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В
в усьому бурхливому, багатому на несподіванки й
сюрпризи (не тільки приємні) шкільному житті, обо
в’язково настає мить, коли всі ми раптом усвідом
люємо: ми вже не ті. Цей останній шкільний дзві
нок — він ніби віддаляє нас від самих себе, змушує

лг ..

ПУСК ПЕРШОЇ
ЧЕР
НІ КРИВОРІЗЬКОГО ПРY|4O - ЗБАГАЧУВАЛЬ

НОГО КОМБІНАТУ ОКИС
ЛЕНИХ РУД ПЕРЕНЕСЕ
НО... ПРИЧИН КІЛЬКА, І
ВІДМОВА ОКРЕМИХ КРА
ЇН — УЧАСНИЦЬ БУДІВ
НИЦТВА ВІД УЗЯТИХ НА
СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
—
ЛИШЕ ОДНА
З БАГА
ТЬОХ.
«НАДІЇ І МАРЕ
ВА». ВИЇЗНА РЕДАКЦІЯ
«МОЛОДОГО
КОМУНА
РА» ТА ДНІПРОПЕТРОВ
СЬКОЇ МОЛОДІЖКИ «ПРА
ПОР ЮНОСТІ» —

глянути на себе
_ _______
,........
„ столі лежать зошити мазбоку.
«На
лі, дітвора щебече золота...« . Так, літа шкільні пролетіли, як ті пісенні журавлі, І вже для когось — пер
ший дзвоник, а для нас
останній:
шій: «Назвемо місто
це Прощальноградом.
І все ж — усміхнімося. Ос-

ОПЕРАЦІЯ
«ПІВДЕН
НИЙ БУГ» У ФОКУСІ
УВАГИ МОЛОДІЖКИ. СТО
РІНКА
«ЕКОЛОГІЯ»:
«БЛИСКАВКА»
ШТАБУ
ОПЕРАЦІЇ, АНАЛІЗ СПРАВ
НА МІСЦЯХ.

ЯКА ВАША РЕАКЦІЄ
НА ФРАЗУ
СПІВБЕСІД
НИКА: «ЗНАЄШ, ТАКИЙ
НАСТРІЙ... МАБУТЬ, Я
ЛЮДИНУ ВБ’Ю...»?
РИ
ТОРИЧНЕ ПИТАННЯ? ДЕ
ХТО, ОДНАК, ЛАДЕН ПО
СМІХНУТИСЯ І ТИМ МИ
МОВОЛІ БЛАГОСЛОВИТИ...
-«СВІТЛОВОДСЬНА ВЕС
НА З ПОГЛЯДУ НЕОРО
МАНТИЧНОЇ ЛЮДИНИ» —

танній дзвінок — він же й перший. Для нас — ви
пускників Кіровоградської десятирічки № 18 — уже
дорослих...

Фотомонтаж В. ГРИБА.

«ПОМСТА».
РОЗДУМИ
ПІСЛЯ СУДУ -

І---- ’J

стор.

«МУЖАЙ, ПРЕКРАСНА
НАША
МОВО,
СЕРЕД
ПРЕКРАСНИХ
БРАТНІХ
МОВ». ШКІЛЬНІ ТВОРИ
НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ —

ЩО ТАКЕ
ЗАМІЖЖЯ
ДЛЯ ЖІНКИ? ЩАСТЯ ТАК ХОЧЕТЬСЯ ДУМАТИ
ДІВЧАТАМ, ІНАКШЕ ЧО
ГО Б ТАК СПІШИЛИ НА
ДІТИ ФАТУ. ТА МИНАЄ
ПЕВНИЙ
ЧАС
ПІСЛЯ
ЗАГСУ, І ЖИТТЯ ДЛЯ
ЖІНКИ ЧАСОМ ПЕРЕТВО
РЮЄТЬСЯ В ЛАНЦЮЖОК
ОДНОМАНІТНИХ
ВИ
СНАЖЛИВИХ БУДНІВ. ЧО
ЛОВІКОВІ ЛЕГШЕ. ПРИ
КИНУЛАСЯ СОННОЮ» —
10 стор

«Молодий комунари

28 травня 1988 в.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про Пленум Центрального Комітету
• ••
Комуністичної партії Радянського Союзу
23 травня 1983 року відбувся черговий
Пленум Центрального Комітету КПРС.
Пленум розглянув питання «Про проект
тез ЦК КПРС до XIX Всесоюзної партійної
конференції». В цьому питанні виступив
Генеральний секретар ЦК КПРС М. С.
ГОРБАЧОВ,
На Пленумі виступили: тт. В. П. ДЕМИ
ДЕНКО — перший секретар Кустанайсько-

го обкому Компартії Казахстану, А- м.
ГЕРАСИМОВ — перший секретар Ленін
градського міськ. эму КПРС, Г. Г. ВЕДЕР
НИКОВ — заступник Голови Ради Міністрів
СРСР, В. К. МЄСЯЦ — перший секретар
Московського обкому КПРС, Б. 8. ГОСТ€В — міністр фінансів СРСР, П. В. ПО
ПОВ — перший секретар Алтайського
крамному КПРС, Г, 8. РЕВЕНКО — перший

МУРА8ЙОВ — перший секрег
шевського обкому КПРС, в °
ДіН — перший заступник 3“Л
рй’.рмгрі».«.«"™ »6»»“’ “‘’‘'ц/рр,'
Міжнародним відділом ця киргЧч
СОНГЛЙЛЛ - '",Р“^пг’уНОВ- їі«« ПР«'
КОЛБІН — перший секретар ц/,
тії Казахстану, А. П. НОЧОВЩи'
ший секретар Одеського о6'
їївї«я£; партії України.
Із заключним словом виступ., .
перший секретар Львівського обкому
ний секретар ЦК КДРС М. с 'г0Ь
Пленум прийняв в обговорен •
компартії України, Є. П. веліхо. танні постанову, яка пубпіку{ІЬся
<
президент Академії наук СРСР, „„мпаотії
На Пленумі розглянуто орган”*
КОЛОВ — перший секретар ЦК Компарт
питання. Пленум перевів з «Л**
Білорусії, Г. М. КОРНІЄНКО - першим
члени
ЦК КПРС 3. В. КАРПОВА
заступник завідуючого Міжнародним від
го секретаря правління Спілки п’**
ділом ЦК КПРС, Д. І. ПАТІАШВІЛІ — пер
ший секретар ЦК Компартії Грузи, В. А. ників СРСР.
На цьому Пленум ЦК КПРС
ІЗАШКО—-перший секретар Дніпропетров
свою роботу.
ського обкому Компартії України, С.

В обкомі ЛКСМ України
Бюро обкому комсомолу

На сесії Верховної Рад и СРСР
24 травня в Москві у Ве
ликому Кремлівському Па
лаці почала роботу дев’ята
сесія Верховної Ради СРСР
одинадцятого
скликання.
О 10 годині ранку відкри
лося спільне засідання Ра
ди Союзу і Ради Націо
нальностей.
А плод и смен т а м и з у стріл и
депутати і гості товаришів
Горбачова М. С., Воротни
кова В. 1., Громико А. А.,
Зайкова Л. М., Лигачова
Є. К., Никонова В. П., Риж
кова М. 1., Слюиькова М. М.,
Соломенцева Л\. С., Чебрикоза В. Лк, Шеварднадзе
Е. А., Щербицького В. В.,
Яковлева О. М„ Демічева
П» Н., Долгих В. І., Маслю
кова К). Д., Разумовського
Г. П., Соловйова Ю. П., Таліізіна М. В., Язова Д. Т.,
Бакланова О. Д., Бірюкову
О. П., Добриніна А. Ф.,
Лукьянова А. 8., Медведева
В. А., Каппоноза 2. В.
До порядку денного сесії
включені питання про зміни
у складі Президії Верховної
Ради СРСР; про проект За
кону СРСР про коопера
цію в СРСР; про роботу ра
дянських і господарських
органів по забезпеченню
виконання- програми жит
лового і культурно-побуто
вого будівництва у світлі
рішень XXVII з’їзду КПРС;
про діяльність Верховного
Суду СРСР; про затверд
ження Указів Президії Вер
ховної Ради СРСР.
У першому питанні по
рядку денного виступив
член Політбюро ЦК КПРС,
секретар ЦК КПРС депутат
К. Лигачов. Депутати
затвердили зміни у складі
Президії Верховної Ради
СРСР.
З доповіддю про проект
Закону СРСР про коопера
цію в СРСР виступив член
Політбюро ЦК КПРС, Го
лова Ради Міністрів СРСР
депутат М. 3. Рижков.
25 травня на сесії Вер
ховної Ради СРСР заверши
лось обговорення проекту
Закону СРСР про коопера
цію в СРСР, яке проходило
на роздільних засіданнях
Ради Союзу і Ради Націо
нальностей. Депутатів, було
повідомлено про результати
обговорення проекту Зако
ну в постійних комісіях па
лат, про зміни і доповнення,
які, на думку комісії, слід
внести в проект.
У співдоповіді
постій
них комісій палат,
ви
ступах депутатів відзна
чалось, що серцевина За
кону — господарський ме
ханізм кооперації увібрав
у себе історичний досвід
кооперативного руху, все
краще, що було нагромад
жена в перші роки Радян
ської влади, все передове з
практичної роботи нових
кооперативів у сферах ви
робництва і послуг. У про
екті відображена система
економічних підойм і сти
мулів, націлена на ство
рення сприятливих умов
діяльності кооперативів.

Кооперація,
підкреслю
вали депутати, повинна ста
ти справжньою
школою
соціалістичного самовряду
вання, звільнення колектив
ної праці від бюрократич
них перекручень та адмі
ністративного гніту.
Очолити розвиток коопе
ративного сектора економі
ки, перетворити його в мо
гутній засіб соціалістичного
будівництва покликані міс
цеві Ради народних депу
татів. Саме вони, повною
мірою використовуючи свої
права і можливості, зобо
в’язані надати кооперації
справді масового характе
ру, подавати дійову допо
могу кооперативам, надійно
відстоювати їхні права і
законні інтереси, всемірно
поширювати досвід кращих
кооператорів.
26 травня, у Великому
Кремлівському Палаці про
довжила роботу
дев’ята
сесія Верховної Ради СРСР
одинадцятого скликання.
На роздільних засіданнях
палат завершились дебати в
питанні про роботу радян
ських і господарських ор
ганів по забезпеченню вико
нання програми житлового
і культурно-побутового бу
дівництва у світлі рішень
XXVII з’їзду КПРС.
Напередодні
відбулось
друге спільне засідання Ра
ди Союзу і Ради Національ
ностей.
На початку засідання де
путатам було повідомлено,
що на роздільних засідан
нях палат закінчено обгово
рення проекту Закону про
кооперацію в СРСР. У ході
дебатів було запропонова
но поправки до проекту За
кону про кооперацію. По
стійним
комісіям доруче
но розглянути ці пропози
ції. У зв’язку з тим, що ко
місії ще продовжують ро
боту, було прийнято про
позицію приступати до роз
гляду наступного питання
порядку денного сесії, а рі
шення щодо проекту За
кону
про кооперацію в
СРСР прийняти після закін
чення роботи постійних ко
місій.

На спільному засіданні з
доповіддю про роботу ра
дянських і господарських
органів по забезпеченню ви
конання програми житлово
го і культурно-побутового
будівництва у світлі рішень
XXVII з’їзду КПРС висту
пив заступник Голови Ради
Міністрів СРСР. Голова
Держоуду СРСР депутат
Баталій 10. П.
Було заслухано також
співдоповідь постійних комі
сій палат у цьому питанні.
О 15 годині відкрилося
третє спільне засідання Ра
ди Союзу і Ради Національ
ностей.

Оплесками зустріли де
путати і гості товаришів

Горбачова М. С., Воротни
кова В. І., Громико А. А.,
Зайкова Л. М., Лигачова
Є. К.. Никонова В. П„ Риж
кова М. І., Соломенцева
М. С., Чебрикова В. М.,
Шеварднадзе Е. А., Щер
бицького В. В., Яковлева
О. М., Демічева П. ГЕ, Дол
гих В. І., Маслюкова И). Д.,
Разумовського Г. П„ Со
ловйова Ю. П., Тализіна
М. В., Язова А. Т., Бакла
нова О. Д„ Бірюкову О. П.,
Добриніна А. Ф., Лук'янова
А. І., Медведева В. А., Ка
питонова І. В.

Прийнято постанову Вер
ховної Ради СРСР про ро
боту радянських і господар
ських органів по забезпе
ченню виконання програми
житлового і культурно-по
бутового будівництва в світ
лі рішень XXVII з’їзду
КГ1РС
Депутати прийняли За
кон СРСР про кооперацію в
СРСР — з урахуванням
змін і доповнень, викладе
них у висновку постійних
комісій палат, і пропозицій
депутатів, висловлених на
сесії.
Прийнято також постано
ву Верховної Ради СРСР
про порядок введення в
дію цього Закону.

розглянуло питання

внесок

редакції

«Про
газети

«Молодий комунар» а пе

ребудову роботи

обласної

комсомольської

організа

ції».
Бюро відзначило, що в
період
після
XX
з’їзду
ВЛКСМ в газеті відбулися
суттєві зміни. З 1 січня ц. р.
обласна молодіжна
вихо
дить тижневиком, що від
крило можливість для твор
чого пошуку
журналістів.
Поліпшився зміст публіка
цій, змінилося на
краще
оформлення газети. Тижне

вик гостро ставить питання
ідейного загартування
мо
лоді, морального вихован
ня. В ряді змістовних пуб
лікацій
газета
виступила
проти формалізму і заор
ганізованості в
діяльності
комсомольських
організа
цій.
Газета
активно
сприяє
інтернаціональному й пат
ріотичному вихованню мо
лоді. Творчою удачею жур
налістів став ряд матеріалів
«Своя мова — чужа?» з пи
тань
збереження
україн
ської національної культу
ри, рідної мови. Відзначе
но і публікації під рубри
кою «Право
на реабіліта
цію».

сторінках зацікавлену роз
мову з читачами про участь
молоді з реалізації курсу
на прискорення соціальноекономічного розвитку краї
ни, посилення режиму еко
номії і бережливості, зміц
ненню дисципліни і органі
зованості.

Відзначаючи
позитивні
зміни, які відбулися в
ді
яльності
редакції,
бюро
обкому комсомолу у прий
нятій постанові підкресли
ло, що газета поки що по
вільно перебудовується
у
світлі
вимог
сьогодення.
Тижневику все ж не виста
чає
гостроти
в питаннях,
які нині хвилюють молодь.
Слабо викорінюються з га
зетних
сторінок
штампи,
поверховість
у
ЗМІСТОВІ
публікацій.
Недостатньо
розробляється тема
ком
сомольського
життя.
Під
рубрикою «Комсомольська
планірка» мало публікацій,
які б на живих прикладах і
типових життєвих ситуаціях
вчили комсомольських ак
тивістів краще вести спра
ву. Поверхово
розкриває
ться стиль роботи міськко
мів, райкомів комсомолу.
Життя
учнівської
і сту
дентської молоді тижневик
висвітлює в основному
в
сторінці «До сімнадцяти і
старші». Однак аналіз по
казує, що більшість мате
ріалів не несуть
гостроти,
полемічності, вузька
їхня
географія. А публікації про
діяльність СПТУ часто но
сять рекламний характер.

статті, нариси, ?>...
ще не на висо’
публікацій тижнези^

Бюро
обкому
зобов'язало редаиці/ '
зети
ліквідувати
недоліки, вжити
спрямованих на г:?
реалізацію вимс:
з’їзду
КПРС, XX /
ВЛКСМ і XXV з'їзду
України. Редколег;
лодого комунара-. .
мендовано
забе-якісне вдосконалень
папістської роботи
стання ідейного рівні
вості виступів
ТИН?.
Особливу увагу эд ,
на проблеми виса •
газеті
комсомоли
життя.
Рекомендоваї^^-: .
ти планування ^роб-зЛ
ділів «МК». Ввести
тику спільне перелв і
планування робот»«
газети і обкому кеші.
лу. Треба внести и.у.«
ви в плани тижнеям!!.«
тою кращого
висг :
на його сторінка^
товки комсомольцю
лоді області до XIX
союзної
парткон^еж»
і 70-річчя ВЛКСА^
МІСЬККОМИ
( 13г
комсомолу зобов яадй*
стінно дбати про лиж*
ня дієвості виступ»Я*-“
НОЇ
МОЛОДІЖНО: Й»
своєчасно і об’єьгмді».’1-*
гувати на критичу В**
лемні виступи вида*’
Бюро
обкому £ 7

Потім із звітом про ді
яльність Верховного Суду
СРСР виступив його голова
розглянуло ряд
депутат Теребилов В. І. Він
«Молодий комунар» під
Бідна ще жанрова
па
тань внутріспілкова
повідомив про різні сторо рубрикою
«Перебудова: літра видання. Рідко в га
ни роботи Верховного Су твоя позиція» веде на своїх зеті а являються передові тя обласної комсомк»-організації.
ду — розгляд справ як су
ду першої інстанції, про за
ходи зміцнення законності,
АНОНС
розгляд скарг, роз’яснення
ЩИРО ДЯКУЄМО!
щодо правильного і однако
вого застосування діючого
Кіровоградський обком
Полейко (с НІ
В день
законодавства,
участь у
ЛКСМУ, міський
клуб
Голованівсьь.я Г
створенні правової бази
прикордонника
воїнів - інтернаціоналіс
ну), О. В. З
пової економічної реформи.
тів, редакція «Молодого
ровоград). І
Кіровоградський місь
Верховний Суд візьме ак
комунара» щиро дякує
кий комітет комсомолу
(емт Онуфрії
тивну участь у підготовці
всім, хто відгукнувся й
Дерев’янко
запрошує воїнів запясу
пропозицій щодо дальшої
перерахував кошти
на
всіх ПОКОЛІНЬ, ЯКІ про
A.
М.
Л
перебудови роботи судів,
спорудження
пам’ятни
ходили службу в при
(с. Єлизаветг
підвищення ролі і якості
ка воїнам-інтернаціонасандрівського
кордонних військах, на
правосуддя.
лістам усіх поколінь ь
свято Дня прикордон
І. Г. Заїкін І
обласному центрі. Це —
ника, яке відбудеться
КомпаніївсьіаггГ’
Після обговорення Вер
сьогодні.
олександрійський
клуб
B. Я. Гасле-к-А Г
ховна Рада прийняла по
«Час і люди», кірово
В програмі свята:
станову на Звіт про діяль
градівка
16.00—17.00. Збір на
градський ОСКТБ «Акус
ність
Верховного
Суду
го районуї 5 ’• Aif,
площі імені с. М. Кірова
тика», клуб воїнів-інтерСРСР.
та
П.
"Ча,
й покладання квітів* до
націоналістів
КІСМу
(м. Гай8ороаі)«
Верховна Рада задоволь
пам’ятника С. М. Кірову.
У'їнів СШ № 17, науковоКорніець
(Ч
нила прохання
депутата
17.00—18,00. Мітинг й
дослідне відділення, С. Ф.
ський районі
Рекункова О. М. про увіль
покладання
квітів до
нення його від обов’язків
пам ятника воїнові-переГенерального
прокурора
можцю
біля Будинку
СРСР у зв’язку з виходом
офіцерів.
J
на пенсію за станом здо
18.00 23.00.
Покла
ров’я. Прийнято постанову
дання квітів до пам’ятминулому номері «Молодого К0М.
про призначення Генераль
ник?
?• Леніну в пар
лікацп «Епізоди з натури» говорилося,
ним
прокурором
СРСР
ку його імені. Військовототеці ОКЗД Долннського райкому
Сухарева О. Я.
спортивне театралізова
карточок із позначкою «проституції',
не свято: виступи ВІД та
На доповідь секретаря
статті пояснювалося, що це занадто Г
рок-груп,
клубу
самодіПрезидії Верховної
Ради
ричини затримки дівчат — настнрл
-яльної пісні, показові
СРСР Т. М. Ментешашвілі
ня до іноземців і неділові контакти.
виступи ДТСААФу, зма
депутати затвердили Укази
С-ред прізвищ дівчат, затриманні "“і
гання із стрільби й вій
Президії Верховної Ради
згаданих в публікації, є й Оксана
СРСР і прийняли відповід
ськово-прикладних видів
спРавДІ один раз затримали
'
ні закони і постанови.
спорту, демонстрація ху
теРиторії проживання
дожніх і мультиплікацій
Ц'ал'спв. Тоді ж її прізвище, за ярмі*?!'*
На цьому сесія Верховної
них фільмів, продай: ху
Ради СРСР завершила ро
райвідділу міліції та ОКЗД, внесли ьА
дожньої
літератури,
спор

боту.
писом «неділові контакти». Був
тивного інвентаря.
випадок, коли її затримали біля
Кіровоградський
(ТАРС).
спеціалістів, через те, що
МК ЛКСМУ.
там без перепустки.

“Молодий комунар»
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№ Звечора

цей павіПь.
иончик стає осеред«ом культури і відпо.
'«•«У ДЛЯ будівельників
риЕорі3ького гірничозбагачувального комбі3й‘У °КИСЛЄНИХ руд, що
мешкають у «вагонному
утечку»:
грають
у
більярд І настільний тежи’ сП’А час тРансляції
футбольного матчу бо
лільники займають міс
ця перед телевізором, а
*ТО ТИХО шелестить в
кУтку підшивками газет...

