ГНІВНО
ЗАСУДЖУЄМО
ПРОВОКАЦІЮ
Справедливе
обу
рення радянських лю
дей викликала шалена
пропагандистська кам
панія, яку
розв’язав
Вашінгтон у зв’язку з
порушенням
повітря
ного простору Радян
ського Союзу південпокорейським літаком.
Колектив викладачів,
студентів та співробіт
ників Кіровоградського
педагогічного інституту
імені
О. С. Пушкіна,
як і всі радянські лю
ди, засуджує антнрадяиську
провокацію.
Ми патріоти своєї со
ціалістичної
Батьків
щини, заявляємо аме
риканській адміністра
ції, що у їхньої брехні
короткі
ноги 1 на ній
Білий дім
далеко не
поїде, вона зазнає про
валу.
У студентських академгрупах широко об
говорюється заява Ра
дянського'уряду і мате
ріали прес-конференції,
яку провели 9 верес
ня 1983 року в Москві
Міністерство оборони
СРСР 1 . Міністерство
закордонних
справ
СРСР для радянських
та іноземних журналіс
тів.

ІІа політіиформації
студенти -першокурсни
ки факультету фізич
ного виховання І. Гордієв 1 В. Дубовий, від
мінник навчання філо
логічного
факультету
О. ЛІаматкарімов
у
своїх виступах підкрес
лили:
нехай знають
американські імперіа
лісти про те, що паші
кордони в надійних ру
ках, що
нікому
не
вдасться
скомпроме
тувати пашу державу
в
очах миролюбної
громадськості.
Наші славні Зброй
ні Сили
пильно сто
ять
на варті мирної
праці радянського на
роду і постійно перебу
вають у ВИСОКІЇ! бойо
вій готовності.
Нас є
кому
захистити. Наш
народ під керівництвом
Комуністки 11 ої
п а рті ї
вистояв і переміг лю
того ворога в роки Ве
ликої Вітчизняної вій
ни. Зуміє дати відсіч
і провокаторам.
І. АРТЕМЕНКО,
кандидат історичних
наук, доцент педін
ституту, ветеран Ве
ликої
Вітчизняної
війни.

Через нашу область у ве
ресні проходить
маршрут,
не позначений у жодному
залізничному розкладі. Але
чекали його комсомольці
1 молодь
Кіровоградщини
з нетерпінням — адже ми
нулорічний досвід перебу
вання у нас
агітпоїзда ЦК
ЛКСМУ «Комсомолець Ук
раїни» переконав:- справа
це потрібна і корисна.
З 13 по 15 вересня кіро
воградська юнь приймала
гостей. Це —
лекторська
група, фахівці якої висвіт
люють у своїх бесідах ши-

В колгоспі імені Леніна
Онуфріївського району на
період збирання цукрових
буряків створено дві ком
сомольсько-молодіжні лан
ки. Комбайнер Станіслав
Шліпов та його помічник
Сергій Уткін з першої лан
ки завжди готові допомог
ти Володимиру Уткіну та
Віктору Саранову — коле
гам із другої лапки. Повне

ТРУДОВА

СПІВДРУЖНІСТЬ
взаєморозуміння панує і
між Василем Дузонковим
Смирновнм,
та Василем
площу для
які готують
Комсомольці
обох ланок.
зібрали цукрові буряки з
площі 40 гектарів і нако
пали 070 - тонн коренів.
Урожайність па їх ділянці
167 центнерів з гектара.
Все викопане комсомоль
сько-молодіжними ланками
справно вивозиться з по
ля молодими водіями цьо
го ж господарства Мико
лою Єрмаковим, Анатолієм
Тріпачовим та
Сергіє?,і
Філімбновпм.
Завдяки
швидкій доставці- на прий
мальний пункт корені на
цукровий завод ідуть пер
шим сортом.
М. КИРИЛЕНКО.

Онуфріївський район.

НА НИХ ЧЕКАЛИ
роке коло питань сучасної
політики
КПРС, ВІА «Су
зір’я» з Миколаєва.
Перша зустріч з гостями
у місті Кіровограді відбула
ся в
цехах виробничого
об’єднання
«Червона зір
ка». Під час обідньої перер
ви ВІА виступив перед мо
лоддю корпусу
N9 90, а
лектор-міжнародник вете
ран Великої Вітчизняної вій
ни В. І. Трофимов
у кон-

ференц-залі корпусу № 16
прочитав для комсомоль
ців механоскладальних це
хів N2 1 І № 3 лекцію «Між
народна
політика КПРС і
розвинуті країни Заходу».
А тих
червонозорівців,
яким пощастило після ро
бочої зміни
завітати до
вагонів агітпоїзда,
чекала
виставка голограм. Серед
її експонатів
— гологра
фічні копії історичних ре-

На шахті «Новомпргородська» на стопці «Комсо
мольське життя» вивішено
три стіннівки — фотогазе
та, «Комсомолець» — ор
ган комітету
комсомолу
та «Комсомольський про
жектор». Фотогазета роз
повідає про трудові здо
бутки молоді шахти, «Ком
сомолець» — про життя
спілки, а «КП»
цікавить
все — від незадовільно
го санітарного стану шах
тарського гуртожитку до
неполадків на робочих міс
цях. Після виходу чергово
го номера «Комсомольсь
кого прожектора»
члени
штабу посилають началь
никам дільниць
і служб
сигнали штабу • КП». Тоб
то, якщо, наприклад, мова
йде про
неекономне ви
трачання електроенергії па
певній дільниці, то через
декілька днів
начальник
одержить
сигнал штабу
«КП», на бланку якого чер
воними
літерами через
увесь текст
видрукувані
слова: «Слід вжити захо
дів!» Для перевірки лікві
дації недоліків комсомоль
ці організовують повторні
рейди.
/Майже щомісяця вихо
дить «КП», в якому пода
ються дані про втрати ро
бочого часу через прогули
чи появу на
роботі в не-

ліквій скіфських скарбниць,
бойових орденів,
медалей
тощо. Для експозиції від
ведено спеціальний вагон.
Увечері того ж дня гості
запросили
представників
заводської молоді на тема
тичну дискотеку. А мешкан
цям гуртожитку № 2 запа
м’ятається надовго зустріч
із ветераном
радянського
спорту, заслуженим майст
ром спорту О. Г. Григор’євим.
В. ЄВГЕНЕНКО.

м. Кіровоград.

