
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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ВПЕРШЕ У НАШОМУ МІСТІ!
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« Говорити, що 
всі діти однако
вою мірою цікав
ляться літерату
рою і мистецт
вом — брати гріх 
на душу. Біль
шості все одно, 
що Шевченко, що 
Леся Українка.

Доброчинний концерт за участю народного артиста УРСР, провідного актора 
Київського академічного українського драмтеатру імені І. Я* Франка Богдана 
СТУПКИ (на фото).

Разом з ним у гостях у кіровоградців — народна артистка республіки Лариса 
ХОРОЛЕЦЬ, заслужені артисти УРСР Богдан БЕНЮК, Михайло КРАМАР, Ві
талій РОСТАЛЬНИЙ, Анатолій ХОСТІКОЄВ та інші. Кошти від концерту підуть 
на спорудження пам’ятника корифеям українського професіонального театру 
(рахунок 000702503 в ОПЕРУ облжитлосоцбанку міста Кіровограда, МФО 
323203).

Концерт відбудеться 25 лютого о 19 годині в приміщенні обласного музично- 
драматичного театру імені М. Л. Кропивницького.

Асоціація молодих керівників: якій їй бути} 
Не інтригуючи заради інтриги, запрошуємо пере
горнути сторінку...

«Ми повинні таких людей оберігати, а но читати 
плітки...». Автор листа до «МК» вважала навпаки— 
що від таких людей слід оберігати суспільство...
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Але е й такі, кот
рі зустрічають ме
не питаннями, де 
дістати Ліну Кос
тенко або «Третю 
роту» В. Сосю- 
ри...» — ВОСЬ
МА ПОЛОСА.

Ця користь обіцяє лихо!
ТОЧКА ЗОРУ

Шановна редакціє!

Прочитав у вашій газеті за 28 січня ц.р. 
публікацію «АЕС нам потрібнії» і здиву
вався легковажності та неграмотності в 
питаннях атомної енергетики студента 
Ю. Голуба. Для того, щоб говорити про 
безпечність АЕС, треба добре знати не 
лише їх, а й сучасне життя в усіх його 
аспектах та самих людей.

Я — інженер-атомщик, пропрацював 
немало часу на АЕС і маю право тверди
ти, що кожна така станція — чудовисько, 
яке хоч і скорилося людині, та постійно 
прагне «звільнитися» від її опіки. Атомна 
електростанція — надзвичайно складний, 
комплекс. Безліч приладів, механізмів, 
агрегатів, кожен з яких може (з певною 
ймовірністю) відмовити. Якщо ж ці ймо
вірності скласти, то на великому^ проміж
ку часу ймовірність відмови усієї системи 
виявиться немалою.

Керує цією системою людина. При цьо
му вона повинна працювати як обчислю
вальна машина на японській електроніці; 
необхідністю є неухильне підвищення 
рівня її знань, постійні тренування тощо. 
Все це нормальному чоловікові витрима
ти непросто, тому завжди існує небезпе
ка зриву. Тільки от питання: як вирахува
ти її імовірність?

Враховуючи ге, що Україна, як кажуть, 
одна із житниць країни, будувати АЕС у 
нашому родючому краї — злочин Наша

біда в тому, що багато хто з нас не має 
чіткої громадянської позиції, не вміє 
реалізувати своїх прав, змінювати наше 
життя на краще. Особисто я вважаю, що 
в будівництві атомних електростанції на 
Україні немає ніякої внутрішньої необхід
ності. Експорт електроенергії за кордзн—* 
ось, гадаю, основна причина, яка змушує 
Мінатоменерго добиватися дальшого роз
ширення своїх об’єктів у нашій республі
ці. На мою думку, набагато розумніше 
було б експортувати за кордон не елек
троенергію, а самі АЕС.

Я маю підстави вважати атомні електро
станції ворогами усього живого. Користь, 
яку вони приносять, може в одну мить 
обернутися непоправними втратами і для 
кожної людини зокрема, і для народу в 
цілому. Один Чорнобиль завдав стільки 
страждань, що годі й уявити людям, які 
не стикнулися з цією трагедією безпосе
редньо Тому я певен, що обов’язок кож
ної чесної людини сьогодні — це бороть
ба проти АЕ.С, за негайне припинення 
дальшого їх будівництва на Україні

Звичайно, цього листа ви не надрукує
те Але я дуже хотів, щоб його прочитали 
студент Ю Голуб та інші й усвідомили, в 
якому небезпечно крихкому світі ми жи
вемо. Уберегти його від катастрофи змо
жемо тільки всі разом, об’єднавши свої 
сили і розум.

д, ДРТЕМЄНКО.
м Олександрія.



УВАГА! УВАГА! УВАГА!
У зв’язку з комплекс

ним вирішенням житлової 
програми в місті Кірово
граді і нарощенням по
тужностей домобудівного 
комбінату КІРОВОГРАД
СЬКИЙ МІСЬККОМ КОМ
СОМОЛУ терміново про
водить направлення робіт
ників за комсомольськими ••••••••••*•••••••••••••••••♦•

путівками на КІРОВОГРАД
СЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ 
КОМБІНАТ за спеціальнос
тями, які передбачає штат
ний розпис 1989 року.

УМОВИ:
1. Всім, хто прибув (оди

ноким), надається місце з 
гуртожитку з пропискою 
в м. Кіровограді.

2. Адміністрація зобо
в’язується тим, хто посту
пив на роботу, якщо він 
сімейний, до 1990 року на
дати малосімейний гурто
житок. Протягом семи 
років, тобто до 1995 року 
включно, забезпечити
квартирою згідно загаль
ної черги.

З Працівник, котрий 
укладе договір, 
відпрацювати на ДБК про
тягом Ю років.

Звертатися в Кіровоград
ський міськком комсо
молу.

Адреса: провулок Цент
ральний, 1.

Телефонні 4-98-551 
4-95-36.
. Кіровоградський міське 
ком ЛКСМ України пр& 
сить адміністрацію під^ 
лриємств, партійні і ком* 
сомольські комітети спри. 
яти направленню на д<> 
мобудіений комбінат свз. 
Тх кращих представників.

...............

Путівку у виробництво 
новим біопрепаратам дала 
провідний мікробіолог об
ласної виробничої лабора
торії біологічного захисту 
рослин Валентина Василів
на ПАРАХОНЬКО. Під її ке
рівництвом тут освоєно 
технологію розмноження 
маточного матеріалу де
кількох видів бактеріаль
них та грибкових засобів, 
а нині ведеться підготов
ка до розширення «асор
тименту» — випуску три- 
ХодермІна, фітосейулюса 
Та інших засобів. Це за
безпечить тепличне гос
подарство області повним 
комплексом біологічного 
Захисту рослин.

Валентина Василівна до
сконало вивчила всі стадії 
біологічного механізму й 
очолила службу якості, 
яна гарантуватиме засто
сування виключно високо
активних біоматеріалів та 
здійснюватиме й далі конт
роль за чистотою колоній.

КЛУБ
СТАРТУЄ

В СЕЗОН
Перше в нинішньому 

році засідання клубу лю
бителів футболу команди 
майстрів «Зірка», яке від
булося минулої неділі на 
центральному стадіоні Кі
ровограда, зібрало дале
ко не всіх бажаючих. 
Першопричиною цього 
став минулий сезон, коли 
клуб існував лише фак
тично, втрачаючи свій ав
торитет,

— Коли буде розроб
лено статус КЛФ!

— Пропонуємо вивести 
з його ради тих, хто шко
дить клубові!

— Чи буде у нас своє 
приміщення!

Були питання, були про
позиції. По створенню фо- 
тосекції та гуртка футбо- 
лофілів, проведенню зуст
річей з тренерами і гравця
ми «Зірки», виїздах на

матчі улюбленої команди 
0 інші міста.

Клуб любителів футбо
лу в Кіровограді Існувати
ме! I вже через два тижні 
його перші члени отри
мають членські квитки

С. МАКСИМОВ,

Особливу увагу булф 
приділено глибокому ви* 
вченню матеріалів Все* 
союзного з їзду праців» 
ників народної освіти, 
завдань докорінного . по* 
ліпшення професійної 
підготовки спеціалістів

Фото І. ДЕМЧУКА.

Чергове заняття моло
діжної літературної сту
дії «Сівач» відбудеться 22 
лютого в приміщенні ре
дакції «Кіровоградська 
правда».

Початок о 18-ій годині.

ДІЛОВІ
ІГРИ

народного 
визначенню

господарства, 
шляхів участі

КОМСОМОЛЬЦІВ
В Запорізькій зональній 

комсомольській школі за
вершилась курсова під
готовка слухачів сьомого 
потоку — секретарів ко
мітетів комсомолу серед
ніх Професійно-технічних 
училищ семи областей 
України. Слухачі вивчали 
питання перебудови си
стеми народної освіти І 
професійної підготовки, 
питання дальшої демо
кратизації радянського 
суспільства і завдання під
вищення ефективності ро
боти комсомольських ор
ганізацій.

комсомольських органі
зацій СПТУ в перебудові 
системи професійно-тех
нічної освіти. Заняття про
ходили в формі диспутів, 
бесід, зустріч за «круг«» 
лим столом», ділових ігор 
тощо.

Слухачі взяли участь в 
зустрічі з виїзною редак
цією журналу «Чел’овек'и
закон».

Відбулися виїзні занят
тя в СПТУ №№ 27, 22, 3« 
м. Запоріжжя.

В роботі курсів взяли 
участь відповідальні пра
цівники Запорізького об
кому Компартії України, 
обкому ЛКСМУ, народної 
освіти, викладачі вузів 
міста.

За підсумками навчан
ня слухачі склали екза
мен.БОРОТЬБУ ПРОДОВЖАТЬ ДВОЄ

Складне завдання зараз 
у виборців — визначити 
найдостойніших кандида
тів у народні депутати 
СРСР, тих, хто продов
жить боротьбу за право 
представляти земляків у 
найвищому органі дер
жавної влади. Це під
тверджують окружні пе
редвиборні збори, які 
відбуваються нині.

Кому з чотирьох канди
датів віддати перевагу? 
Знатному хліборобові?

Доярці? А може молодо
му робітникові? Літерато
ру? Ось перед такою ди
лемою стояли минулого 
тижня учасники передви
борних зборів по Кірово
градському національно- 
територіальному вибор
чому округу № 48. Вони 
вислухали передвиборні 
платформи кандидатів — 
ланкового механізованої 
ланки по вирощуванню 
цукрових буряків з кол

госпу імені Леніна Усти- 
нівського району А. П. 
ГОРБЕНКА, доярки з кол
госпу «Дружба» Голова- 
нівського району В. О. 
ЄПІШЕВОЇ, відповідально
го секретаря обласної 
організації Спілки пись
менників України, доцен
та кафедри української лі
тератури Кіровоградсько
го педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна В. €. 
ПАНЧЕНКА і бригадира 
електрозварників заводу

«Буддеталь» виробничого 
об’єднання «Дніпроенер- 
гобудпром» зі Світловод- 
ська П. П. ТКАЧА. Багато 
в чому програми канди
датів були схожими: по
рушували проблеми су
часного села, охорони 
навколишнього середови
ща, медицини та освіти, 
підвищення добробуту 
людей.

Потім перед учасника
ми зборів виступили до-

вірені особи кандидаті® 
із колективів, що їх ви
сунули, претенденти від
повіли на численні запи
тання.

За підсумками голосу
вання до реєстрації кан- 
дидатами в народні депу
тати країни по Кірово
градському національно- 
територіальному вибор
чому округу № 48 пред
ставлені Анатолій Павло
вич ГОРБЕНКО і Павле 
Павлович ТКАЧ.

. ............ •••••••••••••••••••
Комітет молодіжних 

організацій Кіровоград
ської області оголошує 
конкурс на заміщення 
вакантних посад РЕФЕ
РЕНТА ПО ЗАРУБІЖ
НИХ ЗВ’ЯЗКАХ (обо
в’язкове знання декіль
кох Іноземних мов) та 
РЕФЕРЕНТА З ПИ
ТАНЬ КОМЕРЦІЇ.

Бажаючі можуть звер
татися в КМО області за 
адресою: 316050, м. Кі
ровоград, вул. К. Марк
са, 41, або по телефону 
4-73-52.

* * ♦

У ДОБРУ ПУТЬ 
«РЕКЛАМНИЙ 

ВІСНИК»
Минулого тижня побачив світ 

перший номер рекламного до
датку до тижневика «Молодий ко
мунар» — «Рекламний вісник» — 
реальний продукт перебудови 
економіки. Бо без вміло налагод
женого обміну інформацією сьо
годні ефективне господарювання 
неможливе.

Разом з журналістами «Моло
дого комунара» над «Рекламним 
вісником» працюють представни
ки Кіровоградського центру 
НТТМ «Ефект» — госпрозрахунко

вої, самостійної організації, яка 
виконує замовлення з технічних 
розробок для підприємств на 
основі господарських договорів.

Газета виходитиме щомісяця. 
«Рекламний вісник» — це вичерп
на інформація про попит на сиро
вину, матеріали, неліквіди, які є 
на підприємствах області. Це та
кож реклама нової продукції, 
ознайомлення з новинками в ор
ганізації праці тощо. Серед тих, 
хто першим відгукнувся на за
пропоновані послуги «Рекламного 
вісника», кіровоградські БО «Чер
вона зірка», завод «Гідросила», 
ремонтно-механічний завод імені 
Таратути, олександрійські заводи 

ПТУ та електромеханічний, чис
ленні організації та кооперативи.

Сьогодні реклама необхідна, як 
ніколи.

Тож чекаємо замовлень.
Наші телефони: в редакції «Мо

лодого комунара» — 4-64-21; в 
центрі НТТМ «Ефект» — 2-28-48; 
2-28-17; 2-28-57; 2-28-35; 2-28-39.

КОРОТКО
У січні цього року прийнято по

станову президії Укрпоофради, бю
ро ЦК ЛКСМ України, колегії Мі
ністерства народної освіти УРСР 
«Про підсумни республіканського 
огляду по Організації відпочинку 
Дітей 1 підлітків під час канікул у 
1988 році». За підсумками огляду 
наша область стала переможцем 

у виконанні планових завдань по 
оздоровленню дітей І ПІДЛІТКІ8, 
за активну роботу по розвитку 
мережі піонерських та оздоров
чих таборів. Область нагороджено 
перехідними Червоними прапора
ми Унрпрофради, ЦК ЛКСМУ і Мі
ністерства народної освіти та гро
шовою премією.

# * *

16—17 ЛЮТОГО В КІРОВОГРАДІ 
ПРОХОДИВ а ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ ПО
ШУКОВИХ ЗАГОНІВ ЕКСПЕДИЦІЇ 
«ЛІТОПИС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯ

НО**:. 3 усіх районів нашої облас
ті з’їхалися пошуновці, щоб по
дискутувати, обговорити наболілі
проблеми, поділитися досвідом ро
боти. На зльоті було створено н 
координаційну раду експедиції. 
Докладніше про цю зустріч читай
те в наступних номерах «Молодо
го комунара».

15 лютого на кладовищі, 
де поховані воїни-інтерна- 
ціоналісти, з’явилися жи
ві квіти. Принесли їх ко
лишні «афганці», нині сту
денти Кіровоградського 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна одра
зу після мітингу, який від
бувся того дня і був при
свячений виведенню ра
дянських військ з Афга
ністану. Мітинг організу
вали і провели студенти 
вузу, які самі пройшли 
афганську війну. Хвили
ною мовчання усі при
сутні вшанували пам’ять 
тих, хто не повернувся 
живим.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» 

18 лютого 1989 року

«ЗІРКУ» ПОПОВНИЛИ «ЗІРКИ»?
Як відомо, недавно фут

болісти кіровоградської 
«Зірки» перебували на 
тренувальному зборі в 
м. Світловодську. Наш по
заштатний кореспондент 
І. КАРАНТ зустрівся з го
ловним тренером команди 
Іштваном Шандором і по
просив його відповісти на 
ряд запитань.

КОР.: Торішнє завдання 
по створенню боєздатного 
колективу виконати не вда
лося...

І. ШАНДОР: На жаль. 
Але минулий рік навіть 
пішов нам на користь. Те
пер чітко окреслилось ко
ло проблем, які треба не
гайно вирішувати. Одна з 
них — склад команди. Кіс
тяк колективу ми зберег
ли. Відпустили Сергія 
Улицького та Бориса Аб
рамова, подав заяву Яро
слав Бобиляк.

Усі інші відомі боліль
никам гравці до тренувань 
приступили наприкінці ми
нулого року. Кожному бу
ли дані індивідуальні зав
дання, в цілому спрямо
вані на поліпшення фізич
них кондицій. Це знадо
биться на марафонській 
дистанції чемпіонату-89.

КОР.: А хто поповнив 
«Зірку»!

А. ШАНДОР: Запросили 
майстра спорту, колиш
нього гравця «Дніпра» 
Андрія Ділая. Звідти ж по
вернувся в «Зірку» і Сер

гій Шелест. У складі коман
ди — Володимир Трубни- 
ков з павлоградського 
«Шахтаря». Приступив до 
тренувань футболіст з 
м. Чорнобая Черкаської 
області Іван Дошкар. ви
явив бажання (за умови, 
якщо не буде досягнуто 

угоди про укладання ним 
контракту з одним із 
грецьких клубів) грати за 
«Зірку» колишній гравець 
київського «Динамо» та 
збірної СРСР майстер 
спорту міжнародного кла
су Олександр Хапсаліс. З 
горлівського «Шахтаря» 
запрошено голкіпера Оле
га Самсоненка. Після 
служби в армії поверну
лись в «Зірку» Олександр 
Михайленко та Микола 
Шевченко.

Крім цього, на трену
вальних зборах перебува
ють і кілька молодих грав
ців — випускники Кірово
градської ДЮСШор. Кому 
з них вдасться закріпи
тись в «Зірці» — поки що 
судити не берусь.

КОР.: Яку мету переслі
дував світловодський етап 
підготовки!

І. ШАНДОР: Цей етап - 
базовий по закладанню 
міцного фундаменту фі
зичної підготовки. У зв’яз
ку З ТИМ, що першість 
СРСР розпочнеться вже в 
середині березня, МИ 
зумисне інтенсифікуємо 
процес занять, приділяю
чи належну увагу техніці 
володіння м’ячем.

Опісля усього етапу під
готовки до сезону-89 (пе
ребування 8 Криму, Бол
гарії, Закарпатті) остаточ
но визначиться стартовий 
склад команди. Двері до 
нього не зачинені нікому. 
Колишні заслуги? За них 
спасибі, але ми дивимось 
в майбутнє.

КОР.: Кілька спів про 
календар і завдання «Зір
ки»... г

8. ШАНДОР: Сезон три
ватиме до кінця жовтня. 
Перші календарні зустрі

чі проводимо на виїздь 
Суперники серйозні — 
минулорічний чемпіон — 
чернівецька «Буковина», 
ужгородське «Закарпат
тя» та «Прикарпаття» (Іва
но-Франківськ).

У нинішньої першості 
СРСР у другій лізі є сут
тєва особливість: треба 
будь -що потрапити в де
сятку, аби виступати на
ступного року в буферній 
(проміжній) лізі. Завдання 
нелегке. Недарма готує
мось до сезону наполег
ливо, серйозно. Хотілося б, 
Щоб болільник не обходив 
нас увагою, адже перепов
нені трибуни додають ба

дьорості, доброго настрою, 
а головне — підвищують 
відповідальність за гру І 
результат. Тоді нам, звіс
но, не буде резону спеку
лювати НА



ОБІЙДЕМОСЯ БЕЗ ВКАЗІВОК і
розмові, яка відбулася за «круглим сто

лом», беруть участь: Олександр КОТОВ — 
Обком* комсомолу; Віктор БОЛГА

РИН — старший Інструктор політвідділу УВС 
клвїОГраДСкКОГО ^виконкому, Тамара МАЛ-

А секретар комітету комсомолу кол
ії Років Жовтня» Вільшанського ра
йону; Юрій КОЖУМЯКА - заступник голов- 
ного метролога Світловодського комбінату 
їгверднх сплавів І тугоплавких металів ім. В. І. 
Леніна; Анатолій ПАТОКА - перший секре
тар Світловодського міськкому комсомолу; 
Богдан ЄДИНАК — секретар комітету комсо
молу шахти «Новомиргородська» Новомирго- 
родського району; Олег КОВАЛЕНКО — вчи
тель Онусрріївської СШ.

♦ * ♦
МОТОВ: Особисто мене ще декілька ро

ків ображало таке: перелопать кіпи паперів, 
понаписуй десятки довідок, з’їздь у ряд пер
винних, а тобі в очі — бюрократ. Тепер по-ін
шому. Відчуваю це по собі. Хочеться, щоб 
кожен висловився відверто й сьогодні.

Ю. КОЖУМЯКА: ~
«верхах» планують, 
мати як настанови 
завдання чи ні — 
відрапортуєш, що 
жай, що на якомусь засіданні тебе і по голівці 
погладять.

Те, що надходить «зверху», часто не вико
нуємо. Тихше мишей сидимо, щоб чого доб
рого, не полаяли.

Зауважу, що тепер працювати у міськкомах 
чи райкомах комсомолу значно легше: ціну
ють ініціативу.

Т. МАЛКОВА: Гарно ти, Юрію, говориш. Але
ж це все теорія...

Ю. КОЖУМЯКА: Можу і про практику. Ство
рили ми в Світловодську молодіжне об'єднан
ня «Пульс» — на сьогодні маємо чимало неви- 
рішених питань з відеофільмами, організацією 

'Чум©:художньої самодіяльності. Тут би й допомога 
бюро обкому згодилася.