Але Двічі на тиждень
павільйон «змінює обличчрэ) — Стає
місцем
напрг у ?них дискусій та
суперечок — двічі на
тиждень тут проводяться
оперативки, на яких роз
глядаються різноманітні
проблеми — від, так би
мовити, глобальних, до
ТАКИХ, коли ведучий, не
втримавшись, говорить:
— Значить так: сідай
те втрьох до машини і
на місце, там же й
вирішуйте, як прокласти,
нарешті, цей кабель.
Те, що будівництво
КГЗКОРу наштовхнуло*
ся на численні трудно
щі, вже давно не секрет,
як і те, що пуск пер
шої його черги довело
ся відкласти на 1992-й
рік. Проблеми, які ЕИникли у зв’язку відмови
деяких з іноземних парт
нерів — країн РЕВ —
від попередньо домов
лених бсягів робіт, ду
же її.
Іко зав’язалися
в єдиний тугий клубок.
І варто побувати на опе
ративці, щоб перекона
тись — розрубати клу
бок в один момент —
суцільна утопія. Висту
паючі по черзі вислов
лювали один
одному
претензії (і справедливі,
до речі), «генеральний
штаб», що розмістився
за столиком на сцені
павільйону,
напружено
шуиавм - виходи зі скрут
них СХЬНОВИЩ і коли один
з нас висловив думку:
«Може, поговоримо з
представниками «штабу»,
то інший відповів:
— Навряд чи почуємо
щось нове, для нас ці
нове...
Запитувати
заклопо
таних господарників про
роль комсрмолу у вирі
шенні цього, клубка бо
лючих проблем, було й
справді, як би точніше
висловитись,., несерйоз
но. а будова між тим—
ударна комсомольська...
$ * *
Бригада Миколи Молнера складалася в ос
новному з молодих ро
бітників.
Говоримо в
минулому часі, тому, що
за кілька останніх міся
ців бригада з 13 чоловік
укоротилася до шести.
Зара~ хлопці споруджують' Мазутно-насосну
станцію. Це сьогодні, а
місяців два тому колек
тив практично був взага
лі без роботи, точніше—
без постійного об єкту.
Звичайно, не тільки це
сіело причиною того, що
робітники йшли з брига-

ди.

Ми ж перейшли на
^розрахунок, - гово
рить монтажник Юрій
Блександрович Параний
а значить повинбрат« підряд і самі
доводити об’єкт до кін"я Крім того, присту*
присту.
плючи ДО роботи, ми на. ь не знаємо скільки
цей об'єкт коштує,, не
знаємо, скільки зароби
мо, одним словом, пра
цюємо навпомацки. Який
це госпрозрахунок?
виярЖося, ні ця, ні
ІнШ’ бригади управління,
з якими нам довелося
розмовляти, не уклада
ли навіть госпрозрахун
ковий договір з адмі
ністрацією.

— Та ви що, хлопці,
який договір! — збенте
жено сказав виконроб
робітникам
однієї
з
бригад, — я ж не зможу
вас своєчасно нічим за
безпечити — ні бетоном,
ні арматурою.
8 він ніскільки не кри
вив душею. Та ж сама
бригада Молнара, ви
йшовши в суботу на ро
боту, отримала 3 кубо
метри бетону, а могла б
прийняти п’ятнадцять, то
ді ж і закінчити роботу.
Насправді — розібрали
опалубку лише у вівто
рок вранці.

Так, постачання — бо
люче питання. Цілі ко
лективи простоюють, в
точніше: грають хто в
що — нарди, карти» А за
нарди грошей не пла
тять.,.

— А ще ж і за квар
тиру платити треба, —
говорить монтажник Гри
горій
ГІожарний, — 25
карбованців у місяць від
дай. Скільки за квітень
заробив? Мінус 27 кар
бованців.
— Так, управління по
трапило в скрутне ста
новище, довелося брати
гроші в борг у тресту,—
говорить
начальник
«Промбуду-3» В. О. Кузьмичов, — обіцяли в тре
тьому кварталі віддати...
А люди йдуть з управ
ління. В бригаді В. І.
Мірошника з 26 чоловік
залишилось тринадцять.
Причини вже відомі...
— Порядку немає, спо
чатку робимо, потім пе
реробляємо, яка ж це
ударна будова! — дода
ють робітники. — От в
чехів і німців, ви б гля
нули,
яка організація
праці.

Колись, ще на самому
початку,
«Промбуд-3»
тресту
«Криворіжаглобуд» задумувалось
як
управління
по будів
ництву з радянської сто
рони. Згодом же, коли
фронт робіт для наших
будівельників неперед
бачено різко зріс, сло
ва помінялися
місця
ми — управління по бу
дівництву перетворило
ся в рядове будівельне
управління, і тепер тут
разом з ним працюють
представники
кількох
криворізьких трестів і
об єднань.
Але проблеми, які існу
ють
в
«Промбуді-3»,
«старожилі» будови, є
найболючішими.
Тому
зрозуміло, що робітни
ки бригади
Молнара,
«втомившись» від постій
ного долання
трудно
щів, вирішили написати
листа в «Прожектор пе
ребудови» з терміновим
проханням
допомогти,
навести порядок.
Крім того, є ще одна
причина різкого зростан
ня плинності кадрів: різ
ке звуження перспектив
на отримання житла. Ба
гато хто з тих, кому ми
задавали питання — «що
привело
на
будову?»,
говорили відверто: «мож
ливість отримати
жит№0». А можливість ця ос-

таннім часом стала проб
лематичною: ь «малосімейці», яку незабаром
здадуть, вирішили тіль
ки один під’їзд віддати
сімейним, а решту два—
під гуртожиток. До то
го ж і здати її могли б
ще минулої осені, але
завадила відсутність сто
лярних матеріалів. Дру
гу «малосімейну»
пла
нують здати до кінця
цього року. А поки що
самі будівельники, що її
будують і працюють за
вахтовим методом, меш
кають в долинському го
телі — одна кімната на

п’ятьох, якщо вода є, то
можна зранку і вмитись,
зручності надворі...

Але все ж таки мало
сімейне — це річ тимча
сова, а от перспектива
отримати квартиру — до
1992 року тільки чехо
словацькі будівельники
здадуть півтори
тисячі
квартир, — поки що за
лишається надійною.
Стривайте, ми часом
не захопилися? Все про
житло, зручності, а як
же бути з ентузіазмом,
якого перш за все тре
ба очікувати на комсо
мольській ударній?
— Моєї присутності
не відчувається, — ска
зала якось
журналісту
Олена Лигвинова, котра,
як
виявилося,
давно
мріяла
працювати на
КГЗКОРі, з того момен
ту, коли вперше почула
про ударну комсомоль
ську будову.
І в чому вона не поми
лилася точно — так це
стосовно труднощів, які
довелось переборювати.
Справа тільки в тому,
що якраз долати ці труд
нощі виявилося напро
чуд важко (а іноді зда
валось — і неможливо).
Швидше всього,
са/ле
через цю безпомічність
і прийшла Олена до
висновку, що її присут
ності — активної, до ре
чі, комсомолки — на
ударній будові не відчу
вається. Щоправда, тро
хи згодом вона очоли
ла комсомольський пост
якості. А ще пізніше —
пішла з будови... Як нам
сказали,
«захлинулись»
комсомольці в потоці
проблем.
Костянтин Коваль, на
чальник штабу «Комсо
мольського
прожекто
ра» на будові, теж був у
настрої, далекому від
оптимістичного:
— Перший випуск «КП»
наробив галасу — навіть
хтось не витримав, зі
рвав випуск, вивішений в
їдальні. А потім...
За
раз на засідання штабу
приходять з восьми чо
ловік не більше двох.
Навіть представники то
го ж «Промбуду-3», які
на першому засіданні
штабу наприкінці
ми
нулого року вітали мож
ливість
з
допомогою
«КП» вирішувати, нареш
ті, свої проблеми, біль
ше вже не з’явилися.
Думається, що ця не
віра у власні сили з’яв
ляється після розрізне-

них, поодиноких спроб
якось вплинути на
хід
будівництва саме тому,
що
вони
розрізнені.
Але ж є на будові штаб
ЦК ЛКСМ України, кот
рий повинен організову
вати і координувати цю
роботу?
Тут необхідно сказа
ти, що одним з найбіль
ших досягнень штабу і
його начальника В. ЗІнченка є відмінно нала
годжена інтернаціональ
на робота: спільні захо
ди радянських, чехосло
вацьких і німецьких бу
дівельників — «Вахти ми-

ру», концерти, естафетні
прсбіги — стають хоро
шою традицією.
Зараз,
як сказав Віктор, в його
роботі намічається пере
лом — дають посаду за
ступника
з інтернаціо
нальної роботи і в ньо
го «розв'язуються» руки
для суто виробничих пи
тань.

Але в тому-то й спра
ва, що штаб складається
не з одного Зінченка, а
в початковому варіанті
складався з 38 чоловік.
Щоправда, і в стені він
залишився початковому.
Входить до нього, на
приклад, рада секрета
рів комітетів комсомолу
організацій, що беруть
учас іь
у
будівництві
КГЗКОРу, котра фактич
но
працювала всього
півроку після свого ство
рення. А кількість різно
манітних
неузгоджень
між трестами і об’єднан
нями за цей час, різко
зросла. І тому хочеться
запитати секретарів ком
сомольських
організа
цій «Криворіжзалізобетон», «Кривбасбудіндустрія», колективи яких
якраз найбільше і підво
дять будівельників у по
стачанні необхідними ма
теріалами: як же нама
галися вони допомогти
у вирішенні цієї найбо
лючішої проблеми? Пи
тання досить риторичне,
толлу, що комсомольські
ватажки названих орга
нізацій в цьому році на
будові ще не з’являли
ся, як, до речі, і секре
тар комітету комсомолу
відділу робітничого по
стачання «Кривбасбуду»,
посланці якого обслуго
вують б їдальнях буді
вельників. | першим, і
другим було б що ска
зати...
А ще входить до шта
бу і координаційна рада,
серед її представників-1
члени Кіровоградського
» Дніпропетровського об
комів ЛКСМУ, як хтось
влучно пожартував _
рада почесних представ
ників.. бо вона так і не
запрацЮвала Між тим,
Обом Обкомам
комсо
молу по силах взяти на
себе е певній мірі вирі
шення проблеми, що За
грожує стати затяжною—
ДВі області ніяк не мо
жуть домовитися з багатьсх принципових питань.

— А пони що, _ квже
Зінченко, __ з обкомів
■ З являються здебільше-

ГО ТОДІ, коли супровод
жують якусь КОМІСІЮ.
Згодьтесь,
ЩО таке
«парадне» шефство над
будовою важко назвати
шефством. Хоча так, зви
чайно, легше, ніж орга
нізовувати роботу
посправжньому, щоб ком
сомольці ударної не за
лишалися сам не сам 9
численними
трудноща
ми. А от конкретні кро
ки поки що мізерні. Кі
ровоградський
обком
комсомолу вже затвер
див план спільних захо
дів, в Дніпропетровську
ж і до цього ДІЛО не ді-

йшло. Не помічають ши
рокого поля для своє?
діяльності і обласні «Ком
сомольські прожектори»,.

ф Де ті, на і
тиждень паві
льйон ««змінює
обличчя».
ф Перейшли
на госпрозра
хунок, а працю
ють навпомац
ки.
ф Заробіток
за квітень —мінус 27 карбсЕанців®

© У «Ксмсомольс ь к о г о
прожект о р а»
перегоріла ба
тарейка.
Ф Рада тт©
чесних
пред
ставників І <«Гё«в-

радне»
ство.

На стопі у Зінчениа по
мітне стосин нових блан
ків з великим написом:
«Ударній будові — зе
лену
вулицю».
Віктор
пояснив, що за допомогою цю> нар вдів мамічають вплинути на ви
робничників,
кап аг о дмти своєчасне постачання
матеріалів.
Думається,
що над цим закликом
повинні замислитись не
тільки виробничники, а й
секретарі комітетів ком
сомолу.

Виїзна
редакція
«Молодого кому
нара» та «Прапора
юності».
м. Долинська.

«Молодий комунари

28 травня 1988 року
....... .

...І солідний
о
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«БЛИСКАВКА» ШТАБУ в=3“'“~"=

Сьогоднішній випуск «Екології» присвячений 8
основному обласному центрові та його околицям.
Комсомольська екологічна операція тут, до речі,
не знайшла підтримки ні в КІРОВОГРАДСЬКОМУ
міськкомі, ні в КІРОВОГРАДСЬКОМУ райкомі

її!
2
ОЛИ їдеш окружною дорогою Кіровограда,
>
мимоволі звертаєш увагу на дао-та трипо
верхові житлові будинки вздовж балки-струмка Е
3°
біля с. Соколівки. Мешкає в них не багато не ма

ЛКСМ України. Так само ніяк ке прореагували
на операцію ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИИ, НОВГОРОДКІВСЬКИЙ, НОВОУКРАЇНСЬКИЙ, УСТИМІНСЬКИЙ райкоми комсомолу. Тому ми звертаемося ще раз до ентузіастів природоохоронної

ло — близько 600 чоловік. Здалеку будинки
мають ошатний вигляд. А от зблизька... І, як це
не прикро, мешканці будинків не поспішають
навести довкола своїх жител хоч якийсь порядок:
займають, так би мовити, «нейтралітет». Чи ж до
лиця він їм, особливо молоді й комсомольцям,
хоч і не все від них залежить? Втім, звернімося
до суті справи.

справи у цих районах підтримати операцію, незва
жаючи хна те, іцо ватажки їхніх комсомольських

К

гобака почала завдавати відчутної шкоди мисливсько- <в
м« господарству, знищуючи гшздов я диких качок *>.
лисок Фазанів, куропаток, перепел.в, поідаючи ЇХні
Хя Ондатри нерідко поїдають овочі, пошкоджую,,
теблі ставків та меліоративні дамби, де будуЮть
свої нори; знищують раків та двостулкових МО,1ІОС.
К?в збіднюючи тим самим біоценоз (прим.ром, там
де немає молюсків, зникає і гірчак). Ондатри (ако<
ктотно вплинули на флору водойм (вони буду(йті.
свої хатки з річкових рослин).
Ч До Червоної книги СРСР з числа тих, що ростуть
я басейні Південного Бугу, занесено кілька рослинендеміків: тюльпан бузький, який росте на степов«
схилах, відшаруваннях вапняків у низинах ще, річ,„
(зустрічається він тільки тут),; меніїїгія бузька, ГВДз.

И'сліл сказати, що після другого туру особливих змін

організацій не проявили ніякого інтересу до важ
ливої для всіх (і особливо для молоді, якій
Жвтра господарювати на землі) справи.

у групі лідерів не сталося. Шайси на перемогу збері-

УВАГА, КОНКУРІ

1 «ПІВДЕННИЙ БУГ»

Зода з ці цілком сучасні будинки з централізо

ваним водопостачанням та каналізацією надхо
дить із свердловини, розташованої неподалік. А

У СВІТ ЗВІРИНИ Й 'ЗЕЛА

куди дівається після використання) Виявляється,
проектувальники передбачили очищення води, в
?ому числі біологічне, з перекачуванням стоків

на

поля-відстійники, збудовані віддалік.

«Спасибі за цікаві запитання вікторини, — так по
чали свого листа учасники конкурсу із Ульяновської
СШ № 2, які є нині серед лідерів. — На перше з них
відповідь одразу ж дав учень 7-А класу Руслан Гри-

Прав

да, є тут одне велике «але».

На сьогодні так званий септик, що є важливою
ланкою в системі очистки, зруйнувався, каналі
зація теж, тому побутові відходи стікають прямо
в балку. І вигляд, і запах їхні не надто приємні...
А ось і зачинена насосна станція, яка має об
слуговувати систему очистки. Вона оточена дво
метровими вимоїнами, через які неочищена вода
та бруд стікають в балку (але тепер вже зовсім
близько від свердловини, звідки беруть чисту
воду).
Будинки належать будівельним
організаціям
Кіровограда, на баланс місцевої сільської чи ра
йонної Ради їх не передають. А виконком райра
ди, не почуваючи себе господарем, нічого не мо
же зробити для вирішення проблеми.

горшцук»... Чимало правильних відповідей та запи
тань для останнього туру вікторини прислали й реш
та її учасників. Подаємо їх коротко.
1. Рибка, про яку запитували — гірчак, один Із
найменших за розміром представників родини коро
пових. Самка гірчака, в якої дозріла ікра, вводить
яйцеклад в один із сифонів двостулкового молюска й

відкладає ікру, а самець запліднює цю ікру. Якщо у
водоймі (або в акваріумі, бо рибка ця годиться і для
нього) молюсків не буде, то гірчак не розмножувати
меться. Молюски виконують функцію
природного
«інкубатора».
2. Несподіваний вплив на природу Кіровоградщини
справили два цінних пушних звірки —- енотовидна со
бака н ондатра, які швидко розмножилися. Загалом
вони непогано «вписалися» в біоценоз, однак не обі
йшлося і без непередбачених втрат. Так, енотовидна

Ще з лютому цього року екологічна обстанов
ок довкола будинків у Соколівці стала предметом
обговорення в постійній комісії з охорони при
роди й раціонального використання природних ресурсів при Кіровоградському
райвиконкомі.
Говорилося зокрема й про те, що очисні не
(працюють вже 8 років, і весь цей час райвикон
ком апелює до тих, кому належать будинки, та
все безрезультатно.

На запит інспекції з охорони природи керівни
ки облагробуду відповіли так: при будівництві ще
двох нових будинків буде зведено й очисні для
всього мікрорайону. Може й. так, та чи справді
це вихід? По-перше, коли ще ті будинки будува
тимуться, по-друге — не по-хазяйськи буде кину
ти напризволяще старі очисні, адже в них вкла
дено немалі кошти; тим часом фекалії спокійно
стікають в балку, де знаходиться водозабір... Ке
рівники організацій, яким належать будинки, не
реагують на рішення місцевої Ради народних де
путатів, на засідання комісії не з’являються. Ма
буть, варто через газету нагадати адміністраціям
облагробуду, «Кіроаоградбудіндустрії», Кірово
градської районної МПМК, що, крім них, біля бу
динків навести порядок нікому. Якщо цього не
станеться, то не виключено, між іншим, що від
згаданих будинків буде відключено воду. Та чи ж
це вихід?
Нині, коли по області розгортається рух за збе
реження природи, за охорону її багатств, майже
на околиці обласного центру, в Соколівці ніхто,
як кажуть, і вухом не веде, в тому числі й район-

на організація Українського товариства охорони
природи. Може, вважають, що у великомасштаб
ній операції «Південний Буг» думати про здоров'я
одного маленького струмка і людей, які живуть
на його березі, — недосить солідне заняття?
Але ж чи можна вирішитиекологічні проблеми
у великому регіоні, не вирішуючи їх в усіх його
великих і малих пунктах) Певно,
що ні...
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гають кілька учасників. Так що третій тур має бути
вирішальним. Подаємо ного запитання.
ЗАПИТАННЯ. ТРЕТЬОГО ТУРУ

1. Усім відома байка Леоніда Глібова про те.
«щуку кинули V річку»... А тим часом у прибережних
водах у тропіках водиться риба, яку, кинувши угли,
боку річку, справді можна втопити. Що це за риба?
(Автор запитання О. Безп ятюк з Устннівки).
2. Релінові рослини — що вони собою являють?
Назвіть релінові рослини, зафіксовані на території
Кіровоградщини (автори — хлопці та дівчата з еко
логічного патруля Ульяновської СШ «Тче 2).
З Доспіхи й шоломи середньовічних рицарів, каски
сучасних каскадерів і... дятел. Який зв’язок між ни
ми? (Автор — Ф. Капелюшний, який бере участь в
конкурсі разом із своїм сином Мишком).
Відновіді на запитання останнього туру просимо
надсилати не
пізніше 10 червня ц. р. за пошші
штемпелем.

ЖЮРІ КОНКУіРСУ-ВІКТОРИНИ.

• ©•©•••є»

Зелень,
квіти —
а як же
інакше?
Цей знімок можна бу
ло б назвати ідилічним,
якби не думка: чи ж май*
бутні діти цієї дівчинки,
появившись колись на
світ, побачать його та
ким же красивим і квіту
чим? Адже
екологічна
обстановка в області на
сьогодні є дуже напру
женою. Природа гостро
потребує допомоги. І це
не лише справа тих, «ко
му гроші платять», а всіх
нас. Не ми чекаємо ми
лості від природи — при
рода чекає її від нас...

