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Не так уже й багато у наших, буднях краси. А шко
да. Організатори недавнього XIII обласного конкурсу 
«Мода-89» — а це були» крім ОК ЛКСМУ, й обласне 
управління побутового обслуговування населення та 
місцева філія Всесоюзного науково-технічного това
риства, — очевидно, про наближення до прекрасного 
і думали. Називався цей іспит все ж буденно — кон
курсом профмайстерності перукарів і косметологів 
сфери побутового обслуговування населення і перед
бачав пошук нових перспективних майстрів, підви
щення їм розрядів тощо. Принагідно він став парадом 
уміння творити гарні зачіски, макіяж, костюми — 
коротше кажучи, той неповторний шарм, котрий під
вищує тонус самій людині і її оточенню.

Вхід до Палацу культури імені Компанійця був-то 
вільним, однак через недостатню рекламу навалою 

глядачів конкурс похвалитися не зміг. Що ж, хай по
жалкує тон. ного там не було. Майстри запрошували 
для слугування манекенами (висловлюючись профе
сійно) бажаючих із залу, і все дійство згодом твори
лося на очах присутніх.

...Пролетіло півдня, і настав щемний момент від
значення лауреатів. Серед чоловічих майстрів-перуиа- 
рів лідером було визнано Н. Березіну (комбінат «Про
мінь» обласного центру), друге й третє місця посіли, 
відповідно: С. Никифорова (Світловодсьиий місьнпо- 
бутномбінат) та В. Дигусар (к-т «Промінь»). Найнра- 
щою серед жіночих майстрів названа Н. Дорошенно 
(«Промінь») (знімок справа), на другому місці — 
О. Сосніна зі Знам’янсьного міськпобутномбіна- 
ту; серед лауреатів і Т. Пляченко (н-т «Про
мінь»). Усім їм були вручені знаки «Майстер зо

лоті руни», цінні подарунки. Але до цього всьо
го таланту доклали й модельєри та косметологи. 
У конкурсі взяла участь І тріумфально перемогла 
майстер-носметолог комбінату «Промінь» Л. Б. Бранев- 
сьна — на знімну внизу І ви можете оцінити її хист. 
Про вишукані костюми для манекенів подбали за
крійниці ателье «Молодіжна мода» при фабриці інд
пошиття й ремонту одягу М. Іноземцева і Л. Домніна. 
Безсумнівним «гвіздком* був [; 16-річний Павло Гру
вер з «Променя* — він виявився наймолодшим ма
гістром. нраси.

...Ви помічали — побільшало у наших жінсн фан
тазійних зачісок? Може, тс поголос «Моди-89о...

Фоторепортаж Василя ГРИБА.



БРАТ «ГАМБРІНУСА»?

ХРОНІКА ПОДІЙ

ЗИМА
І

ВОГОНЬ
У холоднечу значно біль

ше користуються опалю
вальними приладами, дехто 
експлуатує саморобні елек
трокаміни, використовує 
відкритий вогонь для ро
зігрівання замерзлих труб, 
а це при необережності мо
же призвести до пожежі.

Восени та взимку мину
лого року на об’єктах на
родного господарства об
ласті виникло 54, а в жит
лових будинках громадян 
понад 400 пожеж, що 
завдало значних матеріаль
них збитків.

У грудні минулого року 
від несправності електро- 
нагрівача згорів свинарник 
у колгоспі імені Куйбише- 
еа Новоукраїнського райо
ну, у вогні загинуло 92 сви
номатки та 172 поросят. 
На початку цього року від 
короткого замикання в 
електромережі виникла по
жежа з майстернях кол
госпу імені Ватутіна Кіро
воградського району, вог
нем знищено 5 тракторів. 
Від необережного повод
ження з вогнем згорів склад 
Сзітловодської середньої 
школи № 5. Нещодавно в 
селі Веселівка Кіровоград
ського району згоріла ко
нюшня. У вогні загинуло 
7 тварин.

В області тільки з почат
ку року на пожежах заги
нуло 45 чоловік, серед них 
19 дітей.

Щоб попередити пожежі 
з холодну пору року, необ
хідно привести в належний 
протипожежний стан ви
робничі, службові та склад
ські приміщення, техноло
гічне та телловиробляюче 
обладнання, електромере
жі, забезпечивши їх робо
ту з умовах зими.

Водопровідні мережі та 
поширюючі бачки треба 
утеплювати безпечними для 
вогню матеріалами.

Особливу увагу слід при
ділити протипожежному 
стану будинків культури, 
дитячих та лікувальних ус
танов, готелів, гуртожитків 
та інших місць масового 
перебування людей.

М. ЄРМАКОВ, 
начальник відділу по
жежної охорони УВС 
облвиконкому.

«молодий 
КОМУНАР»

25 листопада 1989 р.

Кілька разів кількох кореспон
дентів директор Кіровоградсько
го творчого об’єднання молоді 
О. В. Третяков водив по захара
щених, напівзруйнованих і напів- 
затоплених підвалах і розказував: 
гут буде кафе, отут рок-клуб, а 
тут самодіяльний театр. Журна
лісти слухали, дивилися і кивали 
згідливо, а згодом — скептично, 
бо підземелля, будучи в кращо
му випадку розчищеними, за
вмирали в непридатному для 
культурної експлуатації стані.

Отож і на табличку «Клуб 
ТОМ» біля підвалу музпедфакуль- 
тету педагогічного інституту ми 
поглянули з недовір’ям: було б 
написано, що клуб... Знову ТОМ 
замахнувся на непосильну спра
ву! Але згодом затепліли роже
вим світлом вікна, над ними з’яви
лися козирьочки з написом «Аль
янс», з-під фундаменту полинула 
тиха музика. За оформленим

гнутим металом ганочком та 
різьбленими дверима виявилися 
столи з диванчиками та бар; ма
тово блищали екрани телевізорів, 
у нагрітому повітрі витав 
кави.

То це ще одне кафе, 
центр Кіровограда, нікуди

аромат

якими
.__ ......................................... правди

діти, може скромно похвалитися?
— Ні, — заперечив хлопець за 

стопкою, що відрекомендувався 
Сашком Козаковим. — Кафе тут 
лише ввечері, з 16-ї години до 
22.30. З 11-ї до 16-ї, попередньо 
домовившись з нами, сюди при
ходять з вихователями діти з під
літкових клубів ТОМу — «Ленін
ця», «Юності», «Вогника», «Стар
ту», «Ровесника». їдять 
во, п’ють сік, дивляться 
фільми, грають у шахи, 
вом, займаються своїми 
ми й відпочивають.

Крім Сашка, в «Альянсі» поряд
кують Петро Чепуров та офіціант

ЩЕ ОДИН ТУРІ-И..И...И
районних комсомольських конференцій пройшов 
минулого тижня. Звіт про дві з них — Знам’янську й 
Новоукраїнську — читайте в сьогоднішньому номері 
«МК». До обкому ЛКСМУ надійшла також інформація, 
що на організаційних пленумах, які відбулися після 
конференцій, обрано у:

СВІТЛОВОДСЬКУ:
першим секретарем міськкому комсомолу — Анато

лія ПАТОКУ, другим — Сергія СЕРЕДУ, секретарем — 
зав. відділом учнівської молоді — Тетяну ФЕДОРОВУ;

НОЕОМИРГОРОДІ
першим секретарем райкому комсомолу — Олек

сандра БОЙКА, другим — Василя КРИКОТНЕНКА, сек
ретарем — зав. відділом учнівської молоді — Олену 
БАШУ;

МАЛІЙ ВИСЦІ
першим секретарем райкому комсомолу — Сергія 
ЩЕРБАКА, другим — Олександра ШЕВЧЕНКА, секре

тарем — зав. відділом учнівської молоді — Світлану 
ТИЛЬНУ;

ОНУФРІЇВНІ
першим секретарем райкому комсомолу — Івана 

ІВДНЧЕНКА, Другим — Світлану ФЕСУН, секретарем — 
зав. відділом учнівської молоді — Людмилу КОЗЛОВ- 
СЬКУ;

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКУ
першим секретарем райкому комсомолу — Анатолія 

ШАРОВА, другим — Світлану РЕЗНИК, секретарем — 
зав. відділом учнівської молоді — Маргарнту МА- 
ЛЕЄВУ.

морози- 
мульт- 

— сло- 
спраза-

Анатолій Подиряка. скП°:

матку Р°ЗЧИСТИ™Х ТОМ ”айняв 
ський Підвал, аі потім . . (н.
будівельників та Аизаи”®рМми зУ- 

• Ні 

передпокої: не ПЛИ , а щось
ри не накатка, не Деі » 
схоже на звичайний папір. ц
_ Так і є, — підтвердив непу 

ров. - Аркушики паперу зім яли, 
оббризкали барвником, іЩ _
тканину фарбують, а п < ■
рівняли шматочки і накле.ли.

Вийшов візерунок мало не під 
мармур. Гарні в залі Р13*6“' 
раме, декоративним камін з їм 
тацією відблисків полум-я.

__ А чому ви на вивісці не на 
пишите «Альянс». 
хлопців, — а то проста 
якось безлико...

— «Альянс» — це тільки один 
клуб, наш. А тут ще передбачає
ться і «Діалог», взагалі ж а намі-

ри, не накатка,

таціею відблисків полум-я.

_  запитую
«Клуб»

ри назвати все разом «Одесою».
І Петро завів мене в дзері. за' 

якими несподівано виявилися* 
коридори й повороти, а за ниМи 
довгастий зал у, так би мовити 
стадії опорядження. Стіни общИв' 
ваються фігурними 'шматочками 
дерева, у кутку — віконечко з су. 
сіднє приміщення. Воно має ні, 
бито вести на кухню, де готуєм 
тимуться обіди для студентів. Д 
вечорами вони зможуть тут побе. 
сідуеати, подискутувати, пеклу, 
хати музику. Живу, а не магн.то, 
фонні рок чи естраду. В залі зве, 
дено невеликий подіум, де пла. 
кують поставити фортепіано, Хо. 
чуть, аби тут грали і на скрипці 
чи банджо. Тобто музика повин- 
на бути «під Одесу», Зразу При, 
гадався купрінський «Гамбрінус»,,.

Якого змісту буде ЖИТТЯ НОВО
ГО клубу — побачимо. Але новий 
клуб є.

І. КУЗНЕЦОВА.

о

«КОМУНАР» ВІДКРИВАЄ ІМЕНА
Кожні спортивні змагання по

винні мати свій неповторний 
«стрижень». Інакше — це не зма
гання, а так собі — спортивний 
захід. Тому прихильники спорту й 
люблять турнірні баталії, першос
ті, чемпіонати...

«Стрижнем програми» тради
ційного республіканського турні
ру з велокросу на призи тижне
вика «Молодий комунар» стала 
естафетна гонка 4X8 кілометри. 
Причому кожна з команд за умо
вами змагань комплектувалась із 
двох досвідчених спортсменів та 
двох юніорів. І якщо імена май
стрів спорту Андрія Лисогора та 
Едуарда Кистерського відомі за 
межами республіки, то молоді 
Лисенко й Добровольський тіль
ки дебютують на республікан
ській арені. Так само, як і Олек
сандр Гориславський із збірної 
Полтавської області.

Швидкість естафеті надають 
чоловіки, які йдуть першими. І 
коли Лисогор передає естафету 
Кистерському, то кіровоградці 
виграють у полтавців понад сором 
секунд. Це вже забагато. Аде — 
й не дуже, адже крос супровод
жують численні несподіванки. 
Скільки часу потрібно велосипе
дисту, аби підвестися після па
діння? Аби замінити велосипед? 
Аби знову вступити до бороть
би? Кистерському — трохи біль
ше двох хвилин. Та попереду вже 
суперник! Молоді Лисенко та

Добровольський доклали чимало 
зусиль для виправлення станози- 
ща, але їх вистачило тільки для 
другого місця.

Впевненіше виступили кірово
градські дівчата, які вибороли всі 
нагороди. Серед них — учениця 
дев'ятого класу середньої школи 
№ 29 Оксана Гнездилова.

— Дівчина почала займатися 
велоспортом три роки тому, — 
розповідає тренер збірної об
ласті Віктор Грицаєв. — І ми че
кали від неї результатів саме в 
турнірі «Молодого комунара». 
Оксані не дуже щастило в Бер
дянську на «Азовському велоту
рі» і у Вінниці на першості Украї
ни «Хто ти, майбутній олімпісць?». 
Лише трохи не вистачило для ус
піху. і ось нарешті — перемога. 
Дуже важлива для спортсменки— 
як в психологічному так і турнір
ному плані.

Але будемо відвертими — тур
нір «МК»-89» дещо втратив свій 
рейтинг. Колись це були просто 
змагання, які згодом виросли у 
республіканські й навіть до рангу 
чемпіонату України. Та в ниніш
ньому році з незрозумілих при
чин Держкомспорт республіки 
«відібрав» у змагань право ви
значати чемпіона УРСР з вело
кросу. Через це не всі найсильні- 
ші прибули до кіровоградської 
Завадівки, а інші лишилися права 
виконувати нормативи майстрів 
спорту СРСР.

Про все це стало відомо тіль
ки за тиждень до змагань, коли 
виправити було вже нічого не 
можна. Ось і поїхав старший тре
нер збірної Кіровоградської об
ласті Олександр Заворотній ра
зом з Валерієм Корабліним та 
Миколою Прозираєм на змагання 
до Молдавії. Там перші п'ять 
місць дають право на майстер- 
ський значок. А був час, коли з 
Молдавії їхали до Завадівки!

І все ж велотурнір «МК» й ни
нішнього року відкрив нові імена 
в юнацькому велоспорті респуб
ліки. Запам ятайте їх, адже попе
реду — Барселона!

ТУРНІРНЕ ТАБЛО 
традиційного республікан
ського турніру 3 велокросу 
на призи тижневика «Моло
дий комунар». 18—19 листо
пада 1989 року. Кіровоград 
(Завадівська траса).

Групова гонка. Чоловіки. 21 км, 
1. Сергій Долинський (м. Комсо
мольські 2. Олександр Новіков 
(СК Зарево, м. Макіївка). 
3. Едуард Кистерський (збірна Кі
ровоградської області).

Групова гонка. Юніори. 21 км 
1. Олександр Гориславський 
(м. Комсомольські. 2. Залерій Ли
сенко. 3. Дмитро Добровольський 
(обидва — збірна К)ровоградської 
області).

Грулсза гонка. Юніори. 14 км. 
1. Оксана Гнездилоьа. 2. Олена 
Курінна (обидві — зоїрна . К.ро- 
воградської області). 3. ірхлз 
Чернишова (ДЮСШ ЗО «Рад»н^.

індивідуальна гонка на час. 
Юнаки. 18 км. 1. Кирило Красоз 
(м. Знам’янка). 2. Сергій Калини
ченко (ДЮСШ БО «Радій»), 
3. Олег Рушак (збірнз Кірово
градської області).

Групова гонка. Дівчата. 18 км. 
1. Маргарита Давиденко, 2. Ната
ля Кузьмина (обидві — збірна Кі
ровоградської області). 3. Тетяна 
Степаненко (ДЮСШ ВО «Радій»).

Естафета 4X8 км. Чоловіки — 
юніори. 1. Команда м. Комсомоль
ська (Сергій Долинський, Олек
сандр Гориславський, Засиль Бон- 
чук, Олег Тіуноз). 2. Збірна Кіро
воградської області (Андрій Ли
согор, Едуард Кистерський, За
лерій Лисенко, Дмитро Добро
вольський). 3. Команда м, «Макі
ївка (Ігор Дячков, Анатолій Ми
рошниченко, Владислав Вереща- 
гін, Олександр Новіков).

Групова гонка. Юнаки. 18 км.
1. Кирило Красов (м. Знам’янка).
2. Дмитро Кравець (м. Полтава».
3. Михайло Халілов (м. Миколаїв)

Групова гонка. Дівчата. 14 км, 
1. Маргарита Давиденко. 2. Вік
торія Лютенко. 3. Оксана Кулаке- 
зич (всі — збірна Кіровоградської 
області).

С, БОНДАРЄ8.

ФОНД МИЛОСЕРДЯ І ЗДОРОВ’Я ТА ОБЛАСНА
26 листопада 1989 року в приміщенні місько
го Палацу культури ім. Компанійця проводить

АУКЦІОН ТОВАРІВ 
ПІДВИЩЕНОГО ПОПИТУ

І ШИРОКОГО вжитку
з благодійною метою.

У ПРОГРАМІ
1. З 11 години до 13 години аукціон легко- 

вих автомобілів і запасних частин.
2. З 14-ої години до 18-ої години аукціон

товарів:
— відеотелерадіоапаратура;
— швейні та пральні машини;
— меблеві гарнітури;
— одяг та взуття;
— косметика та парфюмерія;
— книги;
— спортивні та інші товари.

3. Консультації працівників відділу соціаль
ного забезпечення, юристів, лікарів.

Усі кошти від аукціону будуть переказані 
на рахунок 000704501 з Кіровоградському

ИДА Ж1ІЙЯ -
ДопомРовгВиЯІННІ Житлосоцбанку для надання 
і престаоілВиЄТЄРаНаМ 8ІЙНИ * пРаці' ОДИНОКИМ 
гатодітнйм г?' .'нвал‘яам- хворим людям, ба- 
всім жтл С М вдовам загиблих воїнів—

На «уч П°ТРЄ6У€ тУРботи і милосердя.
коопєоат2Ї°Н запР°^УЮться підприємства і 
теліх.Кір0воИградщ’нї₽080ГРвАв ' °6ЛвСТ:' ЖИ’ 

к«п- квитки продаються з міському Палаці 
роки\₽п'М- ’<омпа“^" з 21 листопада 1989 
тися тзп=>гьПО 8 гоДину. За довідками зверта
вся телефонами 2-24-65.. 4-65-67.



«ОБМАНУТИ БАЗС»
РЕЗОНАНС

Під таким заголовком у випус
ку «Дозорця» за 9 вересня було 
надруковано матеріал про люби
телів заправляти державні авто
мобілі пальним, талони на яке 
«діставалися» різними нечесними 
методами. Редакція отримала від
повідь з обласної психіатричної 
лікарні за підписом головного лі
каря О. І. Тарасенка. Ось що він 
повідомляє:

«З приводу статті «Обманути б 
АЗС...» обласна психіатрична лі-

карня повідомляє, що в колекти
ві господарської служби лікарні 
були проведені збори. Суворо 
вказано відповідальним працівни
кам на послаблення контролю за 
використанням паливно-мастиль
них речовин.

Також зобов’язано бухгалтерію 
проводити щомісячний контроль 
за використанням бензину водія
ми лікарні. Адміністрації лікарні 
запропоновано групі народного 
контролю взяти дане питання на 
контроль».НАГАДУЄМО!

Сьогодні без перебільшення 
можна сказати, що багато хто > 
керівників різноманітних підпри
ємств і організацій полюбив «ре
агувати» на критику... мовчанням.

Думають вони приблизно так: на
віщо давати відповідь редакції, а 
тим паче, вживати якихось захо
дів, коли можна тишком-нишком 
перечекати певний час і все за- 
будеться-минеться. Не зважають 
навіть на офіційні запити редак
ції, які ми надсилаємо після кри
тичних виступів, які зобов’язу- 
ють(!) в певні строки повідомити 
редакцію про вжиті заходи.

Правда, на деякі критичні ви
ступи редакція і не надсилає такі 
запити, вважаючи, що в керівни
ків у самих вистачить компетенції 
зробити висновки з публікації І 
повідомити про це газету. Однак, 
доводиться констатувати, що у 
декого з цим не все гаразд.

Тож сьогодні у «Дозорці» ми 
нагадуємо керівникам переліче
них нижче організацій, підпри
ємств, установ, що відсижуватися

у заспокоєнні, що все забудеться, 
не варто. Саме так роблять ке- 
рівнини:

1. комбінату «Кіровоградпло- 
доовоч» (матеріал «Треба брати, 
бо черкаські!» за 19 серпня).

2. Кіровський (м. Кіровоград) 
райком - комсомолу (матеріал 
«Збори переносяться» за 26 серп- 

Н 3. Кіровський райком комсомо
лу (фотозвинувачення, 9 вересня).

4. База «Укроптбакалія» (мате
ріал «Обманути б АЗС...» (за 9 ве
ресня).

5. Завод «Прогрес» (матеріал 
«Обманути б АЗС...» за 2 верес-

6. Творче об'єднання молоді 
(матеріал «За місцем проживан
ня» за 9 вересня).

7. АТП-13527 (матеріал «Люби
телі покататись» за 9 вересня).
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бувМІЦНА ВЛАДА «МАМИ»

наша газета пише не так і маПро КГЗКОР _
ло. Декілька місяців тому, наприклад, видру
кували добірку матеріалів, де йшлося про 
рейд обласного штабу «Комсомольського про
жектора». Було там, зокрема, про випадок, 
коли «прожектористи» виявили в буфеті їдаль
ні чимало банок розчинної кави. Буфетниця 
Тетяна Бєлаш пояснила, що тримала каву від 
очей покупців далеченько по вказівці заві
дуючої виробництвом (їдальнями) Олександри 
Гри горівни Павловської. Коли вона напише на 
папірці щось на зразок: «відпусти цій люди
ні» — відпускала.

