаків на 
будинках і на засіданні 
комісії розглянуто пи
тання про впорядкуван
ня адресного господар
ства, де звітували керів
ники підприємств, орга
нізацій, установ, на чиїх 
будинках відсутні такі 
знаки, де слабо працю
ють комісії сприяння пе
репису,

Видано листівки із 
зверненням до трудящих 
району сприяти прове
денню підготовчих робіт 
та перепису населення, 
які розповсюджено се
ред трудящих. Крім то
го, комісії сприяння пе
репису населення ство
рено на більшості вели
ких підприємств, органі
зацій та установ, Вони 
готують стенди, вивішу
ють у людних місцях 
плакати, листівки, пере
писні матеріали, прово
дять масово-роз’ясню
вальну роботу за місцем 
проживання та праці на
селення з тим, щоб ко
жен мешканець району 
знав, коли буде прово
дитися перепне населен
ня і активно сприяв його 
проведенню.

Переписним комісіям 
нині необхідно активізу
вати свою роботу і до
битися, щоб на всіх бу
динках було вивішено 
номерні знаки, таблички 
із найменуваннями ву
лиць; члени комісій ма
ють виступити по радіо, 
у газетах, стіннівках, і го
ловне: зараз закінчується 
комплектація перепис
них кадрів. Треба піді
брати відповідальних, 
найбільш грамотних пра
цівників, адже від їхньо
го вміння і ставлення до 
цієї справи залежить 
якість перепису, його 
точність І повнота.

О. НеЖИЗА.
м. Кіровоград.
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Оце так
поголився!
«Шановна редакція!
Я живу на Старій БалашівцІ. Якос& 

завітав до нашої перукарні, яка роз* 
ташована по вул. Костромській, по 
близу магазина № 133. Хотів поголи
тися. А перукарка мені: «Принесіть 
усе необхідне для бриття: крем* ста
нок, лезо...».

Допоможи, редакціє, нашій перу
карні придбати необхідне приладдя*,

Я. МАРАХОВСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

Багато разів чув ие. 

схвальні відгуки пр© ре

готу виїзних телемайстрів 

у нашому місті, їхнє иа. 

хабство [не боюсь цього 

€.^ова| в недобросовісне 

ставлення до виконання 

замовлень. Але одна спра

ва говорити про це взага

лі, а зовсім інша — ско

ристатись самому послу

гами кіровоградського те- 

яеєєрвієу.

«Чекайте
Узяв я недавно в про

катному пункті № 25 фір
ми «Райдуга* кольоровий 
телевізор марки Ц275Д. 
Зовсім новенький телеві
зор, непогано працює, але 
часом зображення тьмяніє, 
а потім па екрані з’являє
ться тільки жовтий колір. 
Дзвоню в телемайстерию. 
що по вул. Уфимській, 
(«Побутрадіотехніку* — 
Ред.). прошу прийняти за
мовлення. Через два дні 
приходить молодші хлоп
чина і з ходу просить при
брати коврові доріжки в 
залі, щоб не забруднити 
їх черевиками. Почекавши, 
поки я спішно стягнув у 
куток доріжіги, хлопчина 
відкрив задню кришку те
левізора, відкруткою десь 
стукнув і відразу зобра
женим на екрані стало та
ким як треба. Потім шви
денько поставив кришку 
на місце і попередив, що 
лізти вам туди забороняє
ться, бо він там щось за
пломбував.

Не встигли за майстром 
закритись двері, як по
ступово екран почав тьмя
ніти і разом з ним тьмя
ніла наша радість від тако
го «ремонту».

Дзвоню знову в май
стерню, пояснюю їм си
туацію.

— Чекайте хорошого 
майстра 15 листопада, — 
чую у відповідь.

Він з’явився годині о 
шостій вечора і, за слова
ми сина, котрий його че

кав (я був на другій змі
ні), зробив біля телевізо
ра такі ж маніпуляції, як і 
перший горе-ремонтник.

Роблю замовлення втре
те.

— Чекайте 17 листопада з 
10 до 18 години, — відпо
віла мені диспетчер.

Сімнадцятого числа о 
13.30 у двері подзвонили. 
Відкриваю двері — і очам 
ве вірю: до мене вавіта.іи 
відразу два майстри. Не 
встиг я опам’ятатись, ян 
один із них важко впав у 
крісло, а другий момен
тально опинився біля теле
візора. На кеврових до
ріжках з’явились великі 
брудні сліди (хочу нагада
ні. що в той день йшов 
сніг, а на вулиці було 
-І-2°С). Побачивши це, моя 
дружина образилась і ви
йшла в іншу кімнату: Бо
на тільки закінчила приби
рати у залі.

Майстер, той, що біля те
левізора, відкрив його і 
Десь стукнув. Відразу з'я
вилось зображення, а він 
почав швидко закривати 
кришку.

— Хлопці, — звертаюсь 
до того, що ремонтує. —

хорошого
Відкрийте кришку і там, 
де ви стукаєте або замі
ніть потрібну деталь, або 
припаяйте те, що треба, 
щоб не відходили контак
ти. Бо що це за робота і 
кому вона потрібна.

Майстер знову відкрив 
кришку, взяв довжелезну 
відкрутку і навіщось по
чав тиснути у тому місці, 
де раніше стукав. Іще од
не зусилля і... зображення 
пропадало зовсім.

— О, — вигукнув теле- 
ремонтник, —- тепер уже 
нічого нема, і вам дове
деться відправляти телеві
зор у майстерню.

Я спробував поговорити 
з цим представником сер- 
ЕІсу про те, що такий ре
монт — це не ремонт і 
поводитись з телевізором 
треба обережніше, навіть 
якщо він прокатний. Май
стер образився і сказав, 
що він пропрацював тут 
15 років і ніколи до них 
не зверталися так як я, 
назвавши їх хлопцями.

Що ж, можливо, я й не

• ФЕЙЛЕТОННА 
СИТУАЦІЯ

правий, але як же мені їх 
називати? Вважаю, що 
диспетчер, котра бере за
мовлення і призначає день 
і час приходу майстра, 
повинна обов’язково вка
зувати його прізвище( 
ім’я, по батькові, або сам 
ремонтник, прийшовши, 
повинен назвати себе.

Іще мій «рятівник» па
мпі ався довести, що їм да
ють великий план по об- 
с л у гову ва н 11 ю замовників 
(10 клієнтів у день), тому 
воші не завпеди встигають 
обійти всіх і частенько їм 
просто ніколи довго шука
ти причини поламок. Тоді 
напрошується питання: чо
му ж вони прийшли удвох 
(один так і просидів весь 
час у кріслі, милуючись 
гранатовим деревом, що 
росте у нас в квартирі). 
Один з них нехай би йшов 
краще до іншого замов
ника.

Я пообіцяв майстрові, 
що повідомлю директору 
«Побутрадіотехніки», як в 
його відомстві «ремонту
ють» телевізори. Той тіль
ки усміхнувся:

— Можете навіть в га
зету написати.

До директор© я, на 
жаль, не ДОДЗЕОНИВСЯ 

майстра...» 
(весь час ідуть короткі 
гудки — зайнято), а в га
зету ось пишу. І якщо у 
Бас немає плану на відпо
віді, то спробуйте відпо
вісти на запитання: навіщо 
викликати майстра додо
му? Не утруднюйте себе 
пошуками істини, я вам 
підкажу: для того, щоб 
зідрати з клієнтів гроші за 
такий ось горе-ремонт.

Представник телесерві- 
су, котрий приходив до 
нас за викликом останньо
го разу, назвався бригади
ром рембригади і прізви
ще його, здасться, Зало- 
жин.

А скаржиться вам А. М. 
ЇИШАКОВ, мешканець 
м. Кіровограда, котрий 
проживає по провулку 
Кріпосному, 23, кв. 108.

Штраф за проїзд... з квитком
Пишемо вам вперше і глибоко на

діємось, що не доведеться більше зу
стрітись з такими людьми, які змусили 
написати цього листа. Випадок, що. тра
пився з нами, неприємно вразив всю 
нашу сім’ю, бо з таким нахабством і гру
бістю зіткнулися вперше.

3. листопада ми всією сім’єю їздили 
до Кіровограда. Коли повертались на
зад, то до вокзалу вирішили під’їхати 
автобусом. На одній із зупинок зайшли 
контролери і почали перевіряти квитки. 
Дочка показала їм талони, закомпосто-

вважаємо, справедливо займає своє міс« 
це (на жаль не знаємо ні його прізвище, 
ні імені). Він кудись подзвонив, дав нам 
кілька телефонів і адресу, куди б ми 
могли звернутись. Ми спробували до
дзвонитись по даних телефонах ще в Кі-» 
ровограді, але намагання були марними. 

' Ось так і закінчились наші відвідини об
ласного центру.

Чи ж можна після всього цього віри« 
ти в існування порядності, правди, спра* 
еєдливості? Дуже просимо вас, не БІД-

вані заздалегідь. Контролер перевірила 
і, надірвавши всі чотири, віддала й пішла 
далі. Після перевірки вона повернулась 
і почала вимагати, щоб ми показали 
квитки знову, після чого заявила, що во
ни закомпостовані б іншому автобусі. 
Люди, котрі їхали разом з нами, говори
ли, що ми справді компостували квитки 
саме тут. Але контролери наказали всім 
вийти, а нам заплатити штраф (12 крб!).

Ми знову почали пояснювати все як 
було. Та ці люди, якщо їх можна після 
всього так назвати, навіть не слухали нас:

— Ми нічого не хочемо знати, нічого 
виправдовуватись. Платіть штраф!