Фото N5. ЛИТВИНОВА.
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можливість запобігти
за
брудненню
поверхневими
®
стоками і підтопленню під
М. ГАМОВ,
О
земними водами набереж
ної.
С. ПЕТРЕНКО.
*
Кіровоградський район.
**
Два роки тому в цент
ральній частині міста збу
о О 0 о 0 е « 00080000 0'
дована перша так би мови
ти черга набережної з бла
^ТЕЛІ обласною центру
пту чергу набережної
в гоустроєм прилеглої
терита його гості давненько
центральній частині
міста.
вже знають річку Інгул як Вода стала чистішою.
На
місце звалища сміття, побу багатьох промислових під
тових, промислових та бу приємствах збудовано очис
дівельних
відходів. Чого ні споруди,
впроваджено
тільки в ній, було, не поба систему багаторазового ви
чиш: спрацьовані
автомо користання вод. На деяких
більні шини, розбиті метале підприємствах втілюють без
На жаль,
ві ліжка, відра, консервні водні або маловодні техно
банки, хатнє сміття й ку логічні схеми, що призво торії.
Роботи по благо
хонні відходи... У неї збіга дить до скорочення
кіль устрою продовжуються і за
ли води
господарсько-фе кості стічних вод.
раз. Будівельникам з трес
кальної каналізації міста та
Починаючи 3 1978 року, ту «Кіровоградводбуд» тре
промислових підприємств.
проект благоустрою Інгулу ба закінчити
будівництво
Так було. Та й сьогодні втілюється в життя.
Було першого
ярусу
набереж
всяке буває. Пройдіть бе введено в дію нові
мости.
ної
руслових експлуата
регом річки в районі вулиць Будівельники БУ № 629 за
ційних берм. Назустріч одна
Пушкіна, Островського, Ка били залізобетонні шпунти
ховської, або берегом при для
закріплення
берегів, одній рухаються дві буді
токи Інгула — Біанки, і пе БУ № 2 «Гідроспецбуду»— вельні організації — ПМК
реконаєтеся в цьому. Та в наступному році закінчать № 140 і ПМК № 37. Плав
ро
все ж справа зрушила з прокладання всіх запроекто будівельно-монтажних
місця.
Розчищено
русло ваних
дренажно-зливових біт першого кварталу цього
річки, проведено скріплення колекторів вздовж річки по року перевиконано. Успіш
берегах, що дасть но ведуть роботи по
її берегів, споруджено пер- обох
про-

кладаншо дренажних колек
торів будівельники з БУ № 2
«Гідроспецбуду».
Вже півроку, як в цент
ральній частині міста було
введено в дію станцію аера
ції річкової води, що
дав

можливість збагачувати її
киснем, покращувати мікро
клімат в цьому районі, а з

Одночасно з роботами в
центральній частині
міста
планується розчистити рус
ло від центру міста до фабрііки «Хімчистка». Виконана
робота буде сприяти безаваріиномі’ проходженню
пс
повені... На Озерній Балці за
кінчується будівництво ре
гулюючого
ставка-копані,

Інгул змінює обличчя
участі комсомолу в цьому ніякої
підсвіченням у вечірні годи-

ня цей аератор, щ0 е куль.
турно-технічним елементом
приємно вписується в архі-’
тектурнпй ансамбль набе
режної.
В районі парку імені Кос
монавтів майже п’ять років
уже функціонує пляж. Бу
дівельники розширили
т«т
р-чку ДО 60 метрів, нам^
Пісок лівий берег покрили
залізобетонними
плитами
щоб не розмивався, а пра
вші зробили пологим.

який стане місцем сідпочннУ
любительської риболов
Лі жителів прилеглих
рорайоиів.
ЛНХ
М1КрОБОТИ по відродженню

ПАП 1 °3Д0РОВЛСННЮ
велися
б ше Іеякпх
би
керівний

річки
ак‘

зацііі краще Допом®^»’*Дівельникам. Особчи«кИ
то підводять автпп*

-і:

пром у» й «Кіровограда^
нерудпрому».
На берегах Інгулу РозТ1
шовано чимало парків,
рів. Взяти хоча
*
парки
імені
Космонавт*
імені О. С. Пушкіна, скв«?
імені Ленінського комсо**

лу. Але вони погано
рядковані. Тут могли бд
помогти комсомольці,
лярі, учні
профтехуч^**
студенти вузів. Не ВИС^'
тільки ініціатора. Нк*
міг стати міськком
молу, але він чомусь
чнть (незважаючи на?
в області проходить
мольська екшюгійнв
Дія).
У ЦІЙ роботі ЗМОГЛИ
ти участь колективи
мислових підприємств
та — виробничих
♦Червона
зірка»,
маїн», заводія
радіовнробй... Чн * ’
роздумуватимемо
взятися за справу?
І. «мен£
заступник
відділом комунальну

господарства
градського місь«зи,ївг
«ому.
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1 Якого кольору
смерть?
Замполіт Світловодського міськрайвідділу внутрішніх
справ Г. Ф. Федоренков сказав, що нещодавно тут ста
лося лихо. Від руки наркомана загинула людина.
18 квітня о 20 годині 8 хвилин в чергову частину Світ
ловодського РВВС надійшло повідомлення, що в цент
ральній районній лікарні міста помер громадянин Не
давній С. О., 1964 року народження, член ВЛКСМ, одру
жений, працював старшим пожежником СВПЧ-7. Смерть
настала від ножового поранення.
На місці злочину затриманий М. В. Хабчук, 1962 року
народження, безпартійний, одружений, раніше неодно
разово засуджений і звільнений з місць» позбавлення
волі.
Така преамбула цієї трагічної історії. Детально викла
дати її читачам, думаю, не варто, доки слідством не бу
де встановлено все до найменших подробиць. Мене в
даному випадку турбує ось що. Преса, інші засоби ін
формації останнім часом підняли голос проти неспра
ведливих дій, які чиняться слідчими органами, міліцією.
Заклики до милосердя щодо злочинців дехто підтри
мує, дехто — засуджує. До Хабчука виявили милосер
дя. 4 лютого 1988 року суд засудив його до трьох ро
ків позбавлення волі за наркоманію. Хабчук з вироком
не погодився і написав касаційну скаргу. Справу пере
глянули, знайшли хиби у її веденні, дії старшого оперуповноваженого М. І. Калича кваліфікували як непра
вомірні. Справа надійшла на дорозслідування, Хабчука
11 березня 1988 року звільнили. А 18 квітня від його
руки загинув молодший сержант пожежної частини
Сергій Недавній.
Не буду зараз ставити питання про те, чи мали право
звільняти Хабчука і наскільки серйозні порушення мали
місце з боку оперуповноваженого карного розшуку
М. Калича. Органи прокуратури оперують законами,
мсс ж сприйняття будується на емоціях. Однак усе зво
диться до того, що наркоманія в Світловодську — по
ширене зло.

2. Сюжети одного вечора
Надія Ковальова гостям не здивувалася, як видно,
приймати у своєму домі співробітників міліції їй не
вперше. Познайомилися.
Я вже знала, як склалося життя у Ковальової. Пияти
ка, крадіжки, дві судимості, правда, з відстрочкою ви
конання вироку. Зараз ніде не працює. Живе з п’яти
річною донькою невідомо на які кошти. Говориіь, бать
ки допомагають. І приятель. Чому не працює? Не може
влаштувати в дитячий садок Оленку.
Між іншим, свого часу М. Калич, як кажуть, усіма
правдами і неправдами допоміг Надії влаштуватися на
роботу. Нічого хорошого з того не вийшло. Загуляла.
— Надю, вам не хочеться жити по-людськи?
— Хочеться!
Говорить ніби щиро, зі сльозами на очах. Та повірити
в її щирість гя можу, бо вперше зустрілася з Ковальо
вою. Працівники міліції знають про неї інше. У занедба
ній квартирі Надії часто збираються підозрілі компанії
І далеко не завжди вона так широко й привітно відчи
няє двері співробітникам міліції.
Сюжет другий. В Олександра Прохорова були гості,
що відразу ж насторожило правоохоронців. Однак це
була зовсім не та компанія. Взагалі, Прохоров давно
покінчив зі своїм минулим. Та й не був він справжнім
наркоманом. Чому почав колотися? Можна сказати,
«задля спортивного інтересу». Цікаво було. Багато хто
починає з цікавості, а. потім...
— Олександре, а як поставилися на роботі до твого
«захоплення»?
— По-перше, дізналися про це через рік після того,
як я перестав колотися. Дивляться на мене як на зло
чинця. На зборах, коли голосували за моє покарання,
я відчував, що нікого моя доля не турбує. їм аби швид
ше закінчити. Я розумію, у людей свої справи, турбо
ти, але прикро вражає людська байдужість.
І, нарешті, сюжет третій — сповідь колишнього нар
комана зі стажем.

3. Де цей лимонний
Сінгапур?
— Тільки не називайте мене по імені, — попередив
він. — Нехай буду Колею чи Васею. У нічого з біогра
фії. Відразу зрозуміють, що це я.

Мені хотілося зіронізувати, мовляв, аи такий знаме
нитий у Світловодську?, та вчасно подумала, що Коля
чи Вася (хай буде так) має рацію. Вирахувати людину з
двома ув’язненнями на предмет наркоманії не так
важко. А він продовжував:
— Двічі я вже був над прірвою. Чому почав колоти
ся? Вбачав у цьому щось романтичне(І). На той час про
наркоманію у нас говорити заборонялося. Притони —
це десь у Сінгапурі чи що. Що вони можуть завестися
у Світловодську, ніхто такої думки не дозволяв собі.
А притони існували. Наркоманом я став запеклим. Дві
чі, як уже говорив, прірва дихала мені в обличчя. Двічі
мене рятувала... в’язниця.
Ви впевнені, що врятувала?
— Суб’єктивно — так. Але об’єктивно ніхто ні від
чого не застрахований. Знаєте, я зараз цікавлюся філо
софією. Переконаний, що коли людина сама не захоче
звільнитися від того, що веде її до морального і фізич
ного самознищення, ніхто їй не допоможе. Необхідна
протидія. Я знайшов таку протидію у спорті. Тепер мо
жу думати, що мене врятувало захоплення спортом
I... філософією, релігією.
•— Ви вірите в бога?
— Моє ставлення до релігії складніше, ї зараз не час
для дискусій.
— Що може запобігти лиху, яке Іменують білою
смертю?
— Пропаганда. Але підходити до цього треба по-люд
ському. Більше анонімності, тому, що суспільство іноді

6. Жокей-восьмикласник
та інші
,т.ттів не сподіваючись, що розмо?
Задумувала цю стат ,
.
и м;Сця. Навпаки, мен!
ва про наркоманію за*м®
молодь Світловодськ«.
ХОТІЛОСЯ розповісти про хор
у
ОПЛЮ£ТЬСЯ робить
її багато. Вона вчиться, прац . .Лзп0Вісти про юних
свої перші відкриття. Я могла
РдЄадцятисемирічного
брейкерів, які під керівниц В
тиждень
збираються на репетиції У ,будинку культур ;олюбиВ. І Леніна. Могла б розповісти про ю.них
телів з дитячо-юнацького клубу «Олімпік» які іт>Д
рі.н„ц,.о„
Журзвльо^ спілкувався з англійським джентльменом

прекрасною англійською мовою.
Л^ля„лия
Але далеко не вся світловодська МОЛ°ДВ іст°Х°<"ар"
гуртками, відвідує спортивн. секцн. Більш їсть «ар^
житься на нудьгу, нецікаве А038!™*- С"ра Д ' / «СпорСвітловодська не такий широким вибір розваг, ««-пер
тивні зали вечорами порожні, - скаржаться світповод
ські школярі. — У кафе часто не підеш. їх мало і нише
ням тих, хт₽о вчиться. Ні «Славутич», ні трохи дешевше
кооперативне кафе «Арарат» не доступні».
Ось що говорить секретар комітету комсомолу ШКСли № 10 Таня Соболь:

СВІТЛОВОДСЬКА
з погляду
неромантичної
людини
не тільки не допомагає вибратися з прірви, а ще й
штовхає вниз того, хто хоче це зробити. Я міг би дещо
розповісти із власного досвіду, але не хочу, щоб мене
впізнали.

4. Про що говорять
в домі самогубця
Про вірьовку у домі самогубця говорити не прийнято.
Та коли б ми раніше почали боротьбу з наркоманією,
не пишаючись тим, що притони лимонного Сінгапуру чи
штату Меріленд у США від нас далеко, можливо, не бу
ло б справи наркомана Васильєва, 1965 року народжен
ня, кілька разів ув’язненого і знову після повернення з
місць не надто віддалених спійманого на гарячому спів
робітниками Світловодського РВВС. Не було б справи
наркомана Погрібного, котрий при затриманні застосу
вав зброю і поранив міліціонера. Не було б, нарешті,
трагічної смерті Серьожі Недавнього від руки нарко
мана.

5. «Душу відвести»..»
Олена Б. поставилася до нашого знайомства скеп
тично.
— Чим моя персона може зацікавити кореспондента?
Живу тихо, мирно.
— Не блазнюй, — сердито застеріг начальник карно
го розшуку В. О. Басалик, — краще розкажи, що при*
водить вас до користування зіллячком?
— Це ви про мене? Вікторе Олександровичу, опам’я
тайтесь. Яке зілля? Мачок? План? У мене доньці чотири
місяці. Ви що? Не вживаю.
— Олено, — перебила я, — ми вас не звинувачуємо.
Запитуємо, що ви .думаєте з цього приводу.
— Слухай, давай по-дружньому, на «ти», — несподі
вано запропонувала вона, — я тобі про життя все роз
повім.
—- Ти що, циганка?
— Циганка не циганка, але дещо знаю. Виговоритися
хочеться. Що було, то було. І зіллячко, і.все таке інше.
Життя в мене...
— Припини. Що ви всі на життя валите! Гадаєш, у ме
не воно трояндами заквітчане! Навіщо колотися почала!
—Що це приносить, поки сама не спробуєш, не зро
зумієш. Це я тобі як другові кажу.
— Ну, спасибі! Шукай інших друзів.
— Нічого мені не потрібно. Мій друг — пляшка. їй,
ріднесенькій, я про все можу повідати.
— Здається, в тебе ще дружки трапляються, — знову
втрутився Віктор Олександрович.
— Трапляються. Заходив один у неділю. Ох, каже,
Лєнко, мабуть, я людину вб’ю. Ніби відчував.
— Хабчук?
— Він.
Я не переконана за абсолютну точність відтворення
діалогу. Ми розмовляли у нічному місті, записів я не
робила, але потім кілька разів вражено перепитувала
Віктора Олександровича, чи справді Олена говорила
про Хабчука. Так, справді.

*— Як ми раділи, коли відкрили кафе «Візит». Мріяли^
що будемо вечори влаштовувати. Місяців зо два тут так
і було, незважаючи на дорожнечу. До речі, хіба обо<
в’язково, щоб у вартість квитка входив нав’язливий
асортимент? Можливо, я не хочу морозива. Та ми ходи«
ли^ у «Візит». Але дуже скоро воно перетворилось у
збіговисько наркоманів. Я особисто туди ходити бояла*
ся. Тепер його взагалі закрили.
Звичайно, той, хто по-справжньому
зацікавлений
якоюсь справою, знаходить вихід. Але де гарантія, щф
цей вихід не буде пов’язаний із якимись правовими
порушеннями. Тепер я розумію, чому у Світловодську«
му МРВВС мене познайомили з восьмикласником Саш«
ком Кириленком. З 1983 року хлопець стоїть на обліку
в інспекції у справах неповнолітніх. У чому ж провив
нився? Коли вперше почула про «злочини» Сашка, мені
стало... весело. Виявляється, він — конокрад. Змалечку
закоханий у коней, десяти років почав красти їх не
фермах.
— Куди ж ти їх потім діваєш?
—• Відпускаю. Вони приходять на місце. Коні розумні!
— А чому б не попросити, навіщо красти?
*— А хто мені дасть? Ще й батогом вперіщити мс«
жуть.
Ах, ти мій жокей-хлопчику! У Світловодську немалу
бажаючих зайнятися кінним спортом. Не таких фанати«
ків, як Сашко Кириленко, звісно. Він улітку жив на нвар«
тирі в Олександрії, аби відвідувати кінноспортивну
секцію.
у
Та справа не тільки у фанатизмі. Що там говорити
про коней, коли в приморському місті проблема навіть
із яхт-клубом. На заводі чистих металів добре знають
«т
ВН®И.ТИ МІСи,Є ДПЯ
ХОЧ яхтсмени
тут першокласні (нині готуються до походу за мар шву«
том Світловодськ — Одеса — Варна).
?
У місті е палац спорту, спортивна школа, але, як поз.
аСН?вҐ і"лГхЄКТ°Р ,нспек.ціі У спРЗвах неповнолітніх
вшпті н Лахмотько' повністю вони себе не виправдери імЬен7 Леніна ПУСТУЮТЬ ПРОСТОрІ Зали пала^ «Ультукі“±"И„б
знал3' -..гов°Рив мені знайомий ще по
го танцю В Гав
°НЄаЛ"” керівник ансамблю бальнотанцю В. Савченко, — як важко тут пробити ідею!
А потім говоримо: наркоманія, злочинність
А
Час рішуче діяти всьому суспільству проти нього зла
му з наркоманами бореться лише міліція чому нудь*
покататися?

'

.6 су:,,о,ь „™р”“

м» Світловодськ.

К° Кирилен«° «Раде коней,

щоб
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— А ТЕБЕ КОЛИ-НЕБУДЬ БИЛИ’—
несподівано залишав Володя,—Ось
так жорстоко, безпричинно. Втім,
про що я! Причина була...
Спробував
відбутися
жартом:
траплялося, мовляв, але я намагав
ся дати здачі.

Він нерозуміюче глянув на мене,
згорбився ще більше. Туга, яку по
бачив у хлопцевих очах, боляче рі
зонула серце.

ВИПАДОК
НА
ДЕСЯТОМУ
КІЛОМЕТРІ

механізованої колони, а відтак і ро
боче місце більшості учасників цієї
історії). Пам’ятаєте ж, була прове
сінь, сніг тільки починав танути. По
спішаючи на прохіду, Володя й взув
кирзаки на босу ногу.

зупинку. Усі троє були п’яні... Дома
дружина повідомила: щойно прибі
гав Марчук — побитий, весь у нрові, в подертому одязі...».
(Із свідчень головного інже
нера А. І. Ледахівського).

...Удари сипалися звідусіль. Жор
стокі, вивірені,

Через кілька хвилин Андрій Іва
нович Ледахівський був біля гурто
житку. Знайшов Володю. Вигляд
молодого інженера його наляказ.
Викликав міліцію. Доки чекали при
їзду охоронців правопорядку, побіг
додому до Ніколаєва (пам’ятаєте,
той був одним з учасників драми?).
Ніколаєв підтвердив: в його при
сутності Марчука жорстоко побили.
Так, він хотів заступитися, але н©
зміг через пошкоджений хребет.
«Ніколаєв силоміць посадив мене

— Ось, тобі за виконроба, за га
ражі! — примовляв Бойко.

— Та він ще й закривається?! —
дивувався Зубарєв, цілячись в об
личчя.

Впали долі окуляри, захрумтіли
під чиїмось ногами скельця.
«Все!» — майнуло в свідомості
Володі. Він нічого не бачив, прихи
лившись до стіни і справді закрив

ЖУТЬ
здатися другорядними. На
СтупНОГО дня ДО нейрохірургічного
Відділення обласної лікарн., де зна
ходився Володимир Марчук, при
їжджали Бойко, Філонов і Зубарев
разом зі своїм бригадиром
Бо
висом Посоховим. Благали: не по«ЛИ
"Г”"“:
вкрай погано. Відмовився з
розмовляти.
Вже пізніше, в ХОДІ слідства
в
справі з’явилися показання свідків
Миколи Луньова та Людмили Мель
ник. Перший підтвердив: Філонов,
Бойко, Ніколаєв і Зубарєв були п яними, бо за кілька годин до злочи
ну він застав їх за розлиттям спирт
ного у вагончику. Зауважимо: ва
гончик — то побутове приміщення,

жинТ живеЧа-ЛЬНМ:з
немає.. ДРУХтП.ЖИВЄ,И^яНв<^
силою"кРовпив₽°мЗП^сЯ 3 «£

ся, що колеж^ЧиІ д°в^
Д-лити ще одну
8еІ
розуміли: отримати ;, РУ‘ Марчук.
Хлопець он скільки*1^ стоГть на
черз., і тут НЄСПОД!^‘В поворот
начальник , толо1в\*^ °му Савенюк починають
членів
профкому до «0Дй0£^аотгО рішен
ня» про виділену .'айбутнього
житла... Савенюху. г
працівни
ків підприємства пробуреного
листа на адресу мі : °0°н'(Рому з
вимогою _ припини« безчинство.
Все завершило^ зови- ^опог

4

• #

Здається, то буз перший вечір,
коли по-спразжньому дихнуло вес
ною. Володя це відчув навіть крізь
відчинену кватирку. Відірвався від
підручників, підійшов до вікна. При
слухався. Тишу будоражило веселе
дзенькання синичок, що віднедавна
облюбували сквер побіля їхнього
гуртожитку, десь неподалік чулися
голоси, дівочий сміх.

. Несподівано йому стало шкода
себе. Може, вперше за кілька мі
сяців безуспішної боротьби, поне
вірянь і принижень. Згадав ілюстра
цію в «Собеседнике»: ось такий же,
як і він, «дивак» і «правдолюб»
марно намагається проламати головою мур небаченої товщини.

Над комсоргом вчинили фізичну розправу.
У злочинців знайшлися покровителі...
що знаходиться на території під
приємства.
Людмила Мельник теж була кате
горичною: «Після двадцятої годи
ни їхала з «трійцею» з одному ав
тобусі., Усі були п’яні, аели себе
збуджено...».

. Раптово згадав: обіцяв же зате
лефонувати товаришеві. Накинув на
плечі спецівку, заспішив на прохід
ну механізованої колони N2 7 трес
ту
«Приморськсільелектромережбуд». На автобусній зупинці поба
чив працівників мехколони Бойка,
Філоноза, Зубарєза і Ніколаєва. ТІ
були напідпитку, раз-пораз вибіга
ли на дорогу, намагаючись зупини
ти таксі. Привітався. Відповіли во
ни йому чи ні, тепер уже й не при
гадує.

