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«Суботці? А, це 
там, де люди багато 
живуть...» «Життя 
без прикрас» очима 
голови сільради —

Досі ми з нагоди 
свята Конституції 
займалися славо
слів’ям на адресу 
нашого Основного 
закону. Але час дик-

туе необхідність 
вдосконалення і 
цього правового до
кумента —

@

Четвертий випуск 
сторінки красного 
слова «Соняшник»

Сюди не прихо
дять через те, що 
<\всі ішли». А от 
Шекспіра ставлять,

хоч ставлять далеко 
не всі... «Санич і 
його театр» у сто
рінці «До сімнад
цяти і старші» ***•

стер.
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ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯВЕРХОВНОЇ < * в * .

І жовтня в Москві, у 
Великому Кремлівському 
гиалаці, відбулась поза
чергова сесія Верховної 
Ради СРСР одинадцято
го скликання.

Учасник» спільного 
засідання Ради Союзу і 
Ради національностей 
оплескам» зустріли то
варишів Горбачова М. С„ 
Воротникова В. І., Зай
кова Л. М., Лнгачова 
Є. К., Медведева В. А., 
Никонова В. П., Рижко
ва М. І., Слюнькова 
М. М., Чебрикова В. М., 
Шеварднадзе Е. А., 

Щербицького В. В., Яков
лева О». М., Біркїкову 
О. П., Власова О. В., 
Лук’янова А. І., Маслю
кова 10. Д., Разумовсь- 
кого Г. П., Соловйова 
10. П.. Тализіна М. В., 
Язова Д. Т., Бакланова 
О. Д.

Було затверджено по
рядок денний сесії:

Про Голову Президії 
Верховної Ради СРСр 

Про першого заступ
ника Голови Президії 
Верховної Ради СРСР.

Про внесення змін до 
складу Ради Міністрів 
СРСР.

Приступаючи до роз
гляду першого питання 
порядку денного, голо
вуючий на засіданні ■— 
Голова Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР 
10. М. Христораднов по
відомив, що А. А. Гро- 
мико звернувся з про

ханням увільнити його 
від обов’язків Голов» 
Президії Верховної Ради 
СРСР у зв’язку з вихо
дом на пенсію.

Слово було надано 
А. А. Громико, який по
дякував 
спільну працю 
роки великої 
ви.

Депутати 
постанову задовольнити 
прохання А. А. Громи
ко про увільнення його 
від обов’язків Голови 
Президії Верховної Ра
ди СРСР у зв’язку з ви
ходом на пенсію.

Потім на сесії висту
пив член Политбюро, 
секретар ЦК КПРС, 
член Президії Верховної 
Ради СРСР Л. М. Зай
ков. За дорученням ЦК 
КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР і Рад 
старійшин обох Палат 
він вніс .на розгляд се
сії пропозицію — обра
ти Головою Президії 
Верховної Ради СРСР 
Генерального секретаря 
Центрального Комітету 
КПРС Михайла Сергійо
вича Горбачова.

Одноголосно прийма
ється постанова 
рання депутата 
чова М. С. Головою Пре
зидії Верховної Ради 
СРСР. Це рішення депу
тати супроводять трива
лими оплесками.

Генеральний секретар 
ЦК КПРС, Голова Пре-

депутатам 
в перші 

перебуло-

про об- 
Горба-

зидії Верховної 
СРСР М. С. Горбачов ви
словив вдячність за вели
ке довір’я — обрання на 
найвищий державний 
пост. Беручи на себе ці 
обов’язки, сказав він, яс
но розумію всю міру від
повідальності, яка покла
дається на мене. Хочу 
запевнити, що виявлене 
мені довір’я і надані ме
ні повноваження будуть 
повністю використані в 
інтересах країн» і радяь 
ського народу.

Перейшовши до обго
ворення наступного пи
тання порядку денного, 
депутати затвердили про
позицію про увільнення 
П. Н. Демічева від обо
в'язків першого заступ
ника Голови Президії 
Верховної Рад» СРСР у 
зв’язку з виходом на 
пенсію.

Першим заступником 
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР одного
лосно був обраний де
путат Лук’янов А. І.

Член Політбюро ЦК 
КПРС, Голова Ради Мі
ністрів СРСР депутат 
Рижков М. І. вніс про
позиції про зміни у скла
ді уряду СРСР. ’ Депу
тати прийняли в цьому 
питанні відповідні поста
нови.

На цьому позачергова 
сесія Верховної ради - 
завершила роботу.

(ТАРС)
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Республіканський надмарафон
ний 70-річчю з дня народження ВЛКСМ. Цей захід охопить всі міста і райони 
області. Паралельно обласному марафону проходитиме и респуиліканськиь 

стартує 18 жовтня в Косарах на кордоні Кіровоградщини й Черкащини. жо і я 
естафетну паличку візьме Дніпропетровщина. .

В надмарафоні беруть участь найсильніші легкоатлети Кіровоградщини и рес
публіки.

па 20 жовтня на Кіровоградщині пройде обласний надмарафон. присвя <е <
1 — .. «I •• ..___ ~.. псі ШЯ1ГТЛ Є ПИППИН

Відбувся пленум Олек
сандрійського міськкому 
ЛКСМ України, який роз
глянув хід виконання 
профілактичних заходів 
міськкому комсомолу

по попередженню ЗЛО
ЧИННОСТІ і порушень пра
вопорядку серед молоді 
міста.

Пленум розглянув ор
ганізаційне питання. Пле
нум звільнив - Анатолія 
Юнака від 
першого 
міськкому

зв’язку з переходом на 
роботу по спеціальності.
Першим секретарем 
Олександрійс ь к о г о 
міськкому комсомолу 
в результаті конкурсних 
виборів обрано Василя 
МОРОЗА, який працю

вав заворгом цього 
міськкому.

«Я — ровесниця комсомолу»!
Так із повним правом може сказати ветеран 

комсомолу, колишня вчителька Г. К. Щербина. 
Вона народилася в жовтня 1918 року, а нині Ган
ні Кузьмівні виповнюється 70. Вітаючи свого по
стійного автора, людину щедрої, нестаріючої душі 
(уважний читач пам’ятає публікації за підписом 
Г. К. Щербини на теми моралі, із соціальних 
проблем), пропонуємо читачам тижневика також 
її вірші. Як ще одне підтвердження її духовної 
молодості й здоров’я.

До рідного краю
Краю цих замріяних світанків. 
Де буття у пісні зацвіта!
Нас ріднить з тобою колисанка 
Мамина -— згорьована й свята.
Де б не йшла і скільки б не ходила^ 
Все в тобі здається чарівним 
Залишайся вічно, краю милий 
Садом стопісенним молодим!
Над тобою пісня журавлина, 
У тобі — пісні гаїв і рік...
Ти — для щастя, для дочки і сина, 
Ти — для батька й матері повік!

Не затумань...
Не затумань, примхлива доле 
Той спалах дивної краси, 
Коли радіємо любові, 
Мов квітці в буйноті роси.
Сиіт перегукує піснями.
Не зна тривог, не зна біди, 
А юний грім гримить над нами, 
Мов зливу заклика:-«Прийди!» 
Не затумань, примхлива доле, 
Мій небокрай, не затумань. 
Передосіннє рідне поле — 
Не затумань...
Не затумань мої надії,- 
І ще прошу: не затумань. 
Нездійснені жіночі мрії — 
Не затумань, не затумань!

мі-!1,£?сВО5?«-СЬКг тв°Рче об’єднання молоді орга- 
гтіЛУЛ-о любителів творчості Володимира Ви- 
соцького. Клуб об єднає людей різного віку, кот
рі Цікавляться піснями, віршами, прозою В. Би- 

На засіАанні. клубу демонструватимуть
ся програми про творчість поета і артиста, пробо- 
Дутимуться диснусн, організовуватимуться бесіди 
зустрічі з авторами і виконавцями пісень. Члени 
клубу зможуть обмінюватися записами, фотодо
кументами, літературою про В. Висоцького. Н

Перше засідання клубу відбудеться 14 ЖОВТНЯ 
О 19 ГОДИНІ ЗА АДРЕСОЮ: М КІРОВОГРАД ВУ 
ЛИЦЯ ВОЛКОВА, 26, КОРПУС і, ПРИМІЩЕННЯ 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО КЛУБУ «ЧАЙКА». ЗА ДОВІДКАМИ ЗВЕРТАТИСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-14-93. Запу
шуються всі бажаючі. н

* * *
3 20 вересня в Кіровоградській бібліотеці імені 

Крупсьиої працюють безплатні курси міжнарод
ної мови есперанто. їх можуть відвідувати всі 
бажаючі.

I Минулої суботи на ВДНГ 
► УРСР відбувся день Кіро- 
: воградської області. Киян 
' та гостей столиці республі- 

ки біля павільйону «Това- 
’ ри народного споживання і 
' послуги» зустріла делегація 
: Кіровоградщини на чолі з 

головою облплану Е. П. Рей- 
; ЗВІХ0.М.

А далі гостей запросили 
оглянути експозицію. Чого 
в ній тільки не було! Каль
кулятори і радіоприйггачі, 
магнітоли і популярні серед 
населення зимові пальта 
виробництва Кіровоград
ської швейної фабрики...

Шкіряні пальта, куртки, 
плащі та сумки, кра
ватки, всілякі сувеніри 
— усе це вироби умільців 
агрофірми імені Чкалова 
Новамиргородського району.

А ось теплі кожушки. їх 
виготовляють в Устинівсь- 
кому райпобуткомбінаті. Як 
налагодити пошиття цього 
теплого і модного одягу? 
Будь ласка, побутовики охо
че діляться досвідом.

Біля стенду, де представ
лено продукцію Світловод- 
сьного керамічного заводу, 
теж людно. Набір для торту, 
для холодних страв, варе
ників, чайні сервізи кількох 
видів... Здається, найпри- 
скіпливіша господиня не від
мовиться від такого посуду. 
Світловодсьні вироби надхо
дять у продаж до Москви 
і Києва, є вони і в спеціа
лізованому магазині «Товари 
Кіровоградщини», що в об
ласному центрі. Нинішньо
го року колектив підпри
ємства планує виготовити 
керамічного посуду на суму, 
що перевищує 3 мільйони 
нарбованців.

Знайомство з експозицією 
нашої області на ВДНГ 
зайвин раз утвердило в дум
ці: вміємо і ми виробляти 
красиві, недорогі, модні ре
чі. Вміємо, якщо захочемо. 
А поки що, на жаль, дово
диться бачити на прилавках 
магазинів товари, які всі ми 
зневажливо
«ширвжиток».

Істини поточного моменту?
» ПОЛІТОСВІТА 

передодні пошуку істи
ни. Бо інакше як пояс
нити, що иа запитання 
пропагандиста (яке до 
певної міри теж стало 
вже ритуалом): «Запи
тання будуть?» — відпо
віддю було мовчання.

Втім, треба було б 
тут врахувати ще й те, 
що більшість спілчан 
уже поспішали на свої 
робочі місця, бо вироб
ничий процес, навіть у 
зв’язку з політзаняття- 
ми, ніхто, звісно, не від
міняв. Тож і наступні 
вибори старости групи 
були досить діловими.

Заняття закінчилося, 
поклавши початок но
вому навчальному роко
ві. Про плани на цей 
рік ми розговорилися з 
Ігорем Моїсеєнком піс
ля того, як слухачі розій
шлися.

— Життя в нашому 
цеху — сказав він, — 
стає досить цікавим, то
му вільного часу обмаль. 
Адже, крім спорту, ху
дожньої самодіяльності, 
немало молоді ходить 
на будівництво МЖК — 
самі будуємо для себе 
квартири. А що стосуєть
ся підготовки до занять, 
то тут основна надія на 
періодику. Бо наявні 
підручники історії нині, 
як відомо, застаріли. 
Недавно ми витримали 
справжню битву за лімі
товану пресу, 
пер матимемо 
необхідні для 
навчання видання, 
«Аргументы и факты»; 

передплачуємо «Правду», 
« омсомолку»і «Молодий 
комунар»..,

Ігорю! Трудова ди
настія Моїсеєнків від
працювала на «Червоній 
зірці» щось близько 160 
років...

Ну що ж, мені до
велося розпочинати 
З нуля...

У четвертому механо
складальному цеху ви
робничого об’єднання 
по сівалках «Червона 
зірка» майстра скла
дальної дільниці Ігоря 
Моїсеєнка знають як 
спортсмена, музиканта 
(грає на гітарі), громад
ського активіста. А не
давно, на першому цьо
горічному занятті цехо
вої школи комсомоль
ської політосвіти взнали 
ще і як комсомольсько
го пропагандиста. Спра
ва в тому, що 23-річний 
Ігор взявся вести шко
лу курсу «Ідеологічна 
боротьба і молодь».

Ці рядки пишуться 
вже після того як І. Мо- 
їсеєнко провів своє пер
ше заняття. Яким воно 
було? З огляду на те, 
що початок в 
справі багато 
варто проаналізувати 
побачене.

Отже, заняття почало
ся після звичного ко
ротенького ритуалу, ха
рактерного для початку 
занять в системі політос
віти. Потім І. Моїсеєнко 
вийшов до кафедри, 
представився, стисло 
розповів про програму 
курсу. Зокрема, про те, 
що в жовтні він разом із 
слухачами вивчатиме іс
торію комсомолу. Пер
ше заняття було при
свячено історії комсо

мольського руху на «Чер_ 
воній зірці» (колишній 
завод Ельворті).

Молодий пропагандист 
досить впевнено почав 
лекцію. Говорив про 

славний шлях комсомолу, 
про те, що молодь під
приємства гордиться 
^славними традиціями 
його комсомольців, на
зивав імена найдостой- 
ніших — Івана Компа
нійця Івана Григоренка, 
Костянтина Доценка'Костянтина Доценка' 
Олександра Іваненка./. 
Що насторожувало у 
його виступі? Мабуть, 
деякий перебір у фра^ 
зах-лозунгах 
«...У другій _____ _
20-х та в першій __ 30-х

років комсомольці заво
ду створювали перші

комсомольські бригади. 
Сільське господарство 
чекало посівної техніки». 
Певно, читаючи сьогод
нішню пресу, ми знаємо, 
що сільське господар
ство чекало в тридцяті 
роки не стільки техніки, 
скільки порятунку для 
селян...

З огляду на останню 
обставину лекція про
пагандиста ніби розпа
лася на дві, які відріз
нялися провідною то
нальністю. У першій го
ворилося про успіхи, а в 
другій — про перекру
чення ленінської полі
тики, репресії, які теж 
«мали місце». Зокрема, 
вразив наведений про
пагандистом факт: з 
1937 по 1940 рік секре
тарями завкому комсо
молу (а він має права 
райкому) перебуло 9 чо
ловік, 8 з яких було ре
пресовано...

Що й казати, нелегко 
нам переборювати сте
реотипи, які склалися 
роками. Особливо ж це 
стосується системи по
літосвіти. у цьому Є й 
певна закономірність: на
ша свідомість ще не 
встигла «переварити» 
факти, які довгий час 
замовчувались, тому во
ни й сприймаються якось 
окремішно від «героїч- 
НИХ буднів». Але все це 
було насправді __ і ге-
роїзм, і узаконене зло
чинство. І випробування 
Цією правдою — чи „є 
найбільше, на мою дум
ку, випробування для 
сьогоднішніх комсомоль
ців.

Повертаючись до по- 
літзаняття: молодий про
пагандист таки зробив 
спробу прорватися до 
істини. Певно, що йому 
Це частково вдалося. 
Але попереду, звісно 
дуже багато має ще бу
ти — і роботи душі і 
боріння думок, і осяг
нення фактів...

Чи готові до и.лг_ 
слухачі школи, у якій до. 
нинГн\ПОб>'ВаТи! Пе»но, 
Хаодні ЩЄ Т'-ЬКМ На‘ 
принципової розмови*

Наш кор.
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ПРО Суботці писано-переписано. На різних рівнях, 
здебільшого в піднесених тонах. Село якось враз 

«тало знаменитим. І доки всюдисущі журналісти від 
Міськраконної газети до журналу «Советский Союз» 
Шукали розгадку його феномену, на адресу сільради, 
місцевого колгоспу імені Леніна йшли листи. Сотні, ти
сячі, з одним-сдиним проханням: гізьміть на роботу. 
ІПіисали з віддалених прикордонних застав і сусідніх кол
госпів, писали дипломовані спеціалісти і вихованці ви
правно-трудових колоній... Людьми рухала надія — жи
ти заможно, в умовах, які мало чим відрізняються від 
міських, мати цікаву роботу. Скажемо відразу: і те, І 
інше в Суботцях є. Та є й свої пробле/ли, великі і малі. 
Характерні для сьогоднішнього переломного часу. Са
ме про них бесідує наш кореспондент з головою викон
кому Суботцівсьиої сільської Ради народних депутатів 
Знам’янського району Олександром Івановичем ГОР- 
БАТЕНКОМ.

тя і господарських керівни
ків. Власне, цей процес вже 
розпочався. Один з керівни
ків нашого щебеневого за
воду (не називатиму його 
прізвища, адже людина 
врешті-решт зрозуміла по
милковість своєї позиції), 
будучи депутатом сільради, 
просто - напросто ігнору
вав діяльність цього органу. 
Та після партконференції □ 
поведінці товариша стався 
рішучий злам. Нині він і 
сам бере найактивнішу 
Г часть в діяльності Ради, 

підприємство робить не
мало для благоустрою, соці
ального розпитку Суботців.

— Здасться, тут Всім гріх 
скаржитися на неувагу, ад
же село в буквальному ро
зумінні квітуче...

— А знаєте як усе почи
налося? Ні? Розповім.

У 1963 році (я працював 
тоді секретарем парткому 
місцевого колгоспу) Григо
рій Кіндратович Чабан по
дав ідею розбити на всіх 
вулицях клумби. Прихиль
ників у нього знайшлося 
небагато адже всім здало
ся це просто забавою. Тим 
паче, що вистачало у Субот
ців і проблем куди серйоз

вивасться їхня соціальна 
сфера. У цьому плані на
шому виконкомові й працю- 
ється легко. Практично кож
ний наказ виборців ми ре
алізовуємо завдяки зусил
лям колгоспу. Скажімо, ни
нішнього року в селі Коха- 
нівці було впорядковано 
вулицю, названу ім’ям на
шого земляка, колишнього 
воїна-інтернаціоналіста Ми
коли Чемериса. Там же 
колгосп спорудив сучасний 
магазин, у Суботцях почав 
діяти танцювальний майдан- 

Подібних прикладів
міг би навести немало.

факт. На початку вересня 
відбулася сесія сільської 
Ради. Водій Юрій Коцюба 
мав того дня працювати. 
Хлопець попросив товаришів 
підмінити його. Не повірите, 
але подібне в моїй багато
річній практиці трапилося 
вперше.

Наша розмова з 
дром Івановичем 
вершувалася, коли 
кабінету зайшов 
відвідувач.

Олексан- 
уже за- 
до його 

черговий

Олександре Івановичу, 
------- ------ талон на

ний...
я

чи можна новий 
цукор виписати, —- попросив 
він. —- Дружина загубила...

Голова сільради втомлено 
зітхнув:

плекси. Вся надія була на 
те, що людина продуктив
но відпрацювавши зміну, 
весь свій вільний час при

святить самовдосконаленню. 
Шкода, але ті добрі наміри 
так і не вдалося реалізувати 
сповна.

Висловлю свою суб’єктив
ну думну з деяких СЬОГОД
НІШНІХ проблем, що аж ні
як не сприяють гармонійно
му розвитку особи. Візьме
мо той же орендний чи сі
мейний підряд. Хороша спра
ва? Безперечно: Але при од
ній умові — насиченості, 
скажімо, ферм засобами ма
лої механізації. Щоб люди
на не надривалася за нар- 
бованці, щоб мала час І

Олександре Івановичу, 
після XIX Всесоюзної пар
тійної конференції відрод
ження революційного зан- 
лину «Вся влада — Радам!» 
стало фантом. Та чи все ви
ходить на прантиці так, як 
було задумано?

— Рішення партконфе- 
ренції радують, насампе
ред, своєю конкретністю. 
Але, звичайно, не з усіх 
проблем політичної резо
люції конференції отрима
ли ми практичні рекомен
дації. Це стосується, скажі
мо, боротьби з бюрокра
тією. Тут багато що повин
не вирішувати саме життя, 
практика. Мені здається, 
що є загроза, передаючи 
вирішення економічних пи
тань Радам, передати їм і 
все бюрократичне «надбан
ня».

— Чи можна уникнути 
цього?

— На‘мій пЬгляд, бюро
кратія — наслідок центра
лізованої економіки, і щоб 
ліквідувати її, треба перш 
за все орієнтуватися на тру
дові колективи. Основи бю
рократичного апарату було 
закладено ще в пору «воєн
ного комунізму», 
в часи непу була спроба 
вирвати злощасне коріння 
шляхом децентралізації уп
равління економікою. На 
жаль, справу, розпочату 
В. І. Леніним, не довели до 
логічного завершення.

— Олександре Івановичу, 
хотілося б почути і , 
думну щодо майбутньої по
літичної реформи.