Отак проходив «розподіл» дефіцитного то
вару. Пишучи про це, ми надіялися, що дано
му випадку буде дано принципову оцінку, яку 
думали прочитати з офіційної відповіді. Її, 
правда, ми отримали значно пізніше, після то
го, як вирішили поцікавитися ще раз: як на
лагоджене харчування будівельників.

* * *
У гуртожитку, де живуть наші будівельни

ки, ми б буфет без допомоги дітлахів не від
шукали. Ті підвели нас до окутих залізом две
рей і, порадивши добряче погрюкати кулака
ми, гайнули на вулицю.

Порадою дітей ми скористалися. Не думалося 
навіть, що тан довго доведеться тарабанити в 
двері. Вже вирішили було, що нас надурили, 
бо й справді, ніякої вивіски, навіть папірця не 
бачили біля дверей. І коли розвернулися, щоб 
піти геть, двері прочинились і з приміщення, яке 
служило буфетом, почулося:

— Чого вам треба? Вже не працюю, додому 
пора йти.

— Як додому? — дивуємося. — Ще ж до 
двадцятої години 20 хвилин.

Довелося попроситись, щоб і ми змогли ста
ти в довгеньку чергу. Коли ж підійшли І про
вели контрольну закупну, буфетниця Н. Л. Снік 
не посоромилася обрахувати свого відвідувача 
на 28 копійок,

Крім цього, членами рейдової бригади було 
виявлено 145 банок згущеного молока, близь
ко півтора кілограма кофейних зерен. На ди
во, Наталю Леонідівну не стурбувала така зна
хідка.

— «Мама» не велить торгувати згущеним 
молоком вільно. Коли треба і кому — пришле 
із папірцем.

Ми здивувалися. Хто ж така «мама», що не 
велить продавати дефіцит? Тут же й дізнали
ся, що нею є не хто інший як завідуюча ви
робництвом О. Г. Павловська. її, чи то через 
надмірну турботу, а чи й просто через вміння 
тримати «дітей у єдиній сім’ї сумирними», на
зивають «мамою». Навіть нам гак представили.

Зрештою, з «мамою» ми познайомились де-

зерна. Вияв-що пізніше. Тепер про кавові 
ляється, Н. Л. Скік проявила ініціативу: взяла 
з каси гроші і «десь» купила 1,450 кг. зерен 
для загальних потреб. Якось незрозуміло — 
з одного боку — боязнь перед своїм вели
ким начальником і... що хочу те роблю.

Дивно?
Про диво — в кінці.
Шоста їдальня Знам’янського ВРП, 

теж перевірили — а вона ще називається 
лодобовою — порадувала різноманітністю 
страв. Турбуються тут про людей: сметана 
25-процентної жирності. Та все це — обман. 
Бо насправді Ірина Майданний, буфетниця, 
продавала сметану 20-процентної жирності по 
ціні 25-процентної. Різниця за стакан — 
пійки. Не цуралася дівчина й іншого 
нечесності — нас просто-напросто, не 
нувши оком, обрахувала на 23 копійки.

Буфет від їдальні № 14 теж того дня був 
наповнений відвідувачами. Буфетник Олек
сандр Чиж швидко обслуговував покупців. Та 
чи якісно?

Стоячи в черзі, помітили, що інноли Олек
сандр навіть на помітку терез не дивиться, а 
суму, яку треба заплатити, називає справно. 
Нас теж звично обрахував — на 19 нопійок. 
Товар взагалі реалізовував без накладних, на 
багатьох видах не була позначена ціна.

Можливо, «прожектористи» й ще щось би по
бачили в цьому буфеті, якби не стріли там «ма
му». Ми пишемо це слово не тому, що воно нам 
так подобається, а тому, що справді, воно 
більш-менш характеризує О. Г. Павловську у 
ставленні до своїх підлеглих як надмірну опіну 
до неслухняних дітей, котрі, дивись, чого доб
рого відіб’ються від рук.

Отож, розмову ми продовжили вже в кабінеті 
Олександри Григорівни. Спочатку про тон. Ним 
завідуюча виробництва намагалася утвердити 
свою правоту. Коли ж побачила, що це не пе
реконливо, взялася за «аргументи».

Виходило, що такий продаж «за папірцем» 
є не що інше, як спільний успіх працівників 
їдалень, буфетів і профкому. Що відпуск де
фіцитних товарів проводиться за списками, які 
теж, начебто, затверджуються профкомом.

На перший погляд, все правильно: тут орга
нізована схожа на талонну систему торгівля 
Тільки все це, думається, для прикриття, для 
замилювання очей робилося. Чому, запитають, 
«гокорівці»?

Та хоча б 
продаж за 
працюючих, 
вистачить!).

Є й інший нерозв’язаний вузлик: кого ж у 
ті списки включають, вибраних? І чи й справді 
ото ті, кому пощастило туди попасти (і чому 
саме «їм», а не іншим?) отримують товар.

яку 
ці-

4 ко- 
виду 

морг-

тому, що талонний продаж, чи 
списками повинен охопити всіх 
А тут лише окремих (всім же не

ВІДПОВІДІ...
Так от: в матеріалі «Міцна влада «мами» 

згадували, що отримали відповіді як реагуван
ня на проведені «КП» рейди. Які ж вони 
(чіткі, а чи відписки) ви, шановні читачі, ді
знаєтеся, прочитавши їх.

Начальник ВРП «Головкривбасбуду» повідо
мив, що: «Матеріали перевірки їдальні № 12 
КГЗКОРу розглянуті на засіданні координацій
ної комісії і в колективі їдальні № 12.

За результатами перевірок видано 
ВРП N2 212 від 28 серпня 1989 року, 
йдеться:

1. За допущені порушення правил 
ської торгівлі буфетника О. Чиже понизити в 
посаді строком на 1 місяць, перевести мий
ником посуду.

2. За допущені порушення правил радян
ської торгівлі (обрахування покупців, прихову
вання товару) матеріали на буфетницю Н. «П. 
Скік передані на розгляд товариського суду.

3. За відпускання товару без супроводжую
чих документів комірнику Л. В. Олійник ого
лошено сувору догану.

4. За відпускання товарів без накладних 
експедитору Г. Г. Криворучко оголосити за
уваження.

5. За відсутність належного контролю за ро
ботою підприємстмва завідуючій їдальнею 
№ 12 0. Г. Павловській оголосити зауваження.

6. Відділу громадського харчування посили
ти контроль за роботою даного підприємства.

Секретарю ВРП т. В. С. Басовій ознайомити 
з наказом усіх під розпис».

Ще одну відповідь надіслав начальник від
ділу робітничого постачання КГЗКОРу В. А. 
Борисенко:

«Згідно виявленого «КП > факту і інформації 
від 25 вересня 1989 року № 135/02 повідомляю, 
що продавець магазину № 1 ВРП НГЗКОРу 
т. А. А. Гузар суворо попереджений. Проведе
на робота з головним бухгалтером колгоспу 
ім. Фрунзе про недопустимість відпуску товару 
без вказаної ціни в накладній.

Буфет гуртожитку, буфети їдалень № 14, № 12 
ніякого відношення до ВРП КГЗКОРу не мають, 
так як вони підпорядковані підприємствам ВРП 
«Головнривбасбуду», яний знаходиться у Кри
вому Розі».

Як бачимо, О. Г. Павловська, з чиєї руки 
багато що недозволеного робилося, відбулася 
так би мовити, легким переляком, а точніше... 
зауваженням.

ми

наказ по 
в якому

радян-

З рік тому у магазині 
«Господарські товари» Кі
ровоградської райспожив- 
спілки члени штабу «Ком
сомольського прожектора» 
застали таку картину: його 
завідуючий М. П. Кічура у 
нетверезому стані «влад
но» виконував свої обо
в’язки: давав певні розпо
рядження, господарським 
оком оцінював торгівлю а 
залі, оцінив і кмітливість 
учасників рейду, які зна
йшли чимало прихованого 
від покупців товару.

Та то було аж он коли, 
може зауважити читач. Те
пер, напевне, дорікне нас, 
справи змінилися на кра
ще: керівництво, як то ка
жуть у таких випадках і як 
воно саме справно пише 
відповіді, «вжило заходів». 
І ніяк «прожектористи» 
сподівалися, що майже 
повториться. Щоправда, 
відуючий магазином 
тверезий.

Всіх здивували і навіть 
дещо насмішили слова, що 
фарба, як і рік тому, зали
шена на ремонт. Ну а осві- 
жувач повітря «Фруктовий», 
якого було двадцять сім 
флаконів, уже аж ніяк не 
годився для ремонту.

Балончики для сифонів, 
пензлики для фарбування, 
емаль темно-голуба теж 
були приховані. Цікаво 
«проходила» історія навіть 
з чайниками, які тишком- 
нишком, щоб не бачили 
«прожектористи», винесли 
для вільного продажу.

Коли проходив рейд у 
магазин прийшла директор 
універмагу Кіровоград
ської райспоживспілки Ва
лентина Костянтинівна Дан- 
гул. Вона пояснювала, що 
72 банки імпортної білої 
фарби залишені для ре
монтних робіт. Навіть пове
ла нас і показала, куди во
на використовується. З цим 
погодитись можна/ однак... 
одна з учасників рейду, яка 
професійно часто зустріча
лася з подібними робота
ми, висловилась, 
це надто багато 
монту.

Залишимо фарбу, 
ній справа, і біди б то 
було, якби одна та фарба 
знаходилася в підсобці. На
сторожує ж інше — по
вторний рейд і повторне 
порушення правил радян
ської торгівлі. Можливо, 
хоч з цього (ще раз наго
лосимо — повторного!) ви
падку представники Кіро
воградської райспоживспіл
ки зроблять належні вис» 
новим?

що
ДЛЯ

72 —
се

Не в 
й не

Сторінку «Дозорець» підготували члени 
обласного штабу «Комсомольського про
жектора» С. СИСОЄРА Ю. КОЗЛІТІН, 
О. ШТАДЧЕНКО, Ю. ЯРОВИЙ.

«молодий 
КОМУНАР»

25 листопада р.



П’ять «чому»
Оригінальними цих мілька сог 

молодих людей, що зібралися 
минулої суботи □ Новоукраїи- 
ському міському палаці культу
ри, не назвеш. Адже ставили 
вони перед собою запитання, на 
які сьогодні шукає відповідь 
(шкода, що не досить успішно] 
весь народ. Отже, чому справ» 
у нас ідуть не завжди так, як 
було задумано у квітні 1985-го! 
Як подолати інертність! Коли, 
нарешті, ми позбавимося бюро
кратизму, формалізму! Де ко
ріння соціальної демагогії, гру
пового егоїзму, що ховаються 
за лозунгами та ідеями перебу
дови! Як зберегти нашу Спілку, 
наповнити новим змістом її, за
галом, привабливі ідеї!-

А розпочалася XXXI Новоук- 
раїнська районна конференція, 
як і водиться, зі звіту райкому. 
Його зачитав перший секретар 
Сергій Гресько. Не вдаючись до 
скрупульозного аналізу всього, 
що було сказано з трибуни, від
значу одну обставину: у допо
віді жодного разу не прозвуча
ло донедавна визначальне сло
во — «орденоносна». Поясню у 
чому тут річ. Новоукраїнська 
районна комсомольська органі
зація свого часу була нагород
жена орденом Трудового Чер
воного Прапора. Ця відзнака на 
довгі роки відвела їй роль своє
рідного флагмана. Були здобут
ки — їх всіляко пропагували, 
траплялися прорахунки — на них 
закривали очі. Привабливий 
імідж робив своє діло. Поважні 
комісії і престижні делегації, ви
сокі гості рідко коли обминали 
Ноаоукраїнку. і ось — несподі
ване: про орден забули.

У перерізі поділився своїми 
спостереженнями з кількома 
комсомольськими працівниками. 
Вони й висловили припущення, 
що Сергій Гресько свідомо об
минув «славне минуле». І зро
бив це, скоріше всього, для то
го, аби акцентувати увагу акти
ву на сьогоднішніх справах, які 
на переломному етапі □ діяль
ності ВЛКСМ аж ніяк не назвеш 
блискучими. На підтвердження 
цього були наведені факти. Ось 
вони.

Тільки кожен четвертий член 
райкому у звітний період мав 
конкретне доручення. Відверто 
пасивними були Єдуард Бабен
ко із СШ № 6, Валентина Єфі- 
менко з колгоспу імені Дзер- 
жинського, Лариса Чеберяк з 
районного вузла-зв'язку. А чле
ни райкому Галина Ткаченко 
(колгосп «Дружба»), Аліна Лін- 
чевська (райспоживспілка), Дми
тро Коринецький (ПМК-125) на
віть на брали участі у більшості 
пленумів. Хто ж керував, коор
динував діяльність первинних, 
відстоюзав інтереси молоді? Як 
і водиться, апарат райкому...

За три роки комсомольська 
організація району зменшилася 
на 800 чоловік. Про що це свід
чить?

— Тепер ніхто нікого не ве
де за руку до Спілки, — відпо
вів на моє запитання заворг рай
кому Віктор Мизін.

Згоден, без так -ззаних «мерт
вих душ», з яких і внески доне- 
дазна було «вибити» справою 
майже неймовірною, комсомол 
обійдеться. Але ж не секрет, що 
поза членством залишилися і 
люди ідейно переконані, ду-

Звіти
і вибори
в комсомолі

в контексті пошуку

про повернення 
авторитету, 
цьому плані 
райкомом?

Що ж 
Ново- 
Неба-

маючі. Одні тому, що не бачать, 
яким чином можна реалізувати 
свої можливості в нинішній 
інертній структурі ВЛКСМ, А ін
ші... З ними просто ніхто не пра
цював. Тому тільки шість із двад
цяти чотирьох первинних ско
ристалися правом прийому у 
ВЛКСМ.

Соціальна захищеність молоді. 
Цей термін порівняно недавно 
з’явився у нашому лексиконі. 
Якщо бути точним — з’явився 
тоді, коли 8 комсомолі всерйоз 
заговорили 
втраченого 
зроблено в 
українським 
гато. Підтримано ініціативу ком
сомольців колгоспу імені Фрун- 
зе, котрі вирішили спорудити 
молодіжний центр. Надано до
помогу молоді колгоспів імені 
Пархоменка та «Ленінський 
шлях» у зведенні власних спор
тивно-оздоровчих майданчиків. 
Діє клуб воїнів-інтернаціоналіс- 
тів, розпочато збір коштів на 
пам’ятник землякам, котрі заги
нули в Афганістані...

Але ж були й випадки, коли 
молоді люди необгрунтовано 
звільнялися з роботи при ско
роченні штатів. Навіть секретар 
комітету комсомолу МПМК-И 
Віктор Ярмолай залишився сво
го часу за прохідною з форму
люванням, що починалося сло
вами: «У зв’язку з переходом на 
госпрозрахунок і самофінансу
вання...». Хлопця відновили на 
роботі аж після втручання рай
кому партії.

І ще: тільки в райцентрі стоїть 
на квартирному обліку 180 мо
лодих сімей. А хто рахував ті 
комсомольські подружжя, які 
мешкають з батьками, особливо 
в сільській місцевості?

Запитання, запитання... Тх 
мало було поставлено того 
у звітній доповіді, виступах 
легатів конференції. Йшлося і

>..».

не- 
дня 
де-
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комсомол до всього •ПРИЧЕТНИЙ ї

про зростання злочинності, і про 
абияк організоване дозвілля, < 
про недоліки а навчальному 
процесі школярів та учнів, і п 
Хто ж відповість 
промовці були 
це має зробити 

э на них? Тут 
одностайними^

___ __ ( новообраний 
райком. Активний, послідовний, 
авторитетний.

Звичайно ж, починати йому 
доведеться не з нуля. Бо є на 
рахунку комсомоли району 1 
добрі справи, які треба тільки 
закріпити, поширити у всіх пер
винних. Особливо це стосується 
трудового виховання молоді. 
Так, у дев'яти учнівських ви
робничих бригадах району 
працюють 792 старшокласники. 
За ними закріплено 476 гектарів 
землі. Тільки нинішнього року 
школярами зароблено 50 тисяч 
карбованців. У кількох школах 
діють міні-колгоспи, де з не
значними затратами виробляє
ться продукція, продається дер
жаві, де укладено навіть до
говори з сільськогосподарськи
ми вузами республіки на дос
лідницьку роботу...

Є свої здобутки і 8 молодих 
хліборобів — доярок, механіза
торів, учасників обласного кон
курсу на краще обійстя молодо? 
сім'ї, організованого безпосе
редньо першим секретарем 
райкому Сергієм Греськом.

Запам’ятався виступ молодого 
механізатора з колгоспу імені 
Ульянова Валерія Фашевського.

— Перебудова — це ріка, яку 
живлять великі і малі струмки 
конкретних справ, — сказаз 
він. — Ми повинні шукати нові 
форми, вирішувати глобальніші 
завдання, але не треба забува
ти й про те, що добре послу
жило у минулому. Маю на ува
зі заклик «Живеш на сел! — 
знай техніку!». Колись наша ра- 
йонна комсомольське °Рг^<'^- В!ктора МИЗ|НА, 
ція стала ініціатором проведен
ня цього руху, згодом його під- М. ЧЕРНЕНКО
хопила вся область. Це дало Новоукраїнський район.

хороші практичні наслідки, не 
один знатний майстер починав 
з механізаторського всеобучу. 
То чому ж ми забули цю добру 
справу? Давайте відродимо Пг 
адже механізаторів на селі І 
сьогодні не вистачає...

Кілька слів про стосунки пар
тійних органів з комітетами ком
сомолу. На мій погляд, вони 
сьогодні базуються на досить 
конструктивній основі співробіт
ництва. Про це говорив і пер- 
ШИЙ секретар райкому партії 
В. Я. Круценко, цю ж думку 
підтвердили комсомольці, з яки
ми я розмовляв у перервах 
конференції*

— Нас вперше ніхто не конт
ролював, — мовив Віктор Ми
зін, якому, до речі, довелося 
виконати лезову частину підго
товчої роботи. — Сказали: дій
те, як вважаєте за потрібне...

Чи ж впорався райком з та
ким довір’ям?

— Загалом так, — відповів 
голова правління колгоспу іме
ні Пархоменка Сергій Войпан,— 
Хоча й елементи заорганізова
ності простежувалися. Та го
ловне — ми побачили сьогодні 
платформу діяльності молоді з 
найближчому майбутньому.

* **
У роботі XXXI Новоукраїн- 

ської районної комсомольської 
конференції взяли участь заві
дуючий ідеологічним відділом 
обкому партії М. М. Суворов, 
член бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни Микола Цигульський.

Відбувся організаційний пле
нум райкому комсомолу. На 
ньому першим секретарем бу- 
ло обрано Сергія ГРЕСЬКА, дру
гим — Олександра МАРИНИЧАа 
секретарем — зав. відділом уч
нівської молоді — Наталю ГЕа 
РАЩЕНКО, завідуючим відділом 
комсомольських організацій —
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ПОРА переходити на ви
щий рівень комсомоль

ської робити. Таким буа 
лейтмотив XXVIII звітно-ви
борної конференції комсо
молі? Знам’янщмнм.

А початок роботи конфе
ренції не обіцяв такого роз
витку подій. Виступаючі явно 
збивалися на штампи. Виста
чало критики, констатації 
злободенних проблем, за
кликів їх усувати. Бракувало 
оснозного — спрямованості 
на конкретні практичні діла 
спілчан. Визначення своєї 
ролі як активного учасника 
революційного оновлення 
життя.

Навіть такі досвідчені сек
ретарі комсомольських ор
ганізацій як Володимир Со
кирко з вузлового комітету 
комсомолу Знам’янського 
відділка залізниці, Ольга 
Мельник з колгоспу «Украї
на», Валентина Шаповал із 
СПТУ № 3 не назвали жод
ного прізвища комсомольця 
чи молодої людини, що 
практично виконують зав
дання перебудови, не роз
крили досвіду організуючої 
діяльності комітету комсо
молу, не проаналізували міс
цеві причини, що стримують 
ініціативу, прискорення па- 
ребудозних процесів.

Ось виступає перший сек
ретар міськкому Компартії 
України О. Г. Тарасенко.

— Життя вимагає нових 
підходів до розв’язання про
блем перебудови, — сказав 

він. — Ніхто з нас не хоче 
жити як раніше. Саме нам 
треба практично виконувати 
на території нашого району 
програми: продовольчу, жит
ла, благоустрою, збільшення 
виробництва товарів народ
ного вжитку та інші.