® А наступного дня

ПРОТИСТОЯННЯ
«Усе почалося 20 квітня 1937 ро
ку, коли з нашій мехколоні проводи
лися вибори начальника. Я досить і
критично висловився на адресу по
переднього керівника, підтримавши
кандидатуру одного з претендентів
Олександра Івановича
Марченка.
Ні, не тому, що добре його знав,
сліпо вірив у організаторські здіб
ності. Просто відчував, як і біль
шість колективу: треба щось змі
нити. Адже мехколона роками не
виконувала план, ніхто не дбав про
житлові умови людей, їхній побут.
Думалося: він молодий; керівництво
тресту, що базується в Херсоні, в
нього вірить, повіримо і ми...
З перевагою в кілька голосів
Марченко став начальником.
Ду.
маю, що багато-хто скоро збагнув:
колектив потрапив з «вогню у по
лум’я». Чванливий, на людей
ди
виться зверхньо. Перебравшись на
мешкання до Кіровограда і чекаю
чи квартири, поселився не в гурто
житку, як більшість новоприбулих
спеціалістів, а в готелі. Ясна
річ,
бухгалтерія оплатить рахунок. »Ви
рішенням особистих питань займав
ся більше, ніж виробництвом...».

На прохідній відчинив одне з по
бутових приміщень, де буз телефон.
— Зачекай, — раптом почув у
дверях голос Миколи Зубарєза, во
дія. — Можна, ми викличемо таксі?
— Будь ласка, — підсунув Воло
дя телефонний апарат.
Тим часом до кімнати
Бойко, Філонов і Ніколаєв.

зайшли

— Зараз ми будемо тебе вбива
ти! — вигукнув Бойко збудженоп’яним голосом, причиняючи за со
бою двері...
«2 березня в приміщенні механі
зованої колони Н2 7 по вулвщі Мур
манській Бойко Анатолій Сергійо
вич, Філонов Сергій Петрович 2
Зубарєв Микола Взаноаич вчинили
злочин, що карається частиною 2
статті 286 Кримінального кодексу
УРСР. Близько двадцятої годним,
будучи в стані алкогольного сп’я
ніння, вони побили інженера з без
пеки руху 5 пожежної
безпеки
Марчука Володимира Васильовича,
котрий є секретарем комсомоль
ської організації підприємства... Зз
хуліганських мотмзїя підсудні на
носили Марчуку В, В. удари ногами
і куланами п різні частини тіла. Свої
дії вони супроводжували нецензур
ною лайкою. Марчук, захищаючись
И рятуючись вЗд нападників, зумів
відчинити двері і вибігти на вули
цю...».

(Яз судової справи}.

Він і справді рятував своє життя.
Коли сказав про це на судовому
засіданні — зал загудів. Щоправда
не всі однозначно зреагували на
репліку. Більшість членів бригади,
до якої входили і підсудні, хмикну
ли, керівники мехколони (вони си
діли в гущі робітничого середови
ща, все в дусі часу) весело сплес
нули з долоні. Але я побачив і іншу
групу людей, що розташувалася в
актовому залі підприємства окре
мо, — інженерно-технічних праців
ників. Ті відверто обурювалися.
— Так, моє життя було під загро
зою, — твердо повторив Володи
мир Марчук.
Його врятували чоботи. Так, зви
чайнісінькі, кирзові, в яких восени
Місив болото на десятому кіломет
рі шосе, що веде до селища Ново
го (сам© гам знаходиться промбаза

мо тебе збивати ?»

(Із листа Володимира Мар
чука до редакції).

ши обличчя. Кімнатка розміром чо
тири квадратних метри —- то «іде
альне» приміщення для розправи:
не відбігти, не ухилитися. У ВІКНО
теж не скочиш, бо підхід до НЬОГО
надійно заблокував електрощит.
«Тільки б не впасти, тільки б ви
стояти..». І раптом підсвідомо поба
чив: двері прочинилися. Тут і зна
добився чобіт. Просунув ногу у щі
лини. Хтось люто намагався відки
нути його знову «у коло», смикав за
ручку дверей, хтось бив, цілячись
а обличчя, слізно квилив п’янень
кий Ніколаєв: «Відпустіть, хлопці,
відпустіть «праздолюба», вам же
гірше буде..,».
Останнім зусиллям Марчук
рвався на волю.

ви

«Десь після двадцятої години ве
чора я повертався з міста. Коли
виходив з автобуса побіля промбази, побачив Бойка, Зубарєва і Філоиова. Ті були збуджені, всупереч
здоровій логіці скочили в цей же
автобус,, хоч він йшов на кінцеву

на стілець, белькотів п’яненько
Ну, що я міг?!..».

Через якусь годину кранівник Ні
колаєв підтвердить свої свідчення
вже слідчому Кіровського райвідді
лу внутрішніх справ Костянтину
Шорникову, власноручно підпише
протокол. Потім супроводжуватиме
Володю до обласної лікарні (това
риш же!). Швидку допомогу викли
че Шорников, помітивши що само
почуття потерпілого стає все гір
шим — його нудило, він скаржив
ся на головний біль, на те, що втра
чає зір...

«Марчуку В. В. було нанесено ті
лесні пошкодження... Під
лівим
оком крововилив... Пошкодження
голови, лівого яблука ока, закрита
черевно-мозкова травма, струс го
ловного мозку... До 17.03 він зна
ходився на лікуванні...».
(із матеріалів слідства).
Оце, власне, і весь інцидент. До.
дати нічого. Втім, акцентую вашу
увагу на кількох фактах, котрі мо-

У травні минулого року началь
ник мехколони Марченко викликав
До себе інженера Марчука.
Між
ними відбулася розмова, яка Й ста
ви ?РшІ°А’0М ДЛЯ в5двеРтої бороть
би і ще відвертішої неприязні
1 бТпл^тЄЗаба-РО/1
здаватиметься
6-квартирнии будинок у
НовоПервозванівці, _ повідомив Злек
«ндр Іванович. _ Дамо тоб(. квар.

Володимир заперечив:
" Т років.на пільговій мерЗІ стою. А там сільська прописка
житло без зручностей. ДоРреч| ви
еж без квартири. Може й самі зби
раєтесь там жити?
ОИ

— Ні! —
коротко відповів
чальник.

на-

Згодом Марченко й
~
М?ХЬ НОВОСІЛЛ" V «-кіГн^
му помешканні 8 Кіровограді И*то про™ цього (в тому числі й
Володимир) не заперечував
■
никові потрібно було Устввг.^Р
умови для плідної роботиі 3?„™И
щили ОЧІ навіть на те що’ » ПЛ-Ю’
нати - забагато для

благали: не подавай
до суду!

• Вибрали нового
начал ьнии^ліектиі?
«потрапив із вомю у

полум’я»...
ф Провчити прав

долюба»!

Є ...А щуку кинули

у річку.

но: квартиру мехколон
виділили (чи не конфліктна суація ста
ла для цього призов
обидва
претенденти, як мовить- залиши
лися при своїх інтересі им
ча
сом, хмари над голоз-- Марчука
ставали все загрозлизі-^и- Йому
влаштовували «атестац Iй «пере
атестації», обіцяпЩ’ и 1 И
ДУ, яку він обіймав. До^ило й до
повного свавілля:
—’ Дякуй богові, ЩО
н’Як не
потрапиш під гарячу РУІМО1Х ро
дичів чи друзів, — якос»' °3из Во
лоді Савенюк, коли •’ И1^ились
вони сам на сам. —
п~°3'?3а'
ли тебе на шматки,
любе»!
Ти винен, що моя сім•
Змогла
житлові умови, поліпні'В’ДМарчук тримався
Си/ дбав
стоював не лише свої >г
і Про колег, КОМСОМ01
мехко
лони, котрі обрали й
сек
ретарем. Кілька Ра>’. Ь<и вв На
зборах, доводив:
.
‘гно*
рують ініціативу
ТО*
го — заграють з п^1маугують робітників у
'
4
Він знав: начальник/ аласнс*'
кому зводять гар«*1 ^5иві
г®
автотранспорту в «*Пи5‘будм~
Не гребують державу
ч
е
ріалами, часто
><у» , д;
правляють на
хтось в тресті охре^о Гара>«9
працівників мехколо^’ Саз^ДУ"41'
підлеглих
виконроб
г ’*
(профкомом той керУ€
" ад-.

^уми після вироку
(дітей у начальн
жина живе і Ня *а Ще немає, друмісті).
В рому

«Молодий комунар»

28 травня 1988 року
ських засадах). Відпозідно, оплачу
валося все з державної кишені.
Володимир цікавився у кількох
будівельників: правда це чи ні, що
«викроюєте» час для протизаконно
го будівництва? Одні, як водій бе
тоновоза, а пізніше підсудний Ми
кола Зубарєв, ховали очі, дехто
(їхні прізвища до офіційного слід
ства люди просили не вказувати —
М. Ч.) стверджував: так, усе правда.

Пристрасті розпалилися 3 нов?І°
силою, коли В мехколоні довідали
ся, ЩО колективові зб^рз^ься ви
ділити ще одну квартиру. Вт‘м> вС’

розуміли: отримати П ма< ^аРч^к’
Хлопець он скільки років СТО‘1Ь Нв,
черзі. І тут несподіваний поворот:
начальник і голова профкому
венюк починають «готував* членів
профкому до «одностайного рі^мекня» про
виділення
майбутньОГО
житла... Савенюку. Група праи’,вИИ*
ків підприємства пише обуреиого
листа на адресу міськаиконкому 3
вимогою — припинити безчинство.
Все завершилось зовні бпаг°п0Г
і]

Якось після одних із недавніх
зборів колективу,
керівники по
просили залишитися тих, «хто був
зайнятий на гаражах». Тоді й на
тякнули «довіреним людям», котрих
ясна річ, заробітками і увагою на
чальство не обділяло, на
простий
вихід: невже так важко вам, мо
лодим та дужим, провчити отого
«очкарика»?

вони теж гуртом «обробили». Тре
ба ж було якось рятувати отих ал
коголіків, тупих виконавців
волі
«покровителів». От вам і гласність,
демократія.
Щодо «алкоголіків» — то тут явне
перебільшення. Він один, алкого
лік — Філонов, примусово лікував
ся у відповідному закладі, що й за
свідчено на суді. Та ще Зубарєз
езого часу відбував покарання за
скоєння злочину. Втім мова не про
це: я вірю, твердо переконаний в
правоті позиції людей, котрі на
жаль, побажали поки що залиши
тись «інкогніто» — так, все верши
лося у «тісному колі».

Дивно, але факт: комуніст Мико
ла Григорович Дурнов на суді ви
ступав у ролі громадського захис
ника інтересів ... підсудних.
—А чому не громадського звину
вачувана? — пам’ятається, здивува
лася народний суддя А. Р, Кокоріна.

Запитання не риторичне і ніяко
го відношення до літературної кла
сики не має. Судове засідання ве
ла народний суддя Кіровського ра
йону А. Р. Кокоріна, допомагали їй
народні засідателі В. Н. Стрельчен1*. Н. Грабовська, був прокурор
району І. С. Вихров, адзокати, сек
ретар. Викликалися свідки, врахову
валася «думка колективу», котрий
представляв комуніст М. Г. Дурнов.
Зовні все правильно, пристойно,
об’єктивно. Але тільки зовні...

Ф «Зара* ми буде
мо тебе вбивати!»
ф А наступного дня
благали: не

подавай

до суду!

> Вибрали нового
начальника '•'колектив
«потрапив із вот у

полум'я»—
9 Провчити «лраз
і

долюба»!

А щу9«у кинули

У річкуп

но: квартиру мехколоні ні аиділц.
ли (чи не конфліктна ситуація Ста
ла для цього приводомобидва
претенденти, як мовмться^залишилися при своїх інтересах їим ча
сом, хмари над головою Марчука
ставали асе загрозливіш^^, йому
влаштовували «атестації» * «переатестації», обіцяг±
о р о т ити
>
ДУ, яку він обіймав. Доходило йд0

повного свавілля:
ти 1ніяк
ніяк Не
не
—1 Дякуй богові, що гИ
потрапиш під гарячу рУкУ моїх
дичів чи друзів, — якось ^овиа 80.
лоді Савенюк,
коли з£'бились
еони сам на сам. — Вони
°оз'р8а,
лтм-і.;. «пр’з3-°любе»|
ли
тебе
на
шматки,
...
,
’и винен, що моя сім'я не змогЛа
ЗКИТЛОВІ умови поліпшити .Я
Марчук тримався
гідно,
стоював не лише свої інтерес^
1 Про колег, КОМСОМОЛЬЦІВ Мехко.
пони, котрі обрали його сзоім
ретарем. Кілька разів в>СгУпав н’
зборах, доводив:
керівні*
РУЮть ініціативу знизу, б,;ьще
го — заграють з підлеглими,
гують робітників у всіляк* махінації
Він знав: начальник і гО/1О6д
<ому зводять гаражі Для 3лзснОго
автотранспорту в коопер#
“Іе гребують держав
ріалами, часто є
<тось в тресті
охрестив
травляють
на
працівників мехколони.
іідлеглих
виконроба^
профкомом той керУє

— Це був не суд, а фарс, — ка
тегорично висловилися працівниці
бухгалтерії мехколони (свої прізви
ща вони назвати відмовилися, пояс
нивши есе просто: демократія де
мократією, а щоб не довелося нам
часом покласти заяви на звільнен
ня).

никами-«покроеителями») над по
рядним, активним, доброзичливим
хлопцем, котрий, якщо й має недо
ліки, то тільки один — бореться,
відстоює, ріже правду-матіику в очі.
Це не прос^з симпатія кореспон
дента чи особисте враження, це —
думка багатьох, з ким доводилося
спілкуватися. Це — думка трудо
вого колективу.
Комуніст Дурнов зачитав: колек
тив просить суд не позбавляти
«трійцю» волі, а передати на пору
ки. Суд врахував побажання.
Володимир Марчук не заперечу
вав:

— Хай перевиховуються а брига
ді, я зла не таю...

Що ж, спробую пояснити їхню
Пізніше він зізнався:
категоричність, оскільки й мені до
—
Не витримав тиску «зверху», та
велося бути учасником відкритого
ще донька Зубарєва (тільки-тільки
судового засідання. До речі, визна
дибати почала) мене розчулила. Бу
чення «відкрите засідання» не зов
ла вона з мамою на суді...
сім точне: в залі сиділи лише чле
ни колективу, до якого безпосеред
Наступного дня Зубарєв з ним
ньо входять підсудні, керівники,
навіть не привітався, тільки глянув
і
кілька працівників управління.
зневажливо: то чия, мовляв, взяла?
Гору й справді взяла їхня: два ро
Тепер про свідків, беру на себе
ки умовно, як підтвердив працівник
сміливість назвати кількох із них
органів внутрішніх справ К. Шорни
«лжесвідками», адже троє — Нікоков, котрий викликав для Марчука
лаєв, Мельник та Луньов — повніс
швидку допомогу і бачив його стан,
тю змінили попередні показання.
це й справді «легкий переляк»,
— Нічого не пам’ятаю,
п’яним
суд став «грою в правосуддя».
був, — стенав плечима безпосеред
У мене теж виникли сумніви,
ній учасник драми Ніколаєв. — Не
якими й поспішив поділитися
вже це я підписував? — дивувався,
служителями Феміди. Під час засі
розглядаючи
протокол поперед
дання кілька разів мова заходила
нього зізнання.
про гаражі, квартиру, фігурував і
— Чи були п'яними? — перепи
термін «помста». Чому ж ви, досвід
тувала Людмила Мельник. — Хточені юристи, не надали їм значен
зна, запах спиртного чула, але ж з
ня? Самі розумієте, момент важли
автобусі стільки людей було?
вий. За що саме судити — за зло
чин, вчинений із «хуліганських мо
— Зайшов у вагончик, а хлопці з
тивів», чи за навмисні дії, відверту
шахи грають (сміх- у залі), — це вже
помсту...
водій Луньов.
Ось тут би прокуророві і «власть
употребить» (пам’ятаєте традиційне
попередження суду: за брехливі
показання свідки можуть бути при
тягнутими до кримінальної відпові
дальності). Та І. С. Вихров відбувся
лише вимогою прийняття санкцій
до Ніколаєза. На жаль, безуспішно.

1 тільки головний інженер (тепер
уже колишній) Ледахівський та чер
говий слідчий Шорников (на суді
він був у якості свідка) проявили
послідовність та об’єктивність. Це
завдяки їм підсудні були визнані
винними у скоєнні злочину (надзви
чайно важливий момент, бо всі троє
твердили, що борюкалися з Мар
чуком мало не по-дружньому, такі
собі, дитячу забави).
«У судовому засіданні встановле
но, що на робочому місці було ор
ганізовано
колективну
пиятику.
Стан сп’яніння підсудних і став при
чиною скоєння злочину...
Факт цей було залишено адмі
ністрацією та громадськими орга....... без
..... обговорення, а на
нізаціями
збори, де обговорювалося взяття
Бойка, Філонова і Зубарєва на по*
РУки, підсудні не були навіть запро
шені...».

(Із матеріалів судового за
сідання).
рЄч*
гпН,Она

Запитання те залишилося без від
повіді, Та, певно, багато хто, як і я,
подумав: а й справді, чому, адже
розправу вчинили озвірілі пройди
світи (щоправда, з чудовими харак
теристиками, виданими суду керів-

— Які там збори?! — дивувалися
працівники бухгалтерії. — Все ви
рішувалося у вузькому колі керів
ників та їхніх лоплічникіа. Свідків

КОНТРОЛЬ
гласність
ціє вість
Куди подіти
дітей!

ВІДПИСАЛИСЯ

«Відповідним

Ще в лютому «Молодий
комунар» піднімав питан
ня про стан справ із при
міщеннями для обласної
станції юних техніків. І,
як завжди після критич
ної статті, редакція га
зети чекала відповіді від
голови
Кіровоградсько
го міськвиконкому това
риша М. І. МОСКАЛЕН
КА. Відповіді не було. Ми
нагадали 23 квітня. Але
міськвиконком
знову
мовчить. Зате
прийшла
відповідь бід завідуючо
го місьнано В. П. Дриги,

службам доручили...»
Так говорять завжди, коли не хочуть чи не можуть
сказати конкретно. Дослівно написав слова, вине
сені в заголовок, заступник генерального директора
по кадрах Кіровоградського виробничого об’єднання
«Червона зірка» Ю. 8. ПУХАР, відповідаючи на кри
тичну кореспонденцію в газеті за 6 лютого «Практи
ка без практики». В публікації мова йшла про неза
довільний стан проходження практики учнями СПТУ
№ 4 на підприємстві.
— Начальникам цехів, у яких проходять практику
учні СПТУ, доручено предметно розібратися, де тру
дяться чи будуть трудитись практиканти, як органі
зована їхня робота. Доручено розібратись, щоб лік
відувати недоліки, відзначені в газетній публікації.
Ще кілька слів у відповіді заступника директора
сказано про «формалізм шефської роботи комітету
комсомолу об’єднання: визначено заходи підви
щення ролі комсомольців і молоді з трудовому й
моральному вихованні учнів профтехучилищ» і то
му подібне...
Одне слово, не відповідь, а формальна відписка.
Та про найголовніше не сказано у відповіді жод
ним словом — про майстерні училища. Вони досі не
добудовані, обладнання не налагоджене, хоч другий
навчальний рік минає для учнів СПТУ № 4 у новому
корпусі. Майстерні не спроможні виготовляти про
дукцію. Керівництво ж «Червоної зірки» з року з рік
обіцяє учням у своєму договорі з училищем завер
шити будівельні й налагоджувальні роботи...
Закінчується навчальний рік. Через кілька місяців
почнеться новий. Чи матимуть змогу учні училища
практикуватись у власних майстернях? Про це ми хо
тіли б почути від їхніх шефів з «Червоної зірки».

Відповідь
міськвно
стала класичним при
кладом
відписки.
Бо
те, що всі «рішення по
виділенню старих примі
щень станції юних тех
ніків є напівзаходами»,
що потрібно будувати
нове приміщення — ві
доме і читачам, і редак
ції. Те саме говорилося
і в критичній публікації.
А ми б хотіли знати: що
робиться для цього, як
скоро справа зсунеться
з місця, зрештою, хоті
ли б побачити повну і
серйозну відповідь на
публікацію «Діти, діти,
куди
вас
подіти»
(20.02.88) від голови Кі
ровоградського
міськ
виконкому М. І. Моска
ленка.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«ПИШЕМО УВЕЧЕРІ КОЛО КЛУБУ.
Під таким заголовному
номері «Молодого кому
нара» за 13 лютого 1988
року було вміщено листа
читачів з Ульяновського
зідділку радгоспу Малозискіаського цукрокомбінату, де йшлося про не
доліки з роботі культ
освітнього закладу.
Від
повідь на цю публікацію
надіслав голова профко
му Маловисківського цукрокомбінату В. І. НЕЖИВЕНКО:
— Критичний виступ об
говорено на зборах тру
дового колективу відділку, на агросесії із запрощенням керуючих відділ^ами і головних спеціадістів радгоспу та на за-

сіданні профкому цукрокомбінату.
Викладені в листі мо
лоді факти частково ма
ли місце. Протягом лютого-березня
керівництво
радгоспу подбало
про
ремонт клубу Ульянов
ського відділку. Силами
художньої самодіяльності
підготовлено концерти до
свят Радянської
Армії,
8 Березня, щотижня про
водяться вечори відпо
чинку з участю ВІА та
хору-ланки.
Агітбригада
відділку організовує та
кож вечори відпочинку в
інших підрозділах рад
госпу.
Агітбригада клубу «Цук
ровик» профкому Маловисківського
цукроком-

бінату
протягом трьох
місяців ц. р. тричі виїжджала у відділки буряко
радгоспу для участі з ор
ганізації вечорів
відпо
чинку.
Обком профспілки АПК
виділив шість тисяч кар
бованців
на придбання
електромузичних
інстру
ментів для ВІА Ульянівського відділку та клубу
«Цукровик» і
костюмів
для відділкового хору-лан
ки. Буде придбано також
магнітофони для клубів.
Нині клуб Ульяновського
відділку бурякорадгоспу
працює за розкладом. На
казом директора цукрокомбінату призначені від
повідальні за роботу клу
бів по відділках.