ДИСЦИПЛІНА -ДЛЯ ВСІХ
тверезому стані. У кожно
му номері
обов’язково є
фотографії. Очолює штаб
«КП» Володимир Приз. У
комітеті комсомолу збері
гаються протоколи прове
дення рейдів штабу «КП».
Відчувається, шо на шахті
«Новомнргородська» «Ком
сомольський
прожектор»
світить па всю потужність,
помічає будь-які недолі ‘
ки.
Л от у районному спо
живчому
товаристві
«Комсомольський прожек
тор» ледве блимає. Остан
ній помер
випущений у
червні. Відсутність доку
ментації у комітеті ком
сомолу
мотивують тим.
що розрахувався началь
ник штабу «КП».
Але ж
діють комсомольська орга
нізація і комітет комсомо
лу. Невже всю роботу по
випуску «Комсомольського
прожектора»
виконувала
одна людина?
Переглядаючи поперед
ні номери «КП», можна
зробити висновок, шо в ос
новному матеріали для їх
підготовки були взяті із
періодичної преси. Вони

відірвані від життя колек
тиву. Зараз у районному
товаристві
оформляють
комсомольський куточок.
Тут обладнують
і повий
стенд
«Комсомольського
прожектора». Тож тепер
комітету ко?.ісомолу СЛІД
подбати про зміст «КП». І
допомогти в цьому йому
мають члени
районного
штабу «Комсомольського
прожектора», який до ре
чі, працює добре. У район
ному
«КП» йде мова і
про
виробництво, і про
дозвілля, і про
організа
цію комсомольської робо
ти серед молоді. Часто у
номерах
засуджуються
правопорушники, випуски
художньо оформлено.
Отже,
районний штаб
«Комсомольського прожек
тора» цікавить усе. І пра
цює він не для того, щоб
покарати, а щоб роз’яс
нити, задуматись. І рай
кому
комсомолу треба
дбати, щоб так працювали
всі штаби «КП».
О. ПАХОЛЮК.

Новомиргородсьний
район.

МАЛИЙ ТРУДОВИЙ СЕМЕСТР
Робітники радгоспу «Ук
раїна» Маловисківського ра
йону, не
нарадуються: он
скільки помічників у них
ПОЯВИЛОСЯ

ВОСЄНИІ

І

все до

ладу роблять, на совість, ні
від якого завдання не від
мовляються. Погляньте, як
залюбки збирають помідо
ри Сашко ШВАЛЮК, Ліля
ПАСТЕРНАК,
Анатолій
ЗАВГОРОДНЯНСЬКИЙ учні Кіровоградського ма
шинобудівного
технікуму,
яких ви бачите
на знімку
ліворуч. «Трудяться на «від- І
мінно» — так можна сказа
ти практично про кожного
із 72
хлопців і дівчат із
цього ж навчального закла
ду, які приїхали у радгосп
збирати урожай
кавунів,
овочів. Колектив
у
них
дружний. Тому навіть най
більша
купа часнику (на
знімку в центрі) перебира
ється ШВИДКО І ВИСОКОЯКІС
НО.

Одночасно з майбутніми
машинобудівниками труди
ться у
радгоспі
Олексій ’
МОКРЯК (на знімку пра
воруч). Няні він на практи
ці після двох
курсів Оникіївського СПТУ № 7. Уже
тепер Олекса може сказати:
все в порядку,
скоро він
прийде в сільське господар
ство як кваліфікований ме
ханізатор широкого профі
лю, котрий
з механізмами
буде на «ти».

Фото В. ГРИБА.
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Четвертий рік при Бобринецькій сільгосптехніці
функціонує школа моло
дого
раціоналізатора. її
очолює інженер по Впро
вадженню нової
техніки
Леонід Тефтєєв. Близько
25 молодих виробничників
підвищують тут свої фа
хові знання та займаються
технічною творчістю.
IF’
&

:
•
■ ■ -мі

Тільки з жовтня мину
то по квітень
1983 року
від молодих раціоналіза
торів
надійшло
і було
впроваджено у виробницт
во дев’ять рацпропозиція
з
річним
економічним
ефектом 4783 карбованці.

На знімках: раціо
налізатори Леонід ЛОТАЦЬКИЙ, Лїикола ХОРУН
ЖИЙ та інженер-технолог
Дмитро
СКРИЖЕВСЬКИЙ (у центрі); Микола
СЕРГІЄНКО і Вадим БІРІОКОВ ^іля
лінії по
складанню мостів тракто
ра Т-74, в створенні якої
вони
брали
активну
участь.

Фото М. СДВЕНКА.
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МО читачам зробити ко-
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його традиціями.
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Др 100-РІЧЧЯ

Експонати KIP°S™3
розповідають
і

У 1883 році викладач
історії
Єлнсавстградського земського реально
го училища Володимир
Микол ановііч
Я ст ребов
організував при училищі
музейну кімнату з 342 екс
понатами. Саме вони й
започаткували
міський
музей
старожитносте«.
Бажання вивчати
свій
.край і увічнювати його
історію . було у єлисавсгградців великим, і тому
через десять, років, коли
музей брав участь ■ у VI
археологічному з’їзді, що
проходив у Одесі, колек
ція його
нараховувала
вже більше двох тисяч
експонатів.
Та під час громадян
ської війни музей було
пограбовано. І лише у
1924 році у місті органі
зувався музей Революції,
який розповідав про вста
новлення Радянської вла
ди на Єлисаветградщині.
Очолював його відомий
етнограф і археолог Пав
ло Захарович Рябков. Не
забаром, у 1929 році, істо
ричний музей міста об'
єднався з ним і поселився
на вулиці Леніна. Ще піз
ніше, 25 жовтня 1938 ро
ку,
став
іменуватися
краєзнавчим. У фондах
і експозиції музею зібра
лося багато цікавого ма
теріалу по історії нашого
краю: документи, бойові
нагороди, особисті речі
героїв громадянської вій
ни, учасників встановлен
ня Радянської влади на

Україні, індустріал ізаці ї,,
колективіз аці ї,
перших :
п’ятирічок. Цікавими були[
експонати відділу приро-•
ди.
.
Та в роки Великої Віт■
чизняної війни музей зно■
ву розграбували,
цінніі
експонати вивезли фашис■
ти. І відродитися заново,
йому судилося вже після[
Перемоги, у жовтні 19461
року.
Сьогодні у фондах Кіро■
воградського краєзнавчо■
го музею близько п’ятде•
сяти тисяч
експонатів..
Щороку наукові праців.
ники музею додають до(
двох тисяч нових.
Краєзнавчий музей має
шість відділів — картинна,
галерея, музей 10.
1.
Японського, три сектори іі

державний музей-заиовідник
І.
К. Тобілсвича
(Карпенка-Карого) — ху
тір Надія. До 100-річного
ювілею українського про’
фесіонального театру 1982

року в Кіровограді було'
відкрито' ще й меморіаль
ний музей М. Л. Кропив
ші цького.
Працівники музею по
стійно у пошуку нових
цікавих
матеріалів про'
наш край. Щороку вони
організовують
близько(