В. БОЛГАРИН: Яка саме?
А. ПАТОКА: За Юрія відповім я: не словес

на допомога. Нас закидали різними рекомен
даціями й методичною літературою, але вони 
не вирішують тупикові ситуації. Скажемо, тре
ба нам відеомагнітофон придбати. Для чого 
тут поради, як це зробити? Це й самі знаємо. 
Варто мати так званий банк інформації: звер
нувся я з даним проханням, а нам вже й по
відомляють, де і який відеомагнітофон може
мо придбати.

Б. ЄДИНАК; Раніше ми не чули про моло
діжну політику як таку. Після XX з’їзду ВЛКСМ 
про неї заговорили на повний голос. Хочеться, 
щоб члени бюро на пленумі розповіли про 
те, як молодь повинна заробляти гроші.

У нас діє спортклуб. В основному там зай
маються підлітки. От коштів для його облад
нання у нас немає. Хочеться бачити допомогу 
бюро обкому комсомолу в налагодженні міц- 

“^ніших стосунків з військкоматами.
О. КОТОВ: Хоч тут уже й звучали критичні 

зауваження щодо порад, але я такої думки— 
розумна порада інколи вирішує справу...

О. КОВАЛЕНКО: Ти, Олександре, саме хо
чеш дати розумну пораду?

О. КОТОВ: Принаймні слушну. Створюються

................................................................................................................................................................................................................................ ......................................

Здавна повелося: що у 
на «низах» мають це сприй- 
і — посильне перед нами 
мусиш виконувати. Коли ж 
вказівку виконав, — вва-

зараз на багатьох підприємствах, організаціях, 
у колгоспах фонди молоді. Заробив гроші — 
маєш їх. І знаєш, що це твої, комсомольські. 
За досвідом можна звернутися до світловод- 
ців. Вони одні з перших започаткували цю 
справу,

А. ПАТОКА: У Світловодську в нас ті ж самі 
проблеми з коштами. Часто фонди молоді 
створюються з суми, яку виділить рада тру
дового колективу. Ми ж спрямовуємо спілчан, 
що то лише початковий внесок. Решту треба 
заробляти самим комсомольцям.

Т. МАЛКОВА: У нашої спілчанської органі
зації кошти є. У разі чого допомагає правлін
ня колгоспу. От я б попросила звернути увагу 
бюро обкому комсомолу на таке: як же кра
ще витрачати кошти сільській молоді?

Тут мені можуть підказати, що й вечорів 
варто більше проводити і подорожувати час
тіше. Це зрозуміло, але скоро такі заходи 
набриднуть.

Ось на 6,5 тисячі карбованців придбали му
зичних інструментів. А ще наші комсомольці 
подали заяву правлінню господарства, щоб 
щомісяця доплачувати до пенсії колишнього 
воїна-інтернаціоналіста, який з Афганістане 
повернувся інвалідом, 100 карбованців. Наша 
спілчанська організація буде допомагати йому 
як морально, так і матеріально.

Ю. КОЖУМЯКА: Кому, як не бюро обкому 
комсомолу треба займатися роботою з моло
дими депутатами! Чому? Хоча б тому, що чле
ни бюро, як ніхто, мали б направляти роботу 
депутатів, стати їх компетентними порадни
ками

О. КОТОВ: Згоден з пропозицією Юрія. Ще 
багато молодих депутатів сільських, районних, 
міських Рад не знають своїх прав і часто бу
ває, що віддають свої голоси за розроблені 
кимось, без їхньої участі, пункти... Немає в нас 
в області і Будинку молоді. Брейкери, рокери 
поховалися по підвалах. Витягти їх звідти чле
ни бюро обкому комсомолу ще не встигли. 
Поясню чому. Ні, бажання в нас є і працюємо 
в цьому плані немало. Хочеться однак, щоб 
кожен з комсомольських працівників вносив 
свої пропозиції, щоб сам йшов до нас, викла
дав свою принципову позицію. Таких прикла
дів я поки що можу назвати дуже мало.

В. БОЛГАРИН: Кожен з вас порушив питан
ня виховання. Є, кажете, спортивні комплекси, 
намагаємося «витягнути» з підвалів підлітків. 
Та то коштів нема, то не можемо провести 
якийсь захід. Тим часом, поки ми б’ємося над 
вирішенням своїх проблем, злочинність в об
ласті серед неповнолітніх за 1988 рік у порів
нянні з минулим зросла.

Члени бюро так чи інакше знайомилися, на
віть розробляли з співробітниками внутрішніх 
справ план спільної роботи. Тут я підтримую 
товаришів, котрі говорили, що плодити різні 
папірці, без сумніву — і розумні, в обкомі 
вміють. А прослідкувати, як помічене вико
нується, а ще краще — проаналізувати, чому 
не виконується — цього нема.

О. КОТОВ: Яка твоя думка, Вікторе, чому 
не виконуються деякі рішення бюро обкому 
комсомолу? Підкажи, як же зробити так, щоб 
вони втілювались у життя?

В. БОЛГАРИН: Потрібен чіткий контроль. 
Останнім часом ми почали багато говорити

про те, що раніше все робилося силовими 
методами, залякуваннями, погрозами. Ось тут 
і приплюсували до перелічених і непотрібних 
дійсно методів контроль. Я пропоную: бюро 
обкому слід постійно, з виїздом на місця, з 

здійснювати
обкому слід постійно, з виїздом 
участю у запланованих заходах 
контроль.

Б. ЄДИНАК: Часто райкоми чи 
не виконують непотрібні рішення 
перепадає від обкому комсомолу. От коли б 
добре поспитати за невиконану роботу, про 
яку говорив Віктор! Бо ж отак довідкладаємо- 
ся на пізніше, що правопорушники робити
муть погоду серед молоді.

В. БОЛГАРИН: Пропоную дане питання за
слухати на одному з найближчих бюро.

О. КОВАЛЕНКО: Перш ніж заслухати, варто 
добре його підготувати. І обов’язково розгля
нути роботу ДНД, ОКЗД. У багатьох районах 
все це, як мовиться, в загоні.

В. БОЛГАРИН: Минулого літа вперше на Ук
раїні з ініціативи молодих працівників УВС 
Кіровоградського облвиконкому проводився 
зліт воїнів-інтернаціоналістів, які працюють в 
управлінні внутрішніх справ. З обкому комсо
молу н^ цій зустрічі не було нікого. А ці ж 
хлопці в районах користуються високим авто
ритетом.

Приміром, Микола Кінішенко з Петрового. 
Згуртував же навколо себе з тридцять хлоп
ців. Займаються спортом, проводять змаган
ня. Недавно їздили на екскурсію в Кривий Ріг. 
Отаку роботу, її досвід, повірте, варто пропа
гувати. І, в першу чергу, — працівникам обко
му комсомолу, а тим паче членам бюро.

О. КОВАЛЕНКО: У себе ми разом з «Моло
дим комунаром» організували цікаву акцію— 
кінний похід історичними місцями, пов’язани
ми з переможною битвою війська Б. Хмель
ницького. У поході взяли участь хлопці місце
вої десятирічки. З 1985 по 1988 рік у нас діяв, 
якщо так можна назвати, історичний гурток 
моделювання. Робили моделі вітряків, старих 
хатинок, церков. Думаю, в травні цього 
знову вирушимо в похід, який матиме 
тернаціональне спрямування.

О. КОТОВ: Справа, звичайно, потрібна 
рисна. Молодь нині дуже відірвана від 
предків. Такі походи, думаю, зблизять нас зі 
своїм історичним минулим.

Скажи, Олег, а що ти запропонуєш бюро 
обкому комсомолу в цьому плані?

О. КОВАЛЕНКО: У таких випадках могли б 
взяти участь і представники інших районів, а 
не тільки Онуфріївського. Думаю, про ці по
ходи повинні знати члени бюро, вони б їх мог
ли й організовувати в обласному масштабі.

міськкоми 
і за це їм

року 
і ін-

і ко- 
своїх

Розмову за «круглим столом» записав 
Ю, ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Чи вдався цей «круглий 
стіл», судити вам, шановні читачі. Зрештою, 
думки, погляди про роботу членів бюро обко
му комсомолу можуть бути різними. Кожен з 
вас може висловити свою думку з приводу да
ної розмови. Можливо, запропонуєте щось 
своє з цього приводу!

Пишіть. Чекаємо листів.

«ЖИВУЧЕ ПЛЕМ’Я-«НЕСУНИ»
10 грудня 1987 року під таким 

заголовком у «Молодому кому
нарі» з’явився критичний мате
ріал про тих, хто полюбляє про
нести через прохідну свого під
приємства чи то восьмикілограмо- 
вий шмат м’яса, чи ковбасу, не 
цурається й вершків з сирками. 
Все це відбувалося на кірово
градських птахокомбінаті, м’ясо
комбінаті, міськмолокозаводі. Ре
дакція отримала відповіді за під
писами керівників цих підпри- 

Л? смств.
З Кіровоградського птахоком

бінату директор М. А, ЛАВРЕНЧУК, 
секретар парторганізації П. Ф, 
БАРАНЕНКО та голова профкому 
В. В. ДЕРЕВ’ЯНКО повідомляють:

«Після публікації на птахоком
бінаті партійною, профспілковою 
організаціями й адміністрацією 
проведена така робота:

1. Газетний виступ обговорено 
на відкритих партійних зборах, на 
які були запрошені начальники 
цехів і старші майстри, начальни
ки служб і відділів, члени проф
кому і профгрупорги.

Критика газети визнана пра
вильною.

2. Зміст газетного виступу та
кож обговорювався на зборах 
трудових колективів виробничих 
цехів і допоміжних дільниць.

3. У виробничих цехах органі
зовано щоденне чергування пос
тів за здійсненням контролю по 
збереженню соціалістичної влас
ності і огляду робітників після 
закінчення ними робочої зміни.

4. Особи, які вчинили крадіжку 
м’ясної продукції, притягнуті до 
відповідальності народним судом

Кіровського району, позбавлені 
премії і тринадцятої зарплати за 
1988 рік.

5. Проводиться щоденна роз’
яснювальна робота серед праців
ників підприємства з питань від
повідальності за крадіжки соціа
лістичної власності і недопущен
ня подібних порушень у майбут
ньому».

Відповідь з Кіровоградського 
м’ясокомбінату підписали дирек
тор В. П. ШИШКОВСЬКИЙ, секре
тар парторганізації Н. Є. ЧИСТЯ
КОВА, голова профкому Л. О. 
БУЯНОВСЬКА. У ній йдеться, що 
О. К. Чепурова, котра була затри
мана членами рейдової бригади, 
понесла матеріальне і моральне 
покарання. її вчинок обговорено 
на загальних зборах колективу, їй 
оголошено догану, позбавлено 
преміальних і тринадцятої зар
плати, оштрафовано на 60 карбо
ванців.

Начальнику цеху В. І. Мішину за 
недостатню виховну роботу ого
лошено догану. З начальниками 
цехів, майстрами проведено на
раду про забезпечення збере
ження соціалістичної власності. 
Організовано чергування членів 
спеціальних груп ДНД на прохід
ній.

З контролером Л. І. Виходець 
провів розмову інспектор по кад
рах і режиму В. І. Шаманський 
про більш добросовісне виконан
ня своїх службових обов’язків, 
їм суворо вказано на недопусти
мість подібних випадків.

За підписом директора Кіро
воградського міськмолокозаводу 
Б. У. СЛОБОДЯНА надійшла від-

повідь такого змісту:
«Матеріали про дрібну крадіж

ку будівельника О. А. Буга на
правлені в кооператив «Уренгой» 
для вжиття заходів. Майстрам 
О. В. Фурмановій і М. В. Кілічен- 
ко на спільному засіданні проф
кому і адміністрації оголошено 
догани (протокол № 38 від 
22.12.88 р.). Наказом по заводу 
М. В. Кіліченко переведена на 
менш оплачувану роботу, О. В. 
Фурманову позбавлено премії за 
грудень 1988 року. Обидві поруш
ниці дисципліни будуть позбавле
ні винагороди за результатами 
1988 року».

ВІД КОРЕСПОНДЕНТА: Як ба
чимо «заходів вжито»... Три від
повіді як дві краплини води схо
жі одна на іншу. Так уже завело
ся на деяких підприємствах: 
спіймали за руку робітника з м’я
сом чи ковбасою, вліпили 
догану, позбавили премій, 
надцятої зарплати... Ну ще 
розглянуть «негідний вчинок» на 
зборах трудового колективу, по- 
журять винуватців, похитають го
ловами. Отака, висока, якщо 
можна сказати, дієвість.

По правді, ми чекали від керів
ників трьох підприємств, на яких 
попрацювали члени рейдової 
бригади, більшого. Думалося, хоч 
і через місяць, але зуміють вони 
проаналізувати детально стан 
справ. «Як?» — запитаєте. Підка
жемо — зверніться за досвідом 
до прибалгів: запросіть соціоло
гів, проведіть опитування, чому 
люди тягнуть. А маючи конкретні 
причини, побачите, як з недугом 
«несунства» слід боротися.

йому 
три- 
хіба

Бо одними: «оголосили.,.. по
збавили... оштрафували...» лихові 
не зарадиш.

Чому, перепитаєте, лихові? Ще 
до цього директори підприємств 
можуть натякнути: «Куди ти, ко
респонденте, гнеш? Такі випадки— 
виняток. Не можна говорити про 
їх як про щоденну дійсність». Чув 
я такі слова. Чув і інше — делі
катно давали зрозуміти, якщо 
«безпідставно» отак зводитиму 
наклеп на робітничий клас, то і в 
суд на мене подадуть.

Думаю, що з судом дещо пе
регнули палку: не від добра 
крадуть люди оте м’ясо. Біда де
кого заставляє. Хоча є й такі, що 
й поживитися не відмовляться від 
цього.

Ні, я не виправдовую крадіїв. 
Але мені шкода тих літніх, висна
жених працею жінок, які несуть 
те м’ясо Шкода й тоді, коли ба
чиш їхню працю. Можливо, й про 
це варто подумати.,.

І ще про одне хочеться сказа
ти: чи й так уже потрібні оті 
контролери, які справно отриму
ють платню за ге, що прогавлю- 
ють крадіїв? Напевне, не докуме
кати мені ще ось що: як же схо
дяться цифри в накладних з тим, 
що отримує підприємство і ЩО 
виготовляє? Можливо, я до всіх 
своїх бід маю ще одну 
бачаю... А»е — не бачив 
фи «на винос несунам».

Зрештою, справа не в

— недо- 
ніде гра-

Зрештою, справа не в окремих 
випадках, — справа у явищі. А з 
ним боротися таки колись навчи
мося Вірніше — життя навчить.

Ю. ЯРОВИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

КОМСО
МОЛЬСЬКА 
ПЛАНІРКА

НА ТРИБУНУ
ПЛЕНУМУ
ОБКОМУ 
КОМСОМОЛУ

«Раніше ми 
не чули про 
молодіжну 
політику як таку. 
Після XX з’їзду 
ВЛКСМ про неї 
заговорили 
на повний голос. 
Хочеться, щоб 
члени бюро 
на пленумі 
розповіли про те, 
як молодь 
повинна 
заробляти 
гроші».

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

18 лютого 1989 року



боротьба?» т

ПОЛНИЧНІ 
ДИСКУСІЙНІ 
КЛУБИ: 
ПЕРШІ УРОКИ 
СТАНОВЛЕННЯ

«Діалог» об’єднує стар
шокласників та робітничу 
молодь шахтарської Олек
сандрії. Дискусії прово
дяться на базі молодіж
ного центру «Фестиваль», 
прес-кафе, в залі періоди
ки міжспілкової бібліоте
ки, в музейних кімнатах і 
будинках культури... Про 
одну з дискусій — «Кому 
успадкувати світ» — зня
то відеофільм. Із жовтня 
минулого року в рамках 
«Діалогу» виник ще й клуб 
творчої інтелігенції. Його 
мета — сприяти спілку
ванню, обмінові думками 
з питань літератури, кі
но, театру, музики, актив
не втручання в суспільне 
життя.

Мабуть, закономірно, що через 
тиждень після Сургутської зустрі
чі тема чергового заняття диску 
сійного політклубу, яке преходило 
в старовинному будинку по вулиці 
Пушкіна (бував тут колись і сам 
великий поет), була визначена так: 
«Яким повинен бути справжній 
комсомолець? Як ми ставимося до 
вільного виходу з комсомолу?». Те
му цю комсомольці обласної сан
епідемстанції обрали самі. Як то 
вже стало традицією у їхньому 
дискусійному політклубі, говори
ли, не замикаючись лише на проб
лемах власної комсомольської ор
ганізації, але й не обминаючи їх. 
Певно, ця розмова посприяла гли
бокому осмисленню сьогоднішніх 
комсомольських справ. Втім, су
діть самі...

А. БЄЛОВ, керізник політклубу: 
Я тримаю в руках Статут ВЛКСМ. 
Мабуть, зайве тут переповідати 
його зміст повністю. Нагадаю 
тільки, що в ньому названо основ
ні права й обов’язки комсомоль
ців, висловлено ставлення комсо
молу до важливих речей — як 
охорона навколишнього середо
вища, скажімо (що нам, працівни
кам санепідемстанції, особливо 
близько). Говориться, звісно, й 
про життєву позицію комсомоль
ця взагалі... Так от, пропоную по
чати наш обмін думками від са
мого початку — 5’Д вступу кож-, 
ного з вас у комсомол. Згадайте 
цей день, порівняйте ваші тодіш
ні уявлення про цю організацію з 
тим, и’О відкрилося для вас по
тім. Що це було — формалізм, 
безсилля, інертність?

Т. ОНИЩЕНКО, помічник епіде
міолога: Мабуть, я маю підстави 
говорити першою — півжиття ми
нуло в комсомолі, так що досвід 
«... Коли я вступала до комсомо
лу, врізалося в пам’ять, як це 
проходило: відмінників і хоро- 
шистів приймали окремо,

«ЩО? ЗНОВУ
дом—усіх інших. А сама процеду
ра була, на мою думку, чисто 
формальною — трошки попитали 
по Статуту, потім вручили квитка 
і.... живи як хочеш.

Хоча, звичайно, справа не в 
прийомі, а в тій роботі, яку мав 
би проводити комсомол. Довело
ся мені бути заступником комсор
га, проводили ми шефську роботу 
в інтернаті... У медучилищі теж 
траплялися хороші комсомольські 
справи. Але з кожним роком, як 
я підмічала і за собою, і за мої
ми товаришами-комсомольцями, 
ініціатива потроху згасала, пропа
дало бажання будь-чим займати
ся. Справа, мабуть, у тому, що 
дуже вже нас опікали і «направ
ляли». Така строго централізова
на опіка позбавляла права на 
експеримент (хоча на словах во
но існувало).

О. ЗАЗВТСЬКА, інженер, за
ступник секретера комсомоль
ської організації: В Статуті чітко 
сказано, яким має бути комсомо
лець. Але чому тоді у нашій ор
ганізації здебільшого болотний 
застій? Як розбудити той комсо
мольський вогник, що є, на мою 
думку, головним? Потрібне щось 
носе в роботі — звідки його взя
ти? Адже нині в комсомол не всту
пають за переконанням, а зарахо
вуються по досягненні 14 років. 
Коли я вчилася у школі, у нашо
му класі була дівчинка-баптистка, 
яка не бажала вступати до Спіл
ки, а її змушували, бо «псувала 
звітність» у райкомі... Невже тре
ба приймати в комсомол 
лише заради внесків?

А. БЄЛОВ: Згоден: чим 
таких, що лише сплачують 
тим більше доводиться «тяпчути» 

людей

більше 
внески,

лідерам (до того ж ця їхняі робо
та часто непродуктивна). Але я на 
згоден що повинен бути Вільний 
ви°?д 3 комсомолу. Адже той 
хто ВИЙШОВ - Ніби дезертирував?

К. ГЛУЩЕНКО, санітарним лікар.
І все-таки вийти буде чесніше А 
потім, чому для деяких 
мольців організація стала 
трібною? Та тому, що вонаі не ма 
ніяких прав, не є активною учас 
ницею процесів творення. ІІ прос
то направляють: то на прорив, то 
на боротьбу з чимось...

А БЄЛСВ: А чому немає у ком
сомольської організації необхід
них праз?

К. ГЛУЩЕНКО: Це, по-моєму, 
закладено в самому підході до 
справи: «Комсомол ■— Резерв
партії...». Комсомольцям набрид
ло бути в резерві, від неможли
вості вирішувати самим мати 
свою думку Прийшли апатія и роз
чарування.

А. БЄЛОВ: Чому ж раніше ком
сомольська робота, скажімо, ве
лася на хорошому рівні, зо
крема, тоді, коли ви, Катерино 
Олександрівно, були секретарем 
спілчанської організації?

К. ГЛУЩЕНКО: Хоч би й тому, 
що нас тоді ще вистачало на влас
ну думку. Нам пропонували ком
сорга «зверху», а ми обрали сво
го «неформального» лідера... І 
всю роботу будували за тим же 
принципом. Не поспішали будь- 
що втілювати формальні вказівки 
функціонерів, які нічого не дава
ли живій справі, а намагалися жи
ти цікаво, керуючись не лише 
Статутом, а й здоровим глуздом.

д. БЄЛОВ: Отже, вимальовує
ться дві причини безініціативнос
ті комсомольців: застійні явища та 
інертність самих спілчан...