На моєму столі кілька довідок,
розрахунки Володимира Марчука, 8
яких він намагається довести: на
спорудженні гаражів без зловжи
вань не обійшлося. Не поспішати
мемо з висновками, гадаємо, своє
слово тут скажуть компетентні пра
воохоронні органи. Процитую лише
копію іншого документа — скарги
мешканців гуртожитку мехколони
№ 7 секретарю партійної організа
ції Л. 3. Кулинич:
«Доводимо до вашого відома, що
9 грудня 1987 року о другій годині
ночі в гуртожитку з’явилися началь
ник мехколони Марченко та голов
ний інженер Ледахівський. Вони бу
ли в нетверезому стані, будили
мешканців, котрі вже відпочивали,
поводилися грубо...

Хоч листа й не було надруковано

«вилікувати

Наша постійна читачка Оксана Кушка з села
Куцеволівки Онуфріївського району у листі до
редакції писала: «Я листуюся з подругою з Бол
гарії. Отримала від неї бандероль і підготувала
їй подарунок від себе. Коли пішов у своє Куцеволівське відділення зв’язку, щоб відправити
посилку, мені відповіли, що закордонні відправ
лення не приймаються. Звернулася в Онуфріїв
ну, але там не знали, як це робиться. І порадили
звернутися в обласний відділ зв’язку. Та мені
потрібно цілий день добиратися до Кіровограда,
а я навчаюся в школі...».
Копію листа ми направили в Кіровоградське об
ласне виробничо-технічне управління
зв’язку.
Відповів заступник начальника управління Ю. О.
ГУЦАЛЕНКО:

лікарне»

Товариш Марченко, підійшовши
до ліжка, на якому спав А. Солоха,
підняв ковдру і запитав: «Ти ноп*
сьогодні мив?».
Не знаю, що відповів вам, това
ришу начальник, підлеглий А. Соло
ха. Добре, якщо не розгубився зі
сну і запитав зустрічно; «А ти руки
мив, коли збирався нами керува
ти?!».
Бо й справді: і долі довіряти, і
вершити добрі справи можна тіль
ки людям з чистими руками.

— За неприйняття міжнародного поштового
відправлення наказом начальника Онуфріївсько
го відділення зв’язку начальнику Куцеволівського відділення зв’язку А. І. Зайві знижена премія
па 50 процентів за підсумками роботи за 1 квартал.
Оператор відділення зв’язку В. М. Лавренюк, яка
відмовилася прийняти міжнародне поштове від
правлення, звільнилася з роботи.
Зараз в О. Кушки прийнята посилка й Болгарію.
Онуфріївському відділенню зв’язку вказано по
силити контроль за прийманням міжнародних
поштових відправлень.
За цей неприємний випадок з вини органів
зв’язку приносимо свої вибачення.

Микола ЧЕРНЕНКО
M. Кіровоград.
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Під таким заголовком 9
січня газета
опублікувала
кореспонденцію
позаштат
ного автора про проблеми
міськоОлександрійського
-----протитуберкульозного
го
диспансера.
Відповідь на
критику надійшла від за
ступника завідуючого відділом охорони здоров’я обл
виконкому Т. Г. ГУТНИК:
— За інформацією голов
ного лікаря обласного туб
диспансера А. Г. Пантелеева
в нинішньому році перед
бачається ремонтувати дах
головної будівлі і госпо
дарського корпусу
Олек
сандрійського
протитубер
кульозного диспансера. Під
ключать заклад до мережі
центрального опалення, бу
дуватиметься 'ЧИ рекоиструюватиметься
поліклініч
не відділення. Всі ці захо
ди узгоджені з виконавчим
к о м ітето м О л е кс а н д р і йс ької
міської Ради народних де
путатів.
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«Молодий комунар»

«СВОЯ МОВА—ЧУЖА?»
цього виду спорту в об
ласті, цікавлюся науко
вою літературою, але
українською мовою її не
знаходжу. Тому й сам
погано розмовляю нею.
Не кращі справи й у ін
ших моїх однолітків.

ІГОР КАБУЗЕНКО

Читаючи
періодику,
зрозумів, що в Білорусії
та на Україні почали за
бувати рідну мову. Ба
гато людей вважає, що
ще об’єктивний процес
і що подібного не уник
нути. Дехто називає це
в
•«інтернаціоналізмом
дії». Але погодитися в
такими «висновками» не
можу. Вони — резуль
тат мислення, що бере
початок з часів культу
•особи, з часів застою.

Олена АНТЕЦЬКА

Як мізерно мало знає
мо ми культуру братніх
народів, хоч живемо в
одній радянській сім’ї.
Наша байдужість почи
нається з байдужості до

рідної мови можна обій
тися. Про нашу мову
стали більше писати, го
ворити, і я роблю висно
вок — її доля хвилює
багатьох. Незабаром за
кінчу школу. І так хоче
ться не забути того, про
що дізналася на уроках
української літератури.
Пишу твір, але, Василю
Івановичу, не ставте ме
ні оцінки, на таку тему
треба писати не заради
оцінки, а задля нашого
духовного самоочищеи-

долю нашої мови, наро
ду має вікову традицію.
Прислухаймося до го
лосу історії!

Вікторія ІВАНОВА

В нашому класі 8 уч
нів, які протягом десяти
років не вивчали укра
їнську мову. Незабаром/
усі ми одержимо атеста
ти зрілості. В цій акції
вбачаю долю формаліз
му, адже про яку зрі
лість може йти мова, як
що так звані невивчаючі не знають творчості
жодного
українського
письменника.

травня 1988 року

словесності. Вона розпо
відала, ЩО коли
сім я
стала жити в Кіровогра
ді, то, як зіницю ока,
берегли любов до ріД'
ного слова. Але були та
кі люди, які за це обра
жали усіх нас словом
«націоналісти». Я прочи
тала все, що написав мій
дідусь і нічого «націона
лістичного» в них не зна
йшла. Він писав про рід
ну землю, трудівників.
Я вірю, що настане та
кий час, коли всі ми доб
ре знатимемо рідну мову
і навчимося поважати
патріотичні почуття лю
дини будь-якої націо
нальності.

маниться як самозречень
пя, самозабуття, зневаж*
лине ставлення до овогО
народу, його культури,
мови.
Коли
ПІЗНАЄМО
культуру, мову інших
народів, стаємо стократ
багатшими. Як мені хо
четься, щоб всі люди не
на словах, а на ділі по-,
нажали один одного, як
хочеться, щоб в резуль
таті перебудови настав
такий час, коли б не зна
ти рідної мови булл б
неможливо. Хочу_ стати
вчителькою української
мови і літератури, щоЗ
внести свій посильний З
вклад в справу патрі^
тичного виховання шко
лярів.

Микола КУЗНЕЦОВ

Ігор СКРИПНИЧЕНКО

Тарас ШАПОВАЛОВ
Впевнений, що слова
В. Маяковського з вірша
«Борг Україні» — «Раз
учите эту мову на зна
менах-лексиконах алых,—
эта мова величава и про
ста...» були звернені не
тільки до росіян, але й

Переконаний, що справж
ній інтернаціоналізм там,
де па основі національ
ної гордості розквітає
любов і повага до всіх
народів СРСР, до всіх
народів світу.
Я не дуже довіряю
пгим учителям, які за
^десять років мого на
вчання в школі так жод
ного разу й не заговори
ли з нами українською
мовою. Ніколи не чув,
щоб хоч один із пред
ставників керівних ком
сомольських органів, які
побували в школі, пока
зали приклад, як треба
•ставитися до рідної мо
ви.
Якось слухав інтерв’ю
з батьками космонавта
Муси Макарова
(вони
живуть на Україні), які
розповідали: синові в по
чаткових класах сказа
ли вчителі: дітям офіце
рів, які приїхали з ін
ших республік, дозволяє
ться не вивчати
мову
корінного населення со
юзної республіки. Але
батько М. Макарова на
цілив сина на вивчення
мови народу, серед яко
го йому доведеться жи
ти. Нині космонавт доб
ре володіє російською,
, українською, казахською
мовами. Ось таку бать
ківську педагогіку нази
ваю
інтернаціоналіст
ською!

свого, рідного. Як точно
це помітив поет В. Сосюра, який писав: «Не мож
на народів любити дру
гих, якщо ти не любиш
Вкраїни». Для мене лю
бов до рідного народу і
народів-братів
нероз
дільна, єдина!
Серед моїх одноклас
ників є такі, що не вмі
ють спілкуватися україн
ською, цураються її та
ще й хизуються своєю
неосвіченістю.
Думаю
про таких словами при
слів’я «хвалиться гриб
шапкою, під якою голо
ви немає».

Віктор САФОНОВ

!

Наталка ШАПОВАЛОВА

Юнаки часто вихва
ляються, що вміють добре танцювати «брейкдапо, але, як мені здає
ться, танцювати «гопак»
■складніше. Ось би хлопцям і показати своє мо
лодецтво! Думаю, що,
виховуючи гордість за
наше
прекрасне мистецтво, рідну мову, мо
лодь переборе в собі по
тяг до так званої масо
вої західної
культури.
«Так вдармо ж в стру
пи, та в струни дзвінкії,
хай всюди почують: а хто
ми такії!».
Сергій ВОЛЬДЕМАЄР

Що ж сприяє забуттю
української мови? Ду
маю, що в нашій респуб
ліці мало видається на
уково-технічної
літера
тури рідною мовою, а як
би такр література ви
ходила б рівномірно ро
сійською й українською,
то читач зрозумів би:
без знань обох мов йому
не обійтися. Я захоплю
юсь шахами, був неодно
разовим
призером
із

,

;
.

,

Мова — не засіб збе
реження народу. Коли
існує національна мова,
то живе й сам народ. Як
правильно говорить О. Т.
Гончар: «Втрата мови,
хай навіть нечисленного
народу, збіднить не ли
ше лінгвістичну культу
ру людства, вона неми
нуче збіднить і культуру
вселюдську».
У різні часи українську
мову намагалися знищи
ти, задушити. Так було
у часи самодержавства.
Великих втрат зазнало
наше письменство в ро
ки сталінських репресій.
Але я вірю, що не зна
йдеться сили, абп умерт
вити мову багатоміль
йонного українського на
роду. Одного не можу
зрозуміти, чому дорослі
дяді і тьоті звільняють
своїх дітей від вивчен
ня
української мови.
і
Можливо, що вониі це
роблять зі свого бажапня, але ж така практика — не прояв пасильства над дітьми, які покладаються на авторитет своїх батьків, Пройде
час і діти, ставши до
рослими, не порадіють
такій нігілістичній запо
падливості. Нам треба .
зробити все. говорячи
словами О. Гончара, щоб
вирости не безпам’ятни
ми; щоб почувати себе
людиною в гідності і чес
ті.
Оксана СИДОРЕНКО

Я народилася і живу
на Україні. З дитинства
чую українську мову
тільки вдома і на уроках
української мови та літе
ратури. Вчителі, які ви
кладають інші предмети,
ніколи з нами україн
ською мовою не розмов
ляють. Мабуть, не вмі
ють, або ж підкреслю
ють тим самим, що без

Віктор ГУЛОВ

На одному з уроків ро
сійської літератури я на
писав, що моїм улюбле
ним поетом є Т. Г. Шев
ченко. Вчителька зроби
ла мені зауваження, мов
ляв,
н ай улюбленішим
поетом може бути тіль
ки один з російських
письменників. Я люблю
багатьох майстрів слова
братньої російської літе
ратури, але чому Т. Г.
Шевченко не може бу
ти моїм улюбленим по
етом?
Віталій ПіНЧУК
Горе тому народу, який
цурається свого роду,
культури і навіть свого
голосу! Невже із забут
тям української мови ми
забудемо героїв Запо
різької Січі, славних боженківців, і тих. хто по
ліг на українській землі
в роки Великої Вітчиз
няної війни? Треба нам,
комсомольцям,
переко
пувати молодших брати
ків і сестричок у тому,
ЩО з любові до рідної
мови починається вел II
ке всесвітнє братерство.
Хочу здобути професію
вчителя 3*храїпської мо
ви і літератури, щоб, як
наш учитель, відчувати
ще більшу відповідаль
ність за справу вихован
ня підростаючого поко
ління на ленінських ін
тернаціональних тради
ціях.

такою була тема останньої
письмової роботи, яку писали
випускники тринадцятої деся
тирічки м. Кіровограда. Пропо
нуємо окремі уривки з учнівських
творів, запропоновані газеті
вчителем української мови і лі
тератури СШ № 73 В. І. Кам
ковим.
до всіх народів СРСР.
Але я хочу, щоб над ци
ми словами і над зміс
том всього твору, перш
за все, подумали самі
українці.
Андрій ВОЛОШИНОВ
Нещодавно дивився те
леміст «Вінніпег—Львів».
Бачив сльози на очах
канадців
українського
походження, коли вони
чули українське слово.
І зрозумів, що таке мо
ва в житті людини, ма
буть в цей час дійшов до
мене
зміст
вислову
Т. Шевченка:
«Ну що б, здавалося,
слова...
Слова та голос —
більш нічого.
А серце
б’ється-ожива,
Як їх почує!..».

Дуже хочу, щоб рідна
мова звучала повноголо
со, радісно, щасливо!

Людмила ПИЛИПЕНКО

Богдан СТОЯН
Тільки після Великої
Жовтневої соціалістич
ної революції українська
мова стала по-справж
ньому рівноправною «се
ред прекрасних братніх
мов». Читаю газети —
багато в них матеріалів
про часи культу особи.
Мене вражає, як могло
статися, що за любов до
рідної мови людину зви
нувачували в націоналіз
мі, а за носіння вишива
ної сорочки могли н роз
стріляти. Якось наш учи
тель прочитав у класі
вірш
іюста-романтнка
20—GO-x років минулого
століття Аптіна Могильмнимого «Рідна мова»,
і я виписав такі рядки:
Hone собі ім’я даймо,
Вже не русин, якесь
інне!..
Але, браття,
пригадаймо,
Що з язиком плем’я
гине!
Як бачимо, тривога за

Я чув, якими погани
ми словами називають
мій народ за те, що вій
цурається рідної мови,
Побував майже в усіх
областях України, але
тільки в західних чув, як
спілкуються українською.

В моїй сім’ї українську мову поважають.
Мій дідусь (О. Мотор
ний) був письменником,
бабуся
вчителькою
української мови. Мама
також здобула
профе
сію вчителя української

S'

В селах рідної мені Кіровоградщнпн також роз
мовляють українською,
але деякі мої ровесники
називають жителів села,
вибачте за відвертість,
«жлобами». А насправді
«жлоби» — це ми, ті, хто
цурається і зрікається
свого. Одного разу з
Карпат повертався до
дому. До вагона зайшла
група литовців. Попро
сив, щоб вони розмовля
ли російською, бо хотів
зрозуміти, про що вони
говорять. Тоді литовці
попросили, щоб я пого
ворив українською мо
вою. Я охоче перейшов
на українську і запитав,
чи зрозуміли вони мене.
«Українською не розуміє-.
мо. — відповіли вони,—
-але, коли чуємо українську мову, то розуміємо
інше — люди не цураю
ться свого». Далі литов
ці сказали, що українці
як народ загинуть, якщо
в республіці не змінить
ся ставлення до мови.
Я не знав, що мені на це
відповісти, але хочу, щоб
такий діагноз ніколи не
підтвердився.

Світлана ГРУСНКО

У словнику я прочита
ла, що означає слово
«нігілізм». А воно тлу♦ * *

я буваю у свого това*
риша в Естонії і радій,
що мій друг добре знає
естонську мову, спілкує
ться нею з товаришами
Не розумію, як сталося,
що у нас на Україніста«
кі, що соромляться розмовляти
українською!
Знаю: за кордоном зачи
туються творами Т. Шев*
ченка, Лесі Українки,
І. Франка, Ю. Японсько
го, О. Гончара... Чомусь
думаю, що мої одноклас
ники, яких батьки звіль
нили від вивчення укра*
їнської мови і літерату
ри, знають про Україну
менше, ніж закордоні^
читачі.
ф
Пишу твір, а перед
очима постає образ ве
ликого В. і. Леніна, який
до останньої хвилини
свого життя жив турбо
тами
про
непорушну
єдність народів. Нам по
трібні його заповіти, але
не для цитат, а для то*
го, щоб «по Леніну І
діяти, і мріяти!».
Олена САВРАНОВА
------------------------------

З дитинства я практич
но
розмовляю росій
ською, але рада, що опаь
ну вал а
й
українську.
Люблю
поезії
Олек
сандра Олеся. Ще в 9-му
класі вчитель познайо
мив клас з його твора
ми і всі ми вивчили вірш
«Чари ночі». Нині я по
стійно читаю О. Олеся.
А взагалі через кожні
два дні я вивчаю один
з віршів
українського
або російського
поетй
напам’ять. Як приємно
усвідомлювати, що в мо
єму серці живуть рівно
цінно дві братні мови.
Своїх

віршів

НІКОЛИ

писала, але ризикну твір
закінчити такими
ряд
ками:
Українська люба мово«
Назавжди зі мною
бУдь!
в*ьдну ПІСНЮ, рідне
слово
пі, не хочу я забуть
Хай же чують знов
V ..
1 знову,
Ааи же знають, що мені
Рідна пісня, рідне
СЛОВО,
наче сонце в вишині!

Скажу, ЩО 3 трепетом прочитав твори СВОЇХ учнів
Протягом трьох років навчав учнів рідної мови, літературі/Які м .
дьог<>Р^них.
в життя, якою буде їхня життєва позиція, як цінуватиммти’ І
ми вони сходять
ду? - на ці питання давали відповідь випускам,
"аР°Майже кожен урок розпочинався літературною пятнхвнл«ньп«У*Р°боту.
знайомилися з матеріалами «Літературної України»
часон. сі» ’ "а £КНХ унн1
«Київ», «Жовтень». Вдумувалися в кожен рядок виступі» п г
~ «Вітчизна»,
бельного, А. Кацнельсона, І. Мушкетика, Л₽ Позиченні Б оЛнння^І п 3аГрЄ’
інших, які торкалися питання збереження рідної мови ’ В „ї
• 3’
ДРача та
були й матеріали обласної періодики на цю тему Все не ті Пр‘ .уваги школярів
лося на стилі мислення учнів. Роботи в них різні >Пе „ г,
’.,н жакше позначи
лись воші на основі власного досвіду, власного’ возом’
ИВ“СТІ° е те‘ що писа*
проблеми, яку нам вирішувати спільно. Як добре шп ои •
поетичних творів,
чувати свою відповідальність за долю перебудови »₽,,
ачаться мислити, відтимство радянських народів. Хан же збуваються ваші 1»'- 1 .ІІепоРУш"е побрагубляться ті золотинки мудрості, які надбали ви на »» ’• ЮН’ ®РУзі! Хай не Р03’
дороговказом для вас залишаться слова Т Г Шевченил V '• "ехай »епорушнЛЬ.
майте, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтеї’‘ТЄСЯ’ 6раТИ м'ої’
відмінний
Вас,<пь КАЮКОВ,
Д нник народно, освіти УРСР.

.

«Молодим комунар»
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І^ф ормуе Укоопторгреклама
ФОТОЩОДЕННИК
ВАШОГО ЖИТТЯ
Фотографія — зримий запис минулою, ілюструючи
наші спогади, вона допомагає неначе знову пережити/
неповторні миттєвості життя, через роки повернутися
до пам’ятних подій.
Якщо ви вирішили зайнятися захоплюючою спра
вою фотографування і не знаєте, на якій моделі фо
токамери зупинити свій вибір, радимо звернути ува
гу на

«ЛОМО-КОМПАКТ»
Це фотокамера «кишенькового типу» на повний
формат кадру (24x36 мм).
Фотоапарат має ширококутний світлосильний об’єк
тив і автоматичний програмний затвор-діафрагму.
Діапазон видержок: від 1/500 до 2 секунд, а при
користуванні лампою-спалахом — 1/60 секунд.
Достатньо встановити чутливість плівки та сфоку
сувати об’єктив — все інше фотоапарат зробить сам.

Одяг починається
з тканини
Тканина дає простір фантазії, пропонує творчо по
мислити, Проте підібрати потрібну все ж непросто.
Необхідно, щоб і колір був до лиця, і тканина відпо
відала моделі, яку ви вибрали.
Магазини «Тканини» та універмаги споживчої ко
операції пропонують до весняно-літнього сезону.