рої Радянського Союзу
Г. В. Балицькии, А. Т.
Бурковський, Д. І. Осатюк, Герої Соціалістичної
Праці
А. І’. їгнатьєва,
В. П. Мельниченко, деле
гати XXVI з’їзду КПРС -і
XXVI з’їзду
Компартії
України Н. Ф. Коваленко,
Р. Ф. Кам’янецька.
Працівники музею ор.ганізовують пересувні і
стаціонарні виставки для
жителів районних центрів
області. Школярів міста,
іцо вивчають історію на
шого краю і займаються
пошуковою роботою, об’
єднує музейний клуб «Поціук». Лише за роки одинадцятої п’ятирічки пра
цівниками музею
були
проведені комплексні експедиції по збору експонатів в Ленінграді, Москві,
Києві, у Криму. Зібрано
реліквії, які розповідають
про героїчну боротьбу наших земляків на ’фронтах
Великої Вітчизняної війни, про учасників визволення Кіровоградщини.
Кіровоградський
краєзнавчий музей має багату
колекцію орденів і медалей, нагрудних знаків і
значків, монет, старовпнної зброї. В картинній галереї експонуються роботи Івана Саврасова, Івана
Шишкіна,
його
учнів
10. Києвєра, А. Шильдсра,
К. Первухіна, наших зсмляків Ф. Казачинського,
професора
живопису
О. Осьмьоркіна, роботи
радянських
художників
М. Глущенка, В. Полтав
ця, Т. Яблонської та ін
ших. В бібліотеці музею
зберігаються старидруковані видання XVIII—XIX
століть, є цікава сучасна
краєзнавча література.

Кіровоградський музей
має дружні контакти з
Толбухін’ським окружним
музеєм Народної Респуб
ліки Болгарії. Підтримуються також зв’язки з
Дніпропетровським, Луць
ким, Сумським, Миколаїв
п’ятдесяти тематичних, ве ським, Вінницьким, Кишпчорів, . зустрічей, днів і‘ нівським музеями.
тижнів музею иа підпри
ємствах і в колгоспах об
Е. ТАРНАВСЬКА,
ласті.
завідуюча
відділом
Часті гості музею — ве
радянського суспіль
терани партії М. Я. Короства Кіровоградського
вайчеико. І. Ф. Сімін, Гскраєзнавчого музею.
і:--------------- 1

' У рішеннях XXVI з’їзду КПРС. XXVI з’їзду Компар
тії України, XIX з’їзду ВЛКСМ та XXIV з’їзду ЛКСМ Ук
раїни велику увагу приділено питанням удосконалення
ідейно-політичного та морально-естетичного виховання радянської молоді, її всебічному гармонійному роз
витку.

УВШ, КОНКУРС!
НА КРАЩИЙ прозовий, драматичний та поетич

ний ТВІР, присвячений молодій робітничій зміні

З метою створення високохудожніх творів про молоду
робітничу зміну, зокрема про учнів профтехучилищ.
Державний комітет УРСР по профтехосвіті. ЦК ЛКСМ
України та Спілка письменників України оголошують
Відкритий республіканський конкурс на кращий про
зовий, драматичний та поетичний твір. Цей конкурс
йовннен сприяти пропаганді професійно-технічної осві
ти, формуванню у підростаючого покоління комуніс
тичної переконаності, високих ідейно-моральних прин
ципів, чітких естетичних орієнтирів, вихованню почут
тя гордості за приналежність до робітничого класу
кожного учня ПТУ.
І
Для переможців конкурсу встановлено такі премії:
по прозі та драматургії:
перша премія — 1000 нрб.
дві другі — по 500 нрб.
три треті — по 250 нрб.
по поезії:
перша премія — 500 нрб.
дві другі — по 400 нрб.
три треті — по 200 нрб.
Переможці конкурсу нагороджуються також Почес
ними грамотами ЦК ЛКСЛІ України; кращі твори бу
дуть опубліковані на сторінках республіканських ком
сомольських газет «Молодь України» та «Комсомольс
кое знамя» і журналів «Дніпро» та «Ранок».
На конкурс приймаються рукописи, а також твори,
надруковані в періодиці, починаючи з січня 1983 року.
Надіслані па конкурс твори будуть розглянуті автори
тетним жюрі, до складу якого'ввійшли відомі письмен
ники, працівники ЦК ЛКСМУ, співробітники Дерясавного комітету У РСР по профтехосвіті.
Твори надсилати на адресу: 252024, Київ, вул. Орджопікідзе,
СПУ, жюрі конкурсу на кращий твір про мо
лоду робітничу зміну. Останній термін прийому руко
писів — 1 листопада 1984 року. Рукописи не поверта
ються.

Мости братерства
9 вересня Болгарія відзначала свої національне свято
— День свободи. 39 років тому болгарський народ з
вирішальною допомогою Радянської Армії скинув монархо-фашистський уряд і встановив владу Вітчизняно
го фронту. Сьогодні Народна Республіка
Болгарія —
країна високорозвипутої економіки і культури, повно
правний член співдружності соціалістичних країн. Ра
дянська і болгарська молодь, Ленінський і Димптровський комсомол несуть у майбутнє естафету старших по
колінь.

Слово — головному ре
дактору
журналу ЦК
ВЛКСМ
і "ЦК ДКСМ
«Дружба», лауреату Дер
жавної премії РРФСР іме
ні Горького і
лауреату
премії Ленінського комсо
молу поету
Володимиру
ФІРСОВУ.

У 1920 році, познайо
мившись із пропагандист
ського літературою болгар
ських комуністів, Володи
мир Ілліч Ленін поцікавив
ся, чи важко вивчити бол
гарську мову. Дізнавшись
про це, Георгій Димитров,
на той час уже
один із
керівників БКП, вирішив
подарувати
болгарський
словник вождю першої у
світі держави робітників і
селян. Хоча вдалося діста
ти лиш
французько;болгарськпй словник, Димит
ров
одразу ж переслав
його Леніну. До моменту
їхньої історичної зустрічі
у квітні 1921 року словник
знаходився в ленінському
кабінеті у Кремлі. І сьо-

годні цю книжку у темносірій обкладинці демонст
рують відвідувачам кабінсту-квартпри В. 1. Леніна.
Духовне спілкування на
родів неможливе без усно
го і друкованого
слова.
Зросли масштаби, розши
рилися горизонти духов
них контактів радянського
і болгарського народів у
наші дні.
Створення шість років
тому унікального молодіж
ного літературно-худож
нього і суспільно-політич
ного журналу «Дружба»,
що одночасно виходить у
Москві і Софії, стало ще
одним каналом духовного
і морального збагачення
наших
сучасників, про
явом
інтернаціоналістсь
ких прагнень радянської і
болгарської молоді. Наш
журнал покликаний відпо
відати новим завданням,
Що виникають у процесі
всебічно
радянсько-бол
гарського співробітництва

і зближення, задовольня
ти широке коло інтересів
і запитів молодих читачів
обох країн.
Що можна сказані, ог
лядаючи
недовгий поки
що
шлях,
пройдений
«Дружбою»?
Передусім
те, що у журналу є свій
круг авторів, які достойно
представляють радянську
і болгарську літератури. З
нами постійно співробіт
ничають такі відомі письг
менники і поети, як Михай
ло Алєксєєв, Анатолій Іва
нов,
Євген Вннокуров,
Андрій
Вознесенськип,
Едуардае
Межелайтіс,
Джансуг Чарквіані, Борис
Олійник, Петря Крученюк.
Серед болгарських літера
торів слід назвати Любомира Левчсва, Слава Хр.
Караславова,
Івана Давидкова, Євтима Євтнмова, Серафима Северняка,
головного редактора бол
гарського примірника жур
налу «Дружба» Лучезара
Єлепкова.
Ми почали
друкувати
новий роман добре відо
мого радянським читачам
Богомила Райнова, який
написав у передмові, ад
ресованій радянським чи
тачам: «Одна з основних
тем
роману — зброя,
цинічна торгівля зброєю і
цинічні проекти її викорп-,
стайня па шкоду людству.
На жаль, факти останньо-