Л. ПРОХОРЕНКО, помічник са
нітарного г.ікаря: А хіба не пара
докс, що в застійні роки наша 
комсомольська організація пра
цювала як слід, а нині, в час пе
ребудови — суцільний застій?!

А. БЄЛОВ: Однак у цьому мо
же бути й певна закономірність: 
елементи бюрократизації накопи
чувалися поступово, але невпин
но. Ось я вам скажу як секретар 
парторганізації — ми незабаром 
проводитимемо партійні збори з 
цього питання. Може, і комсо
мольцям слід вникнути в нього 
глибше?

О. ЗАЗВІРСЬКА: Але ми вже 
пробували й дещо зробити для 
«розбюрократизації». Приміром, 
відмовлялися від складання фор
мального плану роботи організа
ції, де все заради «галочки»... Пе
реходжу й про членство — кому 
воно потрібне, якщо є чисто фор
мальним? Внесків поменшає? Ска
жу прямо: хай це хвилює комсо
мольський апарат! Адже не сек
рет, що зараз зважають на ком
сомол здебільшого ті, хто зби
рається вступати до вузу або роз
раховує на позитивну характе
ристику.

Н. ВИДАЙМО лікар-баитеріопогі 
Якщо людина хоче вийти - ком
сомолу і заявляє про це — так 
принаймні буде чесніше, ніж бу
ти пасивним виконавцем забага
нок райкому, або споглядати, як 
такими стають інші — чи не кра
ще вийти з організації? 
колись був інцидент: 
райкому сказала мені,

за слухняність,

У мене 
секретар 
тоді піо- 

нервожатій, при всіх таке: «Ви на 
виконзли рознарядки по прий
манню в комсомол. Чим ви там у 
себе в школі займаєтеся?»; а роз
нарядку можна було виконати 
тільки за рахунок тих, хто не хо
тів, та й, мабуть, недостойний буз 
називатися комсомольцем....

А. БЄЛОВ: Для розрядки хочу 
розповісти вам коротеньку аме
риканську казочку. Була собі од
на дівчинка — дуже-дуже слухня
на. За слухняність її нагородили 
однією медалькою, потім дру. ою 
і третьою... Якось ця дівчинка 
потрапила до сусідського саду, а 
там, звідки не візьмись —— всвк. 
Побачила його дівчинка і втекла, 
Захоеалася за кущем, і не знай
шов би вовк її; та тільки дівчин
ка дуже злякалася і почала трем
тіти, а медальки 
які вона носила з собою, почали 
дзвеніти. Почув це вовк, прийшов 
і з’їв дівчинку...

Отже, як бачимо, бути слухня
ним — це не завжди добре. І 
смисл перебудови не в тому, щоб 
залишатися слухняним, а вчитися 
мислити самому. До дії шлях по
жить через осмислення.

Л. Саме тому й
треба комсомолові позбуватися 
баласту.

7. ОНҐіЩ^НКО: Але— чи не са
моізолюється актив, чи не зали
шиться з комсомолу одне «ядро»?

А. БЄЛОВ: А може, справа в то
му, що комсомол не навчився 
відстоювати права кожного з нас? 
Чи виховали ми лідера в ~ ’

О. ЗАЗВІРСЬКА; А нам 
вали виховувати лідерів, 
призначали.

А. БЄЛОВ: Ви говорите 
що на громадську думку 
жали. Я наведу вам приклад ін
шого порядку: будівництво гід
ролізно-дріжджового заводу в 
Кіровограді було припинено саме 
з ініціагивити громадськості. Хоч 
це було й дуже непросто зробити.

Але давайте підіб’ємо підсумки 
розмови. Справді, якщо людина не 
хоче бути і працювати в комсомо» 
лі, не вірить в його ідеали, то чи 
тана вже нагальна потреба її три
мати? Хоча, звичайно, є випадкові 
супутники, а є люди, які просто 
не знайшли себе. Звільнившись від 
перших, комсомольцям треба учи
тися проявляти себе борцями. 
Пам’ятаєте, в Сургут! говорили й 
тане: «Що? Знову боротьба?! Чому 
ми повинні весь час боротися?*. 
Але я вам скажу інше: боротьба 
ще й загартовує людину, викриста- 
лізовує її волю й ідеали. Тільни 
вона повинна бути освітлена й 
освячена думкою, і потім, діалек
тика підказує: там, де боротьба-* 
там І рух, там розвиток.

Записав П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

собі?
не да
нам їх

про те, 
не зва-

*

Колектив ПіщанобрІдськоТ 
сільської бібліотоки-філіалу 
для дорослих Добровелич- 
нівського району — моло
діжний. На тракторній брига
ді місцевого колгоспу «Пар
ша травня» працівниці СБН 
кО. КАЛІНІЧЕВА, Т. І. МОС- 

АЛЕНКО та В. М. АДАМЕН
КО провели тематичну зу
стріч, присвячену наступним 
виборам народних депутатів 
СРСР. Планується провести 
також зустріч молодих ви
борців.

Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

«МОЛОДИЙ 
г КОМУНАР»

18 лютого 1989 року

Експеримент цей проводиться з метою зба
гачення змісту, форм і методів роботи полі
тичних дискусійних клубів Будинком політосві
ти обкому Компартії України спільно з обко
мом комсомолу. Звичайно, основний тягар у 
ЦІЙ справі ліг на комсомольські організації— 
ті, у яких організовані й діють всі 56 діючих 
політклубів.

Чи досить перспективна ця справа? Давай
те звернемося до досвіду комсомольців і мо
лоді з Кіровського й Ленінського районів в 
обласному центрі та з Новоархангельського, 
Маловисківського, Ульяновського районів, міс
та Олександрії. Тут поява політклубів обумов
лена перш за все соціальною творчістю про
пагандистів, які зуміли не на словах заохотити 
молодь до співтворчості, а створити атмосфе
ру відвертості й відкритості, чого так не ви
стачало в комсомольських політшколах раніше. 
Це означає, що нині в роботі таких клубів 
практично не існує закритих тем, а «больові 
точки» перебудови с вихідними точками при 
обговоренні всіх питань.

Такий підхід повністю відповідає вимогам 
постанови ЦК КПРС «Про перебудову системи 
політичної і економічної освіти трудящих», 
рішенню бюро ЦК ВЛКСМ з даного питання. 
Та, мабуть, не менш важливо, що в основі но
вого підходу — і побажання партійно-пропа
гандистського, комсомольського активу, самих 
слухачів. Мета — дати юнакам та дівчатам чіт
кі соціальні орієнтири, вивести їх із хащів на
чотництва й пустослів’я, виховати у них здоро
вий критицизм в оцінці суспільних явищ, вмін
ня оцінювати їх з наукових марксистсько-ле
нінських позицій.

Отже, ми підійшли до необхідності співтвор
чості а політосвіті. В діяльності політклубу

Ми знов зачепили (вже з іншого боку) орга
нізаційний аспект експерименту. Мова про те, 
щоб відродження соціальної престижності по- 
літнавчання заснувати на розгляді (а часом І 
практичному вирішенні) конкретних виробни
чих чи яких інших проблем даного колективу. 
Одна із таних, що має, звичайно, е кожному ко
лективі свої нюанси, — це оволодіння культу
рою демократії. До речі, тут уже покладено 
хорошим початок: проведено на базі обласного 
Будинку політосвіти семінари організаторів та 
керівників політклубів.

Серед засвоєних і перевірених на прантиці 
учасниками семінарів — методика «ділової гри», 

3аЛ,п АИСКУСІЇ «Політклуб — яким йому 
бути?». Після практичних занять був розгляд і 
аналіз прорахунків...

Але такий початок — це тільки перший крок 
до мети. Резерви? Ось вони: використання на 
Місцях вже підготовлених обкомом ЛКСМ Ук
раїни методичних рекомендацій, практикумів 
з культури дискусій, диспутів, прес-інформа- 
ЦІИ про гострі молодіжні проблеми; налагод
ження контактів з науковцями кафедр су
спільних наук у вузах обласного центру, ство
рення збірників соціальнозначимих ситуації, 
«банку ідей» тощо.
ВИ3йИппти^ТУТ €. ШИРОКИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ІНІЦІЗТИ- 

ж к®р,ВНИків І слухачів. І, звичайна
попомни ? Розраховувати тут на всебічну 
тії «Готек міськкомів, райкомів пар' 
ня хоч чергу (мається на увазі ствсрсн-хоч би и типових пересувних бібліотечок 
воГ змогли 6 немало зробити для нО-
ваджеымян^іРави^а живе, неформальне впро> 
любитАпГ ї}ВЛІТ,?пУбІв — із числа таких) і кіно- 
І ФотоаматлпмЖ,Ма’ Художники-оформлювачі,
зон! 3 атори— А давайте подумаємо рз-

■ в. кажанов,
М^ІПЬТ?-НТ БУДИНКУ політосвіти обкому 
Компартії України.

комсомольського активу Ленінського району 
м. Кіровограда, який діє при Будинкові політ
освіти обкому Компартії України, можливість 
цього базується на добровільності членства 
Тобто, те, що клуб продовжує існувати, озна
чає: юнакам та дівчатам тут цікаво; при під
готовці чергового заняття максимально врахо
вуються думки й пропозиції ножного. Будь-які 
спроби адміністративно-натиснного стилю ви
ключено завдяки не лише позиції другого сек
ретаря Ленінського райкому комсомолу Олега 
Тначенка, а й виходячи із статуту самого клубу.

Але, звичайно, експеримент — це не без
журна прогулянка, а перш за все напружена 
робота розуму й серця, це перевірка й мож
ливостей та вміння кожного учасника вести 
дискусії, це й непростий процес вдосконален
ня цього вміння. Навряд чи досягнути цієї ме
ти шляхом «просвітництва», інформативності в 
організації занять. А таких прикладів серед 
політклубів області немало. За цих умов, звіс
но, слова про перехід до нової якості навчан
ня залишаться порожнім звуком. Як правило, 
інформативність веде до відсутності «зворот
ного зв’язку» пропагандиста з аудиторією, а 
відтак — до ігнорування її інтересів, меха
ністичного перенесення методики старої політ- 
школи в роботу політклубу. Результат сумний: 
міняється вивіска, а суть — аж ніяк...

Для політклубу особливо важливо ще й ба 
жання його членів працювати самостійно — 
над політичною книгою, над публікаціями пое 
си; не обійтися при цьому і без поглиблення 
знання марксистсько-ленінської теорії, 
ДОСІ, чого гріха таїти, вирішуючи дилему — 

кількість чи якість, — ми обирали перше.
Головне, вважалося, — дати побільше матеріа
лу, гляди щось таки й залишиться у слухача 
Результат відомий. І от нині, при впроваджен
ні проблемно-пошукових форм проведення за 
нять, розкриваються можливості ДЛЯ глибокого 
якісного розкриття і засвоєння слухачами знань 
про суспільство І закони його розвитку

*

*



АСОЦІАЦІЯ
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

^СОЦ'*Ч'Я.* самостійною госпрозрвхунко- 
°Р-вН,3аЦ,€!О' Мв£ влвсний баланс, розра

хунковий рахунок а Держбанку, печатку" фір. 
мени> бланки, штампи. Статус юридичної осо- 
. має п керівний орган — Рада асоціації, від 
імені якої виступає президент.

• Діяльність асоціації будується на принци
пах відвертості, демократизму, гласності, доб
ровільності членства та участі в її справах. Ме- 
ою створення асоціації с об’єднання зусиль 

керівників підрозділів системи агропромисло
во. о комплексу області в русі за перебудову і 
оновлення суспільства, за докорінну еконо
мічну^реформу, підтримку господарських ке- 
ріві^.в нового типу, допомогу в становленні 
молодих керівників на виробництві, розроб
ку, пропаганду і апробування найбільш про
гресивних форм і методів управління.

3. В завдання асоціації входить: 
захист прав і законних інтересів її членів, 

розвиток взаємодопомоги і підтримки;
підвищення професійного рівня 

асоціації;
інформування про досягнення 

практики управління, активний обмін передо
вим досвідом, випуск інформаційних матеріа
лів, діагностування проблем, що стоять перед 
господарськими керівниками;

— підготовка і перепідготовка кадрів, у то
му числі і за рубежем, консультування їх;

— розвиток міжнародних зв’язків, організа
ція і проведення зустрічей і конференцій;

— здійснення посередницької діяльності по 
встановленню горизонтальних зв’язків між 
підприємствами (об’єднаннями), організаціями 
для розвитку АПК області, утвердження на 
практиці нової філософії управління;

— надання термінових послуг в організації

•
сподарської діяльності, в тому числі з ком- 
ргв^ним обгрунтуванням.
4. Асоціація має право:
— сприяти заключенню прямих і багатосто

ронніх договорів з державними організація
ми, підприємствами і .об’єднаннями, інститута
ми, кооперативами, а також окремими грома
дянами, може виступати в ролі посередника;

— організувати як структурні підрозділи 
тимчасові творчі колективи (в тому числі — 
міжнародні) для реалізації тих чи інших зав
дань;

— орендувати майно державних, громад
ських і кооперативних організацій;

— купувати у встановленому порядку необ
хідні матеріали і вироби в системі роздрібної 
та оптової торгівлі, а також у кооператорів, 
заключати договори з органами матеріально- 
технічного забезпечення;

— реалізувати за договірними цінами власні 
закінчені роботи;

— виконувати роботи за контрактами з ор- 
ганіз»^.іями і підприємствами країн — членів

молодих керівників:

членів

теорії і

РЕВ, фірмами капіталістичних країн і країн, що 
розвиваються;

— користуватися кредитами банків;
— надавати організаційну, матеріальну і фі

нансову допомогу членам асоціації;
— здійснювати матеріальне стимулювання 

членів асоціації, а також осіб та організацій, 
які сприяють її діяльності;

— займатися видавничою діяльністю, купу
вати полірувальне та поліграфічне обладнання,

5. Членство в асоціації можливе як індиві
дуальне, так і колективне. Індивідуальними 
членами можуть бути керівники колгоспів, 
радгоспів, кооперативних та інших підприємств 
агропромислового комплексу області, їхні за
ступники, голови рад трудових колективів, ке
рівники кооперативів, що не входять до систе
ми АПК, представники наукових, творчих 
об’єднань та організацій. Колективними чле
нами асоціації можуть бути клуби, школи ке
рівників виробництва, самодіяльні молодіжні 
науково-технічні об’єднання і тимчасові творчі 
молодіжні колективи.

Кількість і склад членів асоціації не ліміту
ються, входження і вибуття з неї відбуваються 
на основі власного бажання.

УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

1. Управління асоціацією здійснюється на 
сенові широкої демократі? і гласності, повної 
самостійності.

2. Вищим органом асоціації є її конферен
ція. В роботі конференцій можуть брати участь 
всі члени асоціації. Конференція приймає рі
шення про створення, реорганізацію і припи
нення діяльності асоціації, а також затверджує 
Статут, вносить до нього зміни і доповнення. 
Конференція вибирає Раду асоціації, прези
дента, контрольну комісію, заслуховує звіти 
про їхню діяльність.

3. Поточну роботу в період між конферен
ціями здійснює Рада асоціації, президент і 
штатний апарат співробітників.

ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. На першому етапі діяльності асоціації її 
фінансування здійснюється з добровільних від
рахувань підприємств-спонсорів, закладів, ор
ганізацій, окремих громадян, цільових внесків 
та інших надходжень. У подальшому викорис
товуються:

— членські внески членів асоціації;
— прибутки від господарської діяльності;
— кошти від амортизації основних фондів;
— вільні кошти (в тому числі валютні);
— проценти за використання тимчасово віль

них коштів;
— частина коштів, зекономлених від зни

ження собівартості виконаних робіт і наданих 
послуг.

2. -Із загальних прибутків асоціація здійснює

відрахування обкому ЛКСМ України (крім 
першого року діяльності) за надання партнер
ських послуг.

3. Заробітна плата президента і штатних пра
цівників встановлюється Радою асоціації. За 
президентом закріплюється право визначати 
форми і розміри заохочення штатних праців
ників. Максимальний розмір заробітків не 
встановлюється. Налогообкладення індивіду
альних заробітків президента, штатного апа
рату і громадян, котрі працюють за трудови
ми договорами, здійснюються в порядку, вста
новленому для державних підприємств, орга
нізацій, закладів.

4. Асоціація керується діючим законодав
ством, дотримуючись соціалістичної законнос
ті і дисципліни.

3. Зовнішньоекономічну діяльність асоціація 
здійснює в порядку, встановленому діючим за
конодавством.

6. Ревізія і перевірка діяльності штатного 
апарату співробітників проводиться контроль
ною комісією, а також фінансово-банківськи
ми закладами та іншими організаціями у від
повідності з покладеними на них функціями.

7. З метою постійного відтворення матері
альних засобів і фінансів, більш ефективного 
їх використання за Радою закріплюється пра
во передавати на договірних умовах частину 
цих засобів.

8. За рішенням конференції і з метою мобі
лізації вільних коштів асоціацією можуть ви
пускатися акції у порядку, встановленому за
конодавством. Перевагою при придбанні акцій 
користуються члени асоціації.

МАЙНО АСОЦІАЦІЇ
Майно асоціації є соціалістичною власністю, 

право володіння і користування ним належить 
самій організації.

Асоціації можуть належати приміщення, ма
шини обладнання, предмети оргтехніки, тран
спортні засоби, вироблена продукція, товари, 
кошти.

Асоціація може на договірних умовах вико
ристовувати майно, надане їй державними, 
кооперативними та іншими організаціями, гро
мадянами.

ШТАТНИЙ АПАРАТ ПРАЦІВНИКІВ 
АСОЦІАЦІЇ МАЄ ПРАВО:

— на отримання роботи у відповідності зі 
здібностями, професійною підготовкою і по
требою асоціації;

— на вихідні дні, відпустку, що оплачується 
на загальних підставах;

— на соціальне забезпечення;
— на збереження спеціального стажу, пе

редбаченого для відповідної категорії праців
ників.

У всіх випадках, не передбачених цим Ста
тутом, асоціація діє на основі законів СРСР.

АКТУАЛЬНО

НА ПРОХАННЯ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТ СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ КОМЕНТУЄ ДРУГИЙ 
СЕКРЕТАР ОБКОМУ КОМСОМОЛУ МИКОЛА ПАЛАДІЙ:

— МИКОЛО, ЧИ НЕ СТА
НЕ АСОЦІАЦІЯ ЧЕРГОВОЮ 
БЮРОКРАТИЧНОЮ ОРГА
НІЗАЦІЄЮ, ЯКА ТІЛЬКИ 
СТВОРЮВАТИМЕ ВИДИ
МІСТЬ АКТИВНОЇ ДІЯЛЬ
НОСТІ?

— Час покаже, але ми орієн
туємося на те, що новий орган 
не лише сприятиме становлен
ню молодих керівників, а й 
згуртує їх, націлить на вирі
шення злободенних проблем 
виробництва. Адже відомо: те,

що не під силу одному, легко 
вирішується колективом.

— З ЧОГО ПЛАНУЄТЕ ПО
ЧАТИ?

— Проведемо установчу 
конференцію. її делегати обе
руть керівництво. Для почат
ку — 1—2 чоловік. Одночасно 
вирішимо питання про асигну
вання на першому етапі ро
боти.
- ЧИ Є ВЖЕ КОНКРЕТНІ 

ЗАДУМИ СТОСОВНО СПІЛЬ
НОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІ
ЯЛЬНОСТІ?

— Так. В області хронічно 
не вистачає будматеріалів. І в 
той же час простоює через не
стачу робочих рук, необхідної 
сировини близько десяти це
гельних заводів. Один з них 
чи кілька асоціація і може взя
ти в оренду. Скооперувавшись, 
господарства зможуть вироб
ляти для власних потреб чи 
на ’рода ж цеглу Частина 
приб тку йтиме колгоспам, 
часті ча — у фонд асоціації.

Є попередня домовленість з 
кооперативами про закупівлю 
імпортного обладнання для

переробки сільськогосподар
ської продукції. Створення не
великих агропідприємств у 
майбутньому дозволить асо
ціації вийти і на прямі міжна
родні зв’язки.

— І ОСТАННЄ: ХТО МО
ЖЕ СТАТИ ЧЛЕНОМ АСО
ЦІАЦІЇ?

— Це обумовлено в проекті 
Статуту Додам лише, що ні
яких обмежень щодо кількіс
ного складу не буде. На уста
новчу конференцію запрошено 
27 молодих керівників.

Обком ЛКСМ 
України виступив 
ініціатором 
створення в нашій 
області асоціації 
молодих керівників 
колгоспів, 
радгоспів, інших 
підприємств 
агропромислового 
комплексу. 
Передбачається, 
що нова організація 
допоможе молодим 
командирам 
виробництва 
об'єднати зусилля 
в русі за перебудову 
і оновлення 
суспільства, 
сприятиме 
налагодженню 
ділових зв’язків, 
пропагуватиме 
найбільш 
прогресивні форми 
і методи управління. 
Сьогодні ми 
виносимо на ваше 
обговорення, 
шановні читачі, 
проект Статуту 
асоціації. Якщо 
матимете до нього 
доповнення, 
пропозиції — пишіть 
чи телефонуйте 
на адресу обкому 
комсомолу!
м. КІРОВОГРАД, 
вул. К. МАРКСА, 41. 
ТЕЛ. 4-73-70, 
4-74-77.

АНКЕТА МОЛОДОГО КЕРІВНИКА
> 1. Яких знань, досвіду, зв’язків не вистачає у Вашій діяльності) 5. Якими повинні бути мета і завдання асоціації, механізм 

вступу до неї, надання партнерських послуг цієї організації?