ШОВКОВІ ТКАНИНИ
Здавна прикрашали вони жінок. Не відмовляються
від одягу з цієї чудової тканини і в наш час. Адже
сучасний силует особливо «тягнеться» до шовку з
його легкістю, м’якістю, барвистістю.
Шовкові тканини відзначаються топким, гармоній
ним поєднанням кольорів малюнка з фоном тканини.
Діапазон їх призначення дуже широкий. З м’яких
пластичних шовків шиють сукні, костюми, спідниці.
Для вечірніх нарядів підійде шовк з ефектно оброб
леною поверхнею — атласною, або легкі прозорі тка
нини.

БАВОВНЯНІ ТКАНИНИ
Вони знову в моді. Сатин, ситець..., той, що нахва
лювали ваші бабусі, з задоволенням носить і молодь,
і літні люди. І недарма. Адже тканини добре про
пускають повітря, тому у спеку в них зовсім не жар
ко. Вони добре переносять прання, не електризуються.
Не обійшли увагою бавовну й художники: тканини
відрізняються сучасністю малюнка, яскравістю барв,

Укоопторгреклама.

Фотокамера — маленька і легка, зручна і надзви
чайно проста в користуванні.

ПРИДБАТИ ФОТОАПАРАТ «ЛОМО-КОМПАКТ»
МОЖНА У МАГАЗИНАХ «КУЛЬТТОВАРИ», «ТЕХ
НІКА» ТА УНІВЕРМАГАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕ
РАЦІЇ.
ЦІНА - 75 КРБ,

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Власникам побутової радіотехніки
РАДИМО СКОРИСТАТИСЬ ПОСЛУ
ГАМИ
ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИ
ЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ,
ДЕ В РАЗІ ПОТРЕБИ МОЖНА ПРИ
ДБАТИ
АВТОТРАНСФОРМАТОРИ,
СТАБІЛІЗАТОРИ, КІМНАТНІ ТА ЗОВ
НІШНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ АНТЕНИ ТОЩО.
МАГАЗИНИ РЕАЛІЗУЮТЬ ТАКОЖ
ГОЛІВКИ ЗВУКОЗНІМАЧІВ ТА ГОЛ
КОТРИМАЧІ.
СКЛАДНІШ! РАДІОДЕТАЛІ ТА ВУЗ
ЛИ МОЖНА ПРИДБАТИ НАКЛАД
НОЮ ОПЛАТОЮ ПО ЗАМОВЛЕННЮ
В МОСКОВСЬКІЙ МІЖРЕСПУБЛІКАН
СЬКІЙ ОПТОВІЙ КОНТОРІ ЦЕНТРОСПІЛКИ
ЗА АДРЕСОЮ: 121471,
г. МОСКВА, ул. РЯБИНОВАЯ, 45.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

ПОДРУЖІТЬСЯ з ДОРОГОЮ
Бувалі туристи стверджують: ніщо не дає такої на
снаги і насолоди, як мандрівка. Серед численних ви
дів активного відпочинку чи не найпопулярніший ту
ризм.
Радимо і вам прилучитися до невгамовного, до
питливого загону любителів природи. Адже спілку
вання з нею дарує здоров’я й радість і малечі, і до
рослим.
Але передусім подбайте про туристське споряд
ження.
ПІД ЗОРЯНИМ НЕБОМ
спати приємніше, ніж у кімнаті. Взявши з собою
спальний мішок — легкий, теплий, гігієнічний, зруч
ний — ви до того ж будете спати з усіма зручностями.
Верх спального мішка з водонепроникної синте
тичної тканини, підкладка —- з бавовняної тканини,
утеплювач — напівшерстяний ватин, застібка —
блискавка.

Ціна — 70—75 крб.

ПОХІДНА КОМОРА ТУРИСТА

— е всі підстави так називати звичайний туристський
рюкзак. Чого тільки в ньому не знайдеться! А все то
му, що рюкзак — місткий, хоча зовні такого вражен
ня не справляє.
Конструкції рюкзаків різноманітні: піонерські, ту
ристські. альпіністські, спільне ж у них те, що вони
виготовлені з міцного полотна, місткі, зручні у поході.
Ціна — від 6 до 20 крб.

ДОБРА СНАСТЬ - БАГАТИЙ УЛОВ

Риболовля належить до тих щасливих занять, які
дарують незрівнянне задоволення і тому, хто повер
тається додому з уловом, і тому, у кого порожній са
док. І все ж таки кожний рибалка, вирушаючи настав
чи річку, сподівається, що його побачення з природою
увінчається добрими трофеями. І котушка, що вста
новлюється на спінінгу, відіграє при цьому неабияку
роль.

ПРОПОНУЄМО
ПРОДОВОЛЬЧА КОТУШКА «ПРОМІНЬ». Може
бути застосована на вудлищах будь-якого типу і роз
міру. Випускаються котушки «Промінь-!», «Промінь-2», «Промінь-3». «Промінь-4», «Проміиь-5».
Ціна — піл 1 крб. 60 коп. до 3 крб. 50 коп
УНІВЕРСАЛЬНА СПІНІНГОВА КОТУШКА.
на — 4 крб. 50 коп,

Ці

БЕЗІНЕРЦІЙНА КОТУШКА «ДЕЛЬФІН». ЦІнавід 10 до 15 крб.
БЕЗІНЕРЦІЙНА КОТУШКА «СВИТЯЗЬ». Ціна—
15 крб.

Придбати перелічені товари можна у магазинах
«Спорттовари» споживчої кооперації.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

«Молодий комунар»

28 травня 1988 року
8й ОХАННЯ входить епізодом в життя
99
мужчини; для жінки ж усе життя —
в коханні» — вам, певно, траплялося це
твердження в книгам; чули ви його від
знайомих І друзів; були моменти, коли й
повороти вашого життя підтверджували
справедливість цього висновку. Тоді вам
було дуже гірко (якщо ви жінка). Якщо ж
чоловік, то частіше радісно — неепізодична любов жінки, навіть коли вона
не взаємна, принаймні тішить самолюб*
ство. Бачили ви й протилежні приклади,
та осе ж пріоритетний інтерес (зокрема, в
зовнішніх виявах) прекрасної половини
до питань особистого життя простежує*
ться навіть без націленості на ці спосте
реження.

Ой, думала, пронесе, а він знову мок
рий. Щоб оце в три роки та не дотерпі
ти! Як уже обридло це прання? Чи робити,
як Вадька, поки я була в лікарні — ски
дати у куток, поки грибами не поросте, а
тоді все жужмом перенип’ячувати в каст
рулі. Куди ті гроші йдуть, що ніяк на
пральну машину ке пишається!

Що? Як — не той костюмчик? Я два ве
чори вбила на нього. Лисички — то дів
чаткам, а хлопчикам зайчики! То треба
було написати, а не через дитину пере
давати! А-а, та що там сперечатися, ви
слизну е двері, і хай самі роздягають.
Добре, що хоч такий дитсадок вибила, у
Вадьки черги не дочекаєшся...

ПЕРОМ ПУБЛІЦИСТА

Прикинулася
сонною...
Працює на цю версію й редакційна
пошта. Із написаних 15—20-річнкми чи
тачами листів «про любов», де крізь ряд
ки проступають сльози, на три чверті дів
чачі. Серйозна статистика Інституту со
ціальних досліджень Академії наук СРСР
теж розводить життєві цінності чоловіків
9 жінок на різні місця: для перших най
важливіше хороша робота й матеріальний
достаток, для других — сімейне благопо
луччя і здоров'я близьких.

Та нарешті пощастило. Взяли. Головне
сталося: життя влаштоване. Минуло кіль
ка років.

*

Дз-з-з! Господи, наче ж іще тільки лягле. 2 хто це придумав починати на заводі
першу зміну о сьомій? Краще б другу за
кінчували пізніше, о третій ночі найкра
ще — тоді б точно мій Вадька не встигав
до своєї заглянути. Дивись, а він і не во
рухнеться. Ще б пак — після пива ж, а не
після двох копиць зошитів по сорок штук в
кожній. О, так і знала? Ну, хіба не можна
аергати гирі без музики, хіба не набридли
ще ці /деталюги? Ні, вже не подрімаєш,
треба... Що треба? Зарядку. Нафарбува
тися встигну, першого уроку нема. Нема,
але чого дирекурисі так хочеться, щоб я
появлялася рівно на вісім! Класний керів
ник, то й що? їй, звісно, вдома нудно, ні
чоловіка, ні дітей, а тут... Лишенько, наче
він уночі й не просив двічі води, знову
верещить. Вадька не спішить, від газети
не відірветься, немає іншого часу на фут
бол. На, пий, нічого, що холодна, татусь
не потурбувався чайник поставити... Ідеш
уже! Гроші хазяйці, звичайно, не заніс!
Так і знала. Я заносити не буду. 8 взагалі
п'ятдесят карбованців за сирий флігель—
це злочин, в тобі й голова не болить під
шукати нову квартиру. Не роби вигляду,
що спішиш, я Вовку сама зодягну, а то
ще надірвешся...
...Погода непогана, пройдуся пішки, по
дихаю вихлопними газами, бо зовсім на
повітрі не буваю. Треба подзвонити своє
му учневі Максимові, спитати, як його
Голова. Щастя, що в нього інтелігентні
батьки, не затягали по судах, розуміють,
що не могла я одночасно і пильнувати,
щоб їхньому синові лоба не розбили, І
бути на конференції.

На конференції... На якій це ми з Вале
рием Івановичем познайомилися? На по
заминулій... Значить, більше року це в нас
тяглося, а тепер наче й не було нічого.
Бо так і є. Що ті дзвінки, запросини на
каву, привітання зі святом... Приємно, та
все ж із дружиною, певно, краще. Видно,
були якісь непереливки, а тепер помирив
ся. Хоча це не привід до того, щоб віта
тися зі мною крізь зуби. Що я йому —
коханка колишня, щоб відвертатись? Ну й
нехай, до Сергія йому ніколи не дотягти
ся, хоч і старший від нього на... скільки ж
це Сергієві!

Ні, наче ссе в порядку, не нудить, мо
же, обійдеться без лікарні. А тс не пере
жила 6. Хата не світить, мама й не збирветься на пенсію, щоб Вовку підкинути,
а свекрушин дідуню не просихає, та й не
хочу її виховання, знай цукерки пхає та
допитується, чи лає мама тата, чи приму
шує прати та їжу готувати... Вадьку при
мусиш... Ясшні ке підсмажить. Хоча, дю
же, був би знову хлопчик, і вже цього б
назвала Сергієм, хоч би Вадька й тріс
нув. Сергій... Скоро в нього день народ
ження... Скільки це йому! Вітання не по
шлю. Не хочу, щоб дружина знала, що
його хтось пам’ятає. Хай думає, що він
нікому не потрібен, хай... Тільки чого я
злюся? Сама за нього не пішла, побояла
ся, що все було в нас так чудово, а
одружимося — в каструлях щезне. І ні
хати, ні професії. Студент, батьки бідні...
Появилася б дитина, я б інституту не за
кінчила. Не захотів мене чекати, — мо
же, передумала б, — виїхав. Ну і хай йому
буде краще. Це й добре, що не знає, як
мені без нього тяжко. Вадька до мене
байдужий, та й я до нього теж, тому й
легше... Куди вже мені було чекати —
23 рони. А він не п’є, не курить...
Це яка вже на цьому тижні записка?
Третя. «Забери Вовку, я пішов до Толи
ка». Може, й до Толика, тільки що з то
го? Шиють, шиють, та більше витратять
ніж зароблять. Хай кидає і роботу, й ін
ститут та до справжнього кооперативу
приєднаються. Тільки кому вони там по
трібні зі своїм барахлом? Ніякого смаку,
сорочка рожева, а гудзики жовті, і що
кажи, що не кажи...

Отже, дівчина вчиться чи працює, хо
дить у кіно, читає, зустрічається з подру
гами, приятелями, закохується — все це,
звичайно, для неї має вагу, але не само
достатню. Чогось не вистачає. Щось три
вожить, примушує всовувати ноги 38-го
розміру б модельні туфлі 37-го і прийма
ти запрошення на танець навіть від несим
патичних кавалерів (а, може, в нього ду
ша хороша, з лиця воду не пити}. Щось
муляє — дівчина з високим рівнем само
критичності зізнається сама собі, що то
обручка на руці однокласниці. Може, схо
жого на обранця подруги своїм і в страш
ному сні не хотіла б бачити — але ж сам
факт! її взяли, а я ж і стрункіша, і освіту
вищу матиму, і не така базіка, та все не
щастить... Той п’є, той на грошах одру
жився, з тим посварилася, і він більше не
показується...

* *

місцем не поступився, а вона тільки за
йшла — будь ласка. Звичайно, коси на
всю спину, а мої три волосини ніяка хі
мія не розпушить. Туфлі — такі тільки на
людям бачу, а в магазині жодного разу.
Лице... На мене Вадька сичить, що насуп
лена, зморшни від цього, нежіночно, а ця,
видно, і в сорок кралею буде. Хібг що
таке ярмо одягне, як я... А таки одягне,
нікуди не дінеться. Нічого, я, дівчино, на
вас не дивлюся, я крізь вас дивлюся...

...Це щось ненормальне — п’ять уроків,
педрада, а мені досі їсти не хочеться. І в
голові паморочиться. Невже знову! Ні
чого, зараз у тролейбусі перевірю. Зану
дить — значить усе, попалася. Спокійно,
ще рано плакати, може, обійдеться. Зна
чить, спочатку в гастроном. Олію, івасі,
концентрат — нічого, що Вадьці він ла
даном пахне, додам картоплі, і нормаль
но, хліб. Такий смачний став по 36 копі
йок — це Вадьці й Вовці, а собі москов
ського...

Куди мені де цієї, в тролейбусі. Бач,
скільки стояла біля того вусатого, мені

Тридцять вісім і дві, кашляє і чхає! Це
мінімум на тиждень. Ну й добре! Не тре
ба на завтра до уроків готуватися! Пере
латаю панчохи й шкарпетки, штори випе
ру, посуд помию содою... Але жаль — на
екскурсію зі своїми не поїду. Зате в кіно
піду, два місяці не була, Вадька посидить
з малим дві години. Він мені три відеидки
винен — за рибалку, за футС^л і за... У
неї був, мабуть, у театр ходили, якраз
гастролі цікаві, а, може, й ні, не хочу про
це нічого знати. Око не бачить, душа не
болить. Бс| нть... Болить... Отой настінний
календар вона йому в своїй книгарні ді
стала, вільна такий не купиш. І добре, що
я не пошматувала його, треба було Олі
дарунок на день народження — зняла і
вручила. Промовчав, промовчав, хоч аж
перекосило всього! Як би це принороБИтися через неї книжки цікаві брати? Треба
обдумати...
Уже «Прожектор перебудови», значить,
скоро десять. Вовці компрес зробила,
йому час бай-бай, а мені — картоплю в
холодильник, з’їсть і заморожену, якщо
вчасно не прийшов, вимити взуття, сум
ку, де яйце роздушила, виключити світло
на кухні, щоб хазяйка не верещала — і,
може, встигну лягти і прикинутися сон
ною, щоб не чіпав. Ні слова лагідного, ні
погляду... все так примітивно. Скільки
йому давала статей і брошур спеціаль
них — читав і навіть не зубоскалив, а все
лишається, як і раніше. Навіть ще до Вов
ки, в Криму, коли вже і спали, І їли вдо
сталь, і не квапилися нікуди. Не любнш,
то й не люби( але як не розуміє, що був
би не такий одноманітний, трохи ласкаві
ший, і я б до нього краще ставилася. Ну,
слава богу, все зроблено, вже до оди
надцятої доходить, який там «Новый
мир», я вже вся в дровах, спати, спа... Хі
ба після Толика туди пішов? Ні, це не
стерпно, це неможливо... Розлучитися... і
що робити? Розбігалися ж уже, коли півтисячі загубив (чи, може, витягли оті пі
дозрілі дружки), то й що — відчуваєш се
бе як риба на сковорідці — безпомічною,
хоча з чоловіка Вадьки й помочі тієї... О,
нарешті, йде, повернувся, насвистує. Йому
весело, йому з хворою дитиною не гнути
спину. Іде. Я сплю... сплю... Боже, та ма
тиму я спокій чи ні, уже радіо мовчить, а
ти верещиш! Іду, синочку, йду, ось тобі
горщик, слава богу, що не в постіль...
♦

*

*

М Е ЗАБУЛИ? Для жінок на першому місці сім’я. Тобто, те, що я тут описала,
тільки помножене на 365 днів у році мі
нус, може, відпустки, гостювання в рідних
та друзів чи їх приїзд, чи ще відряджен
ня, якщо є. Можливість розпоряджатися
вільним часом, розваги, душевний спокій,
почуття, від яких мов на крилах літаєш—
де есе це тут? Не скажіть, що передала в

цій картині чорного. Згадаймо, що середі
причин розлучень у нас на першому міс
ці — пияцтво чоловіка, і не уявляйте софі
картини обстановки в такій родині, ЦІ)
тема для окремої гнітючої епопеї.

А тепер виставляєм цифри — 7:2. Ц<5
«хокейний» рахунок пись/лових і усний
звертань у редакцію за останні два роки
з проханням допомогти розібратися в по
дружніх стосунках з тим, щоб зберегти
сім'ю. Деякі історії знайшли вихід на сто
рінки газети, деякі лишилися в моїх блок
нотах, подальша доля більшості їх учас
ників відома мені й зараз.
Ця наша статистика цікава тим, що сім
разів зі своїми сімейними бідами прихо
дили чоловіки. Ті самі, для яких особисте
життя знаходиться в третьому ряду жит
тєвих цінностей. Всі вони ремствували на
нестерпність тещ, тіток, сусідів і навіть ді
тей, і всі до єдиного повторювали, що
хай усі вони пропадом пропадуть, аби
тільки дружина зосталася.
Ми звикли до іншого, чи не так? Що
дружини оббивають пороги профкомів,
парткомів, кабінетів шефів свого чолові
ка: п’є, б’є, грошей не дає, іншу завів...
Розбираючись у сімейному розладі одно
го чо-ловіка, ці пороги довелося пообби
вати мені. Дама, його начальниця, збира
лася зі смаком порозмірковувати, що,
мовляв, якщо він не хоче жити з дружи
ною, то ніяка сила його не примусить і
т. д., а коли я нагадала, що навпаки, це
дружина просить позбавити її «цього ти
рана», а він не хоче розлучення, дама
миттю втратила інтерес до дальших муд
рувань: це для неї незбагненно, вона не
знає, як це оцінити.

Цікаві в плані нашої розмови й дані,
наведені однією московською газетою.
Після розлучення продовжують любити
сеоїх колишніх супутників життя 63 про
центи чоловіків .і 39 процентів жінок.
Один секрет цього криється, певно, в то
му, що три чверті розривів шлюбу відбу
вається з бажання жінки. Інші причини ще
чекають досліджень. Та оскільки я ежв
взялася за цю тему, то поділюся й ре
зультатами власного аналізу (з урахуван
ням обставин отих скаржників) названим
явищ. Вони не нові, ці інші причини, та го
ворити про них варто тому, що сила їй
наростає.
Так-от, на мій погляд, така «нетрадицій
на» жіноча невдоволеність шлюбом і чо
ловіче «тремтіння» над збереженням до
машнього вогнища пояснюється тим, що
зі вступом у шлюб жінка більше втрачає,
ніж одержує, а чоловік навпаки. Поди
віться: описаний вище Вадька живе на
повному пансіоні, зберігаючи практично
холостяцьку свободу пересування й кон
тактів, і його єдиний «пасив», з яким мож
на змиритися, — хіба що знервована дру
жина, котра при щоденній роботі в дві
зміни — на роботі і вдома не виходить зі
стану хронічної змореності. Погляньте на
знайомих вам молодих сімейних жінок;
навіть якщо еони «в шовках і золоті», пе-'”
мать утоми, стурбованості й зосередже
ності рідко покидає лиця, тоді як в одру
жених їхніх ровесників, якщо ЕОНИ не ра
би алкоголю й нікотину, квітучий вигляд
і рівний настрій.

А любов, якої так прагне кожна дівчи
на й жінка? Сказано: для кохання лотрібен вільний час. У кого він є в сім’ї? Об
служений, тобто нагодований, обіпраний і
вибачте, вигуляний на стадіонах, у Похо-'
дах-виїздах, у компаніях чоловік, зви
чайно, має обширніший душевний простір
для почуттів. А засмикана турботами жін
ка не має змоги їх навіть помітити, і де
вже там оцінити чи насолодитися?
Мені відомі три пари різного віку (всі
з дітьми, та не всі з житлом), в яких за
галом благодатний для всіх внутрісімейнии клімат. В усіх трьох чоловіки перуть
жінчин, свій і дитячий одяг, миють посуд
консервують огірки, сторговують на ба‘
зарі редиску і не звертають уваги н.
кпини приятелів: «А що ж твоя жінка ро’

Поруч редакції міститься загс, Напп0.
ти нього посеред вулиці метушаться фо
тографи, !, щойно зареєстрована
Ф
пара з
ескортом рідних і гостей застигає перед
об єктивом, увічнюють Щ<
Щасливу мить,
Перехожі, щоб не заважати
зупиняються,
В такі хвилини я особливо*уоа
уважно вдивляюся в обличчя женихів. Можі
—се, хтось ІЗ
них невдовзі появиться
кабінеті: «Одружувалися в редакційному
я по любові, а тепер усе шкереберть пішло^МіТтеЬ ТЄ‘
це перше, що скажу. Друге- ХГ
те дружині?». Це ще йР\гл Д°П0МЄгвСч
ріант, треба б їак^ «Ро1ліпЯ<?ИЦЬКИИ В®’
турботи по дому?. досі ’Х С7 Н3
Лпитання були куди менш рЄТ€ 1 кастУпн'
попередні. Може, в оцих фХЛИ-В-ИМИ’ НІЖ
котрі зараз виходять із обп
' Хлопця<
нами «Волги», буде інакше?^3®"0’ "рІЧ’

Ніна ДАНИЛЕНКО.