Що практично робиться? 
Разом з колгоспом імені 
Дзержинського буде відкри
то додатковий сироробний 
цех, який забезпечуватиме 
потреби жителю міста і ра
йону. Нелегке, але реальне 
завдання взяв на себе кол
госп «Україна» переробляти 
м’ясо птиці на ковбаси і со
сиски. Розпочато підготовчі 
роботи по спорудженню 
теплиці на 6 тисяч квадрат
них метрів з допомогою 
колгоспу «Путь Ильича» та 
підприємств району, що до
зволить забезпечувати район 
і місто вітамінною продук
цією і з холодну пору року.

— Нашою мрією, — про
довжив він, — є вулиця «аф
ганців», яку збудуємо обо
в'язково протягом ближчих 
років. Адже понад тридцять 
сімей колишніх воїнів-інтер- 
націоналістів не мають жит
ла. Попрацюємо на суботни- 
ках, щоб виробити додатко
ву кількість цегли, частину 
столярних робіт виконають 
учні СПТУ. Миром допомо
жемо «афганцям» спорудити 
зручні і добротні будинки 
садибного типу. /

Планується також облад
нати міську зону відпочинку 

біля ставу. Вона будується в 
колгоспі «Путь Ильича».

Точок прикладання моло
дих сил, енергії маємо до
статньо. Ми, комуністи, дуже 
надіємося на вашу практичну 
допомогу.

З практичними пропози
ціями виступив секретар ком
сомольської організації ва
гонного депо Юрій Против- 
цез:

— Я вважаю, що кредити 
на спорудження житла тре
ба в першу чергу видавати 
молодим забудовникам. Під
приємство повинне знайти 
можливості покривати части
ну їх, хоча б як матеріальний 
стимул кращим молодим ви
робничникам. Це сприятиме 
омолодженню і закріпленню 
надріз. Одночасно слід по
дбати і про оплачувану від
пустку по догляду за дітьми 
протягом усіх трьох років 
від дня їх народження.

Про підвищення автори
тету комсомолу, урізноманіт
нення форм і методів робо
ти з молоддю, активну участь 
комсомольців у діяльності 
Рад народних депутатів го
ворили токар заводу «Пуан
сон» Ігор Клименко, секре
тар комсомольської органі
зації фізіотерапевтичної лі
карні Володимир Худолій, 
майстер СПТУ № 39 Вален
тина Шабала, учень Володи- 
мирівської середньої школи 
Сергій Голубничий та інші.

Проти утриманських на
строїв серед частини ком- 

сомольціз виступив механі
затор колгоспу імені Кірова, 
член бюро міськкому ком
сомолу Іван Голованов.

— У роботящій сім’ї дити
на змалку заробляє право на 
відпочинок, — говорив він, — 
доглядає молодших, допома
гає по господарству. А деко
му з нас подавай усе відра
зу — достаток, зручності, 
розваги. Звідки береться 
тенденція жити за рахунок 
праці інших? Чи не тому ось 
вже два роки «будуємо» ста
діон, мають місце порушен
ня трудової дисципліни, со
ціалістичної законності, про
яви хуліганства і навіть зло
чинності серед молоді, під
літків?

— Ми робимо все, щоб 
нашим вихованцям жилося 
краще, — розповідає секре
тар комсомольської органі
зації інтернату Світлана Свір- 
бій. — Але дуже заважає 
нам енно-горілчаний відділ 
універсаму, який знаходить
ся недалеко від школи. П’я
ниці чомусь вибрали для се
бе саме наш сад. Замовили 
ми м’які меблі для дітей. їх 
виготовили, але забрати не 
можемо, бо не вистачає SOG 
карбованців, щоб розрахува
тися. Допоможіть нам!

Допомоги попросив і го
лова ради воїнів-інтернац;о- 
налістів Володимир Грабов- 
ський.

— Наш клуб існує понад 
два роки. Саме існує, бо пра
цювати ніде. Виділили нам

кімнату в Будинку культури, 
де займаються шахісти. 
Ото й заважаємо одні од- 
ним. Місця для розташуван- 
ня техніки, яку нам виділя
ють, зовсім немає. Нема й 
коштіз. Плануємо організу- 
вати своє підприємство по 
виробництву будматеріалів. 
а поки що потребуємо до- 
помоги,

— Пропоную присутнім тут 
зібрати по карбованцю, щоб 
допомогти школі-інтернату 
придбати м’які меблі, — по- <7^ 
чулася репліка з залу. Її зу- 
стріли схвально.

І в звітній доповіді, з якою 
виступила секретар міськко
му Ольга Заточна, і в висту- 
пах було чимало ділових, 
конструктивних пропозицій. /ГЛ 
Всі вони відображені в по- 
станові конференції. Отже, 
час діяти. На конференції СВ
виступила секретар обкому 
комсомолу Л. Єгельська.

❖ * *
XXVIII міська комсомоль

ська конференція обрала 69 А 
комсомольців до складу мі- 
ськкому комсомолу. 11 — до 
складу ревізійної комісії І 29 №
делегатів на XXV обласну 
комсомольську конференцію. /Гл

Першим секретарем міськ- "
кому комсомолу знову обра
но Ольгу ЗАТОЧНУ, другим- £ 
Володимира СОКИРКА, сек- 
ретарем — зав. відділом уч
нівської молоді — Світлану І .
МИХАЙЛОВУ.

В. ОСТРОВЕРХОВА. А 
м. Знам’янка.
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ВИ ВРАХУВАЛИ псі труд- 
Н|,в л нощі? Фінансові? Полі
тичні? Економічні? Прикинули, якокэ 
буде реакція за кордоном? Поду
мали про можливі наслідки для 
ООН? Вибачте, містере Влиплі, але 
я не маю вибору. Буду відвертим— 
ви пропонуєте неможливе...».

Перечитайте ці слова ще і ще« 
І подивуйтесь тому, що цей не
відомий текст нагадує вам щось 
із вашого ж таки життя: ви з та
ким ніби-то вже десь зустріча
лися... Так, так, ви абсолютно 
праві, вам іншими словами, але 
по суті те саме говорили в одній 
установі, ...і в одній організації... 
і в... Нічого дивного. Адже цита
ту взято не з глиняних табличок 
невідомої цивілізації, а з книги 
памфлетів С. Н. Паркінсона «За
кони Паркінсона», де автор, як 
сказано в анотації, досліджує 
бюрократизм державної адмі
ністрації, а також армії, церкви, 
школи, сфери бізнесу у своїй 
рідній Великобританії. Та, як ви
пливає із наших теперішніх знань 
про ступінь бюрократизації на
шого життя, не зайвим було б і 
нам познайомитися з парадок
сально-гумористичними відкрит
тями Паркінсона в цій галузі. Зо
крема, і з його памфлетом «За
кон відстрочки», звідки взято 
вищенаведену цитату.

Однак, як це, змову ж таки, не 
парадоксально, у сьогоднішній 
нашій розмові йтиметься най
перше не про книгу вченого ан
глійця, а про наші місцеві проб
леми. Єдине, що їх пов’язує із 
вступом до цієї розмови — це 
необхідність враховувати у пере- 
будовчій роботі, яка здійснює
ться нині в нашій країні й рес
публіці, деяких «відкритих» док
тором Паркінсоном закономір
ностей, які (це вже обумовлюва
лося) в тій чи іншій мірі діють 
незалежно від державних кор
донів і типів суспільних форма
цій.

Отже, сьогоднішній наш спів
розмовник — другий секретар 
Світловодського міськкому ЛКСМ 
України Сергій Середа. А тема 
розмови — обговорення умов та 
перспектив запровадження в 
життя щойно прийнятих Верхов
ною Радою республіки законів 
про вибори народних депутатів 
та «Про мови в Українській РСР».

КОР.: Мабуть, не помилюся, 
якщо скажу, що названі закони 
були першими в нашій республі
ці, які обговорювалися так ши
роко і зацікавлено. 1 хоча не всі, 
на думку декого, ділові пропо
зиції були враховані депутатами 
Верховної Ради України, прий
няття цих законів є значним по
ступом у справі створення пра
вової держави, повернення прин
ципів ленінської національної 
політики, демократизації су
спільного життя... Як ви збирає
теся пов’язувати перебудову в 
комсомолі з участю у виборах!

С. СЕРЕДА: Комсомольська 
організація міста й району змо
же якоюсь мірою реалізувати 
свої можливості, лише взявши 
безпосередню участь у вироб
ленні соціальної політики щодо 
молоді, проводячи цю політику 
через своїх комсомольських 
представників у органах влади. 
Для цього нам потрібні справжні 
комсомольські лідери, які небай
дужі до проблем молодих, не бо
яться зачіпати найболючіші пи
тання нашого життя й усвідом
люють складність їх вирішення 
та бачать шляхи цього вирішення.

Треба сказати, що донині ми в 
цьому напрямі не працювали як 
слід. І ось напередодні передви
борної кампанії зроблено спро
бу переламати несприятливий 
для інтересів молоді хід справ у 
комсомолі. Нині, якщо можна 
так сказати, ми проводимо своє
рідний огляд сил, аби знати, яки
ми резервами володіємо. При
чому знаходять ці резерви, як 
ви розумієте, не працівники 
райкому комсомолу, а самі ком
сомольці. Ми тільки ведемо не
обхідний облік своїх кращих сил.

Звісно, ми усвідомлюємо й те, 
що конкуренція між кандидата
ми в депутати буде дуже на
пруженою. Адже наші виборці 
мають обрати, за попередніми 
даними, тільки одного народно
го депутата УРСР (від Світло
водського й Онуфріївського ра
йонів), шість народних депутатів 
обласної Ради (від міста й райо
ну); а ось щодо виборів до, ска
жімо, міської Ради народних де
путатів, то тут наші шанси наба
гато вищі: депутатський корпус 
міського рівня у нас налічувати
ме сто чоловік.

. ’ І, і

КОР.: Чи можете ви вже вараМ. Д-Нвписах, оголошеннях та »ивкнах 
назвати комсомольських лідерів, (що йайперше кидається
які користуються найбільшою по
пулярністю серед молоді!

С. СЕРЕДА: Деяких — так. 
Приміром, це Леонід Керекеша 
з маслоробного комбінату, культ
працівник Ольга Абалмасова... 
Завдання своє вбачаємо в тому, 
щоб не просто обрати таких лю
дей до Рад, а й надати їм мож
ливість реально працювати. Ад
же досі місцеві Ради реальної 
влади не мали. Реальна влада, на 
нашу думку, означає виключення 
«силового тиску» з боку адмі
ністрації відомчих підприємств, 
які досить широко представлені 
у нашому місті, з боку партко- 
мів...

КОР.: Очевидно, потрібне і 
співробітництво з усілякими не
формальними об’єднаннями та 
групами!

С. СЕРЕДА: Так, наш комітет 
схиляється до того, що це най- 
вірніший шлях. Адже, як прави
ло, до цих об’єднань входить 
молодь, комсомольці. Що ж нам, 
відмежовуватися від своїх же 
хлопців та дівчат? Діалог потрі
бен за всяких умов. На мою 
думку, свого часу й органи ма
сової інформації, й ідеологічні 
працівники допустили корінну 
помилку, вдавшись до однознач
ного неприйняття Народного ру
ху України за перебудову. Нині 
комсомол обрав для себе опти
мальнішу позицію в цій справі. 
Вона полягає в готовності до 
конструктивного співробітництва.

Окремо варто сказати про ді
яльність асоціації «Зелений світ». 
Реальний стан справ такий, що у 
Світловодську є чимало комсо
мольців, молоді, які рішуче під
тримують програму цього еко
логічного руху. Йдучи назустріч 
інтересові молоді до цієї спра
ви, ми плануємо взяти безпосе
редню участь у створенні еколо
гічних осередків на підприємст
вах, в організації міського диску
сійного екологічного клубу...

КОР.: Нині все гучніше у пресі 
лунають закиди такого змісту: 
вітчизняна бюрократія, пристосу
вавшись до умов зрослої актив
ності мас, уміло використовує на
явні у неї відкриті й приховані 
«важелі», аби загальмувати, а по
декуди й відкласти на невизначе- 
ний час прийняття або й впровад
ження народжених перебудовою 
правових актів, нововведень. 
Якоюсь мірою, це, певно, є зако
номірним, Ось у післямові-діало- 
гу до книги «Закон Паркінсона» 
доктор філософських наук Л. Іо- 
нін зауважує: «Суціль і скрізь ми 
зараз чуємо: досить критикувати, 
треба працювати. Але смисл у ці 
слова вкладається такий: зупині
ться, перестаньте переробляти 
суспільство»...

С, СЕРЕДА: Іншими словами, 
ви маєте на увазі можливість по
вернення тих часів, які ми тепер 
називаємо застійними... Я особис
то не вірю, що минуле поверне
ться. Інакше це означало б зми
ритися з думкою, що комсомол 
ніколи не вибереться ІЗ ниніш
ньої своєї кризи. По-моєму, нині 
у нас є вагомий шанс повернути 
комсомолові його втрачений авто
ритет, він полягає у практичній 
участі в здійсненні перебудови.

КОР.: Ви вважаєте, що цей ав
торитет був раніше досить висо
ким? Якою ви уявляєте в такому 
разі майбутню організаційну 
структуру комсомолу!

С, СЕРЕДА: Так, я вважаю, що 
зорі своє’ історії комсомол 

дійсно був бойовим і трудовим 
авангардом молоді. Майбутнє
комсомолу, яке обіцяє йому
авангардну роль в молодіжному 
середовищі і високий авторитет 
у суспільстві, я вбачаю на шля
хах забезпечення демократичної 
єдності всесоюзної організації. 
Цей шлях, зокрема, передбачає 
й таке: більшість не нав’язує 
своєї волі меншості, яка має інші 
погляди чи підходи до вирішен
ня поточних проблем. По-моєму, 
це дозволить раз і назавжди по
кінчити з однаковістю, однома
нітністю форм і методів нашої 
роботи, наблизить спілчанські 
організації до животрепетних 
проблем життя.

КОР.: Однією з таких проблем 
багатьом уявляється впроваджен
ня в життя Закону про мови. Пе
ред нашою зустріччю мені дове
лося походити по місту. Мушу 
сказати, що українська мова у

а вивісках 
в очі) у 

Світловодську майже не пред
ставлена. Міськрайонна «Доска 
почета» (а на ній з 32 прізвищ 
принаймні 25 українські, що в 

при- 
укра- 

міськ- 
росій

принаймні 25 українські, 
процентному відношенні 
близио відповідає відсотку 
їнців у місті) біля самого 
кому виконана виключно

ською мовою. Кінотеатр, Палац 
культури імені Леніна, торго
вельні заклади — всі вони послу
говуються російською мовою. 
Тобто, у цій сфері функціонуван
ня українська мова у Світловод
ську використовується менше мі
німуму... Очевидно, з огляду 
на цю обставину, позиція ком
сомолу стосовно Закону про 
мови якимось чином пов’язана і 
з майбутнім успіхом чи неуспіхом 
молодих кандидатів у депутати 
на виборах, що наближаються, і 
зі спробами комітетів комсомолу 
відродити престиж Спілки!

С. СЕРЕДА: Пояснити цю си
туацію можна досить просто: на
ше місто дуже молоде, у ньому 
живе й працює чимало людей, 
які приїхали сюди з інших рес
публік. І ви прекрасно знаєте, 
що в таких містах, як правило, 
раніше мало дбали про престиж 
і функціонування української 
мови.

Мені видається, що нині си 
туація кардинально міняється 
Зокрема, на думку про це мене 
навели зустрічі й розмови з мо
лоддю в гуртожитках нашого 
міста. Особисто я теж вважаю, 
що українській мові у Світловод
ську, як і в усій облает., треба 
повернути втрачені права;дит- 
садки і школи повинні бути ук
раїнськими, та й на заводах слід 
подбати про розширення сфери 
вжитку української мови. Однак 
не можна скидати з рахунку и 
того що більшість Підприємству 
нас союзного підпорядкування« 
різке переведення їх на україн
ську мову створить ЦІЛИЙ ряд 
проблем, може породити напру- 
женість у відносинах між людь- 
ми, якщо це робити виключно 
адміністративними заходами.

На сьогодні, мені здається, ми 
ще не готові ні організаційно, ні 
морально, так би мовити, до по
всюдної роботи по розширенню 
сфери вживання української мо
ви. Що стосується вивісок і ого- 
лошень, то це змінити набагато
простіше, ніж вирішити анало
гічні проблеми на виробництві 
чи в сфері освіти, культури.

Тому найперше, на мою дум
ку, потрібне зміцнення бази 
культури, створення таких за
кладів, як міський клуб україніс
тики, розумна роз’яснювальна 
робота. Вжиття якихось радикаль
них заходів слід поки що від
класти на пізніше...

Дієтовариство«Славутич»
Нещодавно в інтерв?ю но- 

респондентові
ской газетьі» (4.ЛІЛ93У р.) 
космонавт, двічі Герой Ра
дянського Союзу, депутат, 
верховної Ради УРСР П. Р« 
Попович відзначив, що в 
столиці нашої Батьківщини 
Москві проживає близько 

-------*‘З. «ІІО- 
Павло 

межами 
досить 

мову і 
народу.

КОР.: У ваших словах є певна 
логіка. Однак давайте ще раз 
звернемося до Паркінсона. У 
його памфлеті «Закон відстроч
ки» йдеться про одну цікаву за
кономірність «бюрократичних 
ігор»: так званий Мерзенний За- 
бороняйло у їх ході потихеньку 
поступається, як правило, Тому- 
хто-відтягує-час. Останній каже: 
зробимо цю справу «трохи зго
дом», і справа затягується на не- 
визначений строк...

С, СЕРЕДА: Ну, мені здається, 
що в даному випадку цей закон 
Паркінсона не спрацює. Йдеться 
тільки про певну послідовність і 
поступовість проведення реформ, 
а не відкладання їх на невизна- 
чене «потім». Врешті, всі ми, уся 
громадськість, теж не повинні 
сидіти склавши руки. Потрібен 
диференційований, зважений під
хід до усіх наших наболілих 
проблем. Що стосується питання 
відродження рідної мови І куль
тури, а також створення опти
мальних умов для розвитку мов 
і культур усіх національностей, 
які населяють нашу область, то 
тут я оптиміст, Вважаю, що ос
новні, ключові питання ми ціл
ком у змозі вирішити на Кірово- 
градщині протягом 2—3 років.,, 
А щодо виборів, то тут строки 
куди стисліші й напруженіші: як
що комсомол не спрацює як слід 
нині, то до наступної нагоди до
ведеться чекати цілих п’ять ро
ків...

півмільйона українців, 
годьтесь, — сказав 
Романович, — за 
своєї республіки 
важко зберегти 
культуру свого , ...
Звичайно, врешті - решт 
можна прожити без на
родних пісень, не знати 
своїх національних героїв, 
можна геть чисто забути, 
звідки ти родом. Але чи 
станемо ми за такого без
пам’ятства гуманнішими, 
терпимішими, добрішими'».

Власне, з метою відрод
ження національної само-
/свідомості україиців-моск- 
вичів у столиці створено 
товариство «Славутич», яке 
очолив П. Р. Попович. Во-
но об’єднало справжніх
подвижників, знавців. гу-
маністичної спадщини ук-
раїнського народу, які
прагнуть до святих і мис-
тих криниць рідної духов-
ності прилучити росіян, 
Вірменіє, євреїв, білору
сів...

КОР.: Очевидно, слова ці спра
ведливі не лише стосовно комсо
молу. Отже, ваша передвиборна 
платформа тримається на.,.

С, СЕРЕДА; ...На відстоюванні 
необхідності прийняття Закону 
про молодь, створення коміте
тів у справах молоді при Радах 
народних депутатів, введення у 
план економічного й соціального 
розвитку міста й району струк
турного розділу «Вирішення со
ціальних проблем молоді», рі
шучий розвиток руху молодіжних 
житлових кооперативів, їхній пе
рехід на орендний підряд, роз
виток системи кредитування мо
лоді, надання всебічної допомо
ги воїнам-«афганцям» та їхнім 
сім'ям. Будемо в масштабах міс
та проводити лінію на дальшу 
демократизацію середньої та 
професійної школи, розвиток 
учнівського самоврядування, за
безпечення можливості добро
вільної праці учнів, поліпшення 
їхніх матеріальних умов тощо. 
Найголовніше: ми не збираємося 
претендувати на монополію в 
молодіжному русі, а добровіль
но беремося за роль координа
тора. Сподіваємося, що ця роль 
нам під силу. До того ж вона дає 
можливість, на мою думку, швид
ше позбутися формалізму, на
чотництва, проявів бюрократиз
му . в комітетах Спілки, мета 
якої — об’єднувати молодь, а не 
нав’язувати їй свою волю.

Вів розмову П. СЕЛЕЦЬКИЙ»

Один з активістів «Сла
вутича», керівник його лі
тературної секції /. Я, Ши~ 
шов з гордістю розповів 
про те, що тільки цього 
року в Москві у дванадця
ти загальноосвітніх шко
лах відкрилися класи з ук
раїнською мовою навчан
ня. Крім того, в столиці діє 
початкова недільна укра
їнська школа, працює сек
ція культури української 
мови. Але І. Я. Шишова та 
його друзів турбує те, що 
для всіх бажаючих вивча
ти українську мову і літе
ратуру не вистачає підруч« 
ників, дитячої літератури.