2. Чи вважаєте Ви, що асоціація керівників потрібна? Чому?

чим повинна допомогти асоціація у Взшій роботі?

4. Яким, на Вашу думку, повинен бути склад асоціації, П рада, 

запропонуйте кандидатуру президента? __ „

б Який вступний внесок Ви готові зробити? Коли? _

7. Вкажіть, будь ласка, своє прізвище, ім'я, по батькові, пік, спе

ціальність за освітою, посаду і стаж роботи, адресу Вашого під

приємства -1_|_ -- І І---ТІ— II...,-і. - - ■- Г ■ ПІ -----

З Що додатково можете Ви запропонувати для поліпшення 
роботи молодих керівників?

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

13 лютого 1989



...На вулиці було мрякотно. Та
мара Матасар, лишившись на са
моті, дала волю сльозам. І річ не 
тільки в тому, що її зачепили за 
болючу струну — згадала поки
нутого дев’ятиденного сина, яко
го, інколи приїжджаючи в село, 
бачить уже гарним дорослим 
юнаком. Плакала від постійного 
страху, що про її злочин дізнаю
ться люди, що не зможе потім 
приїжджати сюди з Миколаївщи- 
ни, аби подивитись на Сашка, від 
якого колись відмовилась сама. 
Добровільно.

Однак не від людей буває най
більша кара таким псевдомате- 
рям. Вона приходить пізніше: ко
ли на вулиці, в автобусі, у кожній 
зустрінутій дівчинці чи хлопчико
ві вони шукатимуть знайомі риси. 
Як про це не намагалась забути

ФАЛЬШИВІ МАТЕРІ
Тамара, то важкий тягар від 
лишніх діянь каменем ліг на ду
шу. Можна сказати, що народже
ному нею хлопчикові «пощасти
ло» — мати-зозуля залишила йо
го вночі на призьбі старої баби 
Сані, яка виростила своїх десяте
ро дітей. Баба віднесла дитину 
дочці Галі, від якої та відмовляти 
не збиралась. Так і з’явився з 
дружній родині маленький Саш
ко. Звичайно, згодом хлопець ді
знався про майже детективну іс
торію свого народження і появи 
в цьому селі, однак це не зміни
ло його теплого синівського став
лення до батьків. Він справедли
во розсудив, що не та мати, кот
ра народила, а та, що виростила.

Знаю ще одну молоду жінку, 
яка відмовилась від немовляти з 
пологовому будинку, за її сло- 

лами, «заради щасливого майбут
нього». Заради чийого майбут
нього — її чи дитини? Якщо ма- 
"яги то Чи така вже Щаслива 
перспектива - опинитись в дитя
чому будинку при живих бать- 
X А якщо стосовно так званої 
мегері, то при такій аргументації 
своїх вчинків не виключено, ЩО у 
неї можуть знову з’явитись ДІТИ, 
які стануть сиротами ще в поло
вому будинку, бо не входити
муть в жінчині щасливі плани на 

М3ЗаУце судити треба найвищим 
людським судом, ганьбити на 
кожному кроці, аби не К°РТ'Л° 
любителькам погуляти лишати 
своїх дітей у казенному Д°«' ч 
під чужою хатою, як цуценят, 
повіка, який скоїв згвалтування 
засуджують іноді до високої міри

покарання, бо цим він завдав 
ральної травми іншій особі 
жінка, котра травмує своє
рідній дитині, перед законом / 
відповідає. Більше того 3'е 
від немовляти до певної 
втаємничується і злочин ”РИ 
цьому лишається прмкрИТимДЯИи 
людського ока міцною зааі Є!д 
гуманності та швидкого Про2* 
ня. А тим часом кількіСТь • . 
які лишились без батьків, зрог*”' 
Ніби й воєн не знаємо, ніби й 
« і до хліба, а сироти народні 
ться чи не щодня.

в‘д цього,Чи не болить вам 
фальшиві матері?

л. САЗИЦЬКИЙ
с. Рівне 
Новоукраїнського району.

■*

ЧИТАЧ 'ЗАПИТУЄ

е

ЧИТАЧ[ОБУРЮЄТЬСЯ
ОФ>

ПІЛЬГИ ВЧИТЕЛЯМ- ВЕТЕРАНАМ
Наша читачка вчителька Г. Щербина з об

ласного центру цікавиться, якими пільгами ко
ристуються ветерани педагогічної справи.

На запитання відповідає завідуючий право
вою інспекцією праці обласної ради профе
сійних спілок М. Ф. ДИГАЛО:

Пільгами користуються тільки педагоги-ае- 
терани, котрі проживають в сільській місце
вості і селищах міського типу (робітничих се
лищах). Вони мають право на безплатні квар
тири (незалежно від розміру житлової площі) 
з опаленням і освітленням, котре зберігається 
за ними після переходу на пенсію, якщо вони 
раніше працювали:

а) в сільській місцевості:
— директорами, заступниками директорів, 

зчителями та іншими педагогічними працівни
ками загальноосвітніх шкіл всіх типів;

— директорами, заступниками директорів з 
навчально-виробничої роботи і вчителями між
шкільних навчально-виробничих комбінатів 
трудового навчання і професійної орієнтації 
учнів;

— директорами, заступниками директорів, 
викладачами, вихователями, старшими май
страми і майстрами виробничого навчання се
редніх професійно-технічних училищ, котрі 
готують кадри для сільськогосподарського 
виробництва;

— директорами, заступниками директорів, 
педагогічними працівниками дитячих будинків, 
а також будинків дитини;

— керівними і педагогічними працівниками 
дошкільних закладів.

б) в селищах міського типу (робітничих се
лищах):

— директорами, заступниками директорів, 
вчителями й іншими педагогічними працівни
ками загальноосвітніх шкіл всіх типів;

— директорами, заступниками директорів з 
навчально-виробничої роботи і вчителями між
шкільних навчально-виробничих комбінатів 
трудового навчання і професійної орієнтації 
учнів;

— директорами, заступниками директорів, 
педагогічними працівниками дитячих будинків 
чи будинків дитини, розташованих в селищах 
міського типу.

Право на вказані пільги згідно поясненню

••••••••••••••••••••••••*••*
Держкомітету СРСР по праці та соціальних 
питаннях Секретаріату СРСР від 28 травня 
1985 року зберігається за вищезгаданими пра- 
цівниками і членами їх сімей, котрі прожива
ють спільно з ними, якщо загальним стаж 
кожного із названих працівників в загально
освітніх школах всіх типів, міжколгоспних на
вчально-виробничих комбінатах і середніх про
фесійно-технічних училищах, що готують кад
ри для сільського господарства, а для праців
ників дошкільних організацій — в сільських 
дошкільних закладах, для працівників дитячих 
будинків і будинків дитини — в дитячих бу
динках і будинках дитини, розташованих в 
сільській місцевості або селищах міського ти
пу (робітничих селищах), с не менше 10 років 
при умові, що всі ці роки і на час переходу 
на пенсію вони користувалися цими пільгами. 
Обов’язковою умовою с їх постійне проживан
ня по місцю роботи чи в містах або інших на
селених пунктах поблизу.

Право на безплатні квартири з опаленням і 
освітленням зберігається за вищезгаданою 
категорією працівників, незалежно від того, 
коли і яка пенсія їм призначена (по старості, 
інвалідності, чи за вислугу), залишились вони 
на попередній роботі чи перейшли на іншу.

Вказані пільги зберігаються і у випадку, ко
ли до дня залишення роботи працівники ма
ли право перейти на пенсію, але з певних 
причин не скористувалися цим правом.

Для воїнів-інтернаціоналістів
«Пише вам дружина воїна-інтернаціоналіста, 

який служив в Афганістані у 1983—1985 роках. 
У жовтні 1987 року ми купили 1/4 частину бу
динку, житлова площа якого становить 17 квад
ратних метрів. Будинок старий, про комуналь
ні послуги взагалі немає розмови. На цих мет
рах ми проживаємо втрьох: я, чоловік і наш 
синок. Настільки я знаю, законом передбаче
но: якщо на кожного члена сім’ї припадає 
менше 6 квадратних метрів житлової площі, 
то можна ставати на квартирну чергу. Але ко
ли чоловік запитав про це на роботі, йому 
сказали, що треба 3 роки міської прописки. 
Пішли в міськвиконком, там відповіли те ж 
саме. Напишіть, будь ласка, чи правильно з 
нами поступили? Чи справді чоловікові треба 
З роки міської прописки? І взагалі, як з тими 
пільгами для воїнів-інтернаціоналістів, що да
ють право на першочергове одержання жит
ла?

Н. СІОТКА.
м. Олександрія.

• •••••••••••••••••••• *••••
Для компетентної відповіді редакція иапра 

вила цей лист завідуючому відділом облік’/ 
та розподілу житлової площі Кіровоградсько, 
го міськвиконкому Д. Г. Мозулю. Ось що він 
нам відповів:

«У зв’язку із введенням з 1 січня 1985 року 
в дію Правил обліку громадян, що потребу, 
ють поліпшення житлових умов, і наданням іц 
житлових приміщень в Українській РСР, обл. 
виконком і обласна рада професійних спілок 
постановою № 626 від 29 грудня 1984 року 
встановили в містах і селищах міського типу 
області мінімальний розмір житлової площі 
на кожного члена сім’ї 6 квадратних метрів, 
Строк постійного проживання громадян, необ- 
хідний для прийняття на квартирний облік, в 
містах Кіровограді, Олександрії, Знам’янці | 
Світловодську — 3 роки, в містах районного 
підпорядкування і селищах міського типу - 
2 роки, в сільських населених пунктах — без 
врахування часу проживання. Рівень сер^ 
ньої забезпеченості житловою площезд »і 
враховується при наданні житлового прьЯІР 
щення, в місті Кіровограді 7,3 квадратних меь 
ра, решті населених пунктів області — 7,8.

На квартирний облік беруться громадяни, 
котрі потребують поліпшення житлових умов' 
які проживають постійно, а також прописані в 
даному населеному пункті громадяни.

Законодавством Союзу РСР і союзних рес
публік для воїнів-інтернаціоналістів передба
чені пільги і переваги, котрі встановлені для 
інвалідів та учасників Великої Вітчизняної вій* 
ни.

Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
від 17.01.1983 р. надано право першочергово* 
го одержання житла звільненим у запас вої 
нам після дійсної служби в ДРА. Враховуючи, 
що у відповідності з Правилами обліку грома* 
дян, що потребують поліпшення житлових 
умов і надання їм житлових приміщень в Ук
раїнській РСР, громадяни, які нормуються 
правом першочергового одержання лкитла, 
ставляться на квартирний облік при наявності 
передбачених Правилами підстав незалежно 
від тривалості проживання в даному насепе* 
йому пункті (пункт 15). Відповідно, адміністА 
ція і профком підприємства, де працює чо®' 
вік (колишній воїн-інтернаціоналіст) Н. Сіоткм 
необгрунтовано відмовили йому в постановці 
на квартирний облік при наявності 17 квадрат
них метрів житлової площі на сім’ю із трьох 
чоловік».

І РАДА Б КУПИТИ, ТА...

ЧИТАЧПРОПОНУЄ

Вашу газету передплачую з 
1979 року, так що можна вважати, 
що я читач із стажем. Завжди з 
цікавістю гортаю сторінки «Мо
лодого комунара». Бувають ви
падки, коли черговий номер за
читуємо всією сім’єю, та ще й 
радимо обов’язково прочитати ін
шим. Але буває й так, що газета 
виходить нецікава. Дуже хотілось 
би, щоб більше номерів було, як 
кажуть, нарозхват.

В одному із останніх випусків 
тижневика був надрукований лист 
К. Клименко із м. Кіровограда 
«Хемінгуея? З навантаженням». 
Саме він змусив мене взятися за 
аркуш і ручку. Я повністю згодна 

з думкою автора, бо також ^не 
уявляю свого життя без книги. 
Багато запитань поставила К. Кли
менко. Але хто дасть відповідь на 
них, хто скаже, коли скінчаться 
такі неподобства у книжковій тор
гівлі. Про все це хотілося б про
читати на сторінках молодіжного 
тижневика. Адже це, впевнена, 
хвилює багатьох читачів.

Десь в середині грудня я від
відала обласний центр. І що най
більше запам'яталось і здивува
ло — це відкрита спекуляція кни
гами на колгоспному ринку. Ось 
де можна побачити ту літературу, 
яка обов’язково повинна роз
повсюджуватись через торговельну 
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мережу. Яких книг тільки тут не 
зустріла?! 1 «Джейн Ейр», і «Май
стер і Маргарита» — все те, що 
кожен радий би придбати, але... 
але кусаються ціни, які збільшені 
в кільканадцять разів. Вони не 
всім по кишені. А який вибір пре
красної дитячої літератури! І ось 
дивина: рік видавництва пропоно
ваних книжок — 1988-й. Отже, 
спекуляція у відкритому вигляді' 
І стоять «продавці-молодики» і ні
кому до них немає діла.

А ось іще один випадок на то
му ж ринку. У кіоску «Союздру- 
ку» я купила «Азбуку сімейної 
економії» Б. А. Жнякіна за 90 ко
пійок. Таку ж книгу невдовзі по

бачила і в спекулянта, котрий пе
репродував її тут же, на терито* 
рії ринку, тільки в іншому КІНЦІ, 
але у нього «Азбука...» коштува
ла три з половиною карбованці.

Тож дуже хотілось би, щоб на 
своїх сторінках тижневик пові» 
мову про значення книги 8 жити 
людини, щоб кожен бажаючий 
міг висловити свою думку з при
воду того, чим є сьогодні {^ера- 
тура «духовною» їжею чи ^спо
собом накопичення фінансів* Для 
декого, на жаль, визначальним с 
другий фактор.

Л. ГОЖА.
с. Торговиця 
Ноаоархангельського району.
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КУДИ ПОДІВСЯ М. 1. ХМУРІН?
7 листопада після де

монстрації ми прогулюва
лися містом. Настрій був 
святковий. Коли прохо
дили через реставровану 
площу імені Кірова, до 
нас підійшов молодий чо
ловік з фотоапаратом- і 
запропонував увічнити не
повторну мить нашої про
гулянки. Що ж, ми сфото
графувалися. Фотограф (а 
це був М. !. Хмурій) взяв 
з нас шість карбованців, 

давши при цьому квитан
цію, і сказав прийти че
рез місяць. Ми неоднора
зово бували на площі 
імені Кірова після 7 груд
ня (строк виконання за
мовлення — місяць), але 
М. 1. Хмуріна не застава
ли. Його колеги-індизї- 
дуали подейкували, що 
він нібито припинив свою 
діяльність з місті і працює 
десь 8 районах. Запропо
нували поїхати до нього 
додому. Але тут нагоди
лися такі ж «щасливчи
ки», як і ми, запевняю

чи, що за вказаною ад
ресою М. І, Хмурім не 
проживіє.

Л, ТОКАР,
Н. РИБАК, 

жителі м. Кіровограда,
ВІД РЕДАКЦІЇ: Ми теж 

пробували знайти м. о. 
Хмуріна. На площі його 
давно не бачили, а домаш
ня адреса, вказана у тало- 
нах-квитанціях — неточна. 
В Кіровсьному райвикон
комі Хмуріна теж не ба
чили кілька місяців, тим 
більше, що він не повер
нув патент на заняття ін
дивідуальною трудовою 
діяльністю за минулий рік, 
не написав заяви, щоб

які про це не* 
натякнули при 
нашим корес- 
на площі імені

цією справою в 
році нинішньому.

Своїми Діями Хмурін 
компрометує інших «інци- 
Відуалів», —ї----- - - м
двозначно 
розмові з 
пондентом 
Кіроаа...ВАМЙ ІНІЦІАТИВІ В РУКИ

Пропоную у нашому 
місті зробити на пішохід- 
них переходах бетоновані 
3 ,3Ди для дитячих та ін
валідних колясок. Вони 

також полегшать перехід 
через вулицю, особливо 
там, де високі бордюр*, 
людям похилого віку.

Для того, аби зробити 
такі з’їзди, треба тільн 
транспорт і відповідні на
тесали. Щоб додатково»« 
завантажувати наших « 
мунальмиків, можна 
ло б організувати комс£ 
мольців та інших жителїїв 
міста на своєрідний су 
ботнин. А ініціаторам* 
цього суботника .мс7.па. 
стати ви. товариші . пн 
ЦІВНИНИ молодіжної 
зети.

В. ЛУКАШЕНКО.

м. Кіровоград.



на цяТдорогоИСНай£о2ожч«ИСТЬС" ПИШв ₽аї‘ 1 пОМИЛ' 
Незалежно коли не ожчого» ц*° мон<е мати людина.
Мирні ДНІ ця помили? У в’ику ЧИ в мирні будні. Однак у
ла, квіти, щасливийка 5пРиимапься особливо трагічно; сонце довко- 

Дуже сміх мирна праця і — вибух»
озивались іоРЄн ^алишеїі*0"' “ Апв потрібна, щоб на
™"я ?•“’»>=.

Н.₽3но^перХ^ап?д^оздГпауПаЛ. А. "ЗАПОРОЖЦЕМ. КОМ’Н"ИРОМ 'НН<-

Ал.а с1Рах е> Де ви бачили,
ж ,акі самі живі люди, як і 

•сь Іша справа, що цей страх, чи 
краще сказати неспокій — осмис- 
ХИкИ- -МИ спе4'алісти, знаємо 
8ВІДКИ І як може виникнути не- 
!тп«пКа' ТОМУ зазАалвг'Дь пере, 
втраховуємось. Однак ці ЗНан- 

не дають нам права бути спо
кійними й байдужими. У нас так 
кажуть: якщо сапер заспокоївся, 
ТО йому треба кидати роботу. Бо 
Ц«^ швидше всього не служба, а 
робота, майже щоденна тяжка 
робота.

Я.к 8И 84 Для себе вибрали!“1КОЛИ про це не мріяв. Дехто Думає, іцо це в мене зі служби строково’. Теж ні. служив я В тап- ВІЙСЬКах. Відслужив, повер- *У»СЯД° мирного життя. Працював на <Червоній зірці», на будівництві електромонтажником. А в СІМ«Єсятих Військкомат покликав на перепідготовку, «з партизанів — знаєте, кажуть? Тоді й відбулась розмова з командиром Валентином Петровичем Са- марцевим зараз він уже у відставці, але працює начальником Цивільної оборони на швейній фабриці...
— Як же агітував командир на 

?аку небезпечну службу!
— Хочете почути; необхідністю 

бути корисним людям, знищити 
ту чорну смерть, яка десь так 
підступно чигає на людей ось уже 
понад сорокаріччя... Високих слів
не говорилось — вони зрозумілі 
самі собою. Я знав, що для мене 
ще роботи вистачить. Що не буду 
Сидіти без діла. Тому й погодився.

— Леоніде Андрійовичу, ось ви 
«же кілька разів наголошуєте: 
робота, робота... Але ж ви—вій
ськовослужбовець. Є фізична під
готовка, політична, стройова і т. д. 
Маєте й ви цілий підрозділ сол
дат...

— Життя за всіма військовими
статутними правилами — це так. 
Але, на жаль, часу для справжніх 
стройових занять, фізичної підго
товки вдосталь маємо лише взим
ку. А ось зійде тільки сніг з по
лів, виїдуть агрегати в степ і — 
чекай сигналів. Від початку весня
но-польових робіт до грудня прак
тично щодня вирушаємо в дорогу.

— Коли не знаєш вашої служ
би, то важко повірити. Так багато 
вибухової різної зброї знаходи
ться на полях!

— До того ж наш підрозділ об
слуговує лише п’ять районів на
вколо обласного центру... На во
дія навантаження велике.

— Найпам’ятжші дні своєї служ
би й роботи за останні роки!

— Це коли кашкет на голові 
сам піднімається?

— Можна й так.
— Довго перераховувати. Най

яскравіші випадки згадаю. У 1985 
році на території Пацаєвського 
мікрорайону будівельники натра
пили на міни. їх там виявилось 
немало-небагато 210 штук 82-мілі- 
метрових першого разу, а згодом 
ще 106. Радянські міни. Видно, 
мінометна батарея стояла на то
му місці, а потім присипалось усе, 
Притрусилось землею... Ще, па- 
м ятаю, жаху на жителів цент
ральної частини обласного центру 
три роки тому навели понад ві- 
сімдесятків 76-міліметрових снаря
дів, теж відкопані будівельниками 
поблизу перехрестя вулиць Кро- 
пивницького й Шевченка. Або й 
недавній приклад: торік у листо
паді на вулиці Сиваській (поблизу 
заводу залізобетонних виробів) 
знайдено було десятки мін, сна
рядів....

— Легко сказати: а потім ці боє
припаси знищуємо...

— Так, на практиці це відпові- 
дальніше. Сапери оснащені спе
ціальною технікою для транспор
тування легковибухових речовин, 
подушкою з піску... Знешкоджує
мо боєприпаси в степу далеко 
від населених пунктів, здебільшо
го в яругах, щоб осколки не роз
літались (для прикладу: 152-мілі- 
метровий снаряд при вибухові 
розкидає осколки в радіусі понад 
один кілометр).