— Доцгль'на'вона Чи ні — 
покаже час, повсякденна 
практика. В одному я не 
сумніваюся: до управління 
державними справами по
винні бути причетними яко-

************** *♦**♦♦♦♦♦**♦*<

мога більше людей. Адже 
зараз як: реальна влада — 
у партійних комітетів, вони, 
окрім вирішення політичних 
питань, диктують й 
мічну політику. Тим 
обираються партійні комі
тети лише членами 
Але ж до участі в обранні 
перших осіб мають бути 
причетними всі. Це й стане 
можливим у тому разі, ко
ли партійні керівники одно
часно очолюватимуть міс
цеві Ради. Виправдовувати
ме людина довір’я — обе
руть її на новий строк, ні 

вашу — доведеться і партійному 
комітетові задуматися про 
доцільність використання 
такого товариша на керів
ній посаді.

Не сумніваюся, що нова 
розстановка сил змусить по
вернутися обличчям до проб
лем, реального нашого жит-

еконо- 
часом,

КПРС.
Згодом,

ніших.
Разом із кількома акти

вістами сільради у вільний 
від роботи час (Григорій 
Кіндратович працював аг
рономом, якраз закладав 
наш знаменитий сад) почав 
він висаджувати сквери, 
планувати алею Слави. Ско
ро ця затія захопила біль
шість суботчан, якщо не 
всіх. Звідтоді й почалася та 
добра 
кожного 
квіти.

— У _________ ...
тільки це, а й добротні бу-| 
дівлі...

— Це заслуга нашого ♦ 
колгоспу-мільйонера. Що-* 
року ключі від квартир от-* 
римують ЗО—40 сімей хлі-* 
боробів. Власне, всі при-* 
бутки господарства «пра-<> 
цюють» на людей. Поліп-* 
шуються умови праці, Р°3"|

0
речі, згадав тільки те, 
робилося за наказами

До 
що 
молодих виборців.

— Доречно, мабуть, було 
б згадати й про діяльність 
молодих депутатів...

— Згоден. З 55 обранців 
— дев’ять комсомольців. 
Молоді люди працюють у 
різних сферах, обіймають 
нерівнозначні посади. На 

жаль різниться й їхнє став
лення до депутатських обо
в’язків. Ні, комсомольці не 
відмовляються від тих чи 
інших доручень, відвідують 
сесії сільської Ради. Але 
справжню ініціативу, на яку 
ми сподіваємося, проявля
ють далеко не всі. Серед 
кращих молодих депутатів 
назвав би хіба що зоотехні
ка Інну Гладун, водія, ко
лишнього воїна-інтернаціо
наліста Сергія Багула, меха
ніка щебеневого заводу 
Олексія Жеменюка. Хоча 
заради справедливості ска
жу: поволі; але невпинно 
люди активізуються. На мій 
погляд, це має прямий 
зв’язок із тими позитивни
ми процесами, що відбува
ються у нашому суспільст
ві. Ось дрібний, здавалося 
б, але дуже характерний

— Випишемо, зайди до 
секретаря...

Коли за відвідувачем за
чинилися двері, неспод вано 
запитав;

— Знаєте, який це за ліком 
«загублений» талон?

І сам відповів: 
—- Певно шістдесятий 

сімдесятий...
— Ще одна проблема?
— І дуже болюча. Важко 

боротися зі злом, яке доне
давна в буквальному розу
мінні цього слова заохочу
валося. Маю на увазі пи
яцтво. Навіть у нашому, 
надзвичайно розвинутому й 
культурному селі воно не 
викоренене...

Ніби 11а підтвердження цих 
слів до кабінету зайшов діль
ничний інспектор міліції:

— Олександре Івановичу, 
підпишіть характеристику 
(він назвав прізвище одно
го з громадян Суботців). 
Учора знову напився, вла
штував бійку...

— І що ж, на вашу думку, 
можна протиставити цьому 
ганебному явищу? — пере
питав я голову трохи зго
дом.

— Справжню культуру, 
духовність. Микита Сергійо
вич Хрущов свого часу на
робив немало помилок. Але 
багато в чому був він і да

лекоглядним. Скажімо, ство
рюючи соцміста, дбав на
самперед про всебічний 
розвиток особи. Створюва
лися цілі культурні ком-

чи

книгу прочитати, і н.но по
дивитися, і дітей виховува
ти.

У нас був випадок, коли 
сім’я, взявши на підряд 
близько 60 бичків, забула 
про все на світі. Не хочеть
ся казати цього, але люди 
залишалися навіть ночувати 
разом з тваринами. Хіба та
кою метою має досягатися 
прогрес?

— Тобто, наш гуманний 
лозунг: «Все — для людини» 
слід не забувати в можній 
конкретній ситуації?

— Саме так. І Ради повин° 
ні пам’ятати про це завжди. 
Але реальних результатів 
можна досягти лише при 
умові тісної взаємодії двом 
сил: трудового колективу і 
території, тобто місцевих 
Рад. Вони можуть спереча

тися, в чомусь не погоджува
тися, але при цьому не ло
зинні страждати соціальні ін

тереси людей. Адже чиї 
інтереси відстоює трудо
вий колектив? Людей. А 
місцеві Ради? Теж людей. 
Я вже не кажу про партійні 

, організації. Така взаємодія
і має забезпечити реаліза
цію конституційних прав 
громадян.

Розмову вів 
М. ЧЕРНЕНКО.

Знам' янський район.

традиція — біля£' 
двору висаджувати* 

вічі кидається не*
лентивів СРСР, НДР, ЧССР, 
на якій можна познайоми
тися з досвідом роботи 
зарубіжних друзів, поділи
тися своїм. З радянської 
сторони не з’явилося жод
ного представника. А зу
стріч, між іншим, була ду
же продуктивною — ні
мецькі будівельники, на
приклад, всерйоз заціка
вилися методами роботи 
бригади Іржі Книги з Че- 
хословаччини. Потім спро
бували у себе — результа-

тарі комсомольських орга
нізацій криворізьких під
приємств, які зводять 
КГЗКОР, повністю само
усунулися від будівницт
ва, хоча при бажанні тут 
можна знайти широке по
ле діяльності для комсо
мольських організацій. То
ді ж, на бюро, 
кн міськкому 
що, справді,

працівни- 
говорилп, 

становите

повне — комсомольці 
КГЗНОРу пасивні не тіль
ки тому, що не хочуть чо
гось робити, а тому, що не 
бачать якихось конкретних 
справ, за які вони можуть 
взятися. Тут, звичайно, 
велика роль відводиться 
реорганізованому комсо
мольському штабу будови, 
який повинен взяти на се
бе роль організатора І 
координатора. Перші кро
ки вже є: комсомольці ви
рішили взятися за спо
рудження клубу у підваліВСЯ ЕНЕРГІЯ ПІШЛА НА СЛОВА?

Твердження про те, що 
нинішня звітно-виборна 
кампанія повинна набути 

особливого смислу — спра
ведливі. Однак далеко не 
всюди комсомольці це від
чули. Але, що стосується 
гірничо збагачувального 
комбінату окислених руд, 
який зводиться у Долин- 
ській, то ситуація там спо
нукає до прямої і відвер
тої розмови.

І справа не тільки в то
му. що будова за участю 
нраїн — членів РЕВ загро
жує перетворитись на дов
гобуд, що тут в один ту
гий і міцний клубон зав’я
залась маса злободенних 
І болючих проблем, про 
які, до речі, і йшла мова 
на недавніх спільних збо
рах комуністів, що беруть 
участь в будівництві 
КГЗКОРу...

Тривожить те, що, як 
було сказано на цих збо
рах, «комсомол втрачає 
свій авторитет на будові». 
Причому.будова »-р комсо
мольська, ударна... І цс 
якраз в той момент, коли 
багато хто з виступаючих 
відзначив, що ниніш
ній рік для будівництва 
комбінату — переломний. 
0 від того, як вдається ви
рішити сьогоднішні про
блеми, багато в чому за
лежить дальша доля май
бутнього металургійного 
гіганта.

Момент відповідальний і

навряд чи може залишити 
байдужим будь-кого з учас
ників будівництва. Тож 
очікувалося, що звітно-ви
борні збори в первинних 
комсомольських організа
ціях пройдуть неформаль
но.

...Комсомольська органі
зація управління комбіна
ту налічує трохи менше 
сотні комсомольців. Вона 
найбільша на будівництві. 
Доповідь заступника сек
ретаря комсомольського 
бюро Дмитра Цветкова 
на звітно-виборних зборах 
конкретністю не відзнача
лася. Бо, якщо бути об’єк
тивним, говорити не було 
про що. Тому що про про
блеми всі вже й гак зна
ють. а як їх вирішувати, 
коли навіть на вищому 
рівні їх не можуть розв’я
зати? Тож хоч і були кри
тичні і гострі виступи ком
сомольців, але конструк
тивних пропозицій не було, 
хіба що: «Давайте будемо 
звільнятися від інертних 
товаришів».

—- Приблизно ж тан. або 
ще гірше пройшли збори 
і о інших первинних, — в 
голос’ секретаря об’єдна
ного комітету комсомолу 
Дмитра Кучера не відчу
вається ентузіазму, — кри
тичних слів було сназано

чимало, але приблизно 
такого типу, — «чого 
ви нам не можете органі
зувати дозвілля» або ще 
щось. Тож, як результат, 
самі мало що пропснували.

— Хоча виступали і з 
ідеями, — вступає в роз
мову начальник штабу ЦН 
ЛКСМУ на будові Віктор 
Зінченно. — Наприклад, 
на зборах в енергосилово
му цеху хлопці гаряче го
ворили: «Давайте органі
зуємо свій ансамбль, ви 
тільки дайте нам апарату
ру, а ми вже самі все за- 
нрутимо». Добре, почав я 
займатися цим, адже при
дбання апаратури — спра
ва копітка, це ж не один- 
два нарбованці, а кілька 
тисяч. Ну й що? Тепер не 
можу знайти тих хлопців 
і самі вони не з’являють
ся...

На згаданих вже спіль
них партійних зборах сек
ретар Криворізького міськ
кому партії С. А. Стежко 
навів такий факт: скільки 
розмов було про необхід
ність будівництва спортив
ного майданчика, нарешті 
зробили. Тепер там повно
правний господар — бур’
ян...

Зінченно згадує, що під 
час інтернаціональної вах
ти Миру були всюди виві
шені оголошення що тано- 
го-то дня відбудеться зу
стріч керівників комсо
мольсько - молодіжних но

ти вражаючі, підвищилася 
і шоидність робіт, і яність.

Зате на урочистий вечір 
занриття вахти, яний орга
нізували зарубіжні друзі 
(ясна річ, було і диско-шоу, 
і розважальна програма) 
прийшло вже не двадцять 
наших представників, як 
намічалося, а майже вдві
чі більше... Тож важно не 
погодитися з Віктором 
Зінченком, що ми маємо 
справу не стільки з пасив
ністю скільки з елемен
тарною споживацькою пси
хологією. От і на звітно- 
виборних зборах на кон
статацію недоліків у ком
сомольців ще вистачало 
енергії та ентузіазму, а до 
конкретних справ руни 
вже не доходили.

Але чи буде повністю 
справедливим і однознач
ним цей висновок — в 
усьому винні самі рядові 
комсомольці? Може все- 
таки чимало залежить від 
лідерів — секретарів ком
сомольських бюро і груп- 
комсоргів, адже кому як 
не їм, до снаги «розбуди
ти» комсомольців, «розво
рушити» їх.

— Звичайно, погоджу
ється Віктор, — але сто
совно лідерів, їх зацікав
леності: позавчора я ви
ступав на бюро Криворізь
кого міськкому комсомолу, 
говорив про те, що секре-

• КОРПУНКТ «МК» НА

треба виправляти, а тих, 
хто не хоче повернутись 
обличчям до комсомольсь
кої будови, змусимо це 
зробити.,. 1 що ж? Сьогод
ні, як бачиш, на засідання 
ради секретарів з’явилося 
всього четверо — це з де
сяти.

Ми розмовляли з ним 
тоді, коли секретарі від
правилися на об’єкти, де 
працюють їхні комсомоль
ці. Перед цим Зінченко по
рекомендував, на що в 
першу чергу звернути ува
гу — підготовку до зими, 
на умови праці і побуту, 
підготовку до 70 річчя 
ВЛКСМ. Потім, коли ком
сомольські лідери зібрали
ся в кабінеті у Зінченка, 
відбулася ділова розмова, 
яка стосувалася всього: і 
як проводиться перевезен
ня людей, і як регулярно 
міняється білизна в готелі, 
де живуть молоді буді
вельники.

А після всього началь
ник комсомольського шта- 
бу запропонував разом 
продумати •*- яку справу 
може підняти кожна з 
комсомольських організа
ції!, і не просто підняти, а 
й довести її ДО КІНЦЯ.

Ось це, здається, і го-

БУДІВНИЦТВІ КГЗКОРу

гуртожитку, молоді водії 
автотранспортного цеху 
теж відгукнулися на дві 
пропозиції висловлені 
Зінченком Щоправда, як
що першу з них — поїзд
ку у Кривий Ріг на цирко
ву виставу — підтримали 
дружно, то другу — спору
дити душову і сауну в при
міщенні поряд з автоце- 
хом, яке зараз пустує, але 
повністю придатне для об
ладнання сауни. —- зустрі
ли вже не тан гаряче.«

Коли я запитав Дмитра 
Кучера, чи звітно виборна 
кампанія стала якимось 
особливим етапом в житті 
їхньої комсомольської ор
ганізації, він відповів, що 
покаже час. В юму ж енер
госиловому цеху, де хлоп
ці так переконливо гово
рили про бажання створи
ти свій ансамбль і далі 
слів діло не пішло, ком
сомольці обрали своїм сек
ретарем Руслана Явора, 
ініціативність й ентузіазм 
котрого дозволяють віри
ти в те, що йому вдасться 
перебороти інертність у 
своїй організації, повести 
хлопців за собою.

Хоча з іншого боку -» 
далеко не всюди обрали 
саме таких лідерів...

М. МЄДВІДЬ,
м, Долпнська,
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V КАБІНЕТІ заступника голови 
* облвиконкому Т. Т, Дмитрен
ко — мінімум обстановки. Певно, 
це цілком закономірно — тут має 
бути тільки необхідне для робо
ти. Тим більше, приємно було по* 
бачити поряд із папкою з грифом 
«ділова інформація» томик В. О. 
Сухомлинського, «Довідник «Пись
менники Радянської України...»

Господарка кабінету ще порів
няно недазно сама працювала з 
комсомолі. Нині ж у її компетен
ції — питання народної освіти, со
ціального забезпечення, видавни
ча справа та преса, діяльність 
ряду громадських організацій, 
майстерень Худфонду СРСР, 
жіночих рад, комісій у спра
вах неповнолітніх, впровад
ження нових радянських об
рядів та багато іншого — все 
годі й перерахувати. І все це важ
ливо, бо має безпосередній ви
хід на наші будні — будні грома
дян Радянського Союзу.

Мабуть, не випадково й наша 
розмова розпочалася із запитан
ня, актуального нині а усіх без .ви
нятку куточках нашої країни.

КОР.: Тетяно Тимофіївно, щой
но ми ознайомилися з виступом 
М. С. Горбачова на новій зу
стрічі в ЦК КПРС із керівниками 
засобів масової інформації, ідео
логічних установ і творчих спілок. 
У ньому є такі слова: «Треба буде 
виробити новий виборчий закон, 
доповнення до Конституції...» 
Певно, йдеться про державні пи
тання, які прямо стосуються ор
ганів народовладдя!

Т. Т. ДМИТРЕНКО: Ми звикли 
називати нашу Конституцію най- 
демократичнішою, найгуманнішою 
в світі. І, певно, це значною мі
рою справедливо. Але давайте 
запитаємо себе й так: чи завжди 
проголошені нею права сповна 
забезпечувало діюче законодав
ство? На жаль, нерідко ми знахо
димо в правових актах такі трак
тування, що, м’яко кажучи, не 
зовсім відповідають нашому Ос
новному законові. Тобто, прого
лошених нами ж гуманних законів 
треба вміти дотримуватися. І це 
стосується не лише прав грома
дян, але і їхніх обов’язків.

Щодо доповнень до Конституції, 
то вони, певно, повинні закріпити 
поглиблення демократії, створити 
правову основу для соціалістично

го плюралізму, який означає зов
сім не анархію, а вільне обгово
рення реальних проблем суспіль
ства з метою їх вирішення на 
справді демократичній основі.

Втім, у нас і нині є немало мо
жливостей для того, щоб врахо
вувати різні думки й пропозиції. 
У нашій області для цьо
го служить, приміром, «прямий 
зв'язок», під час якого громадя
ни мають можливість звернутися 
по телефону до відповідальних 
працівників управлінь, висловити 
їм свої думки і пропозиції. Ще 
одна форма — попередня публі
кація тез, доповіді, яка має про
звучати на черговій сесії, інших 
матеріалів, широке обговорення 
їх на засіданнях постійних комісій. 
Або й таке наприклад, Кіровсь- 
кий райвиконком обласного цент
ру провіз свою сесію на заводі 
«Гідросила» (йшлося з основному 
про економічні, соціаль
ні питання, актуальні для цього 
великого підприємства). Такі зу
стрічі хороші ще й тим, що да
ють можливість познайомитися із 
думкою спеціалістів, узнати, як 
дивляться на проблеми робітники.

Тепер ще скажу кілька слів про 
висунення на виборах двох і біль
ше кандидатів у депутати. Експе
римент, який проводився в Гай- 
воронському районі, підтвердив: 
саме в такому напрямі й треба ді
яти. Крім того, слід уточнити 
врешті статус того кандидата в де
путати, який не був обраний. По
ки що він якийсь непевний. І, ма
буть, слід подумати про продов
ження строку чинності новообра
ної Ради (приміром, до 5 років).

Досі у нас висували кандидатів 
тільки трудові колективи, громад
ські організації. А було б 
не зайве забезпечувати пред
ставництво у Радах не ли
ше трудових колективів, а 
всіх категорій населення. Це до
зволило б враховувати повніше 
їхні потреби та запити.

КОР.: Ви говорите про те, що 
має забезпечити записані в Кон
ституції права громадян. Але ж 
€ ще й обов’язки».

І. Т. ДМИТРЕНКО: Люди ма
ють сьогодні вчитися демократії 
— це чи не найголовніший обо
в’язок виборця. Тобто, вчитися 
культурі дискусій, повазі до всіх 
кандидатів, а не лише тих, які їм 

подобаються. І, звичайно ж, висо
ка громадянська свідомість пе
редбачає добросовісне ставлення 
до своєї роботи. Адже, чого грі
ха таїти, чимало людей нині звер
тається до нас за допомогою, але 
чи всі з них досить попрацювали 
для того на своєму місці, щоб у 
органів влади була можливість за
безпечити їхні потреби? Примі
ром, всі хочуть жити в благоустро
єних квартирах, а нові будинки 
здаються з недоробками; всі ми 
хочемо мати свіжі овочі й фрук
ти по невисокій ціні, а тим часом 
тонни цієї продукції гинуть на по
лях або на овочевих базах...

КОР.: Отже, правова й ,еконо
мічна реформа взаємопов'язані...

Т. Т. ДМИТРЕНКО: Це єдиний 
процес. Адже та сїзставина, що ра
ніше ми гас-или в людях їхні твор
чі пориви саме економічними ме
тодами, не могло не позначи
тися на їхньому ставленні до ро
боти. Усуваючи перешкоди на 
шляху економічних методів госпо- 
дарування, ми повинні перед
усім подбати про усунення над
мірної регламентації виробничої 
діяльності як окремих працівни
ків, так і цілих колективів. Зви
чайно, що становище, коли пога
ний працівник, ледар, п’яниця і 
умілий, чесний робітник одержу
ють майже однаково, ненормаль
не. Ледар у такому разі справед
ливо починає вважати, що «якось 
проживе», а творча людина у та
кій обстановці, не маючи ніяких 
стимулів, втрачає інтерес до ро
боти... Висновок із сказаного один: 
у нас є нагальна потреба підняти 
і правову культуру, і культуру ви
робництва.

КОР.: Ще у У столітті до нашої 
ери древні греки нарікали на те, 
що їхні народні збори почали ігно
рувати закони, що привело до сти
рання різниці між власне консти
туційними законами і постанова
ми цих зборів...

Т. Т. ДМИТРЕНКО: Звичайно ж, 
ми за те. щоб головна роль на
лежала конституційним законам. 
А про деякі постанови мушу ска

зати ще й таке: нерідко вони прий
маються без достатнього враху
вання наших можливостей. Примі
ром, постанова гарантує ветера
нові війни квартирний телефон, 
але далеко не завжди є можли

вість забезпечити це, особливо у 
віддаленому селі. Звичайно, це 
не значить, що постанови не по
трібні. Але не треба плутати пра 
ва гарантовані Конституцією, із 
правами, які дає та чи інша поста- 
нова.

КОР.: Нині ми маємо немало 
прикладів того, як наші закони, в 
тому ЧИСЛІ й конституційні, пору
шують ті, хто мав би їх захища
ти...

Т. Т. ДМИТРЕНКО: Один із шле- 
хів для усунення зловживань служ
бових осіб — поглиблення демо
кратії. Адже вона означає відсут
ність келійності у прийнятті рі
шень, широке обговорення І 
участь у вирішенні поточних пи
тань широких верств населення. 
В умовах демократії представник 
влади не лише увесь час на зиду, 
але й підзвітний тим, хто його об
рав...

А те, що дехто навчився закони 
обходити, свідчить і про невід
повідність їхньої загальної та пра
вової культури вимогам часу. В 
умовах широкої демократії та
ким функціонерам створюється 
«режим найменшого сприяння».

МОР.: Як ви ставитеся до май
бутнього Закону про молодь?