Асоціація вчителів укра
їнської мови і літературні 
м. Кіровограда звернулася 
до колективів навчальних 
закладів з проханням до
помогти москвичам. Пер
шими вирішили подати до
помогу учні 5-В, 6-А, 6-Д, 
9-А класів середньої школи 
№ 13. На адресу славутичан 
вони відправили б посилок 
з літературою. Якщо ви, 
шановні читачі, хочете під
тримати ініціативу Асоціа
ції, надсилайте свої пода
рунки за таною адресою: 
113162. МОСКВА, ул. ШУ- 
ХОВА, 21, кв. 27. ШИШОВУ 
И. Я

Нехай ваші посилки су
проводжують теплі листи 
українською мовою до 
земляків і російських шко
лярів, які прилучаються до 
мовних скарбів українсько
го народу. Цією практич
ною справою ви утверджу
ватимете чуття єдиної ро
дини, підтримаєте ідею 
взаємообміну і культурно
го розвою усіх націй на
шої великої країни.

В. КАЮКОВ, 
голова Асоціації вчите
лів української мови І 
літератури м, Кірово
града,
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ВІТЧИЗНА

ЖИТТЯ
Погляди людей, які то

го вечора зібралися у 
будинку кул.тури науко
во-виробничого об’єднан
ня «Олександрійський 
електромеханічний за
вод», подовгу затримува
лися на емблемі това
риства Червоного Хреста, 
що красувалася на сцені. 
Краплина крові падає на 
червоно-чорну квітку, яка 
символізує життя і 
смерть. І, мабуть, не 
один з присутніх, а це 
були переважно донори 
й медпрацівники, прига
дав, скільки раз дарова
на донором нров повер
тала до життя, відновлю
вала здоров’я тяжко-, а 
іноді й безнадійно хво
рої людини...

Вечір розпочала голо
ва міського товариства 
Червоного Хреста Т. М. 
Запорожець. Вона з вели
кою теплотою розповіла 
про донорський рух у 
нашому місті, наголосив
ши, що майже 1500 олек- 
сандрійців щороку впер
ше безкоштовно здають 
кров. Та багато у нас і 
таких, які виконують цей 
милосердний обов’язок 
уже не один десяток ро
ків.

— Я не донор, — гово
рить робітниця швейної 
фабрики, делегат XXVII 
з’їзду КПРС Н. І. Горо- 
вецька, — але на сьо
годнішньому вечорі не 
випадково. Бо саме до
норська кров врятувала 
мені життя.

І далі жінка розповіла, 
як тяжко захворіла під 
час туристичної подоро
жі по Кавназу й земля
ки, з якими разом подо
рожувала, дали їй кров, 
чим, фактично, врятува
ли життя.

Більше 40 разів без
коштовно здавала кров 
для хворих акушерна 
пологового відділення 
центральної міської лі
карні, почесний донор 
СРСР Т. С. Харитоненко. 
Того вечора вона приві
тала свою юну тезку — 
19-річну робітницю фаб
рики діаграмних паперів 
Тетяну Фрідріх, яка ци
ми днями вперше здала 
кров. я

І ось кульмінаційний 
момент вечора. Голова 
обкому товариства Чер
воного Хреста О. Я. Си
лаева вручила знак «По
чесний донор СРСР» пра
цівнику відділу робітни
чого постачання вироб
ничого об’єднання «Олен- 
сандріявугілля» Н. X. Чор- 
нявській, котра за довгі 
роки здала більше 50 літ
рів крові. Вдумайтеся у 
цю цифру! Ще чотирнад
цяти працівникам авто
ремонтного заводу, ван
тажно-транспортного уп
равління шахти «Світло- 
пільсьна», автотранс
портного підприємства 
№ 13561, науково-вироб
ничого об’єднання «Олек
сандрійський електроме
ханічний завод», рай- 
енергоуправління були 
вручені знаки «Почесний 
донор УРСР».

Квіти, квіти... Того ве
чора вони були в рунах 
багатьох донорів нашого 
міста — як вияв глибо
кої поваги і вдячності 
олександрійців до цих 
благородних, щедрих ду
шею і серцем людей, ДЛЯ 
яких милосердя стало 
девізом всього життя.

М. ГАРЕНКО.

«ТОБІ
Довго роздумував, перш ніж 

написати цю свою розповідь. Ме
не, людину, яка прожила на світі 
вже немало, все більше непо
коїть ось що: нинішнє поколін
ня загострює національне питан
ня. А вірніше, якщо говорити 
термінами, — постала національ
на проблема, яка вже повела за 
собою страшні наслідки. Всі ми 
про це знаємо.

Я — азербайджанець, але вже 
багато років живу на Україні, в 
селі Богданівці Знам’янського 
району. Тут народилися і вирос
ли мої діти, а старість прикра
шають онуки. Україна давно вже 
стала для мене рідною, як і мій 
сонячний Азербайджан. Але 
спогади мої про той час, коли я 
ще жив у селищі Маштаги (нині 
воно входить у межі Баку) і на
вчався у школі. Тоді й сталася та 
незабутня зустріч з Надією Кос
тянтинівною Крупською, про яку 
й хочу розповісти,

Я народився в 1917 році. Сім’я 
у нас була велина — батько, ма
ти, четверо братів і п’ятеро сес
тер. Батько працював агрономом- 
виноградарем, а мама була до
могосподаркою. У 1926 році мене 
віддали навчатися у початкову 
школу. Грамоті вчив мулла, але 
не всіх однаково: з дітьми бага
тіїв був ввічливим, а нас, дітей 
бідняків, часто бив, обзивав об
разливими словами. Якось побив 
мене лише за те, що я не мав

кого,
олівця, Я втік від мулли, а бать
кові вдома сназав, що більше до 
школи не піду. Батько, побачив
ши мою спину всю в синцях, від
разу ж пішов до мулли і добряче 
вилаяв його, пригрозивши йому і 
наголосивши, що вже не цар
ський режим, а Радянська влада.

Після сварки з муллою батьно 
перевів мене в іншу шнолу, де 
вчителем був Алі І ейдар. у но
вій школі я вчився добре. Якось 
наш вчитель приніс до школи 15 
червоних галстуків і запропону
вав нам вступати в піонери. З 
того дня і почалося моє піонер
ське життя, як і інших дітей 
муздирів (біднянів).

Ми, піонери, до мечеті не хо
дили. У тій школі я вперше по
чув слово «Ленін» і побачив його 
портрет. Але провчився я там 
З роки, бо потім моя сім’я пере
їхала в інший район селища Маш
таги, де батько став членом 
профспілкового комітету і засі
дателем у суді. Я ж продовжив 
навчання в новій школі-семирінці..»

У 1930 році став піонервожа- 
тим, і моєму загонові вручили 
червоний прапор, горн і барабан. 
Якось винлинав мене до себе ди
ректор і сказав, що я поїду в Ба
ку, а звідти разом з делегацією 
піонерів нас повезуть до Москви, 
де ми зустрінемося з Надією Ко
стянтинівною Крупською і відві
даємо Мавзолей Ілліча.

Радість була величезна, і я не 
біг — летів додому, щоб поді
литися нею зі своїми татом, ма
мою, братами, сестрами.

Коли приїхав у Баку, то вияви-

ПЕТРО Омелькович га
тить молотком по 

спицях колеса, настільки 
□ нього вистачає сили. 
Кидає молот, сідає на ле
жанку, витирає рукавом 
куфайки піт з лоба і ка
же: .

— Не можна спиці ви
бить. У німців, мабуть, 
колеса ростуть, вони Їх 
не роблять. Міцне, мов 
злите.

— Колеса добротні ро
били — збирались світ 
об’їхати, а в Росії застряг
ли, — роз’яснюю.

— Бери бий, — сердить
ся Петро, —а то розум
ний базікати.

Молот бере Василь Ку
чер (його черга), впевне
но говорить:

— Одне розбили, роз
трощимо й це.

Він неповороткий, хо
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дить повагом, а сили в 
руках багато. Як прида
вить п’ятірнею мої паль
ці, то не витримую, кри
чу, щоб відпустив.

Бах, бах, трісь. Лопну
ла одна спиця, друга. Те
пер посипляться. Прийде 
Гриша Дмитрівський, 
щось про Донбас розпо
вість. Бачив багато, за
вербований у ФЗО був. 
Про шахти, заводи, про 
злодіїв на вокзалах, мо
же, щось і загинає, а слу
хати цікаво. Ми, крім сво
го села, ніде не були. У 
безсніжній лісосмузі згрі
бали торішню траву, в’яз
ками носили для коней. 
Коней десяток, та й тих 
короста напала, на боках 
шерсть пооблазила. Троє 
сліпих, двоє кривих. По
знаходили їх в ярах та 
лісосмугах, як фронт про
йшов. Дід Дмитро казав,

ВЕТЕРАНИ
В ЗАПАС НЕ ЙДУТЬ

огляд ЛИСТІВ

Редакція часто отримує листи від ветеранів 
Великої Вітчизняної війни. Нерідко вони над
силають нам і спогади про свою воєнну мо
лодість, про бойових товаришів. Різні листи 
приходять. А бувають ось і такі: «Довелося 
мені якось добиратися із Веселівки Кі
ровоградського району до міста, — пише 
ветеран війни П. С. САВУТА. — Автобус у се
ло не прийшов. Що ж, вийшов я на трасу 
зупиняти машину, аби підвезла до Кірово
града. Та дзуськи. Цілу годину повз мене 
проїжджали «легковушки», а зупинитися ні
хто не побажав. Що з діда візьмеш? Ось ні
би зібралася одна пригальмувати. Та краще 
б хай не зупиняв: сидять собі веселі молоди
ки, дівчата з ними сміються і показують мені 
пальцями, мовляв, крокуй собі пішки, діду, а 
не стовбич край дороги. Гірко мені стало. За 
що ж така бездушність? А потім зупинилася 
ще одна машина. Водій сам їхав і говорить 
мені, що він би підвіз, та правилами заборо
нено, ДАІ покарає, мовляв, не дай бог якоїсь 
аварії...

Та що ж цо за правила такі у нас? Роз’яс
ніть, будь ласка.

Підвіз мене до Кіровограда військовий. 
Безплатно. І правил не побоявся. Отже, мож
на зробити добро і не бути покараним ДАІ».

Ось така невесела історія. Але бувають іще 
сумніші. І досі на пам’яті лист, який годі ду
же вразив. Автор його, І. Г. ХИЖНЯК, розпо

хлопчику?»
лося, що я дуже бідно одягне
ний порівняно з іншими піоне
рами. Керівники делегації вирі
шили, що мене в такому вигляді 
везти до Москви не можна і тре
ба відправити назад. Але тут до 
мена підійшов хлопець-комсо- 
молець і сказав: «Не плач, Саш
ко, ходімо зі мною». Я пішов. 
Хлопець про щось переговорив 
з провідницею, і вона дозволи
ла зайти у вагон. Потім вона 
взула мене у свої валянки і дала 
теплий одяг (у вагоні було ДУ>кЄ 
холодно).

Так я благополучно прибув до 
Москви. Але коли нас повели на 
зустріч з Надією Костянтинівною 
і Марією Іллівною Ульяновой), 
то вирішили поставити мене ос
таннім в делегації, аби вони не 
побачили бідно одягненого піо
нера.

Звичайно, розмова йшла з до
помогою перекладача. Це зараз 
азербайджанські школярі вивча
ють російську мову, а ми тоді її 
не знали. І мені на все життя за
пам’яталися слова Надії Костян
тинівни: «У нас з Володимиром 
Іллічем не було своїх дітей. Але 
у нас є ви — діти народів нашої 
країни». Потім вона звернулася 
до всіх дітей з такими словами: 
«Ось він бідно одягнений і взутий, 
але він у Москві, рівний серед 
нас. Ось із такими, як він і ви, 
ми й будуватимемо нове життя».

Коли закінчилася зустріч, мене 
повели в окрему кімнату, де вру
чили нову теплу білизну і шпар

якби вони зелененької 
трави вхопили — через 
місяць їх би не впізнати. 
Вже й трава почала го
лочками з землі вилазити, 
а вночі знову снігу на
валило, і ми не пішли по 
траву.

Василь поставив молот 
під стіну і до мене:

— Бери розтоплюй. Го
тово. Нема колеса.

Відчиняються двері, че
рез поріг переставляє
ться ціпок, за ним всуває
ться дід Дмитро. Високий, 
хоч і сутулий. Як іде ву
лицею, хитається, ніби ві
тер розгойдує. Вуса, бро
ви кошлаті, і в них уже 
більше білого, як рудого. 
У нього великий палець 
такий, як у мене кулак. 
Цікаво, скільки мав сили 
молодим? Став серед ха
ти і нерухомими очима

вів, як його зарахували до «чужих» ветеранів. 
«Понад одинадцять років пропрацював я а 

автобусному парку (АТП № 13527) після звіль
нення в запас, а на початку року вимушений 
був подати заяву на звільнення. Причина — 
незаконні, протиправні дії адміністративних 
чиновників». А далі Іван Гаврилович розповів 
про свій біль і образу, яку ще раз довелося 
перетерпіти. А було це так. Дівчата з Чіомітету 
комсомолу запросили ветерана на зустріч з 
молоддю автопарка. Він чекав цього святко
вого дня, але... «У моїй квартирі знову про
лунав дзвінон і я побачив знову ж тих дівчат 
з букетом гвоздик. Вони привітали від чистого 
серця, а потім, потупивши очі, сказали, що 
зустрічі не буде...». Як вияснилося, секретар 
парткому П. І. Калаванов заборонив їм запро
шувати Хижняка, мотивуючи тим, що в них є 
«свої» учасники війни, а той уже не їхній, 
його звільнено. «Ось так, — продовжує далі 
автор листа, — виходить, що в чиновницьких 
списках ми, ветерани війни, ділимося на «сво
їх» і «чужих».

Минув якийсь час, та згадати листа цього 
довелося, бо подібні історії, на жаль, повто
рюються. «Поки працював, поки й був потрі
бен: «Іванович, допоможи! Іванович, підміни! 
Іванович, відремонтуй...». Нікому не відмов
ляв, усім допомагав, йшов назустріч. А коли 
провели на заслужений відпочинок, то всі ра
зом позабували про Івановича. Ніхто не про
відає, не завітає. Сумно одному...».

Або ось; «Мабуть, судилося все життя бу
ти мені одиноким. У війну загинули рідні. 
Дружина рано померлі. А я живу. Нікому 
не потрібен. Щоправда, школярі інколи при-

ко- 
на 

Ка-

петки, верхній одяг, пальто з 
мірою і шапну. Я подивився 
грбе в дзеркало І не впізнав, 
піть товариші не впізнали, запи
тували; «Це ти, Михтєєв, чи не 
ти?».

На Другий день нашого пере, 
бування в Москві побували у му. 
ЗЄЇ Леніна і відвідали Мавзолей.

При від їзді з Москви нам від 
імені Н. К. Крупської і М. І. Уль- 
янової вручили книжки, зошити, 
олівці, гостинці своїм вчителям і 
рідним, з великою радістю по
вертався я додому. Постукав у 
двері, на порозі з'явилася мама 
і запитала: «Тобі кого, хлопчи
ку?». Рідна мати не впізнала сво
го сина Алі! Проводжала бідним, 
а зустріла багатим. Таке не за
бувається.

З того часу минуло вже майже 
60 років, а я й досі чую 
«„.у нас є ви — 
шої країни», і 
щоб рядки моїх спогадів прочи
тали нинішні піонери і хай пам’я- 
тають, що біля витоків юних ко
мунарів була дружина, друг і 
соратник Леніна Надія Костянти
нівна Крупська і його сестра — 
Марія Іллівна Ульянова. І що для 
них ми, азербайджанці, українці, 
росіяни, таджики і діти всіх ін
ших національностей, були різ
ними.

> слова:
. діти народів на- 
Мені б хотілося,

о. михтєєв,
Знам’янський район.

дивиться на колеса. Вуса 
настовбурчилися, щоки 
зблідли, не крикнув, а за
стогнав:

— Навіщо колеса поби
ли?! Песиголовції Безтям
ні! — підняв ціпок уда
рить Петра, який був пе
ред ним. Той відскочив, 
ціпок просвистів у повіт
рі, Василь схопився:

— Ви не кричіть і не 
махайте тут ціпком. Нам 
Гаврило косий (так на 
бригадира кажем, як його 
немає) наказав: «Бейте, 
хлопцы, это варварское».

Дід переступив кілька 
кроків, присів на лежан
ку, важко дихав, на лиці 
не було жодної червоної 
цяточки. Дістав з кишені 
кисет, скрутив цигарку, 
запалив. Сам до себе чи 
до нас:

— Приховаз колеса, ду
мав якусь бричку скле-

паю, буде чим весною ® 
степ виїхати. Колеса по» 
били. Бригадир наказав. 
Такі, як він, багато лиха 
накоїли. Церкву розбили, 
млини-вітряки, найкращі 
хати в селі розвалили. 
Ось цю, Омелькову, до 
чого довели. Варвари.

Плюнув спересердя на 
розбиті колеса. Підвівся.

Я запитав:
— Де ваш Гриша, що 

не приходить?
— Вночі забрали за те, 

що з Донбасу втік.
Ні на кого не глянув, 

вийшов з хати. Довго 
мовчки сиділи, думали 
про те, що казав дід і про 
Гришу. З таким захоп
ленням розповідав про 
те, що бачив, а сюди ті
кав. Що тут дорогого? 
Ми не знали...

В. МАНЬКО. 
Онуфріївський район.

ходять. Але це якось з-під примусу у них. Ко
лишні мої співробітники теж згадують про 
мене нечасто».

Так, на жаль, непоодинокі випадки, коли 
«забувають», «викреслюють зі списків» ко
лишніх бійців, хоча вони, як люблять говори
ти про себе самі ветерани, ще і сьогодні в 
строю. Не всіх їх влаштовує бездіяльний від
починок. А ми часто не можемо зрозуміти; 
« відпочивали б уже! І чого вам не сидить- 
ся на пенсії?..».
соче"-ветеранів до редакції, вони

---------- " і ганаохоче зустрічаються \«"в до Р?дакЧ" зустріч -тпгЛЛ 3 молоддю. Кожна 
активних дописувачів' иИХ- Один 3 
га часто розповівше « Новомиргорода Шуль- 
урочисті тауг/н.? Аае у сво,х матеріалах про 
проводи в Жі.На яких він буває - як-то: 
ціонал'істами рм’*°» зустрічі з воїнами-інтерна- 
це невідчмна часї5»°ГО видно ДЛЙ нього 
і на заслуженої Ка Діяльності, хоча ветеран 
товні Л'Апочинку. Глибокі І зніс-ТОВНІ ІУатргг іпи 7 о,н’«ичинну. ГЛИООКІ І ЗМіС- зі Знам’ШніГй в «адсилає нам К. Р. ПОЧКУН 
ментами, досл®джуШ₽ап1^иНая аРхівн.ими Д°ку‘ 
війни. Спираючий "одвиг.и земляків у роки 
ШЄ І ,С М в архівн’ документи, пи-литься А фБОпН®т'иЄТ’,,и спогадами ді- 
Отож н4.і.і оЛАВРЕгіТЬЄВ’ інш‘ ветерани. 
Вони активні хоч?аіНИ не з6иРаються в запас. 
НИ. Та те м’мХОЧа Дак>ться взнани старі ра- 
даємо їм молодше покоління буває, до
гою. Посп?ша€моЩ‘®аі ображаємо своєю неува
ги.... испішаємо- Забуваємо. Не надаємо ува-

Що з нами?

Пошту розбирала 3. КУЦЕНКО.



ДОБРОТНИЙ, по-хазяйському 
обставлений двір зустрів нас 

лютим собачим гавканням. Здо
ровенна вівчарка так рвалася з 
цепу, Щ° здавалось — ще мить— 
і ланцюг не витримає. У глибині 
двору шаленіли іще, принаймні, 
два пси. Не відставали й сусід- 
ф.:* Гармидер знявся такий, що 

й мертвого, як кажуть, підні
меш, однак тут, на околиці Олек- 
сандр’*, він особливого перепо
лоху не викликав. Не відгукува
лись у потрібному нам дворі, 
мовчали і в сусідських. Коли ста
ло ясно, що чекати більше нічо
го.- двері будинку, нарешті, ми
лостиво Відчинилися... Нас помі
тили,..

Скажу відразу, що Іринина 
-,ната мені сподобалась. Чиста, 
?на» тепла, зі смаком обстав

лена - це для нас, сторонніх 
людей. Чужа, набридла, у хвили
ни відчаю — ненависна — то для 
дівчини, в котрої розцяцьковане 
житло та пенсія по інвалідності— 
ото й усе, що вона сьогодні має. 
Кімната — клітка.