— Мабуть, найнебезпечніше, ко
ли на міну чи заржавілу гранату 
натрапляють діти.— Дітей завжди тягне до незвіданого. Вони самі прагнуть відкривати невідоме для себе, не завжди відаючи, що там захована небезпека. Іноді ми навіть зриваємо боєприпаси у присутності дітей на безпечнії! відстані, аби вони переконались — з таким жартувати не можна. Щороку профілактичну роботу проводимо з піонерами, перевіряємо вибірково територію довкруг літніх піонерських таборів, роз’яснюємо начальникам таборів... Але всього передбачити неможли- 

во. 1 вересня 1987 року трьом учням Кіровоградської десятирічки № 10 (селище нове) запам’ятається на все життя. Ще до початку першого дня занять у школі один із семикласників знайшов мінометну міну поблизу села Вільного, перенесли її до посадки, цоблнжче до селища, до залізничної дороги. А першого вересня набралися рішучості. Під вечір розпалили багаття, вкинули туди міну й розбіглись. Детонатор, як згодом виявилось, виприснув, щось клацнуло, і хлопці вирішили, що небезпека минула. Підбігли до місця вибуху, один боязко попробував поворушити детонатором, один заховався за дерево... І тут тільки пролунав справжній вибух. Двох поранило, одного з них серйозно — лежав у лікарні.
— Дорослі, думаю, такими «пус

тощами» не займаються!
— Якби ж тої Уявіть собі такий 

випадок. Виорав механізатор сна
ряд у полі чи міну. І замість того, 
аби повідомити про це саперів, 

вирішує знищити небезпеку сам. 
Але не як-небудь, а з видумкою. 
Відриває рукав від старої куфай
ки, ховає в рукав снаряд, обли
ває шмат одежини соляркою, під
палює і — навтьоки. Іноді ці тро
хи сміховинні забави обертаються 
зойками.

— Леоніде Андрійовичу, на 
скільки років для вас ще виста
чить роботи! Тобто хочу запитати, 
чи є такий строк для боєприпасів, 
коли вони виходять з ладу!

— Німецькі снаряди в алюмі
нієвих корпусах зберігаються дов
го... А взагалі ніякого строку пе

редбачити не можна. Особливо 
для тих снарядів, які глибоко 
вгрузли в землю й не вибухнули. 
По-перше, високоякісна сталь 
довго зберігатиме небезпеку, по- 
друге — на великій глибині до
ступу повітря нема. Тротил же 
(вибухова речовина) в безповіт
ряному середовищі не розши
рюється, тобто зберігає свої ви
бухові властивості. Буває, що від
копуємо снаряди, а на них навіть 
фарба збереглася.

— Отож усім слід знати, хлоп
чикам особливо, що будь-який 
знайдений снаряд, міна, граната 
таять у собі непередбачене. То
му й хочу, щоб ви дали пораду 
тим, хто натрапить на таку «шту
ку».

— Насамперед, не намагатись 
довідатись самому — що, і як, і 

ВІТЧИЗНА

для чого? залишити когось із лю
дей, щоб оберігав спокій цій 
«штуці», а самому негайно пові
домити або в сільську Раду на
родних депутатів, або в міліцію. 
А там вже передадуть про це до 
військкомату і викличуть нас, са
перів.

— Напередодні Дня Радянської 
Армії й Військово-Морського 
Флоту дозвольте привітати вас і 
всіх саперів зі святом! І побажа
ти — безробіття.

— Дякую.
Вів розмову В. 5ОНДАР.

Це наша пам’ять
Війна без жертв не обходиться. Десятки по

леглих й Афганістані наших воїнів уже похо
ронено з різних куточках нашої області. На
став час, коли потрібно їх згадати, залишити в 
пам’яті такими, якими вони були.

Сьогодні вже не потрібно розробляти якийсь 
великий сценарій, просто пробудитися від за
стою і робити цю справу, як роблять її в се
редній школі № 6 селища Знам’янки.

З 1987 році подзвонили із Знам’янського 
військкомату, що приїдуть вручати нагороди 
колишнім воїнам-інтернаціоналістам. Директор 
школи А. А. Шендриков тільки встиг зібрати 
старшокласників. Коли прибули до клубу, то 
побачили близьких і рідних випускника своєї 
школи Валерія Григоровича Козіна, багато 
односельчан. В президію запросили воінів-ін- 
тернаціоналістіа і батьків В. Г. Козіна. Орден 
«Червона зірка» було вручено воїну посмерт
но, вручено його батькам.

Валерій народився 19 травня 1964 року в 
сім’ї залізничників в селищі Знам’янка. Він був 
хорошим учнем, вчився добре. А мрія була 
одна в нього — стати військовим.

Після закінчення Омського військового учи
лища лейтенант В. Г. Козін виконував свій ін
тернаціональний обов’язок на території Афга
ністану. В одному із боїв проти душманів ко
муніст В. Г. Козін пішов першим на бойове 
завдання. Смерть обірвала його життя. 11 черв
ня 1987 року перестало битись серце воїна. 
А 22 червня з В. Козіним прощалося все насе
лення Знам’янки, його поховали на міському 
кладовищі.

Тоді, в клубі несподівано піднявся один 
учень і попросив в президії слова.

— Пропоную усім учням на наші зароблені 
гроші в колгоспі встановити пам’ятник Вале
рію Козіну в нашій школі.

«За» були всі присутні в клубі.«від вдячного АФГАНСЬКОГО НАРОДУ»
З подвійним почуттям 

летіла Оля в Ташкент, де 
повинен був проходити Все
союзний зліт медиків-інтер- 
націоналістів. З одного бо
ку — радість зустрічі і спіл
кування зі своїми колишні
ми співробітниками і коле
гами по роботі в Кабуль
ському госпіталі в 1982 — 
1984 роках, а з другого — 
гіркота спогадів про пока
лічених воїнів у війні з душ
манами.

Згадалися нічні чергу
вання, сповнені стогонів, 
криків хлопців, які біжать в 
атаку, їхні розпачливі ви
гуки «мамо!».

Більше двохсот лікарів, 
молодших і середніх ме
дичних працівників, серед 
яких і представник Кірово
градської області старша 
медична сестра хірургічно

го відділення обласного 
госпіталю для інвалідів Віт
чизняної війни, комуніст 
О. Охота, обговорювали на 
зльоті цілий ряд злободен
них проблем. Це, насампе
ред, забезпечення колиш
ніх воїнів-інтернаціоналіс- 
тів роботою, житлом, на
дання повноцінної спеціа
лізованої медичної допо
моги, проведення якісної 
диспансеризації, виготов
лення сучасних протезіа.

На зльоті обговорювала
ся проблема соціального 
статусу медиків-інтернаціо- 
налістів. Медики ставили 
питання про те, щоб гідно 
були відзначені ті, хто чес
но працював в Афганістані.

У прийнятій на зльоті ре
золюції підкреслювалося, 
що медична допомога ін
шому народові — одна з 
славних і давніх традицій 
вітчизняної медицини.

За дорученням уряду 
Республіки Афганістан ме^ 
димній сестрі О. Ф- Охоті 

була вручена медаль «Від 
вдячного афганського наро
ду». Це вже третя афган
ська нагорода Олі.

Приїхавши з Ташкенту, 
О, Охота поділилася вра
женнями зі своїми колега
ми по роботі. Адже есе це 
їм близьке, бо і зараз до
помагають тим, хто воював 
у минулих війнах.

А. БОНФЕЛЬД, 
начмедчастини облас
ного госпіталю інвалі
дів війни.

В ГОСТІ 
ДО ШЕФІВ

Кожного року Кірово
градська восьмирічна шко
ла № 7 відзначає 23 люто
го — День Радянської Ар
мії і Військово-Морського 
Флоту — по-особливому. 
Кількома автобусами їдуть 
учні у підшефну військову 
частину, щоб рапортувати 
воїнам про свої успіхи з

Пам’ять — її потрібно берегти, примножу
вати і передавати із покоління в покоління. 
На ній ми виховуємося. У неї вчимося.

От що мені подумалося. Мабуть, варто в 
газеті відкрити рубрику (яку — нехай поду
мають усі), де б згадали усіх воїнів-інтерна- 
ціоналістів, згадати їх поіменно, а потім надру
кувати буклет чи невеличку книжечку з їх 
портретами. Це наше сьогодення. Це наша 
пам’ять. Це наша історія. Що ми про це знає
мо? А говоримо про патріотичне виховання? 
Де воно? Як його відродити? Треба подумати 
над цим усім нам: і робітникам, і студентам, і 
журналістам.

Ось тоді з’являться вулиці, школи, знаки, 
дільниці на заводах, поля в колгоспах, що но
ситимуть імена зоїнів-інтернаціоналістів. Вони 
того варті.

Л. ПАПЧЕНКО, 
ооїи-інтернаціоналіст.

навчанні та громадських 
справах.

Ще заздалегідь у школі 
йде кропітка підготовка до 
цієї поїздки. їхати хочуть 
усі, та не всім випаде така 
честь. Право' на поїздку 
треба заслужити відмінним 
навчанням і поведінкою, 
активною роботою у гро
мадському житті.

У ці передсвяткові дні 
клопотів у директора шко
ли А. 1. Полунотоі, у всіх 
учителів та учнів вистачає, 
аби все було гаразд. Адже 
в гості до шефів учні пове
зуть не тільки подарунки і 
рапорти, а також і святко
вий концерт, який буде 
проходити разом з воїнами 
військової підшефної час
тини. Під час відвідин ше
фи познайомлять учнів 
школи з бойовим ШЛЯХОМ ' 
військовими традиціями час
тини, З буднями « ЖИТТЯМ 

солдатів.
А якою смачною вияв

ляється солдатська каша 5 

найсолодший компот, яким 
воїни почастують учнів 
школи у своїй їдальні. Вдо
ма жодна мати не приготує 
їм такого доброго обіду.

Піднесено збуджені по
вернуться діти додому.

Тоді а школі чекатимуть 
травня, щоб разом з шефа
ми традиційно, ось уже 
більше двадцяти п’яти ро
ків, святкувати День Пере
моги. В цей день всі учні 
школи, разом з шефами- 
воїнами при розгорнутих 
військовому прапорі і пра
порі школи, під звуки піо
нерського горну і барабан
ний бій (а також під звуки 
військового оркестру) пі
дуть до фортечних валів на 
меморіальне військове кла
довище.

Це вже традиція. Добра 
традиція.

Д. ЧИ61СОВ, 
ветеран великої Віт
чизняної війни, член 
обллітоб’єднаннй.

От що мені 
подумалося. Мабуть, 
варто в газеті 
відкрити рубрику 
(яку — нехай 
подумають усі), де б 
згадали усіх воїнів* 
інтернаціоналістів, 
згадати їх поіменно, 
а потім надрукувати 
буклет чи невеличку 
книжечку з їх 
портретами. Це наше 
сьогодення. Це наша 
пам'ять. Це наша 
історія»

«молодий
КОМУНАР»
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ДО і?
5 СТАРШІ

Ну ось по темі 
«Технічна 
естетика» 
що я можу їм 
розповісти?
Про дизайн?
Даруйте, 
ви бували 
на наших 
підприємствах 
громадського 
харчування 
з масивними 
каструлями 
5 допотопними 
плитами?

Чим загрожує людству безду
ховність! Аморальністю! Низькою 
культурою! А можливо нічого і 
не зміниться в нас самих, коли ми 
не знатимемо Ван Гога і Пікассо, 
Березовського і Моцарта, Ремар
ка і Сосюру. Просто собі жити
мемо (чи Існуватимемо!).

Може справді не треба усім 
обов'язково мати середню освіту, 
не треба до всіх підходити з од
наковою міркою, може, справді, 
не всім потрібен Пушкін! Не хо
чуть вчитися — нехай працюють; 
на будівництві, транспорті, слю
сарюють, токарюють. Країні по
трібні робочі руки. Звести буди
нок можна і без Пушкіна! Можна. 
Та чи можна жити в цьому будин
ку без Пушкіна, Шевченка, Тол- 
стого, Чайковського! А ті, хто зво
дить будинки, теж живуть не на 
вулиці

Отже, як бути і як жити! Що 
думає наша молодь! Як уявляє 
своє майбутнє життя: з Пушкіним 
чи без! Такою була тема розмови 
нашого позаштатного кореспон
дента з учнями і викладачами де
яких СПТУ м. Кіровограда.

Питання до вас, наші читачі. 
Давайте подискутуємо, поспере
чаємося. Істина народжується са
ме так.

1. НЕБЕЗПЕЧНИЙ
СИНДРОМ
— 1 саме тому, —- рішуче гово

рить викладач українсько? мови 1 
літератури Кіровоградського
СПТУ N2 2 імені Героя Радянсько
го Союзу О. С. Єгорова Л. М. 
Лисюк, — скорочення годин на 
викладання мови, літератури, 
естетики я вважаю величезним 
злом! Про кого ми дбаємо? Про 
що? Майбутнє наших дітей і вну
ків? У нашої молоді нерідко від
сутня людяність, сердечність, со
вість, то хіба не література, етика 
повинні їх повернути! У нас є 
курси, на яких обсяг викладання 
українсько? і російської літерату
ри — всього 49 годин на рік.

— На третьому курсі, напри
клад, — втручається до розмови 
викладач російської мови і літе
ратури того ж навчального закла
ду Л. В. Євладенко, — на сучас
ну російську літературу відведе
но 16 годин. Спробуй за цей час 
розказати дітям лише про те, що 
останнім часом прийшло до нас. 
Тобто, «твори із шухляди письмо
вого столу». Говорити, що всі ДІ
ТИ однаковою мірою цікавляться 
літературою і мистецтвом, — бра
ти гріх на душу. Більшості все- 
одно хто: Шевченко, Леся Україн
ка... Але є й такі, що зустрічають 
мене питанням: де дістати Ліну 
Костенко або «Третю роту» В. Со- 
сюри.

— На жаль, більшість наших 
вихованців, — говорить викладач 
українсько? мови і літератури 

СПТУ N2 2 С. В. Ткаченко, — не 
вміє читати книжок і зовсім не ці
кавиться ними. Якось треба було, 
щоб учні вивчили два вірші. До
велося підключити майстра ви
робничого навчання. Він при
йшов і сказав: «Так, хлопці, хто 
не вивчить, стипендії не одер
жить». І ви знаєте — всі вивчили.

— А ви знаєте, все йде від 
батьків. Це вони певні, що своєму 
чаду не потрібно знати зайве. 
Нехай вивчиться на кондитера, 
кухаря, будівельника, заробляти
ме хороші гроші, а без Пушкіна 
якось проживе! — це вже гово
рить завідуюча навчальною части

ною Кіровоградського СПТУ № 15 
Т. М. Бахтіна.

До розмови з Тетяною Мико
лаївною ми повернемося трохи 
згодом, а зараз завітаємо в ауди
торію СПТУ № 15, де після занять 
залишилось кілька хлопців та дів
чат з групи № 25 (майбутні кон
дитери).

2. ТІЛЬКИ
НЕ «РОБОТЯГА»!

Ольга ВАСИЛОВА. Що таке ін
телігентність? На мою думку, це хо
роше ставлення до людей і лю
бов до своєї справи.

Алла ПАСТУШЕНКО. Інтелігент
на людина повинна бути освіче
ною. Я маю на увазі не вищу ос- 
віту. Вона не обов’язкова. А зна
ти свою культуру, свою історію 
обов’язково. Розумітися на жи
вописі, музиці...

КОР.: Яку музику ви любите!
Сергій СОЛОВЙОВ. Рок. Там 

все зрозуміло!
КОР.: А що тобі незрозуміло у 

Чайковського!
С. С. Не знаю. Я люблю рок- 

музику.
Ольга ВАСИЛОВА. А я не ро

зумію, як це можна любити! Ні.

Мені до душі лірична музика. 
Чайковський, Бетховен.

КОР.: Вважаєте ви себе освіче
ними людьми!

Сергій ГРОНДА. Ми багато 
мислимо. Освічена людина — це 
людина мисляча.

КОР.: А що ти думаєш про на
шу історію!

С. Г. Добре, що нам розпові
дають правду. Про сталінські 
репресії, про голод на Україні. 
Без правди хіба можна жити?

КОР.: Тоді ще одне питання...
Сергій ГРОНДА. Хочете пере

свідчитися в нашій духовності чи 
бездуховності?

{ПОЛЕМІЧНІ НОТАТКИ!

КОР.: Якоюсь мірою. Але ска
жіть, ідеали у вас є!

Анжела БУЗОВА. Ні.
Алла ПАСТУШЕНКО. Мені важ

ко відповісти на це питання. Ма
буть, немає.

Сергій ГРОНДА. А у вас?

3. ПРИВЧИТИ 
ДУМАТИ 
чи вчити мислити

Я відповіла Сергію Гронді. У 
мого покоління ідеали є. Хоч як 
важко їх сьогодні відстоювати. 
Нам потрібен час, щоб відділити 
праведне від грішного. Але за
мислимося над іншим. Чи можуть 
люди прожити без ідеалів? Чому 
всі присутні в аудиторії так одно
стайно відповіли, що у них немає 
ідеалів? Потрібно більше духов
ності.

— Ви знаєте, — замислилася 
Тетяна Миколаївна, — я думала, 
ви братимете ширше. Чому тіль
ки гуманітарні науки вас турбу
ють? А алгебра їм потрібна, як ви 
вважаєте?

— Потрібна, але не в тому ро
зумінні, як сьогодні вона викла
дається в школах і СПТУ. В голо

ви дітей часто вбиваються дифе
ренціали, інтеграли, а логічному 

мисленню їх не вчать.
— Але ж зараз йдеться про те 

щоб училища зробити професій 
ними без всіляких там етики й 
естетики, без математики і літе- * 
ратури.

Тобто зробити людину при
датком до верстата?

Якщо ми відмовимось від за
гальноосвітніх предметів, вважає 
Тетяна Миколаївна, ми просто 
перетворимо дітей, тобто майбут
ніх робітників, у професійних кре
тинів.

— А відносно духовності, то ви 

не зовсім справедливі до дівчат і 
хлопців, з якими роз/ловляли, — 
сказала Тетяна Миколаївна. — Я 
вам зараз розповім. Б одній гру
пі йшов урок літератури. Вивчали 
твір І. С. Тургенева «Батьки і ді
ти». Пам’ятаєте, там в заключно- 
му епізоді старі батьки приходять 
на могилу сина. Викладач прийшла 
в клас з букетом ромашок. «Ска
жіть, — запитала, — навіщо я при
несла квіти?». Одна дівчина чи 
юнак, не пам’ятаю, відповіли: ц® 
квіти на могилу Євгена Базарова. 
«А тепер напишіть, які квіти при
несли б на могилу Базарова ви». 
І знаєте, всі написали прекрасні 
твори... Над деякими навіть пла
кати хотілося! Діти чуйні. До них 
достукатися треба. Нас просто 
ставлять в жорсткі рамки. Вбиває
мо їм в голову не те, що треба. 
Ну ось по темі «Технічна естети
ка», що я можу їм розповісти? 
Про дизайн? Даруйте, ви бували 
на наших підприємствах громад
ського харчування з масивними 
каструлями і допотопними плита- 
ми? Чи по темі «Сучасний робіт
ничий клас»... Я їм 12 років роз
повідаю про метод Злобіна!

В. ЛЕВОЧКО.

ЗА ЛОГІКОЮ І БЕЗ

Для чого вступають 
до ПТУ? Коли 
ідеально, то для того, 
аби здобути 
робітничу професію, 
а відтак — стати 
кваліфікованим 
робітником.
За логікою, кожне 
базове підприємство 
має бути кревно 
зацікавлене в тому, 
щоб мати таких 
спеціалістів. Але,,,

Кіровоградське СПТУ № 8 готує майстрів 
сільського будівництва. Конче потрібних май
стрів. Якою ж логікою керуються деякі під
приємства, ставлячись до майбутньої робітни
чої зміни, м’яко кажучи, дивно. Так, у ПМК-1 
(В. Г. Авраменко), «Иіровоградрайагробуді» 
(А. І. Попов), ПМК-304 (П. С. Шиян) учнів учили
ща (замість вдосконалення своєї професійної 
майстерності під час виробничої практики) мо
жуть змусити копати траншеї, ями, підмітати 
подвір’я чи виробничу дільницю, займатися бла
гоустроєм території тощо. А якщо і дадуть 
справжнє робоче місце учневі, то все одно він 
часто змушений байдикувати через відсутність 
інструментів чи будматеріалів. От і отримують 
майбутні робітники копійки за свою роботу, 
або й зовсім вона їм не оплачується.

То чи захоче молодь там працювати, коли 
уваги — нуль? Більшість учнів наставників не 
мають, практично не проходять посвячення мо
лоді в робітничі професії. Ось таке закріплення 
робітничої зміни на підприємстві! А з перехо
дом на госпрозрахунок і самофінансування стан 
справ те погіршився. Так нові методи господа
рювання через недбайливих керівників стають 
палицею в колесах для підготовки кадрів в учи
лищах. „

І тим більше, вимальовується їхня байдужість 
до майбутньої зміни на фоні зацікавленості у 
кваліфікованих робітниках підприємств інших. 
Це __ «Кіровоградсільбудіидустрія». завод «Ке

рамік». трест «Шляхбуд» (керівники І. Ф. Кар
дані, І. Г. Садовниченко, Б. П. Кучер). Тут май
бутні будівельники під час практики опанову
ють ті спеціальності, яких їх навчають. 1 за 
свою працю отримують не копійки. Тому й не 
дивно, що після закінчення навчального закла
ду молоді Із задоволенням йдуть на ці підпри
ємства І стають повноправними робітниками. В 
цих колективах встановилися традиційні посвя
чення в робітники, свята одержання першої 
зарплати. За кожним молодим робітником за
кріплюється наставник, юнаки урочисто про
воджаються в лави Збройних Сил, кожному вру
чається сувенір чи подарунок. А після закін
чення служби в армії вони знову повертаються 
на свої робочі місця. Все це спрямоване саме 
на закріплення робітничих кадрів. А тому — і 

віддача є: молодь намагається працювати краще.
Ось так за логікою.
І все ж — як зробити, щоб прикладів, наве

дених першими, не було? Хто повинен скоор
ВІД РЕДАКЦІЇ: Ми зателефонували в СПТУ № 8 з надією, що, може, хоч одне з названих 

підприємств, які байдуже ставилися до майбутніх робітників, змінили свою позицію.
— Усе по-старому, — відповіла заступник директора училища з навчально-виробничої 

роботи Г. П. Клюй. — Окрім того, назву вам ще декілька підприємств, які протягом 3—5 мі
сяців не виплачують нашим учням стипендії: Новоукраінська ПМК-135, Олександрійський 
райагробуд, Долинська МПМК, Новомиргородськз МПМК.