Нашому обуренню не було меж! Як це 
так — у наш час не можна довести прав- 
дуі

Оскільки ми дуже поспішали на поїзд, 
то 12 карбованців віддали, але попроси
ли повернути нам квитки, та контролери 
сказали, що не мають на це права і на
віть не показали їх.

Ми були шоковані. Коли трохи «віді
йшли», звернулись у міліцію вже на вок
залі. Спасибі тому чоловікові, котрий,

мобтєсь (підкреслено --- РЄД.) нам до
помогти.

Як довести свою правоту., ми не знає
мо. Своє прізвище контролер назвати 
відмовилась. Вона сказала, що нічого не 
збирається з нами з’ясовувати. Людей, 
иотрі їхали з нами в автобусі, теж не 
знаємо. Квитків нам не повернули. Єди
не, що у нас лишилось, це квитанції, ви
писані контролером.

Глибоко надіємось, що ви не залишите 
нас із такою образою. Може щось у 
листі й не так, але повірте — важко пє* 
редати на папері все те, що так болить 
У душі.

Єдине, що хотілось би додати: невже 
т. Коротков (старший контролер) не знає, 
які люди працюють у його колективі?

Висилаємо вам одну з квитанцій. Мо
же за номером пощастить знайти того 
контролера.

Тепер одна надія на Башу допомогу^ 
аби справедливість восторжесгвувала.

Сім’я НОРМАН.
м. Помічна
Добровеличківського району.

•> РЕПЛІКА

ГІРКИЙ СМАК ЦУКРОВОЇ ПРОБЛЕМИ
Снільни себе пам'ятаю, моя бабуся — пошли їй, беже, 

здоровая, — готує речі «на смерть». «Еге, щоб потім не бі
гали!» — відбивається від моїх нерозумних кепкувань.

Традиція готуватися до того дня, ноли із земним жит
тям буде покінчено, існує в народі споконвіку. Як і необ
хідність поминального обіду. Та останнє — то вже нашї 
турботи тих, хто залишається, щоб пам’ятати. С не тіль
ки турботи, а й проблеми. Читаю фразу із скарги, яку 
адресували редакції «Молодого комунара» С. В. Чиркіна 
І Л. В. Чернишова: «Тепер ми знаємо, що накопичувати 
З берегти цукор треба для похорону...».

По оеаакцП сестер привело бажання висловити подяку 
ппаиійникам кіровоградської «швидкої допомоги», ЯКІ 
мв^ли все щоб врятувати вмираючу матір. На жаль, 
иедики виявилися безсилими... ,

Очник V Світлани Володимирівни і Людмили Володи- 
мнпіяііи ’була Иіе одна «подяка» — працівникам кірово- 
гаадської торгівлі. Для того, шоб влаштувати поминаль
ний обід сестрам довелося зіткнутися з такими трудно.

м„ які їм. жителькам різних міст Роф, І України, 
_ пппн'ій.яніі дивними. Спеціального магазину, де 

можна Дістати продукти на такий випадок, у Кіровограді 

немає. Довелося скористатися послугами ринку, що, 
зрозуміло, обійшлося в копієчку. «Та хто з нас про цс 
думав!» — сказала одна з сестер. Але якщо м’ясо й ін
ші продукти можна було придбати на ринку, то з цук
ром справа ускладнилася. У магазин без талонів нічого 
сунутися, жінки це розуміли. В управлінні торгівлі ли
ше руками розвели: «Нічого не можемо, звертайтеся у 
міськвиконком, якщо там дозволять,..».

ТАМ — не дозволили. Мабуть, з тих міркувань, що 
сестрам захочеться перетворити цукор на оковиту і це 
принесе жахливі наслідки нашій антиалкогольній про
паганді!

У скарзі йдеться і про далеко не коректну поведінку 
працівників міськвиконкому: жінкам відмовили в ве ду
же інтелігентній формі, мовляв, ми теж родичів ховали, 
але цукру пі в кого не проЬили. Прізвищ ве називалося, 
єднай, як згодом з’ясувалося, розмовляла з Червишовою . 
і Чиркіною інспектор відділу торгівлі С. С. Сафронова»

— "" - - --------------------- -

«У мене є свідки, — заявила вона в редакції, — то я 
не розмовляла з ними грубо і нічого подібного ве гово
рила, Це наклеп! Не можу я видати їм той цукор, *пе 
можу! Не маю права!».

Шановна Сусанно Сергіїво, як пояснити вам, що не в 
свідках справа. Не потрібні нам ваші свідки, і жінкам, 
які поховали найдорожчу людину, а потім пережили 
«цукрову епопею», вони теж не потрібні. їм потрібен був 
цукор. Всього п ять кілограмів. Втім, уже не потрібен« 
Позичили. «Люди ще не розучилися давати в борг. її в ля* 
тити борги, МІЖ іншим, теж. Але як страшно, повірте, 
читати моторошні слова про те, що цукор треба накопи
чувати для ритуального обряду.

До чого ми дожили, люди добрі! Де наша гідність? 
Невже для того, щоб приготувати за українським зви* 
чаєм узвар для поминального обіду треба одержувати 
дозвіл Москви?

Ні, я не роблю крайньою С. С. Сафронову, бо не одна 
вона винна у цьому ганебному випадку- Винні ваші чи- 
новнобюрократичні порядки. Скільки ж можна кричати 
про милосердя, людяність, гуманність і разом з тим хО*; 
ватися в тінь параграфу: не дозволено, не маємо прав^г

Ь у пас велике право!
і Право залишатися Людьми.

В, ЛЕВОЧКО,
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ДЕСЬ прочитала про цей 
фільм приблизно таке: 

«Картина про молодих 
хлопців . призовників, які 
потрапляють у незвичні не
легкі ситуації, прямуючи 
до місця служби».., І захо
тілося ПОДИВИТИСЬ. І ОСЬ 
фін, нарешті, на екранах — 
«Команда—33».

Відчувається наш пере
будований час. Одна за од
ною з являються картинки: 
міліція розганяє танцюючих 
«неформалів», ‘ ідейні дво
бої Комсорга і замполіта 
виступ М. С. Горбачова’ 
що звучить в якомусь дале
кому сибірському ' 
навіть згадка про

- тутні відносини, 
шдко, мимохідь,.

- довне — В героях-юнаках. 
Вони розкриваються перед 
нами вже на медкомісії 
(тут авторам фільму чудо
во вдалося всього кількома 
штрихами показати харак
тери хлопців). Спритний ді
лок у торгівлі Арнольд (ну, 
признайтесь, ми з ним не 
раз зустрічалися в житті!). 
В ньому ніби відразу ж
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вгадується безтурботний 
гуляка, але він не такий 
простачок, як здається на 
перший погляд. Веселий 
товстун Барабанов — його 
теж зустрінемо в. будь-яко
му молодіжному колективі. 
«Барабан» з тих, над ким 
посміюються, але й люблять 
чи не найбільше — за ви
тівки, веселу вдачу, гумор, 
темперамент і простакува
тість.

У вагоні зібралась різно- 
масна публіна’ Тут і вихо
ванець дитбудинку Голубой, 
і роботящий сільський хло
пець з гармошкою, і рідний 
йому по духу Василь з та
кою ж відкритою душею і 
простотою, який часто на
відується до своєї бабусі а 
село, і мовби напротивагу 
— _ любитель англійської. 
Цей із «діток» впливових 
батьків, заерхній, незалеж
ний, самовпевнений. І кра
сень, теж з «еліти» — не- 
перевершений Ігор Неа
польський. Дивлячись на 
нього, не бачу артиста. 
Здається, ніби Ігор Ямполь- 
ський — це ігор Ямпольсь- 
ний, і більше ніхто. Ніби 
він зовсім ще недавно нав
чався, відвідував бари і 
диснотени і зовсім випад
ково опинився на знімаль
ному майданчику. Прийшов...

не 
для

гулянки, гроші, бари, ресто
рани, імпортні речі. Добре, 
що хоч випадкова, «на ніч», 
подруга Арнольда Вероніка 
все-таки задумується над 
своїм життям. Льолька, 
мабуть, гірша — обирає 
іншого лише через те, що 
той (хоч й поступається, 
можливо, Ямпольському у 
всіх відношеннях) залиша
ється. І ми бачимо, що 
Ігор сумує, що багато в 
ньому напускного, не
справжнього. А тут, на по
лиці поїзда, що летить на 
схід, він без маски. Жор
стока, владна й підступна 
провідниця поїзда Марина 
— теж не рідкість. Вона 
без краплі сумнівів ловить 
довірливих хлопчаків «на 
гачок», але, як ми бачимо, 
усьому приходить кінець.

Характерною є, мабуть, і 
сцена «бунту» призовни
ків на знак протесту про
ти відмови пустити Голуб
ка на зустріч з нареченою. 
1 той єдиний з усіх хлопець, 
який лишився у вагоні (ра
ніше він нічим
ших

теж вдалий, дуже вдалий, 
хід авторів фільму. Погодь
тесь, вони відмовилися від 
стереотипів, розставили все 
по своїх місцях, ВОШІ — 
правдиві, чесні. Вони пока
зали все так, як є. Ми звик- 
ли звинувачувати у всіх НіуП І! О
гріхах земних «маминих ж

ШВИДШЕ

чи є щось
ПРО САМАНТУ СМІТ?

— Є, звичайно. — Бібліотекар по
дала двом дівчаткам книжечки, аль
боми, і вони примостилися з ними а 
«читальному залі». Чому в лапках — 
бо це були два столи біля щільно 
притиснутих один до одного стела
жів.