Про історію цієї дівчини наша 
V /а розповідала в червні цьо
го року, вірніше тоді, в одному 
з випусків «Діалогу з читачем», 
було опубліковано її лист. Без 
болю і співчуття його неможли
во було читати. Безрадісне ди
тинство, принижена юність і, на 
жаль, дуже нелегкі перспективи. 
Такі життєві етапи Ірини. А ви
ною всьому страшна незрозумі
ла хвороба — епілепсія. В прин
ципі, для медиків все ясно — і 
чому, і як, і чого можна чекати, 
• для тих, кого вона торкнулась 
своєю чорною рукою, починаю
ться тяжкі життєві випробуван- 
» - У' народі її називають корот- 

— «падуча», бо людина, як 
Правило, під час приступу пов
ністю відключається і падає. Хо- 

спеціалісти виділили кілька 
^□новидів епілепсії і довели, що 
деякі з них характеризуються 
тільки короткочасною втратою 
свідомості — без падіння і судо
рог.

Перечитуючи спеціальну літе
ратуру, я натрапила на тверджен
ня, що якщо епілептичні при
ладки починаються у дитини з 
раннього віку (десь із року), то 
років до десяти вона може бути 
розумово відсталою — хвороба 
на дає нормально розвиватись 
Підростаючому організмові. Іри
ні у цьому відношенні «пощасти
ло» (якщо тут доречне подібне 
порівняння). Перші ознаки гріз
ного недугу з’явились у дівчин- 

л шестилітньому віці — бук- 
ВЛ76Н0 за кілька місяців до того, 
як вона мала стати першокласни
цею. Поки з’ясовувались деталі, 
уточнювався діагноз, час ішов, 
Ірина стала школяркою. І все бу
ло б добре, аби не все частіші 
приступи, від яких болем захо
дилися і тіло, і душа. Маленьке 
дівча ще не зовсім розуміло ту 
біду, котра спіткала його, але 
вже підсвідомо відчувало, що 
чимось відрізняється від своїх 
безтурботних однолітків. Вчите
лі робили все можливе, аби між 
Іриною й однокласниками не ви
никало ніяких непорозумінь, та 
все ж необережне слово вирва
лося...

;пер при нагоді, а то й без 
неї, дехто із класних гостросло
вів міг кинути вслід: «припадоч
на», Особливо «старалися» хлоп
ці. Серед дівчат близьких подруг 
Не було, однак добрі рівні сто
сунки склалися з багатьма. Хто- 
|на, чи то жаліли вони свою ро-

весницю, чи просто не звертали 
уваги на невблаганні приступи, 
котрі заставали Ірину і на уро
ках, і в коридорах під час пе
рерви.

Звичайно, видовище це, особ
ливо для дітей, малоприємне, та 
дівчина, відчуваючи наближення 
чергового припадку, ховалася 
подалі від людського ока або 
йшла в кабінет до шкільної мед
сестри.

Чому я так детально згадую 
нині дитячі роки Ірини, коли цьо
го літа їй виповнилося уже двад
цять? Та тому, що, навчаючись 
спочатку у восьмирічній школі • 
№ 8, а потім у першій десяти
річці, вона відчувала себе лю
диною, знала^ що про неї тут 
пам ятають (по-доброму чи по- 
злому, то вже як прийдеться), що 
хоч комусь вона потрібна. Се
ред однокласників особливими 
успіхами не відзначалася, але й 
задніх не пасла. У шкільних та
белях поряд з п’ятірками мирно 
вживались трійки — гуманітарні 
предмети давались легко, а от з 
точними була просто біда...

Одним словом, дівчина як дів
чина — зі своїми складнощами й 
проблемами. Одне лиш різнило 
її від однокласників — ні пере
відних, ні випускних іспитів вона 
не складала. Довідка від пси
хіатра давала їй на це право* 

——Оцінки за екзамени виставлялись 
на основі річних. А так в усьому 
Іншому така як усі.

Однак, коли останній шкіль- 
ний дзвінок сповістив, що відте
пер перед хлопцями й дівчатами 
відкривається безліч доріг, з’ясу
валося, що Ірині, по суті, йти 
нікуди. Єдине, що їй могли за
пропонувати — оформити пен
сію по інвалідності. Ставати ж 
пенсіонером у сімнадцять років 
дівчина не побажала і, пам’ятаю
чи, що рятування потопаючого— 
справа рук самого потопаючо
го, пішла шукати оту життєву 
стежку, про яку так гарно спі
вається в наших піснях. Але на 
що можна претендувати, маючи 
за спиною тільки атестат про се
редню освіту. На престижну ро
боту із ним не беруть, отож ли
шалося щось на зразок посудо- 
мийки чи техпрацівниці. До кон
куренції на ці посади ми ще не 
дожили, тому скрізь, де дівчина 
знаходила щось подібне, її з ра
дістю брали. Брали до тих пір, 
поки вона після всіх домовле
ностей не додавала, що на вели
кий жаль, страждає таким ось 
недугом. Її співрозмовники мит
тєво міняли тактику: то, виявляє
ться, у них хтось має вийти з 
декретної відпустки, то намічає
ться скорочення, тому доведеть
ся комусь поєднувати свої обо
в’язки з іншими. Одним словом, 
і раді були б узяти та немає віль
них місць.

Заради справедливості треба 
сказати, що є чимало робіт, куди 
Ірині справді доступу немає. Це 
ті, що пов’язані з вогнем, меха
нізмами, що рухаються, деякими 
хімікатами, тобто такі, котрі за
грожують здоров ю дівчини. Ви
ще названі «спеціальності» бу
ли б для неї прийнятними, та не
прийнятними для них виявилася 
вона.

УЯВІТЬ собі стан людини, мо
лодої людини, яка, одержав

ши середню освіту і спробувавши 
реалізувати надане Конститу
цією право на працю, відчуває 
себе абсолютним ізгоєм з су
спільстві. Мало того, що хворо

ба спричиняє фізичний біль, во
на викликає великі душевні му
ки — від усвідомлення своєї не
потрібності й неповноцінності.

•— Я зайва, — зробила ви
сновок дівчина.

Ірина стукала в чимало дверей 
і тільки на електромеханічному 
заводі вони трохи прочинилися. 
Скориставшись порадою лікаря— 
не говорити при оформленні на 
роботу про навісну хворобу — 
вона нарешті була «допущена» 
до миття посуду. Та шила в міш
ку не сховаєш і невдовзі, враже
ні побаченим, працівники завод
ської їдальні почали робити все 
можливе, аби позбавитися нової 
працівниці. Звичайно, чисто по- 
людськи їх можна зрозуміти: 
кухня, де все жариться-шквари- 
ться — місце не дуже безпечне. 
До того ж після приступів Ірині 
було погано і вона, приходячи 
до тями, відсиджувалась десь в 
стороні. Інші ж працювати за неї 
не бажали, тому сварки, врахо
вуючи суто жіночий колектив і 
важкий характер дівчини, вибу
хали досить часто.

У розмові з головою Олександ
рійського міського комітету то
вариства Червоного Хреста Т. М. 
Запорожець працівники їдальні 
говорили, що Ірина ставилася до 
них дуже грубо, не вміла ладити 
з людьми, на будь-яке заува
ження ображалася й не дуже до 
нього прислухалась. А от бесі
дуючи зі мною в присутності 
старшої медсестри цього това
риства Н. І. Сидоренко і мед
сестри Наталки Іванової, дівчина 
такими ж епітетами нагороджу
вала своїх колишніх колег по ро
боті.

Чому колишніх? Та тому, що 
більше вона там не працює, Спо
чатку її звільнили за ініціативою 
адміністрації, але після того, як 
за рішенням народного суду цей 
наказ було скасовано, вона по
дала заяву сама: «що то вже за 
робота, коли одне на одного 
вовком дивимось».

Характер у дівчини й справді 
нелегкий. Це розуміє й вона са
ма, хоч, може, не хоче собі зі
знаватись у тому, про це кажуть 
її батьки, на цьому ж наголошує 
й лікар-спеціаліст, котрий сте
жить за здоров’ям дівчини, 
Правда, останній додає, що такі 
зміни в характері пов'язані саме 
з хворобою, із чим Ірина кате
горично не погоджується: «хво
роба — це хвороба, а характер— 
то не від того. Як схочу, то й не 
буде в мене ніякої епілепсії. От 
тільки навчусь володіти своїм 
організмом і все. Проблем не 
буде...».

Що ж такий оптимізм —• пре
красна річ, бо часом велика віра 
в те, що «я зможу» здатна твори
ти чудеса. Мала медична енци
клопедія наголошує, що при 
довгому і систематичному ліку
ванні епілепсії комплексним ме
тодом у багатьох випадках мож
на добитись повного або частко
вого зникнення припадків чи до
ведення їх до мінімуму. Однак, 
мабуть, не треба надіятись тіль
ки на медикаментозне лікування. 
Хоча навіть всесвітньовідомий 
нині А. М. Кашпіровський не бе
реться за лікування подібних не- 
дугів, та він сам стверджує, що 
ніхто поки не знає до кінця, які ж 
сили і можливості таїть в собі 
людський організм.

То справа спеціалістів доводи
ти — виліковна хвороба чи неви
ліковна, я ж хочу сказати ось 
про що. Для того, аби подібні 

Ірині люди відчували себе пов
ноправними членами нашого су
спільства, не треба їм особли
вих пільг. Вони просять: ставтесь 
до нас як до людей, а не до про
кажених, Дайте нам можливість 
приносити користь, побачити пло
ди своєї праці. Для багатьох із 
нас це звичайний газетний штамп, 
для тих же, хто, переборовши бі
ду і часом неміч, береться хоч 
за якусь роботу —• це і сльози, і 
радість, і біль. Обділені долею, 
інколи приречені на тяжкі ви
пробування, вони чекають від 
нас із вами великого милосердя: 
не у вигляді соцзабезівських 
пенсій (хоча це теж річ потріб
на), а у доброму слові, теплому 
ставленні, у конкретній допомо
зі — стосується це тих, хто живе 
поряд з ними чи керівників різ
них рангів, котрі повинні вирішу
вати всі їхні проблеми,

КОЖНОГО року тисячі хлопчи
ків і дівчаток у нашій країні 

З різних причин стають інваліда
ми, Одні з них закінчують життя 
з спеціалізованих будинках, ін
ші, виростаючи, намагаються всі
лякими силами утвердитись в 
суспільстві, де на них ще зовсім 
недавно мало зважали, Інваліди, 
старики, діти нарешті починають 
одержувати те, що недодала їм 
держава за багато попередніх 
років, Маються на увазі не тіль
ки гроші, а й увага, турбота, ми
лосердя, Та це тільки початок 
великих перемін, це день за
втрашній. А сьогодні молода 
двадцятилітня дівчина, 'стомив
шись оббивати пороги, вишукую
чи собі роботу, збайдужівши від 
домашніх сварок з матір’ю і віт
чимом, зневірившись не тільки в 
завтрашньому, а й сьогоднішньо
му дні, вирішила, що таке жит
тя нічого не варте, Чималий 
шрам на лівій руці засвідчує, що 
на щастя, все гірше позаду. Лі
карі зробили свою справу, але 
повертатись з диспансеру дове
лось у ту ж саму кімнату-клітку, 
де все і рідне, і чуже, в сім’ю, 
де сьогодні плачуть над тобою, 
а завтра в розпалі сварки доко
ряють за шматок хліба, в ту ж 
атмосферу непотрібності, зай
вості, байдужості.

Тому, втративши будь-яку на
дію себе прохарчувати, Ірина 
нарешті згодилась оформити 
пенсію (раніше відмовлялась, 
мотивуючи, що буде працювати 
і вона їй ні до чого). Тепер дів
чина — інвалід II групи, одер
жуватиме гроші від держави. 
Оце й усе, що змінилось у її жит
ті, Але й зараз вона старається 
не падати духом. Не втрачає на
дію, що, можливо, влаштується 
коли-небудь на роботу («у вели
кий колектив — ні, там не змо
жу, бо коли на мене кричать, я 
теж кричу у відповідь»). От, мо
же, художником-оформлювачем. 
Вона непогано малює, колись 
навчалась в міській художній 
школі і там про неї хорошої 
думки.

Одним словом, дівчина робить 
усе можливе, аби бути поруч з 
нами — сильними і здоровими. 
Не позаду, а саме поруч. Вона 
відчайдушно чіпляється за пов
ноцінне життя з усіма його біда
ми, але й радощами. Вона хоче 
жити, а не животіти, Давайте їй 
допоможемо.

Ольга ПИЛИПЕНКО.
Р. Б. Тим, хто схоче написати 

Ірині, повідомляємо, що в ре
дакції є її домашня адреса. Вона 
буде рада знайти собі друзів,

м, Олександрія,

лист покликав 
У ДОРОГУ

Відшукати дім, 
де живе та сама 
Ірина, 
що написала 
до редакції «для 
таких, як я, нема 
перспективи», 
виявилося не так 
просто. Довелось 
поплутати 
провулками, 
пострибати 
по сухих 
острівцях, 
обминаючи 
калюжі, довелось 
переходити 
містки і шпали, 
аж поки 
знайшлася 
та вулиця, звідки 
прийшли 
до газети 
розпачливі листи. 
«Через кляту 
хворобу мені 
закрита дорога 
на роботу, 
а може, й можна 
було б куди 
влаштуватись, 
та нема кому 
підказати. Сама 
я вже не в силах 
плутатись 
в життєвому 
лабіринті...» — 
це із першого 
листа. «Може, 
хочете 
переконатись 
в моїх словах, 
приїжджайте!
І тоді зрозумієте, 
чому я 
написала вам 
в редакцію?
І чому різала 
собі вени?» — 
це із другого. 
Приїжджайте...

«молодий 
КОМУНАР»

25 листопада 1989 р.



«...БУЛА СВОЯ ТРОЯНДА»
«І тільки ДУХ, ТОРКНУВ

ШИСЬ ГЛЕЮ, ТВОРИТЬ з нього 
ЛЮДИНУ» («ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ» 
АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ].

Ці слова французького пись- 
менника-гуманіста ми хотіли б 
зробити епіграфом до нашої 
нової рубрики. Дати назву їй, 
пропонуємо вам, шановні читачі. 
Чи завжди в школі дітям разом 
із знаннями фізичних і хімічних 
формул, історичних дат і кіль
кості тичинок у квітці, дають Дух! 
Ми хочемо знати, як мислять ді
ти, як відчувають, як уміють пе
редати свої почуття. Звертаємо
ся до вчителів — надсилайте нам 
уривки з творів ваших учнів, їх 
роздуми, вірші.

Учням 6-Г класу 18-ї Кірово
градської середньої школи ми 
прочитали уривки із казки «Ма
ленький принц» А. С. Екзюпері. 
Ось що написали діти:

«Уривок мені дуже сподобав
ся. А найбільше запам’яталися 
слова Лиса, що скільки с на світі 
таких квітів, лисів, але найдорож
чий той, якого ти приручив, твій 
друг».

Юля X»

«Маленький принц мені спо
добався тим, що він був допит
ливий, сміливий. Не злякався ко
роля. У нього була своя троян
да, і скільки він не бачив інших 
троянд, йому найбільше подо
балась та, з якою він подружив. 
Я б хотіла літати на інші плане
ти».

Люда К.

«Мені дуже хочеться бути на 
місці принца, літати на інші пла
нети, бачити короля, ділову лю
дину».

Іра САВИНОВА.

«Мені найбільше сподобалася 
планета ділових людей. Моя ма
ма теж льотчик».

ДОНЬШИНА Олена.

«Книжка «Маленький принц» 
вчить, як треба любити природу, 
вчить нас добру»,

Н. ГЛАМАЗДІНА.

«За кілька днів принц приру
чив Лиса. Йому було дуже гірко 
прощатися з ним. Та він дізнав
ся, що дружба зближує людей. 
Той, з ким дружиш, дорогий тобі 
серед тисяч інших».

О. АХЕДЖАНОВА.

«Маленький принц був добрий. 
Він побував на багатьох плане
тах, але найкращою і найрідні- 
шою були для нього своя плане
та, своя троянда і свої вулкани»,

Мирослав МАЛЬОВАНИЙ,

«У маленького принца було 
дуже добре серце, він дуже 
любив свою троянду й думав, що 
вона єдина на світі».

ОНУФРІЄВА Олена.

«Цей принс дуже допитливій« 
Він володіє зірочками. Ще мені 
сподобалось, як принса допиту
вались чи є у них кури».

С. С.

«Він був на багатьох планетах, 
але більше всього він любив 
свою планету. Він дуже здиву
вався, коли побачив на планеті 
Земля багато троянд, таких, яка 
була на його планеті 
квіткою. Він думав, що 
му світі вона єдина. І які 
ли гарні троянди, йому 
лась своя».

Ірина ДОВГАЛЬ,

єдт 9 
на
б не оу- 
подрба-

Комірець
із І СЕРПИК МІСЯЦЯ БУКВИ «Є»
вишивкою?

Недавно в нашій газеті 
був опублікований лист 
юної читачки Лілі (прізви
ще вона не називає). Дів
чина висловила побажан
ня вдосконалити шкільну 
форму, надто вона, на її 
погляд, стандартна. Лілі 
хотілося б мати щось 
елегантніше, сучасніше. 
Ми звернулися до голов
ного інженера фабрики 
Індивідуального пошиву 
та ремонту одягу Олени 
Іванівни Сухої.

• Я згодна з Лілею. 
Форма справді не доско
нала. Діти хочуть бути 
красивішими, і це зако
номірно. Теперішня фор
ма має похмурі кольори, 
не враховуються зовсім 
напрямки моди. Мені це 
дуже близьке, бо маю 
дочку десятикласницю. 
Наші модельєри могли б 
розробити кілька моде
лей форми. З вишивками, 
З аплікаціями для різно
го шкільного, віку. У нас 
є демонстраційний зал. 
Представники шкіл, бать
ки, старшокласники мог
ли б ознайомитися там з 
моделями, вибрати собі 
підходяще. Справа усклад
нюється лише тим, що 
наші моделі дорожчі, ніж 
в магазині. Там іде масо
вий пошив, у нас же під
хід індивідуальний, тому 
й ціни вищі.

— От ви сказали, що у 
вас дочка десятикласни
ця, ви б купили їй таку, 
дорожчу, але красивішу 
форму?

— Так, я б купила. Ад
же одяг — це теж прояв 
індивідуальності. Та тут 
кожен виходить із своїх 
можливостей.

Тож звертаємося до 
старшокласників, батьків. 
Якщо ви хочете мати но
ву, гарну, елегантну фор
му, напишіть нам або по
дзвоніть (тел. 2-59-82). Як
що знайдеться хоч кілька 
бажаючих, можна буде з 
Оленою Іванівною домо
витись про моделі і при
дбати дітям нову форму. 
Дирекції шкіл (ясно, по
годивши з батьками) змо
жуть замовити певну мо
дель чи моделі для всієї 
школи.

Поволі, потроху повертаємось ми до рідної 
мови. Кинулись до неї і виявилось, що за
недбана вона, забута, залишена на розтерзан
ня міщанському суржику. Питаю якось три
річного малюка; «Як тебе звати?». Не розу
міє. Мама йому переклала: «Как тебя зо
вут?». «Женя», — відповідає. Цей хлопчик пі
де до школи, вивчатиме українську мову, але 
навряд чи вона стане для нього рідною. Та
ких хлопчиків і дівчаток у місті нашому — 
тисячі, по Україні — мільйони. Як, чому так 
сталося? Ось розповідає бабуся онукові каз
ки. Про Дюймовочку, про Білосніжну і сім 
гномів, і про Козу-Дерезу. Про козу теж ро
сійською мовою. «Бєгла через мосточок, 
вхопіла кленовый лісточек». Чи буде пова
жати дворічний Альоша, українець «...до 
седьмих колен», після такого виховання свою 
рідну мову?

Тому й одна з найбільших проблем для 
шкіл, що бажають відкрити українські кла
си — переконати батьків і дітей, що моеою 
України можна з успіхом навчатися, що вона 
ще жива, не вмерла. В неповній середній шко
лі No 26 відкрили в цьому навчальному році 
два перших нлЛси,

— Наша школа по всіх звітах вважається 
українською, — розповідає організатор поза- 
нласної роботи Вячеслав Леонтійович Колес
ников. — Але в минулому році у нас з 21-го 
класу було лише чотири з українською мо
вою навчання.

З вересня їх вже є п’ять. Два — перших, 
один — шостий, по одному восьмих і дев’я
тих. Це така українська школа, Та добре те, 
що тут відчувається прагнення вчительського 
колективу повернутись до рідної мови. На 
стінах — гарні картини-ілюстрації до україн
ських народних казок. Хоч іноді можна почу
ти чисту, без суржика, мову. І цьому вже хо
четься радіти.

Першокласники мають лише «Буквар». Всіх 
інших підручників не вистачає. Російсько
мовні підручники є, але що ж то буде за мова 
в дітей, коли на уроці треба говорити україн
ською, а в книзі — російська? До того ж ма
люки ці прийшли до школи з «Ягодин», з «Ря
бинушки».

