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обкому ЛКСМУ

Пригадується зустріч зі Світланою КОВАЛЕНКО напередодні її від’їзду на
XX з’їзд ВЛКСМ. Очі дівчини світилися тихою радістю, з неприхованою гордістю
розповідала вона про колектив, який делегував її па комсомольський форум,
И ось — нова зустріч. 1 знову Світлана сповнена оптимізму.
— Що нового? — перепитала. — Дсіцо є...
11 повідала про успіхи колективу цеху розкрою
Кіровоградського швейного
об’єднання, комсомольську організацію якого вона віднедавна очолила.

читайте \1
в наступних )]
номерах /і

■• Ефект голого на площі,,.
Він знайомий тим, хто нині
повним ходом рапортує про
високі цифри охоплення кол
госпників новими формами
господарювання, а в магази
нах у той же час немає й на
тяку на збагачення асорти
менту,.,

— Шиємо нові пальта, блузони, попит на них небачений, — підкреслила.
Від себе додам, що за час, що минув від XX з’їзду, Світлана Коваленко стала
членом КПРС, недавно вона рапортувала про виконання соціалістичних зобов’я
зань, взятих на честь 70-річчя ВЛКСМ. Тобто, ще в жовтні впоралася з річною
виробничою програмою,
Василь ГРИБ.
Фото автора.

• До 70-річчя ВЛКСМ: ви
ступ першого секретаря об
кому комсомолу П. Малого,
фотобіографія обласної ком
сомолі!, «я кинула комсомол,
бо...»
• Він завжди, навіть у
найжорстокіші роки, думав

про збереження людяності.
Про життя 1. Т. Байбороші,
репресованого 1937 року І
посмертно
реабілітованого
після XX з’їзду КПРС, чи
тайте у черговому матеріалі
рубрики «Право на реабілі
тацію» під назвою «... 1 бу
дуть люди на землі».

«Молодий ком'
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Підкріплювати перебудову

практичними ділами
10—11 жовтня відбувся Пленум Цент
рального Комітету Компартії України.
На розгляд Пленуму було винесено
такі питання:
Про роботу по виконанню у респуб
ліці рішень XIX Всесоюзної конференції
КПРС, липневого і вересневого (1988 р.)
Пленумів ЦК КПРС.
Про заходи щодо поліпшення продо
вольчого забезпечення населення ресПубліки.
Організаційні питання.
З доповіддю у першому питанні виступив член Політбюро ЦК КПРС, перШий секретар ЦК Компартії України В. В.
Щербицький.
Ріщення XIX Всесоюзної партійної кон
ференції,
липневого і вересневого
(1988 р.) Пленумів ЦК КПРС, відзначалось
у доповіді, надали всій роботі по пе
ребудові нового могутнього імпульсу.
Конференція, яка, виробила конкретну
програму дій на ’новому етапі перебу
дови, ще раз підтвердила, . що партія
твердо й послідовно йде курсом квіт
невого (1988 р.) Пленуму ЦК КПРС, кур
сом XXVII з'їзду партії. Про це свід
чать і рішення, прийняті вересневим
ц. р. Пленумом ЦК КПРС і позачерговою
сесією Верховної Ради СРСР.
На Пленумі було дано вимоглиеий і
критичний аналіз початкового етапу еко
номічної реформи у республіці. Відзна
чалося, що в економіці в цілому посту
пово долаються труднощі, посилюються
прогресивні тенденції, набирають сили
нові методи господарювання. З почат-

ку п’ятирічки перевиконано планові
завдання по зростанню валового сус
пільного продукту, національного дохо
ду, продуктивності праці в народному
господарстві. Істотно виросли обсяги се
редньорічної валової продукції сільсь
кого господарства, капітального будівни
цтва, збільшились вантажні та пасажир
ські перевезення. Позитивні процеси
відбуваються і в соціальній сфері.
А втім народне господарство респуб
ліки багато в чому продовжує рух по
екстенсивному шляху, зберігає, в основ
ному затратний характер. Цього року
1300 підприємств та організацій працю
ють збитково. Кожен п’ятий трудовий
колектив не виконує зобов’язань по по
ставках і плану по прибутку. Відстає від
запитів споживача і вимог ринку легка
промисловість.
У доповіді і виступах учасників Плену
му підкреслювалось: про результати
перебудови люди судять насамперед
по реальних змінах у їх повсякденному
житті. Тому корінним соціально-політич
ним питанням нині є збільшення вироб
ництва і поліпшення постачання насе
ленню продуктів харчування. Робота,
що проводиться в республіці, дала змо
гу за останні два роки дещо поліпши
ти постачання населенню продовольст
ва. І все ж проблеми з продажем м яса
та деяких молочних продуктів не розв’я
зано.
Поправити становище з виробництвом
м’яса, що склалося, важко, але можна,
якщо підійти до справи по-новому, спов
на реалізувавши величезні можливості,