— Дивися, ось і Катя Личова...
— Дівчатка, а навіщо вам про Са

манту? — Якби школярки читали 
Пушкіна, Панаса Мирного чи «Совет
ский экран», не спитала б. А Саманта 
Сміт і Катя Личова, дві дівчинки, що 
свого часу відвідали СРСР і США з 
місіями миру, здавалися такими да
лекими, «неактуальними», бо були 
свого часу «записані» газетами і те
пер ними ж міцно забуті...

Але з Новоархангельській десяти
річці пам’ятають.

— У нас проходитиме вікторина 
«Що? Де? Коли?» і там будуть питан
ня про Саманту...

— Звідки ж ви знаєте? — дивуюсь, 
адже такі конкурси цікаві саме непе- 
редбачуваністю питань і експромтами.

Дівчатка заусміхалися.
— А нам натякнули...
Признатися, я погрішила щодо під

казки на вчителів, а тут ще и папка 
на бібліотечному стенді очі мозолить.

і ніби розчинився у філь
мі. Тане враження, ніби 
А. Рождественсьний не грає
— живе.

Із задоволенням глядачі 
слідкують за ненав’язливи
ми уроками, які дає сприт
ний «торгаш» своєму со
ромливому, наївному і цим 
симпатичному сусідові по 
купе. Непідробний «Бара
бан», котрий став «началь
ником». Він відразу ж ста
рається показати свою пе
ревагу, але робить це 
зверхньо, а скоріше
сміху й розрядки, просто 
«випендрюється». Ямлоль- 
ськин незворушний, він не 
звик, щоб ним командува
ли. І навіть ганебно зале
тівши на другу полицю, 
Ігор залишається собою — 
ну як би це він не лупанув 
з усієї сили свого ворога?! 
Хитрість, насмішкуватість, 
розсудливість, іронія — це 
теж риси Ямпольського.

Прекрасно справляються 
зі своїми ролями й дівчата. 
І Вероніка, й Льолька — 
ніби дві сестри, розбещені 
грошима і чоловічою ува
гою дівиці, яким головне —
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«Матеріали основних напрямів ре
форми професійної і загальноосвіт
ньої школи». Яка там реформа, коли 
в основній масі шкіл зміни ще й не 
жевріють. Ось І тут, зокрема, наоч
ність, як І ...надцять ронів тому: в ко
ридорах традиційні стенди, написи, 
на яких вільно можна щось прочита
ти, лише маючи зріст баскетболіста; 
у бібліотеці розділи не просто інфор
мують, що ось тут книги про приро
ду, а ось тут — з педагогіки, ні, во
ни повідомляють про це з рознвітлим 
□ епоху пізнього застою пафосом: 
«Природа — наш дім», «Усім миром__
за мир», «Видатний радянський педа
гог»... А «Для системи політичної ос
віти» — це як десь у науковій бібліо
теці чи в університеті марнсизму-ле- 
нінізму. Мені, будь я школяркою, яс
нішим І практичнішим було б «Для по- 
літінформації».

Знаю, авторові можуть нагадати, 
що так вимагає методика, що так у 
всіх, і спробуй запереч... Та зрештою 
й не для того я завітала в бібліотеку 
Новоархангельської СШ, щоб спере
чатися з програмами, то тема іншої 
розмови. Навпаки — хотілося довіда
тися, як середньостатистична (попе
редньо ні з ким не консультувалася, 
краща ця чи гірша) шкільна бібліоте
ка забезпечує своїх читачів саме 
програмною літературою і книгами 
для позакласного читання, як торка
ються шкільних бібліотек вітри пер.е-
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мін у літературі — відновлення забу
тих імен, повернення на батьківщину 
(в творах) емігрантів, публікація по
вістей та романів «із шухляд», забо
ронених тощо.

— Бібколектор Кіровоградської об
ласної дитячої бібліотеки імені Гай
дара забезпечує нас не дуже доб
ре, — завідуюча бібліотекою Ніна 
Єрмолаївна Стрільчук підвела мене 
до полиці, де штабелями і цеглинка
ми були викладені однакові томики. 
«Оаод» Е. Л.-Войнич.

— Є 40 примірників, і ще шлють. 
Так само «Серце Бонівура» — ^кни
жок. А просили Булгакова — хоч по
дивитися, який він — 
Арбату» — одна 
район, і та нам не дісталася. Вчителі б 
наші і в чергу за нею стали, аби бу
ла...

«Діти Арбату» з тих речей, що й 
досі зачитують до дірок. Вперше 
опубліковано роман у «Дружбе на
родов». І зараз журнал переповне
ний подібними гострими, читабельни
ми творами, у багатьох бібліотеках 
Кіровограда він увесь час на руках. 
Тут же ось рядочок примірників «ДН» 
незайманої чистоти. Журнали тут 
більше беруть учителі, дітей більше 
цікавить те, що для уроків підходить, 
а також пригоди, подорожі, фантас
тика, «про війну» і казки.

«Для уроків» школярі мають мож
ливість читати І. Франка, О, Гонча
ра, Ю. Яновського... російською мо
вою. І мусять брати, адже твори про 
них якось треба писати. З одного бо
ку, вправляються в перекладі, а з ін
шого... Та не в Казахстані ж і не в 
Якутії знаходиться Новоархангельськ, 
аби читати наших класиків у перекла
ді, і не дефіцит ці твори в книгар
нях...

Із книг, котрі читаються «для інте
ресу», Андерсена тільки недавно 
одержали. Казочки майже всі тонень
кі, солідний томик братів Грімм учи
телі на уроках лише зі своїх рук по
казують. Не видаються і розміщені 
майже під небесами книги бібліоте
ки всесвітньої дитячої літератури. 
Побоюються, що «зачитають» — таке 
трапляється і тут, у школі, де всі всіх 
знають, де нічого не варто розшука
ти боржника. Поменшало їх, коли у 
8 та 10 класах ввели обхідні листки. 
Не одержиш документа про освіту, 
поки не розквитаєшся з бібліотекою.

Переглядаю кілька формулярів 
старшокласників. В основному на
вчальна, програмна література. З ін-

синків», різних «металістів- 
панків», нечистих на руку 
і їм подібних. А «сірячки», 
ті, що живуть тихіше води, 
нижче трави — не роблять 
нічого поганого. Тепер ви
являється — і хорошого 
теж. Саме серед них, ма
буть, і зрадників буває 
найбільше. Зважте, зали
шився у вагоні не Голубок, 
не наївний власник апель
синів Владик, навіть не 
меткий Арнольд, не «Бара
бан». не «англієць», не
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красень-панк Ямпольський, 
а такий собі малопримітний 
хлопчинка. Проте таврува
ти його, мабуть, не слід, — 
можливо, він іце зміниться..» 
Армія вихрвує, 
тут, як мовить спритний 
Арнольд, «всіх 
під одну гребінку», 
за негативний 
приказки, просто 
немає «еліти» і 
всі рівні. 1 ми бачимо, що 
починають стиратися гра

ні уже тут в поїзді, для 
Ямпольського: задушевні
ше баяна більше нічого не
має, і він не здається вже 
Ігореві «синтезатором».

Фінал картини: хтось із 
хлопчаків підфутболив по
рожню консервну бляшанку 
— останнє прощання з 
«гражданною». Назустріч 
їм, новобранцям, ідуть уже 
вправні морські піхотинці» 
Я дивлюся на різнобійну 
«цивільну» ходу призовни
ків і вірю: скоро ось так 
красиво й розмірено будуть 
крокувати й вони... Змуж
ніють. Загартуються. Ста* 
нуть дорослішими.

Т. АНДРУШКО.
м. Мала Виска

здружує,

стрижуть 
Я не 

зміст цієї 
о в армії 
і «нижчих»,

немає... «Діти 
книга прийшла на

шої — М. Твен, Ф. Купер, «Свято
слав» С. Скляренка. Історичні твори— 
теж популярні у читача речі. А сама 
історія? Он багатотомна «Історія 
УРСР» на найвищій полиці — її чи
тають?

— Лише зрідка вчителі-заочники,— 
гозорить Ніна Єрмолаївна. — Вона 
не дуже нам потрібна, краще б за
мість неї енциклопедію дали, бо Ук
раїнська надходить нова, а «БСЭ»— 
стара.

...У читальному залі поруч мене сі
дає хлопчина, розгортає підручник. 
«XXV з’їзд КПРС про завдання моло
ді...». Хтозна, як вивчаються її зав
дання — чи в порядку хронології по
дій, чи як сьогоднішнє керівництво 
до дії...

Складно сьогодні з історією. Ми
хайлу Шатрову на одній із зустрічей 
з читачами надійшла записна: «Ми 
вчимо історію по ваших п’єсах про 
революцію. Чи скоро ви її допишете?». 
Виходять зараз художні книги, до ви
світлюються історичні події, що ні в 
які підручники досі не входили. Ро
мани В. Дудінцева, наприклад. Нема 
їх тут, нема. Років на 5 — 10 як міні
мум відстають шкільні книжкові фон 
ди від часу.

А як із пропагандою хоч того, що є? 
Поряд з абонементним столом — по
стійно оновлювана вітрина. Книгу з 
неї візьмуть швидше, ніж таку саму 
з полиці. Мене зацікавили книги на 
вітрині «Таємниця Високого замку» 
3. Каменнович, томик А. Алексіна.

Не дуже йде навіть у старших ди
тячий письменник Алексій. А в мо
лодших нарозхват — М. Носов, його 
«Незнайка». Був би, мабуть, серед 
улюбленців і Карлсон, та немає в біб- 

• ліотеці Карлсона.
...А ми ще ж не говорили про зару

біжну літературу. Дійшовши між по
лицями до літери «Ш», спитала про 
Ірвіна Шоу, Мені показали «тонень
кого» Бернарда Шоу, ото й майже 
весь вибір...

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара», 

смт Новоархангельськ.