Т. Т. ДМИТРЕНКО: Прагнення
до затвердженння такого закону 
— явище цілком нормальне, воно 
відповідає Конституції. Але чи 
готова наша молодь боротися за 
такий закон, а тим більше дотри
муватися його? Тут, з огляду на 
цілий ряд молодіжних проблем, 
можуть виникнути й сумніви.

Загалом же я бачу покликання 
органів народної влади у підем-органів народної влади у підви
щенні ефективності мародного 
господарства, послїдозній регаяіі- 
зації програми соціальних пере
творень, зміцненні політичних ос
нов Радянської держави, у тому, 
щоб забезпечувати < 
справедливих законів.
вадливі 
готовий 
не слід 
ється, а 
модавства. Непорушним має бу
ти лише гуманний, наснажений 
соціалістичним змістом дух наших 
законів, головним із яких по пра
ву є наша Конституція.

Вів розмову 
С. ПЕТРЕНКО,
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закони ті, за які народ 
боротися. 1, звичайно ж, 
забувати, що життя міня- 
з ним міняються й зано-

К ГРУДНЯ 1937 року виповнювалася 
перша річниця прийняття радянсь

ким народом Конституції СРСР. А на
передодні всі газети країни помістили 
промову В. М. Молотова па урочистому 
засіданні у Великому театрі столиці.

«Демократизм нашого ладу характе
ризується тим, що наша Конституція го
ворить про такі права трудящих, як 
право на працю, право па відпочинок, 
право на безплатну освіту аж до вишої 
для всіх трудящих. (Оплески). Про такі 
права трудящих говорить тільки Сталін
ська Конституція! (Бурхливі оплески. 
Вигуки: «Хай живе товариш Сталін!»)».

Але гортаючі: газету «Кіровська прав
да» з цією промовою, ніяк не можеш 
позбутися якоїсь роздвоєності почуттів. 
У Кіровограді того грудневого дня га
стролював державшій російський театр 
МАРСР. В програмі — «Овод». Кіно
театр імені Дзержинського демонстрував 
«Петра Першого», а «Спвашець» — гру
зинську кінострічку «Каджеті». Сама га
зета повідомляла про нагородження ве
ликої групи командирів, політпрацівни- 
ків, інженерів і техніків робітничо-селян
ської Червоної Армії урядовими ордена
ми і нагородами. Численні виступи ряс
ніли заголовками типу «Покоління, на
роджене Жовтнем», «Щасливе материн
ство», «Я — щасливий», «Моє життя пре
красне»,-«Мені двадцять років». А поруч 
з ними — «Ворожа вихватка», «Суд над 
бандою шкідників», «Догляд за худобою 
доручено ворожим людям», «До кінця 
викорчувати ворожий намул».

Кіровограді з жахом дізнавалися та
кож про те, що в «селі Грузькому роз
перезалася... ворожа агентура». Підста
вою для подібної заяви стало прохання 
колгоспників Грузького до сільської ра
ди про використання церкви для куль
турних потреб!

А наприкінці листопада тридцять сьо
мого в, Кіровограді розпочав свою робо
ту суд над контрреволюційио-дпверсій-

РІК БУВ ПЕРШИМ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 
СТАЛІНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ СРСР

пою бандою шкідників у сільському гос
подарстві району:

«Першим па суді допитували колиш
нього ветлікаря райветлікарні Б. С. Тка
чука.

— Коли ви вступили до контрреволю
ційної організації?

— У 1931 році мене було завербова
но...»

А далі — імена, прізвища, які продов
жували міцний ланцюг репресій. І як 
висновок: «Ця контрреволюційно-офіцер
ська банда ставила своїм завданням зни
щувати будь-якими засобами поголів’я 
худоби в районі».

Та повернемося до промови Молотова 
у Великому театрі. «Право на працю», 
«право на відпочинок», «на освіту»... 
Тільки тепер ми дізнаємося всю правд}' 
про те, що «сталінська конституція» по
ряд з дійсними правами несла й інші.

Право на працю... Хто зуміє ніші підра- 
хуватп кількість «синів Росії», які від

працьовували це право під небом Мага
дана?

Право на відпочинок... Хто відповість 
за «відпочинок» радянських людей, наз
ваних жорстоким словосполученням «во
рог народу», там, за колючим дротом 
спсцтаборів?

Право на освіту... Навіщо ж та освіта, 
яку здобували вони там? А якщо вже 
казати про «освіту вищу», то це напев
но двадцять п’ять років плюс ще кілька 
позбавлень громадянських прав.

Але тоді, в тридцять сьомому, напе
редодні чергових виборів у Верховну 
Раду СРСР, люди всього цього ще не 
знали. Вони вірили Сталіну. Вірили то
му, що «сталінська Конституція СРСР 
- підсумок боротьби і перемог Великої 
Жовтневої Соціалістичної революції» І 
тому. ЩО необхідно «викорінювати по
рогів народу — троцькістсько 
ськнх шпигунів і ШКІДНИКІВ, -бухаріа* 

наймитів

іноземних фашистських розвідок». Віри
ли і віддавали свої голоси кращим лю
дям країни соціалізму.

Колгоспники артілі’ імені Димитрова 
Тарасівської сільради — «найкращому 
соратнику товариша Сталіна, славному 
чекісту М. І. Єжову», артіль імені Ста- 
•?‘"аАджамського району — «рідному 
* люб!}»мому 9талінУ*’ артіль імені Блю- 
™ І ®едВ0Р1ВСЬК0‘ сільради - марша- 
КяЛ’ 5 БлІ®хеРУ- • А Ще - Косареву, 
Кагановичу, Ворошилову. Катів та їхніх 
«К Іс" ра30М' Під акомпанемеит 

V «к, Р°пСтал‘иа». складеної, до речі, 
на мотив Державного гімну країни:

«Від краю до краю, над морем 

Де креслить орел між вершишнвя' 

Про рідного Сталіна, у вільни*?*“ 

Чудесної пісні народа ХуГьГ* 
вибори! СП""К" СПІВал" часті«Щ’ про 

«Зібралися колгоспники
«за свою нараду, 
Висувати кандидатів 
У Верховну Раду, 
Ми міцні, непереможні. 
Ми міцніше сталі

сЙГа&Ж Конституції 

тридцять сьомий Рік і ™ Для «рщ«« 
тридцять восьмий Рт „Д накаа па 
ла Кр±а₽а С™зу ЙЖ

кіетс«<>.ву„р"ькГ“™п'
отруйної зброї. Стежте X-« склали 
ступами ворогів соцТалізмуЧ ‘ 38 "'Я*
на>Кза!сНтрічаДиЄаТап ВІЛЬ!'° Дихае

за піл-

людя- 
перший рік

С. МАКСИМОВ.



«Молодий комунар»ЩО ЗА СЛОВОМ «ТРИВОГА»?
Останнім часом питання екології дістали постійну прописку на сторінках 

тижневика. І все ж — з огляду на різке загострення проблем пов’язаних Із охо
роною навколишнього середовища — чи можна вважати, що преса області (І 
«Молодий комунар» в тому числі) знайшла своє місце в екологічному русі та 
що публікації, які вже з’явилися, мали якийсь вплив на вирішення назрілих 
проблем! З метою знайти відповіді на ці запитання редакція й звернулася де 
етагшіогл І--------- ------------- прИрОДи м п ГАМОВА.

•і ІНТЕРВ'Ю

старшого інспектора обласної інспекції з охорони

КОР.: Миколо Павловичу, 
Із наших попередніх публі
кацій читачі довідалися про 
Окремі розрізнені аспекти 
екологічної обстановки в 
області. Вам же, певно, ві
дома ширша картина. Да
вайте почнемо нашу розмо
ву Із загальної характерис- 
тики проблем охорони вод
них запасів такої дорогої в 
ітепах води.

ГАМОВ: На мій погляд, 
наші біди у збереженні 
водних ресурсів породжує 
дисбаланс у питаннях спо-

Підсумок освоєння капіта
ловкладень на будівництво 
водоохоронних об’єктів нині 
складає по області 92 про
центи. Це найбільше за ос
танні 10 ронів. | все ж...

Незважаючи на те, що 
введення в дію другої чер
ги очисних у Кіровограді 
перенесено 
рік (це вже крайній строк), 
влітку під ---- ’
об єкту природоохоронною 
інспекцією там не було по
мічено жодного будівель
ника... Значно менше поло
вини коштів освоєно на

на наступний

час відвідань

бу-

КОР.: Із ваших слів ви
пливає, що можливості об
ласті в забезпеченні очи
щення води значно менші 
потреб. Як же компенсува
ти цей розрив хоч би част
ково!

ГАМОВ: Тут далеко й хо
дити не треба. Згадайте, 
скільки у нас сміттєзвалищ 
на берегах річок, в посад
ках, вздовж доріг, у зеле
них зонах міст... І жодне з 
них не функціонує згідно 
проекту. Ми досі не оціни
ли сповна небезпеки, дже-

rirf- " -• І

1 ІГ
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нити скидання неочищених 
стоків (сюди входить і так 
звана зливова каналізація, 
шкідливий вплив якої на 
природу є доконаним фак
том). А для цього необхід
но скласти схеми випускан
ня стоків у ріки та водойми 
у великих населених пунк
тах.

По-друге, пора нарешті на 
практиці створити водоохо
ронні зони, висадити по бе
регах дерева та кущі там, 
де їх немає. По-третє, в рай
центрах та містах влашту
вати хоч би примітивні від
стійники намулу; вивести з 
водоохоронних зон тварин
ницькі ферми, заборонити 
влаштовувати ;
табори для худоби; обмежи
ти до мінімуму ( ~ 
всім припинити) 
стання хімікатів 
яні прилягають 
водойм.

По-четверте, 
вернути рікам 
самоочищення, 
хоч би й притоку Інгулу Су- 
гоклію. На ній сьогодні 
добрий десяток штучних во
дойм. Де ж візьметься во
да в Інгулі, коли із таких 
рік, як Сугоклія, вона йде 
на наповнення безлічі став
ків?

КОР.: Можливо, назріла 
вже й потреба створити в 
області спеціалізоване під
приємство, яке б займало
ся розчищенням русел хоч 
би в межах міст!

ГАМОВ: Я казав і кажу: 
багато бід у нас від того, 
що річки у нас «нічиї», у 
них немає конкретного гос
подаря. Формально такими 
вважаються місцеві викон
коми, але кожному зрозу
міло, що їм не до річок.

Втім, € у нас І досвід 
впровадження водозберігаю- 
чих технологій. Приміром, 
на Побузькому нікелевому 
заводі діє три системи обо
ротного водопостачання, а 
очисні (єдині такі в облас
ті) мають запас потужності. 
Жаль, що досвід побужців 
досі нікому не пригодився. 
На автобазі облспоживспіл- 
ки € система миття автомо
білів із оборотним водоза- 
безпеченням, на деяких ав- 
топідприємствах практику
ють використання термосів 
для зливання й багаторазо
вого використання 
взимку. Та, знову ж 
дальшого поширення 
досвід не мас.

КОР.: Мабуть, доречно 
буде назвати тих, хто на 
сьогодні с найбільшими за
бруднювачами навколиш
нього середовища.

ГАМОВ:
але такими

в них літні
(або й зо- 

) винори- 
на полях, 

до річон та

треба по- 
можливість

Візьмімо

води 
таки, 

цей

Парадоксально, 
є найперше під

розділи нашого агропрому, 
В тому числі його перероб
ної промисловості (молоч
ної, хлібопекарської, цукро
вої, спиртової тощо). Повіт
ря особливо забруднюють 
підприємства виробничого 
об’єднання «Олександрія- 
вугілля», автотранспорт (у 
тому числі й приватний), ас- 
фальто-бетонні заводи...

Особливо слід наголосити 
на шкоді, якої завдають ве
ликі тваринницькі комплек
си. Головна проблема — 
гній, який доводиться (че
рез конструкцію таких ком
плексів) одразу вивозити на 
поля. Під впливом цього 
гною, насиченого аміаком, 
гинуть бактерії й черв’ячки, 
які відіграють вирішальну 
роль у відтворенні структу
ри грунтів. До того ж чима
ло такого гною прямо із 
комплексів або з полів по
трапляє у водойми, де от
руює все живе, а також 
спричиняє небезпеку епіде
мій.

КОР.: Якщо до цього до
дати ще й хімікати...

ГАМОВ: П ісля перевірки 
використання хімікатів у 
Новоархангельському райо
ні на початку року наша ін
спекція забила тривогу — 
треба було привернути до 
проблеми увагу відпові
дальних людей в усій об
ласті. I ви думаєте, це щось 
дало? Через кілька місяців 
перевіркою в Петрівському 
районі виявлено ті самі не
доліки. Особисто я оцінюю 
це як злочинне недбальст
во. Особливо обурює, що 
проявляють його спеціаліс
ти, які прекрасно знають 
про можливі наслідки за
бруднення середовища де
якими хімікатами. До речі, 
хімікатів у колгоспах як 
правило, набагато більше, 
ніж того потребує госпо
дарство, через що вони 
сповна не використовують
ся, накопичуючись і загро
жуючи природі дедалі біль
шою бідою. Видавання хі
мічних препаратів теж не
рідко відбувається «на 
око». Контроль продукції 
колгоспів та радгоспів на 
наявність у ній нітратів про
водиться здебільшого фор
мально, а приватного сек
тора — не проводиться зо
всім.

До «комплексного» забруд
нення середовища немало 
додають І ті, хто недбало < 
використовує нафтопродук- ч 
ти. На сьогодні серйозно за- ? 
бруднено ними підземні во- г 
ди в Новгородці, Малій Віє- $< 
Цї, Новомиргороді... Очисти- б 
ти такі води стає прантично << 
не можливо, а для самоочи- < 
щення їх потрібні десяти- л ЛІТТЯ. >

При всьому вищесказано- у 
му, екологічної організації, Я

яка займалась би комплекс* 
ним дослідженням ситуації, 
в області немає. В республік 
ці __ теж. І все ж є підста
ви твердити, що родючість 
грунтів, вміст гумусу в них 
постійно падають. Невивче- 
ним залишається вплив по
ливу на наші чорноземи» 
Років 15 ніхто не проводив 
інвентаризацію зелених на
саджень, зокрема — в об
ласному центрі. Загалом 
господарями зелених на
саджень є багато відомств, 
а від цього, на мою дум
ку, — тільки шкода.

КОР.: Як ви оцінюєте 
участь молоді області в об
ласній комсомольській еко
логічній операції «Півден
ний Буг», яка цього року 
проводилася вперше!

ГАМОВ: Попри скромну 
поки що віддачу від прове
дення операції, вважаю, що 
вона якоюсь мірою послу
жила пропаганді природо
охоронних знань, згуртуван
ню ентузіастів природоохо
ронної справи. їх, до речі, 
виявилося не так багато, як 
хотілось би, і все ж вони є. 
Як зробити так, щоб їхній 
вплив на названі тут про
блеми і не названі (брако- 
н’єрство, рекультивація зе
мель, налагодження еколо
гічного всеобучу) став зна
чимішим? Мабуть, успіх 
можливий лише за умови 
зростання рядів прихильни
ків операції і наявності у 
них плану дій. А очолити 
такий рух в районах цілком 
під силу райкомам комсо
молу (чого, наскільки менв 
відомо, деякі з них і не 
пробували робити).

На прощання хочу повто* 
рити ще раз: у нас прак
тично не лишилося часу на 
вагання, треба діяти всім —• 
і державним, кооперативним 
підприємствам та установам, 
і ножній людині, котрій під 
силу хоч би трохи зробити 
корисного для захисту при
роди.

Вів розмову 
п. съгецъкий.

живання й відведення води 
(завдання водопостачання 
на сьогодні в основному 
вирішено). Очисні споруди 
повсюдно перевантажені, 
очищення стоків через те 
неякісне. Така недоочищена 
вода згодом потрапляє у 
водоймища та річки. Ще 
більше ускладнює пробле
му неекономне витрачання 
води.

Чи ж маємо надії на по
ліпшення становища? Так. 
Приміром, ведеться підго
товка до наладки загально
міських очисних споруд у 
Світловодську. Готуються 
до пуску очисні 11-го цук
розаводу (Добровеличків- 
ський район). Усуваються 
недоліки на очисних Кіро
воградського заводу по ви
робництву м'ясокісткового 
борошна (їх планувалося 
здати ще 1985 року). Підпи
сано акт прийняття в ек
сплуатацію очисних споруд 
вуглерозрізу «Костянтинів- 
ський» та Сагайдацької пта
хофабрики Устинівського 
району (останні, незважаю
чи на це, і досі не працю
ють). Як бачимо на деяких 
об’єктах справа зрушила з 
мертвої точки..»

дівництві очисних гідроліз
но-дріжджового заводу, а 
на Заваллівському графіто
вому комбінаті — тільки 
13,9 процента. Генеральним 
підрядником усіх названих 
об’єктів є трест «Кірово- 
градбуд».

КОР.: Із сумного досвіду 
знаємо: збудовані очисні — 
це ще не значить діючі. Чи 
ж наведений вами вище 
приклад—Сагайдацька пта
хофабрика — виняток!

ГАМОВ: Коли б то! Ось у 
селищі Петровому досі не 
експлуатуються очисні, збу
довані криворіжцями ще 
1980 року. «Обдаровують» 
природу брудними стоками 
і кіровоградські заводи по 
виробництву м * ясокістково- 
го борошна та ливарний, 
село Соколівське га санато
рій «Лісова поляна» в Кіро
воградському районі, місто 
Світловодськ, завод залізо
бетонних опор (с. Суботці 
Знам янського району)... Як 
не сумно, але це ще й не 
всі активні забруднювачі. 
До речі, деякі з неназваних 
тут були названі в публіка
ціях «Молодого комуна
ра»..»

релом якої є звалища 
МІСЦЯХ, де бони неминуче 
забруднюють підземні во
ди й поверхневі водойми.

У жодному місті нашої об
ласті немає полігонів для 
захоропення або знищення 
токсичних відходів, станцій 
Для зливання фекалій, ви
везених із вигрібних ям...

КОР.: Ми вже звикли до 
фрази, що резервом води 
с наші малі ріки...

ГАМОВ: (х в області на
лічується 438 (загальна дов
жина —- понад 5,5 тисячі кі
лометрів). | ВСІ ці ріки 
втратили на сьогодні своє 
господарське значення: во
ни замулені, забруднені, 
бідні на фауну. Причини 
цього були названі вже не 
раз: розорювання берегів, 
надмірне використання хі
мікатів, відсутність або ви
нищення рослинності на бе
регах. Потрібні невідкладні, 
глобальні заходи для по
рятунку нашого як ви ска
зали, резерву.

КОР.: Ви масте на увазі 
розчищення русел!

. ГАМОВ: На жаль, цей за
хід є нездійсненним з ог
ляду на масштаби і вартість 
робіт. Але вихід ще є. 
Перш за все рішуче припи-

в

ЗАВДАННЯ УЧАСНИКАМ —- 
^АоймА^ГдИоб%Нв'ХоТВоСЯмати3сх^ЄНЄ^пЯМ річок та І 

них забруднених стоків Додатков„мУ завдаї.н'^^ ° 8
тього, останнього в цьому мці тпи пп^ ЇР®‘

Надіславши такі схеми до редакції, ви тим самим І 
допоможете створенню загальнообласноі схеми ви- і 
ПУНаУаСТ0К'В ПР° потРебУ " йдеться в інтерв’ю) $ 
ськоГ₽ко£пТ' ЩО.трет,й етап цьогорічної комсомоль- 
Зв1ота₽мпг операції закінчується 1 листопада.
гГновХД- °Ж Щ1Рв3 Яо Добровеличківсько- 
гпапг у р - °Г0’ НовгоР°Д'<івського та Кірово.
градського райкомів ЛКСМ України, які досі не від- 8 
гукнулися на наші публікації, з пропозицією висло- 
вити їхнє ставлення до операції. »

»>

о ЕОБХІДНІСТЬ оздоров- 
лення Південного Бугу 

підтвердила проведена 
не так давно комсомоль
цями Хмельницької та 
Вінницької областей ра 
зом з групою «Служби 
Південного Бугу» Він
ницького відділення фон-

кий доповів про забруд. 
нення Південного Бугу та 
приток на всьому протя
зі у 480 пройдених кілометрів.

На ній параді обрано 
міжобласний штаб опе
рації «Південним Буг»,

Де ви, ентузіасти? 
ду культури України єно 
логічна енспедиція. Учас- 
ники н пройшли від вер 
хів’їв ріки ДО М. Гайво. 
рона. У селищі Саврань 
Одеської області відбула- 
ся міжобласна нарада, на 
якій, підбиваючи підсум
ки експедиції, представ- 
ник Українського Фонду 
культури С. 8. Конряць.

куди увійшли представ
ники всіх неформальних 
об єднань, що працюють 
для оздоровлення річки, 
Нині гайворонські при
родолюби, як і їхні сусі
ди з Миколаївської та 
Одеської областей, до- 
СЛіДЖують узбережжя

% Південного Бугу та його 
& приток, етап водоохо* 
% ронних і лісозахисних 
& зон і місць, де можливе 

миття транспорту. Мате« 
s ріали нинішніх дослід« 
І жень буде піддано глас* 
» пості па нараді приро* 
а долюбів, яка має відбу- 
| тися в листопаді у Вія» 
>$ ниці, та передано в Ук* 
| раїнськвй держкомітет з 
S охорони природи. Певно, 
;< до збору матеріалів слід 
t би включитися н учасни* 
;< кам обласної комсомоли* 
? ської екологічної опера* 
5 ції з решти районів Кі*
> ровоградщппп.
> Доводиться лише по* 
! жалкувати, що на з гада« 
; ній міжобласній нараді 
; не було представників ні 
! від Кіровоградського об« 
; кому комсомолу, ні від 
; редакції «Молодого ко< 
; мунара». На мою думку,

в нашій області операція 
«Південний Буг» прохо
дила без належного роз
маху й напруги.