«Екватор» з Миколаєва.
Не будемо переповіда
ти повністю його зміс
ту. Суть листа ось у чо
му: незважаючи на про
тести громадськості й
застереження
науков
ців,
Мінатоменерго
СРСР продовжує наро
щувати потужності атом
них станцій на Україні.

надійність існуючих си
стем безпеки, не тіль
ки будівництво, а й ви
користання вже збудо
ваних атомних станцій
скорочується.
Миколаївці не лише
висловили своє незадо
волення
практикою
Мінатоменерго, але
й

Ні—дальшому будівництву!
Під таким заголовком
у номері
«Кіровоград
ської правди» за 27
серпня ц. р. вже було
опубліковано відкрито
го листа працівників ви
робничого
об’єднання

е

Зокрема, передбачаєть
ся будівництво п’ятого
і шостого блоків Півден
ноукраїнської АЕС. Це
відбувається у той час,
коли в усьому світі, з
огляду на недостатню

внесли такі пропозиції
(цитуємо):
«1. Припинити ство
рення водосховищ на
Південному Бузі і тер
міново провести в Ми
колаєві виїзну сесію АН

закладені з новому
нізмі господарювання. Насампер д, ч
розвиток орендного підряду
поаиі і
прогресивних форм організац
управління. Однак облагропр м
керівники держагропрому
не проявляють тут Ініціативи і р
ності. Незадовільно розв язують
Р
довольчі питання у Вінницькій, ОД
кій областях.
У ряді найважливіших стоїть житлова
проблема. Для її розв'язання з респуб
ліці послідовно здійснюється
на цільова програма «Житло-2000». Ос
новну відповідальність за її реалізацію
несуть місцеві органи влади. На жаль, не
скрізь це усвідомили. Особливу увагу
слід приділити здійсненню розробленої
в республіці комплексної програми со
ціального розвитку села.
Учасники Пленуму значну увагу при
ділили роботі по перебудові діяльнос
ті партійних органів, підвищенню ролі
Рад народних депутатів. Відзначалося,
що в умовах поглиблення перебудови і
здійснення реформи політичної системи
країни змінюються функції партійних ор
ганів. З урахуванням цього має бути ви
конана велика і відповідальна робота
по створенню нової структури апарату
партійних комітетів, яку треба провести
до початку з2Ітно-виборних партконференцій. Головне тут полягає в тому, щоб
відмовившись від дроблення апарату за
відомчою ознакою на ділі забезпечити
розмежування функцій партійних ; ра
дянських органів, зосередити увагу пар
тійних комітетів на політичній, організаторській і виховній роботі -в масах.
порушували
пиУчасники Пленуму
тання вдосконалення структури перебудови стилю роботи профспілки, комсомолу.
На Пленумі грунтовно
обговорювались питання оновлення всієї ідеоло-

УРСР разом з Мінатом
енерго,
М’НВСДГОСПОМ,
Держкомприроди, Інши
ми відомствами і гро
мадськістю нашої області
для прийняття необхід
них рішень щодо Пів
денноукраїнської
Л£С
із широким висвітлен
ням її ходу в місцевій
пресі, по радіо й теле
баченню.
2. Провести опитуван
ня громадської думки
щодо порушених нами
питань, які стосуються
будівництва ПУ АЕС і
торкаються кожного жи
теля області.
3. Проєести спеціальну
сесію обласної Ради на
родних депутатів з ура
хуванням рішень виїзної
сесії АН УРСР, громад
ської думки, прийняти
рішення по дальшому
будівництву
ПУ
АЕС,
використанню Південно
го Бугу і направити його
до Верховної Ради Ук