МАЛІ «ГРУДНЕВІ ВЕЧОРИ»
Концерти камерної му

зики в картинній галереї 
міста хочеться назвати 
малими грудневими вечо
рами^ десь у глибині душі 
відшукавши асоціацію з 
тими великими грудневи
ми вечорами, які щороку 
проводяться у білому залі 
Московського музею об
разотворчого мистецтва 
імені О. С. Пушкіна. Зви
чайно. подібна асоціація— 
лише жарт. По-перше, на
ші концерти б картинній

галереї розпочалися те в 
листопаді виступом «Тріо 
барокко». 25 грудня попу
лярний ансамбль виступа
тиме в картинній галереї 
знову. Любителі старовин
ної музики, певно, не “ 
лишаться 
цієї події, як не* було бай
дужих 16 грудня, коли в 
картинній галереї звучав 
«Реквієм» Габріеля Фореу 
виконанні хорової капели 
будинку культури імені 
Компанійця (художній ке-

за-
байдужими до

звучав

рівшік і диригент 10. Лю- 
бович) і камерного ор< 
кестру обласної філармо« 
нІЇ під управлінням Н. Коч* 
ка.

Концерт мав успіх у кі< 
ровоградців. Було багато 
КВІТІВ, ОПЛеСКІВ, ВДЯЧІІ0С’ 
ті. І зовсім не було К0ІІ* 
трамарок — адже концерт 
добродійний. Зароблені 
гроші переведено на ра« 
хунок 700412 у фонд до* 
помоги братній Вірменії*

Наш кор4
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ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЬ ро- 
ків...

Багато це чи мало? Все 
залежить від конкретно
го випадку. В свої де- 
в ятнадцять Дмитро Скіч- 
ко має в колекції спор
тивних нагород тільки 
медалей різного рангу 
до десятка, а ще — куб
ки, дипломи, грамоти. 
Якщо ж зважити й на те, 
що восени 1987 року він 
виконав норматив «Май
стра^ спорту СРСР», то 
стане ясно — шлях до 
мети подолано впевнено.

...Захопився мотоспор
том Дмитро давненько. 
Народився він в Олек
сандрії, де мотогонщиків 
поважають, і взагалі мо
тоспорт є «спортом но
мер один». Тому ще в 
першому класі Діма брав 
велосипед і разом з дру
зями котив околицею 
міста. Туди, де знаходи
ться відома всій Україні 
траса «Вербова Лоза», 
одна із найскладніших в 
республіці. Затамувавши 
подих, спостерігав він, як 
гонщики долають круті 
віражі, карколомні спус
ки, на величезній швид
кості мчать схилами тра
си...

перемоги. Це насампе
ред — велика праця. 1 
бачив він, як годинами 
копирсаються в моторах 
імениті гонщики. З бруд
ними від мазути руками 
та обличчям, у промас
леному спецодязі ті по
ходили на шахтарів, яких 
Дмитро бачив після змі
ни у рідній шахтарській 
Олександрії. Та це його 
анітрохи не лякало. Він 
із задоволенням допо
магав старшим, не ля
кався ніякої роботи, до 
блиску вимивав милі 
серцю машини, вчився 
ремонтувати. І нагоро
дою його праці були лю
бов і вдячність усієї 
команди та дозвіл обка
тати кросову трасу на 
спортивному мотоциклі.

Так промайнув майже 
рік. Перший тренер 
Дмитра майстер спорту 
Олексій Флоринський 
виділив йому стареньку 
«Чезету». Дмитро радів; 
тепер у нього є своя ма
шина! Та до справжніх 
тренувань було ще да
леченько. Техніку необ
хідно було «поставити на

Йшов час. Дмитро під
ріс, зміцнів. В тринад
цять років його немож
ливо було відрізнити від 
шістнадцятирічних. Ось 
тоді він і підійшов до 
тренера з проханням за
писати його до секції 
мотоспорту. Скічка тут 
уже знали і коли тренер 
не побачив у шкільному 
щоденнику хлопця жод
ної трійки, то сказав 
просто: «Приходь!».

Знав Дмитро, що мо
тогонки — це не тільки 
захоплюючі змагання і

ШТАНГА 
ВАЖЧАЄ...

Треті обласні змагання з 
атлетичного силового три
борства зібрали найсильні* 
ших в області. Понад ЗО 
учасників змагань виборю
вали першість у шести ва< 
гових категоріях.

Переможцями змагань 
стали: у ваговій категорії до 
60 кілограмів — Віталій 
Арсепьєв — 400 кілограмів 
(жим лежачи — 105, присі* 
дання — 120, потяг — 175), 
до 75 кг — Юрій Шнеєр —» 
545 (160+1754-210), до
82 кг — Олександр Рогозін 

т( 190 4-230+220). до 90 кг— 
Юрій В іл кін — 602,5 (240 +’ 

152.5+210). до 100 кг— 
Вячеслав Жуков — 720
(1804- 270+270), понад
110 кг — Віктор Чудний — 
650 (3004-150+200).

Троє спортсменів (Шпеєр, 
Рогозів та Жуков) вже 
втретє підряд очолюють 
свої вагові категорії. Але 
штанга важчає...

Ю. МАЄВСЬКИЙ.

на 125 кубічних санти
метрів він став чемпіо
ном Кіровоградщини се
ред юнаків. А ще вклю
чили його до збірної об
ласті у зимовому чемпіо
наті республіки. І знову 
вдача: бронзова нагоро
да та увага до нього 
тренерів збірної України.

Спорт є спорт, [‘без 
поразок не обійтись. Але 
саме вони виховують ха
рактер спортсмена, його 
волю і стійкість. Був час, 
коли смуга невдач пере
слідувала перспективно
го юнака.

— Чи не зламається 
його воля? — часто пе
репитував себе його тре-

Єменові — старшому та 
й досвідченішому. Олек- 
сандрієць повинен був 
виступати в особистому 
заліку. Якже потім кар
тав себе Володимир Се
менович за таке необач
ливе рішення! Той, на 
кого він покладав надії 
на одному з етапів бага
тоденних мотогонок, при
пустив схід і з великим 
багажем штрафних очок 
залишився далеко поза 
межею призерів. Дмит
ро ж став володарем 
бронзової нагороди. Бу
ло це в червні 1986 року.

Саме тоді Дмитро сер
йозно замислився над 
своїм майбутнім. Без

спорту він себе вже не 
мислив’і вирішив вступи
ти до Київського авто- 
мобільно-дорожного ін
ституту. На це йому да
вав право червоний дип
лом СПТУ. Хіба міг при
пустити тоді юнак, що 
його мрія здійсниться...

Спартакіадні старти — 
особливі і готуються до 
них старанно. На VIII 
Всесоюзній літній Спар
такіаді збірна України з 
мотокросу була першою 
й утримати за собою 
чемпіонське звання ви
рішила твердо. Фінал з 
мотокросу проходив у 
серпні на складній хар
ківській трасі «Черкась-

ка Лозова». Одночаснр 
з викликом на екзамени 
Дмитро здобув заправ 
шення до збірної реє* 
публіки. І Скічко вибраб 
друге: честь республіки 
була для нього вищ$ 
особистих вигід. Збірна 
УРСР знову стала пер
шою, в у її складі 
Дмитро Скічко.

Нехай же частіше усмк 
хається спортсмену фор
туна. А все інше — пра
целюбність, старання, во
ля, наполегливість — у 
нього є.

В. ЧЕБИШЕВ, 
член Олександрій
ського міськкому ' 
ДТСААФ.

Фаиультет фізвиховання Кіровоградського педінституту імені О. С. Пушкіна...
За час його існування, починаючи з 1956 року, тут підготовлено 3350 спеціалістів фізичної культури* 

Серед них — 130 майстрів спорту, більше 300 кандидатів, понад 1000 першорозрядників. З колективу фа
культету вийшли рекордсменка світу з п’ятиборства Катерина Заславець-Гордієнко, заслужені майстри 

спорту, відомі футболісти В. Євтушенно та М. Михайлов, майстри спорту міжнародного класу О. Ушаков 
(нласична боротьба, В. Долгунь (бокс), В. Решетников (метання молота).

На висоти спортивної майстерності своїх вихованців вивели викладачі факультету В. С. Викова (підго
тувала більше ЗО майстрів спорту з художньої гімнастики), М. Й. Гасман (близько ЗО майстрів спор
ту зі спортивної гімнастики), О. Г. Циганенко (близько 20 майстрів спорту з велоспорту), І. А. Павлюкевич, 
А. С. Ровний, М. Є. Фукс, М. М. Чернов, І. Е. Худяков (легка атлетика), В. І. Нечаев (футбол), В. Я. Ушанов, 
С. І. Ілючек, В. О. Дубін (баскетбол) та інші.

— І все ж ми готуємо не лише майстрів спорту, — говорить денан факультету доцент В. С. Язловець- 
ний. — Наших вихованців чекає школа, де нині йде оновлення.

На знімках: всесоюзні змагання студентських д’Артаньянів (зліва); майстер спорту . Олена
ГІРНА(в центрі); Валентина Семенівна ВИКОВА зі своїми вихованцями.

Фото В. ГРИБА.

W WX.W'l.Y ■V -Ж. жж Ж Wиолеєа». Ось тут і стали 
в нагоді хлопцеві уроки 
старших друзів, адже не 
було вже таємниць у 
кросовому мотоциклі 
для Дмитра. Через кіль
ка тижнів Скічко став 
повноправним учасни
ком тренувань.