— Ци минулого року, — каже Вячеслав Ле
онтійович, — звертались у раду по народній 
освіті Ленінсьиого району, просили зробити 
дитячі садни нашого мікрорайону уираіно» 
мовними. Відповіді не одержали.

Я розумію, що одразу зробити це непросто. 
Але, певна, що для багатьох виховательок ук
раїнська мова не настільки чужа, щоб вони 
не могли зовсім говорити нею з дітьми. Хай 
немає одразу підручників, посібників, але ж 
хай вихователька розказує дітям казни не тим 
жахливим суржиком, яким користувалася ба
буся маленького Альоші.

Урок математики у 1-Б класі. Вчителька 
Наталя Петрівна Шаравара пропонує дітям 
задачку: «До нас у клас прийшов Мишко. Він 
записав своє домашнє завдання на кленових 
листочках. Був неуважний і погубив їх. До
поможіть йому знайти правильні відповіді. 
Чотири плюс два, скільки буде?».

У класі ліс рук. Ці діти мають ще великим 
Інтерес до навчання.

— Ну, скажи, Оксанко.
— Будет шість,
— Так, буде шість, — тактовно поправляє 

вчителька.
Діти ^стараються. Почалася друга чверть, 

вони все менше й менше помиляються, пра
вильно вимовляють ще вчора незвичні слова, 
їхня вчителька, яка веде заняття продовже
ного дня, теж не досить поки що знає мову. 
Вони вчаться разом.

Наступного року в школі планують від
крити три перших класи.

— Я вважаю, — говорить В. Л. Колесни
ков, що кожна дитина без будь-яких особ
ливих зусиль може вивчити українську мо
ву. Мови дуже близькі,

Колесников — росіянин. Досконало воло
діє українською. Вважає, що дитині, яка при
їхала на Україну хоча б на місяць, не зава
дить, не зробить її гіршою, коли вона по
вчиться в українській школі. Що вже говори
ти про тих, хто тут постійно живе!

Останнім часом звільнених взагалі від ви
вчення української мови меншає. Та є діти, 
яким за станом здоров’я лікарі радять ско
рочений робочий день, п’ятиденку. їх звіль
няють від якогось предмета. Як правило, 
майже без винятків, це українська мова. А 
дехто, навпаки, щоб принципово не вивчати 
української, дістає такі довідки.

У середній школі № 32 мені розповідали про 
засідання клубу Інтернаціональної дружби. 
Діти запросили на нього представників Кам- 
пучії, Ефіопії, інших держав (студенти, що 
навчаються в нас). Засідання проводилось ук
раїнською мовою. Співали всі разом україн
ських народних пісень, танцювали гопак і 
польку. І всі розуміли один одного.

Я познайомилась Із класним керівником 6-В 

У нас у місті в цьому навчальному році з’явилися українські класи при кількох шко
лах. Проблеми їхні дуже схожі — небажання батьків, непідготовленість учителів, відсут
ність підручників. Ми звернулись в міський відділ народної освіти з проханням проко
ментувати матеріал. Ось який діалог відбувся з Раїсою Олександрівною Пилипенко, ін- 
спектором-методистом міськвно:

— Зараз стоїть питання про повернення статусу українських тим школам, які колись 
були повністю українськими, а потім там з’явились російські класи. В Ленінському 
районі це школи № 7, Н2 2, № 26, № 5, № 33, № ЗО, у Кіровському - № 4 і № 23. При цих 
школах у цьому навчальному році відкриті українські класи, в 5-й і в 4-й середніх шко
лах припинено набір в класи з російською мовою навчання.

— А чому в Ленінському районі помітно більше шкіл мають українські класи! Хіба він 
більший за Кіровський!

— Ні, Кіровський за кількістю населення більший. Уже два роки підряд школи № 9 Б 
N8 31 дають оголошення про набір в класи з рідною мовою навчання, але бажаючих ду
же мало. Четверо, семеро дітей. Клас не можемо набрати.

— Як ви думаете, те, що прийнято Закон про мови в УРСР, допоможе вам!
Думаю, так. Бо якщо вищі і середні спеціальні навчальні заклади працюватимуть 

українською мовою, то й навчання в школі швидше стане україномовним,
— Які перспективи з підручниками!
— їх треба вчасно замовляти в своїх методкабінетах. Інша справа, якщо в школі 

не розраховували, що буде така кількість дітей, замовили менше.
— Чи всі вчителі готові викладати українською!

Ще кілька років тому це, справді, була проблема, зараз все простіше. Вчитель по
винен однаково володіти двома мовами.

класу Ольгою Володимирівною Кошелєвою. У 
її класі двоє учнів українську мову не вивча
ють зовсім. Маша Максименко і Владик Брай- 
ловсьний.

— Як діти реагують, ноли вони йдуть з уро
ків мови?

— Говорять, щоб залишались, постійно за
питують, чому вони не хочуть вчити укра
їнську.

Питаю про те ж Владика.
Він безапеляційно відрізав:

— Говорите, пожалуста, на русском. Я вас 
плохо понимаю.

Ось так. Цей хлопчик вже чітко засвоїв, що 
він не тільки не буде вчити мову народу, на 
землі якого живе, а й не хоче її розумпи. 
А те, що він може розуміти я перепона 
бо все-таки не перейшла на російську.

— Владик, чому ти не вивчаєш українську?
— Я заикаюсь.
— А коли ти говориш на російській 

не заїнаєшся?
- Нет. •
— Як ти думаєш, такі поняття, лн мова В 

патріотизм якось зв’язані?
— По-моему, нет.
- А лити розумієш патріотизм?
Владик задумується.
— Ну, хорошо сидеть на уроках...
Чесно кажучи, я такої відповіді не чекала, 

Цей хлопчик, шестикласник, як на мене, не 
такий вже й малюк, ось так розуміє патріо
тизм.

А хто ж, як не такі от хлопчики й дівчатка, 
завтра будуть відроджувати національну 
культуру, боротися за екологічно чисте при
родне середовище, за піднесення економіки 
республіки? Адже все це тісно пов’язане. Бо 
людині без почуття патріотизму байдуже все, 
крім власного благополуччя,

С. ОРЕЛ»

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
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Едіта П’ЄХА
Олександр СЄРОВ 
Валерій ЛЕОНТЬЕВ

НА ЧИСЛЕННІ ПРОХАННЯ ЧИТА
ЧІВ ДРУКУЄМО ФОТО ВІДОМИХ 
ВИКОНАВЦІВ СУЧАСНИХ ПІСЕНЬ.

Фото Д. ТКАЧЕНКА.

Н. ДАНИЛЕНКО.

Мело, мело по всій землі...
Ці експонати в тісному худож

ньому салоні не тіснилися, бо їх 
було небагато. Виставка робіт фо
токореспондента новоукраїнської 
райгазети «Радянське село» Олек
сандра Мірошниченка була 
понована так, що по ходу 
гляду її справа наліво (так 
ніше в цьому приміщенні) 
дувач бачив спочатку 
роботи, потім чудові, а в кінці— 
слабші. Це, звичайно, як на мій 
смак. Опишу ж їх в іншій послі
довності — по зростаючій.

Рядові знімки дівчини в різних 
позах і різній обстановці — то в 
траві, то біля води. Технічний рі
вень їх високий, а от композицій
ний... Модель, вибрана майстром, 
не явила світові внутрішнього 
психологізму, не поставила перед 
глядачем питання — невід’ємно
го супутника ААистецтва: хто ця 
людина? Що вона думає? Що від
чуває? Ми ж бачимо просто гар
неньку особу в не дуже гарно по
шитому платті і з картинно за
стиглими жестами.

Пейзажний цикл О. Мірошничен
ка іноді навіть примушує забува
ти, що це фото. Здається часом, 
що то ти визирнув у війно і ди
вишся. Чорно-біла гама не руйнує 
ілюзії натуральності, бо більшість 
зафіксованих краєвидів і «вживу» 
були б такими, адже на них — 
зима. Дерева чорні, скелі сірі, ку
чугури білі. Більшість пейзажів 
можна було б згуртувати в серію 
«Сніги». Застиглі хвильки пороші 
на темному льоду, проталини на 
полеглій траві, вигадливо виліпле
ні скульптором-вітром замети... 
Ці краєвиди навіюють задуму і ле
гесенький сум, що переходить зго
дом не в печаль, а просто в спо
кій.

І, нарешті, фото, в яких і сум, 
і печаль, і гнів не розвіюються, а 
колють серце і лягають на нього 
тягарем. Особливо примітні дві 
роботи, об’єднані темою руй
нації. Ноги кравецького мане
кена на занедбаних задвірках 
і покинутий у ярочку проржа
вілий «Запорожець». Це загибель 
життя, хай і неживого, це покину- 
тість, за якою — байдужість. 
Чиясь, наша з вами, тотальна, яка 
за вікнами цього виставочного 
залу...

Три
ВЕЧвРИ

НОЧЬ

ВИ ЗАМОВЛЯЛЙ 
ПІСНЮ

День сменяет ночь. Так длится много лет. 
На вопрос простой ты мне найди ответ. 
Спорят день и ночь, но мы сумеем им помочь, 
Кто из них сильней — мне нужно это знать. 
Как мне дальше быть: упасть или летать? 
Миллионы лет сегодня ждут от нас ответ.

ПРИПЕВ:
Наступает ночь, зовёт и манит, чувства новые тая. 
Только лишь поверь, что ночь сильнее дня.

Наступает ночь и обещает все исполнить для меня. 
Знаю я теперь, что ночь сильнее дня.
День приносит нам заботы и дела.
Днем нас разлучит холодная стена.
День бросает нас на сотни равнодушных глаз. 
Ночь нам крылья даёт, чтоб мы могли летать, 
Ночь позволит мне с тобою ближе стать.
Ночь укажет нам пути, что уведут к мечтам. 

ПРИПЕВ.

Вони знову були в нас, 
гості з Мінська: музикозна
вець і скрипаль Михайла 
Казінік, піаніст Ігор Най- 
марк — добрі знайомі кі- 
ровоградців, а також віо
лончеліст Олег Оловникоз.

Лекції по популяризації 
класичної музики — так 
уперше кілька років тому 
були представлені їхні кон
церти. На публіку, музично 
виховану Пугачовою та 
Леонтьєвим, уже одна наз
ва наганяла нестерпну нудь
гу. Але хто все-таки послу
хав цих артистів, захотів пі
ти ще і ще раз. Навіть ті, 
хто доки з класики знав ли
ше «Танець маленьких ле
бедів». Минулого року гос
ті привозили «П’ять вечо
рів», цього разу — три» 
«Музика і божественне, му
зика й еротичне, музика й 
диявольське». Іри вечори 
були розраховані на одну і 
ту ж аудиторію. Афіші нф 
місто не давали, оскільки 
Кіровоградське музичне то
вариство, організатор гаст
ролей, хотіло зробити по
слугу студентам педінститу
ту. Щоб ці концерти про
слухало якомога більша 
тих, кому завтра сіяти ро
зумне, добре і вічне.

Із задуму майже нічого 
не вийшло: студентів при
йшло мало, навіть із муз- 
педфакультету. Кажуть, рек
лами і в інституті не було, 
На кожному вечорі появля
лися нові люди, артисти му
сили повторюватися, вечо
ри не сплелися в цілісний 
візерунок, але все одно 
були настільки примітними,, 
що заслуговують доклад
ного опису. Наші корес
понденти готують його. .

Н. ПЕРСЬКА,
ґ• ••••••••• •••••••••••••••••••••

>•
Петро І, Карл Маркс,

Адам Міцкевич... любили шашки
Людине за своє існування зна

ла чимало цікавих ігор. Суворе 
випробування часом найкраще 
витримали дві з них: шахи та 
шашки. Один французький пись
менник дуже злучно сказав: «Як
що шахи — король ігор, то шаш
ки — його прем'єр-міністр». 
Можна з певністю стверджувати, 
Що шашки в нашій країні — одна 
з найпоширеніших спортивних 
Ігор. Серед спортсменів-розряд- 
ників з шашок можна зустріти лі
каря і воїна, професора й учня, 
Журналіста й робітника, колгосп- 

^ника і вчителя. В якому ще виді 
спорту, крім шахів і шашок, мож
на побачити, як змагаються на 
рівних школяр і доктор наук?

Кожен народ створював свої 
Правила гри. Цим пояснюється 
•влика кількість існуючих шашко- 
,и* систем. Крім російських, ВІ
ДОМІ шашки англійські, німецькі, 
Французькі, турецькі, канадські, 
Малійські, іспанські та інші. Ра- 
30м із національними шашковими 
Штамами на всіх континентах 
Розповсюджені міжнародні — 
СгОклітко8! шашки.

Щороку в нашій країні прово
дяться тисячі турнірів, конкурсів 
розв’язання шашкових комбіна
цій, етюдів, кінцівок і т, д.

В чому ж причина такого по
ширення і популярності шашок? 
По-перше, правила гри прості й 
зрозумілі. По-друге, зміст самої 
гри багатогранний і захоплюючий. 
Прості, на перший погляд. Шаш
ки таять у собі невичерпні багат
ства позиційних, комбінаційних, 
етюдних ідей і прийомів бороть
би. Ця мудра гра поєднує в собі 
елементи мистецтва, науки и 
спорту. Вона створює дивовиж
ний простір для фантазії з твер
дою логікою розрахунку. «Розу
мом здобувати перемогу», — так 
стародавні мудреці визначили 
суть шашкової гри. Гра в шашки 
дає змогу гравцю повною мірою 
виявити якості, так необхідні лю
дині: витримку, наполегливість,
винахідливість, фантазію, волю 
до перемоги. Недарма цією 
древньою і мудрою грою за
хоплювалися такі видатні люди, 
як Петро І, О. Суворов, Ж. Руссо,

ШАШКОВА 
ШКОЛА 
УВАГА.

КОНКУРС!

КОМЗіНАЦІЯ № 5 (4 очна|.

К. Маркс, А. Міцкевич, Л. Толстой 
та інші.

Дякуємо усім читачам, які 
взяли участь в першому турі шаш
кового конкурсу. Пропонуємо ва
шій увазі завдання другого туру 
шашкового конкурсу розв’язання 
комбінацій, присвяченого 50-річ- 
чю газети «Молодий комунар»,

Чорні: Ь4, сЗ, (14, (18, 118 (5)<

Білі: аЗ, Ь4, сЗ, (12, (14, ©5, (4(7). 
Чорні: а5, Ь8, с7, <16, е7, ^7,

Чорні: Ь6, с5, (18, е7, И6 (5),

В усіх трьох завданнях білі по
чинають, проводять яскраві ком
бінації і виграють.

Хто не встиг надіслати відпозідВ 
на перший тур конкурсу, надси
лайте їх разом із відповідями 
на завдання другого туру. При 
підбитті підсумків за рівності 
очок перевага буде віддана то
му, хто раніше надіслав листа.

З нового 1990 року на сторін
ках нашої газети відкривається 
відділ «Шашкова школа». Надси
лайте ваші пропозиції відносно 
розділів «Шашкової школи».

Просимо вибачення за помил
ку, допущену у першому турі на 
діаграмі комбінації № її замість 
чорної шашки на полі «Ь2» по* 
винна бути біла; на полі «^»від
сутня біла шашка, а на (<М» 
чорна. Але анотація до комбіна- 
ЦП ВІРНа‘ А. бЕРЕЗОВСЬКИЯ, 

суддя республіканської кат®' 
торії, кандидат у майстри 
спорту СРСР.



ПЛАНЕТА

Ягуари...
на дорогах

Ось такий, м’яко кажучи, незвич
ний автомобіль, вміло розфарбова
ний під грізного ягуара, що ніби 
вирвався з дикої природи, «стриб
нув» недавно на добротно вкатані 
дороги американського штату Фло
рида, змушуючи відсахуватися вбік 
обивателів-автоводіїв... Ще б пак, 
спробуй не поступись полосою та-

I кому «звірю», Ім’я володаря якого, 
яа жаль, залишилось для нас неві
домим.

Додаткові виплати 
банку, які виділили

Фотохроніка ТАРС.

САМОКАТ
ДЛЯ БАБУСІ

Фото Лехтииува — ТАРС.

ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ГОВОРІТЬ УГОЛОС!
Навчальна програма в япон

ських школах 
засиллям тестів 
ня пройденого, 
учнів подовгу 
машні завдання, 
підручниками. Багато хто

відрізняється 
на закріплен- 

що змушує 
готувати до

сидіти за 
з 

них жаліється на надмірну за
вантаженість, засилля «не зов
сім потрібного», на їхню дум
ку, матеріалу, на постійне не
досипання, перевтому.

Психологи і радіоелектрон- 
ники розробили і впровадили 
у виробництво прилад, який 
допоможе школярам у підго
товці домашніх завдань, за
своєнні матеріалу для вступ
них екзаменів. Називається

він «ні уокман», що умовно 
перекладається як «машина 
пам яті», і здатен, на запев
нення виготовлювачів, значно 
поліпшити ефективність за
пам’ятовування інформації, 
натренувати пам’ять, за ко
роткий час підвищити успіш
ність.

Ця система, котра являє со
бою комплект стереонавушни- 
нів з мікрофоном і перетво
рювачем, працює ян від ме
режі, так і від двох «пальчи- 
кових» батарейок. Надягши 
навушннни і закріпивши мік
рофон на зручному для вас 
рівні, ви можете, скажімо, чи
тати вголос підручник, про
мовляючи текст навіть по
шепки, і чути свій голос під
силеним у нілька разів. Це 
не заважає оточенню, з одно-

го бону, а з іншого — цілком 
ізолює вас від сторонніх шу
мів, дає можливість сконцен
труватися, підвищує праце
здатність.

Цікаво і те, що, повправляв- 
шись із цим пристроєм близь
ко півгодини, ви не відчуває
те особливої втоми. Пам’ять 
фінсує бунвально дослівно все 
те, що було прочитано і на
говорено в мікрофон. Тан, 
17-річна шнолярна Тіеко Суд- 
зуні з префектури Аоморі го
ворить: «Я почала користува
тися апаратом «ні уокман» 
після здачі перших заліків у 
школі вищого ступеня. Склад
ні речення англійською мо
вою, які мені давалися з тру
дом, стали зрозуміл ішими і 
легшими для запам’ятовуван
ня. Я здобула впевненість у 
собі». А 38-річний Накаяма, 
службовець фірми по вироб
ництву точних приладів, до-

дає: «Я сам відчуваю, що за
пам’ятовую удвічі більше Ін
формації, ніж до користуван
ня «ні уонманом».

Зо рахунок чого досягають 
цього ефекту?

Як пояснюють винахідники, 
справа в тому, що інформа
ція, яка надходить переважно 
у вигляді звукових коливань 
через органи слуху до мозку, 
перетворюється в ланцюжок 
сигналів у лівій півкулі. По
тім ця інформація з лівої пів
кулі у вигляді символів пе
редається до правої, де й 
фіксується. За допомогою ж 
«машини пам’яті», як стверд
жують японські спеціалісти, 
звукоаа інформація, підсилена

у кілька разів, надходить без
посередньо до правої півку
лі, за рахунок чого й досягає
ться ефект запам’ятовування.

Безумовно, повинна спра
вить позитивний вплив на ре
зультати навчання і роботи і, 
Мабуть, найголовніше, допо
може позбутися надмірних на 
вантажень 
ти певним 
стресів.

Вартість ........ ...............
19 800 ієн (близько 140 амери
канських доларів), що при
близно дорівнює вартості се
реднього класу стереомагні
тофона. Це цілком доступно 
для шнолярів, котрі, як прави
ло, підробляють у вільний ВІД 
навчання час.

на мозон, захисти- 
чином учнів від

«машини пам’яті»

Ярослав КУРАШОВ.

КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ?
Усе частіше сьогодні англійці бідкаються: «Навіть 

не знаю, куди йдуть гроші?». Справа в тім, що попри 
низький рівень інфляції — всього п’ять процентів,---
дійсні витрати на житло, транспорт, електрику, газ, 
продукти харчування і телефон складають проблему 
навіть для людей середньої руки. Річ ще й у тому, 
що надто високі процентні ставки на позички, які ді
стають на придбання будинку або квартири, машини, 
меблів та будь-яких інших необхідних товарів.

За кермом економічної політики Великобританії 
стоїть нині міністр фінансів Н. Лоусон. Багато вва
жають, що він керує англійською економікою мов 
великим банком, забуваючи, що в нашої країни існу
ють давні традиції промислового розвитку. Напочат- 
ку серпня міністр фінансів виступив із сенсаційною 
заявою: відтепер процентні ставки будуть підняті до 
15. А це значить, що з кожних 100 фунтів стерлінгів, 
кредити* вам доведеться виплатити 15 фунтів стер
лінгів як процентну ставку. Уряд регулює рівень ста
вок, однак банки і крупні торговельні і будівельні 
компанії збирають свої процентні ставки з тих сум, 
які ви берете у них як кредит.