Зрештою, це біда не тільки СОТУ № 8 м. Кіровограда. І випадки такі — мало не с кож
ному училищі області. А тому «Молодий комунар» бере під контроль це питання. Звер
таємося до вас, учні СПТУ: якщо у вас ця ж проблема з проходженням практики чи випла
тою стипендії, сповіщайте редакцію дзвінками (2-59-82) чи листами.

динувати роботу і допомогти училищу не мати 
плачевних випадків, коли замість професії 
муляра-штукатура, лицювальника-плиточника, 
монтажника, столяра, слюсаря учнів вчать ли
ше рити траншеї?

Мабуть, варто про це подумати керівництву 
облагробуду — саме у його відомство переве
дено училище. Воно повинно подати ефективну 
допомогу в розв’язанні проблем координації 
зв’язків навчального закладу з базовими гос
подарствами та створенні необхідної матері
ально-технічної бази. І це буде запорукою під
готовки висококваліфікованих спеціалістів, 
яких чекає наше народне господарство.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
громадський кореспондент.

м. Кіровоград.

МАЙСТРОВІ НА
«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

18 лютого 1989 року

0 Денільна днів — 1 
принесена з магазину 
глорнва зів’яла. Щоб та- 
ного не було, зробіть не
великий ящик І зберігай
те моркву в ньому V во
логому пісну,

0 Вовняні шкарпетки 
в гумових чоботях рвуть
ся дуже швидко. Тому, 
хто часто ходить в тако
му взутті, згодиться така 
порада: з старих вовня
них шнарпеток (або свет 

ра, кофти) вирізають під- 
слідкини і пришивають 
Гх з внутрішнього бону 
до капронових шкарпе
ток. Виходить тепло І 
міцненько.

д, Не біда, коли під 
руками при ремонті елек
тропроводки немає ізо 
ляційної стрічки. Обмо
тайте провід стрічкою з 
поліетиленової плівни, 
розплавте її вогнем сір

ника і розігрітою масою 
заізолюйте з’єднання.

д, Щоб при свердлінні 
дрібних деталей з листо
вого матеріалу вони не 
прокручувалися, під них 
варто підкласти наждач
ний папір.

0, Непотрібна пластма
сова іграшка може зго
дитися для підставки для 
дитячих зубних щіточок. 
Зачіпляють іграшку на 
вбиті в стіну цвяхи.

01 Як зробити, щоб усі 
складки на шторах були 
однакові? Досить просто. 
Треба гачки карнизу 
зв’язати між собою міц
ною ниткою так, щоб усі 
вони були на одинаковій 
відстані. Варто потягну
ти за перший гачок І 
штора розсувається, ут
ворюючи однаковісінькі 
складки.

Якщо ви хочете зав
жди мати під руками не

великий запас цементу, 
то зразу після покупки 
запануйте паперовий мі
шок з цементом в полі
етиленовий мішок чи за
горніть його плівкою. Так 
цемент можна зберігати 
нільна років.
о Дерев’яна прищіп 
на, наклеєна на виутріш 
ню сторону дверцят ку
хонної шафи, може ста
ти зручною прихваткою 
для паперу., салфеток то 
що..



й г ГаеРС:І°' ЩО взагалі нічого подібного не
СЯ через непорозуміння... Ясно, цьому ні- 

«='Р , але родичі все одно' розказували так.

ФАЗІЛЬ ІСКДНДЕР

Г.Ср 02 р 
стані. Т; 
це неправда. і 
питають, чол у 
диткнч, со::н 
дитані: немз й
ють людям крі

А

разом з Таїсою 
котра

Ні, слідів нелікарського

ЗНАЮ, знаю цю Таїсу, як не 
W знати, іо міліція ходила, 

випитували, як приватні детекти
ви, а тепер ви. Краще б злочинців 
ловили.

Я подала лікареві Олександрій
ської районної лікарні 3. М, Ро
маненко листа, який привів мене 
до неї.

— Не хочу Й .ДИВИТИСЯ. Ми по
винні тгких людей оберігати, а 
не читати плітки.

Автор же листа до редакції 
назпани — ш.о від таких 

людей слід оберігати суспільство. 
Треба, аби всі знали, всі в газеті 
прочитали, що...

«Зінченко Таїса працює секре
таркою в районній міліції. Мріє 
вступити на юридичний факуль
тет. Хіба мс:ке тг'та людина ста
ти юристом» Ян вена зможе захи
щати майбутнє щасливе дитин
ство! Таїса г? ..:а а районній 
лікарні м. Олс зії дпнечку і 
відцуралася с'д рідної ди-
ти:ш, не хогїпа гоДузати і ділити
ся на CGOG р'дие маля..Таїса з хо
рошо; с’м’і. Мама працює в г.і- 
кзрн; медсестре а тато на вуг- 

'ь є; у::^.з в Афгані-
їса І бз.'Г і.и гегорять, що 

иог.м односельці 
гл: не взяли своєї 
П'ДПЗВ?ДГ!ЗТЬ, що 
не С г о і погрожу- 

л‘кальною відпо- 
.е в МІЛІЦІЇ все

шито-нрито, оскільки 
Таїса там працює. Яи на це ди
виться колектив районної міліції! 
Чому не зупинять молодої неавто
ритетної мами?

б свідки, які 
лежали з лікарні. € жінка, 
году вал з її маля.

Я хотіла б, щоб зупинити 
матерів-зозуль, як Зінченко 
Хам вони замисляться над 
вчинком. У дитбудинках і 
жих людей ніхто не замінить ма
теринської ласки. Нема закону, 
щоб такі зозулі забирали дітей 
не за бажанням, але є людська 
совість і гідність. Я прошу вас 
опублікувати цього листа, хай лю
ди розцінять цей вчинок...».

— Так, Таїса дитину залишила. 
А що їй робити? Вона незаміжня, 
дитинс5і|£едоношена з каліцтвами, 
можна взагалі вважати її пізнім 
«икиднем. В деяких країнах 
них взагалі одразу знищують, 
Зі^^Михайлівна Романенко з 
и.^Вза потрібне вести цю роз
мову в присутності головлікаря 
Павла Олексійовича Роженце
ва, — Чому були передчасні по
логи? Стрес, наприклад. Думаєте, 
легко було їй ходити так на ро
боту? Вона ж вагітність прихову
вала. Ні, слідів нелікарського 
втручання не було. У Таїси був 
токсикоз, жахлива анемія, низь
кий гемоглобін, мало еритроцитів 
У крові. Дитина народилася ва
гою 830 чи 870 грамів, строк мен
ше 28 тижнів. Таких дітей з ріж
ка годують... У жіночій консуль
тації на обліку вона не стояла. 
■Лежала у нас після цього днів 
п'ять...

Для стислості я звела мову 
3. М. Романенко в суцільний мо
нолог. Насправді бесіда склада
лася з моїх частих запитань, від
повіді були коротшими від них і 
неохочими. Головлікар більше 
мовчав>, від суто медичної інфор
мації утримувався, а підкреслив 
моральний бік справи:

— Бувають ситуації, що 
мальна дівчина потрапила в 
Не становище, нащо ж їй 
перекреслювати?

Де зараз те дитя?
— Його нема, — відповіла Зоя 

Михайлівна.
Зовсім нема? Померло?

*— Так Легенева патологія...
■Лише професійний 

3мУсив мене до останнього 
Литания:

*'*' Коли це сталося?
17 Зараз подзвоню, — Зоя Ми- 

^л.'вна побула за межами кабі
ну кілька хвилин і назвала дату, 

свідчила: немовля прожило 
Дніа. — Таїса, між іншим, дзво- 

ила після того. Думаю, що якби 
А.ИТина жила, зона б її забрала. А 

' з погонами, ходили в лікар- 
.?От*ли 6 знати, треба було 

Ф’ЦІЙНО звернутися...
САи>*їПНики начальника Олек- 
^^ійського РВВС В. І. Довжен- 

0 та Ю. П. Федоренко, теж, як

нор- 
склад- 
життя

обов’язок
за-

бачили 
бар’с- 

Ні з 
По- 
ле
про

і мої недавні співрозмовники-лі- 
карі, почувалися не дуже зручно, 
однак для них не треба було на
відних питань.

— Колектив у нас, самі знаєте, 
в основному чоловічий, ми не ду
же що помічали. Та й 
Таїсу як: вона сидить за 
ром — тільки голову видно, 
ким на відвертість не йшла, 
тім, чуємо, хворіє, в лікарні 
жить. А далі поповзли чутки 
дитину. Одні кажуть — відмови
лася, інші — що мертва народи
лася. Через те ми досі й не роз
биралися — якщо справді помер
ла, навіщо людину травмувати, 
що тут зробиш...

— І у лікарні мені щойно ска
зали, що померла...

— Богданов, наш секретар ком
сомольської організації, ходив у 
лікарню, але нічого толком не 
взнав. Давай документ, кажуть. 
Звичгйиз, треба було б йому під- 
гстугати папір із запитом, ми це 
зробимо.

Все поки сходилося, і я.

таких 
Таїса. 
своїм 
в чу-

розмовляючи з Валентином 
новичем та Юрієм Петровичем, 
одночасно підбирала якомога 
обережніші слова для майбут
ньої розмови з Таїсою...

— Із Таїсиного села мені дзво
нила голова сільради, — продов
жив Юрій Петрович. — Каже, лю
ди скаржаться на Таїсину матір: 
вона за розмови про дитину 
ображає людей, звинувачує в на
клепі. А в селі, говорять, місцеві 
жительки бачили її і в гінекології, 
і з родильному відділенні. А вза
галі ми випадково дізналися, що 
вона а такому становищі. Тут одна 
залишила новонародженого в лі
сі, наш співробітник, шукаючи и, 
перевіряв по лікарнях списки ва-
•.... . : г. чігииій иатоапив на на-гітних і в міській натрапив на 

шу Таїсу...
Уже не все співпадало, та 

там здогади, 
лікарняний листок.

Бухгалтер Л. О. Нестеренко по
казала виписаний на три дні бю
летень із діагнозом «гостра рес- 
піраторна вірусна інфекція» «по
рожні клітинки в табелі більш як 
за півтора місяця. В день мого 
приїзду минув майже місяць з 
часу Таїсиноі появи на роботі піс- 
ля довгої відсутності.

Довготерпіння Ж у Таїсиного 
начальства! І той триденним лі
карняний вона представила аж 
через 20 днів після його закрит- 
тя — і НІЧОГО.

що
І, коли повинен бути

— Ходила я з цим табелем до 
начальника, — каже бухгалтер,— 
питала, що ставити, г.рогул? Став
те прогул, відповідає. А ми ж 
знаємо, що вона в родильному 
лежала. Дзвонили. Вона, правда, 
каже, що в хірургії чи терапії, те
лефони, мовляв, паралельні. Ска
зали, не буде документів — на 
профгрупі розберемо.

— Жаліли ми її, коли помітили, 
що вагітна, — сумовито сказала 
профгрупорг Л. С. Лавриненко, — 
і коли почули, що дитина нежи
ва. А коли стали говорити, що по
кинула, звичайно, вже по-іншому 
дивилися... А за лікарняний ска
же: «Принесу після обіду», та й 
до сьогодні.

Знову проставила в блокноті 
знаки запитання: чому нема лі
карняного? Адже він мав бути і 
при патологічних родах...

— Не даю лікарняний?
мить, так треба! — Таїса дивила
ся на мене неприязно. — Я візь
му відпустку на ті дні за свій ра
хунок. На місяць.
•— А решту днів?
— А чого це вас так цікавить?
Я подала листа. Читала довго й 

незворушно:
— Я заперечую, що кинула ди

тину. Дитина народилася в строк 
28 тижнів з каліцтвами. Мені її 
не показували, годувати не дава
ли, вагу не сказали. Я хворіла

Зна-

мене, сказали, дитина 
набирає. Подзвонила —

— поспішила запере-
— не думаю, що мене 
чи не надали допомо- 
щоках у неї покотили-
— Мені важко про це 
і важко, коли в душу 
знаю, що цього листа

Виписали 
вагу хай 
сказали, померла. Я ховати відмо
вилася. І лікарняного не вимагала!

— Так вам просто зобов’язані 
були його видати без усяких про
хань. А чому передчасні пологи, 
каліцтва, вам не пояснили? Може, 
дитину травмували при родах?

— Ні-ні, 
чити Таїса, 
залікували 
гу... — По 
ся сльози, 
згадувати, 
лізуть... Я 
написали з міліції, у мене гут є 
вороги. А на юридичний усе од
но вступатиму, так і знайте!

Прощаючись із Таїсою, я ніяк 
не думала, що зустрінуся з нею 
знову через якихось годину-дві. 
Тим більше не думала, що на цю 
другу зустріч не йтиму, як на пер
шу, майже навшпиньках, а ледве 
стримуватимуся, щоб не побігти, 
щоб не рвонути двері, щоб не 
зірватися на крик...

У ці пару годин вмістилися на
ші з Юрієм Петровичем Федо- 
ренком візити в райзагс та райвно. 
Там ми були недовго, говорили 
мало, слухали небагато, та й ди
витися, власне, не було на що. 
Всього лиш рядочок у книзі реє
страції новонароджених, де вказа
но, що Зінченко Таїса Анатоліївна 
такого-то числа народила дитину. 
І два інших документи теж були 

дуже короткими. Довідка з рай- 
лікарні: «.. Дана Зінченко (ново
народженій) у тему, що вона здо
рова». Печатка, підпис і дата Та 
сама, котру вказали мені а лікар
ні як день смерті дитини. Розпис
ка: «Я, Зінченко Таїса Анатоліїв
на, мешканка м. Олександрія, ву
лиця... будинок..., такого-то числа 
в родильному відділенні Олек
сандрійської ЦР.Л народила живу 
доношену дівчинку вагою 3900. 
Від дитини відмовляюся, у випад
ку всиновлення дитини претензій 
пред’являти не буду. Паспорт 
номер... серія... дата... І підписи: 
заа. відділенням 3. М. Романенко 
і головлікар П. О. Роженцев».

— Таїсо, навіщо ви мене обма
нювали, навіщо брали такий гріх 
на душу — робили з живої лю
дини мертву?

— Нічого я вас не обманювала!
І гріха за собою не бачу.

— Таїсо, на довідці твій по
черк, — втрутився Юрій Петро
вич.

— Нічого не знаю!
«Мати. Батьки. Вони підговори

ли дочку на цей крок». Не від 
однієї людини в міліції я чула ці 
припущення і визнавала їх право
мірність. Звідти, з сім’ї, йде все. 
Школа, друзі, робота тільки до
вершують картину душі, яка ство

л

ледве розшукали помеш- 
Таїсиних батьків по розии- 
між вуглерозрізами селах, 
дісталися туди машиною по

ГРАНІМОРАЛІ

У ЦІЙРОЗПОВІДІ ІМ’Я ГОЛОВНОЇ' ГЕРОЇНІ(ЙОГО ЗМІНЕНО) * ПИШЕТЬСЯ БЕЗПЕСТЛИВИХ СУФІКСІВ.А ЩЕ НЕДАВНО ВОНИ З УСТ КОЛЕГ ДІВЧИНИ ЗВУЧАЛИДОСИТЬЧАСТО.ПОКИ НЕ 
СТАЛИСЯ 
ПОДІЇ, ПІСЛЯ 
яких мимо 
НЕЇ ХОТІЛОСЯ 
У КРАЩОМУ . 
ВИПАДКУ 
ПРОЙТИ 
ПОШВИДШЕ, 
ОПУСТИВШИ 
ОЧІ...

рюється з чотирьох стінах ще ма
ло не тоді, коли людина лежить 
упоперек ліжка. Створюється як 
зусиллями вихователів, так і від
сутністю зусиль. А як вихователі 
ще й годувальники (скільки одер
жує секретарка? На харчі й деше
ву біжутерію вистачить, а по гро
ші на зимові чоботи — сідай на 
приміський автобус), то і влада 
їхня...

Ми
кання 
даних
ледве ... . .
несічнево розм’яклій дорозі. Лед
ве змогла я вислухати Таїсину ма
тір:

— Не було нічого. Обплювали 
нас, обпаскудили! Чого нам за
здрять, не знаю, ми нікому зла 
не зробили. Не народжувала, не 
залишала. З мухи слона зробили 
Це в селі розпускають брехні’ 
Хай доведуть! Де документи?

— Я бачила документи...
— То однофамільці! Хочете 

взнати правду, йдіть до лікарів 
Таїса трохи хворіла, лежала в рай- 
лікарні. Спитайте у Зої Михай
лівни...

ПИТАННЯ —
ВІДПОВІДЬ

ДЕ МОЖНА ПРИДБА
ТИ САМОВЧИТЕЛЬ ГРИ 
НА ШЕСТИСТРУННІИ 
ГІТАРІ?

Л. Р.
Новоархангельський 
район.

РАДИМО ЗВЕРНУТИ
СЯ В МАГАЗИН «НОТИ» 
ЗА АДРЕСОЮ: м. КІРО
ВОГРАД, вул. ЛЕНІНА, 
16.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого кому
нара».

Олександрійський район.
(Закінчення буде).

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

18 лютого 1989 року



«Я люблю читати вашу газету, 
але чомусь не передплачую і що
суботи купую її в кіоску. 7 січня 
побачив публікацію про ушу і став 
займатись цією гімнастикою. До 
вас я телефонував, але не додзво
нився. Якби знав, де

далі китайську гімнастику ушу, 
тільки більше про те, як захища
тись. Я в класі найслабший І хо
чу за себе постояти. Адресу свою 
не пишу. Кіровоградська область 
маленька і якщо ви надрукуєте 
лист — мене одразу пізнають...

К Л ЛА А, -V

*
Кіровоград.вулиця Л у-

м. Кіровоград.
♦ ♦

«Дорога редакція, друкуйте

» ♦ ♦
— за ушу! Цей мій перший 
до вас. Думаю, що не <н£3и-

начарського, прийшов би неодмін
но. Я вас благаю: друкуйте ушу! 
Я буду займатись 8 купляти вашу 
газету.

О. СЕВІДОВ.

Зу * друкуватимемо!
СПОРТ

«Я в класі най- 
слабший і хочу за се
бе постояти...».ЧИ МОЖНАПЕРЕД ВПРАВАМИ УШУ РОБИТИРАНКОВУ ЗАРЯДКУ?

У древніх текстах 
тайцзицюань 
Існують 
дванадцять 
положень, з яких 
треба виходити, 
приступаючи 
до вивчення 
рухів.

ПЕРШИЙ

10 лютого в Держком- 
Спорті України відбулися 
установчі збори, на яких 
було створено Українську 
республіканську федера
цію ушу. Вступив у дію 
тимчасовий статут, обрано 
раду і президію федера
ції. Очолив її професор 
В. О. Тарасов. Членом 
президії, до речі, став 
Представник Кіровоград- 
щини, голова обласної фе
дерації ушу В. В. Яровий.

На установчих зборах 
було заявлено, що феде
рація працюватиме на 
Госпрозрахунку, незалеж
но від Держкомспорту 
республіки, але в тісній 
взаємодії з ним. На семі
нари, які передбачається 
вробити традиційними, 
будуть запрошуватись ки
тайські інструктори. Пер
ший такий семінар відбу
деться наприкінці лютого 
В Кончі-Заспі під Києвом.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

18 лютого 1989 року

7 січня ц. р. редакція надрукувала перше заняття 244 форми, тайцзицюань 
— складової частини китайської гімнастики ушу — і винесла на суд читачів 
рішення щодо подальших публікацій. Численні листи та телефонні дзвінки до 
редакції переконали; ушу на сторінках «МК» требаї

Так вважають С. Серьогін з Долинського, Олег (прізвище, на жаль, не вка
зав) з Устинівського, В. Зеленська з Олександрійського, О. Субота з Ульянов
ського районів, М. Сніцар з м. Гайворона, С. Єфименко з м. Олександрії та 
багато інших.

Валерій Стоколяс, з Черкаської області, учень 6 класу, повідомляючи, що 
він не палить і не збирається цього робити, а також не дуже добре вчиться, 
хоча з фізкультури — «п'ятірки», просить підказати адреси, де навчають ка
рате, боксу, дзюдо та ушу... в м. Черкаси. Даємо, Валерію, тобі адресу чер
каської газети «Молодь Черкащини»: 257002, м. Черкаси, вул. Леніна, 3. А там 
підкажуть.

Сашка Лехана з селища Молодіжного Долинського району цікавить літе
ратура* ЩО стосується ушу, тайквандо, карате, дзюдо, айкідо і т. ін., і він про
сить адресу магазину, де її можна придбати. Як повідомили нам компетентні 
товариші, подібної літератури у нашій країні масовим тиражем ще не вида
вали.