гічної роботи. Йшлося про проблеми
в'язані з розвитком української куЛь
ри і мови, реставрацією націоНаль Ту*
пам’яток, незадовільним станом
*
тьох історичних місць і заповідни^
забрудненням навколишнього сере
вища, розглядались питання роботи
собів масової інформації в умовах
глиблення демократизації і гласносГ
Із заключним словом виступив в д’
Щербицький.
В обговореному питанні Пленум приц,
няв постанову,
Схвалено
організаційний план ци
Компартії України по практиичній ре
алізації в республіці рішень XIX
юзної конференції КПРС, липнево!^:
вересневого (1988 р.) Пленумів ЦК кПрг
З інформацією про заходи щодо по.‘
ліпшення
продовольчого
постачання
населення республіки виступив член
Політбюро ЦК Компартії України, Го/О.
ва Ради Міністрів УРСР В. А. МаЗК.
В обговореному питанні прийнято
постанову.
Розглянуто організаційні питання
Відповідно до настанов XIX Всесоюз
ної партійної конференції, рішень ве
ресневого (1988 р.) Пленуму ЦК КП?С,
Пленум прийняв рішення про комісії ЦК
Компартії України
в
яамважлизіших
напрямах партійно-політичної роботи.
Пленум увільнив І. О. Мозгового ЕІД
обов’язків члена Політбюро і секретаоя
ЦК Компартії України у зв’язку з вихо
дом на пенсію.
Членом
Політбюро
і секретарем
ЦК Компартії України обраний I. Г. Грінцов.
З кандидатів у члени ЦК Компартії
України переведені перший секретар
Донецького обкому партії А. Я.
і перший секретам ЦК ЛКСМУ В. І.^В.
бух.
•
(РАТАУ|,

раїни для прийняття від
повзшого рішення по
республіці.
Одночасно
з цим розробити про
граму енергопостачання
області і підкріпити її
заходами економічного
порядку».
Автори
пропозицій
звернулися через газе
ту і До мешканців Кіровоградщини із закликом
підтримати їх. Цей зак
лик знайшов підтримку
не лише у читачів «Кі
ровоградської правди»,
а й «Молодого комуна
ра».
Зібрано
близько
1300
підписів
КІрОБОградців
(ця
кількість
постійно зростає).
Серед ТИХ, ХТО висло
вився за припинення по
дальшого
будівництва
атомних станцій, — ко
лективи СКТБ головно
го
підприємства
ВО
«Друкмаш»,
обласної
наукової бібліотеки іме
ні Крупської,

Злочинця засуджено
Кіг.ька років тому Кі
ровоград приголомшила
моторошна звістка:
в
центрі міста,
поблизу
середньої школи № 4,
по-звірячому замордо
вано малолітню дівчинку.
В серпні нинішнього ро
ку іркутська газета «Советская
молодежь» в
п’яти номерах розповіла
про того, хто вчинив цей
жахливим злочин.
...Василь Кулик наро
дився 1956 року пізніми
пологами, раніше 7 мі
сяців вагітності, і лікар,
котрий приймав роди,
сказав матері: «Він не
буде нормальною люди
ною». Слова виявилися
пророчими,
хоча
на
перший погляд ця сім’я
(батько — вчений, публі
кував і художні твори,
мати — директор шко
ли) мала б дати синові
нормальне
виховання.
Однак батько був люди
ною жорстокою, мораль
но нечистоплотною. Між
членами родини панува
ли сухі, черстві стосунки.
Ще в молодших класах
за
Куликом
помічали

садистські прояви, зо
крема, він мучив котів...
Далі він вивчився на
лікаря, одружився, має
двох дітей, працював в
Іркутську. Був непоганим
спеціалістом,
багатьом
хворим
подобався за
рідкісну нині для медиків, та й взагалі для натого оточення, привіткість,
лагідність,
м’якість. Не лінувався перепитати, г
-----------наприклад,
стареньку жінку про’ ЗДОров я, прийти до г._.
неї додому без виклику. Потім
сім таких жінок знайшли
мертвими..,
Згвалтував
і вбив Кулик також шестеро дітей, одну дитиНУ під час г;
приїзду в Кіроаоград, інших
----- А •— в Ір.
кутську.
Намагався
згвалтувати
‘ власного
сина...

Статтю страшно читати
не Тільки через опис
нривазих діянь маньяка
Не менший жах викли
чні ТЄ’Л° більшість зло.
ИНІВ Кулик вчинив у ме*ах одного району міс
та залишаючи сліди, ре4031 докази. Він вів шо.