У Великобританії пані Тетчер маса проблем стоїть 
перед робітничим класом, але з явилися вони й у 
середніх прошарків, особливо в молоді, вихідців з 
середнього класу. Саме вони купляють будинки, 
квартири, машини й меблі. Подивіться на молодого 
лікаря, юриста, бізнесмена, вчителя чи державного 
службовця — будь-якого молодого спеціаліста, кот- 
оий недавно утворив сім’ю і хоче придбати дім чи

квартиру. Перед ним одразу постає проблема над
то високої вартості всякої нерухомості. Тому в Лон
доні, наприклад, традиційно робітничі квартали по
чинають заселятися людьми середньої руки. Старі 
будинки, які двадцять років тому коштували близько 
5 тисяч фунтів стерлінгів, сьогодні оцінюються в 200 
тисяч..

Молоде подружжя середньої руки, яке бажає ку
пити дім у такому районі — а він вважається серед
нім за умовами проживання, — мусить незабаром 
взяти позичку в 100 тисяч фунтів стерлінгів для ку
півлі квартири або частини будинку. Вони зверну
ться в банк чи будівельну компанію, а це значить, 
що дім стане власністю банку або компанії. А потім 
протягом 25 років сім’я виплачуватиме борг і ще 
більші проценти. Коли вся заборгованість буде ви
плачена, будинок перейде у власність сім’ї.

Однак 15 відсотків — надто висока ставка, щоб 
люди середньої руки не відчували труднощів у її 
виплаті. Більш того, по позичці, одержаній у банку 
або будівельній компанії, проценти повністю зніма
ються ще до того, як буде виплачено борг. Лише 
через сім або десять років починає відчуватися 
зменшення загальної суми заборгованості.

Такий вид кредитів використовують і в торгівлі ав
томобілями, хоча розстрочка й оформляється на ко
ротший строк. Однак процентні ставки такі ж висо
кі. Зрештою загальні виплати значно перевищують 
вартість автомобіля, 
фонду компанії або

йдуть до 
позичку.
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Аналогічна система позичок і кредитів поширюється 
на торгівлю меблями і одягом.

Банки випускають пластикові кредитні карточки, 
які дозволяють робити розрахунки за різноманітні 
покупки. Минулого року позичка за цими карточка
ми склала 6 мільярдів фунтів стерлінгів, заборгова
ність по купівлі будинків — 192 мільярди фунтів 
стерлінгів, приватні кредити на придбання одягу то
що — 38 мільярдів.

Склалася ситуація, коли мало хто в країні не має 
заборгованості або не користується кредитом у тій 
чи іншій формі. Для молодих людей борг — най- 
грізніше прокляття в житті, позаяк він ніколи не зни
жується, але ще росте. Банки заохочують людей ро 
бити позички, бо їхні прибутки з процентів такі ви
сокі. Деякі покупки можна оплатити лише за допо
могою таких карточок. Навіть підлітки, котрі тільки-но 
вступають у доросле життя, виплачують свої 
за допомогою кредитних карточок і таким чином по
чинають життя боргами, які вони не зможуть спла
тити.

Біда в тому, що навіть торі передбачають еконо
мічний спад у Великобританії, що означає ще більше 
зростання безробіття середніх 
няючись, багато хто не 
ну заборгованість, 
втратять усе.

яка

прошарків. Звіль- 
зможе виплатити ту величез- 
в них нагромадилася. Деякі

Джеймс ОЛДРіДЖ, 
англійський письменник.

«молодий 
КОМУНАР»

25 листопада 1989 р.

Цей різновид самокату придумали фінські інженери для того, щоб по* 
легшити прогулянки особам літнім. Для них призначений стільчик спереду 
самокату. Ззаду розміщується хто-небудь з молодих членів сім’ї, котрий 
штовхає цей нехитрий прогулянковий пристрій по асфальту або снігу (колеса 
тут зйомнї, що дозволяє швидко перетворювати самокат у санки}.

СНІД, КАРАТЕ І МУЛЬТФІЛЬМИ
Що спільного між ними? — мабуть, спитає із здивуван

ням читач. На перший погляд, дійсно, ніби нічого.
Але інакше вважають творці мультфільмів з Національне»/ 

кіноасоціації Канади. Вони відзначили, що і СНІД, і карате, 
І мультфільми останнім часом дуже поширились у світі (хо

тілось би сказати, популярні, але щодо СНІДу, цей прик
метник не дуже личить). Тому вони й вирішили створити 
мультфільм про карате, де б говорилося про небезпеку 
СНІДу, з пропагандою способів попередження «чуми двад
цятого століття».

Ідея пішла від Пітера Делгліша, який працював ЯИИЙ£Ь 
час регіональним директором Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
у Хартумі. Спостерігаючи за «дітьми вулиці», він прийшов 
до висновку, що найчастіше, на думку медиків, їх одночас
но з синцями I порізами турбують хвороби, що передаю
ться статевим шляхом. Причини різні — від елементарного 
невігластва до дитячої проституції. Немає потреби казати, 
які популярні серед дітей І підлітків мультфільми, особливо 
якщо вони динамічні І гостросюжетні.

Зі своїм задумом Делгліш прийшов до Канадської націо
нальної кіноасоціації І з режисером Дереком Лемом, двічі 
лауреатом Американської анадемії кіномистецтва, зробив 
стрічну «Діти карате».

Фільм при всій його насиченості бійками і погонями, тим 
не менш, доводить до свідомості підлітків просту думку: 
не’май статевих контактів з незнайомими тобі людьми, 8 
при контактах зі знайомими користуйся презервативам; 
Зав язка сюжету побудована на смерті від СНІДу Маріо, 
місцевого шибайголови. Його друг, майстер карате бере на 
себе турботу про те, щоб інших «хлопців з вулиці» обійшла 
ця доля.

Образ самого «вуличного вчителя» змальований з актора 
І майстра східних видів одноборств Брюса Лі. Як показали 
соціологічні дослідження серед молоді, він і сьогодні за
лишається одним з найбільш популярних кіногероїв.

Як повідомляє агентство Рейтер, творців фільму не ДУИТ® 
турбує, чи буде їм присуджено за цей фільм «Оскар». Для 
них важливіше навчити молодих людей тому, як позбутися 
смертельної небезпеки.

Сергій ДУХАНОВ, 
спецкор АПН.



З 27 листопада 
по 3 грудня

27 ЛИСТОПАДА

— якутська, 
художника, 

Прем’єра до
плисти чер-

А ЦТ (І програма)
15.30 — Рідна мова

16.10 — В майстерні 
М. Андронов. 16.25 — 
кументального фільму ....... -
воному номандиру». 16.50 — Мульт
фільм. 17.00 — Філософські бесі
ди. 17.45 — Дитяча година. З уро
ком французької мови. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — Ми і еко
номіка. 19.45 — Народний артист 
СРСР О. Дикий. 21.00 — «Час».
21.40 — За оперативними зведен
нями. МВС СРСР повідомляє. 21.50 
— «Батьно у відрядженні». Худож
нім телефільм. 1 серія. (Югосла
вія). Прем’єра. 22.40 — Сьогодні у 
світі. 22.55 — Програма ВВТО «Ві- 
деофільм». «Третій екран». 23.25 — 
«Переступити межу». Телефільм. 
1 серія. 0.55 — Новини. 1.00 —
«Квиток у перший ряд». Лідери ра
дянської естради. Концерт.

А УТ
16.30 — Новини. 16.45 — «Сім 

нот». Музична програма для дітей.
17.45 — «Екран молодих». Юнаць- 
на мода. (Харків). 16.45 — Насе
ленню про цивільну оборону. (Кі
ровоград). 18.00 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.20 — Мультфільм 
«Кіт Котофеїч». (Кіровоград). 19.00

ДО ВІДОМА 
МОЛОДІЖНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ
ТА КЛУБІВ ОБЛАСТІ

Якщо вас цікавлять зв’язки 
із зарубіжними молодіжними 
організаціями, звертайтеся в 
Комітет молодіжних організа
цій Кіровоградської області, де 
вам нададуть допомогу в на
лагодженні різноманітних кон
тактів із зарубіжними ровес
никами.

На адресу КМО області на
дійшов лист від польського 
спортивного клубу «Старт», 
який зацікавлений розвивати 
дружні стосунки з кіровоград
ськими клубами шахістів * 
велосипедистів.

Наша адреса: 316050, м. 
ровоград, вул. К. Маркса, 
тел. 4-73-52.

та

К1-
41,

О. СЕРЕДА,
відповідальний секретар 
КМО області.

___________________

V— Актуальна камера. 19.30 — 3« 
плановані зустрічі. Передача III. 
(Кіровоград). 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — Все 
про кіно. 22.50 — Вечірній вісник.

л ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15, 11.15 — 
«Сенрети природи». Альманах. 8.35,
9.35 — Література. 9 кл. О. Гри- 
боєдов. «Лихо з розуму». 9.05 — 
Італійська мова. 10.05 — Російська 
мова. 10.35, 11.35 — Історія. 6 нл. 
Культура стародавньої Індії. 11.05
— Новини. 12.05 — «Спадщина». 
Художній фільм з субтитрами. 13.30
— Документальні телефільми «Від
роджена пісня», «Оренбурзький 
пуховий...». 14.00 — Концерт Ве
ликого симфонічного оркестру 
Держтелерадіо СРСР. 14.30 — Слу
жу Радянському Союзуі 17.00 —
Новини. 17.10 — Сеанс повторного 
телефільму. «Нікколо Паганіні». 
Художній телефільм. 1 серія. 18.20
— Настільний теніс. Міжнародний 
турнір на призи газети «Советская 
культура». 19.00 - Сходинка до 
Парнасу. 19.20 — Держтелерадіо 
Казахської РСР. Здійснення ба
жань. 20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Треба пам'ятати. Теленарис про 
жертви сталінських репресій. 
21.00 — «Час». 21.40 — За опера
тивними зведеннями. МВС СРСР 
повідомляє. 21.50 — Екран доку
ментального фільму. Прем'єра до
кументальних фільмів. «Володи
мир Шевченко, від Кулунди 
Чорнобиля», «Хрест мій». 22.35 
Ранкова пошта (повтор). 23.05 
Новини.

28 ЛИСТОПАДА

120 хвилин. 8-35 —Мульт-
Верді

А ЦТ (І програма)
6.30 — 12? -...... ?.??

фільми. 9.05 — Опера Дж. __
«Трубадур». Вистава театру «Арена 
ді Верона* (Італія). 11.45 — Дитяча 
година. З уроком французької мо
ви. 12.45 — Це було... було... 15.30
— Фільм — дітям. «Вогні на ріці».
16.45 — «Дерева серед пісків». До
кументальний телефільм. 17.20 — 
Виступає Белградський ансамбль 
народної пісні і танцю «Iso Лола 
Рибар». (Югославія). 17.50 — «Кінь». 
Мультфільм. 18.00 — Про що спі
вають діти Землі. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Прем’єра теле
фільму «Сім'я уйгура». 19.30 —
Перебудова: проблеми і рішення. 
Економіка і право. 21.00 — «Час».
21.40 — Актуальне інтерв’ю. 21.50
— «Батько у відрядженні». Худож
ній телефільм. 2 серія. Прем’єра. 
22.50 — Сьогодні у світі. 23.05 — 
Літературно-художній відеоканал. 
0.15 — «Переступити межу». Теле
фільм. 2 серія. 1.55 — Новини. 2.00
— Спортивна програма. п ол 
«Балада пре кохання».
церт.

2.30 -
Кінонон-

А УТ
Художній9.00 — Новини. 9.10 —____ ___-

фільм «Коханці моєї мами». 10.35 
— Шкільний екран. Фізика. 8 кл. 
10.55 — Виступає Уральський Дер
жавний Російський народний хор.
11.40 — Шкільний екран. Україн
ська література. 11 кл. 12.10 —
Доброго вам здоров’я. 12.40 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.45 — Для 
дітей. «Веселка». 17.15 — Фільм- 
концерт «У неділю рано музичень- 
на грала». 17.30 — «Господарем на 
землі», у хліборобів Кіровоградщи- 
ни. (Кіровоград на Республіканське 
телебачення). 18.00 — «У неділю 
вранці». Повтор від 12 листопада. 
(Кіровоград). 18.15 — Обговорення 

проекту Закону СРСР «Про вла^ 
кість в СРСР». 19.00 — Актуальнії 
камера. 19.30 — До XXVIII з’їзду 
КПРС. бесіда першого секретаря 
обкому Компартії України М. Г. Са- 
мілика, (Кіровоград). 21.00 —«Час».
21.40 — Реклама. Науково-техніч
ний центр АН УРСР. 22.45 — Все 
про кіно. 22.55 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

І

І

8.00 — Гімнастика. 8.15, 11.15 — 
«Сенрети природи». Альманах. 3.35,
9.35 — Географія. 8 кл. Водні ре
сурси СРСР. 9.05 — Французька 
мова. 1 рік навчання. 10.05 —
Французька мова. 2 рік навчання. 
10.35, 11.35 — Географія. 7 кл. До
слідження Австралії. 11.05 — Но
вини. 12.05 — «Десь гримить вій
на». Художній телефільм. 1 серія.
13.15 — «Кооператор». Кіножур
нал. 13.35 — Ритмічна гімнастика. 
14.05 — Співає Н. Синельникова. 
17.00 — Новини. 17.10 — Сеанс по
вторного телефільму. «Нікколо По- 
ганіні». 2 серія. 13.15 — «Забута 
душа». Документальний телефільм. 
18.05 — Хоней. Чемпіонат СРСР. 
«Динамо» (Москва) «Динамо» (Ри
га). 1 і 2 періоди. 19.55 — Вечірня 
казна. ~Л___ "
СРСР. «Динамо» (Москва) 
намо» (. . .; 2 Г
Співає хор Кемеровського універ
ситету. 21.00 — «Час». 21.40 —
«Луньов сьогодні і завтра». Теле- 
вистава. 1 і 2 частини. Автор — 
С. Соловейчин. У перерві — 22.50 

Новини.

20.10 —- Хокей. Чемпіонат 
_) — «Ди-

(Рига). 3-й період. 20.50 —-

21.40
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А ЦТ (1 програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Про 

що співають діти Землі. 9.20 —
Пори рону. Листопад. 10.20 — На
родний артист СРСР О. Дикий.
11.35 — «Навколо світу». Альманах.
15.30 — Музична скарбниця. Сона
ти Л. Бетховена виконує Г. Соко
лов (фортепіано). 16.10 — «Вічне 
коло». «Прийміть телеграму». До
кументальні телефільми. 16.40 — 
Дитяча година. З уроном англій-

• сьної мови. 17.45 — Програма те
лебачення Югославії. День народ
ження СФРЮ. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 •— Прогрес. Інформація. 
Ренлама. 19.30 — Сходинки. 21.00 
— «Час». 21.50 — «Батьно у від
рядженні». Художній телефільм. 
З серія. Прем’єра. 22.50 — Сьогод
ні у світі. 23.05 — Прем’єра музич
ного телефільму «Асаф Мессерер». 
0.05 — «Шерлок Холмс і доктор 
Ватсон». Телефільм. 1 серія. «Зна
йомство». 
«Зоряний 
ма.

1.12 — Новини. 1.17 — 
диск». Естрадна програ-

А УТ
Новини. 9.20 україи-9.00 . , .

сьні мелодії. 9.30 — «Казка про чо
тирьох сміливців». Вистава. 10.40
— «Темп». Телепереклин з проблем 
НТП. 11.40 — Шкільний екран. 10 
кл. Українська література. 12.10 — 
Новини. 12.25 — Село і люди, 12.55
— Новини. 16.30 — Новини. 16.40
— Для дітей. «Веселі старти». 17.05
— Прем’єра телефільму «Розкажи
про мене». 17.30 — День за днем. 
(Кіровоград). 17.45 — Телефільм
«Щедроти осені». (Кіровоград). 18.00
— На Пленумі ЦК Компартії Ук
раїни. В перерві — 20.45 — На доб
раніч, діти!

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.35, 11.35 — 

«Секрети природи». Альманах. 8.35,

ПТаїии. • ■ — . .. v..
«Десь гримить війна». ХУ-

-І гппіо 13.30 —

9.35 — Природознавство. З кл« Лі
сові комори. 9.05 - Німецька мо
ва. і рік навчання. Ю.Ои —Ні
мецька мова. 2 Р’н7н^часнинляа 10
11.35 - Фізика. 7 кл• Сила, що
пухас світами. 11.05 — Новини. 
12.05 — «Десь гримить війна». Ху
дожній телефільм. 2 серія. 13.30 
Прем’єра документального Ф'ЛЬМУ 
«Мелодія ДЛЯ переможця». 13.40 — 
Концепт симфонічного оркестру 
московської фіуармонп. Диригент 
(7р2р)См;7.оо<С- Анови?и “Гуло - 
Сеанс повторного теЛ?Ф,л.ьс.м/г; 
«Нікколо ПаганінІ». З серія. 18.00 
_  дпк- досвід, проблеми, рішення. 
Передача 1- «Конверсія бере старт». 
18^45 — Держтелерадіо Україн
ської РСР. «Капімерас — здрастуй
те» У передачі бере участь фол
дерний ансамбль греків ПРиазов я 
«Саотанські самоцвіти». 19.20 —
Спорт і особистість. Тетяна Тара- 
сов? 20.00 — Вечірня казка. 20.15 
їДержтелерадіо Чечено-Інгушсьної 
аргр 21-00 *— «Час». 21.50 — Еє- 
спадна програма «Італія-2000». Спі- вають Д"на«і Моранді І Лучіо Де«- 
ла 23.00 - Наш сад. 23.50 — Но
вини.

ЗО ЛИСТОПАДА

ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «В 
обряді танцю». Фільм-концерт. 9.20 
— Сходинки. Ю.50 — Дитяча го
дина. З уроком англійської мови. 
11.50 — «Асаф Мессерер». Музич» 
ний телефільм. 15.30 — Релігія і 
суспільство. 16.00 — Республіка 
трьох столиць. Кінонарис про На
родну Республіку Бенін. 16.20 —
«Агро». Тележурнал. 16.50 — Танці 
епохи Відродження. 17.35 —Мульт
фільм «Космічна казна». 17.45 — 
«Чужого горя не буває». В. Познер 
представляє передачу «Філ До
нахью і Діти», 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 —. Влада — Радам.
19.35 — Кіномистецтво союзних 
республік. Провінціальне кіно. 
21.00 — «Час». 21.50 — Міжнарод
ний телефестиваль «Сходинка до 
Парнасу». 23.10 — Сьогодні у сві
ті. 23.25 — Продовження Міжна
родного телефестивалю «Сходинка 
до Парнасу». 0.50 — «Шерлок
Холмс і доктор Ватсон». 2 серія. 
«Кривавий напис». 1.56 — Новини. 
2.01 — Тисячоліття російської ху-І 
дожньої культури. 3.06 — Ми роз
лучаємось, щоб зустрітися знов... 
Пісні і романси Я. Френкеля на 
вірші К. Ваншенніна.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Перлини 

душі народної. 10.20 — Науково- 
популярний фільм «Зліва, де сер
це». 10.35 — Шкільний екран.
9 клас. Українська література. 
11.05 — Новини. 16.30 — Новини.
16.45 — Агропром: проблеми, по
шуки. (Кіровоград). 18.00 — На се
сії Верховної Ради УРСР. В перер
ві — 20.45 — На добраніч, діти!

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15, 11.15 — 

«Секрети природи». Альманах. 3.35,
9.45 — Природознавство. 4 нл. Ко
мори землі. 8.55 — Іспанська мо
ва. 1 рік навчання. 9.25 — «Поет і 
революція». Науково-популярний 
фільм. 10.05 — Іспанська моєа. 
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Фі
зика. 8 кл. Працює електричний 
струм. 11.05 — Новини. 12.05 — 
«Десь гримить війна». Художній 
телефільм. З серія. 13.15 — «Поезія 
без слів». Документальний теле
фільм. 13.45 — Джерела. 17.00 —

•
 17до — Сеанс поморно-
ільму. «Нікколо Поганіні».

4 серія. 18.20 — АПК: досвід, проб
леми, рішення. Передача 2. «Яким 
шлях веде до достатку?». 18.50 — 
Мультфільм «Карпуша». 19.00 —
Арена. Спортивна програма. Час
тина 1. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Арена. Спортивна програ
ма Частина 2. 21.00 — «Час». 21.50 
— Екранізація творів А. Чехова. 
«Анна на шиї». Художній фільм.
23.15 — Новини.