Олег Безродній з Малої Виски хвилюється: чи можна перед вправами ушу 
робити ранкову зарядкуі Безперечно, можна. Та, що там: розім’яти м’язи пе
ред ушу просто необхідно!

Багатьох читачів «Молодого комунара» турбує той факт, що навчатись ушу 
без інструктора не так І просто, а тому пропонують публікувати інші (певно, 
простіші) напрями китайської гімнастики. Вибачаємось, але є резон розпочату 
справу доводити до кінця і досконало оволодіти 24-ю формою танцзицюань.

В той же час у нас з’явилась можливість провести в м. Кіровограді лекцію- 
семінар, присвячену ушу, на яку запрошуємо і вас, шановні читачі. Про міс
це й час зустрічі буде повідомлено додатково. Слідкуйте за кожним номером 
«Молодого комунара»!

Лікувальна дія тайцзи
цюань полягає, за уявлен
ням східної медицини у 
тому, що, завдяки послі
довним рухам тіла і кон
центрації уваги активні
ше «тече життєва енергія, 
зникають патологічні при
чини для її блокування».

Комплекс вправ тайцзи
цюань зміцнює ноги 
(«коріння»), зокрема, суг
лоби ступнів, завдяки кро
кам в бік, обертам ступні, 
перенесенню маси тіла то 
на одну ногу, то на іншу. 
Рухомі стегна зміцнюють 
хребет і всі м’язи спини і 
ніг, розминаються органи 
черевної порожнини і та
зу. Зміцненню мускулату
ри спини і правильній 
осанці надається особливе 
значення («неправильне 
положення хребта пород
жує всі хвороби»): при 
правильному положенні 
хребта врівноважуються 
функції нервової системи, 
підвищуються життєді- 
діяльність і захисні сили 
організму, поліпшується 
робота серця і легень.

Рухи тайцзицюань по
винні бути повільними,

ТАК ВИРІШИЛИ ЧИТАЧІ «МК»

ненапруженими, виконую
ться вони з деяким роз
слабленням усіх м’язів, 
але з максимальною кон
центрацією уваги, яке зо
середжене на «ідеї» руху. 
Між окремими рухами не
має чітких пауз: один рух 
непомітно переходить в 
Інший. Фізичні рухи по
винні поєднуватися з ду
шевним спокоєм, що дає 
відпочинок центральній 
нервовій системі. Велике 
значення надається роз
виванню правильного ди
хання. Під час виконання 
тайцзицюань повинно бути 
дихання дань-тянь, яке 
узгоджується з рухами ті
ла. Таке дихання віднов
лює рухомість діафрагми, 
зменшує навантаження на 
серце, масажує органи 
черевної порожнини,
сприяє високій оксигена- 
ції крові в специфічних 
зонах; посилюються про
цеси метаболізму і енер
гозабезпечення, віднов
люються порушені функ
ції. Поступово складна 
координація рухів, що 
розвивається, тренує цент
ральну нервову систему, 

вестибулярний апарат, ін
нервацію м’язових груп і 
т. п.

Рухатись треба м'яко, 
але впевнено, зберігаючи 
рівновагу: при кроці ма
су тіла переносять на од
ну ногу, а інша робить рух 
для кроку. М’якість, 
вільність і плавність 
ють відчуття спокою, 
зволяють слідкувати 
диханням і помічати 
милки, які природні, 
поки людина не оволоді
ла всім комплексом,

У древніх текстах тай
цзицюань існують дванад
цять положень, з яких тре
ба виходити, приступаю
чи до вивчення рухів.

1. Дух спокійний, думки 
зосереджені на вправі.

2. Тіло приємно роз
слаблене, легке, рухоме.

3. Положення тіла 
мушене, випрямлене, 
не.

4. Рухи повільні і плав
ні; вони безперервно пе
реходять один в одний, 
швидкість їхня рівномір
на.

5. Усі рухи колообразні.
6. Усі м’язи, зв’язки,

по- 
да- 
до- 

за 
по
до-

неви- 
зруч-

суглоби повинні відчува
тись, нібито широко роз
правленими, «щоб енергія 
могла безперешкодно тек
ти по тілу». Ч

7. Вага тіла повинна 
«опускатись униз», щоб 
вироблялась максималь
на стійкість.

8. Рухи пов’язані з ди
ханням: при «тих, що за
криваються» рухах — 
вдих, при «тих, що від
криваються» — видих.

9. Всі частини тіла діють 
в єдності, жодна частина 
тіла не рухається ізольо
вано. Якщо одна частина 
тіла в русі, все тіло зна
ходиться в русі, якщо од
на частина тіла знаходить
ся у спокої, все тіло зна
ходиться у спокої.

10. Виток руху корінить
ся в ступнях, розвивається 
в ногах, спрямовується в 
талії (поясі) і діє через 
пальці рук. Віссю всіх ру
хів є талія, вона повинна 
бути прямою, гнучкою, 
м’якою.

11. Стегна «ведуть» ту
луб.

12. Переміна в рухах від 
інь (порожнього) до ян 
(повного) і навпаки по
винна відбуватись свідомо 
«дух (воля) веде тіло 
з’єднує чі (енергію)».

і

Заняття друге
38. Висхідне положення 

стійки «почистити коліно».
39. Підтягуючи праву 

ногу, переносимо на неї 
вагу тіла. Під час цього 
руху ліва рука виходить 
угору на рівень обличчя, 
а права — опускається 
вниз до сонячного спле
тіння. Ліва нога ставиться 
на п’яту («пограти на гі
тарі»).

40. Під час подальшого 
руху ліва рука проходить 
дещо вперед з розкритою 
долонею вгору, а права— 
відтягується назад на то
му ж рівні («відштовхну
ти мавпу»),

41. Продовжуючи' рух, 
переносимо вагу тіла на 
праву ногу, підтягуючи І 
згинаючи в коліні ліву. В 
цей час руки рухаються 
назустріч одна одній пе
ред собою і правиця зна
ходиться в розгорнутому 
стані над лівицею.

42. Відтягуючи ліву но
гу і переносячи на 
повністю вагу тіла, розво
димо руки на рівень пле
чей. Права рука — спере
ду, ліва — позаду.

(Позиції 40—42 6/удуть 
повним комплексом рухів 
«відштовхнути мавпу»).

неї

43. Підтягуючи праву 
ногу до рівня коліна, ро
бимо крок нею назад і в 
цей же час робимо по
штовх лівою рукою перед 
грудьми. Руки займають 
позицію: ліва — попере
ду, права — позаду.

Цей рух — зеркальне 
відображення поперед
нього комплексу рухів 
«відштовхнути мавпу».

44. Повторення комплек
су «відштовхнути мавпу» 
(40—42).

45. Повторення вправи 
43.

46. Вага тіла залишається 
на правій нозі. Опускаємо 
ліву руну до правого 
стегна з розгорнуто£|гдо- 
лонею. Права рука опус
кається ліктем донизу. 
Долоня — на рівні пле
чей. Створюється пози^^ 
«охопити кулю». Роби^^ 
крокуючий рух лівою но
гою вперед.

47. Переносимо вагу 
тіла на ліву ногу. При 
цьому ліва рука рухається 
вперед, права — назад 
(нібито виконується рух 
«погладити птаха»). Цей 
рух повторює позиції 7—» 
9 (див. заняття перше).

48. Заводимо праву ру
ку до лівої уперед, пере
носячи вагу тіла на праву 
ногу. Відтягуємо обидві 
руки до правого
звідки робимо поштовх 
уперед.

49. Рухаючись з 
хом уперед, переносилло 
вагу тіла на ліву ногу. Під 
час поштовху ліва рука—- 
попереду, а правиця штов
хає її розкритою дол^уею 
уперед.

50. Переносимо вагу ті
ла на праву ногу, підтя
гуємо руки до стегон.

51. Переносячи вагу ті
ла на ліву ногу, робимо 
поштовх уперед обома 
руками (долоні відкриті).

52. Повертаючись на 180 
градусів управо, залишає
мо вагу тіла на правій 
нозі. Права рука опускає
ться до лівого стегна, а 
ліва — з розкритою до
лонею знаходиться не 
рівні лівого плеча. Пози
ція «охопити кулю».

53—57. Це рухи, що по
вторюють позиції 47—51» 
тільки в протилежний 
бік!!! (Усе праве стає лі
вим, усе ліве — правилл).

стегна,

поштов-



20 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

14.40 — Новини. 14.55 — Лиж
ний спорт. Чемпіонат світу. 15 нм 
Чоловіки. 16.45 — Новини. 16.50 —’ 
Документальний телефільм «У 
країну вулканів за зеленим голу
бом». 17.10 — Дитяча година. 18.10 

«Агро». Тележурнал. 18.40 —
Хвилини поезії. 18.45 — Сьогодні 
У світі. 19.30 — Ще раз про кохан
ня. Ліричний концерт. 19.50 —
". Солнцев «Троє на червоному 
килимі». Зустріч 2. Прем’єра те- 
левистави. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Назустріч виборам. 21.50 — Доку
ментальний фільм «Маршал Роко- 
ссовський. Життя і час». 23.20 — 
Сьогодні у світі. 23.35 — Зустріч 
з пресою. РЕВ на сучасному етапі.
23.50 — Майстри оперної сцени. 
Співають Ц. ТатІшвілІ І Н. Андгу- 
ладзе.

А УТ
16.30 — Новини. 16.40 — «На до

помогу школі». Музика. «Творчість 
Л. М. Ревуцьного». 17.15 — Для ді
тей. В. Орлов. «Іванкова дудочка». 
(Кіровоград). 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.20 — Наші 
довідки. (Кіровоград). 13.25 — Те
лефільм. (Кіровоград). 18.45 — Ак
туальна намера. 19.15 — Телевізій
ні зустрічі з кандидатами в народ
ні депутати СРСР. (Відеоповтор 
від 18.02). 20.45 — На добраніч
Діти! 21.00 — «Час». 21.40 — На
зустріч виборам. 21.50 — Все про 
кіно. 22.35 — Новини.
А ЦТ (11 програма)

17.00 — Програма передач. 17.05
— Телефільм «Всім спасибі!». 18.40
— Новини. 18.50 — Лижний спорт. 
Чемпіонат світу. Стрибки з трамп
ліна. 19.20 —- За безпеку руху. 
19.25 — Держтелерадіо Україн
ської РСР. Народження пісні. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 — Лижний
спорт. Чемпіонат світу. 15 км. Чо
ловіки. 21.00 — «Час». 21.40 ■=>
Назустріч виборам. 21.50 — Теле
фільм «Всім спасибі!». 23.25 —«
Ранкова пошта (повтор). 23.55 —
Новини.

21 ЛЮТОГО
д НІ (ї програма)

6.30 «120 хвилин». 8.35 ®-
Фільм «Сибіріада» Фільми 1 і 2.

10.45 — Це було... було... 11.00 —
Новини. 11.10 — Дитяча година.
12.10 — Р. Солнцев. «Троє на чер
воному килимі». Зустріч 2. Телевн- 
стаеа. 14.40 — Новини. 14.55 —
Лижний спорт. Чемпіонат світу. 
15 км. Жінки. 16.40 — Новини.
16.45 — Здрастуй, музико! 17.30 —
Об’єктив. 18.00 — Грає В. Романь- 
ков (баян). 18.20 — Це ви можете.
18.50 — Сьогодні у світі. 19.05 — 
Влада — Радам. Телеміст Москва — 
Одеса — Череповець. 19.50 —Фільм 
«Сибіріада». Фільм 1. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу-

Йови. 21.50 — Фільм «Сибіріада». 
>ільм 2. 22.55 — Пісня далека й 

близька. 23.30 — Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Запро

шення до танцю». 10.00 — «Добро
го вам здоров’я». «Хто останній до 
Насьяна?». 10.35 — «Шкільний ек
ран». 9 клас. Основи інформати
ки та обчислювальної техніки. 
«Алгоритми роботи з табличними 
величинами. Розв’язування задач». 
11.05 — Все про кіно. 11.50 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40 — «На 
допомогу школі». Історія. «Україн
ський театр на початку XX століт
тя». 17.10 — Для школярів. «Стар
ти надій». 17.40 — Фільм-концерт 
«Музичні середи». 18.00 — Слава 
солдатська (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — Госп
розрахунок.- плани і реальність. 
Як впроваджується госпрозраху
нок на промислових підприємствах. 
(Кіровоград). 20.20 — «Час рішень 
— час дій». Полюси екології. 20.50 
— На добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — До 175-річчя з дня народ
ження Т. Г. Шевченка. «Тарасові 
шляхи». Передача IV. «Тепер я на 
волі». 22.50 — Новини. 23.20 —
Чемпіонат з плавання.

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

вчальна програма. «Співець Чер
воної Армії». 8.35, 9.35 — Геогра
фія. 7 кл. 9.05 — Французька мо
ва. 1 рік навчання. 10.05 — Учням 
ПТУ. Астрономія. 10.35, 11.40 —
Історія. 6 клас. 11.00 — Фран
цузька мова. 2 рік навчання.
11.30 — «Кристали». 12.05 — Те
лефільм «Всім спасибі!». 13.40 — 
Новини. 13.45 — Ритмічна гімнас
тика. 14.15 — Документальний
фільм «Біля засипаного колодязя».
14.30 — Концерт Державного ан
самблю пісні і танцю «Асья-Киа». 
17.00 — Програма передач. 17.05 — 
Служу Радянському Союзу! 18.05 
— Мультфільм. 18.20 — Новини.
18.30 — Сиваш: проблеми і пер
спективи. 19.00 — Ритмічна гім
настика. 19.30 — Співає і танцює 
молодість. 19.45 — Вечірня казка. 
20.00 — Футбол. Болгарія — СРСР. 
2-й тайм. 20.50 — Вальс на теми з 
оперети И Штрауса «Циганський 
барон». 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50 —
Документальний телефільм «По 
Єнісею». 22.00 — Спортивна про
грама. 23.30 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.30 — «120 хвилин». 8.35 —

Фільм «Сибіріада». Фільми 2 і 3.
10.45 — Новини. 10.55 — Навколо 
світу. Альманах. 11.55 — Концерт 
ансамблю внутрішніх військ МВС 
СРСР. 14.40 — Новини. 14.55 —
Лижний спорт. Чемпіонат світу. 
15 км. Чоловіки. 16.45 — Новини.
16.50 — К. Вебер. Увертюра до 
опери «Оберон». 17.00 — Дитяча 

година. 13.00 — Прогрес. Інфор
мація. Реклама. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Мультфільм. 19.15
- Перебудова: проблеми і рішен
ня. Про регулювання окремих ви
дів діяльності кооперативів 20 45
- Нарсдні мелодії. 21.00 — «час».
21.40 - Назустріч виборам. 21.50
- Музика о ефірі, у перерві -
22.50 — Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Концерт 

«Пісні мого народу». 10.05 — «Се
ло і люди». Угорсьні села України.
10.35 — «Шкільний екран». 10 клас. 
Основи інформатики і обчислю
вальної техніки. «Прикладне про
грамне забезпечення ЕОМ». 11.05
— Народні таланти. 11.40 —
«Шкільний екран». 8 клас. Росій
ська література. Ч. Айтматов. 
«Перший учитель». 12.20 — Нови
ни. 16.30 — Новини. 16.40 — Для 
дітей. «Веселка». 17.10 — Віночок 
українських пісень. 17.30 — «Гос
подарем на землі». Відродження 
сіл Миколаївщини. 18.00 — Про
грама фільмів студії «Укркінохро- 
ніка»: «Поріг», «Знати, берегти, 
любити», «Хрещена свалка». 18.30
— «День за днем». (Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера. 19.30 — 
Оперативний пост «АК». 19.40 —
Чемпіонат СРСР з плавання. 20.15
— «Усім миром». Громадсько-по
літична програма. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— Назустріч виборам. 21.50 — Ху
дожній фільм «Багряні береги».
23.50 — Новини.

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

вчальна програма. Домашня ака
демія. 8.45, 9.35 — «Світ, що нас 
оточує». 2 кл. 9.05 — Німецька мо
ва. 1 рік навчання. 9.55 — «Сві
тильники Ермітажу». Документаль
ний фільм. 10.05 — Учням ПТУ. 
Етика і психологія сімейного жит
тя. 10.35, 11.35 — Фізика. 6 кл. 
11.05 — Німецька мова. 2 рік на
вчання. 12.05 — «Солдати на пен
сії». Документальний телефільм.
12.35 — «Каратаї». Теленарис. 12.55 
— Новини. 13.00 — Концерт Ли
товського камерного оркестру. 
17.00 — Програма передач. 17.05 — 
Екранізація творів А. Чехова. Ху
дожні фільми «Жартик», «Чоботи», 
«Ведмідь». 18.30 — Держтелерадіо 
Узбецької РСР. Справа, якої мог
ло не бути. 19.00 — Баскетбол. 
Чемпіонат США серед професіона
лів НБА. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Лижний спорт. Чемпіонат 
світу. 15 нм. Чоловіки. 21.00 —
«Час». 21.40 — Назустріч виборам.
21.50 — Екранізація творів А. Че
хова. Художні фільми «Жартик», 
«Чоботи», «Ведмідь». 23.15 — Но
вини. 23.25 — Лижний спорт. Чем
піонат світу. Стрибки з трампліна.

четвер
23 ЛЮТОГО

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

Фільм «Сибіріада». Фільми 3 і 4.
10.50 — Новини. 11.00 — «Не мо
жу не співати». 11.35 — Телефільм 
«Володьчине життя». 1 серія. «...1 
дитинство і юність». 2 серія. «...1 
до зрілості шлях». 13.45 — Кон
церт двічі Червонопрапорного 
ім. Александрова ансамблю пісні і 
танцю Радянської Армії. 14.40 —
Новини. 14.55 — Лижний спорт. 
Чемпіонат світу. Естафета 4x5 км. 
Жінки. 16.20 — Новини. 16.25 —
Мультфільми. 17.00 — Є. Носов.
17.55 — День Радянської Армії і

Військово-Морського
ступ першого заступника міністра 
оборони СРСР,
рального штабу Зброинм - ’
генерал-полковника М. ІЧОИсеева.
18.10 - Влада - Радам. 18.40 - 
Сьогодні у світі. 18.55 «Ми роз
лучаємось, щоб зустрітися знов...».
19.45 — Фільм «Сибіріада». Фільм 
3. 21.00 - «Час». 21.40 —
Фільм «Сибіріада». Фільм 4. 22.40 
— Сьогодні у світі. 22.55 — Вале
рій Леонтьев у Лужниках. Естрад
на програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Докумен

тальний фільм «Повість про мао- 
шала війни «Фронтова подвига» 
J3.05 - Новини. 16.30 - Новини'
16.40 — Для дітей. «Веселка» 17 10 
- Вперше на екрані УТ. Худо«, 
ньо-публі цисти ч ний фільм «Co« ” 
там Вітчизни присвячено» і7Д?2.’ 
«Сонячне ноло». 18.00 —Світ nAktiV 
М. Бажан. 18.30 - «Солдати заі 
жди солдати». Музична передача 
для воїнів. 19.00 — Актуальна ка 
мера. 19.40 — Концерт державно
го заслуженого академічного ан
самблю танцю УРСР ім. п. Вір- 
ського. 20.45 — На добраніч, діти» 
21.00 -- «Час». 21.40 — Молодіж
на студія «Гарт». 23.05 — Новини.

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

уково-популярний фільм «Літати і 
вірити». 8.35, 9.35 — М. Горький. 
«Пісня гіро Сокола». «Пісня про 
Буревісника». 7 кл. 9.05 — Іспан
ська мова. 1 рік навчання. 10.05 — 
Учням ПТУ. Загальна біологія. 
10.35, 11.35 — Біологія. 7 кл. 11.05
— Іспанська мова. 2 рік навчання.
12.05 — Фільм «Маршал Роноссов- 
ський. Життя і час». 13.35 — но
вини. 13.40 — Розповіді про ху
дожників. Народний художник 
СРСР А. Мильников. 14.10 —
О. Дударєв. «Рядові». Фільм-виста- 
ва Білоруського театру ім. Янки 
Купали. У перерві — 13.15 — Но
вини. 16.30 — Концерт без публі
ки. 17.00 — Фестивальний екран. 
Програми — лауреати VIII Всесо
юзного фестивалю молодіжних 
програм у Львові. «Темна коняч
ка». 17.30 — Мультфільми. 18.05
— Новини. 18.15 — «Спорт І осо
бистість». 18.45 — Телефільм «За
лізний дощ». 19.50 — «Східний Си
бір». Кіножурнал. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 —• Лижний спорт. 
Чемпіонат світу. Естафета 4у5нм. 
Жінки. 21.00 — «Час». 21.40 —Кон
церт ансамблю Північного флоту.
22.50 — Новини.

24 ЛЮТОГО
Д ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 —Фільм 
«Сибіріада». Фільм 4. 9.35 — Пори 
року. 10.35 — Новини. 10.45 —Ди
тяча година. 11.45 — Бабусина 
скриня. 14.40 — Новини. 14.55 —
Лижний спорт. Чемпіонат світу. 
Естафета 4у10 км. Чоловіки. 17.15 
—• «...До шістнадцяти і старші».
17.55 — Інтерсигнал. 18.25 — Зу
стріч у Концертній студії Останкі- 
но з заступником головного редак- 
тера газети «Правда», доктором 
економічних наук професором 
Д. Валовим. 19.25 — До 120-річчя 
з дня народження Н. Крупсьної. 
Фільм «Надія». 21.00 — «Час». 21.40 
— Назустріч виборам. 21.50 — До
кументальний фільм «Михайло 
Михайлович Громов». 22.10 — Це 
було... було... 22.30 — Сьогодні у 
світі. 22.45 — Молоде кіно. Про 
молодих кінематографістів. їх де
бюти і дипломні роботи. 00.15 — 
Концерт групи «Ю-Бі 40» (Велико
британія).