Г1ІШ,
»ЕНКШ
го часу тільки підтверджу
ють актуальність цієї те
ми. Зрештою, вся політика
адміністрації
Рейгана є
не що інше, як
жахлива
спроба підкорити
долю
світу інтересам збройного
бізнесу, спроба
в
тій
страшній грі, яку веде ім
періалістична зграя проти
сил миру і соціалізму, по
ставити на карту саме іс
нування планети».
Різноманітна також па
літра молодої радянської
і болгарської літератури.
За шість років ми пред
ставили читачам близько
двохсот молодих авторів.
Читачі з цікавістю зу
стріли «Відверту розмову»
— нову публіцистичну руб
рику журналу. їх співбе
сідники — а серед них бу
ли Олексій Бата лов, Вепцеслав
Кісев,
Дмитро
Шпаро, Веселий Андрєєв,
Михайло Громов та інші-^
відверто
говорили про
любов, мужність, справж
ню дружбу, боротьбу, про
смисл людського
життя.
Цикл подібних бесід про
довжиться і в майбутньо
му; Приміром, у першому
номері
наступного року
опублікуємо ВІДПОВІДІ ВІДО
МОГО актора театру і кіно
Олега Янковського на за
питання читачів.

17 вересня 1983 року —

«Молодий комунар»

З стор

_ДІА_ЛО£
восьмикласниці з м. Бобринц/ б ублікОвано листа
лічилися і вона ■>
ринця. Батьки дівчини розіилися, і вона залишилась із мамою.
своему листі°н«мя’’ст™яР°ЗЛ.аЯ

” СІМ’’’ дівчина =

«ння..Чо„Хжтлкстмо",ЗН’ИТИ в'дта“іда

в»пи-

Редакція запропонувала »■
читачам поділитися своїми думками з приводу цієї
1 публікації і, можливо,
навіть порадити діачині.
Публікуємо кілька відгуків
Читачів.

СПРОБУЙТЕ
№
ЗАСУДЖУВАТИ
«Я не можу повірити,
що батько так легко відмо
вився від доньки. Мабуть,
вій тяжко переживає свої
стосунки з дружиною і че
рез цс дещо відмежував
ся від доньки. А, можливо,
чекає
від неї втішного
слова?
Мені здається, що саме
любов до дитини і єдна
ла батьків протягом дбвпіх років. Заради ж неї
і маскували свої відноси
ни, аби не травмувати ди
тяче серце.
Та, мабуть,
*"' іїастав той час, коли далі
так тривати не могло...
Йрикро,
звичайно, що
Трійні так рано довелося
піТнати
цей нерадісний
-бік життя.
Та хочеться
сподіватися, що батькова
любов до неї не згасне. А
згодом, коли дівчинка ста
не дорослою, вона, можливО, правильно
зрозуміє
своїх батьків, не осудить
їх. Бо. зрештою, і вони (в
даному разі батько) ма
ють право
на особисте
щастя».
Л.

к.

м. Кіровоград.

«Я ніколи не писав до
газет, але ось вирішив від
гукнутися на лист дівчин
ки з Бобринця. Мені щи
ро жаль її. Адже те, що
сталося з нею, 5 років то
му
відбулося і в нашій
сім’ї. Від нас пішов бать
ко. І нічого не могло, .та
й не зможе повернути йо
го до нас. Я і моя менша
любили
сестричка дуже
тата, і він, я впевнений,
нас. Мама
також любив
до цього часу кохає його.
Іноді мені хочеться пла
кати, але... хлопці не пла
чуть. Батько не забув нас,
я^Йчздавалося відразу, допошгає й тепер, але кра-

б він залишався з на-

Твій лист, дівчинко, висе
не поверне батька, бо він
— доросла людина. А це
значить, що перед тим, як
кинути вас, — він добре
про все подумав.
Можливо, зараз цього
листа читає людина, яка
думає розлучитися з жін
кою і дітьми. Я дуже
прошу вас, подумайте ще
раз перед тим, як зруйну
вати долі
своїх рідних.
Все одно без них ви щас
ливими не будете».
Дмитро С,

СІМ РАДОСТЕЙ,
СІМ НАДІЙ
У народі вважають щасливими тих батька й ма
тір, що мають сина. Здавна повелося, що син . це
надія і опора батьків, продовжувач роду.
У сім ї
Валентини Іванівни та Віктора Федоровича Біляєвих
- їх семеро. Віктор, Костянтин, Андрій, Валентин, 1 оман уже школярі, Олексій та Ігор ще малюки. Най
старшому •— тринадцять, наймолодшому —- чотири.
Живуть хлопці дружно, змалечку звикли піклувати
ся один про одного. Всі вони — мамині помічники,
слухняні, працьовиті хлопчики. Мама їхня «працює
вихователем у Петрівській середній школі, тато
електрик.
Ось так коротко можна представити сім ю Біляє
вих. Та хочеться розповісти про них дещо детальні
ше.
Коли я прийшла до Бі
ляєвих, на мить завагала
ся, у які двері подзвони
ти, бо ще внизу у списку
мешканців
будинку про
читала:
Білягз В. Ф. —
кв. 49—51. Справа в то
му, що держава виділила

їм цілий поверх. Нечасто
зустрічаються сьогодні та
кі великі сім’ї,
тому й
проекти квартир
на них
не розраховані. Подзво
нила у перші двері — як
виявилося потім, на хлоп
чачу половину. Двері від

м. Кіровоград.

«Лихо,
подібне тому,
що трапилося з дівчиною
із Бобринця, не минуло й
шашої родини. Уже третій
рік, як батько ■ пішов від
мами. «Що ж тепер?» —
розгублено
думали ми..
Невже назавжди втраче
ний той чудовий час, коли
ми були разом із татом?
У перші дні після роз
луки, зустрічаючись із на
ми на вулиці
(тепер він
живе
навпроти
нашої
школи), батько
похмуро
вітався і йшов геть, хова
ючи очі. Та з часом тато
знайшов у собі сили по
долати сором перед нами.
Чи, може, йому стало не
вистачати нас, адже до то
го ми ніколи в житті не
розлучалися, навіть під час
канікул!
Мало не щодня зустрі
чаємося ми з батьком. Хо
димо на прогулянку, в ліс,
читаємо, розповідаємо про
свої шкільні
успіхи. Ми
хочемо, щоб він пишався
нами.
Щоразу, повертаючись
від батька, ми розповіда
ємо мамі, чим займалися
сьогодні. Звісно,
робимо
це так, щоб
не вразити
маминого серця. І, гадає
мо, вона у глибині душі
рада, що ми не позбавле
ні' батьківської турботи».
Т. КЛЮЄВА.