Закінчуючи восьмиріч
ку, Дмитро вже твердо 
вирішив свою долю: бу
де автослюсарем! Всту
пив до Олександрійсько
го СПТУ-7. Вчився й тре
нувався у секції мото
спорту в міській авто- 
школі ДТСААФу. А не
вдовзі його чекало пер
ше випробування — мо
лодіжна першість облас
ті. Дебют молодого 
спортсмена перевершив 
усі надії — у класі мото
циклів з об’ємом двигу-

нер майстер спорту Во
лодимир Сушин, пильно 
слідкуючи за спортсме
ном, допомагаючи йому 
словом і ділом.

Молодіжна першість 
України 1986 року про
водилась в Олександрії. 
Та зумів таки Дмитро 
подолати смугу невдачі 
Він завоював срібну ме
даль і право представля
ти Україну на стартах 
фіналу IX літньої Спар
такіади народів СРСР. У 
складі збірної приїхав до 
мордовського міста Са
ранська, де проходив фі
нал мотоциклетного ба
гатоборства. Але заслу
жений тренер УРСР Во; 
лодимир Семенович Ро- 
мов після довгих споді
вань віддав місце в 
команді іншому спорт-

Світловодсьний виконком міської Ради 
народних депутатів

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПОСАДУ 
ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА МІСТА

У конкурсі можуть брати участь спеціалісти, що мають 
вищу архітектурну освіту і досвід роботи за спеціальністю 
не менше п’яти років.

Строк подачі заяв —-одни місяць з дня опублікування ого
лошення в газеті.

Питання про надання житла вирішуватиметься в обумов
лені строки при укладанні трудового договору.

Документи (аркуш по обліку кадрів, автобіографію, заяву, 
копію диплома) направляти на адресу: м. Світловодськ, 
вул. Леніна, 14, міськвиконком, конкурсній комісії.

Довідки по телефонах: 2-27-14, 2-75-72.

~~ АНКЕТА ДЛЯ ЧИТАЧІВ, 
які не передплатили тижневик на

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!

Ось і отримав ти останній номер «Мо
лодого комунара» у цьому році. Якщо ти 
бодай кілька років передплачуєш нашу 
газету, то не міг не помітити, як зміни
лась твоя обласна «молодіжна»: і за по
ліграфічним оформленням, і за змістом. 
Тижневик став набагато популярнішим 
у молоді. ніж «Молодий комунар» навіть 
торішній'

Очнак труднощі з передплатою газе- 
иа жаль, не зникли. На відміну від 

іпх років до редакції не надійшло 
'його листа, в якому б хтось скар- 

жо;і ию його змушують передплачу- 
«Молодий комунар». Це радує. Про- 
пємо ІДО серед цьогорічних наших 

те зна_ 1<ому в поштову скринь-
‘Тіаступного року нашу газету листе 
нопИ не приноситимуть Хотілось би на-

сампсред від них почути думку: чому не 
передплачено «Молодий комунар»? 
ПІДКРЕСЛІТЬ ТІ ВІДПОВІДІ, ЯКІ 
СПІВПАДАЮТЬ З ВАШИМИ ДУМ
КАМИ.

1. Виїжджаю з Кіровоградщини.
2. Мінятиму протягом року місце про

живання в межах області.
3. Невчасно, неякісно (без середнього 

розвороту) доставляють газету.
4. Виходжу з комсомольського (моло

діжного) віку.
5. Передплачую інші молодіжні видан

ня: «Молодь України», «Комсомольскую 
правду»...

6. Не знаходжу в газеті того, що мене

найбільше цікавить. А саме:

7. Мене обурюють такі публікації в га

зеті, як: -.......—

8. Газета необ’єктивно розповіла про

моїх друзів, знайомих у матеріалі _ _ 

_____ __ =с_(« М К» «Ns_____ ).

9. Журналісти газети обійшли увагою, 
відписалися на мої пропозиції, заува
ження, висловлені (в листі, телефоном, 
в усній розмові) протягом року.

10. Газета несмілива, малокритична, 
непослідовна, консервативна, часто шу
кає «дешевої популярності» у читачів, 
поліграфічно невиразна, надто серйозна

і
ф

і

і

ф

1989 рік ч 
й ділова, виходить тільки українською 
мовою, малим форматом і обсягом...

11. Інші причини: ________

Мам дуже важливо знати думку кож- г. 
ного читача, який не передплатив газету | 
на 1989 рік. Аби знати найважливіші І 
причини збайдужіння частини читачів до | 
«Молодого коумнара». Аби самовдоско
налюватись. Сподіваємось на взаємну П 
щирість. Відповіді надсилайте на адресх 
редакції з поміткою «Анкета».

Р. 8. Раді будемо почути слоио •
вашу газету зразка 1988 року іі від тиі, л 
хто не збирається з нею розлучатись у И 
наступному ропі.



ЧЕТВЕР
29 ГРУДНЯПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА

П’ЯТНИЦЯ СУБОТА НЕДІЛЯ
30 ГРУДНЯ

26 ГРУДНЯ
А ЦТ (І програма)

15.30 — Новини. 15.45 — Прем’є
ра документальних телефільмів 
«Техніна прискорення», ^Концеп
ція». 16.30 — Новини. 16.35 — «Ве
селі старти», 17.20 — Музичні до
звілля. 17.50 — Концерт Пхеньян
ського художнього ансамблю 
«Мансуде». 18.25 — Мультфільм. 
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 — 
Перебудова: проблеми і рішення. 
Всесоюзний перепис населення. 
20.00 — «Балет, балет...». 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 —- Телеміст Гавана — 
Москва. 23.05 — А. Шнітке. Кон
церт для віолончелі з оркестром.
23.50 — Сьогодні у світі.

А УТ
16.30 — Новини. 16.40 — Сріб

ний дзвіночок. 17.00 — Музичний 
фільм «Подоляночка». 17.30 — Ек
ран молодих. 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.30 — «При
рода і ми». (Кіровоград). 19.00 —*
Актуальна камера. 19.30 — Коопе
рація — крок другий. Про розви
ток кооперативного руху на Кіро- 
воградщині (Кіровоград). 20.30 —
Мультфільм. (Кіровоград). 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — Все про кіно. 23.00 — Ве
чірній вісник.

А ЦТ (II програма)
18.00 — Новини. 18.15 — «Служу 

Радянському Союзу!». 19.15 —
Міжнародна панорама. 20.00 — Ве
чірня казна. 20.15 — «Час діяти». 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Прем’єра ху
дожнього телефільму «Джерело». 
1 серія. 22.55 — «Хто ви, торе
адор?», Про іспанську кориду. 23.35 
— Новини.

27 ГРУДНЯ

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

Мультфільми «Новорічна подо
рож», «Сіра Шийка». 9.05 — Хокей. 
Товариська зустріч. «Квебек Нор- 
дікс» (Канада) — ЦСКА. 11.05 —
Новини. 11.15 — Концерт. 15.30 — 
Новини. 15.45 — «По Сибіру і Да
лекому Сходу». Прем’єра докумен
тальних фільмів. 16.30 — Мульт
фільми. 17.00 —- Новини. 17.05 — 
Фільм —- дітям. «Солодкий сік все
редині трави». Художній фільм. 
18.10 — «Наш сад». 18.40 — Сьо
годні у світі. 19.00 — «Єгипет: но
вий день країни пірамід». Кіно
огляд. 19.40 — Прем'єра худож
нього телефільму «Скарб». 21.00 — 
«Час». 21.40 — «Позиція». Худож
ньо-публіцистична програма. 22.55 
— «Олександр Ведерников. Тиха 
моя Батьківщина». Прем’єра доку
ментального фільму. 23,40 — Сьо
годні у світі.

ОБЛАСНИЙ ШТАБ 
СТУДЕНТСЬКИХ ЗАГОНІВ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ 
пропонує свої послуги 
підприємствам, установам, 
населенню області в орга
нізації та проведенні те
матичних і танцювально- 
розважальних програм для 
молоді.

ПРОВОДИМО:
— танцювальні вечори;
— музичне обслугову

вання новорічних свят, 
весіль інших ритуальних 
послуг:

— тематично - музичні 
програми.

Замовлення слід пода
вати письмово на адресу: 
м. Кіровоград, аул. К. Марк
са- 41, обласний штаб сту
дентських загонів, або по 
телефонах 4-87-77. 4-73-82.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Все про 

кіно. 10.25 — Грає державний сим
фонічний оркестр Азербайджан
ської РСР. 11.05 — Документаль
ний фільм «Сцени з життя Еліти». 
11.25 — «Карлик Ніс». Лялькова 
вистава. 12.15 — Новини. 12.30 —
«Доброго вам здоров’я». І знову 
грип. 16.30 — Новини. 16.40 —Сріб
ний дзвіночок. 17.00 — Музичний 
фільм «Миттєвості кохання». 17.30
— «Господарем на землі». Виногра
дарство на Одещині, 18.00 — «Ну
мо, музики». (Кіровоград). 18.20 — 
Танцює «Конвалія». (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 19.30 — 
«Заради істини». 20.05 — Попу
лярні мелодії. 20.40 — Резерв. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Художній фільм «Привид 
замку Моррисвіль». 23.00 — Вечір
ній вісник.