Сподіваюся, що цей 
мій лист читачі «Молодо
го комунара» сприймуть 
як сигнал до дії; приро» 
да нашого краю потребує 
термінової людської до- 
ПОМОГИ. Що ж стосується 
мене особисто, ТО Я ЯК I 
любиЯп°йУМЦІ ’ природо
люби, добиватимуся, щоб 
пункт Статуту ВЛНСМ 
??Sr-^>XOPOHy навколиш. 
нього середовища не 
сприймався як формаль
ність, а спонукав спід, 
чан до участі в природо
охоронній роботі за міс
цем проживання. Зонре- 
ї* Т в екологічній опе
рації «Південний Буг». 
™°?|ааюся’ L4° мене під
тримають ділом усі меш
канці нашої області, ко
му не байдуже завтра 
природи нашого краю.

А ЧЕРЕНКОВ, 
член КПРС з 1940 
року, ініціатор про
ведення обласної 
комсомольської еко
логічної операції 
«Південний Буг», 
м. Гайворон.



НОВУ рубрику ми назвали словами, які зустрілися в одному з ліричних вір
шів Дмитра Павлячка — «Хвилина дива». І зразу ж згадалося пушкінське: 

«Я помню чудное мгновенье...». Найзагадковіше з почуттів, диво, що супро
воджує людину протягом віків, облагороджуючи її, — це кохання. Олександр 
Блок не перебільшував, коли стверджував: «Тільки закоханий мас право на 
звання людини».

Не меншим дивом с й слово, яке увічнює мову закоханого серця. «Хвили
на дива» — це, якщо хочете, маленька антологія української любовної ліри
ки. Від Тараса Шевченка — до Ліни Костенко. Сьогодні — перша спроба на
ближення до високої поезії... Вестиме рубрику кандидат філологічних наук, 
член Спілки письменників СРСР Володимир ПАНЧЕНКО.

статського радника, вона 
двічі на рік влаштовувала 
гучні бали, на яких домаш
ній оркестр, співав хор. 
Була вже сліпа, але, як і 
раніше, любила веселе то
вариство і квіти, отож у 
розкішному своєму будин
ку в січні й червні збирала 
до двохсот гостей, вигаду
вала для них витончені роз
ваги. Грошей на все те не 
жаліла, жила на широку но
гу, зовсім не думаючи про 
старість і борги...

КИ І її бали!), милується сво
їм «святом чорнобривим».

І тільки одного разу про
майне у вірші ледь вловима 
прикра тінь. Легкий, напе
ред вибачений докір за ко
кетство, ревнощі впереміш 
ІЗ печаллю чуються у запи
танні, ЩО вихопилось з ко- 
саральської далечі: чи и 
«досі чаруєш людські ду
ші» своїми чорно-голубими

© ХВИЛИНА ДИВАЯК НІ НА ЖОДНОМУ З ПОРТРЕТІВ
Восени 1848 року на 

острів Косарал прибула на 
зимівлю Аральська описо
ва експедиція. На одній із 
шхун був і «рядовий Шев
ченко», поет-бунтар, висла
ний царем до Сибіру зз 
«стихи возмутительного со
держания». Позбавлений 
(Права писати й малювати, 
Він відбував свою десяти
літню солдатчину. «Сон» і

«Кавказ» цар Микола про
стити не міг.

Втім, навесні 1848 року 
Тарасові Шевченку пощас
тило: в Орській фортеці
він познайомився з капітан- 
лейтенантом Олексієм Іва
новичем Бутаковим, дослід
ником Аральського моря, 
начальником експедиції, — 
людиною благородною і 
незалежною. Експедиції по

трібен був художник. За 
клопотанням Бутакова Шев
ченка включають до її 
складу.

На засланні поет тужив 
за волею, за рідною Ук
раїною. Нудьгу й безнадію 
він переборював силою 
духу, знаходячи відраду в 
слові, яке полегшувало 
біль, дарувало відчуття вну
трішньої свободи. Не раз 
пригадувалися поету «ко
лишні случаї», являлися до
рогі обличчя...

Там, на Косаралі, з по
етової туги, з мук його пе
рейнятого ніжністю серця 
аичакловується одна з най- 
коштовніших перлин укра
їнської любовної лірики---
вірш-моління, адресований 
тій, чиє ім’я сховано за 
двома літерами — «Г. 3.».

Г. 3. — Ганна Іванівна За- 
кревська, «Ганна вродли
ва», як назвав її в одному з 
листів Шевченко. Маріетта 
Шагінян, яка дослідила за
гадку криптоніму, стверд
жує, що це було «справжнє, 
єдине кохання» Тараса Шев
ченка: «все раніш пережите 
є немовби прелюдією — 
немовби логічним його на
слідком».

Під час своєї першої по
дорожі по Україні (а було 
це в 1843 році] Тарас Шев
ченко разом з популярним 
тоді письменником Євге
ном Гребінкою гостював у 
маєтку старої поміщиці Те
тяни Густавівни Волховської, 
в її маєтку у селі Мойсів- 
ка, що на Полтавщині. 
82-річна вдова дійсного

Тоді, у Мойсівці, в червні 
1843-го, Шевченко й позна
йомився з Ганною Закрев- 
ською. Ще сімнадцятиріч
ною Ганна стала дружиною 
вдвічі старшого за неї Пла- 
тона Закревського, помі- 
щика-підприємця, власни
ка великого цукрового за
воду. Шевченко згодом на
пише його портрет. Бун
дючне, самовдоволене об
личчя, холодні очі... Трап
лялося, Платон Закрев- 
ський сам шмагав на ко
нюшні селян...

Ганною Іванівною Шев
ченко був захоплений. їй 
тоді йшов двадцять перший 
рік. Молода мати двох ді
тей, вона чарувала своєю 
вродою багатьох.

Чи могло бути щасливим 
це поетове кохання?

Пізніше, вже на Косара
лі, воно подарує йому хви
лини солодких спогадів, пе
реповнюватиме ніжністю й 
елегійною зажурою. До ко
ханої жінки поет звертає
ться подумки з найчисті
шими словами: «Моя єди
ная», «воленько моя», «ро
жевая зоре», «мій покою», 
«моє свято чорнобриве», 
«моє серце», «доленько»... 
Він викликає з-за Дніпра її 
образ, благає долю пода
рувати йому, вигнанцеві, 
короткий спалах щастя, — 
диво збувається! Він мов
би розмовляє з коханою в 
мить найвищої сердечної 
довіри. Згадує-розпитує про 
«старесеньку матір» і її 
«веселих гостей» (як тут не 
впізнати господиню Мойсів-

очима!
На портреті Ганни Закрев- 

ської, написаному Тарасом 
Шевченком наприкінці все 
того ж 1843 року, притяг
нуть до себе передусім очі. 
Вони справді незвичайні. 
Можна погодитися з М. Ша
гінян: «на жодному з порт
ретів Т. Шевченка... немає 
таких очей, нема такого 
повного, трагічного, душев
ного життя, такого слізно- 
ніжного, промовистого по
гляду, як на портреті Ганни 
Іванівни Закревської».

Шевченко-художник до
поміг Шевченку - поетові 
зберегти у вірші цю диво
вижну гру чорного й голу
бого кольорів,

«Ґ. 3.» — вірш біографіч
но конкретний. Але біогра
фічний момент в істинному 
художньому творі завжди 
відступає на другий план. 
Поетичне слово обов’язко
во несе в собі узагальнен
ня. У хвилину високого 
натхнення воно стає, як пи
сав Пушкін, «божественным 
глаголом». А значить — да
рує естетичну насолоду, ве
де до найсокровенніших 
таємниць людського буття.

Цікаво буде згадати, що 
онуку Ганни Іванівни, Ма
рію Гнаті.вну Закревську, 
любив Максим Горький. їй 
він присвятив свого «Клима 
Самгіна». Ось так — на ін
тимній хвилі! — несподіва
но зустрілися імена Кобза
ря й Буревісника резолю
ції.

Володимир ПАНЧЕНКО.
м. Кіровоград.

Олександр Жовна живе а Новомиргоро; 
Молодий вчитель (йому нема« ще й тридцята 
слова. В«« пише оповідання. Проза мої

Олександр розповідає про те, що він са. 
без надуманої фабули і екстравагангн»

Безумовно, інколи молодому прозаїк) 
приходить з роками. Головне, що він серйозн 
уже — запорука успіху.

Зичимо йому щасливого і довголітньогс

мо? — обережно питає Сашко пісд 
паузи. Митопя мовчить. Сашко те? 
мовчить. Значить, ще не пройшло. Ми 
нае ще трохи часу і Сашко знову зали 
тує:

— А пам’ятаєте, якого ми з вами топ 
літа щупака питяг.іи на коника?
• — Хе, нам ятаєте. Такі щупаки дві 

не ЧІПЛЯЮТЬСЯ, — говорите Ми- 
тон я.

Сашко бадьориться Ще скільки? Щ( 
місяць, може, то й підемо. Місяць, да? 
Чи б і

—Мга де там. Яке там більше! Черее 
місяць вже можна, — відмовляє Мито 
ня, вже забувши про образу. — ви ще 
свиней держите?

— Ага, — каже Сашко.
— То добре, черв’яки будуть підхо

дящі.

Тарас ШЕВЧЕНКО

Г. 3.

Немає гірше, як в неволі
Про волю згадувать. А я
Про тебе, воленько моя.
Оце нагадую. Ніколи
Ти не здавалася мені
Такою гарно-молодою
І прехорошою такою
Так. як тепер на чужині. 
Та ще і'і в неволі. Доле! Доле!
Моя ти співаная воле!
Хоч глянь на мене з-за Дніпра, 
Хоч усміхнися з-за...

І ти, моя єдиная,
Встаєш із-за моря.
З-за туману, слухняная 
Рожевая зоре!
ї ти, моя єдиная,
Ведеш за собою,
Літа мої молодії,
І передо мною
Ніби море заступають 
Широкії села
З вишневими садочками
І люди веселі.
І ті люде, і село те.
До колись, мов брата, 
Привітали мене. Мати! 
Старесенька мати!
Чи збираються ще й досі 
Веселії гості

Погуляти у старої,
Погуляти просто. 
По-давньому, по-старому, 
Од світу до світу?
А би. мої молодії
Чорнявії діти.
Веселії дівчаточка,
І досі в старої 
Танцюєте? А ти, доле!
А ти, мій покою!
Моє свято чорнобриве,
І досі меж ними
Тихо, пишно походжаєш?
І тими очима,
Аж чорними — голубими,
І досі чаруєш 
людські душі? Чи ще й досі 
Дивуються всує

На стан гнучкий? Свято моє! 
Єдинеє свято!
Як оступлять тебе, доле, 
Діточки-дівчата
И защебечуть по своєму 
Доброму звичаю.
Може, й мене ненароком 
Діточки згадають.
Може, яка і про мене
Скаже яке лихо.
Усміхнися, моє серце,
Тихесенько-тихо.
Щоб ніхто і не побачив...
Та й більше нічого.
А я, доленько, в неволі 
Помолюся богу.

Друга половина 1848, 
Косарал.

ІКУНУРУЗКА 
З-поміж листя внгляда 
Кукурузка молода. 
Для усіх ке новина; > 
Гарна, зварена, вона. 
Легко так — її варити. 
Важко так — її ростити!

КОЛГОСПНІ КОНІ
Коні в полі знають путь: 
Жниварям обід везуть. 
Вслід за возом пОспіша 
І малесеньке лоша. 
Пшениці навколо вже 
Морем розлилися.
Кіпь-татусь йому ірже: 
- Ти ж це загубися!

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ.

8 МОЖНА ВИВЧИТИСЬ НА ПОЕТА!
Таким питанням не клопочеться жоден початківець, римую

чи свої перші незграбні рядки. Він просто пише в листі до 
редакції: «Прошу надрукувати мої вірші». Йому зовсім не 
отямни, що ці сміхстворні опуси схожі на вірші, як взуттєва 
щітка на_ живого їжака. Власне кажучи, римувати практично 
може майже кожна грамотна людина. Але стають поетами да
леко не всі юні віршописці.

Так от, чи можна вивчитись на поета? Мабуть, так точно, 
як і на композитора або художника. Окрім природних здіб
ностей, потрібно знати хоч елементарні канони версифікації 
(віршування), вміти відрізнити художній образ від банального, 
прохідного рядка. Саме для цього існують літгуртки, студії, 
літоб’єднання тощо.

Наша міська молодіжна літературна студія «Сівач* діє при 
газеті «Молодий комунар». Вона Існує вже третє десятиріччя. 
Дехто із її випускників уже має в своєму доробку збірки 
поезій і прози.

Безумовно, вивчитись на поета не можна. Але «Сівач» дає 
змогу юним шанувальникам красного слова ввійти в царину 
його магічних образів, спробувати сили на творчій ниві, по- 
думку И ВІДГукї1 стУДІйців про власні твори 1 висловити свою

Отож, запрошуємо на заняття молодіжної літстудії «Сівач» 
початкуючих літераторів: СТАРШОКЛАСНИКІВ, УЧНІВ (техніку
мів. училищ), СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ РОБІТНИКІВ І СЛУЖБ08-

міц?ам»Т;Тлл!і!ТСТУАІЇ <<Сіаач>> відбудеться 12-го жовтня в при
щепні обкому комсомолу. Початок — о 18-й годині.

. В. ГОНЧАРЕНКО,
«С?зачСПІЛКИ письменників СРСР, керівник літстудії

ГОРОБЧИКИ
Хто там зранку цвіріньчить,
Зо ПІДСКОЧИТЬ, то злетить — 
це гзя.іася зграя в пір’ї, 
Шум вчинила на подвір’ї?
І о горобчики крикливі 
Віднайшли в траві поживу 
І злетілнса сваритись.

§
Бо не вміють поділитись. 
Хто там шум пташиний 
Настовбурчив чуті/ вуха, 
Глянув хижо, вигнув спинку, 
І ковтає ласо слинку?
То наш Мурчик, сірий кіт, 
Ставить лапки слід у слід. 
Випускає пазурці —

Монолог високої трибуни
Багато літ отут, на сцені 
Стою, висока і багряна... 
Стою і слухаю промови 
Стара службістка деревинна. 
Чого лиш тільки я не чула —• 
Наради часто тут бували ’ 
Товкли подовгу воду в ступі 
Словами спритно жонглювали. 
Одні себе у Груди били, 
Служити чесно Обіцяли 
Насправді ж — думали про себе 
І лиш начальству догоджали 
Хвалеош оди, самозвіти 
З шпаргалки голосно читали 
Одні тут сповідали правду, 
А і інші —правду ту топтали. 
У ті застійні довгі роки 
Було ораторів чимало.
Багато слів було красивих 
А діла справжнього — так’ мйпп 
Та пережить мені вдалося 
Тих демагогів, лицемірів 
І відступила показуха, — 
Народ завжди у правду вірив! 
Нові часи тепер настали.

геть» чини байдужі!Я тільки чесним, працелюбним 
Підставлю нині плечі дужі

мі Світловодськ. Г- ПОЗДНЯК-

ЧОМУ ЖЕАШКО НЕ ПР
Дід Мнтоня тихий і сором’язіівий і, 

мабуть, ще набожний, бо колиЬоїсть, 
обережно кладе ложку в миску і шви
денько хреститься, кліпаючи Ціесеиь- 
кими очима, наче б ото , ив жу піко-* 
ду. Потім ще ДОВГО СЯДуЛГбІ.іфлйСКН, 
повільно дожовуючи пшоняну кашу. Бі
ля печі крутиться баба Тоська з віни
ком і кухликом. Вона сьорбає | нього 
воду і кропить нею п'даогу, ві; чого

Вони захоплюються розмовою, розл 
новують майже всю весну, літо, осії 
аж до перших заморозків. І все тс 
рибалка. Коли вже дід повністю в і 
строї, Сашко згадує про велосипед. . 

^Митоня обіцяв йому купити цієї зесі 
рМитоня посміхається, він радий відчуі 
гти, що Сашко залежний від нього і, і 

□ін тут може ставити свої умови.
Обіцяв, що куплю, аякже, — гої 

рить він пишаючись.
— Ти у мене, дідусю, самий, самий, 

підпиває Сашно масло.

Бережіться горобці! 
Скочив кіт, що було сили... 
Вмить горобчики злетіли. 
Залишивши для кота 
Лише пір’ячко з хвоста. 
Облизався сірий кіт — 
Розлетівсь його обід. 
Гострі в лапках пазурі. 
Та пташки сидять вгорі.

ЖУК
біжу’ 6іжу — 

тук іуде: жу-жу, жу-жу 
Я зловив мого, держу?”7* 
«Не гуди» — йому кажу 
и і%Иг?деІЛбпЯМИ тРемтить

Свою Пісеньку веди/ ’
Анатолій ЧЕРНИШ.

ВИХОДИТЬ оте П-П-рр, ІЦО завжди СМІШИТЬ 
старого Митоню. і в нього Відраз,’ з’яв
ляється ще кілька в’^ діок |>ібннх 
зморшок на щоках, а ніс розпля&ється 
ио всьому обличчю, ніби дід, здаіиоючи 
сміх, зганяє ного увесь до свогоівлико- 
го носа і тоді здається, що нісїбухае 
ще більше і ось-ось лопне, а Іитоня 
заллється від сміху. Можливого від 
того у Митові на носі час від часу ви
скакує червоний прищик, і тоді його 
обличчя стає кумеднішим і пЖхобрі- 
шим. Митопя — другий‘чоловік у баби 
Тоськи, і від нього в неї дітей неиає, У 
самого ж Митоні Тоська перша. Живуть 
вони вже багато років, але кади до 
Тоськи заходить її син від першого чо
ловіка з дружиною та онуком, десяти
річним Сашком, то Митопя червоніє і 
виходить у спальню, а потім, вчепмшись 
рукою в бильце ліжка, перегинйься до 
дверей і визирає звідти,

— Іди сюди, чого ти там ховаєшся,—• 
говорить йому Тоська, — що ти за чо
ловік такий? З'їдять вони тебе?

Мнтоня ще більш червоніє і ховає го
лову. Потім бере перше, що трапиться 
під руки, і вдає, що зайнятий Ділом. 
Його більше не чіпають. Трохи згодом до 
Митоні заходить Сашко. Він заходить 
вільно, як свій. Сашна Мнтоня любить і 
не соромиться. Сашко теж любить ста
рого, хоч Митоня йому й не рідини, у 
них навіть є свій секрет. Сашко таємно 
навчає Митоню грамоті. Вони разом ви
водять букви в тоненьному зошиті і чи
тають бунвар. Сашко захоплюється рол
лю вчителя, і коли старий робить якусь 
помилку, він кричить, що в того не ру
ки, а граблі і що о нього нічого не вийде. 
Митоня ображається, відмовляєте вчи
тись грамоті і сидить мовчки. Вони оиоє 
мовчать і дивляться у вікно, на дворі 
нрапають сосулі, а на віконницях, 
під самою стріхою, натовнлось гораоців, 
гріються на сонці і цвірінчать. яи наві- 
жені. Скоро весна. і

— Дідусю, на ставок ходить де-

Митоня пливе в посмішці І червой 
А на завтра вони таки йдуть разом 
.магазину, і купують «Орлёнка». Саш 
щасливий. Митоня теж.

Минає місяць, або я менше, і Сап 
кружляє по дворі, ганяє по вулицях, 
минає жодної калюжі, від чого брн 
летять вище голови.

Аж ось баба Тоська кличе ного щ 
там, мабуть, допомогти і лише за т 
тім колом Сашко таки повертає до і 
би. Стара протягує йому7 бутля з ву. 
ким горлом і просить, щоб TOif ВІДІ 
його батькові

— Тільки дивись же не розбий, 
гукає вона Сашкові.

Сашко н сам розуміє, що треба о< 
режно, але в той же час в голову заніс 
дається шалапутна думка пожартуват» 
бабою, він робить ще два кола по г 
двір’ю і виїжджає за ворота. Там, г 
ворітьми, біля старого клена, лорос, 
молоді пагони і вже розпустили лисі 
Сашно спиняє велосипед : ховає бут 
в кущі. За цим усім з вікна спостеріг 
Митоня. І в нього знову по всьому с 
личчю розпливається його широкий ► 
і мружаться очі. «Що ж то воно буде?» 
думає старий і вмощується біля ніке 
Сашко крутить з усіх сил до яру, і. 
за садом. Там з купі сміття і різного * 
потребу, коли він проїздив велосипеде 
помітив відбите зелене горло, ТОЧНІСІ>" 
ко тане горло, як у бабиного бутля. Т 
воно і є, лежить на тому ж місці. Саі 
ко, збуджений від передбачення майб^ 
нього розвитку подій, хапає горло 
мчить на всіх педалях назад. У дворі 2 
зупиняється біля хати, тримає у 
розбите горло і, набравши винувато 
вигляду, пильно слідкує за дверима. М 
тоня вже давно помітив Сашка і тел 
душиться від сміху. Аж ось двері гц 
чиняються і на поріг виходить ба 
Тоська. Побачивши Сашна з розбиті 
бутлевим горлом, вона сплескує в доле 
і заходиться в такій лайці що й ніх 
зроду не чув такого. Коли ж Сашко £ 
тягує з кущів цілого бутля, баба Тось 
на мить вмовкає, дивиться оторопіло 
далі знову заходиться лайкою гірше 
ніж перша. Сашно задоволений сідає
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Зичимо йому щасливого і

Ми-

підко-

Через
Мито- 
ви ще

Сашко після
Сашко теж

молодий в’чнтал^Ійому^немає ще’й гоидцяти»' пюобув’4*06 ВИКпадачем * Дитячому будинку. 
*ова. Він пише оповідання. ПрДа йогі "ЙЬГмЗтнТ НЄПЄП<,Й КРаЄН°Г° 

в, , °надуманоїР°3фабутГ Т°в«тоа СЗМ 6ачИв' пврежма 5 з:дч*в- Тз0ри його ’».емлені, * 
беч.ніТвно інкфоа„и¥ мол;до:¥ рТоазТ/б::::фор Все °них органічне 1 зрозуміпе- 

щЛи ~а=-’- ї
довголітнього творчого шляху,

мо? — обережно питає 
паузи. Мптоня мовчить. 
мовчить. Значить, ще не пройшло Ми
нає ще трохи часу і Сашко знову запи
тує:

— А пам’ятаєте, якого ми з вами того 
літа щупака внтягли па коника?