іМтншуІ
1 ГРУДНЯ

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

м’єра документального фільму «У 
світ горній». 9.00 — Всі люблять 
цирн. 9.45 — Кіномистецтво союз
них республік. Провінціальне кіно.
11.10 — Чужого горя не буває. 
В. Познер представляє передачу 
«Філ Донахью і діти», 12.10 — До
кументальні фільми «Закон збере
ження», «Турбота наша тана». 12.50
— VIII Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної творчості «Ве
селка». (Югославія). 15.30 — «Плас
тичний ряд». Фільм-нонцерт. 15.50
— Фільм — дітям. «Любаша». 17.05
— Прем’єра фільму-концерту «Ан
самбль народної музики «Свята».
17.45 — Мультфільми. 18.00 — На
ума: теорія, експеримент, практи
ка. 18.45 — Сьогодні у світі. 19.00
— Виступає ансамбль «Пламя».
19.10 — «Хто знає?». Художній
фільм. (Італія). Вперше. 21.00 —
«Час». 21.50 — Це було... було...
22.10 — Погляд. 0.00 — «Відпустка 
за власний рахунок». 1 і 2 серії. 
2.06 — Новини. 2.11 — Знімаємо 
фінальний номер. Програма за 
участю Л. Сенчиної.

Д УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Музичний 

фільм «За байраком байрак». 10.00
— Літературна карта України.
10.45 — Фортепіанна музика. 11.15
— Новини. 16.30 — Новини. 16.40
— Документальний фільм «Моно
лог у грудні». 17.00 — «Садова, 88». 
(Кіровоград). 18.00 — На сесії Вер
ховної Ради УРСР. В перерві —
20.45 — На добраніч, діти!

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15, 11.15 — 

«Секрети природи». Альманах. 8.35,
9.35 — Історія. 5 кл. В. І. Ленін — 
засновник Комуністичної партії. 
9.05 — Англійська мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Англійська мова. 
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Ге
ографія. 6 кл. Гори і рівнини. 11.05
— Новини. 12.05 — «Анна на шиї». 
Художній фільм. 13.30 — Прем’єра 
документального фільму «Прожит
тя». 13.50 — Ритмічна гімнастика. 
17.00 — Новини. 17.05 — Сеанс по
вторного телефільму. «Гран-па». 
Художній телефільм. 18.50 — Теле
студії міст РРФСР. «Маршал Жу- 
ков. Рони опали». 1 і 2 частини. 
(Свсрдловсьн). 20.00 — Вечірня каз
на. 20.15 — Ритмічна гімнастика.
20.45 — Співає і танцює молодість. 
21.00 — «Час». 21.50 — Фільми 
студій союзних республік. «Нарв- 
ський водоспад». Художній теле
фільм. 1 і 2 серії. 23.55 — Новини.

2 ГРУДНЯ

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

сад. 9.05 — Людина. Земля. Все
світ. 10.05 — Виступає студент-

ансамбль з Юта
<Д?иА). 10.35 — Наша спадщина.
Земля псковська. 11.10 - Прем’є
ра документального телефільму 
«Звичайне життя доктора Бизова».
12.15 — Переможці. 13.15 — «Ь 
країнах соціалізму». 13.45 — У сві
ті тварин. 14.45 — Кіноафіша- 15.45 
— Телеміст Москва — Вашінгтон. 
«Підприємництво». 16.45 — Сімей
ний екран. «Республіка Шиід*.
18.35 — Планета. 19.35 — Фільми 
режисера А. Тарковського. «Андрій 
Рубльов». Художній фільм. 1 серія. 
21.00 — «Час». 21.50 — «Андрій 
Рубльов». Художній фільм. 2 серія.
23.30 — Фестиваль «Музика-89». 
0.35 — «Потрібні люди». Теле
фільм. 1.59 — Новини. 2.04 — По
казові виступи учасників XIII Між
народного конкурсу виконавців 
бальних танців соціалістичних 
країн.

А УТ
9.00 — Новини. 9.£0 — Ритмічна 

гімнастика. 9.50 — На хвилі друж
би. Виступає ансамбль «Руссние 
узорьі». (Кіровоград на Республі
канське телебачення). 10.35 — Аль
манах кіноподорожей. 10.55 — За
рубіжні виконавці на республікан
ському фестивалі Унраїнсьної су
часної пісні та популярної музики. 
«Червона Рута», 11.55 —- Новини. 
12.05 — Циркова програма. 12.35 — 
Доброго вам здоров’я. 13.05 —
«Вишневий світ». 13.45 — «У па
м’яті і совісті в боргу». 14.45 —
Скарби музеїв України. 15.00 —
Для дітей художній фільм «Черво
ні вітрила». 16.25 — Краєзнавство: 
перехрестя думок. 17.00 — Суботні 
зустрічі. Бібліотена і читач (з вклю
ченням Кіровограда). 18.30 — «З 
людьми і для людей. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Сонячні 
кларнети. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.50 — Карел 
Чапек. «Біла хвороба». Вистава 
Закарпатського обласного музично- 
драматичного театру. В перерві — 
23.00 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 —• Сіль

ська година. 9.20 — Телестудії міст 
РРФСР. Людина з велосипедом. 
(Чита). 9.45 — Прогрес. Інформа
ція. Реклама. 10.15 — «Іспанська 
година». Прем’єра фільму-концер- 
ту. 11.05 — Новини. 11.15 — «Кару
сель». Художній телефільм з суб
титрами. 12.25 — «Держави вічна 
любов. Московський Кремль». До
кументальний телефільм. Фільм 5. 
«Історія і колекція Оружейної па
лати». 12.55 — За безпеку руху. 
13.00 — Чемпіонат США з баскет
болу серед професіоналів НБА. 
14.00 — Прем’єра документальних 
телефільмів із циклу «Земля три
воги нашої». «А далі що?..». «Ков
ток повітря». 14.30 — «Останній 
рейс «Альбатроса». Художній теле
фільм. 1 і 2 серії. 16.45 — Спорт 
для всіх. 17.00 — МВС повідомляє.
17.10 — «Росія — день нинішній, 
пошуки майбутнього». Літератур
но-художній вечір. 18.40 — Теле
візійний музичний абонемент. Кон
церт російської хорової капели 
ім. О. Юрлова. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — «Під знаком Пі». 
Частина 1. 21.00 — «Час». 21.50 — 
«Під знайом Пі». Частина 2. 23.25 
— Новини. 23.35 — Під знаком 
Пі». Частина 3.

КАРНИЙ РОЗШУК 
ПРОСИТЬ допомоги

У вересні 1989 року в селі 
Тишківка Добровеличківського 
району вчинено зухвалий зло
чин. З вогнепальної зброї дво
ма пострілами вбитий громадя
нин Петренко, житель села 
Тишківка. До цього часу зло
чин не розкрито. Людина, яка 
допоможе слідству встановити 
вбивцю, одержить винагороду 
у сумі 1000 карбованців.

З ГРУДНЯ

д ЦТ (І програма)
8 20 — Ритмічна гімнастика. 8.50

— Тираж «Спортлото». 9 00 — з
ранку раненько. Розважально- 
пізнавальна передача для Діте”- 
10.00 — Служу Радянському Сою
зу! 1100 - Ранкова пошта 11.30 
-- Клуб мандрівників. 12.30 —
Фільми І Всесоюзного фестивалю 
яніманійного кіно «Крон». 13-Ю 
Прем’єра документальних „Ф,ЯАМ'® 
«Енергетична програма у дії*. 13. 0
— Музичний кіосн. 14.20 — Здо
ров’я 15.05 - VIII Міжнародним 
фестиваль телепрограм наРоА”°* 
творчості «Веселка». Музична про
грама телебачення Об’єднаних 
Арабських Еміратів. 15.30 — Дитяча інформаційно-публіцистична
програма. 17.00 — Сільська година. 
16.00 — Міжнародна .па“°Рама-
18.45 — Народні мелодії. 19.20 — 
На прохання глядачів.
Художній телефільм. 1 серія. 21.ии 
— 7 днів. 22.00 — Сеанси здоров’я 
лінаря-психотерапевта А. М. Каш- 
піровського. Передача 5. 23.15 
Фестиваль «Молоді композитори 
СРСР — США». 0.20 — «Нічний ві
зит». Телефільм. 1 і 2 серії. 2.29-т- 
Віршів найулюбленіші рядки, 
Фільм-концерт. 3.04 — Естрадна 
програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 

гімнастика. 9.50 — «У неділю вран
ці». Інформаційна програма. 10.50
— «Казни перського базару». Ви
става. 11.45 — Новини. 12.00 —
Для вас, ветерани. Концерт. 13.30
— Для дітей канал «Д». 15.00 —
Село і люди. 15.30 — «Ви нам пи
сали». 15.55 — Резерв. 16.00 —
Слава солдатська. 17.00 — «Чиста 
криниця». 17.40 — Телеспортарена.
18.30 — Нові обрії головрічфлоту 
Унраїни. 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — Нові імена. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 7 днів. 
22.00 — На замовлення телегляда
чів художній фільм «Осінній мара
фон», 23.30 — Вечірній вісник.

А ЦТ (Н програма)
8.00 — На зарядку, ставай! 8.20

— «Нарвський водоспад». Худож
ній телефільм. 1 і 2 серії. 10.25 — 
Виступає ансамбль народної музи
ки Білоруської РСР «Живиця». 
10.55 — Прем’єра документально
го фільму «Обережно, діти’». 11.05
— Новини. 11.15 — А. Вієальді.
Концерт для 3-х скрипок і оркест
ру фа мажор. 11.30 — Клуб манд
рівників. 12.30 — «Держави вічна 
любов. Московський Кремль». До
кументальний телефільм. Фільм 6. 
«Мистецтво російського ювеліра». 
13.00 — «Останній рейс «Альбатро
са». Художній телефільм. З і 4 се
рії. 15.15 — Прем’єра документаль
ного фільму «Я вибираю кохан
ня..-.». 15.40 — Програма телеба
чення ФРН. 17.00 — Науково-тех
нічна думка. Інформаційний ви
пуск. 17.15 — Кінопубліцистика
союзних республік. «Шанс Бегіма 
Домбаєва». 17.45 — Мир і війна. 
Теленарис. 18.20 — Водне поло. 
Кубок СРСР. Фінал. 19.00 — Прес- 
клуб. Частина 1. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Прес-клуб. Части
на 2. 21.00 — 7 днів. 22.00 — Прес- 
клуб. Частина 3. 0.15 — Це хвилює 
світ.
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м. Світловодськ.
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Без слів.
не цвіте?
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БК 03036.

стає сумно, коли справа 
смішного.

© Дурні втішаються тим, що їм ніко
ли не загрожує втратити розум,

О 0 О ® ® •

лис
під дубом Лис приліг 
уголос міркувати:

І З м и
© Хочеш все життя бути у пошуку— 

йди у постачальники.
© Навіть пити з розумом — нерозум-

НЕПОТРІБ
Впіймана Золота Рибка до Діда:
— Ну то що, Старий, замінити твоїй Бабі старе 

корито на нове?
— А на біса воно їй, якщо ні мила, ні прального 

порошку немає! — злісно вигукнуе Дід і відпус
тив Рибку в море.

, ♦ * • 
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Коротко і ясно
Характеризуючи дієтичну котлету. Ескалоп ді

йшов висновку:
— Ні риба, ні м’ясо,«

УЛЬЯНОВСЬКІ ПРИГОДИ
ПРИГОДА ПЕРША
Якщо вам, шановні читачі, випаде їхати 

до Ульяновки, або кудись іще автобу
сом, який ми всі звемо «пазиком» (но
мер ми заздалегідь повідомляємо — 
2203 КДН), та якщо ще вас везтиме водій 
і. і. Ільченко, не поспішайте! Цілком ав
торитетно хвалюся — мав нагоду я пока
татися цим автобусом. Водій не скупився 
на «катання» — віз не лише з вітерцем, 
а й за маршрутом, далеким від того, 
який записаний у шляховому листі.

Що цікаво, Ігор Іванович Ільченко аж 
здивувався, коли йому зробили зауважен
ня: ніяк не міг второпати, в чому його 
вина. Ну, повернув автобус з траси, ну, 
взяв, заїхав до крамниці, що в селі Лади- 
жинка — у справах.

Та так доводке свою правоту І. І. Іль
ченко, що навіть (правда, прізвища і ім'я 
свого не назвав зразу) ------
диспетчера і попитати:

© © © © © • ©

погодився піти до 
хто правий.
0 О О О О 0

На диво, а воно, якщо можна так на
звати той випадок, відбувалося 3 листо
пада, диспетчер теж заявила, що нічого 
страшного нема, хоча водій з особистою 
метою використав під час маршруту ав
тобус. Головне, як вони твердили дуетом, 
вчасно прибув в Ульяновку.

Можливо, якщо такі браві воді? в цьо
му райцентрі, то варто повідкривати ряд 
нових маршрутів типу — «Ульяновка — 
Кіровоград» через Київ чи Вінницю? Ці
каво, що на це скаже керівництво авто
станції і АТП, де працює І. І. Ільченко?

ПРИГОДА ДРУГА
Натрусившись у автобусі, я в поспіху 

не поголений, вирішив виправити стано
вище, а тим паче, що крізь відчинені две
рі перукарні на автостанції запрошуваль- 
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Борис СЛЮСАР.
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ЛЕТИТЬ СТРІЛА!

но всміхалася перукарка. Та й тут мені 
не поталанило — замість того, щоб ви
йти поголеним і надуханим одеколоном, 
я вийшов такий як і зайшов.

Щоправда, прочитав вицвілий від часу 
папірець, який іменувався випискою з 
листа санепідемстанції №? 366 і в якому 
йшлося, що, охороняючи ульянооціе від 
жаху, що зветься СНіДом, і у зв’язку з 
профілактикою цього захворювання плюс 
відсутність умов дезинфекційно'! обробки 
інструменту в перунарнт райпобуткомбі- 
мату категорично заборонено гоління і ін
ші процедури, пов’язані з порушенням 
цілості шкіри.

Напевне, читач звинуватить мене, що 
я, такий-сякий і хочу, щоб ульяновці по
хворіли СНІДом. Ні! Я б хотів іншого — 
щоб райпобуткомбінат просто-непросто 
не вивішував оті виписки, а створив оті 
належні умови

© © •

для гоління.
Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.
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цвіт? — спитати смію,

» • • • *
І Р о н

В гаю
І став
— Аби я міг
Удвічі більшу швидкість мати...
— То чемпіоном з бігу

став би ти? — 
Пита його Ворона з висоти, —
— Та ні, у мене інша ціль: 
Ловив би легко я Зайців
Та тільки гладив живота. 
Життя настало б! Красота!

* * *
Таких багато, хто цей світ 
Розцінює через живіт.

КЕРІВНИК
Весною Трутень, як повпред 
Заготконтори «Лісгаймед», 
На зборах Бджіл одержав слово:
— Нам треба більше заготовить 
Травневого смачного меду НІ
— А де? —
Бджола пита повпреда, —
— Ніщо ж довкола

© © © © ©

Навіщо
Я так давно вже розумію, 
Що мед у вулику росте.

* * *
Туг не злукавив керівник. 
Отак він думати привик,

У МОРІ
У морі — шум,
У морі — суєта.
Сьогодні день народження Кита. 
Здавалося, не буде порятунку 
Бід привітань, поклонів, 

подарунків.
Аж хтось гукнув:
— В цей день не тільки вій 
Мав щастя народитись,

а й Дельфін!-
— Хто? Хто? Дельфін?! — 
Вихоплюється гнів, —
І як же він...
І як же він посмів? — 
Посипались питання звідусюди,— 

*
лизоблюди.

Б. ЧАМЛАЙ.

* *
Як ви набридли,

м. Кіровоград.
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ЧАСТИНА ПЕРША ЧАСТИНА ДРУГА
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Еней був парубок моторний, 
к Котляревський.

Коли Еней собі на радість 
Втікти із Трої умудривсь, 
То опинивсь в Кіровограді 
І цим не дуже зажуривсь. 
Йому плювать було на Трою. 
«Свій бізнес тута я потрою, — 
Сказав досвідчений ділок, — 
Мені б не телепнів-троянців, 
А кілька ділових поганців 
Загуртувати в свій гурток». 
Еней заскочив до пивниці, 
Що зветься «Сонечком» чомусь, 
Де врізав хтось йому по пиці, 
Га так, що аж задерся вус. 
«Таке паскудне цілування! — 
Зітхнув герой наш на прощання, — 
Ну і порядки, біс візьми!». 
Тому, підсмикуючи джинси, 
Він поскоріш подався звідси, 
Сховавши сором у юрмі. 
Отримавши такий екзамен, 
Він дещо зразу уяснив.
В тролейбус впхавсь біля «Оксани» 
• дуже чемно попросив: 
«Продайте, людоньки, талончик. 
Я розумію все — не хлопчик. 
Плачу п’ятак і сто подяк».
Але Юнона-контролерша 
На нього гаркнула: «Ти спершу 
Сплати за штраф мені трояк!II». 
•••Еней, досвідчено брутальний, 
на Критім ринку побував, 
Та враз подався на центральний, 
Де • знайшов те, що шукав. 
Він підібрав собі ватагу, 
Що п є «чорнило», а не бр>агу. 
Поставив пляшку коньяку. 
Стріпнув чуприною густою, 
Змахнув ораторськи рукою, 
Штовхнув промову отаку; 
«Той набива на добі гулі, 
Хто при їзді весь час дріма. 
Лиш дурень ловить ув Інгулі 
їого, чого там вже нема.
Лиш ІДІОТ, що швендя пішки, 
Не має зараз ощадкнижки. 
Скажу одверто, кореша.
В злинялому оцьому світі

Я не хотів би, щоб шановні чи
тачі подумали, ніби мені дуже 
муляє слава великого творця 
иЕнеїди» І. П. Котляревського, 
який так неперевершено перели
цював твір древньоримського 
поета Вергілія. Просто зараз на
став час збирати каміння, об яке 
ми били не стільки коліна, скіль
ки свої глибокодумні лоби. На
решті опальній сатирі дано зелене 
світло.

Поема-пародія — це в якійсь 
мірі бліда тінь від безсмертного 
твору Котляревського, в якого я 
намагався запозичити не тільки 
віршовану форму, а головне — 
сарказм, іронію і гумор. Від
даючи данину пам’яті класику 
української літератури, я беру в 
дорогу його мудре напучування: 
«Коли в руках чого не маєш. То 
не хвалися, що твоє». Далебі, це 
так.

Тут їли різнії потрави^
І. Котляревський.

&

АВТОР.

Хто від душі бажає жити, 
Хай забува, що є душа!».
Нараз озвалася Дідона, 
Дівиця в стилі се ля ві: 
«Железно сказано! Законно!
У вас щось є у голові.
Ви, мабуть, Бендер-комбінатор?». 
Еней скрививсь: «Організатор 
Я справ, яких ще не зробив. 
Тож пропоную в цьому місті, 
І саме ось на цьому місці, 
Створити кооператив».
Це ошелешено слухачку: 
«Коронка віку! Анекдот! — 
Чувіха виплюнула жвачку, 
Енею заліпивши рот. — 
Воно попробувати можна, 
Адже ця справа всюди модна!». 
...Кіровоград — не Карфаген, 
Але і тут у вік двадцятий 
Знайшлась Дідона язиката — 
Провінціальний феномен.

І так Еней торгову точку 
У центрі міста обладнав. 
Ні, не тютюн і винні бочки 
Синок Анхіза продавав.
Тут ніби в пеклі на жаровнях 
Таке щось смажилось жертовно, 
Що хмарою тягнувся дим 
Аж до зупинки, де від нього 
Автобус кашляв і, їй-богу, 
Скоріш тікав під три біси! 
Чаділо щось понад лотками, 
Заткавши смогом далину.
Це щось і звалося шашликами 
За ще нечувану ціну.
Дідона сперш провінціально 
Сказала: «Фе! Ну хто нормальний 
Жувати буде нашу гидь?
Вона ж, як гума розіпріла, 

І тільки й того (боже милий!)
Що салом * смаженим смердить». 
Та пояснив Еней, на диво 
Охоче, навіть залюбки: 
«Було б, голубко, тільки пиво, 
То пожуються й кізяки.
Народ у нас терплячий, дужий 
І не розбалуваний дуже, 
Тож в шлунок свій усе упха. 
Тут головне — не якість страви, 
А успіх зробленої справи, 
Все інше — тьху і «ха-хаї». 
Еней у бізнесі шашличнім 
Натхненним був, немов поет. 
І навіть трішечки незвичний 
Провів колись експеримент. 
Злодійкуватий, хитро весел 
Він підморгнув своїм балбесам: 
«Є безкоштовне м’ясо в нас!». 
І ось пішли під ніж бродячі 
Коти, облізлі і/ледачі, 
Що лиш псували наш пейзаж. 
Енейці дружно заходились, 
Пізнавши полювання смак. 
Коли ж котів переловили, 
Настала черга для собак. 
Ті дуже жалібно скавчали, 
А потім весело шкварчали 
На шампурах поміж столів. 
Тому, зізнаємось по правді, 
Поменшало в Кіровограді 
На вулицях бродячих псів.

(Далі буде).

V

з-
а

в

□

■

а

а

я 
я
9

я

В

© Особливо 
доходить... до

© Коли тебе постійно повчають, ба
гато чому не навчишся.

© Чим пустіші у магазинах прилавки, 
тим зручніше проводити переоблік. 
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