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

вчальна програма. «Ювілей». На
уково-популярний фільм. 8.35, 9.35 
— Географія. 7 кл. Лісові ресурси 
СРСР. 9.05 — Французька мова. 
1 рік навчання. 10.05 — Учням ПТУ. 
Основи інформатики і обчислю
вальної техніки. 10.35 — Геогра
фія. 6 кл. Сучасні дослідження Ан
тарктиди. 11.10 — Лижний спорт. 
Всесоюзні змагання «Красногор- 
ська лижня». 10 км. Жінки. 12.00 — 
«Джерело». Художній телефільм. 
1 серія. 13.05 — «Світ твоїх захоп
лень». Документальні фільми. 
13.45 — Новини. 13.50 — Денний 
сеанс повторного телефільму «Ма
йор Вихор». Художній телефільм.
1 серія. 18.00 — Новини. 18.15 — 
Ритмічна гімнастика. 18.45 — Хо
кей. Товариська зустріч. «Квебек 
Нордікс» (Канада) — ЦСКА. У пе
рерві — 20.05 — Вечірня назка. 
21.00 —«Час». 21.40 — Прем’єра ху
дожнього телефільму «Джерело».
2 серія. 22.45 — Музична передача 
«Раннова пошта» (повтор). 23.15 — 
Новини.

28 ГРУДНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 —
«Скарб». Художній телефільм. 9.50
— Новини. 10.00 — «Скульптор Ву
четич». Документальний фільм. 
10.20 — «Веселі старти». 15.30 — 
Новини, 15.45 — Прем’єра доку
ментальних фільмів телестудій 
країни. 16.40 — Новини. 16.45 —
«Здрастуй, музико!». 17.35 — «У 
долині Катманду». Кінопрограма. 
(Непал). 18.05 — Мультфільм «Но
ворічна ніч». 18.15 — Основи еко
номічних знань. Тележурнал «Аг
ро». 18.45 — Сьогодні у світі. 19.05
— «Вогненебезпечна ялинка». До
кументальний фільм. 19.10 — Літе
ратурно-художній відеоканал. 21.00
— «Час». 21.40 — Прожектор пе
ребудови. 21.50 — Продовження 
літературно-художнього відеока
налу. У перерві — 23.30 — Сьо
годні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — «Джере

ла». Болгарський фольклорний ан
самбль «Ізпор». 9.50 — Телефільм 
«Ось ми перед вами». 10.10 — «Сто
сується кожного». На контролі по
станова ЦК Компартії України і 
Ради Міністрів УРСР «Про докорін
ну перебудову справи охорони 
природи в республіці». (Відеопсвтор 
передачі від 19 грудня). 11.40 — 
«Шкільний екран». 8 нлас. Росій
ська література. «Пушнін і Украї
на». 12.10 — Село і люди. 12.40 — 
Новини. 12.55 — Концерт. (Кірово
град). 16.30 — Новини. 16.40 —Сріб
ний дзвіночон. 17.00 — Телефільм 
«Хто хазяїн». 17.20 — Співає
В. Мельниченко. 17.30 — Шляхом 
оновлення. АПК «Нікопольський». 
18.00 — Циркова програма. 18.30 — 
«День за днем». (Кіровоград). 18.45
— Телефільм «Кремлівський кур
сант». (Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Співає група 
«Контакт». (Кіровоград). 20.15 —
Усім миром. Громадсько-політична 
програма. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — «Таєм
ничий вояж» з циклу «Через об
ставини, що склалися». 22.40 — 
Вечірній вісник.

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

вчальна програма. Документальні 
фільми «Агат», «Малахіт». 8.35, 9.35
— Музика. 1 кл. Балет П. Чайнов- 
сьного «Лускунчнн». 9.05 — Ні
мецька мова. 1 рік навчання. 10.05
— Радянська монументальна і 
портретна скульптура. 10.35, 11.35
— М. Некрасов. «Мороз, Червоний 
ніс». 6 кл. 11.05 — Німецька мова. 
2 рік навчання. 12.05 — «Джере
ло». Художній телефільм. 2 серія. 
13.10 — «Співоче свято студентів. 
«Гаудеамус 9». Документальний те
лефільм. 13.30 — Новини. 13.35 — 
Денний сеанс повторного теле
фільму «Майор Вихор». 2 серія. 
18.00 — Новини. 18.15 — Фести
валь «Російська зима». Концерт 
намерного оркестру «Віртуози Мо
скви». 19.15 — «...До шістнадцяти 
і старші». 20.00 — Вечірня казна. 
20.15 — «Якщо хочеш бути здоро
вим». 20.30 — Музичний кіоск. 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор : 
перебудови. 21.50 — Фільми студій 
союзних республік. Прем’єра ху- | 
дожнього телефільму «Любов до 
ближнього». 23.05 — Новини.

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

кей. Товариська зустріч. «Едмон
тон Ойлерз» (Канада) — «Динамо» 
(Рига). В перерві — 9.55 — Нови
ни. 10.45 — «Здрастуй, музико!». 
11.35 — Документальні фільми. 
15.30 — Новини. 15.45 — Співає 
Софія Віновянку. 16.10 — Прем’єра 
документальних фільмів телесту
дій країни. 17.10 — Новини. 17.15 
— «...До шістнадцяти і старші». 
18.00 — «Музична скарбниця».
С. Рахманінов. Рапсодія на тему 
Паганіні. 18.25 — Мультфільм «Но
ворічна назка». 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Хокей. Товариська 
зустріч. «Едмонтон Ойлерз» (Кана
да) — «Динамо» (Рига). 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — сЩо? Де? Коли?». Те- 
левінторина. По закінченні — Сьо
годні у світі.

А *Т
16.30 — Новини. 16.40 — Сріб

ний дзвіночок. 17.00 — Музичний 
фільм «Відлуння». 17.15 — «Ва
ріант». Працевлаштування школя
рів. 18.00 — «Об’єктив розповідає». 
(Кіровоград). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30“— «Темп». Телерадіо- 
переклик з проблем науково-тех
нічного прогресу. 20.30 — Прем’є
ра телефільму «Княжчий двір». 
20.45 На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Молодіжна 
«Гарт». 23.20 — Новини.

студія

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

вчальна програма. Основи еконо
мічних знань. Тележурнал «Агро». 
8.45, 9.35 — Природознавство. 4 кл. 
Вода в природі. 9.05 — Іспанська 

мова. 1 рік навчання. 9.55 — «Рік 
Дракона». Науково-популярний 
фільм. 10.05 — Учням ПТУ. Загаль
на біологія. Тварини і середопиіца, 
10.35, 11.35 — Фізика. 7 кл. Елек
трика в твоєму домі. 11.05 — Іс
панська мова. 2 рік навчання. 12.05
— «Любов до ближнього». Худож
ній телефільм. 13.20 — Новини 
13.25 — Мультфільми. 13.55 — Ден
ний сеанс повторного телефільму. 
«Майор Вихор». З серія. 18.00 — 
Новини. 18.15 — Мультфільм. 18.30
— Ритмічна гімнастика. 19.00 —
Сільська година. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Прем’єра докумен
тального фільму «Якщо з вами тра
пилась біда». 20.30 — «Звідки на
ше норіння». Про відродження на- і 
родних промислів. 21.00 — «Час». 
21.40 — Прожентор перебудови* 
21.50 — «Той самий Мюнхгаузен». 
Художній телефільм. 1 і 2 серії. В 
перерві — 23.00 — Новини.

А ЦТ (І програіиа)

6.30 — *120 хвилин». 8.35 —
«Звичайна Арктика». Художній те
лефільм. 1 і 2 серії. 11.05 — Нови
ни. 15.30 — Новини. 15.45 — Кон
церт російського народного хору 
новолипецьких металургів. 16.15
— «Чого і чому?». Передача для ді
тей. 16.45 — Новини. 16.50 — Кон
церт дитячих художніх колективів 
країни. 17.20 — Мультфільм. 17.30
— Прем’єра документального те
лефільму «Руді». 18.00 — Репор
таж із Всесоюзної конференції з 
питань виготовлення і застосуван
ня біовітамінного концентрату. 
18.45 — Сьогодні у світі. 19.05 — 
Фільм — дітям. «Красива ялинка». 
(Канада). 19.30 — «Інтерсигнал». 
20.00 — Естрадна вистава «Ширше 
коло». 21.00 — «Час». 21.40 — Про
довження естрадної вистави «Шир
ше коло». 23.10 — «Погляд».

А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — «Літера
турні зустрічі». Дні слов’янської 
культури на Ворошиловградщині. 
10.20 — «Живе слово». Українсько- 
грузинські мовно-літературні зв’яз
ки. 11.00 — Концерт державного 
ансамблю танцю Якутії. 11.40 —
Програма «Братерство». 12.40 —
Новини. 16.30 — Ноеини. 16.40 — 
Срібний дзвіночок. 16.55 — «Осін
ній марафон». Концертна програ
ма виконавців з братніх республік. 
18.00 — «День за днем». (Кірово
град). 18.30 — Телефільм «Іменем 
пролетаріату Донбасу». (Кірово
град). 19.00 — Актуальна камера. 
19.30- — Співає народна артистка 
СРСР М. Стефюк. 19.40 — Вперше 
на екрані УТ художній фільм «Зо
лоте весілля». 1 серія. 20.45 —- На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 
— Художній фільм «Золоте весіл
ля». 2 серія. 22.55 — Вечірній віс
ник.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — Пісні 
і танці народів СРСР. 8.45 — Ан
глійська мова. 1 рік навчання. 9.15 
—- «Далеке близьке». Документаль
ні телефільми. 10.30 — Англійська 
мова. 2 рік навчання. 11.00 — «Той 
самий Мюнхгаузен». Художній те
лефільм. 1 і 2 серії. 13.05 —- Мульт
фільми. 13.40 — Новини. 13.45 — 
Фільм — дітям. «Ведмежа». 18.00
— Новими. 18.10 — Мультфільм.
18.30 —- «У світі тварин». 19.30 — 
Концерти фестивалю «Братіслав- 
ські торжества». В.-А. Моцарт. Кон
церт для скрипки з оркестром ля 
мажор. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Курсом XIX партконферен 
ції. Звіти і вибори. Парткрнферен- 
ція в Ханти-Мансійському автоном
ному окрузі. 21.00 — «Час». 21.40
— Прем’єра художнього телефіль
му «Приморський бульвар». 1 і 2 
серії. 23.45 — Новини.