СШ № 32 м. Кіровогра
да та Новгородківської
середньої школи, меш
канці Банківського мік
рорайону
обласного
центру та інші.
Редакція нагадує, що
нині ще не пізно поста
вити і твій підпис, наш
молодий читачу, піД ли
стом і пропозиціями ми
колаївців. Власне, такі
підписи проти (або, мож
ливі, і за) подальшого
будівництва
Південно
української АЕС стануть
першим кроком до ви
конання другого пункту
пропозицій миколаївців.
Листа з приводу даль
шого будівництва атом
ної станції із підписами,
що
виражають волю
громадян, редакція на
править на адресу Пре
зидії
Верховної Ради
УРСР.

■

денник,
де записував
свої враження, відчуття
під час злочинів, і не
дуже його й ховав. Од
нак правоохоронні ор
гани через недбальст
во, розхлябаність, непрофесіоналізм не змог
ли вийти на Кулика. Уже
доэго знаходилися під
слідством два підозрю
ваних, уже один навіть
зізнався через недозво
лен! методи допитів, а
Кулик у
день свА
30-річчя вийшов на ву
лицю «робити собі по
дарунок». Його побачи
ли дві жінки, коли він
тягнув за собою хлоп
чика, п°кликали перехо
жого, котрий затримав
Кулика і привів його в
міліцію,..
Слідству чинили пе
решкоди
окремі пра
цівники правоохоронних
органів У ході розслідування з’ясувалося, шо
Кулик
якось розповіз
про свої дії знайомому /
але той нікому про ие (І
не повідомив, за що бУ'
Де притягнутий до кри р
мінапьної
відпов'дзль (І
ності.
іІ
Кулик засуджений до р
смертної кари.
Вирі1

«;Чолодий комунар»
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Ніякого перебільшення
“ ’немає.
Двадцятип’ятирічний атлет
> Кіровограда
Вячеслав
/Куков нині — найсильнііний в області. Його резуль
тат 700 кілограмів у сило
вому атлетичному трибор
стві, продемонстрований на
прикінці лютого нинішнього
року, і е тим символом, на
який рівняється чимало мо
лоді, яка займається штан
гою.
...Почалося все з важкої

кою атлетикою. Але яка це
мука — підходити
до
штанги тільки після прий
няття знечулювальних пре
паратів!
Перед Жуковим
постало
питання вибору:
забути про штангу або ж
продовжувати ходити в зал
І стогнати після
кожного
тренування. Не будемо го
ворити неправду — вибрав
перше. Та ненадовго, адже
правильну відповідь підка
зала книжка Юрія Власова
«Формула мужності».
«Вперше я зрозумів, що

зультату майстер
спорту
Олександр Рогозін (катего
рія до 82,5 кілограма), а
«напівтяжів» чекає дуель
Володимира Балакирьова та
новачка змагань Юрія Вілкіна.
— Але ти нічого не ска
зав про свою вагову кате
горію — понад 100 кілогра
мів...
— А що казати якщо по
ки ЩО я борюся лише ЗІ
штангою, адже ніхто на зма
гання не з’являється. Чима
ло втрачають турніри через

СОЛОНІ РАДОЩІ
ВЯЧЕСЛАВА ЖУКОВА
Деякі думки найсильнішої людини Кіровоградщини за два
тижні до виходу н 3 ПОМІСТ
У 1976 році Слава Жуков
уперше з'явився в спортклубівській секції «Зірка»
у тренера Володимира Ва
сильовича Іващишина. Ось
його тодішні
результати:
ривок — 55 кілограмів, по-,
штовх — 75, присідання зі
штангою — 100, потяг —
120. жим — 50. Якщо скласі три останні результати,
4 буде сума 270 кілограмів.
Але це так, для статистики
адже показники трену
вальні. Дванадцять років
тому атлетична гімнастика
перебувала у підпіллі й вва
жалася «персоною нон гра
та» радянського
імпорту.
,'^.отім Вячеслав навчався у
машинобудівному технікумі,
де завжди чимало уваги
приділялося спорту, служив
в армії, поступив до вищо
го військового училища. І
тут, наче блискавка: відра
хувати
з училища через
важку хворобу нирок! А
військова лікарняна комісія
дізнавшись про захоплення
Жукова штангою, зробила
категоричний
висновок:
«Більше трьох кілограмів
не піднімати! Інакше більше
року без операції не про
тягнути...»
Можна зрозуміти молоду,
повну снаги людину, яка.
тільки почала прицілювати
ся «на результат», котра
мріяла
про майстерське
евання. І все ж Вячеслав
не припинив занять важ-