А УТ9.00 — Новини. 9.20 — І тільки 
музика. 10.30 — Художній фільм 
«Співучасники». 12.05 — Молодім- 
на студія «Гарт». 13-20 ~ *овий”' 

»16.30 — Сонячне коло. 17.05 — До
кументальний телефільм «Мистец
тво усіх часів і народів». »7.30 
Народні таланти. 18.00 — «Закон і 
ми». Овочі, фрукти і прокурор
ський нагляд. 18.30 -- «День за 
днем». (Кіровоград). 18.^0 Наші 
довідки, мультфільм. (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 19.30 — 
«Темп». Телерадіопереклик з проб
лем науково-технічного прогресу 
«Хто допоможе лікарю?». 20.30 — 
Реклама. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — Назу
стріч виборам. 21.50 — 
художнього телефільму .........
ження». 1 серія. 22.55 — Новини. 
А ЦТ (ІІ програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На-

Назу- 
Прем’єра 
«Відряд-

вчальна програма. «Клас». Науко
во-популярний фільм. 8.35, 9.35 — 
К. Паустовський. «Мещерська сто
рона». 4 кл. 9.05 — Англійська мо
ва. 1 рік навчання. 10.05 — Учням 
ПТУ. Фізика. 10.35, 11.35 — Світ, 
що нас оточує. 1 кл. 10.55 — «За
хищаючи небо Батьківщини». До
кументальний фільм. 11.05 — Ан
глійська мова. 2 рік навчання. 
12.05 — Фільми «Жартик», «Чобо
ти», «Ведмідь». 13.30 — Новини.
13.35 — Ритмічна гімнастика. 14.05
— Документальний телефільм «Зе
лена перепустка». 17.00 — Програ
ма передач. 17.05 — Фестивальний 
екран. Програми-лауреати VIII Все
союзного фестивалю молодіжних 
програм у Львові. Томська, Волго
градська і Саранська студії теле
бачення. 18.05 — Новини. 18.15 — 
Ритмічна гімнастика. 18.45 — Хо
кей. Чемпіонат СРСР. «Хімік» — 
«Динамо» (Москва). У перерві — 
Вечірня казка. 21.00 — «Час».
21.40 — Назустріч виборам. 21.50
— Фільми студій союзних респуб
лік. Телефільм «До Місяця рукою 
подати». 1 і 2 серії. У перерві —
22.55 — Новини.

25 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 — Наш 
сад. 9.05 — Людина, Земля, Все
світ. 10.05 — «Я люблю тебе, жит
тя». Телевізійний фотоконкурс.
10.10 — Найменша велина країна. 
Теленарис про Кувейт. 11.00 —
Розмова по суті. Про зустрічі кан
дидатів у народні депутати СРСР 
з виборцями. 12.15 — Спорт для 
всіх. 12.30 — У нраїнах соціалізму. 
13.00 — Виставка робіт дев’яти ху
дожників. Про вернісаж москов
ських художників. 13.30 — У світі 
тварин. 14.30 — Новини. 14.40 — 
Прикмети фестивалю. Про НІ Все
союзний фестиваль самодіяльної 
художньої творчості. 15.10 — Філь
ми за участю народного артиста 
СРСР А. Папанова «Білоруський 
вокзал». 16.45 — Концерт Л. Сме
танникова і оркестру російських 
народних інструментів Держтеле
радіо СРСР. 17.40 — 9-а студія.
18.40 — 15 хвилин з життя жінни.
18.55 — Мультфільми. 19.25 —
Хвилини поезії. 19.30 — Кінопано- 
рама. 21.00 — «Час». 21.40 — Су
путник телеглядача. 22.00 — Кос
мічний телеаукціон. По закінчен
ні — Новини.
Д УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 
гімнастика. 9.50 — «На хвилі друж
би». Оркестр народних інструмен
тів Туркменської РСР. (Кіровоград 
на Республіканське телебачення).
10.35 — «На здобуття Державної 
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка». 
«Не стихаючий біль». Г. Тютюнник. 
12.00 — Чемпіонат СРСР з плаван
ня. 12.35 — «Доброго вам

здоров’я». Медико-соцІальнІ проб
леми інвалідів. 13.20 — Новини.
13.35 — До 175-річчя з дня народ
ження Т. Г. Шевченка. Фільм-опе- 
ра «Наймичка». 15.00 — Телевізій
ні зустрічі з кандидатами^ в на
родні депутати СРСР. 16.30 — 
Фільм-концерт «Алегро». 16.45 —
«Скарби музеїв України ЛСС неві
домий художник «Портрет Петра 
Могили». 17.00 — Чемпіонат СРСР 
з хокею. «Сокіл» — «Трактор». 
19.15 — Актуальна камера. 19.45
— Оперативний пост «АК». 19
Естрадний концерт. 20.15 - 
тиричний об’єктив». 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— Прем’єра художнього телефіль
му «Відрядження». 2 серія. 22.50 — 
Вечірній вісник. 23.20 — Чемпіо
нат СРСР з плавання.
А ЦТ (II програма)

8.оо — Гімнастика. 8.15 — Сіль
ська година. 9.15 — Документаль
ний телефільм «Держави вічна лю
бов». Московський Кремль. Фільм 
5 і 6. 10.15 — Прогрес. Інформація.

ВСЕНАРОДНЕ СВЯТО
Незабаром День Радянської 

Армії та Військово-Морського 
Флоту. В цей святковий день 
стало доброю традицією по
здоровляти уславлених ве
теранів і тих, хто стоїть на 
варті нашого спокою сьо
годні. __

Кожне свято — це хоро
ший нартрій, поздоровлення 
і, звичайно, подарунки. Про 
це заздалегідь подбали, пра-. 
півники торгівлі споживчої 
кооперації. Відкрито вйстав- 
ки-продажі, організовано . ку
точки по продажу сувенірно- 
подарункових виробів. Мага
зини споживчої кооперації 
пропонують широкий вибір 
товарів, які стануть добрим 
подарунком до свята. Тут 
можна, придбати сучасні го- 

.• диниикй, радіотовари, елек
тробритви. Є портфелі. со
рочки, галстуки, різні прикра
си. Доречним подарунком 
жінкам - ветеранам можуть 
стати легкі й теплі хустки або 
ошатні сукні, костюми, блузи. 
І. звичайно, парфуми — тра
диційні й завжди приємні.

Шановні товариші, запро
шуємо за святковими пода
рунками до магазинів спо
живчої кооперації.

ОБЛСПОЖИВСПІЛКА, 
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

ВІТАМІНИ ДЛЯ САДІВ ТА ГОРОДІВ
Зима — саме той час, коли слід заздалегідь подбати про майбут

ній врожай на городі й в садку.
Мінеральні добрива — карбамід (сечовина), сульфат амонію, су

перфосфат, амофос, нітрофос, нітроамофоска — зроблять землю ро
дючою, а врожай — високим, якщо їх раціонально використовувати.

Магазини «Господарчі товари», «Сучасне домашнє господарство» 
споживчої кооперації запропонують широкий вибір мінеральних доб
рив.

ОБЛСПОЖИВСПІЛКА, 
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Реклама. 11.00 — Фільм «Одиниця 
з «обманом».’12.15 — До дня утво
рення Грузинської РСР. Докумен
тальні телефільми «Ми шахтарі», 
«Повернення чемпіона». 13.00 —
Лмж-ний спорт. Чемпіонат світу. 30^1. Жінки. 14.30 - телевізій
ний музичний абонемент. Зарубіж
ні виконавці — у залах Москви. 
15 20 — Кіиопубліцистина союзних 
республік. Документальним Ф«льм 
«Тимчасові правителі». 15.35 —
Музика міста. 16,20 — Мультфіль- 
ми 16 50 - «-До Шістнадцяти і 
старші». 17.30 - Держтелерадіо
Естонської РСР. телевізійне зна
йомство. Ю. Нінулін. 19.00 
втор на ваше прохання «Іншого 
не дано». Про роботу нарного роз
шуку МВС СРСР. 20.00 - Вечірня 
назка. 20.15 - КРвзан^р„с_ь”"И
спорт. Чемпіонат світу. Спринт. 
21.00 — «Час». 21.40 Гіп*3°°-
«Три аршини землі». Фільм-виста- 
ва. 23.50 — Новини 00.00 ~ ков
занярський спорт. Чемпіонат світу. 
Спринт.



18 ЛЮТОГО О 19.00 
в молодіжному дис- 
коклубі «Олімпія» — 
програма - бесіда 
«Крок над прірвою» 
про проблеми нарко
манії серед молоді 
Кіровограда.

Цього ж дня О 23.00 
— нічний відеосалон 
для дорослих.

1

8 міліцейської 
хроніки

А 5 лютого в місті Кі
ровограді по вулиці Баш
кирській біля будинку 
№ 2 а знайдено труп гро
мадянина Г. з ознаками на
сильницької смерті. Екс
пертами встановлено, що 
тілесні ушкодження по
терпілому були нанесені у 
проміжку часу від 0 год. 
40 хв. до 1 год. 40 хв.

Громадяни! Якщо ко
мусь відомо про трагічну 
подію 5 лютого на вулиці 
Башкирській, просимо тер
міново повідомити у відді
лення карного розшуку 
Ленінського РВВС по те
лефонах: 4-08-09, 4-08-93, 
або по телефону 2-17-34 
(чергова частина).

▲ В ніч на 12 лютого 
по вулиці Академіка Ко- 
рольова, 38 у громадянки 
Глибенко Т. І. здійснено 
крадіжку. Злодії, як ка
жуть у подібних випад
ках, обчистили жінку, за
бравши всю наготовлену на 
зиму консервацію, продук
ти харчування і навіть, 
II шматків мила. Праців
никами Кіровського РВВС 
затримані Смирнов В. А. 
водій автобази № 11 і Ро- 
манов О. В., робітник 
БУ-2. Обидва раніше за
суджувалися.

А 13 лютого Бобри- 
нецьким РВВС затримано 
слюсаря МТФ радгоспу 
<Олексіївський», Чеботару 
С. К., який вночі в будин
ку громадянина Філев- 
ського В. Д., жителя Боб- 
ринця, наніс господарю 
тяжкі тілесні ушкодження 
і пограбував його, забрав
ши магнітофон і 171 крб. 
грошей. Зараз громадянин 
Філевський перебуває в 
ЦРЛ м. Бобринця.

Бобринецьким РВВС ве
деться слідство.

ЛИСТ ТИМ, ХТО ПРО НАС 
ДБАЄ (ТОБТО БУДІВЕЛЬ
НИКАМ ТА ІНЖЕНЕРАМ 
ДОМОБУДІВНОГО КОМ
БІНАТУ, ГОСПОДАРЯМ 
НАШОГО МІСТА Й УСІМ 
СЛУЖБАМ, ПРИЧЕТНИМ 
ДО БЛАГОУСТРОЮ).

Велике вам спасибі, ша
новні товариші. Саме зав
дяки вам, завдяки вашій 
турботі ми можемо актив
но мислити, в нас почала 
розвиватися інженерно- 
творча думка, в кожному 
з нас почали просипатись 
Кулібіни. І це ж знову та
ки — ваша заслуга. Інак
ше б спали в нас такі 
можливості і таланти, про 
які і сам бог не знав, не 
відав.

Усе це почалося з того

••••«<«с«< • • • ♦ •

Що не кажіть, люди 
добрі, а народні методи 
лікування ще досить жи
вучі. Не всі люди, а особ
ливо старшого віку, дові
ряють лікарям. То начи
таються різних книжок 
про народну медицину, то 
почують яку пораду від 
досвідчених всезнаючих 
людей. І... пробують на 
собі, коли захворіють. Ін
коли й допомагає.

Ось послухайте, яка ха
лепа трапилася з дідом 
Архипом. Дід Архип вза
галі не любив скаржитись 
на хворобу. Чи, буває, 
простудиться десь, чи за
болить що-небудь все
редині, кашель чи радику
літ причепиться — у діда 
був один лікар. Це гаря
ча піч. Звечора залізе на 
гарячу черінь, зверху 
вкриється теплою ковд
рою, і на ранок хворобу 
як корова язиком зли
зала.

А це трапилось таке, 
що дід Архип уже не міг ні 
підняти вгору руку', ні на
віть вдягнути сорочку. 
Під пахвою утворилась 
пухлина, і рука почала не
стерпно боліти. Дід і на 
роботу перестав ходити, і 
домашню покинув.

Попервах звернувся до 
сільської лікарки. Вона 
уважно обстежила боляч- 

часу, коли зійшов сніг. І 
всі наші доріжки розвез
ло. Відтоді спокій зник (і 
правильно, нема чого спо
кійно жити в такий час) у 
жителів нових будинків по 
вулицях Героїв Сталінгра- 
да №№ 22, 24/27, Жадо
ва № 27. Тепер, виходячи 
з квартири, вони не дрі
мали, не думали, що там 
приготувати на обід чи 
до чого взятися на робо
ті. Думка інтенсивно пра
цювала: як пройти, аби 
найменше вимазатися у бо
лоті. Рішення приходили 
найнесподіваніші. От, на
приклад, чи догадався б 
хто при нормальних умо
вах життя, що целофано
ві торбинки можна на
тягнути на чоботи і спо

РЕЦЕПТ БАБИ ГОРПИНИГУМОРЕСКА
ку й виписала якісь па
пірці на ліки. Випив дід те 
все, а пухлина не сходить. 
Яких тільки припарок і на
тирань не придумувала 
баба Горпина, а не лег
шає.

Про хворобу діда Архи
па, яку в народі звуть «су
че вим’я», дійшла чутка до 
баби Параски, яка жила 
на другому кінці села. 
Баба Горпина і баба Па
раска, товаришки ще від 
дівування, зустрілись біля 
сільського магазину.

— Оце чула, що твій 
Архип уже давненько хво
ріє. Знаю гарний спосіб 
лікування. Це ще колись 
мені моя мати розповіда
ла, а вона дізналась від 
своєї матері.

— Що ти кажеш? — пе
репитала баба Горпина, 
бо вона в свої сімдесят 
років трохи недочувала.

— Кажу: як вилікувати 
твого діда! Ось послухай.

І почала розповідати:
— Коли будеїш пекти 

хліб у печі, то залиш тро
хи тіста в діжці. З нього 
потрібно зробити три 
кульки і кожною кулькою 
тричі покачати навколо 
хворої руки, обов’язково 
по «сучому вим’ю». По
тім три кульки дай з’їсти 
собаці. У вас же собака є?

ЛЕТИТЬ СТРІЛА!
кійно пройти небезпечних 
метрів 300—400 до авто
бусної зупинки? Потім їх 
зняти — взуття чисте. Ні? 
А ми додумалися.

Така ситуація в нашому 
мікрорайоні, шановні то
вариші, дуже благодатно 
вплинула й на нашу само
освіту. Хто у школі не ду
же любив фізику, тепер 
мусить любити її усім 
своїм єством. Над нами 
зависло питання: скільки 
треба мати сили, аби ви
тягнути себе за чуб з бо
лота, як зробив це барон 
Мюнгаузен. Зрозуміло, 
без фізики — ні туди, ні 
сюди. Вирахували. Вияв
ляється — ого-го скіль
ки. Інтенсивно зайнялися 
спортом.

□ Щоб стати лікарем, 
з дитинства відпрацьо
вував поганий почерк.

□ Баран не носить 
джинсів, зате в нього е 
дублянка.

□ Зарплата деяких 
молодих спеціалістів час
тенько нагадує пенсію 
по старості.

□ Перукар-передовнк 
підстригав клієнтів у ра
хунок майбутнього квар
талу.

□ Чи потрібний актив
ний відпочинок тому, хто 
пасивний на роботі?

□ Замкнувся у собі, а 
ключа загубив.

Е. КУЛІН.

— Собака, кажеш? Та є. 
Сірко. Злий такий.

— Ось я й кажу, щоб 
твій Сірко обов’язково 
з’їв оті три кульки з тіста. 
Якщо не захоче, то ти 
помасти чим-небудь смач
неньким. І дід Архип не
забаром буде здоровий.

— Так ти кажеш, щоб 
з’їв? — ще раз перепита
ла баба Горпина.

— Авжеж.
— Ну то добре, я так і 

зроблю.
Баба Горпина скупилась 

у магазині і швиденько 
пішла додому. Звечора 
заколотила тісто, щоб на 
другий день спекти хліб. 
Не так хліб, як швидше 
вилікувати діда новим 
способом, бо ж надворі 
весна, а робочих рук так 
не вистачає.

Коли тісто підійшло, ба
ба його добре вимісила і 
посадила хліб у піч, за
лишивши трохи тіста на 
дні діжки. Потім закрила 
піч і негайно зробила з 
тіста кульки. А дідові на
казала, аби нікуди не 
йшов з хати.

— Тепер ти видужаєш, 
бо баба Параска знає все.

Взяла баба Горпина ви
ліплені з тіста кульки і 
пішла надвір. Підійшла до 
будки, де на сонечку грів
ся Сірко і задумалась: як- 
же кожною кулькою три

Щоправда, більшості 
жінкам дозелося Еивчати 
ази спортивної гімнасти
ки майже зразу після то
го, як зійшов сніг. Треба 
сказати,. їм . позаздрили б 
олімпійські чемпіони.
Спробували б вони з сум
кою в одній руці і дити
ною в другій пройти по 
колоді. А наші жінки по 
бордюрі, оточеному баг
нюкою, проходять настіль
ки бпєвнєно, що, здаєть
ся, ціле життя тільки те й 
робили.

Отож, завдяки вам ми 
відкрили в собі такі сили, 
такі можливості, стільки 
невикористаних резервів 
нашого мозку, що уяви
ти собі важко, як ми мог
ли без цього жити раніше.ВІДКРИТІ ПИТАННЯ

Гласність — актуальність.
Але чому ж мовчання продовжує лишатися золотом!

* * *
Про смаки в кооперативному кафе не сперечаються. 
А про ціни?

* * *
Зуби треба чистити ранком і ввечері.
А чим? * * *
Спілкування людини з природою — свято. 
А природи з людиною?

>»< *
Добре жити хоче всяк.
А добре працювати?

* # ♦
Кінець діло вінчає.
А чому ж дехто ховає кінці в воду? 

>}: :|с *
Злодій не спить.
А його совість?

♦ * *
Одна голова — добре, дві — краще. 
Але нащо роздувати штат?

м. Світловодськ.

чі перекачати кругом со
бачої лапи? Адже Сірко 
такий, що не дасть над 
собою глумитись. Може й 
за руку схопити.

Сірко розплющив очі, 
підняв голову і подивив
ся на бабу Горпину. Слід 
зазначити, що Сірко вза
галі недолюблював чомусь 
бабу Горпину, тому й баба 
трохи побоювалась Сірка. 
Але що не зробиш зара
ди того, щоб діда швид
ше поставити на ноги. Та 
хоч як не підлещувалась 
баба Горпина до Сірка, 
він дивився на неї підо
зріло.

Не залишалось нічого 
іншого, як задобрити со
баку. Нагодувала Сірка 
смачною картоплею з 
кістками, а вже тоді знов 
наблизилась до собачої 
будки. На цей раз Сірко 
подобрішав, дав себе по
гладити. Із острахом баба 
Горпина все ж добилась 
свого. Правда, в кожній 
кульці було багато соба
чої шерсті. Але на це вже 
баба не зважала. З почут
тям гідності зайшла вона 
в хату і стала перед дідом 
Архипом.

— Ось на, з’їж оцих 
три кульки з тіста і твоєї 
хвороби — як не було.

— А що це? — запитав, 
стогнучи, з ліжка дід Ар
хип.

Тому ми вам краснень
ко дякуємо. Але якось 
не дуже гарно от так дя
кувати, та не бачити ко//.у, 
не бачити ваших облич. 
То приїжджайте до нас. 
І щоб відчути весь смак 
нашого життя-буття, ма
шини свої залишіть на 
стоянці, а до будинків 
пішечки, пішечки. Ну, не 
зможете приїхати, то хоч 
портрети ваші нехай ви
вішать біля нас, щоб ми 
бачили наших рятівників 
від творчого застою. От би 
ми вам дякували!

Мешканці щойно 
збудованих будин
ків по вулицях Ге
роїв Сталинграда та 
ЖадоЕа.

Борис СЛЮСАР.

— Оце ж зробила за 
рецептом баби Параски.

І розповіла про той «ре
цепт».

— Та ти що з глузду 
з’їхала! — здивувався дід.

— З’їхала чи не з’їхала, 
а ти роби те, що кажу, 
якщо хочеш позбутися 
своєї болячки.

Довгенько вагався дід 
Архип, але під натиском 
баби Горпини мусив з’їсти 
кульки з тіста. Бо чого не 
зробиш заради видужан
ня!

...Давненько це було. А 
тепер, коли дід Архип іде 
селом, дехто з молодших 
чоловіків запитує:

— Ну як ваша хвороба, 
ДІДУ?

— От, клята баба? Не
дарма кажуть, якщо глухе 
недочує, то видумає. Я 
три дні їв сухарі, щоб 
пропхати шерсть, яка за
стрягла в горлі.

Хоча, по правді кажучи, 
нема чого дідові на бабу 
ремствувати, видужав він. 
Дарма, що «рецепт баби 
Параски» було порушено.

Ф. БОНДАРЧУК, 
слюсар.

м. Олександрія.
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