ЦЕЙ ВЕСЕЛИЙ, НЕБЕЗПЕЧНИЙ ЛІД
Зимові шкільні канікули.
Вони пов'язані з новорічними вечорами, святами, хороводами. А по

руч з ними й нещасливі випадки з дітьми, які залишаються без нагляду 
дорослих. Дуже часто ми залишаємось байдужими до дітей, що бавляться 
біля водоймищ Чисті, не запорошені снігом місця, а також темні плями 
на льоду говорять про те. що лід ще не замерз. По ньому не можна хо
дити й кататися на ковзанах

Шановні батьки! Розкажіть про це своїм дітям, домагайтесь дотри
мання ними правил поведінки на льоду.

Н. ГОНЧАРЕНКО.

аі грудня

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

го і чому'». 9.05 — Музичний по- 
дарунок. 9.30 — Фільм — дітям. 
«Спільний собака». (УНР). 10.35 — 
Людина, Земля, Всесвіт. 11.35 —
Концерт Північного російського 
народного хору. 12.45 — «Для всіх 
і для кожного». Міжнародний фес
тиваль моди. 13.45 — «Всі люблять 
цирк». 14.30 — Новини. 14.40 — «В 
країнах соціалізму». 15.10 — «В
гостях у казки». 16.25 — «У світі 
тварин». 17.25 — «Можемо бути 
однією сім’єю». Радянсько-амери
канське дитяче телешоу. 19.15 —
Прем’єра телевізійного мультфіль
му для дорослих. «Тридцять друге 
грудня». 19.30 — «Навколо сміху». 
21.00 — «Час». 21.40 — «Музика в 
ефірі». 22.40 — Супутник телегля
дача. 23.15 — Концерт радянської 
пісні. 23.40 — «Країна моя». До
кументальний телефільм. 23.50 — 
«З Новим роком, товариші!». По
здоровлення радянському народу. 
0.05 — Новорічна святкова вистава.
4.15 — Танці, танці, танці... 4.45 — 
Концерт зарубіжної естради.
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Дзвінна 
заметіль. Концерт. 9.40 — «Живе 
слово». Культура російської мови. 
Вікторина. 10.25 — Художній теле
фільм «Дванадцять місяців». 1 і 2 
серії. 12.45 — П. І. Чайковсьний. 
«Лускунчик». Вистава державного 
академічного театру опери та ба
лету УРСР їм. Т. Г. Шевченка. В 
перерві — 13.35 -— Новини. 14.40 — 
Зимові візерунни. «Дитяча фольн- 
лорна програма». 15.40 — Нові
комп’ютерні послуги. «Експрес-ін- 
формація». 15.45 — «Контакт».
Пізнавально-розважальна передача 
для юнацтва. 17.05 — «Сонячні 
кларнети». Самодіяльні художні ко
лективи Чернігівської області. 18.15
— Скарби музеїв України. П. Лев
ченко. «Село взимку». 18.30 — Са
тиричний об’єктив. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Вперше на 
екрані УТ художній фільм «Бай
ка». 20.50 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Відеомлин. 
Музична розважальна передача. 
22.55 — Мультфільм.... Мультфільм, 
мультфільм». 23.40 — «Країно
моя». Телевізійний документальний 
фільм. 23.50 — 3 Новим роком, то
вариші. Поздоровлення радянсько
му народу. 00.05 — «Щедрий вечір, 
добрим людям». Концертна програ
ма. 1.20 — Танцювальний калей
доскоп. 1.50 — Естрадний нонцерт. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — До
кументальні фільми. 9.10 — Кон
церт Д. Дашиєва. 9:40 — «Домаш
ня академія». 10.10 — «Витоки». 
10.40 — Мультфільми. 11.05 — Те
левізійний музичний абонемент.
12.15 — Фільм — дітям. 12.55 — 
«Світ Уланової». 15.00 — Концерт 
Зразково-показового оркестру Ко
мендатури Московського Кремля. 
16.05 — Театр одного актора. 
Я. Філатов. «Про Федота-стрільця, 
удалого молодця». Читає автор. 
17.05 — Прогрес, інформація. Рек
лама. 17.50 — «Батьки і діди». Ху
дожній фільм із субтитрами. 19.10
— «На біс». Кіноконцерт. 20.00 — 
Вечірня назка. 20.15 — Народні ме
лодії. 20.30 — «Ми з автородео». 
21.00 — «Час». 21.40 — Коротко
метражні художні фільми. 23.15 — 
Концерт радянської пісні. 23.40 — 
«Країна моя». Документальний те
лефільм. 23.50 — «З Новим роком, 
товариші!». Поздоровлення радян
ському народу. 0.05 — Новорічна 
музична кіч. 3.05 — Хокей. Това
риська зустріч. «Бостон Брюїнз» 
(США) - ЦСКА.

ї СІЧНЯ

А ЦТ (І програма)

9.00 — Новини. 9.15 — Тираж 
«Спортлото». 9.30 — «Будильник». 
10.00 — Концерт Державного на
родного хору БРСР. 10.30 — Хокей. 
Товариська зустріч. «Лос-Андже
лес кінгз» — «Динамо» (Рига). 
12.30 — «Свята дитинства». Теат
рально-естрадна новорічна виста
ва. 14.00 — До національного свя
та Куби — Дня визволення. Про
грама телебачення Куби. 14.50 — 
КВН. Зустріч команд Московсько
го, Новосибірського та Дніпропет
ровського університетів. Фінал. 
17.05 — Прем’єра мультфільмів.
17.25 — «Пісня-88». Заключний ве
чір Всесоюзного телефестивалю в 
Концертній студії Останніно. 21.00
— «Час». 21.40 — Новорічні поздо
ровлення країн Інтербачення. 22.10
— Г. Бардін, В. Ліванов. «Дон Жу
ан». Прем’єра фільму-вистави Дер
жавного театру ляльок під керу
ванням С. Образцова.

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Музична 
казка Нового року. 9.50 — «Прозо
ре диво». Народний художник УРСР 
І. Зарицький. 10.30 — Про все роз
каже календар. Погода. Енспрес- 
інформація. 10.35 — Художній
фільм «Снігова королева». 11.55 — 
Р. Тарабузі, Д. Скарначчі. «Моя 
професія — синьйор з вищого сві
ту». Вистава Київського академіч
ного українського драматичного 
театру ім. І. Франка. 12.45 — У пе
рерві — Новини. 14.50 — «Село і 
люди». 15.20 — Ви нам писали. Му
зична програма за листами гляда
чів. 16.00 — Телеспортарена. 17.00
— Мультфільм на замовлення. 
18.00 — «Щедрик-ведрик». Розва
жальна передача. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Вперше на ек
рані УТ художній фільм «Забута 
мелодія для флейти». 1 серія. 20.40
— На добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Художній фільм «Забута 
мелодія для флейти». 2 серія.
22.40 — Новини.

А ЦТ (II програма)

9.00 — На зарядку, ставай! 9.15
— «Час втіхи». Документальний 
фільм про відродження російських 
ігор і забав. 9.35 — Концерт гіта
риста Я. Брауера (Куба). 10.05 — 
Фільм — дітям. «Короткі рукави».
11.40 — «Вогненебезпечна ялин
ка». Документальний фільм. 11.45
— Екран зарубіжного фільму.
«Шукаємо обмін». (Куба). 13.00 —
Хокей. Товариська зустріч. «Бостон 
Брюїнз» (США) — ЦСКА. З період.
13.40 — До 70-річчя утворення Бі
лоруської РСР. Документальні 
фільми. 15.20 — «Кубинські вечо
ри». Виступ артистів Куби. 15.50 — 
Мультфільм «Ялина». 16.00 — «Ге
оргій Свиридов». Документальний 
фільм. 17.00 — «Кіносерпантин». 
Дублі 1-й і 2-й. У перерві — 19.45
— “Вечірня назка. 21.00 — «Час».
21.40 — «Кіносерпантин». Дубль 
3-й.



«Молодий кому/>др»

Пальто • ТЕСТ

ЧИ холодильник?
Що таке домашне господарювання, знає кожен. 

Для одинаків, тобто нежонатих — це цілеспрямована 
і обов’язкова трата вільного часу, відведеного кож
ній людині для творчого відпочинку після не менш 
творчої праці за основним місцем роботи. Для мо
лодят господарство, особливо кухня — це своєрідний 
екзамен на загартованість, витривалість чудового по
чуття. У горнилі газової плити «синім полум’ям» іно- { 
ді горять повітряні палаци, а з ними і високі почут- | 
тя, які були «до того, як» ...Як що! А як з’явилися се- £ 
ред речей тарілки, ложки, ножі, виделки та інша 
господарча номенклатура, котра має гидку звичку 
щодня Ееерестом здійматися у кухонній раковині. 
Але ж як би там не було, якщо у Ейшому домі пра
вильно розподіляється час та кожна річ має своє 
місце і все це доповнюється злагодою та взасмспід- 
тримкою, будьте певні: ваш сімейний корабель три
має правильний курс. Жінкам, якщо непокоїть сімей
ний стан якраз у сфері «кухонних взаємин», пропо
нуємо як допомогу своєрідний тест-анкету. Безпє- ’ 
речно, цю анкету (як і інші) не треба сприймати як ; 
догму. І все ж таки пропонуємо перевірити: чи доб
ра ви господиня? Нам буде дуже приємно, якщо цей 
тест допоможе знайти вихід із конфліктної ситуації 
у вашому домі. Усі відповіді оцінюються визначеною 
кількістю балів.