причини вразливості люди
ни ховаються в ній самій; —
писав відомий
важкоат
лет. — Людина здатна на
неймовірне лише за умо
ви здорового духу. Так,
спочатку хворіє дух, а по
тім — тіло! Тому тілом і
духом треба керувати».
У листопаді минулого ро
ку Жукова знову побачили
на атлетичній «примірці» в
клубі Олександра Рогозіна
«Тепловик», До перших від
повідальних змагань зали
шався рівно місяць...
— Вячеслав, нині ти дво
разовий переможець об
ласних змагань, рекорд
смен Кіровоградщини. Че
рез два тижні — носі зма
гання. Хочеться почути твою
думку про боротьбу атле
тів, яку побачать кірово
градські глядачі
в залі
спортклубу «Зірка» 30 жовт
ня.
— За практикою двох
попередніх
турнірів
під
креслю, що найцікавіша бо
ротьба знову розгорнеться
у ваговій категорії до 75 кі
лограмів. До речі, тут зби
рається найбільша кількість
учасників, але фаворитів
двоє — Юрій Шнеєр та
Сергій Перевезенцев. На
гадаю що Шнеєр переміг в
останній раз з новим рекор
дом області, який складає
рівно 500 кілограмів у три
борстві. Знову прицілюєть
ся на підвищення свого ре-

СУПЕРНИКИ
ВІДОМІ,
СКЛАД—ТЕЖ
З 18 жовтня по 1 листопада у
Луцьку відбудеться жіночий ганд
больний турнір за програмою IV мо
?^>діжних рспубліканських ігор. Пе
ред від’їздом на ці найвідповідаль
ніші змагання року наш кореспон
дент зустрівся із старшим тренером
жіночої збірної області з ручного
м’яча Сергієм Ольшевським:
Турнір в Луцьку стане справ
жнім гандбольним парадом рес
публіки. Двадцять один колектив ви
борюватиме першість у чотирьох

відсутність одного з осно
воположників сучасної кі
ровоградської
атлетичної
гімнастики Віктора Чудного.
Нагадую, що в першому
чемпіонаті він участі не
брав, а в другому лише
«виводив» на поміст свого
товариша Юрія Шнеєра. Та
ми всі чекаємо повернення
Віктора Чудного. Цей чу
довий
спортсмен
може
продемонструвати
високі
результати.
— На минулих змаганнях
твій результат склав 700 кі
лограмів. Які плани на 30
жовтня!
— Під час тренувань ме
ні підкорилися такі ваги!
жим — 175 кілограмів, по
тяг — 310, присідання —
260.
— Разом це — 745 кіло
грамів...
— Виходить так, але я не
рахував.
— Які нові імена ми по
чуємо під час жовтневого
свята атлетизму!
— Я вже казав про Юрія
Вілкіна, а ще — Ігор Литвинов із спортклубу «Зір
ка» який виступає у ваговій
категорії до 90 кілограмів.
Його тренувальний резуль
тат у потягу (230 кілогра
мів) перевищує НИНІШНІЙ
рекорд області, що нале
жить Балакирьову.
— Кіровоградський атле
тизм прогресує. Це дово
дять » підвищені результа-

групах. Кіровоградок на цьому ета
пі чекатимуть команди Одеської,
Хмельницької, Ворошиловградської,
та
Ровенської обПолтавської,
складу
збірної
ластей.
До
14
дівчат.
області
включено
Тетяна Зайченко,
Це воротарі
Людмила Довгополова та польові
гравці — Лілія Данилова (капітан
команди), Ірина Дзига. Інна Розуменко, Галина Левицька, Світлана Варе
ник, Наталя Хмара, майстри спорту
СРСР Любов та Тетяна Лавренюк,
Тетяна Садовник, Світлана Чернявська, Ірина Загорій. Тетяна Приходь
ко, Регламент змагань — дуже жор
сткий. Адже тільки два переможці
нашої групи потрапляють до чільно»
вісімки. Інші ж будуть розигрувати
так звані «втішні» фінал»..
мвгв
— потрапити до голового фіналу.
Читачі тижневика бажають успіхів
команді.