О-

ЗО ТРАВНЯ
А ЦТ (І програма)
, в .зо — <120 хвилин». 8.35
«*- Футбольний огляд. 9.05
<Храни меня, мой талисман». Худ. фільм. 10.15 —
Новини. 10.25 — «М. Глінка. Романси».
Фільм-кон
церт. 15.30— Новини. 15 45
— «П’ятирічка: діда 1 лю
ди». Прем єра док. телефіль
мів «Ми шахтарі», <На сьо
годнішній день...». 16.35 —
Концерт Державного ансамб-

купаІСІІІ • таиЩ° «Байкал»
Бурятської АРСР 17 15 —
Новини. 17.20 —* «Діти
творці XXI століття». Зустріч
радянських і американських
школярів. 18.05 - Прем’єра
мультфільму «Ох, принце
са». 18.15 — «Земля сибір
ська». «Обережно, Ямал»
Передача 2. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — ФілоСОФСЬКІ бесіди, Життя суспільства і сенс історії.
20.00 — «Ювілею не буде»,
Творчий портрет народного
артиста СРСР А. Гончарова.
21.00 - «Час». 22.00 —Про-

asEsea

31 ТРАВНЯ
▲ ЦТ Ц програма)

6.30 — <120 хвилин». 8.35
— Мультфільми «Наргіс»,
«Обережно,
мавпочки»,
«Хвалькувате мишеня». 9.15
— «Ювілею не буде». Твор
чий портрет народного ар
тиста СРСР А. Гончарова.
В перерві — 10.15 —Новини.
15.30 — Новини. 15.45
—
«Портрет сучасника». Пре
м’єра док. телефільмів «Саймат Ферзалієва», «Все, що
$ У мудрості». 16.30 — Про
грама Оренбурзького теле-

а хсння. 17,25 — Новини.
17.30 — Основи економічних
знань. Журнал «Телееко».
18.00 — Грає лауреат Все
російського і Міжнародного
конкурсів В. Терво (гітара).
18.15 — «Наш сад». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.05 —
«Дрібниця». «Дещо про ко
лесо». Мультфільми для до
рослих. 19.20 — Знайомтесь:
делегати XIX Всесоюзної
партійної конференції. 20.05
— Концерт піаніста Володи
мира Горовця (США). 21.00
— «Час». 22.00 — Супутник
телеглядача. 22.35 — Сьо
годні у світі 22.45 — Зуст

довження передачі про на
родного
артиста
СРСР
А. Гончарова. 23.15 — Сьо
годні у світі. 23.25 — Кон
церт джазової музики. Со
лісти Дайана Рівз (вокал) 1
Пол Хорн (флейта). (США).

А УТ
15.30 — Новини. 16.40 —
Срібний дзвіночок. (Донецьк).
17.00 — «Азбука добра».
Спілкування з однокласни
ками. 17.30 — «На хвилі
дружби». Державний оркестр
народних Інструментів Турк
менської РСР. (Кіровоград).

18.15 — День за днем. (Кіро
воград). 18.30 — «Квіти до
машні». (Кіровоград). 18.35—
Обличчям до факту. (Кіро
воград). Проблеми рекон
струкції заводу «Більшовик».
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 10.30 — Телеспортарена. 20.00 — «По со
вісті», Роздуми першого сек
ретаря Тернопільського об
кому
Компартії України
В. Е. Острбжинського. 20.45
— На добраніч, дітиі 21.00—
«Час». 22.00 — «Все про кі
но». 23.10 — Вечірній вісник.

річ у Концертній студи Ос- ни. 16.45 — Срібний дзвіно
таншно з головою правлін чок. 17.05—Музичний фільм
ня Радянського дитячого «Не розлучайтесь з дитин
«^•онду імені В. І. Леніна ством». 17.45 — У світі ціка
письменником А. Ліхановим. вого. 18.30 —"Фільм-концерт,
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Прямий зв’язок».
А УТ
Включення
Кіровограда.
9,00 — Новини. 9.15 — 20.45 — На добраніч, діти!
«Доброго вам здоров'я». До 21.00 — «Час». 22.00 —
Міжнародного дня захисту В. Олійник. Поема «Сім».
дітей. 9.45 — «Все про кі 22.3/ — Вечірній вісник.
но». 10.55 — Концерт фольк 23.Оо — Камерний концерт.
лорного ансамблю «Канвеле». 11.45 — Новини. 12.00 А ЦТ (II програма)
— Концерт Київської дитя
чої музичної школи імені
8.00 — Гімнастика. 8.15—
М. Лисенка. 16.30 — Нови- Ф. Шуберт. Дванадцять валь-

А ЦТ (II програма)

13.00 — «Обрив». Худ. фільм
із субтитрами. 1 і 2 серії.
8.00 — Гімнастика. 8.15— 18.00 — Новини. 18.15—Фут
«Живе на світі пісня». 8.45 больний огляд. 18.45 — Ви
— «Вертикалі мужності». ступає народний хор Палацу
Док. фільм. У.00 — Італій культури і техніки Мінсько
ська мова. 9.J0 — Режисер го автомобільного заводу.
Б. Загряжський. Кіностріч 19.00 — «Служу Радянсько
ки різних років. «Комп’ютер му Союзуі». 20.00 — Вечір
казка. 20.15 — Реклама.
і загадка Леонардо». 10.30— ня
— «Кусково». Док. те
Фільм — дітям, «Пригоди 20.20
лефільм.
20.30 — Музичний
Тома Сойєра». 1 серія, 11.45 кіоск. 21.00
«Час». 22.00
— Прем’єри док. фільму — «Легенда —про
«Варіації на тему». 12.05— Ольгу». Худ. фільм. княгиню
1 серія.
Шедеври живопису з музеїв 23.05— — Новини. 23.15 —
США. 12.35' — Новини. 12.40 Велогонка дружби
країн
«Напруга»
Док. фільм. Балтійського моря.

сів. 8.30 — «Сільське гос
подарство».
Кіножурнал.
8.50 — Французька мова. 1
рік навчання, 9.20 — Режи
сер Б. Загряжський. Кіно
стрічки різних років. «Про
людей і атоми». 10.10 —
Фільм — дітям. «Пригоди
Тома Сойєра». 2 серія. 11.15
— Співає Р.
Міфта.хова.
11.45 — «Легенда про кня
гиню Ольгу». Худ. фільм.
1 серія. 12.50 — Французька
мова. 2 рік навчання. 13.20
— Новини. 13.25 — «Спор
тивна арена». Прем'єра док.
фільмів. 14.30 — Поезія.

У. Уітмен. 17.45 — Новини.
18.00 — Ритмічна гімнасти
ка. 18.30 — Літературні зу
стрічі. Участь беруть пись
менники Л. Леонов, Ю. Бон
дарев,
народний артист
СРСР Д. Баніоніс. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — «...До
шістнадцяти і старші». 21.00
— «Час». 22.00 — «Легенди
про княгиню Ольгу». Худ.
фільм. 2 серія. 23.05 — Но
вини.
23.15 — Велогонка
дружби країн Балтійського
моря. 23.30 — Музична пе
редача «Ранкова пошта-»
(повтор).
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1 ЧЕРПНИ

А ЦТ (1 програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
— Прем'єра док. телефіль
му «Голоси України». 9.05—
«Все. що на серці у мене».
Хронікально - документаль
ний фільм про життя і твор
чість композитора В. Соловйова-Седого. 10.05 — «У
світі тварин». 11.05 — Но
вини. 15.30 — Новини. 15.45
— Прем'єра док. фільмів
телестудій країни. «Юнги»,
«Новобранці». 16.30 — «Бу-

деі\ю знайомі, Леррі>. Про
творчість
американського
співака Л. Лонга. 17.15 —
«Школа: погляд у майбут
нє». 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.05 — «К. Савицький в
Пензі».
19.25 — Хвилини
поезії. 19.30 — До Міжна
родного дня захисту дітей.
Свято канікул у Концертній
студії Останкіно. 21.00 —
«Час». 22.00 — «Про це, то
варишу, не згадати не мож
на». ГІро професію льотчи
ка випробувача. 23.00
—
Сьогодні .у світі. 23.10 — «На
біс». Кімоконцерт.

року». Фольклорно-музична різних років. «Побгічення з
передача. 20.10 — До XIX вальсом». 10.15 — Фільм —
Всесоюзної
конференції дітям. «Пригоди Тома Сой
9.00 — Новини. 9.15 —
Сьогодні — Міжнародний КПРС. «Звіримо час». 20.40 єра». З серія. 11.20 — Ні
день захисту дітей. «Соняч — На добраніч, дітиі 21.00 — мецька мова. 2 рік навчан
не коло». 9.45 — Худ. фільм «Час». 22.00 — Худ. фільмі ня. 11.50 — «Легенда про
для дітей. «Зелений острів». «Танці на даху». 23.10 — княгишо Ольгу». Худ. фільм.
10.50 — Грають юні музи Вечірній вісник.
2 серія. 12.55 — Новини.
канти. 11.25 — Село і лю
13.00 — «Дорослі 1 діти».
ди. 11.55 — Новини. 16.30— А ЦТ (II програма)
Док.
телефільми «Вітрило
Новини. 16.45 — Мир дітям.
нашого
дитинства», «Тради
8.00 — Гімнастика. 8.15 — ції сільської
Концерт. (Кіровоград). 18.10
школи». 13.50
— День за днем. (Кірово Прем’єра док. телефільму
град). 18.25 — Наші довідки. «Джигіти Анпаєви». 8.35 — — Денний сеанс повторного
телефільму.
«Дивись
весе
Грає
М.
Логінов
(балалайка).
(Кіровоград). 18.30 — Музич
ний фільм «Разом весело 9.00 — Німецька мова. 1 рік ліш». Худ. телефільм. 1 се
нам йти». 19.00 — Актуаль навчання. 9.30 — Режисер рія. «Злодій з Багдада». 14.55
на камера. 19.30 — «Пори Б. Загряжський Кінострічки — Р Шуман Концерт для

А УТ

віолончеиі
з оркестром.
18.00 — Новини. 18.10 —.
Прем'єра док. фільму «Жил
человек рассеянный...». 18.25
Футбол. Товариська зустріч.
Збірна СРСР — збірна Поль
щі. 20.15 — Вечірня казка.
20.30 — «Для всіх і для
кожного». Тюмень: соціаль
ні проблеми. 21.00—«Час».
22.00 — Прем’єри док. філь
му «Портрет Радянського
Союзу». (Виробництво США).
3 серія. «Край усієї землі»,4 серія. «Золота дорога».
23.40 — Новини. 23.50 —:
Велогонка дружби
країн
Балтійського моря.
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А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8 35
— Прем’єра док. телефіль
мів. «Ні в казці сказа
ти...».
«Іссик-Куль без ек
зотики». 9.20 — «Ще одна
посмішка». Фільм-концерт.
9.50 — Новини.
10.00 —
«Школа: погляд у майбут
нє». 15.30 — Новини. 15.45
— «Діла і турботи агропро
му». Прем'єра док. телефіль
мів «Була вода». «Із тих же
рук». І6.35 — Мультфільми.
17.05
Новини 17.10 —

«...До шістнадцяти і стар
ші».
17.55 — -«Музична
скарбниця :>. Д. Шостакович.
Симфонія № 5. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Грає
М. Малхасян (дудук). 19.15
— «Радячись з вами...». «Ра
дянська влада—-влада Рад->.
Про роль місцевих Рад у
процесі перебудови на при
кладі Білорусії. 20.15 —
Прем’єра корткометражиого
художнього
телефільму
«Лапта». 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Зустріч у Кон
цертній студії Останкіно з
народним артистом РРФСР

ошв
З ЧЕРВНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвиля«». 8.35
— Мультфільми «Ведмежа і
Той, хто живе в річці».
«Мавпа з строва Саругасіма», «Пригоди Огірочка».
9 05 — «Дім біля Світлих
Гір». 9.25 — «Лапта». Корот
кометражний худ. телефільм.
10.10 — Прем’єра док. теле
фільму «Живий
вогонь».
10.50 — Новини. 15.30—Но
вини. 15.40 — «Міста 1 ро
ки?. Прем’єра док. телефіль
мів «Великі Луки.-. «Каунас—
завжди Каунас» 16 ЗО
—

Концерт ансамблю народно:
музики «Піірілейки». 17.00—
Новини. 17.05 — «Чого 1 чо
му?». 17.35 — «Вечір в домі
Волконських». 18.00 — «Но
ватори
і
консерватори».
18.45 — Сьогодні у світі.
19.05 — «Прошу слоэа». Ви
ступ письменника В. Розо
ва 19.20 — «Танцює «Халай». 19.50 — Прем’єра док.
фільму «А минуле здається
сном...». 21.00 — «Час».
2і 40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Прем’єра худ.
телефільму «Сестра моя Лю
ся». 23.30 — «Погляд». Ве
чірня ін.оормаційно-музичіїа
програма.

ва. 12.55 — «В країнах со
ціалізм >». 13.25 — «Наші
сучасники». Худ. телефільм
«Особистий інтерес». 1 і 2
А ЦТ (1 програма)
серії. В перерві — 14.30 —
6 39 _ «120 хвилин». 8.35 Новини. 15.40 — «Роки, по
— Грають піаністи МДУ коління. гііспі». 16.25—«Для
їм М. Ломоносова. 9.00 — всіх і ДЛЯ козиного». Проб
АБВГДейка. 9.30 — «Свідки леми охорони навколишньо
драм і величі». 9.45 — «Дже го середовища. 16.55 — «У
рела». 10.20 — Всесоюзна світі тварин». 17.55 — «Хо
художня
виставка
робіт
друзкби». 19.20 — На
працівників
МВС
СРСР. ровод
прохання глядачів. Худ. те
10 45 — Фестиваль Індії в лефільм
дерево».
СРСР
11.00 — Назустріч 21.00 - «Алмазне
«Час» 21.40—Про
XIX Всесоюзній партійній жектор
перебудови.
21.50—
конференції. «Розмова по «Коли співають
солдати».
суті». 12.30 — Татарські на Пісні, народжені па
землі
родні пісні співає А. Туіше-
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неділя

к

к

___ X

«Чорнобиль, два роки тому».
20.25 — Прем’єра телефіль
му «Оскома». 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
А УТ
21.40 — Прожектор перебу
16.30 — Новини. 16.40 — дови. 21.50 — Молодіжна
Для дітей. «Хоробрий крав студія «Гарт». (Львів). 23.20
чик?. Вистава. 17.*30 — Рес — Новини.
публіканська фізико-математична школа. 18.00 — День А ЦТ (II програма)
за днем. (Кіровоград). 18.15
8.00 — Гімнастика. 8.15—
— Телефільм. (Кіровоград).
Фільм18.25 — Наші довідки. (Кі «Місячний вальс».
ровоград). 18.30 — Твере балет на музику І. Дунаєвзість норма життя. Пробле ськото. 9.00 — Іспанська
ми виховання в сім’ї і шко мова. 1 рік навчання. 9.30—
лі». (Кіровоград). 19.00 — Режисер Б Загряжський.
років.
Актуальна камера 19.30 — Кінострічки різних

«Альтернатива».
«Розбитгі
ваза». 10.40 — Фільм — ді
тям. «Мій генерал». 1 серія.
11.45 — Іспанська
мова.
2 рік навчання. 12.15 — Но
вини. 12.20 —«Далеке близь
ке». Прем’єра док. теле
фільму «Чорний лис у зо
лотому полі». 12.50 — «Сни
ться дитинство». Фільм-кон
церт. 13.20 — Мультфільми
«Зай і Чин». «Фока — на всі
руки дока». 13.50 — Денний
сеанс повторного телефіль
му «Дивись веселіш». 2 се
рія. «Гра у сто турбот».
18.00 — Новини. 18.15 —
Сільська година 19 10 — «Я

люблю тебе, життя». Теле-.
віЗійний фотоконкурс. 19.16
— Лауреати Міжнародного
конкурсу ім. П. Чайковського. Народні артисти СРСР
О. Образцова і В. Атлантов.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «Далекий Схід». Кіножур
нал. 20.25 — Реклама. 20.30
— Ритмічна
гімнастика.
21:00 — «Час». 21.40—Про
жектор перебудови. 21.50 —.
«Таможня». Худ. фільм. 23.05
— Велогонка дружби країн
Балтійського моря. 23.20-4
Новини. 23.30 — Теніс. Від«
критий чемпіонат Франції.
Півфінал.

ція «Бременські
музикан
ти?. (Кіровоград). 18.10 —
День за днем. (Кіровоград).
18.30 — Концерт
дитячої
ху дож н ьої
сам одіял ьност і.
19.00 — Актуальна камера.
На сесії Верховної Ради
УРСР. 19.45 — Концерт.
20.30 — На трибунах XIX
Всесоюзної партконференції. Думка делегата. 20.45—
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 ■*— І тіль
ки музика. 22.50 — Новини.
23.20 — Вечірня серенада.

Російські народні пісні спі
вають В. Фтоменко та Ю. Дудонов. 8.45 — Англійська мо
ва. 1 рік навчання 9.15 —
Науково популярні фільми
студії «Київнаукфільм». «Си
метрія», «Магічна
сімка»,
«За образом і подобою».
10.00 — Грає
М. Кугель
(альт). 10.30 — Фільм — ді
тям. «Мій генерал». 2 серія.
11.35 — Англійська мова.
2 рік .навчання. 12.05 — Но
вини. 12.10 — «Таможня».
Худ. фільм. 1.3.25 — До Дня
меліоратора. Док. телефільм.
13.55 — Денний сеанс по
вторного телефільму «Ди
вись веселіш». З серія. «За
чарований гіршш» 18.00 —

Новини. 18.15 — Концерт?
Київської чоловічої хорової
капели ім. Л. Ревуцькоге.
18.40 — «У злагоді з приро-:
дою». Прем’єра док. теле
фільму «Піски, що гово
рять». 19.00 — И. Брамо.
Симфонія № 2. Виконує
Стокгольмський філармоніч
ний оркестр. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — «Це ви
можете».
21,00 — «Чис».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Роздуми про
Мравіїїського». 23.05 — Ве
логонка дружби країн Бал
тійського моря. 23.20 — Но
вини. 23.30 — Теніс. Від
критий чемпіонат Франції,
Півфінал.

абонемент.
анонс. Телеафіша. 16.45 — театральний
«Скарби музеїв
України». О. Островеький. «Вовки та
17.00 — «Суботні зустрічі». вівці». 9.55 — Перебудова 1
18.30 — Телефільм «Радісна право. 10.20 — Наука: теорія
А УТ
душа». 19.00 —' Актуальна експеримент, практика. 10.50
9.00 — Новини. 9.30 — камера. На сесії Верховної —- Сторінки історії. В. КуйРитмічна гімнастика. 10.00 Ради УРСР. 19.40 — Теле- бишев. 11.25 — «Живи, Зем
— Концерт. 12.00 — На турнір «Сонячні кларнети».
До Всесвітнього дня
шляхах республіки. Погода. 20.50 — На добраніч, діти! ле!».
природи. 12.30 —
12.05 — Цирк звірів. 12 35 21.00 — «Час». 21.40 — Про- охорони
Бесіди про російську куль
— Новини. 12.45 — «Добро жеістор перебудови. 21.50— туру.
13.05
— «Очевидне —
го вам здоров’я». 13.15 — Худ. фільм «Не стріляйте в
Кіиопрограма «Сім’я і шко білих лебедів». 1 серія. 23.00 неймовірне». 14.05 — Пре
м’єра док. телефільмів. 15.00
ла». 14.05 — Концерт ар — Вечірній вісник.
— «До і після опівночі»
тистів
балету. 14.50 —
(повтор від 21 травня). 16.35
Я. Стельмах. «Драма в учи А ЦТ (II програма)
тельській». Вистава. 16.00 —
8.00 — Гімнастика. 8.15— — Прем’єра док. фільму
Фільм 3.
програми
«Здо «МатенЗдаран»
«Незабутні».
Письменник Кінозал
І Микитенко 16.40 — Кіно- ров’я», 9.05 — Телевізійний «Рука яка тримає перо».

Фільм 4. «Нове й чудове ДИЧ
тя». 17.35 — «Дивак з 5 еБ».
Художній фільм із субтит
рами. 18.55 — Прем’єра док.
фільму «Одеська альтерна
тива». 19.00 — «За безпеку
руху». 19.05 — Телевізійний
музичний абонемент. 20.00
— Вечірня казка. 20 15 —
Академічне веслування. Ве
лика Московська регата.
21.00 — «Час». 21.40—Про
жектор перебудови. 21.50 —
«Борис Годупов». Худ. фільм.
1 і 2 серії. В перерві —!
23.00 — Новини. 00.20 —4
Теніс. Відкритий чемпіонат
Франції. Фінал

В. Мініним і Московським
камерним хором. 23.40 —
Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 —
Концерт
вокально-інстру
ментального
ансамблю
«Смерічка». 9.45 — «Темп».
Телерадіопереклик з проб
лем науково технічного про
гресу. 10.45 — Виступ дер
жавного російського народ
ного хору СРСР. 11.15 —
Новини. 11.30 — Молодіжна
студія «Гарт». 16.30 — Но
вини. 16.40 — Телепост па
будівництві Ужгородського
заводу
«Електродвигун».
16.55 — «Ставиться питан
ня». «Що ми купуємо? 17.25
— Циркова програма. 17.50
— Хореографічна ком пози

Афганістану. В перерві
Новини.