м. Олександрія.

Почуття материнства власти
ве ножній жінці. Кожна жінка
від народження покликана ви
конати цю величну' місію, по
кладену на нею природою. Та,
на жаль, бувають у житті си
туації, коли
доводиться від
мовлятися від
цього щастя.
Що ж робить жінка
у цьому
випадку? Звертається до лікаря:
Цей вихід хоч і не геніальний,
та принаймні логічний,
усім
відомий і дозволений законом,
Але нерідко жінки чомусь від
дають перевагу іншому, сумнів
ному.
У суді
слухалася
справа.
Я. П. Анекович, двірник жеку
№ 7, рішенням народного суду
вже раз була позбавлена волі
на один рін. Маючи
чотири
класи освіти, вона раптом від
чула у собі лікарські задатки
кй'абуть, тому вирішила допойог'ги неповнолітній Д. позбу
тися небажаної вагітності, не
зважаючи на те, що п клієнтка
після такого хірургічного втру
чання змушена була проходи
ти серйозне стаціонарне
ліку
вання, Аненевим взялася допо
могти у
такий спосіб
ще и
громадянці II. Суд врахував усі
обтяжуючі провину обставини,
і нині Я. П. Анексвич_ відбуває
покарання у труповій колонії.
Вантажниця УВТК «Сільгосп-

Сім’я електромонтажника головного підприємства
виробничого об’єднання «Друкмаш» М. ЯцеДна брала
участь у заготівлі кормів для громадської худоби.
Микола І його дружина Світлана брали у колгосп і
свого сина Вадика.
~
•
Фото М. ЛИТВИНОВА.

чинив Вітя, старший із си
нів. Валентина Іванівна у
цей час готувала обід. Тро
хи незручно було відволі
кати господиню розмова
ми — адже, щоб приготу
вати обід для такої сім’ї
та ще й у переважаючому
чоловічому складі, треба
добре потрудитись. Та гос
подарка дала кілька роз
поряджень старшому і за
спокоїла мене:
— Хлопчики закінчать.
Вони часто допомагають
готувати обід, до кухні їм
не звикати.
І справді, маленькі по
мічники дружно
взялися
да роботи, лише час від
часу радячись
з мамою,
що і коли добавляти
до
страви.
Коли Валентина Іванівна
показувала мені кімнати
своєї незвичайної кварти
ри, приємно вражала чис
тота і акуратність усюди,
навіть на хлопчачій поло
вині.
— Ми робимо все ра
зом, — пояснила вона, —
нерідко сусіди чи знайомі
починають
співчувати,
мовляв, було б
у тебе
сім дочок, то було б сім
помічниць. А мені й сини
помічники...
Що ж, справа, мабуть,
не в тому, сина маєш чи
дочку, Головне, чи зумі
єш виховати собі поміч і
розраду. А
допомагати
батькам,
обходити себе
тут привчають
змалечку.
У хлопчиків є графік чер
гування
по квартирі, по
кухні. Одні зранку приби
ранням
займуться, другі
допоможуть мамі картоп
лю почистити, овочі, — а
приготування їжі для та
кої сімейки усього чима
ленько потребує (ну, на
приклад,
першу страву
Валентина щодня готує у
восьмилітровій
каструлі,
другу — у п’ятилітровій),
треті у магазин за хлібом
збігають. Коли зайшла мо
ва про щоденне
меню,
господиня трохи здивува
лася:
■— Готуємо, як і всі, най
різноманітніші страви. До
речі, деякі господарки пи
роги печуть тільки у свята
або у вихідні, вважаючи
це забарною роботою. Я
ж завдяки допомозі моїх
помічників займаюся цим
часто.
Віктор любить рибалити.
Часто з синами, особливо
у літній час,
їздить на
ставки, у ліс збирати гри
би, Дома чоловік привчає
їх майструвати, самим ла
годити, скажімо, велоси
педи. До акуратності сам
з армії привчений, цього
ж і від синів вимагає, Гуд
зик пришити чи ще якийсь
дрібний ремонт
одягу
зробити мають
старші,
аби не
завдавати мамі
зайвих клопотів. Бо у неї
й так день
починається,
як правило,
на дві-три
години раніше, ніж у всіх.

ЗЛОЧИН ПРОТИ СЕБЕ
«УДУ» Я. в* Закладна сягнула
ще далі. Маючи
освіту вісім
класів і звісно, не маючи на те
ні морального, ні юридичного
права,
вона перервала вагіт
ність громадянці X.
Операція
була проведена в антисанітар
них умовах, І її пацієнтку до
ставили у лікарню в надзви;
чайно тяжкому стані.
Лікарі
вже неспроможні були чимось
зарадити потерпілій — почався
сепсис (зараження крові), жін
ка померла. І хоч Л. В. Заклад
на понесла
заслужену пару,
донька потерпілої- залишилась
сиротою...
Якщо вже двірник і вантаж
ниця рішуче брали
на себе
обов’язки лікаря, то медсестра
обласної психіатричної лікарні
І. М. Ісаєнко безсумнівно почу
вала себе досить упевнено, но
ли у своїй квартирі
зробила
аборт громадянці 3.
Зрозуміло, що єдиним стиму
лом такої «хірургії» є гроші. I
ноли вже добувають їх запов;
зятливі
«цілителі»
у такий
спосіб, то слід, мабуть, звер
нутися до закону.
Радянське
законодавство,
враховуючи складність певних

життєвих ситуацій, у яких мо
же опинитися жінка, дозволяє
проводити штучне переривання
вагітності у лікувальних - зак
ладах, якщо для
того немає
медичних протипоказань.
Проте в СРСР суворо заборо
нений кримінальний аборт. Ця
операція, якщо вона проведена
не в умовах спеціально облад
наного медичного закладу, у
жінок зі строком
вагітності
більше 12 тижнів при відсут
ності показань до необхідності
переривання її з метою вряту
вання життя вагітної, караєть?лпза"оном- зг'ДН0 зі статтею
109
Кримінального
кодексу
УРСР. Причому згідно з "цією
ж статтею здійснення такої опе
рації можливе
тільки у ТОМУ
випадку, коли жінна сама по
годжується на неї. Янщо ж доб
ровільної згоди немає, то осо
ба, що здійснює таку операцію,
притягається
до відповідаль
ності по інших статтях Кримі
нального кодексу УРСР.
Що ж стосується . статті 109
вищезгаданого кодексу, то во
на передбачає три види кримі
нальної відповідальності: у пер