V- Хе, нам ятаєте. Такі щупаки два 
5И не чіпляються, — говорить “ 

тон я.
Сашко бадьориться: «Ще скільки? Ще 

місяць, може, то й підемо. Місяць, да? 
Чи $йц>ше?>.

— 4а де там. Яке там більше! 
місяць вже можна, — відмовляє 
ня, вже забувши про образу, — 
свиней держите?

— Ага, — каже Сашко.
— То добре, черв’яки будуть 

дяіці.

велосипед і ніби переможець на ноні, з 
бутлем в руці Прямує до батька.

Увечері вони разом з Митопсю діля
ться враженнями і сміються досхочу...

Тепер Сашко вже, мабуть, забув про 
ту свою витівку, скільки весен і зим ми
нуло. Тепер він справжній парубок, 
вчиться в городі і заходить до Митоні 
все рідше. А Мптоня, як і досі, сидить 
біля вікна, та все ото видивляє Сашка. 
Рибалити вій вже не ходить, ноги ніку
дишні, та й з хати дід виходить тепер 
рідко. Сидить та все дивиться у вікно. 
А увечері питає бабу:

— Чого-то Сашка не видно?
— А я знаю чого, — відмовляє ста

ра, — парубок, знать чого...
Мптоня мовчить і чекає. «Скоро різд

во. Мо. на різдво прийде? На різдво 
повинен прийти».

Олександр ЖОВНА

ЧОМУ Ж САШКО НЕ ПРИХОДИТЬ?
ОПОВІДАННЯ

Дід Митоня тихий І сором’язливий і, 
мабуть, ще набожний, бо коли поїсть, 
обережно кладе ложку в миску і шви-, 
деяько хреститься, клаїзютдм ма.чесень- 
кими очима, наче б ото ?ів' яку шко
ду. Потім ще довго біля миски,
повільно дожовуючи ніионяну кашу. Бі
ля печі крутиться баба Тоська з віни
ком і кухликом. Вона сьорбає з нього 
воду і кропить нею підаогу, від чого 
виходить оте п-п-рр, що завжди смішить 
старого Митоню, і в нього відразу з’яв
ляється ще кілька в’з^іиок дрібних 
зморшок на щоках, а ніс розпливається 
по всьому обличчю, ніби дід, здавлюючи 
сміх, зганяє ного увесь до свого велико
го носа і тоді здається, що ніс набухає 
ще більше і ось-ось лопне, а Мнтоия 
заллється від сміху. Можливо, що від 
того у Митоні на носі час від часу ви
скакує червоний прищик, і тоді його 
обличчя стає кумеднішим і ще добрі
шим. іМитоия — другий чоловік у баби 
Тоськи, і від нього в неї дітей неміє. У 
самого ж Митоні Тоська перша. Живуть 
вони вже багато років, але коли до 
Тоськи заходить її син від першоп чо
ловіка з дружиною та онуком, десяти
річним Сашком, то Митоня червоііє і 
виходить у спальню, а потім, вченії впійсь 
рукою в бильце ліжка, перегинається до 
дверей і визирає звідти.

— їди сюди, чого ти там ховаєшся,—• 
говорить йому Тоська, — пю ти за чо
ловік такий? З’їдять вони тебе.

Митоня ще більш червоніє 1 ховає го
лову. Потім бере перше, що ТРаПд|Х 
під руки, і вдає, що 3^^ИзГОдоидо 
його більше не чіпають. Трохи згодомдо 
Митоні заходить Сашко. Він заходить 
вільно, ян свій. Сашка ста
не соромиться. Сашко теж ^„ідний. У 
рого, хоч Митоня йому и не Р Д~;дсчяо 
них навіть є свій секР.ет,в£? р^зом ви- 

, навчає Митоню грамоті, вони
І водять букви %тон^ь_н°о^лю^ься рол- 
У тають буквар. Сашко зах9пД_.^иТЬ янусь 

лю вчителя, і коли старий р не ру.
и помилку, він иричить що в того зийРУ 
< ки. а граблі і що в нього нічого вчи
Ь Митоня ображається, в*5ймки Вони обоє 
Р тись грамоті 1 сидить мовчі . двор}
і мовчать і дивляться У. ®ммииях, майже 
'■ нРапають.сЄ5*?!к* Н’Лквклось горовціо,

буде-

□

$
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ГОТУЄМОСЬ до зими?

І БАЙДУЖІСТЬ
У ПЕРЕМОЖЦЯХ

І Не знаємо, чи бага- 
г тьом кіровоградцям за- 
> пам’ятався отой великий 
І доіц, що розпочався ще 
г ввечері сьомого вересня 
. і йшов цілісінький день 
І восьмого числа. Не зна- 
г ємо, не відаємо. А от 

жителі нашого буднику, 
і що знаходиться по вул. 
7 Волкова, 10, корпус 4 

будьте певні, пам’ятати- 
| муть його ще довго. Ма- 
I ло не стихійним лихом 

він став для нас. Рясно 
І потекло в квартири звід- 
I тіля, де стикуються пане

лі по горизонталі і вер- 
I тикалі, а в квартирах на 
І п’ятому поверсі потекло 

по кутках у стиках дахо- 
I вого перекриття з вер- 
І тикальними панелями.

Останнє підтверджує той 
і факт, що будинок у ба- 
' гатьох місцях «потік» 

через дах, а це у свою 
і чергу красномовно свід- 
I чить про те, наскільки 

«якісним» був ремонт да
ху, проведений робітни
ками рембудуправління 
ЖЕО у червні ц. р.

Перевірною дев’ятого 
вересня встановлено, що 
лихо не обминуло 42 
каартири, тобто майже 
половину квартир у на
шому будинку. Свідком 
цьому була майстер 
жеду-9 Т. Ф. Минакова, 
котра на власні очі бачи
ла, якої біди наробив нам 
отой дощ.

Ось ці квартири:
По першому під’їзду: 

квартири від 9-ої до 20-ї 
включно — всього 12.

По другому під’їзду: 
кв. ЗО—34 — всього 5.

По третьому під’їзду: 
кв. 43, 45—50—всього 7.

По четвертому під’їз
ду: кв. 57, 58, 60—65, 
всього 8.

По п’ятому під’їзду: 
кв: 70, 71, 74, 75 — всьо
го 4.

По шостому під’їзду: 
кв. 86. 87, 90, 93, 94. 95 

— всього 6.
Таким чином, 

ці сорока двох 
щодня можуть 
тися брудними
ми і відклеєними шпале
рами. До того ж, одяга
тися доводиться тепліше, 
бо, говорячи мовою си
ноптиків, вологість у нас 
підвищена. А що ж ро
бити малюкам та іншим 
дітям, котрим ця сирість 
тільки на шкоду? От вам 
і «незапланованІ» лікар
няні!

Вважаємо, що все це 
трапилось тому, що: 

по-перше, дах на бу
динку відремонтований 
неякісно, бо майстри 
жеду-9 виконану роботу 
в робітників рембудуть 
равління не приймали і 
якість роботи не контро
лювали. За весь час ре
монту даху в червні піх
то із керівників житлової 
дільниці тут не був, ро
боту не перевіряв, а фор
му № 2 керівництво
жеду-9 будівельникам 
підписало, не виходячи 
із кабінету,‘за що тепер 
розплачуються жителі;

по-друге, на 
липня робітники
облрсмбудтрссту почали 
зовнішній косметичний 
ремонт нашого будинку, 
тобто замазували масти

кою шпарини у стиках 
панелів по горизонталі 
і вертикалі. Однак через 
кілька днів ці горе-ре
монтники щезли і до 
цього часу так і не дали 
про себе знати. Про це 
відомо і начальникові 
жеду-9 Л. М. Бурдейній 
і старшому майстру 
Т. П. Мокряк, однак ді
йових заходів вони не 
вжили. Вважаємо, що ці 
люди особисто проявили 
байдужість і безвідпові
дальність, тому й трапи
лись у нас такі прикрі 
«сюрпризи», котрі при
несли жителям відчутні 
моральні й матеріальніморальні 
збитки.

Тому й 
питати: а 
відшкодує 
шпалери,

хочеться за- 
хто ж людям 

за зіпсовані 
за . ремонт 

квартир після цього ли
ха, яке трапилось; вва
жаємо, в основному че
рез халатність працівни
ків жеду-9? Невже їм і 
цього разу осе зійде з 
рук? Чи не пора спитати 
у них через засоби ма
сової інформації; коли 
ж вони почнуть працю
вати так, як цього вима
гають всі рішення нашої 
партії, тобто повернуть
ся лицем до людей, бу
дуть постійно турбува
тись про задоволення їх
ніх потреб і запитів жп- 
тлово-іюбутового харак
теру, що, нарешті, і вхо
дить у їхні службові 
обов’язки?

Ось чому жителі бу
динку вимагають від ке
рівників житлової діль
ниці негайно виправити 

> допущений брак при ре
монті даху і відновити 
роботи но зовнішньому 
косметичному ремонту 
будинку.

На порозі зима, а жит
ловий фонд нашої дільни
ці ніхто і не думає готу
вати до цієї суворої пори. 
Спитайте у будь-кого з 
майстрів жеду-9 і самі 
переконаєтесь, що досі 
ні у кого із них немає 
хоч приблизного плану 
підготовки будинків до 
експлуатації в осінньо- 
зимовий період. Хоч ос
новна проблема не стіль
ки у відсутності планів, 
скільки у небажанні до
бросовісно виконувати 
свою роботу. Зима спитає 
за допущені промахи. 
Якої біди нам ще ченати?

колонки для її підігрі
вання, до того ж труби 
знаходяться в аварійно
му стані. Ми живемо на 
першому поверсі, зимою 
спимо одягненими в 
теплий одяг — замерзає
мо, а в нас маленька ди
тина. Із труб просочуєть
ся вода: тільки встигай 
витирати.

Щоб покупатись, дово
диться гріти воду у ве
ликих каструлях і носи
ти у ванну. В один день 
вся сім’я не встигає по
митись, до того ж і воду 
носити важко, жінці не 
під силу. На ній і так асі 
домашні клопоти: прання, 
обіди та вечері, приби
рання, тому так нелегко 
доводиться, коли немає 
зручностей.

І ось жед дав дозвіл 
> ставити колонку за свій' 

рахунок. Зраділи, купи: 
ли колонку, але скільки 
коштів і нервів пішло 
тільки на оформлення 
документів! Думали, на 
цьому наші біди скінчи- 

. лись, прийдуть із жеду 
сантехніки і зварник і 

’ вирішать нашу проблему, ‘
Сантехнік прийшов 

через чотири дні після * 
виклику і неодноразових- г 
моїх дзвінків у жед. 
Сказав, що заміна ава- 

.. . рійних труб; зливного 
бачка і установка газо- 

,вої колонки коштує 180 
карбованців.

Товариші, де це бачено 
по якому це кошторису? 
Хіба це по кишені моло
дій сім’ї, бюджет якої 
складає 150 карбованців 
(я з дитиною у декретній 
відпустці). Хіба жед — 
це кооператив? Ми ж 
платимо за квартиру і 
все, думаємо, повинно 
ремонтуватись безплатно. 
У житловій же дільниці 
одна відмовка: «Будемо 
робити безплатно при 
капітальному ремонті». 
А коли він буде, той ре
монт? Що ж це вихо
дить, якщо хочеш жити 
по-людському, то пови
нен мати набиту кишеню?

Допоможіть нам, па 
вас вся надія. Скоро 
зима і ми з жахом ду
маємо про це, бо знову 
хворітиме дитина, знову 
почнуться нескінченні лі
карняні.

З повагою сім’я Штап- 
денків, Рай-бульвар, 65, 
кв. 21».

Але ось приходить різдво, а Сашко 
не приходить. Вже минає другий, тре
тій тиждень і Мптоня знову питає у ба
би, ніби між іншим:

— Чуєш, а що то Сашка не видно?..
— А я знаю що, — відповідає баба 

Тоська, — нема та й нема. Парубок 
вже, того й нема...

Зимовий вечір. Мороз слабкий, схоже 
па те, що зимі скоро кінець. У печі трі
щить і стріляє. Митоня лежить у ліжку 
і дивиться через вікно у нічне небо. 
Світло в кімнаті не горить. Горить тіль
ки в тій, де Тоська. Вона крутиться біля 
печі, ковиряє кочережкою палаюче па
ліччя і щось мугиче під ніс.

— Тосько. — чується із спальні слаб- і
кий голос. І

— Чого, — відзивається Тоська.
— Іди-но сюди, до мене.
— Підожди, зараз прийду.
Скінчивши ковирятись, Тоська ставить 

кочережку в куток і повільно плететься 
в спальню. Митоня лежить якийсь блі
дий, схудлий. З вікна на обличчя йому 
падає місячне світло, і обличчя його ви
дається майже синім. Очі вирячились, 
як у сліпого, і дивляться незрозуміло 
куди.

— Чого ти? — питає Тоська і, дивля
чись на Митоню, чогось лякається.

— Шо ти? Щось хотів? — питає вона 
іце тихше, як у хворого.

— Я, Тоську, умирать буду.
— Тьху на тебе. Що ти мелеш, — від

казує Тоська, хоч сама бачить і розуміє.
Митоня мовчить. Мовчить і Тоська. З 

хаті тихо і за вікном тихо, тільки трі 
щить паліччя. Тоська хоче щось зали 
тати у Митоні, але не наважується.

їй хочеться увімкнути світло в спаль
ні, але якийсь тягар нависає на неї і не 
дає їй зрушити з місця. Митоня щось 
говорить, але на якійсь дивній мові і 
Тоська не розуміє жодного слова.

— Митоню, — кличе сона, — що тобі, 
Митоню?

Дід Митоня ніби пробуджується від сну 
I раптом чітко запитує:

— Чуєш, а чого-то Сашко не приходить 
більше?.. І

Далі він знову починає говорити не- 
' ‘ " ------ " ОЧІ ------

над

Вони захоплюються розмовою, розпла
новують майже всю весну, літо, осінь, 
аж до перших заморозків. 1 все то — 
рибалка. Коли вже дід повністю в на
строї, Сашко згадує про велосипед, що 
■Митоня обіцяв йому купити цієї зесми. 
Митоня посміхається, він радий відчува
ти. що Сашно залежний від нього і, що 
він тут може ставити свої умови.

— Обіцяв, що куплю, аякже, — гово
рить він пишаючись.

—- Ти у мене, дідусю, самий, самий, — 
підливає Сашко масло.

Митоня пливе в посмішці і червоніє. 
А на завтра вони таки йдуть разом до 
магазину і купують «Орлёнка». Сашко 
щасливий. Митоня теж.

Минає місяць, або й менше, і Сашко 
кружляє по дворі, ганяє ло вулицях, не 
минає жодної калюжі, від чого бризки 
летять вище голови.

Аж ось баба Тоська кличе його щось 
там. мабуть, допомогти і лише за тре
тім колом Сашко таки повертає до ба
би. Стара протягує йому бутля з вузь
ким горлом і просить, шоб той відвіз 
його батькові.

— Тільки дивись же не розбий, — 
гукає вона Сашкові.

Сашко й сам розуміє, що треба обе
режно, але в той же час в голову закра
дається шалапутна думна пожартувати з 
бабою. Він робить ще два кола по по
двір’ю і виїжджає за ворота. Там, під 
ворітьми, біля старого клена, поросли 
молоді пагони і вже розпустили листя. 
Сашко спиняє велосипед і ховає бутля 
в кущі. За цим усім з вікна спостерігає 
Митоня. І в нього знову по всьому об
личчю розпливається його широким ніс 
і мружаться очі. «Що ж то воно буде.» 
думає старий і вмощується біля вікна. 
Сашко крутить з усіх сил до яру, що 
за садом. Там з нулі сміття і різного не
потребу, коли він проїздив велосипедом, 
помітив відбите зелене горло, точнісінь
ко таке горло, як у бабиного бутля, так 
воно і є, лежить на тому ж місці. Саш
ко, збуджений від передбачення майбут
нього розвитну подій, хапає горло і 
мчить на всіх педалях назад. У дворі він 
зупиняється біля хати, тримає у РУ4* 
розбите горло і, набравши винуватого 
вигляду, пильно слідкує за дверима, ми
тоня вже давно помітив Сашна і тепер 
душиться від сміху. Аж ось двері £Р?‘ 
чиняються і на поріг ВИХОДИТЬОЙ,?^І?Л 
Тоська. Побачивши Сашна з розбитим 
бутлевим горлом, вона сплескує в~ Д°лоні 
і заходиться в такій лайці, що и 
зроду не чув такого. Коли ж Сашко ви
тягує з кущів цілого бутля, баба тоська 
на мить вмовкає, дивиться отороп ло^а 
далі знову заходиться ланкою^ гіршою, 
ніж перша. Сашко задоволений сідає на

4

мешкан- 
квартир 
милува- 

патьока-

початку
РВУ-3

ветеран 
Вітчизняної

зрозумілою мовою. В старої 
ваються слізьми, вона плаче 
нею і белькоче крізь сльози:

— Хіба ж я знаю...

* * *

комітету: 
Скворцов, 

Хомяк, Орлов, Ус- 
паленко, Русскевич.

ставок ходить

нралають сосулі, а на шконн ч. 
під самою стріхою,. н*Т^нчать 
гріються на сонці і цвірінча» 
жені. Скоро весна.

Дідусю, на с

нали- 
Мпто-

7і

А. А. ПУШКАРЕНКО, 
голова будинкового 
комітету,

Великої І 
війни.

Члени
Чуйков,

«Здрастуйте, дорога 
редакціє!

Пише нам молода сі
м’я з Кіровограда. Допо
можіть нам, будь ласка, 
бо більше терпіти немає 
сил. Нашому буднику по 
Рай-бульвару, 65 в рай
центрі уже 23 роки, але 
ні разу не проводився 
тут капітальний ремонт. 
Спочатку обіцяли зроби
ти його у 1986 році, а те
пер — у 1992, гарячої во
ди у нас немає, немає й

ВІД РЕДАКЦІЇ: У 
розмові з начальником 
жеду-9 Л. М. Бурдейїюю, 
котрому підпорядкований 
даний будинок, з’ясува
лось, що вже після лис
та в редакцію його ав
тор знову була на при 
йомі в Любові Микола
ївни і начебто питання 
вирішиться позитивно. 
Однак на запитання про 
гроші за виконану ро 
боту Л. М. Бурдейпа 
відповіла, що такого не 
може бути, бо устаїп 
кою газових колонок 
жед не займається. Це 
робота, як висловилась 
начальник дільниці, 
БМУ-8 і, можливо, хтось 
був звідтіля й затребу
вав таку ось суму. Чека 
ємо переконливої відпо
віді від міського житло 
вого об’єднання і облас 
ного управління кому 
пального господарства.
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І-/ ОЖНИЙ театр почи- 
мається з вішалки. 

Театр Санича (Юрія 
Олександровича Жереб- 
цова} починається зі 
спортзалу,, Самого най- 
справжнісінького спорт» 
залуо (Тільки не поду- 
майте, що його перетво
рили на вішалку). Просто 
кожна репетиція розпо
чинається з... сорокап’я- 
тихвилинної розминки, а 
потім ще 45 хвилин 
пластики і танцю. Тоді — 
на сцену. 6 так щодня: 
Щодня по 3—4 години. 8 
займається тут близько 
70 учнів.

Наступна фраза вик
личе, мабуть, в багатьох 
трохи скептичну посміш
ку: театр, про який піде 
мова, знаходиться не де
інде, а в СПТУ № 9 
м. Кіровограда. Театр — 
і в ПТУ? Не довіряли 
трохи і викладачі, і май
стри училища. Аж поки 
не побачили «Тіля» — 
першу виставу своїх уч
нів. Дивувалися: «Нев
же оце мій шалапут на 
сцені,,. Не впізнаю». Так 
само з якоюсь недові
рою відреагувала на ін
формацію і я, аж поки 
не побачила все на влас
ні очі.

Театр молодий, Існує 
він всього другий рік, 
тобто другий сезон (так 
мене виправляли і юні 
артисти, і їхній керівник 
— тут все, як в справж
ньому театрі). І назива
ється він «Етап». Не про
сто етап — як певний 
відрізок життя, не про
сто етап —> як ріст, крок, 
а етап ще й як абревіа
тура: експерименталь
ний театр актуальних 
проблем.