1. Приміром, у вас немає холодильника, телевізо
ра, пральної машини і пальта, а придбати ви маєте 
можливість тільки одну з цих речей. Що б би перед
усім купували?

речі
— холодильник
— телевізор
— пральну машину
— пальто

2. Чи часто ви дивитесь у шафу для одя
гу, щоб навести у ній порядок? (відпові
дати: так чи ні).

в

книжками про ку-

чоловік по госпо-

у вашому госпо-

24 грудня 1938 року

— Нд обід сьогодні — «варені» джинси.
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Від «Синтезу» до «Сервісу»
У концертах, присвячених ‘ Дню 

молоді, які відбулися в Кіровограді 
влітку, брала участь група «П’ять 
плюс п’ять». Як виявилося, під цією 
нікому не відомою назвою виступа
ла популярна група «Синтез». Вона 
була створена ще в 1975 році в 
Куйбишеві. Засновники групи — 
Олександр Яницький (лідер-гітара, 
музичний керівник) та Олександр 
Ком’яков (ударні). Деякі учасники 
колективу змінювалися. Від 1977 
року до групи пристав брат Олек
сандра — Михайло Яницький (бас- 
гітара). Згодом його змінив Сергій 
Борисов, а Михайло перейшов на 
клавішні інструменти. Солісткою 
групи стала Ніна Яницька. На сак
софоні грає Тимофій Лях.

Стиль «Синтезу» важно визначи
ти. Вони грають комерційний роп, 
блюзи, рок-н-ролли, «нову хвилю».

Швидше всього цей стиль можна 
назвати жаргонним словом «ф’южн»,

Група «Синтез» учасник фестива
лю естрадної музики в Тольятті в 
1980 році, лауреат КуйЗишевсьного 
джазового фестивалю 1984 року. На 
рок-панорамі, організованій в Набе
режних Човнах минулого року, гру
па виступала під назвою «Електро- 
цех».

Торік колектив ВЕІЙШОВ до складу 
Вологодської філармонії і став на
зиватися «П’ять плюс п’ять». Най
ближчі плани групи — підготовка 
нової програми, гастролі по нашій 
країні, а також в ЧССР і НДР, зйом
ки відеофіль/лу, участь у розва
жальних програмах Центрального 
телебачення і ще одна зміна назви. 
Незабаром з’являться нові афіші 
нової групи «Сервіс». На фотогра
фіях легко буде впізнати всіх му
зикантів із «Синтезу».

Д. ТКАЧЕНКО.
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Добродійні ВИСПІВИ nOKjB 
! жуть у неділю 25 грудня 

тисти українського музичнф 
драматичного театру імені 
М. Л. Кропнвпнцького. Дорос* 
лі глядачі о 19 годині вечора 
можуть переглянути виставу 
«Маруся Богуславка» за 

І М. Старицькнм. Ä для малят 
о 12 годині йтиме казка «Ве
ликий чарівник».

Не забудьте: кошти від 
вистав буде перераховано у 
фонд ліквідації наслідків 

І лструсу у Вірменії.
★ 26 грудня у районному бу

динку культури відбудеться 
' зліг доярок-чотнритисячниці 

Кіровоградського району. По- 
І чаток о 17 годині.

□ Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО□

8□
Кіровоградський міськком 

ЛКСМ України висловлює 
глибоке співчуття заступни
кові секретаря комітету ком
сомолу педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна Пи- 
липенку Валерію Павловичу 
з приводу трагічної смерті 
його батька

Павла Петровича.

пога-ви

Мал. О. КОЧУБЕЯ.

N. (Ш'і Ш ІгМНШИІкІЙІІШІ'Л.'ІкараШІ

3. Чи прибираєте у домі щотижня?
один і той же день?
4. Коли приходять гості, чи пораєтесь ви 

ще на кухні?
5. Чи подасте ви гостям на стіл пересма

жені пиріжки?
6. Чи подобається вам обід, який ви при

готували власноруч?
7. Збираючись у магазин, чи складаєте 

ви список того, що треба купити?
8. Чи є у вас власна фірменна страва?
9. Чи користуєтесь ви 

лінарне мистецтво?
10. Чи допомагає вам 

дарству?
11. Чи має кожна річ 

дарстві постійне місце?
12. Чи вважаєте ви, що холодильник — 

це необхідна річ у вашому господарстві?
ЯКЩО ВИ НАБРАЛИ 155 БАЛІВ: «а жаль, 

но пристосовані до ведення господарства, не вмісте 
правильно розподіляти свій час і речі.

156—195 БАЛІВ: ви працелюбні. Але якщо час від 
часу іцось-таки не виходить у господарстві, у цьому 
винні ваші домашні — ви не привчили їх до поряд
ку. Одначе не турбуйтесь — це діло легко виправи
ти, про що й подбайте негайно, але послідовно і так
товно, не доводячи до конфліктної ситуації.

196 БАЛІВ І ВИЩЕ: ваш дім — просто фантастично 
зразковий! Ви постійно що-небудь прасуєте, вичи
щаєте, готуєте. Але цю роботу можна виконати з 
меншою витратою сил і часу! Жінка, яка бачить у 
домашній роботі єдину мету свого життя, не заслу
говує звання доброї господині. Зупиніться! Згадайте ' 
про театр, кіно, книжки! 1
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Адміністрація, партійна та 
профспілкова організації ре
дакції газети «Молодий ко
мунар» висловлюють глибо
ке співчуття колишньому 
редактору газети М. І. У спа
ленку з приводу тяжкої 
втрати — смерті його матері

Людмили Федорівни.

Ленінський райком комсо
молу, Кіровоградський міськ
ком комсомолу, обком ЛКСМ 
України глибоко сумують 
з приводу смерті завідуючої 
сектором обліку членів 
ВЛКСМ однієї з первинних 
комсомольських Організа
цій району

АУЛІНО1
Марини Вікторівни.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 

областного комитете 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

НАША 
АДРЕСА:

316050,
МПС,

КРОСВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 2. Ме

талевий стрижень, загну
тий на одному кінці. 
4. Відважний, хоробрий 
чоловік. 5. Музичний лад.
7. Наспівне співзвуччя.
8. Рідина з прянощами.
10. Другий план картини.
11. Права притока Єні
сею. 14. Термін у шахах. 
16. Голова муніципаліте
ту в ряді країн. 17. Час
тина голови. 18. Марка 
вітчизняного холодильни
ка. 19. Загальнообов’яз
кове правило, яке мас 
найвищу юридичну силу. 
21. Місто в Польщі. 22. По
переднє оголошення. 
23. Двочлен. 26. Україн
ський радянський пись
менник, який працює у 
пригодницькому жанрі.
27. Форма класової бо
ротьби пролетаріату ка
піталістичних країн.
28. Модель.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. По
станова. 2. Хокейна 
команда вищої ліги. 3. Не
гативно заряджений елек
трод. 4. Природний газ. 
6. Трав’яниста однорічна 
олійна та кормова росли
на. 8. Двигун. 9. Герой 
твору М. Горьного. 12. Му
зичний інструмент. 13. 
Гра. 14. Нововведення, яке

знищує основи існуючої 
структури. 15. Артист 
цирку. 19. Вид поширеної 
в Африці свійської рога
тої худоби з мускульно- 
жировим горбом на хол
ці. 20. Місто у Франції. 
24. Страва з дрібно насі
чених овочів. 25. Столи
ця однієї зі скандінав
ських країн.

Склала М. СЬОМІНА.

ВІДПОВІДІ 
НА КРОСВОРД, 

ВМІЩЕНИЙ В «МК» 
ЗА 17 ГРУДНЯ Ц. Р. 
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. Ка

лендар. 8. Карнавал. 
9. Скетч. 10. Скань. 11. «Те- 
ремон». 14. Баньгу. 
15. Футбол. 18. Калька. 
19. Лігніт. 23. «Ліберал». 
25. Форум. 26. Флора. 
27. Кінескоп. 28. Бергамот.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. «Мас. 
нарад». 2. Лепта. 3. Бан
кет. 4. Матлот. 5. Маска. 
6. Васнецов. 12. Іграшка. 
13. Сувенір. 16. Рапсодія.

Гіперіон. 
Партер. 

Алмаз.

17,
21.
24.

С< ВИ ЗАМОВЛЯЛИ 
ПІСНЮ

Только
этого мало

• Муз. В. МАТЕЦКОГО. 
Слова А. ТАРКОВСКОГО.
Бот и лето прошло — 
Словно и не бывало, 

Но пригреет тепло... 
Только этого мало. 
Все, что сбыться могло, 
Мне, как листик, упало, 
Прямо в руки легло... 
Только этого мало.

ПРИПЕВ:
Только, только, 
Только, только, 
Этого мало, 
Только, только, тольно 
Этого мало...
Понапрасну ни зло, 
Ни добро не пропало. 
Все горело тепло...
Только этого мало. 
Жизнь брала под крыло, 
Берегла и спасала.
Мне и вправду везло.,. 
Тольно этого мало.

ПРИПЕВ.
Листья не обожгло, 
Бетон не обломало.

20. Д1ксон. ? День промыт, как стекло... 
22. Букет. < Только этого мало!

' ПРИПЕВ.
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М. Кіровоград, 
вул. Луначарсьного, 36.
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Над номером працювали 
художник — О. Босий, 
складач мати и иного набо
ру — М. Мужиковськии, 
складачі вручну — Н. Ста- 
ростіна, Л. Урсаленно, 
коректори — Л. Сердю- 
ченко, Л. Коваленко, цин
кограф — О. Щерби нг. 
друкарі В. Виноградом 
І. Кайдалін, відповідач '• 
ник черговий — Ю. Яро
вий.
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