шому випадку до такої відпові
дальності може бути притягну
то лікаря,
у другому — осіо,
що не мають спеціальної осві
ти або мають середню медич
ну освіту (медсестри, акушер
ки). їхня некомпетентність мо
же обернутися для
пацієнток
тяжкими наслідками (як це
було у згаданих
випадках). І
третій випадок — коли
неза;
конне переривання
вагітності
завдає серйозної шноди здоро
в’ю жінки або призводить до н
смерті.
Незаконне
переривання ва
гітності в умовах лікувальних
закладів теж карається
зако
ном. Так, акушерка Кіровоград
ського
пологового
будинку
Ю. Д. Черевашко в приміщенні
жіночої консультації
зробила
аборт громадянці Р. її пацієнт
ка після цього довгий час зму
шена була лікуватись. Чимало
таких операцій і на
рахунку
колишнього лікаря
обласного
онкологічного
диспансеру
Я. Романовської,
за що вона
двічі притягалася до криміналь
ної відповідальності.
Що ж, винуватців
рано чи

Хоч і має вона велику до
помогу вдома, та є у неї,
як і у кожної господарки,
справи, які, окрім неї, ні
хто не зробить. Та й ро
бота вчителя вимагає що
денної
самопідготовки.
До речі, народивши семе
ро синів, вона не має пе
рерви у трудовому стажі.
Люблять у цій
родині
довгі осінні і зимові вечо
ри, коли можна зібратися
усім разом біля телевізо
ра чи просто посидіти за
вечірнім чаєм, поділитися
новинами за день, пора
дитися, поспівати. Хлопчи
ки /лають хороший слух,
школярі відвідують ще й
музичну
школу. Віктор
Федорович на магнітофон
ну плівку записав той ди
тячий спів, щоб і > через
роки можна було пригада
ти ці затишні
вечори у
сімейному колі.
В пошані у Біляєвих і
книга. Валентина Іванівна
і Віктор Федорович з ди
тинства
намагаються по
дружити з нею дітей. Гла
ва сімейства — людина
начитана, особливо ціка
виться історією. . У день
нашого знайомства Віктор
Федорович
передплатив
періодичні видання на на
ступний рік. Серед них,
окрім газет і спеціальних
видань, що потрібні
Ва
лентині для
роботи, «Во
круг света», «Наука і релі
гія», для дітей — «Зірка»,
«Пионерская
правда»,
«Костер».
Звичайно, як і в кожній
сім’ї, є у Біляєвих
свої
проблеми.
Можливо,
масштабніші вони, ніж у
інших, бо сім’я
велика.
Матеріально інколи буває
нелёгко. Виручає хазяйсь
кий розподіл
сімейного
бюджету, уміння Валенти
ни економно
вести гос
подарство.
До того ж,
грошову допомогу на ді
тей отримує, Та не на ма
теріальні труднощі нарікає
Валентина
Іванівна, а н<
нерозуміння деяких ото
чуючих.
Нерідко ще і є
магазинній
черзі чи є
якійсь установі, де дово
диться бувати у справах,
з
гіркотою
сприймає
грубість: «Не треба стіль
ки дітей заводити,
щоб
усьому раду дати...»
Що й говорити, образ
ливий закид будь-кому, а
Біляєвим і потім. Бо всім
і всьому тут можуть дати
раду, бо панує у їхньому
домі мир і спокій, дружба
і злагода. Можливо, в ко
гось і заздрість викликає
нестихаючий дитячий щебіт за
дверима 49—51
квартир у будинку N2 6 по
вулиці Жовтневій. І посе
лилися тут
привітність і
гостинність, тепло і щи
рість, радість і надія. Вір
ніше, сім радостей і сім
надій.
Л. ЯРМОЛЕНКО.

емт Петрово.

пізно буде покарано. Але ж у
цьому питанні є ще й інший
аспект: чому
жінки свідомо
завдають шкоди своєму здо
ров’ю, звертаючися
до таних
сумнівних спеціалістів? Причи
ни різні. Але найчастіше^ мо
лоді особи, не перебуваючи у
законному шлюбі, таким чином
прагнуть приховати
від усіх
свою вагітність.
Хвилює легковажність і без
думність деяких дівчат. Не вар
то, мабуть, зайвий раз наголо
шувати на небезпечності «при
ватної медицини»,
коли мова
йде не тільни про власне здо
ров’я, а ще й про
майбутніх
дітей. Бо рано чи пізно жінка
захоче їх мати. Слід ще І ще
раз зважити всі «за» і «проти».
І ноли вже зовсім неможливо
вирішити питання на користь
дитини, то принаймні слід діяти
розумно, а саме — звертатися
до лікаря.

Т. МАРСОВА,
головний лікар 2-ї міської
лікарні,

в. СІНЕНКО,
заступник
прокурора Кіровського району м. Кіро
вограда.
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ЧЕРЕЗ УСЕ ЖИТТЯ
Протягом усього ЖИТТЯ
видатного
російського
письменника І. С. Тургене
ва музика була його вті
хою, надійною
супутни
цею, життєдайним джере
лом творчого натхнення.
Ще з раннього дитин
ства Іван Сергійович лю
бив слухати чарівні народ
ні пісні та майстерну гру
талановитих музнкаитівкріпаків. Письменник був
прекрасним знавцем росій
ського музичного фолькло
ру, який мав
неабиякий
вплив па його творчість.
«.Музику я люблю, люблю
її дуже давно, смію дума
ти — знаю», — казав піз
ніше митець.
Вже в першому нарисі
«Хорь і Калинич» знаходи
мо
тонкий
музичний
штрих. Відома
російська
народна
пісня «Ваньна-

ВІЛЬШАНСЬКІ КРАЄВИДИ.
Фотоетюд М. С АВЕН НА.

центру по ви
ДИРЕКТОР
вченню контактів з не

земним розумом Поль Ра
діані швидко
перебирав
бланки донесень. Заглиб
люватися в них потреби не
було. Скрізь була стандарт
на фраза: «Додаткових ві
домостей про наявні кон
такти не маємо».
Діяльність Центру базува
лася на ідеї, що Земля вже
давно стала предметом до
слідження пришельців
із
космосу. Природно, БОНИ
не могли уникнути контакту
з землянами.
Пролунав настирливий зу
мер внутрішнього зв’язку.
Радіані тицьнув у клавішу і
не без докору проказав:
— Здається, всі знають,
що о цій порі
я вивчаю
контакти...
—
Шеф, — почувся
схвильований голос керів
ника відділу по дешифровці Клауса Маккартура. — У
мене термінове "повідом
лення!
Поль, який за
тривалий
час встиг звикнути до роз
мірено - рутинного плину
вивчення контактів, зіроні
зував:
— Чи не станете ви за
певняти, що в нашій галузі
сталося щось надзвичайне?
— Саме так, шеф! Я про
шу вас терміново
мене
прийняти!
— Ну, то заходьте, якщо
вам так ніколиться...
Поль замислився. Чи й
справді в Маккартура щось
важливе? Загалом він урів"новажена, спокійна люди
на. Не з авантюристів чи
так званих романтиків, які
табунами біжать на слова:
«інопланетяни», «неземний
розум», «контакт»
тощо.
Поль як зіницю ока обері
гав від них установу. Коли
хтось приходив найматися
на роботу і починав розво
дитися про любов до науки
і про безмір незвіданного,
Поль кандидата потихеньку
випроваджував. Якщо ж но
вачок зразу цікавився заро
бітною платою і тим, чи ба
гато відряджень припадає
на місяць, щось підрахову
вав,
ворушачи
губами,
він
дивився
з симпаті
єю на цю людину. Вон?
клопотів не завдасть. Але
страшно подумати, що мо
же натворити хоча б один
ентузіаст. Йому, як правило,
інопланетян подавай зразу!
Але що поробиш: не міг
же він відмовити
синові
знаменитого Каскі. Виявля
ється, і 9 сенаторів буває
рідня з дивацтвами. Донь
ка Робінсона,
наприклад,
хотіла податися на якомусь
цурпалкові через Атланти
ку.
З приймальні подала го
лос секретарка:

— Містер Радіані, до вас
Клаус Маккартур і Рональд
Каскі.
«Господи, а
молодший
Каскі чого приперся? Не
вже й він мав якесь відно
шення до цього клопоту?
Романтики
мають
якусь
надприродну вдачу — з’яв
лятися саме там, куди їх
ніхто не просить. Але... не
залишиш же його за двери
ма, впустивши тільки Клау
са? Ще образиться... Батько
ві поскаржиться...».

п’ютерові на дешифровку,
виявлення бодай якоїсь за
кономірності. Нічого
не
вийшло. Хаос. Ніби запис
вівся біля купи радіоактив
ної руди. Спробував
про
грамувати на всі відомі ме
ні способи
дєшифрозки.
Нічого! І раптом на думку
спав простий і очевидний:
передача смислу за допо
могою зміни
положення
двох предметів щодо тре
тього. Ну, так, як це роб
лять, наприклад, регулю-

У безсмертних «Запис
ках мисливця» Іван Сер
гійович яскраво й любов
но розкриває пісенне об
дарування свого народу;
в оповіданні «Співець» за
пам'ятовується опис зма
гання двох селянських спі
ваків.
Чимало музичних обра
зів змальовує Тургснєв у
творах
«Живі
мощі»,
«Касьян з Красивої Мечі»,
«Дворянське гніздо», «Ве
чір у Сорренто», «Напере
додні», «Весняні води»,
«Клара Мнлич», «Затиш
шя»... Урочисто й святко
во звучить музика в його
оповіданні «Пісня тріумфу
кохання».
Про музичну ерудицію
прочитав він перший ря
док.
— Що за чортівня? —
спантеличено підняв очі на
дешифрувальників Радіані.
— Яка щілина?
— Це в них, мабуть, таке
еітакня, — пояснив Каскі. —
Як у
землян:
«Доброго
дня!»,
«Доброго
здоро
в’я!..».
Радіані недовірливо мук
нув і стаз читати далі.
«...Мудрому на орбіті до

письменника свідчать ііою
тісні контакти з музични
ми критиками В. Стасовпм
і В. Боткіиим, з відомими
ком позитор а м и
Гл і н кою,
Сєровнм, Антоном і Ми
колою Рубинштейнами, Бородіинм/Танєєвим, Берліозом, Туво,. Лістом, Вагне
ром, Обером, з таланови
тими російськими і зару
біжними співаками.
Після знайомства з опе
рою П. Чайковського «Єв
геній Онєгін»
Тургснєв
схвально відгукувався про
її мелодійну красу, світ
лий ліризм, душевну прос
тоту й народність.
Окремих російських му
зикантів Іван Сергійович
підтримував
мудрою по
радою, морально і матері
ально. З його ініціативи
нерідко
влаштовувались
концерти російської музп-

Багата творча спадщина •
письменника
насичена"*^»музикальністю, наспівніс
тю, ритмічністю. Тому й
не дивно, що на сюжети
його романів, повістей то
що створено близько ста
музичних творів. Згадай
мо хоча б такі,
як балет
І. Шварца за романом «На
передодні»,
симфонічну
поему польського компози
тора М. Карловича «Епізод
на маскараді» за повістю
«Три
зустрічі»,
опери
«Ася» М. Іпполітова-Гвансва, «Клара Мнлич» О. Кастальського,
«Дворянське
гніздо» В. Ребікова, «Співа
ки»
і
«Весняні
води»
О. Гольденвейзера, «Чужий
хліб» італійського компо
зитора Дж. Орефіче, «Ната
ля Петрівна» (за п’ссою
«Місяць на селі»)
амери
канського композитора ЛІ
Хайбі, численні
романси
різних авторів тощо.

Б. СЛЮСАР,
музикознавець.
м. Світловодськ.

ла найяскравіше
втілення.
Інстинктивно
відчуваючи
життєву перевагу
«пст» —
виду лжегуманоїди нищать
їх, де тільки
можуть. Але
грубі підступи
практично
нейтралізуються гнучкістю
природного розуму і здат
ністю до оперативної адап
тації.
Слід зазначити, що агре
сивність лжегуманоїдів (або
як вони самі себе назива
ють, «гомо сапієнсів») спря
мована не
тільки
проти

—У тому то й річ, що за
писали... — буркнув Клаус
Маккартур.

С. Казачук

Т А Є м н и ця
РАДІОГРАМИ
ФАНТАСТИЧНЕ
ОПОВІДАННЯ

— Хай заходять!
Маккартур був блідий і
урочистий.
— Шеф! Ми їх, нарешті,
відкрили!
Молодий Каскі перебирав
ногами, як професіонал пе
ред вкиданням шайби
у
штрафному майданчику су
перника.
— Доповідайте, /Лаккартуре, тільки спокійно і по
порядку. Що ви сьогодні
якийсь дивний... І сідайте
обидва. Не стовбичте над
головою.
— Шеф! Пам’ятаєте, два
роки тому наша
станція
спостереження в квадраті
«2» запеленгувала
якісь
слабенькі .радіовипроміню
вання. Тривали вони недов
го, потужність була незнач
на. Тоді вирішили, що це
атмосферна електрика або
затухаючі хвилі якоїсь да
лекої радіостанції. Але про
всяк випадок запис пере
слали у
дешифрувальний
відділ. Попервах відклали
його вбік — чи мало
до
нас шлють різного непотрібу з вимогою негайно роз
шифрувати сигнали інопла
нетян. Але ця радіограма
впала 8 очі містеру Каскі...
— Краще б вона йому не
впадала... — подумав Радіа
ні, — зараз знову переко
нуватимуть, що цього разу
пришельці викриті. А кому
це потрібно? Тут поміж сво
їми не розберемося, і в
цю купу ще й
іноплане
тян...
— Містер Радіані, це, ма
буть, було веління звище,
— не витримав
молодий
Каскі.—Щось мені в цьому
записові видалося підозрі
лим. Я відчув у ньому якусь
приховану таємничу гармо
нію. Склав програму ком-