Навіть уже в цій до
сить конкретній назві є 
свій підтекст: учні не 
тільки виставляють ак
туальні питання напоказ, 
а й сам по собі театр ви
рішує не одну важливу 
проблему. Для прикла
ду: щоденні репетиції, 
зайнятість не дають мо
жливості і часу без по
треби тинятися вулиця
ми і шукати пригод. 
Більше того, є навіть 
конкретні приклади. Не 
буду називати прізвища 
того хлопчини, але з об
ліку у міліції його зняли. 
І це завдяки театру.

Ще одне. Театр взага
лі зараз переживає кри
зу. Кіно, телебачення від
сунули його ніби на дру
гий план. Молодь швид
ше йде в кінотеатр, фі
лармонію, а театр... На 
нього стали дивитися як 
на бабусю, що дожи
ває свого віку. Надмета, 
яку перед собою ставив 
Ю. О. Жеребцов, була 
саме такою, щоб не го
ворити «А, театр...», а 
вигукували: «О, театр!». 
Можливо не дб' кінця це 
вдалося зробити, але що 
театральне мистецтво не 
«архі» — в цьому пере
коналися усі. Інакше, чо
го б щодня о 16.00 при
ходили вони сюди.

А справді, чим «при
ворожив» до свого теат
ру учнів Юрій Олек
сандрович? По-перше, 
театр незвичний тим, що 
він музичний. Музика 
переважно рок, тобто, 
та, яка подобається шіст
надцяти - сімнадцятиріч
ним. (До речі, компози

тор також свій — Світ
лана Соколюк, керівник 
вокально - інструмен
тального ансамблю учи
лища). Поставили «Тіля», 
тепер йдуть репетиції 
рок-шоу «Снігова коро
лева», можливо в май
бутньому спробують пе
редати через рок І шек- 
спірівську «Ромео і Джу
льетту». Смілива незвич
ність, правда? Але чому 
б і ні, тим більше, що 
самі учні цього хочуть.

далеко за дев’яту годи
ну вечора. Йдуть репе
тиції, розучуються ролі, 
щось виходить, що не 
виходить, нервує керів
ник... До відкриття сезо
ну кілька днів, а ще де
хто не знає своїх слів. 
Може, забагато шуму і 
сміху, може, комусь ще 
бракує серйозності, а ко
мусь ну ніяк не вдається 
якась фраза — не так. 
І знову все спочатку, все 
наново вже вкотре.

САНИЧ
І його
ТЕАТР

В колективі ще йде 
пошук, пошук свого ре
пертуару, свого обличчя. 
Яким повинен бути 
«Етап?» Яка основна йо
го тема? Це все вирішу
вати тільки юним акто
рам. Хоча... вже на
приклад, доброзичливо 
запитували, чому, мов
ляв, не бере театр 
п’єс про комсомол, ро
бітничий, трудовий клас.

— Ми не проти таких 
п’єс. Ми проти застарі
лих і неправдивих. Які в 
нас п’єси на робітничу 
тематику? Завод, невели
ка любовна інтрига... Усі, 
як під кальку писані, — 
говорить Ю. О. Жереб- 
цов. — Якщо ми хоче
мо, щоб діти наші були 
тут, в театрі, — такі п’є
си ставити не варто. По
питайте, захоче він чи 
вона це грати. Недавно 
бігцем побачив по те
левізору уривок з п’єси 
львівського автора Босо- 
вича. Не знаю навіть 
назви, але це те, що нам 
потрібно.

Як згадувалося, «Етап» 
навіть у розшифровці 
своєї абревіатури зазна
чив, які теми піднімати
ме він на сцені. Акту
альні. Дуже складні п’є
си, як наприклад, запла
новану «Спрага над 
струмком» Ю. Едліса, 
ставити трупою (не по
боюся цього слова) ще 
зарано. Поки нєдоросли. 
Психологічно, професій
но, життєво, інтелекту
ально.

— Ще не можу заста
вити, — говорить Юрій 
Олександрович, — прив
чити їх до читання. Ма
ло, дуже мало читають. 
Зрештою, це біда нашої 
школи.

Отже, які ж проблеми 
піднімає театр? Можли
во, комусь вони вида
дуться не такими вже й 
геть актуальними, але я 
тоді перша буду спере
чатися. Проблеми вір
ності, дружби, кохання, 
проблеми людської гід
ності, підступності. А 
«Снігова королева» буде 
закликати до одного: 
час негайно розтоплю
вати лід людських сер
дець.

Після канікул знову 
актовий зал училища за
чиняється кожного дня

Працювати з учнями 
справді важко. Хоча б 
тому, що вчаться в учи
лищі лише рік. Отже на
ступного сезону прий
дуть інші, і знову все 
спочатку. Зрештою, є в 
колективі і ті, хто з са
мого зародження театру 
тут: вони вже працюють. 
Але все одно знаходять 
час, щоб прийти і Окса
на Баркар, і Сергій Дов
гополов, і Наташа Куш- 
піль, і Андрій Уханов. І з 
армії листи пишуть хлоп
ці.

Це вже колектив, міц
ний, згуртований моло
дий колектив однодум
ців. У них багато про-

блем. Дуже багато! Не 
всі їх розуміють, навіть, 
як не дивно, викладачі, 
майстри училища. Інко
ли не відпускають з яки
хось заходів («Усі йдуть 
прибирати вулицю, і во
ни нехай йдуть. Кращі, 
чи що?»), дехто взагалі 
вороже настроєний («Я 
не хочу, щоб ця дівчи
на до вас ходила»). Ко
лективу нема в що, гово
рячи театральною мо
вою, вдягнути сцену. Са
мі ночами сиділи, зшива
ли мішки, щоб хоч якось 
прибрати . місце дії 
(зрештою, як на мене, то 
в цьому навіть щось є, 
таке собі авангардист
сько - молодіжне). Кос
тюми їм пошили в ательє

ща ніяк не може за
твердити її на цю твор
чу посаду, бо,., в неї ос
віта технічна). І багатьох 
зацікавити театром зумі
ли, навіть з інших нав
чальних закладів» Прихо
дити можуть усі — две
рі відчинені завжди.

... Після репетиції за
питала дівчат та хлопців, 
що все-таки їх тримає в 
театрі.

Володя Петленко, учень 
СПТУ № 9, майбутній 
електромонтер: Звикли
ми всі дуже. Я собі не 
уявляю, як би був без 
театру, Санича.

Таня Немикіна, учени
ця СПТУ № 18: Цікаво 
тут. Ми випадково тут 
опинилися і не шкодує
мо. В нашому училищі
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вищого гатунку так, що 
всі самі перешивали. Так, 
театр — дороге задово
лення. Весь час нові кос
тюми, й декорації. Ди
рекція трохи підтримує, 
трохи своїми силами, до
помагають і деякі викла
дачі. Завуч О. Шевченко, 
наприклад, сам зробив 
шпагу. Нічого, як справ
жня вийшла. Деякі ви
стави роблять платними: 
недорого, по п’ятдесят 
копійок. Але, і це го
ловне, скептичних по
глядів стало менше, в 
них повірили, е значить 
еони зуміли довести 
своє. Довести разом з 
Юрієм Олександрови
чем, із Світланою Соко
люк, Аліною Куренко- 
вою, майстром виробни
чого навчання, а разом з 
тим, на громадських за
садах, і асистентом ре
жисера (дирекція учили-

такого немає.
Роман Силасв, Кірово

градський технікум ме
ханізації сільського гос
подарства: Я тут недале
ко живу: Бачу, вовтузять
ся, щось грають. Цікаво 
стало, прийшов подиви
тися. Так і залишився. У 
нас ще з технікумів е, 
здається, з машинобу
дівного чоловік з п’ять. 
Так, Санич?

Усі позбиралися додо
му, а Володя Петленко 
згадав, як вони з товари
шем жартували, що пок
ликання їхнє — це те
атр, а хобі — електро
монтер.

Що ж, в кожному жар
ті є частка істини. Адже 
є серед вихованців ті, ко
трі вже мріють про те
атр серйозно. Щоправда, 
це поки таємниця. Прав
да, Санич!

Т. ТАРАСЕНКО.

З Оксаною я зустрілася зразу 
ж після її повернення Із Жито
мира, де вона брала участь у 
республіканській олімпіаді з ро
сійської мови й літератури. 
Команда від Кіровоградської об
ласті виборола друге місце. 
Скільки хвилюючих хвилин лиши
лось позаду! Оксана згадувала, 
як готувалася до змагань, хід са
мих змагань у трьох турах, 
успіхи, перемоги своїх нових * 
варишів.

Без зусиль не дається жодна 
перемога. Оксана здобула свою. 
Бо любить дівчина і навч^чня, і 
працю. Сьогодні її, третьокурс- 
ницю, знають в Капітанівському 
СПТУ № 10 всі.

В училище О. Колодій прийшла 
за рекомендацією своєї подруги 
після закінчення восьмого класу 
Дружелюбівської школи. Одно
курсники одразу ж потягнулись 
до неї, вибрали командиром 
групи № 2 слюсарів - апаратни
ків. Навчається Оксана лише на 
«відмінно». Про це свідчать пе
ремоги в олімпіадах: семиклас* 
ницею, вона виборола пер
ше місце в районній олім* 
піаді з української літерату*
ри, першокурсницею — перемог
ла на обласній олімпіаді по істо<
рії, цього року в обласній олім
піаді з російської літератури се
ред училищ області.

Задумується Оксана над 
майбутнім.

— Полем від нашого села кі
лометрів три — і Липнязький 
цукровий завод, — розповідає 
Оксана. — Там трудяться мої од
носельці і товариші. Виробнича 
практика дає змогу попрацювати 
на заводі, перевірити свої знан-
ня.

Хвилює 18-річну дівчину й ін
ше. Через рік випускний. А що ж 
далі. На життєвих терезах Окса
ниного вибору — два захоплен

Сімнадцять років працює майстром виробничого навчання гру
пи елентринів в Олександрійському СПТУ № 15 Леонід Олексійович 
Татарин. Після занять збігаються до нього закохані в техніку хлоп
ці. Усі витвори (серед них є й нолишні експонати ВДНГ УРСР) 
представлені в кімнаті технічної творчості.

Фото В. ГРИБА.

L

ня.
— Люблю свою професію — 

змогла б піти на навчання до 
технологічного інституту. Але й 
літературу не менше люблю, ро
сійську й українську: Лєрмонтова 
і Шевченка, Єсеніна і Стельмаха, 
Горького й Олійника. Кличе й 
філологічний фах.

Практика, рік навчання в учи
лищі допоможуть Оксані зробити 
правильний вибір. Тільки не по
мились, Оксано!

Любить Оксана тихі, теплі ве
чори у батьківській хаті. Особли
ве щастя, коли збирається уся 
сім’я: батько Анатолій Степано
вич, обліковець тракторної бри
гади колгоспу «Дружба», депу
тат районної Ради народних де
путатів, мама, Марія Яківна, за
відуюча МТФ цього ж господар
ства, комуніст з двадцятирічним 
стажем, член ревізійної комісії, 
старший брат Сергій зі своєю 
сім’єю, восьмикласниця Катя. 
Скільки переговорено в ці ро
динні вечори, які залишаються 
мудрими уроками для всієї сім'ї...

Почався останній в училищі 
навчальний рік для Оксани. Пос
пішає на заняття, готується до 
них старанно, годинами просид
жує в бібліотеці. Проблеми пе
ребудови хвилюють її вже сьо
годні. Знає дівчина: прациі ^ти 
доведеться по-новому.

Працювати чи вчитись? Відпо
відь на це запитання Оксана 
Колодій зможе дати, мабуть, аж 
весною. Так не хочеться помили
тись.

ІО. КРАВЧЕНКО, 
викладач Капітанівського 
СПТУ-10.
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Сьогодні певно не знаній юнака, тим 
£ільше дівчини, які б не хотіли одягатись 
І^одно. їхні прагнення зрозумілі, та чи 
Ж>жна їх здійснити в Олександрії!

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ!
Наше місто невелике, і магазинів-сало- 

нів «Молодіжна мода», які з’явились ос
таннім часом у великих містах, тут немає, 

на торговельну мережу покладати 
теж не доводиться, оскільки імпорт одягу 
різко скоротився, вітчизняна легка проми
словість ще не досягла бажаного рівня, а 
до випуску одягу спільними радянсько- 
зарубіжними швейними підприємствами 
справа ще не дійшла. Тому часто ми звер
таємося до ательє індивідуального по
шиття, яких в шахтарському місті достат
ньо.

ПОПУЛЯРНИЙ «СИЛУЕТ»
Свій вибір зупиняю на ательє «Силует» 

невипадково. По-перше, мені його реко
мендували друзі, справжні знавці сучасних 
напрямків одягуг по-друге, «Силует» — 
«дине в місті ательє, що спеціалізується на 
пошитті верхнього чоловічого одягу. Візь
му на себе сміливість сказати, що на Ук
раїні міст, подібних Олександрії, які ма
ють спеціалізовані ательє для чоловіків 
можна перерахувати на пальцях однієї 
руки.

Оскільки ательє в місті єдине, на плечі 
колективу лягло чимале навантаження, 
та ще більше — відповідальність за якість 
виробів, своєчасність виконання замов
лень... Честь марки завжди легше загу
бити ніж потім відновити. Пам ятаючи 
про це і працюють майстри-швейники.

...Переступивши поріг, мимоволі зупи
няєшся біля вивішених в фойє зразків го- 
тозої продукції. Це кожухи, пальта, плащі, 
куртки, костюми, брюки... Не просто мод
ні, але й красиві, а головне — доступні в 
Ціні.

— Все це можна замовити? — запитую 
У завідуючої ательє комуніста В. І. Скляр, 
яка пропрацювала понад 20 літ на Олек
сандрійській фабриці індпошиву і ремон
ту одягу, куди входить «Силует».

не тільки це, — каже Валентина 
Іван шна, — а ще й блузони, батники. Ши 
<мо як із матеріалів ательє, так і з мате
ріалів замовника. Практично ми можемо 
задовольнити запити найвимогливішого

НАГОДА
клієнта. Бо звертаються до нас не тільки 
супер модники, а й, скажемо так, диле
танти. Ось тут і приходять на допомогу на
ші закрійники консультанти. Послуга ця 
безплатна і на перший погляд незначна, 
але користь приносить чималу.

Добра слаза в місті ходить про брига
ду швейників С. І. Маркової. Світлану 
Іванівну колеги називають майстром на 
всі руки. її колектив першим запровадив 
обробку вузлів виробів за уніфікованою 
технологією. Бригада не має рівних у це
ху за якістю. Працювати так, як Людмила 
Кочерга, Наталя Пінчук, Т, Я. Чалаузова, 
К. І. Матяш, Г. Г, Пакош, В. Я. Котенко, 
К. Т. Романова, прагнуть усі. Творчо і на
тхненно.

— Довгий час ми вже перевиконуємо 
план, проте для нас це не самоціль, — 
мовить В. І. Скляр. — Шукаємо нові пос
луги. Так народилась форма виконання 
термінових замовлень за додаткову пла
ту. Наприклад, брюки за бажанням замов
ника шиємо за принципом «сьогодні — 
на завтра». Можемо й випрасувати одяг 
на замовлення. Заповзятливими нас зму
сив бути госпрозрахунок. Саме тому ми 
прагнемо, щоб вироби наші були кон
курентно спроможними. Не без гор
дості скажу, що це нам поки що вдаєть
ся. Маємо ми постійних клієнтів, особли
во з молодих. їм здебільшого подоба
ється одяг, виготовлений за зразками, які 
розробляються в експериментальному це
ху фабрики.

«КУХНЯ»
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО

Експериментальний цех невеликий і за 
штатом, і за площею, яку займає. В одній 
кімнаті працюють два конструктори, два 
модельєри-закрійники, один технолог і 
п’ять майстрів-лаборантів. Оце й усі. Ек
спериментальний цех — мозковий центр 
і гордість фабрики. Він практично й мето
дично допомагає закрійникам всіх ательє 
міста, які входять до складу фабрики, а 
також розробляє колекції моделей із 
врахуванням напрямків моди. Тобто тих, 
які я бачив у фойє «Силуета».

— Госпрозрахунок сильно підстьобнув 
нас, — говорить конструктор експери
ментального цеху А. І. Гаркуша. — Тепер 
ми не просто прагнемо створити зразки 
модного одягу, а й скоротити строки від 
проекту до впровадження.

Свої зразки експериментувальники роз
робляють за досвідом Республіканського 
будинку моделей. Користуються й журна
лами мод соціалістичних країн. Багато чо
го підказує їм власна фантазія.

Популярність в Олександрії модельєра- 
закрійника із експериментального Віктора 
Минули можна порівняти хіба що з попу
лярністю у світі таких законодавців мод, 
як француз ГТєр Карден і наш співвітчиз
ник Петро Зайцев. Це не перебільшення. 
Про це одноголосно мовили й колеги 
Віктора Петровича, і замовники, з якими 
доводилось бесідувати.

В. Минула а Москві і Києві досконало 
вивчив досвід роботи столичних майстрів. 
Багато займається самоосвітою. Тому й 
користуються його зразки великим ус
піхом, а від замовників відбою нема. У 
Кіровограді на огляді-конкурсі моделей 
зразки олександрійців зайняли перше 
місце.

Уваги заслуговує ще один досвід, ана
логів якому поки що нема в нашій облас
ті. Майстри із експериментального орга
нізовують власними силами, залучаючи 
молодих працівниць фабрики, демонстру
вання мод на підприємствах, в колгоспах, 
на будівельних майданчиках і в навчаль
них закладах. Робиться це не від випадку 
до випадку, а постійно. Після таких зустрі
чей кількість замовників безперечно 
зростає.

У КОЛІ ПРОБЛЕМ
Проте, одягнути олександрійців в мод

ний одяг непросто. Надто багато проблем 
зібралось у швейників за минулі роки, 
Про них прошу розказати старшого еко
номіста фабрики, секретаря парторгані- 
зації В. І. Глинченко:

— Взяти хоч би наші швейні і прасу
вальні машини. Всі вони «затертого» року 
випуск. Вони застаріли морально і дав
но не задовольняють нас. А промисло
вість продовжує тиражувати вчорашній 
день і до світового рівня вітчизняним ма
шинам ще далеко. Або візьмімо пробле
му фурнітури. її у нас нема. Нитки, гуд
зики блискавки, пряжки та інше — давно 
дефіцит. Не кращі справи і з сучасними 
матеріалами. Про цупку бязь, яку нази
вають в народі «варенкою», мріяти не 
доводиться. А за джинсові тканини, не 
кажучи уже про «мармуровий котон», за 
плащеві, утеплюючі матеріали типу дуб- 
лерин і синтепон треба вести справжню 
боротьбу з постачальниками. Однак і во
ни безсилі що-небудь зробити. Чому? 
Відповідь проста: лезова доля всього пе

ре рахованого в ід прав ляєтьс я в Міністер

ство легкої промисловості УРСР та роз* 
дрібну торгівлю, а побутовйкам зали« 
шаються крихти. Буваючи на ярмарках, по
мітила, що промисловість досі не може 
угнатися за ринками моди, тому нам про
понують нерідко те, що вже не користу
ється попитом. Корінна перебудова тут 
назріла давно.

Скажу ось і про таке. Ми багато гово
римо й пишемо про госпрозрахунок. З 
початку року і наша фабрика теж так 
працює. Але особливої радості від цього 
ми не відчуваємо. Сподівалися, що з пе
реходом на госпрозрахунок станемо 
справжніми господарями. Надії не справ* 
дились. Нам зверху нав’язали такі зави
щені нормативи відрахувань від доходів 
на утримання апарату управління вище
стоящої організації (Кіровоградського 
управління побутового обслуговування 

населення облвиконкому), що на рахунок 
фабрики практично нічого перераховува
ти. Не берусь давати сьогодні якихось 
рекомендацій для вирішення наших про« 
блем. Але розв’язувати їх треба негайно^

ПЕРСПЕКТИВИ
1 все ж не хотілось би закінчувати роз

повідь мінорною нотою. Прошу поділи
тись задумами директора фабрики, кому
ніста В. Ф. Чалаузова.

— Хочу порадувати земляків приємним 
повідомленням, — говорить Валерій Фе
дорович. — Для задоволення попиту 
олександрійської молоді на красивий і 
модний одяг при ательє «Люкс» найближ
чим часом буде організована бригада по 
пошиттю молодіжного одягу за типом са
лонів «ММ». Технологічно цикл тут буде 
замкнутий, тобто спочатку розробляти
меться модель, далі виготовлятиметься 
дослідна партія, а відтак, після вивчення 
попиту, вона або запускатиметься в серію, 
або її зніматимуть з виробництва. Ця 
бригада матиме статус КМК, до неї ввій
дуть молоді , талановиті майстри, очолить 
цей виробничий підрозділ віртуоз своєї 
справи В. П. Минула, Надіємося ми й на 
те, що вдасться встановити прямі кон
такти з ткацькими фабриками — це до
зволить без затримок одержувати най- 
модніший крам. Одне слово, перспективи 
обнадіюють.

Нам же, жителям міста, залишається 
сподіватися, що слова швейників не ро
зійдуться з їхніми справами.

Вячеслав ЧЕБИШЕВ.,
м. Олександрія.
На знімку: бригадир С. І. Маркова 

з молодими колегами комсомолками Натаз 
лею Пінчук і Людмилою Кочергою.

Фото автора.

ЖУРНАЛ ДЛЯ
Шостим рік відлічує 

своєму творчому хроно
метрі молодий республі
канський письменницький 
журнал «Київ». Хочемо 
сподіватися, що наші чи
тачі уже встигли подру
житися з ним.