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

—

А
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А ЦТ (1 програма)
8.00 — Новини. 8Д5 —
Ритмічна гімнастика. 9.00 —
«Валеріан Куйбишев». Док.
телефільм із циклу «Вони
були першими» 9.20 — Ти
раж «Спортлото». 9.30 —Бу
дильник
10.00 — «Служу
Радянському Союзу’.». 11.00
-т- Музична програма «Ран
кова пошта. 11.30 — Клуб
мандрівників. 12.30 — Му
зичний кіоск. 13 00 — Сіль
ська година. 14.00 — «Здо
ров’я.» 14.45 — Дитячий гу

мористичний
кіножурнал
«Єралаш». 15.05 — «Італія,
яку я знаю», прем’єра док.
фільму. 16.00 — «Дорослі і
діти?. Концерт. 17 00 — Кіноафіша. 18.00 — Міжнарод
на панорама 18.45 — Не
дільний кінозал. «Троє жа
бенят» Мультфільм. «Вони
і мио Музичний філ.ьм про
зоопарк-. 19 30 — Вперше на
екрані ЦТ. Худ. фільм «Ми
веселі, щасливі, талановиті.».
2100 — «Час». 21.40 —Фут
Зольний огляд. 22 10 —
«Ранкова пошта» в гостях
у «Східців Якоб.ч». Естрадна
програма. 23 50 — Новини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 —
Ритмічна гімнастика. 9.50 —
Р. Тома. «Пастка». Вистава.
В перерві — Кіноекран ДАІ.
Погода.
11.40 — Новини.
12.00 — Дитячий кінотеатр.
Зустріч з кінорежисером
А. М. Микульським. 13.00—
Телеміст «Львів — Віпніппег». 15.00 — Село і люди.
15.30 — «Ви нам писали».
Музична програма за лис
тами глядачів. 16.00 — Сла
ва солдатська. 17.00 — Спі
ває Я. Гнатюк 17.25 — У
нас па гастролях. Погода.

8.40 — У світі пушкінської
поезії. Передачі Ь і 2. 10.30
— «Бесіди з Мравінським».
Телефільм.
11.30 — Клуб
мандрівників. 12.35 — «Откуда єсть пошла...». Біля
витоків російської культури.
14.10—Мультфільми Страш
на історія». «Чарівне кіль
це». «Кікос». 14.45 — Пока
зують театри країни. Пре
м’єра фільм у-вистави Дер
жавного російського
дра
матичного
театру
БРСР
А ЦТ (II програма)
їм. М. Горького. «Знак біди».
8.00 — На зарядку ставай! Автор В Виков. 16.55 — Ве
8.15 — Програма «Думка». логонка дружби країн Бал
Науков-цопулярний фільм. тійського моря. 17.10—Світ

17.30 — 3 концертів Всесо
юзного фестивалю мистецтв
«Київська весна-88» 19.00—
Актуальна камера. 19.35 —
Спадщина «Пам’яті генія».
(Шевченківські місця на
Україні). 20 50 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Худ. фільм «Не
стріляйте в білих лебедів».
2 серія. 22.45 — Вечірній
вісник.

лялькового театру. 18.00
Телевізійний музичний абсн
цемент. Бесіди про росІЙ-і
ську хорову культуру. Хоч
рова музика XVI—XVIII ст.
Передача 1. 19.00 — Кінний
спорт Міжнародні змагання.
19 30 — Прем’єра док. те«,
лефільму «Ігри для дорос
лих?. 20.00 — Вечірня каза
ка 20.15 — Теніс. Відкритий
чемпіонат Франції. Фінал,
о 1 00 — «Час». 21.40 — «ДІМ
Бернарди Альби». Худ. теле
фільм. 23.10 — Новшиї.
23 20 — Теніс. Відкритий
чемпіонат Франції. Фінал.

«Молодий комунар»

28 травня 1988 року.
Д КОЮ повинна бути дискотека, щоб відрізнитися від простих танців! Ці запитання
Q часто трапляються е листах читачів. Мож
ливо, відповідь вам підкаже ця розповідь
ЯВ про шоу-програму
молодіжного об’сдт® нання «Союз» Кіровоградського вищого
Ю льотного училища цивільної авіації.

0. БЕНДЕР ЧАСТУЄ
«ЖИВОЮ водою»

інтерв ю. На деякій віддалі від нього пра
У фойє будинку культури глядачів зустрі
цювала операторська група (учасники му
чав популярний літературний герой Остап
Бендер, роль якого виконував ведучий нлу-зичного клубу «Галактика» Юрій Ачкасов,
Сергій Савенок. Він запросив гостейОлександр Неменов, Сергій Желтоногов).
Вени жартома і всерйоз знімали фільм про
скористатися послугами гардеробу, взяти
цю програму. Потім кіногрупа перемісти
участь у конкурсі «Малюють усі», запропо■ кував скуштувати «живої води», висловити
лася у танцзал, де після заставки Сергія
свою скаргу чи побажання біля столу
/^Лінаева появились яскрвео одягнені школя
заявок. Потім у вестибюлі появилася зйорі з повітряними кульками, котрі запросили
мочна група кіностудії «Союзфільм». Ніби
всіх танцювати. Це були переможці недав
справжній журналіст працював ведучий
ніх змагань клубів веселих і винахідливих
клубу Сергій Поляков — брав у глядачів
учасники команди «Диевки» із 25-ї школи.
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ. 3. Ва супроводить
туристів
рена конопляна олія, що 2. Міра ваги, що дорів
йде на виготовлення ла нює 40 фунтам. 3. Листя
ків. 5. Угорський
вина не дерево родини вербо
хідник різноманітних ігор. вих. 4. Розбійник на Кав
7. Очищені й подрібнені казі. 5. Автор статуї «Мис
зерна злакових
рослин. литель». 6 Частина гвин9. Масляниста нерозчин тівни. 7. Музична форма,
на речовина. 10. Основні що грунтується на стро
погляди,
переконання.
гій безперервній імітації
11. Грошова одиниця у однієї і тієї ж мелодії.
деяких
європейських
8. Місце проведення зма
країнах.
12. Виробнича гань. 13. Форма з металу.
одиниця заводу. 16. Піо 14. Багаторічна болотна
нерський табір. 17. Пе трава. 15. Християнський
редня частина
ступні. подвижник. 19. Людина,
18. Пустеля в Південній яка служить предметом
Америці.
19. Молочний захоплення. 20. Сорт про
напій. 21. Працівник пор са. 21. Пасивний рух плату. 23. Предмет, шо має
форму кулі. 25. Військо
ва нагорода. 26. Конкрет
но-чуттєва форма відобра
з]
ження дійсності в літера
турі. ЗО. Вид змагання,
поширений в латиноаме- <
«инанських
країнах.
1.
Супутник
Марса.
92. Зелений
корм
для ч
худоби. 33. Ділянка річ7б[
«и між пвома перокгтаI ми.
35.
Радянський
І скульптор і майстер ли| парної справи минулого
І століття, автор пам’ятни( на князю Володимиру у
Києві.
37.
Друкована
стандартна форма
яногось документа 39. По
станова державного, су
спільного
значення.
40. Російський народний
щипковим
інструмент.
41. Наотина
декоратив
, j
ного характеру. 42. Юш
ка з риби. 45. Спортиений костюм, який щільно
Дуд
облягає тіло. 46. Обов’яз |зз
ковий посядем. 47. Міне
■
ВИ
ральна фарба V вигляці
порошку темно-брунатно
го НОЛЬОПУ.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Провіднин-професіонал, який
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29. Доватоп. 30. Нарва.
31. Біном. 33. Пас. 36. Маніта. 37. Трофей. 38. Біб
ліофіл.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Топгау. 2. «Катюша». 3. Жа
дов. 4. Колас. 6. «Кавказ».

о-------------

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Антена. 4. Баобаб. 8. Аорта.
9. «-Бурда». 12.
Арена.
13. Ашхабад. 14. Батут.
ДД 17. Анапа.
18.
Бална.
21. Голод.
22. Вожак.
ии^ап.

27. Геоой. 28. Горький.
29. Вагон. 32. Голка. 33 Ві
нок. 34. Голота. 35. Вол
ков.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Ані
он. 2. Бада. 3. АмФора.
з.
/. ьу5- ьамсук.
Бамбук. ь.
6. Аташе. 7.
Бу-

йЯ

□

Його пропонує доцент жінка
цілеспрямована,
кафедри психології Кіро-досить
врівноважена,
Щ воградського педінститувмієте відстояти себе.
Оту кандидат психологіч Вам невластиве безлад
них наук Н. О. ГОЛО- дя, ви плануєте все за
|В ВАНЬ. Придивіться, яку здалегідь. Своїми ус
форму має ваша губна піхами завдячуєте в пер
М помада, і співставте по- шу чергу працелюбності
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■Ддані тут розшифровки зі

й акуратності. Єдине,
своїм характером. Збі- чого вам не вистачає,—
и-Р гається?
почуття гумору.
М| 1. Ваша помада на3. Верх помади невпм|довго зберігає
злегка значеної форми. Це свід
С-Ізагострену форму.
Це чить про те, що ви не■|свідчнть, що ви людина врівноважена,
кожна
рїпрактична і
солідна, дрібниця може виклика
изавждп знаєте, що хо- ти у вас занепокоєння,
Нвчете, чого вам бракує, проте ви Ховаєте це під
любите розмінюватись маскою самовпевненості
й енергійності. До лю
Г Лиа дрібниці.
2. Верх помади рівно- дей ставитесь із недові
Любите вечірні
іірно заокруглений. Ви рою.

«
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лат. 10. Анонс. 11. Байка.};
15. Аперкот. 16. Баритон.};
Город. 20.
Варан.
19.
23.
Геолог.
24. Тонна.
26.
Волхов.
25. Вигін.
30. іинта.
Гонта. оі.
31. oupui.
Ворог.
j

В ТЕСТ-ЖАРТ ДЛЯ ЖІНОК
□

АФГАНИСТАН
Стихи и музыка Михаила МУРОМОВА
1. Я вспоминаю утренний Кабул...
Все необычно в маленькой столице:
II сумрак гор, и робкий голос птицы,
И улиц просыпающихся гул.
Я вспоминаю утренний Кабул,
Его прохладу и его контрасты,
И вновь шепчу я сквозь разлуку:
— Здравствуй.
Прости, что на покой твой посягнул!
ПРИПЕВ:
Афганистан живет в моей душе...
Мне слышатся бессонными ночами
Стихи. Лоэка в гневе и печали,
И выстрелы на дальнем рубеже.
2. Я помню тот попутный самолет,
В котором мы летели над горами...
И среди нас один был ночью ранен,
Но все шутил: «До свадьбы заживет!».
Всё заживет... Страна излечит раны...
Всему свой срок — и, может, в этом суть..,
И потому уходит спозаранок
Отряд друзей в небезопасный путь.
ПРИПЕВ.
3. Как много дней промчалось с той поры!
Как много слов и встреч перезабылось...
Судьба моя, ты окажи мне милость, —
Дай мне побыть у той святой горы,
Где завершится наш последний бой,
Последний враг ничком на землю ляжет.
И чья-то мать слова простые скажет,
И те слова услышим мы с тобой.
ПРИПЕВ (2 раза):
Афганистан болит в моей душе...
И все, кого я встретил и не встретил,
Пусть будут долго жить на этом свете,
Как тишина па дальнем рубеже.
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ДИВНО, ЦІКАВО, ВСЕРЙОЗ

7. Гітара. 10. Ленінград.};
12 Реал. 13. Харитонов.!’
15. Бастіон. 16.
... Філолог.};
____
20. Еоа. 21. Бас. 25. Лав
сан. 26. Кара 28. Офщор.
32.
Місія. 33.
Павлов.
34. Строфа. 35. Фомін.

ВЇДПОВІДІ НА КРОСВОРД «АБВГ», ВМІЩЕНИЙ В «МК»
ЗА 21 ТРАВНЯ Ц. Р.

□
ш

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

*•••••• •

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ПЕРЕМОГА».
ВМІШЕНИЙ В «МК»
ЗА 14 ТРАВНЯ Ц. Р.

ГОРИЗОНТАЛІ:
«Багратіон». 8. Ладога.
___ 9. Шпагін. 11. Ура. 14. РейОна. 17. Таран. 18. Шаталін. 19 Тоідзе. 21. «Бариня». 22. Рута. 23. Мода.
24, Ангола. 27. «Солов’ї».

□

4

1

□

Ю. СЕРГЄЄВ.

< І

Баючого тіла. 22. Загад-о
на. 23. Початок змагань.};
24. Оголошення про нон-о
церт. 27. Письмове вітан-};
ня з видатною датою. <*
28. Податок грошима чи};
натурою. 29. Зіткнення.};
33.
Паперовий
мішок, о
34. М’яний, легний метал};
сріблясто-білого кольору.};
35. Священна книга мусульманської
релігії.
36. Широкий
асфальтовий шлях. 37. Сума або
різниця двох алгебраїчНИХ
ЕЄЛИЧИН. 38. Набір
харчустрав, характер
вання.
43.
Газолодібні
продукти, які виділяються
е повітря при згоранні.
44. А-встралІйськин стра-

|7

РаптолА погасло світло, затихла музика, про
лунав бій годинника. Це — позивні музич
ного клубу «Галактика». У світлі прожек
тора за пультом появився ведучий програ
ми Дмитро Ткаченко. І пішли музичні но
мери. Група «Веселі
хлоп'ята» заспівала
чомусь на англійській мові голосами дуету
«Модерн токінг», а Валерій Леонтьев вико
нав пісню «Аеропорт». Гумористичні вірші
змінилися виступами пародійної шоу-групи
«Флюгер», що зображувала відомі музичні
колективи. Всі глядачі мали змогу взяти
участь у лотереї гардеробних номерків,
а дівчата — в конкурсі краси. Переможці
були нагороджені фотографіями відомих
артистів естради. До тенцюєальної програ
ми увійшли і пісні минулих років, що по
любилися, і зовсім нові.

С 1986 року в Радян
ському Союзі народилася
рекордна кількість нових
жителів — 5 мільйонів 611
тисяч. І далі цей показник
народжень
найвищий
в
азіатських республіках. Так,
наприклад, на Україні на
кожну тисячу жінок до 50
років припадає 2068 ді
тей, а в Таджикистані —
аж 5600.
О Саудівська
Аравія
славиться не тільки наф-
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□ Увага! Музичне шоу
«Навколо світу за 80 хви
лин» — тільки один день; в
приміщенні обласної філар
монії виступатимуть попу
лярні артисти болгарської
естради: співачки Иорданка
Христова, ансамбль «Феротон», дуети Лос Хемелос,
Жозефіна і Владо. 29 трав
ня о 18 і 20 годині.
Є 29 травня у клубі іме*
мі Калініна заводу «Гідрю*
сила» відбудеться вечір-зу:
стріч «Вершина майстернос
ті» (зустріч з бригадою, яка
працює за єдиним нарядом)’.
Початок о 19 гол. ЗО хв.

@ В різних куточках на
шої країни, у великих місі,
тах і маленьких селах зби
раються у цей день разом
ті, кого поєднала служба у
прикордонних військах. 28
травня на честь Дня при
кордонника о 18 годині роз
почнеться масове гуляння
в парку культури і відпа«
чинку імені В. 1. Леніна.

Редактор.
Ю. СЕРДЮЧЕНКО. 1

□
коммунар» —
□ «Молодой
орган Кировоградского
областного комитета
о ЛКСМ Украиньв,

тою, а й ...найгіршим становищем жінок. їм дозво
лено носити лише довгий |-"1
чорний одяг, не можна
підфарбовуватися.
Подо
рож без чоловічої опіки
є просто неможливою. А
їзда на автомашині
або
перебування в ній зі сто
роннім мужчиною загро
жує... ув'язненням. Так са
мо карається і вихід на
вулицю без чоловіка уве
чері!

ОО®®®09О

• Літо — пора гастроль
на. Кіровоградські шану
вальники театру матимуть
можливість протягом червня
відвідувати вистави Орлов
ського драматичного театру
імені І. С. Тургенева, що
вже не вперше гастролює у
нашому місті. Вистави про
ходитимуть у приміщенні
театру імені М. Л. Кропввницького. 1 червня виставою
«Мандат»
за
комедією
М. Ердмана театр розпочи
нає свої зустрічі з кіровогр алиями.
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Не украинском языке.

НАША
АДРЕСА:

316050,

МПС,
и. Кіровоград,
вуп. Луначарського, 36.
Телефони:
редактора —
г-54-26;
за
ступника ре
дактора
—
2-29-92; від
повідального
секретаря —
2-27-65; відді
лів: номунісГг/ґоГ? виховання _ 4-66-78,
4-64-21, комсомольського життя
І?.Л!,ОН.°МІН.И. - 2-04-84; учнів"
СЬКО’ молоді і соціальних Упроб4 94 д1'59 пгДг.фОТОЛаборат°ЛБ^
4-94-94, оголошень — 4-2Я
коректорської — 3-61-83

6. Така форма помади
Щі з кропиви
зустрічається рідко. Так
само незвичний і оригі
Перебрану вимиту
кропиву
нальний ваш характер. занурюють на 2—3 хвилини в
прогулянки і красиві ре Ви людина настрою, по окріп, відкидають на сито, об
холодною водою і ко
чі. Відчуваєте потяг до ривчаста, исврівповаже- ливають
ли вона стече, нарізають і туш
сентиментальних роман иа, легко захоплюєтесь і кують із жиром протягом Ю—
сів.
приходне 7ЛвідчГйГо“дТ^
Ию
4. Кінець стовпчика ним словом, ви сповнені і і дрібно січуть і все разом пасепомади загострений по
» П
ТРУЮТЬ
.за Л
°рують V
у жпрі.
жирі. За
2—<53 хвилини
додають
дібно до олівця. Це час суперечностей. Як правн- ;;до готовності
-----‘ ..
...
_> дрібно
’нарізану зелену цибулю. У килто свідчить про егоїзм, ло, веселі II СМІЛИВІ, в }олячнії
бульйон кладуть кропмкомпанії
завжди
в
центрі
любов до самоспогля
} ву, пасеровану цибулю і иореГазета виходить щосуботи.
дання, гордовитості, не уваги. Але як друг, ви оні, варять уротягом 20—25 хви- Q
};лин. За 10 хвилин до готовності Q Друнарня Імені Г. М. Димитрова
дбале ставлення до дум ненадійна, можете під о
додають
білий
соус,
нарізаний
ВМПДпиип-»нГ
'HVCQ
ки інших. Ви нелегко вести.
}> свіжий щавель, сіль, лавровий
видавництва
7. Стовпчик
помади о листок, гвоздику, в разі відсутсходитесь з людьми, вва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
свіжого щавлю заміняють
жаєте себе ідеальною стертий з одного боку. };•ності
м иі *™пзрті? у,<Ра'ни, У його консервованим. Для смаку
жінкою.
Ви належите до жінок із < ті з кропиви можна заправити
м. Кіровоград, вуя, Глінки, 2.
5. Помада зверху має багатою уявою, досить };лимонною кислотою або соїсом
^лимона. Перед подаванням у та07330
Індекс 6110^7
плоский край. Ви опти діловита, за словом у };рілку
кладуть половинку круто
містка, хандра і смуток кишеню не лізете, запо о звареного яйця та сметану До
Зам. № 239.
Тираж 67 567«
вам невідомі. Прямолі взятлива, але не завжди };щі з кропиви можна подавати
з сиром.
нійні й безпосередні в практична. Не вередлива };і • ватрушки
Продукти: 200 г кропиви,
Над номером працювали:
стосунках із людьми,
І 100 г щавлю, 1—2 морквини, к—І
художник - 6. Босий
легко знаходите спільну сама й до вередування ;;і/9 кореня петрушни, 1 цибули.
^ладач
машинного набомову з оточуючими. Не інших ставитеся спокій ;;на, 5 чайних ложок пшенично- Ц
пу — М. Мужиковсьний
,,го борошна, 1 столова ложка /—і
но.
У
компанії
жінок
складачі
пруЧиу - ду£
звертаєте уваги на жит
;; маргарину, 2 яйця, 4 столові І|
саленко, н. Старостина
тєві
дрібниці. Своєю нудьгуєте. Маєте подру . ложки сметани, 3 склянки во- де*
коректори - л Кой
прямотою інколи можете гу, з якою ділитесь всім ;;ди, 2 — 3 гвоздики, 2 столові Ц
«енно, Л.
Сердіоченмо
І пожни подрібненої зелені пет- тТ
Цинкограф - о. Щербиале потаємним, якій багато ;;рушни,
образити людину,
перо зеленої цибулі, І )
пп
’
в
Др
^
ка
Р.
1
~
в- Виногра
чого вибачаєте.
ненавмисне.
Ісіль, спеції на смак.
Л
дов, б. Цонсв, в
Дов-
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