«Молодой коммунар» —

вальники на
перехрестях
або колись сигнальники на
кораблях. Дві руки і тулуб.
Або в світі комах — два
вусики і тулуб. У нас нама
галися розшифрувати «мо
ву» комах, але далі спроб
практично не дійшло. Ко
ротше, я перепрограмував
машину на цей варіант: пе
редачі інформації із спа
реного джерела. І
зразу
вималювалася
закономір
ність!
— Ну, це ще нічого не
говорить, — буркнув Радіа
ні, — якщо вже на те піш
ло, то і в броунівському ру
сі є певна закономірність.
— Я знав, що ви це ска
жете! — гордо проказаз
молодший Каскі, але тіль
ки з цим я б до вас
не
прийшов. Я зразу поставив
запитання: Що б хотіли іно
планетяни передати, побу
вавши на Землі?
Півтора
року я намагався
осягти
співвідносність між гармоні
єю сигналів і поняттями, в
які, припустимо, пришель
ці хотіли б укласти свою ін
формацію. Про що б вони
хотіли розповісти? Звичай
но, про людину. З нею, з
плодами її діяльності вони
б стикалися на
кожному
кроці. Це слово, поняття
«людина» і послужило клю
чем до розшифровки.
— Ви хочете сказати, що
радіограму можна прочита
ти? — Недовірливо запитав
Радіані.
— Так! — в один голос
відповіли Маккартур і Каскі і посунули до
Поля
жовту шкіряну папку з кра
сиво еитисненим
написом
«Дешифровані нешифревки».
Поль неохоче взяв ар
куш. «Теплої щілини!» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
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ключник»
знайшла своє
відображення у вірші «Ба
лада», який
пізніше був
покладений на музику Ан
тоном Рубінштейногя.

кп в містах Німеччини та
Франції з участю прослав
леної французької співач- ,
кп Поліпи Віардо-І’арсіа.

ЕН 05724.

Індекс 61103.

повідаю. Виявили
ознаки
розумного життя. Підтвер
дилася геніальна
гіпотеза
(ряд знаків, який не підда
вався дешифровці. Очевид
но, означає власне ім’я. На
далі недешифровані групи
знаків, які, напевно, містять
поняття, не співвідносні з
явищами
земного життя,
будуть позначатися «пст»—
предмет
спеціальної тек
стології)
про принципову
сдинообразність носіїв ро
зуму у Всесвіті. Земна мо
дифікація
гуманоїда не є
чи/лось оригінальним і від
різняється від «пст» тільки
дещо меншими розмірами,
на 1—3 «пст». Це поясню
ється
порівняно низьким
розвитком аборигенів (вони
перебувають на
рівні пер
вісного стада і харчуються
збиранням)
і паралельним
існуванням на цій
планеті
ще одного виду, який теж
претендує на звання розум
ного. До речі, великі маси
ви прямокутних
кам'яних
брил циклопічних розмірів
— це справа його «пст», а
не особливість місцевих тек
тонічних
формоутворень.
Суспільний розвиток гума
ноїдів класичного типу стри
мується винищувальною ді
яльністю псевдогуманоїдів,
тобто брилолюбів,
які ви
різняються
велетенською
масою і гігантськими розмі
рами. Варто зазначити, що
гуманоїд «пст»
— типу у
200 разів менший за брилолюба. Ця конфронтація
була б для нашого місце
вого родича
безперспек
тивною, аби не
видатна
здатність гуманоїдів справ
жніх до пристосування. Ак
сіома «Пристосовуватися —
значить бути
розумним» в
умовах цієї планети знайш

«пст» — виду. Вони безпе
рервно воюють і один з од
ним. Агресивність і байду
же ставлення до своєї еко
логічної щілини (нищення
лісів, розорювання приріч
кових низин, забруднення
атмосфери, збільшення от
руйних викидів у навколиш
нє середовище) ставить під
сумнів тривалість існування
виду. Відносна неекойомічність організму
і невміння
регулювати
свої потреби
перебувають у разючій су
перечності з основною ви
могою до Розумного: «Будь
вужчим за щілину!» Псевдогуманоїди скрізь, де мо
жуть, грубо перетворюють
навколишнє
середовище,
практично не знаючи зако
нів його рівноваги.
Поряд із ними
«пст» —
вид виглядає скромним, не
вибагливим
філософом,
який все своє носить з со
бою, а те, чого не вистачає,
знаходить уночі.
Аборигени «пст» — ви
ду ознайо/ллені з прогре
сивними прийомами праці,
їм видані деякі найпростіші
інструменти.
Біолог «пст»
вважає доцільним створен
ня змішаних поселень, що
стимулювало б розвиток
місцевої цивілізації і під
тримало
її у міжвидовій
боротьбі.
Телеканалом передаю зо
браження
аборигена, що
дасть змогу
впевнитися в
його абсолютній схожості з
нами. Правда,
вони дещо
світліші, бо в силу місцевих
умов ведуть
переважно
нічний спосіб життя...»
Радіані очманіло
відір
вався від розшифровки.
— Це якесь /г.арення! А
телепрограму ті покоївки з
квадрату «2» записали?
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Він підійшов до відеофону і- заклав касету. Клацнув
вимикач, і на сріблястому
екрані з’явився тарган. По
вільно повертаючись навко
ло осі, він поплив у голубо
му серпанкові... Маккартур
зкічено доповідав далі:
— Спочатку ми думали,
що це уриеок із
передер
якоїсь телекомпанії, що ви
падково пішов зразу за цим
радіовипромінюванням. Але
коли Рональд розшифрував
запис, вирішили перепрОБірити.
Виявляється, нічого
подібного не траплялося з
1957 року. Тоді
кампанія
Сі-бі-єс підготувала переда
чу про боротьбу з прямо
крилими. Передавали вони
також зображення таргана.
Але зовсім не таке!
— Як ви гадаєте, Каскі,
кому адресувався сигнал?
— повернуася до молодого
ентузіаста Радіані.
— Напевне,
на орбіту.
Там, мабуть, був корабельматка... Сигнал надто слаб
кий, щоб досягти якоїсь ін
шої планети.
— Кінця
радіограми не
записали?
— На жаль...
«Цікаво, що вони робити
муть далі? — посовався Ра
діані. — Висадяться всі га
музом? Залишать тільки гар
нізон? Чи заберуться геть,
залишивши все природному
плинові? ... їх же неможли
во вивести!
Тут із своїми
не знаємо, що робити, та
ще й пришельці
на нашу
голову!»
— Не забувайте,
що ми
маємо справу з розумними
істотами! — із запалом еигукнув молодий
Каскі. —
Між нами повинен відбути
ся діалог!
— Який там діалог!
£І1
що, полізете до них г-^Ллину? — не витримав Радіа
ні. — А залізете, так еони
вас не вважатимуть за ро
зумного!
Агресивний мо
люск — ось ви хто!
Радіані посопів.
— Прошу нашу розмову
вважати строго конфіденцгальною. Все, що стосу
ється з/лісту дешифрованої
радіограми, —
державна
таємниця. Нічого розпуска
ти слухи. Сенсації ніколи
не допомагали
серйозній
науковій роботі. По-друге,
всі матеріали
потребують
найретельнішої перевірки...
До завтра, панове!
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