Яким же буде наш 
1989-й журнальний рік? 
Що нового запропонує 

ЖЧнїв» читачам у цей пе- 
ребудовпий час? Про все, 
звичайно, важко сказати.

Тому назвемо найпомітні
ші твори і матеріали. У 
багатьох номерах буде пу
блікуватися об’ємна праця 
видатного воєнанальника, 
ге пер а л - пол ковнпк а Д мит
ра Волкогонова «Тріумф і 
трагедія».. Це своєрідним 
політичний портрет И. В. 
Сталіна, побудований на 
маловідомих документах, 
фактах і спогадах.

З’явиться також фан
тастичний роман письмен-

ВСІХ
ника складної і трагічної 
долі Володимира Випни- 
чеика «Сонячна машина» 
з належною оцінкою ідей
них поглядів і художньої 
творчості автора. Будуть 
подані також репродукції 
з його живописної спадщи
ни.

Вперше українською мо
вою друкуватиметься ба
гатоплановий роман відо
мого польського літерато
ра Єжи Єнджеєвича «Ук
раїнські ночі, або Родовід 

генія». Ця захоплююча 
розповідь про Т. Г. Шев
ченка витримала кілька 
видань на батьківщині ав
тора і здобула широкий 
відгук у світі.

Тривалий час були не
доступні масовому чита
чеві твори та історичні 
праці одного з найбільших 
істориків України акаде
міка Михайла Грушсвсь- 
кого. Ми суворо засуджу
ємо його політичну ді
яльність у роки жорсто
ких класових боїв на Ук
раїні, його ідейні помилки, 

але віддаємо належне всьо

му корисному, позитив
ному і цінному з науко
вої спадщини вченого. В 
кількох номерах журнал 
уперше обнародує цікаві 
спогади з архіву академі
ка. Маємо намір також у 
1989 році розпочати пу
блікацію ного багатотом
ної праці «Історія Украї
ни—Русі».

Побачить світ у «Києві» 
славнозвісний «Реєстр 
війська запорізького» 1649 
року. Публікація списків 
козацьких полків супро
воджуватиметься популяр
ним дослідженням біогра
фій наших прізвищ. Отже,
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вам є нагода чимало ді
знатися і про свої прізви
ща, дорогі читачі.

«Київ» прагне задоволь
нити найрізноманітніші 
смаки і запити, бути жур
налом для всіх. І ми щиро 
сподіваємося, іцо ви ста
нете його надійними дру
зями.

Петро ПЕРЕБИПНІС, 
секретар правління 
Спілки письменників

України, головний ре
дактор журналу «Ки
їв»



«Молодий комунар»

7 жовтня 1988 року

ІЄТОР1Я крейсерського
■ яхт-клубу Світловодсь- 

кого заводу чистих металів 
веде свій початок з 1972 ро
ку. Саме тоді за проханням 
групи ентузіастів на чолі з 
Олександром Семеновичем 
Осадчим завод придбав пер
шу яхту. А вже через чотири 
роки на підприємстві з’яви
лась секція, зареєстрована 
при заводському клубі лю
бителів фізичної культури. 
Невдовзі світловодці вже 
випробували свої сили у 
перших відповідальних зма
ганнях крейсерських яхт, ор
ганізованих Київським 
крейсерським яхт-клубом за 
маршрутом Київ — Одеса 
•— Севастополь. Змаганнях 
республіканського рангу, 
протяжністю маршруту по
над 500 миль...

Біографія спортивного ко
лективу тісно пов’язана з 
кожним його членом, адже 
зрозуміло, що саме люди, 
об’єднані однією мстою, й 
пишуть ці біографії. У Світ- 
ловодську мені довелось 
познайомитись із справжні
ми ентузіастами, в життя 

прибули до

Протягом останніх років футбольна номанда нолгоспу ім. Карла Маркса пе
ребуває серед призерів першості Добровеличківсьного району. В її складі — 
колгоспники, агроном, механік, водії, школярі.

Фото Б. ГРИБА.

яких яхти увійшли, як річ 
необхідна. Така, без якої ті 
свого життя не уявляють.

Один з них — Володимир 
Іванович Сич. Сам з Горь
кого, але вважає себе світ- 
ловоднем «на всі сто». Ще 
в дитинстві батьки Володи
мира приїхали до Кремгссу 

БУДУЮТЬ СВОЮ РОБОТУ ПАРУСНИКИ СВІТЛОВОДСЬКА

у 
місцях, 
десяти- 
працю-

на будову електростанції і 
назавжди залишилися 
них мальовничих 
Тут Сич закінчив 
річку, потім пішов 
вати на завод чистих мета
лів плавильником, освоїв 
професію столяра. Прийшов 
до яхт-секції і полюбив її. 
Нині він директор яхт-клу
бу. Та не слід вважати, що 
яхти — якась самоціль для 
Сича. Втім, йому слово: 
«Трапилось це зовсім ви
падково. І хоча нині я ди

ректор клубу, ніколи не хо
тів робити це своєю профе
сією. Адже просто хоббі — 
значно краще і романтичні
ше...».

— А
русний спорт?

— Мені запам’яталась 
одна телепередача. Саме в 

взагалі, що таке па-

ній і було дано оцінку, що 
парусний спорт за фізични
ми навантаженнями посідає 
друге місце в світі після 
важкої атлетики. Більше 
ніколи подібного визначен
ня я не чув, але найбільше 
згоден саме з ним.

Що ж, дійсно, влучне ви
значення. Адже необізна
них з парусним спортом по
відомимо, що тут як ніде 
виявляються два види бо
ротьби: із стихією та із са
мим собою. Перший вид

найбільш характерний для 
шторму, коли останнє слово 
за технічною підготовкою 
екіпажу, а другий — для 
штилю, коли треба схопити 
свої нерви і йти до фінішу 
без повних вітрил. Серед 
яхтсменів поширений тер
мін «білим-білим», зрозумі-

Болгарії. У Варні- Світло
водці зустріли своїх старих 
знайомих із Одеси, Микола
єва, Москви, Севастополя, 
Дніпропетровська, Києва. 
Але перед цією зустріччю 
був виснажливий маршрут 
Світловодськ — Херсон — 
Варна. Та навіть незважаю

чи па це, наші земляки ви
ступили вдало. Яхта «Кри
стал», флагманом якої був 
Сич, посіла третє місце в 
групі тонників, а «Ехо» на 
чолі з Валсрієм Кулибабою 
— друге.

1 саме тут, під знаком 
успіхів у міжнародних зма
ганнях, мені хочеться роз
повісти про дійсні пробле
ми світловодців. А вони по
в’язані з матеріальною ба
зою клубу.

Володимир Сич і його то
вариші не раз порушували 
питання про будівництво 
причалу. Звернулися до 

’ райвиконкому — віддайте, 
мовляв, нам п’яту частину 
гектару в затоці. Але у від
повідь: беріть або всю 
затоку площею п’ять гекта
рів, або нічого.

— Як райвиконкомів^ не 
розуміють, то нам на одно
му лише ентузіазмі таких 
обсягів не освоїти, — роз
повідав Сич. — Дуже мало 
людей, усі працюють на 

ти який дуже легко, погля
нувши на вітрила під час 
штилю. Мачта яхти немов 
сама підказує: «Білим-бі- 
лим...».

— Яка основна якість 
яхтсмена?

— Витримка й наполегли
вість. Адже в парусному 
спорті на швидкі результа
ти розраховувати важко, 
тим більше форсувати їх... 
Ще — працьовитість. Скажу 
відверто: аби підготувати 
яхту до сезону самому яхт
смену необхідно вміти об
дирати її застаріле дно, 
ошкурювати, фарбувати й 
шліфувати його. Сковзан
ня по воді — одна з го
ловних якостей яхти.

... Влітку нинішнього ро
ку світловодці вперше взя
ли участь у міжнародній 
регаті, яка тринадцяте про
водилася у Вари і й була 
присвячена пам’яті Георгія 
Димитрова. Сто вісім кра- 
сунь-яхт 
цього міста-курорта із Ра
дянського Союзу, НДР та

підприємствах міста, а яхт* 
клубу присвячують свій ві* 
льний час. Всі вони мають 
сім’ї Пробували, правда^ 
звернутися за допомогою 
до інших підприємств міста, 
але ті на часткову коопера* 
тивну забудову затоки не 
згодилися. Справа ця затяг
нулася вже на довгий час. 
Та й не це головне: прикро, 
що губиться ентузіазм і ба- 
гаго хто вже не вірить у 
вирішення цієї проблеми.

А дійсно, чому Світло- 
водський райвиконком не 
розуміє вигоди з того, шл 
«закріпившись» за част( 
затоки, парусники з масо... 
забудують її повністю? У 
відповідь — застаріле: псе 
або нічого! Проблсп^ цю 
необхідно вирішу ваги, адже 
вже нині в затоці «зберіга
ються» матеріальні цінності 
на суму півмільйона. Ось й 
доводиться членам яхт-клу
бу по черзі нести тут вахту. 
А ще перші змаїання на
ступного року відбудуться 
у квітні і дуже хочеться по
чути добрі звістки про нові 
успіхи парусників Кірово- 
градщини — краю степово
го, що ще приємніше... До 
того ж, починаючи з ниніш
нього року при яхт-клубі 
працює група підготовки, 
яку очолює Володимир Іль- 
ченко. Значить, розрахову
ють світловодці на добру 
зміну. А можливо, саме се
ред них і зрост«тє нині міс
цевий Володимир Манг^-*^< 
той самий, який теж і 
йшов колись до яхт-клуоу 
хлопчаком?

С. БОНДАРЄВ.
м, Світловодськ.

У складі тих, хто захищав честь нраїни на Олімпіаді в Сеулі, був Вахтанг 
Ягорашвілі — переможець міжнародних турнірів у США та ФРН, чемпіон СРСР. 

Фото В. СОКОЛОВА. (Фотохроніка ТАРС).

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1989 навчальний рік з заочною формою навчання

ТЕХНІКУМ ГОТУЄ: техніків-механі- 
ків сільського господарства
СТРОК НАВЧАННЯ: 2 роки 10 місяців. 

Приймаються громадяни без обмежен
ня віку, які працюють в системі сільсь

кого господарства і мають середню ос
віту.

Механіки колгоспів та радгоспів, бри
гадири тракторних бригад та їх поміч
ники приймаються поза конкурсом.

Вступаючі складають іспити з україн
ської або російської літератури і мови 
(твір) і математики (усно).

ВІДМІННИКИ НАВЧАННЯ ЗАРА
ХОВУЮТЬСЯ БЕЗ ІСПИТІВ

Заяви про вступ приймаються в тех
нікумі до ЗО листопада 1988 року.

ДО ЗАЯВИ СЛІД ДОДАТИ ТАКІ 
ДОКУМЕНТИ:
атестат про освіту (оригінал), чотири 

фотокартки розміром 3X4 см, (без го
ловного убору), виписку з трудової (кол
госпної) книжки, довідку про стан 
вдоров’я (форма № 086/у).

Паспорт пред’являється особисто.
ПРИЙМАЛЬНІ ІСПИТИ ПРОВО

ДЯТЬСЯ: з 1 грудня 1988 року.
ПОЧАТОК НАВЧАННЯ: 2 січня 1989 

року.
АДРЕСА: 316028, м. Кіровоград, вул. 

Волкова, 11, заочне відділення технікуму.

Кіровоградський педагогічний Інститут 
імені О. С. Пушкіна

ОГОЛОШУЄ НАБІР
НА ВЕЧІРНІ ВОСЬМИМІСЯЧЖ 

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

для вступу до вузів у 1989 році.
Заняття розпочинаються 1 жовтня 1 проводитимуться 

тричі на тиждень з 19.00 за програмою вступних екзаме
нів з таких дисциплін: історії, російської мови 1 літерату
ри, української мови і літератури, англійської мови, ні
мецької мови, математики, фізики, біології.

На курси приймають осіб, що мають середню освіту, в 
також учнів 10-х класів.

Потрібні документи: 
заява на ім’я ректора;
квитанція про внесення плати за навчання (за вісім мі

сяців) 50 крб.
Гроші пересилати поштовим переказом на поточний ра

хунок № 000141001 в житлосоцбанку м. Кіровограда.
Прийом документів щодня, Крім неділі з 9 00 до 16.00, 

V суботу — з 9.00 до 14.00 за адресою: 316050, м. Кіро
воград, вул. Шевченка, 1, аудиторія № 206.

Ректорат.

Кіровоградський державний педагогічний 
інститут ім. О. С. Пушкіна 

ПРОДОВЖУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ 
на підготовче відділення 

без відриву від виробництва 
(заочна форма навчання)

на спеціальності: російська мова і література, 
педагогіка і методика початкового навчання 

та оголошує набір слухачів 
на підготовче відділення 

З відривом від виробництва 
(денна форма навчання)

на спеціальності: українська мова і література, 
фізичне виховання.

Вступники подають такі документи:
1. Заяву на ім’я ректора.
2. Направлення встановленого зразка.
3. Характеристику, підписану керівниками під

приємства (військової частини), партійної, ком
сомольської і профспілкової організацій, завіре
ну печаткою.

4. Документ про (середню освіту (оригінал).
5. Витяг із трудової книжки (книжки колгоспни

ка), завірений керівником підприємства чи кол
госпу.

6. Медичну довідку (форма № 086/у).
7. Шість фотокарток 3X4 см.
Вступники особисто пред’являють паспорт, вій

ськовий квиток або приписне свідоцтво, а при 
зарахуванні — трудову книжку.

Прийом документів на заочну форму — до 25 
вересня (для звільнених із лав Радянської Армії 

по 1 грудня), не денну — зі жовтня по 10 ли

стопада (для звільнених у запас із лав Радянської 
Армії — по 15 січня).

Співбесіди на заочну форму — з 25 по ЗО ве
ресня, на денну — з 11 по 25 листопада.

Початок занять: заочна форма — з. 1 жовтня, 
денна — з 1 грудня.

Строк навчання: заочна форма — 10 місяців,
денна — 8 місяців.

Умови прийому.
На підготовче відділення приймаються робіт

ники і колгоспники, які працюють в усіх галузях 
народного господарства і мають стаж практичної 
роботи не менше двох років, за направленням 
підприємств і організацій; військовослужбовці, 
звільнені в запас із лав Радянської Армії, за 
направленням командування військових частин, 
старші піонервожаті міських і сільських шкіл із 
стажем практичної роботи не менше двох років.

Приймаються особи з числа працюючої моло
ді, які направлені підприємствами, організаціями 
і установами на договірній основі в порядку ці
льової підготовки але не пройшли за конкурсом 
і не мають зазначеного стажу роботи, за умови 
успішної здачі ними вступних екзаменів. За таки
ми ж умовами зараховуються інваліди І—П груп, 
яким, згідно з висновком лікарсько-трудових 
експертних комісій, не протипоказане навчання у 
вузах і які можуть відвідувати учбові заняття,. За
рахування проводиться за результатами спіє 
Ди.

Довідки можна одержати в деканаті підготов
чого відділення за адресою: 316050, вул. Шев
ченка, 1. кім. 19. Телефон 9-31-30.



«Молодой комунар»

1988 року
& ОЛИ б на початку серпня я сказав 

кому-небудь із любителів роік-музи- 
ки, що Джонні Роттен, лідер колишнього 
флагмана панк-руху — групи «Секс Пі- 
столз» приїде до Радянського Союзу, 
то мій співрозмовник тільки б пальцем 
біля скроні покрутив. «А ось уяаи собі, 

вів би я далі, — що Джонні Роттен 
буде виступати на одній сцені з Воло
димиром Кузьміним...» І тут, напевне, 
арешт заморочений вітчизняний рок- 
фан побіг би до телефону викликати 
«Швидку допомогу». Але кінець серпня 
підтвердив таке фантастичне припущен
ня: у фестивалі Рок Саммер (26.08.S8 — 
-8.08.88, Таллін) взяли участь Джон Лай
дон (колишній сценічний псевдонім 
«Джонні Роттен»), Стів Хаккет (грав у 
«Дженезіс» п’ять років до 1978 р.),
Стюарт Адамсон (група «Біг Кантрі»), 
шведська «Скай Хай», Володимир Кузь
мін («Динамік»), «Діалог», Яак Йоала, 
крім того, ще 18 груп і виконавців — з 
Великобританії, Австралії, Фінляндії, 
Аргентіни, Італії, Чехословаччини...

Концерти на стадіоні Уемблі — пер
ший, для з‘оору грошей голодаючим 
Африки, та останній, що проводився на 
чесгь Нельсона Мандели — зібрали не 
більше 80 тисяч глядачів. А Рок Саммер 
став для малнки-сзропи рекордним — 
100 тисяч. Порівняння з легендарним 
Вудстоком (близько 2 мільйонів людей) 
— більш ніж натягнуті, але репортажі 
журналістів та музичних оглядачів за
хідних видань, були перенасичені саме 
цим словосполученням — «Радянський 
Вудсток». На Заході фестиваль мав офі
ційну назву «І ласність-88». Ясно, що вис
ловлювання голови оргкомітету фести
валю Юрі Макарова про те, що коли б 
не було гласності, не було б і фестива
лю, цілком справедливе. Західний ва
ріант назви фестивалю привертав до се
бе увагу рок-світу і культурного світу 
взагалі: відомо, якою популярністю за 
кордоном користуються зараз самі по
няття «гласність» і «перебудова». Так, 
здебільшого це мода: значки із зобра
женням радянської симзоліки, портре
тами керівника нашої партії, але й мо
да — це відображення політичних про
цесів загального потепління, а «Глас
ність-88», незважаючи на деяку реклам- 
ність, є чудовим прикладом руйнуван
ня старих стереотипів конфронтації дь^ 
систем, виплеканих у роки застою ди
пломатичних відносин Схід-Захід. «Глас
ність-88» — це досвід неформального 
спілкування молоді з багатьох країн, 
яку об єднала на цей час рок-музика.

Але повернемося до таллінського 
рок-фестивалю. Спочатку про організа
ційні питання: хто, кому і скільки запла
тив. Ідеологічний, так би мовити дах — 
це Естонський комітет захисту миру. 
Безпосередні організатори та натхнен
ники: республіканська держфілармонія, 
столичний клуб легкої музики «Муузік». 
Фінансовими організаторами були фір
ми з Фінляндії, нашого північного сусі
да. Обійшовся Рок Саммер в 2 мільйо
ни фінських марок і триста тисяч кар
бованців. Підготовка зайняла майже рік.

Хельсінксьиа приватна рад.онампанія 
«РІ» і її директор гсарко Веялайнен мо
жуть бути задоволеними: «навар» з фе
стивалю, як грошовий, тан і 
міжнародного престижу, був 
Америнанці з телекомпанії 
зняли кілька відеоф.льмів про Рок Сам
мер. На ф льми вже надійшло більше 
200 замовлень, які будуть виконуватися 
за доллари. Не в збитку залишаєтсья і 
Юркі Хіт.-, власник фірми «Іствей шоу 
сервіс», завдяки якій вдалося перекину
ти 38 тонн апаратури із Хельсінкі до 
Талліна — на цілій колоні автомобілів. 
Організаторам з радянського боку мож
на було повчитися бізнесу, і до того ж 
найбільш вит окооплачувані музиканти — 
Лайдон, Хаккет, Адамссн — виступали без 
гонорарів (це в них було щось подібне 
відрядженню, де, як водиться, оплачено 
тільки проїзд та добові).

Виступи проводилися на Співочому по
лі, де ножного року збираються з усіх 
нраїв Естонії любителі хорового співу.

Стів Хаккет співав під звичайну аку
стичну гітару. Тепер він не тільки грає 
класичні твори, а виступає і як талано
витий композитор. Під час прес-конфе
ренції його спитали:

— Говорять, ви працювали колись із 
Ієгуді Менухіним?

Це дуже гучно сказано — працю- 
Просто Менухін попросив одну із 
п’єс для акустичної гітари — озву- 
документальний фільм, в якому він 
участь.

з фе- 
у вигляді 
достатній. 
«»Ей Ті 8і»

вав.
моїх
ЧИТИ 
брав ,

— Філ Коллінз, Пітер Габріель та Стів 
Хаккет — хто вище?

__ О, звичайно Габріель. Я його дуже 
поважаю.

— Коли ви повернетесь у рок?
— Думаю, що не дуже скоро. Хоча 

всяке може бути. Мої симпатії часто 
змінюються. Із всього, що Я любив, 
постійні лише два «Б»: Бах та «Бітлз».

— Як ви оцінюєте радянський рок.
— Погано його знаю. Але бачив в 

Лондоні «Діалог» Сподобалось. Можли
во буду записуватися разом з ними на 
«Мелодії», а потім продюсирувати диск 
у Лондоні.

Бачимо, що англійському музиканту 
зозсім не відомо про такі наші акустич
ні групи, як «Акваріум» та «Крем». А 
може, його вразили симфо-рокові шоу 
«Діалога», зроблені у ключі раннього 

«Дженезіса»?
Шведська група «Скай хай» («Небо 

високе») грає негритянський блюз, хо
ча всі музиканти майже альбіноси — 
скандинави все ж. Під час прес-конфе
ренції на питання відповідав керівник 
Клас Інгстрьом.

недавно повернулися із Спо- 
Шгатів Америки. Як вас прий-

Він
Для нас

— Ви 
лучених 
мали на батьківщині блюзу?

— Ми брали участь у фестивалі, 
проходив у Новому Орлеані. " 
дуже важливо було грати саме там — 
коріння музики, яку ми намагаємося ро
бити, знаходяться в цьому місті. Ми 
виступали разом з великими Бі Бі Кін- 
гом та Албертом Коллінзом, іншими 
чорними блюзовими музикантами. І, як 
мені здалося, не загубилися на їхньому 
фоні.

— В останній час цікавість до «Скай 
хай» у Європі зросла. Які, на ваш пог
ляд, шанси скандінавського року?

— Я знаю одне — після зльоту «Єв
ропи» та «А-Ха» у нас зник комплекс 
неповноцінності. Ностальгічні і одночас 
експресивні блюзи «Скай хай» мали ус
піх у естонців та гостей фестивалю. 
Особливо у тих слухачів, кому вже да
леко за тридцять — спогад про юність, 
Джіммі Хендрікса, «Лед Зеппелін»..,

— Були на фестивалі і музинанти з 
досить сумнівною репутацією (мається 
на увазі їх поведінна на сцені у себе на 
батьківщині/, наприклад, група з бага
тозначною назвою «ленінградські ков
бої» у Фінляндії має стійку характерис
тику «банди молодих дикунів». Мабуть, 
щои піднреслити це, бас-птарист Сакері 
Куроманен вийшов на сцену у пов язці 
на стегнах і з риком зголоднілого людо
їда. Всі завмерли, очікуючи чогось не
передбаченого. Але обійшлося без ексце
сів; «Ленінградські ковсОі» на фестивалі 
Рок Саммер не дуже тихо, але досить 
мирно грали старі вивірені рок-н-ролло- 
ві хіти, можна сказати, усіх часів і на
родів.

розповідають, що Джонні Роттену (у 
перенладі «Гнилому* —- зуби підводять/ 
чиновники з міністерства закордонних 
справ у свій час запропонували десять 
мільйонів фунтів стерлінгів, аби тільки 
це втілення цинізму та розпусти вибра
лося геть за межі королівства. Прист
расті довкола панків, а особливо їх 
квінтесенції — групи «Секс Пістолз» 
(переклад ви знаєте) точилися досить 
серйозні. І нашій пресі це було ясно: ви
родки, нелюди, всі вони такі там на За
ході. Піна, нанип, а який приклад для 
радянських школярів/!.. І ось Джонні у 
Радянському Союзі. Група «Секс Пістолз» 
розпалася: один з Гітаристів вбив свою 
кохану, а потім і сам помер «на голці». 
Панм-рух пішов на спад. Джонні згадав 
про своє первородне ім'я. Тепер він 
просто Джон Лайдон. Одягнений у ве
чірній костюм з твіду, накрохмалену со
рочку, краватку, Лаидон чин.р відпові
дав на запитання журналістів. Трохи 
дезорієнтувала зачіска — волосся по
фарбовано у рубіново-ліловий колір, за
плетене у багато-багато косичок : —* 
лоте в яскравий пучок.

— Ким би ви стали, якби не 
музикантом?

— О, боже. Я, мабуть, сидів 
тюрмі... Це правда, — і, як розповіда
ють очевидці тієї знаменитої прес-кон
ференції, Джонні затулив обличчя ру
ками. Всі присутні завмерли. Згідно сте
реотипу, цей замаскований панк пови
нен був запустити у того, хто спитав, 
тухлим яйцем. Але Джон сидів мовчки. 
Трохи перегодом він сказав:

— Я готовий до розмози. Продов
жуємо.

— Ви були Роттеном, тепер — Лайдон?
— Після того, як розпалися «Секс 

Пістолз», я взяз назад своє громадян
ське ім’я Джон Лайдон.

— Тепер ваша група називається 
«Паблік імідж лімітед». Виходить, що 
«паблік імідж» (громадська думка) вас 
цікавить більше, ніж секс?

— О, ні! У нас «паблік імідж» — це 
є секс.
— Яка аудиторія вас приваблює?
— Хто завгодно — всі кольори, раси, 

форми, розміри і вікові групи.
— Вас хвилює, що думає про Лайдо

на глядач?
— Так. Тільки я хочу, щоб слухач 

сам для себе все вирішував, а не покла
дався на пресу. До речі, назву «пани» 
придумав не я, а британська преса. Я 
не люблю, коли на мене вішають ярли
ки.

Під час виступу Джон був одягнений 
в яскраво-зелені штани розмірів на 
п’ять більші, ніж потрібно, червону со 
рочку у крупний білий горошок.

Після першої лісні (цікаво, що вона 
починалася досить спокійно — наче ба
лада) співак у розпалі викинув у дим 
куртку та штани, які були розірвані «за 
веденими» фанами. Джон знає, як роз
палити публіку. Але є у його епатажі 
щось сховане, неначе ключ, розгадка йо 
го клоунади та і самої особи, мабуть. 
На жаль глядачі побачили тільки по-

і сно-

були

би у

і

верхню буфонади. Вони скакали, співа
ли, кажучи на жаргоні, «відв'язували
ся». Лайдон не міг не помітити цього. 
Публіка не сприймала тонкої іронії, за
хованої в ексцентричному виступі «бать
ка панк-року», який сміявся над панка
ми, над роком, над самим собою — для 
того, щоб знайти серед метушні, сум’ят
тя щирі, безпосередні взаємини між 
людьми. Несподівано Лайдон припинив 
виступ і вийшов за куліси. На біс висту
пив тільки один раз — аби відбути.

Цікаво, що серед наших музикантів 
рок представляли тільки естонські гру
пи: «Сінгер Вінгер» «Рок - Отель», «Уль. 
тіма Тхуле». Володимир Кузьмін з «Ди
наміком» показав пародію на самого се
бе. Йшов дощ. Невідомо для чого — 
може, щоб показати свою уявну владу 
над водною стихією Володимир надів 
кашкет морського капітана з великим 
блискучим «крабом». Ну, а піонерський 
галстук, пов’язаний на шиї колишнього 
рокера — нині естрадного співака — 
це ясно для чого. Щоб завоювати сим
патії естонських піонерів. Але вони не 
знайшли цей трюк оригінальним, як і 
музику Кузьміна. Як і виступ Яака Йоа- 
ли. «Діалог» теж «не вийшов» тут 
міжнародний рівень. Група грала 
концептуальні твори, що принесли 
славу, а просто шлягери, відомі 
платівках і навіть по виступах у Кірово- 

здивував 
виконаз- 

замість 
замість

Вас це хви-

Ані те, що 
ані те, ян 
має нічого

до нас 
коман- 
будуть 

успіх,..» 
на фе- 

Він очо-

градській філармонії. Всіх 
принцип відбору радянських 
ців на цей фестиваль. Кузьмін 
Цоя, або Шевчука, «Діалог» 
«Телевізора», Артем Троїцький, осно
воположник вітчизняного рок-музико- 
знавства сказав: «Я нічого не маю про
ти Кіма Брейтбурга і Володимира Кузь- 
міна — це талановиті хлопці. Але ж 
Рок Саммер — це не поп-фестиваль. 
Цікаве зауваження зробив гітарист ес
тонської групи «Ультіма Тхуле» Ріхо 
Сібул з приводу становища «російсь
кого року» взагалі і захоплення ним на 
Заході зокрема. Він сказав на прес-кон
ференції: «Це ж цікаво, коли російський 
ведмідь танцює канкан. Якби 
приїхала негритянська хокейна 
да, не має значення, як вони 
грати. Все одно буде скажений

Ще одна закордонна «зірка» 
стивалі — Стюарт Адамсон, 
лює групу «Біг Кантрі». Стюарт — один 
з небагатьох музикантів на Заході, яко
го зовсім не цікавить фінансовий ре
зультат його музики. Він здобув сла»зу 
як талановитий гітарист, що має свою 
власну неповторну манеру гри на елек
трогітарі. У Великобританії її називають 
«шотландська волинка-гітара». Адамсон 
вводить у свої композиції елементи 
шотландського національного фолькло
ру. Але це рок — саме тому «Біг Кант
рі» виступала рекордний час — дві го
дини: (10 раз на біс). Журналісти там же 
довго розпитували Адамсона:

— До вас дуже прихильно ставиться 
нритика, і не дуже приязно шоу-бізнес. 
Наскільки відомо, ваші пісні ^уже кілька 
років не входять з «топи». " 
лює?

— Абсолютно не хвилює! 
про мене кажуть і пишуть, 
мене продають. Адже це не 
спільного з моїм справжнім «я». Голов
не, щоб ти міг прокинутися вранці, по
дивитися на себе в дзеркало і сказати; 
«Ти мені подобаєшся».

— Ваша музика має шотландське ко
ріння, це зрозуміло — ви там народили
ся. Але чи не збіднюєте ви свій звук, 
граючи тільки на «гітарі волинці»7

— Я переконаний, що ножен артист 
повинен бути невід’ємною частиною тієї 
культури, з якої він вийшов...

Подія фестивалю — група із шведсь
кого міста Гетеборга під назвою «Лезе 
Нен» («Шкіряна черниця»). Важкий ме
тал, на який прищеплено пагони панк- 
варіації. Групі вже десять років. Серед 
спеціалістів це дуже відомий колектив. 
Керівник групи, соліст Джонас Алмквіст 
білявий велетень, стрижений їжачком, 
так пояснює назву «Шкіряна черниця»: 
«Життя не таке страшне, як важкий рок, 
тяжка депресія, як в «чорних» варіан
тах рок-н^роллу, але в той же час не 
таке сонячне, як у цих дебільних поп- 
пісеньках: у небі ні хмаринки, «лав», 
«кісс» і ніяких проблем. Життя — це і 
страждання, і щастя. В рок-н-роллі чор
на шкіра асоціюється з гріхом, чимось 
тяжким, небезпечним. «Черниця» з хри
стиянській релігії — символ чистоти. 
«Шкіряна черниця — це життя, адже 
кожна людина — і святий, і грішник од
ночасно». Досить складно, але розібра
тися все ж таки можна.

У Прибалтиці буде поназано оідеофільм, 
знятий на фестивалі. Може, і ЦТ колись 
дасть пару клопів. Якщо побачите вели
чезне зелено поле, шо формою нагадує 
черепашку, велике скупчення людей 
навкруги зробленої з дощок і металу 
тимчасової сцени— то знайте, це ури 
вок репортажу про фестиваль «Рок 
Саммер*», або «Гласність-88».

В, ШИЛО.
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А* — Рід рослини розо
вих. А. — Самостійний 
музичний твір для голо
су. А... — Елемент будин
ків, інженерних споруд.

ПРИМІТКА: чайнворд
заповнюється спочатку 
за рухом стріпни годин
ника, потім від центру 
«А» до вназаної цифри

Смлав Л. РОМАНОВ.

Чайнворд «Експрес»
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ВІДПОВІДІ НА КРИПТОГРАМУ «ПІСНЯ»,
ВМІШЕНУ В «МК» ЗА 24 ВЕРЕСНЯ Ц. Р.

1. Реприза. 2. Акорд 
3. Альт. 4. Гуно. 5. Щед
рій. 6. Банджо. 7. Хор. 

І8. Чакона. 9. Аїда. 10 Блюз.
11. Дворжак. 12. Гайдн.

ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ 
В ЛИЧНОЙ жизни

Музыка И. НИКОЛАЕВА.
Слова П. ЖАГУНА.

ПЕРЕВІРТЕ
1. Переносне житло де

нних груп північних на
родностей. 2. Назва ніль- 
мох видів рослин роду 
рододендрон родини ве- 

--•> ресових. 3. Мальовниче 
□ нурортне і туристське 

М’.стечко в Карпатах. 4. 
■ Суперечність у мірнуван- 

н», яка здається непере- О борною. У формальній 
логіці — парадокс.

■ і А . —. Найбільша за 
площею частина світу.

ЗОРОВУ
ПАМ’ЯТЬ

а
о

УВАГА!
УВАГА!

У В АГ AI

••••••
ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ"

ПОДИВІТЬСЯ НА 
МАЛЮНОК ПіВХВИ 
ЛИНИ, НАМАГАЮ
ЧИСЬ ЗАПАМ’ЯТАТИ 
ЯКОМОГА БІЛЬШЕ 
ПРЕДМЕТІВ. ЯКЩО ВИ 
МОЖЕТЕ НАЗВАТИ 
7-8 ПРЕДМЕТІВ, У 
ВАС ДОБРА ЗОРОВА 
ПАМ’ЯТЬ, ЯКЩО Ж 
9-12, ТО ПАМ’ЯТЬ ВА
ША ПРОСТО ВІДМІН
НА.
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Відгадавши ці словами 
прочитаєте куплет: 

Ой чиї ж то осли 
По горі ходили? 
Та хіба ж то того, гей, 
Козаченька, 
що утрьох любили.

© • • • © •
?<

Да, у каждого из пас своя дорога,
И я не стану на твоем пути.
Не спеши, побудь со мной еще немного, 
Потерять гораздо легче, чем найти,

чем найти. 
Да, я сама себя не понимаю, 
Не спрашиваю, с кем ты был л где, 
Я у твоей любви тебя не отнимаю, 
Не строя счастья на чужой беде.

ПРИПЕВ:
Тебя до порога провожу,-
Слеза, застынет капелькой капризной, 
И па прощанье вслед тебе скажу:
Желаю счастья в личной жизни!» 2 р. 

Жить нельзя, надеюсь на счастливый случай, 
Я все приму, что мне судьбой дано.
Вот уходишь ты и, знаешь, это лучше, 
Нам с тобой вместе быть нс суждено. 
Я слез при расставанья лить не буду, 
Скажу тебе без лишних слов: 
«Прощай! Живи в любви и знай, 

тебя я не забуду
И ты меня, прошу, не забывай».

ПРИПЕВ.

44444<444444444444444444<<

волосся слід ми-
10—14 днів шам-

А Сухе 
ти раз на 
пунем для сухого ЕОЛОССЯ, 
до складу якого входить 
лецитин, чи яєчним. Милом 
користуватися не можна. 
Протипоказані металеві 
гребінці — ліпше причі
суйтеся щіткою. Пересу
шують волосся хімічна за
вивка, термобігуді. Може 
посипатися не краєчках су
хе волосся й при знебар
вленні «Блонд-Вікторією», 

«Блондораном», гідропери
том. Після миття не випо
ліскуйте волосся дочиста. 
Лишіть трохи піни, відіж
міть рушником і залиште 
сушити. Феном не користуй
теся.
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Ль На центральній пло
щі древнього англійсь
кого міста Ріпон кожно
го вечора о дов’ятій го
дині спеціальний глаша
тай трубить в ріг. закли
каючи городян розійтися 
по домівках і лягти спа
ти. Ця традиція збері-

на

о

□
о
о
□
□ 
о

гається з 1099, і за 
час була порушена 
кн єдиний раз,

весь 
тіль- 
коли 

якийсь зловмисник вкрав 
ріг і... виміняв за склян
ку вина. Але наступного 
дня він розкаївся і вику
пив ріґ назад.

▲ Нові правила руху 
в Пекіні дозволяють пе
реходити вулицю тільки

перехрестях з позна
ченими переходами. За 
винятком лише стариків. 
Старші сімдесяти років 
можуть переходити ву
лицю в будь-якому міс
ці, а транспорт повинен 
давати їм дорогу.

А Зараз в середньому 
на сто Жителів Землі 
припадає 12 телефонів, 
а десять років тому бу
ло 9. Більше всього те- 
лефонів на душу насе- 

АЛС» лення, враховуючи до- 
—- машні, службові і теле- 

фони-автомати, в Шве- 
‘ ’ ції — 0,89 телефонного 

апарата на кожного жп- 
/д^';теля. Найчастіше кори- 

Юстуються телефонами жи- 
Чу^телі США, де на кожно

го припадає 0,8 телефон
ного апарата. Кожен 
американець (врахову
ючи навіть немовлят) 
знімає трубку в серед
ньому 4 рази на день.

Найкраще забезпечена 
телефонами - автоматами 
Японія:'один автомат на 
12В жителів. В Італії — 
138 чоловік на один так
софон. Скрутніше в Ііідо-

Г444444444444444444444444ФФФФ<44Ф444444444Ф>444444<> Д Жирне ВОЛОССЯ ТЄЖ НЄ 
|треба мити дуже часто, хо

ча БОНО й жирніє через 
2—3 дні. Мийте раз на тиж
день шампунем для жир
ного волосся. ЛАожна ви
мити туалетним милом, а 
шампунем лише сполосну
ти. В магазинах продається 
і спеціальний споліскувач.

А Підсушує волосся 
зміна зачіски. Наприклад, 
сьогодні ви залишаєте його 
розпушеним, завтра

► зуєте хвостик,
► робите косичку
► лосся довге).

► хімічна завивка 
© волосся. Можна

І
 промивати чілочку і пасма 
на скронях, де волосся 
жирніє найшвидше. Феном 
користуйтеся негарячим.

А Для зміцнення ВОЛОС
СЯ й прискорення його рос
ту можна користуватися

□
незії — один телефон на
50 тисяч жителів.

Д В архівах амери
канського патентного ві
домства зберігається 
більше трьохсот патентів 
на прилади, які усува
ють храп.

А Якщо вірити амери
канському геологу Дж. 
Селібі, шмат Аляски не 
належав спочатку аме
риканському континенту. 
Вивчення намагніченості 
гірських порід, їх складу 
і закам’янілих вимерлих 
організмів, які є в цих 
породах, привело геоло
га до висновків, що -та 
частина штату Аляска, 
яка прилягає до Канади 
зі сходу від Британсь
кої Колумбії і на якій 
знаходиться столиця шта
ту — місто Джуііо, на
лежала колись... Австра
лії. Близько 375 мільйо- ,г . __  . - - ...
нів рбків тому цей ку- сильний холод створює.♦ рідинами «Кармазін», «Біс- 
сеиь відірвався від схід-• обезболюючий ефект, і скрин», «Хаа-фоон». Можна 
ної частини Австралії, стоматолог може не ви- 
проплив через Тихий, користовувати традн-
океан, ненадовго зупи- цінні ін’єкції. 
пився біля побережжя 
Перу, а потім* «захопив
ши» від Каліфорнії не-

2©в’я- 
післязавтра 

(якщо во- 
Відповідно 
знежирює 

через день

волику прибережну ча- • 
стику з золотоносними 
жилами, приліпився до 
Аляски.

А На замовлення ме
диків чехословацька хі
мічна промисловість роз
робила склад аерозоля, 
який' може використову
ватися як обезболюючий 
засіб.
струмінь цього аерозолю * хною (але пам’ятайте, воно 
направити на хворий зуб, 4 надає рудуватого відтінку),

>, «Хаа-фоон». Можна 
1—2 рази в місяць змасти
ти шкіру на голові теплою 

ї. Аерозоль | олією, потримати півгодини 
зовсім нешкідливий і не І і старанно змити шемпу- 
викликає ніяких алергій- $ нем. Волосся ке слід мити 
них реакцій. І гарячою водою.
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Жертви НТП.Товаришу напитан, біля судна побували «металісти»!
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Мал. О. ГУЦОЛА.

ГУМОР НАШИХ ЧИТАЧІВ

Мал. В. КОЛІСНИЧЕННА

У зв’язку з комплексним 
вирішенням житлової про
грами в місті Кіровограді і 
нарощенням потужностей 
домобудівного комбінату

КІРОВОГРАДСЬКІ 
МІСЬККОМ комсолЯру 
терміново проводить ^на
правлення робітників за 
комсомольськими путівками 
на КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІ
НАТ за спеціальностями, які 
передбачає штатний розпис 
1988 року.

УМОВИ.
1. Всім, хто прибув, (оди

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

2. Адміністрація зобов’я
зується тим, хто поступив 
на роботу, якщо він сімей
ний, до 1990 року надати 
малосімейний гуртожиток. 
А протягом семи років (тоб
то до 1995 року) »забезпечи
ти квартирою згідно загаль-

. ної черги.
3. Працівник, котрий ук

ладе договір, повинен ВІД’ 
працювати на ДБК
гом 10 років.

Звертатися в Кіровоград
ський міськком комсомолу. 

Адреса: провулок Цент
ральний, 1.

Телефони 4-98-55. 4-95 36.
Кіровоградський міськком 

комсомолу ЛКСМ України 
просить адміністраціїо^їіід- 
лрнємств. партійні і комсо
мольські комітети сприяти _ 
направленню на домобудів
ний комбінат своїх кращих 
представників.

Кіровоградський місь
кий комітет ЛКСМ 
України.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО. ’

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украины, 

На vKpanHCKOM пяыне

НАША
АДРЕСА:
316050. 
мпс.

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36. ’

Телефони: 
редактора — 
2-54-26: за
ступника ре
дактора — 
2-29-92; від
повідального 
сенретаря — 
2-27-65; відді 
пів: комуніс
тичного виховання 
4-64-21; комсомольської 
та економіки — 2 04-84; учнів
ської молоді і соціальних проб
лем—2-59-82; фотолабораторії-* 
4-94-94; оголошень — 4-28-9ÖS 
коректорської — 3-61*83.

Газета виходить щосуботи.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

, Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, %.
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Над номером працювали, 
.художник — О. Босий 
складач машинного набо 
ру — Л. Брусса, складач!

§ вручну — Н. Старостіна, 
І < Л. Урсаленко, коректори

> — Л. Коваленко, Л. Сер-
< дюченко, цинкографу
> О. Щербина; друкарі

( І; 5 В. Чистяков, М. Янмовии, 
“ г відповідальний черговий 

І > — М. Мєдвідь.


	4016-1p
	4016-2p
	4016-3p
	4016-4p
	4016-5p
	4016-6p
	4016-7p
	4016-8p
	4016-9p
	4016-10p
	4016-11p
	4016-12p