ти, і планомірна робота
секцій в області. Але це
досягнення, так би мови
ти місцевого значення. Чо
му кіровоградців досі не
чути на республіканській
«ренії
— Як це не прикро, але
наші спортивні керівники
продовжують тягнути
Із
справою створення облас
ної федерації атлетизму.
Тому змагання доводиться
організовувати самим атле
там і тренерам. Відсутня й

пропаганда
цього
виду
спорту. Мені не зрозуміло,
чому змагання проводяться
у маленькому спортклубівському залі. Адже атле
тизм не стільки видовище,
скільки пропаганда здоро
вого способу життя. Особ
ливо для молоді.
Залишається лише
два
тижні до змагань. Що при
несуть вони нам? Скільки
рекордів наберуть
нової
ваги? Любителям статистики
нагадаємо, що для вико

нання нормативів майстрі!
спорту СРСР нашим голдї*
ним атлетичним силам необг
хідно підкорити такі вагр
у триборстві: Юрію Шн€Сс
ру — 620 кілограмів, Олен«
сандру Рогозіну — 660,
Олександру Швецю — 692Д
Вячеславу Жукову — ^27Д.
Як ви вже знаєте, останній
на тренуваннях подолав су®
му 745 кілограмів. Що эй?
закечаемо офіційного виз*
нання цих солоних радощів«
С. БОНДАРЄВ.

І

«Молодий кокард

/

МАЙЖЕ
ЗА ПОЛІТковським
дк відомо, популяр“• ний ведучий телепе
редачі «Погляд»» Олек
сандр Політковський лю
бить всілякі курйозні си
туації: то під лід пірне,
то потрапить до міліції
як звичайнісінький спе
кулянт грамплатівками.
Моє останнє відряджен
ня аж ніяк не спонука
ло до подібних імпрові
зацій: йшов нудний дощ,
у автобусі, що взяв курс
на Диміне, стояла зако
лисуюча тиша.
Моєму сусідові, немо
лодому вже чоловіку,
певно, не терпілося з
кимось поспілкуватися.
— То що там про Ста
ліна пишуть? — штов
хнув під бік ліктем —
Палам?
— Ага, — погодився я
знехотя.
У відповідь чоловік
гмикнув.
~~ А ти, мабуть, до
тещі? — розглядав заці
кавлено,
силкуючись
епізнати в мені когось
зі своїх, димінських.
— Ні, у колгосп.
На роботу, чи як?
— Ага, директором
£тадіону, — випалив я
несподівано.
і через

мить пожалкував: той
недоречний жарт спра
вив на сусіда несподіва
не враження. Він змі
ряв мене довгим погля
дом. Видно, вирішував:
насміхаюся з нього чи,
може, не сповна розуму?
Не буду стверджувати,
до якого висновку дій
шов чоловік, але він, сер
дито покашлюючи, від
вернувся до вікна, поме
режаного осіннім до
щем.
Якщо прочитає мій ди_
мінський попутник цю
кореспонденцію — хай
вибачить за невдалий
жарт. Я й справді не на
сміхався з нього, ні, тим
більше, не хотів образи
ти. Просто тієї миті зга
дував гарячковий моно
лог Володимира Заголюка, почутий за кілька
днів до цього в редакції.
Хлопець і справді роз

повідав про злощасний
стадіон. Але, здається,
та нехитра
спортивна
споруда стала лише від
правною точкою для то
го, аби отак враз вилити
все, що накипіло на ду
ші.

монолог
ПЕРШИЙ,
«людини
38 СТОРОНИ»:
Таке нам вдавалося
нечасто, якщо взагалі
вдавалося колись: зіб
ралися біля
будинку
культури і без звичайних
у таких випадках розду
мів, вагань вирішили —
будуємо стадіон. На ви
гоні, що поблизу села.
Щоб і футбольне поле
булок і бігові доріжки,
трибуни, себто лавочки,
чоловік на сто... Розмрі
ялись!
Усі дістали з кишень
по три карбованці, зда
ли мені. Набігло майже
дві сотні. Сума не така
вже й велика, але вра
зило це мене. Розумі
єш, раніше людей не
можна було зібрати ні
на збори комсомольські,
ні на суботники чи ще
якісь заходи. А тут —
повна
одностайність.
Значить, без стадіону,
занять спортом, змагань
не обійтися. Ні нам, ні
нашим дітям.
Двісті карбованців, зви-.

чайно, не гроші. Тільки
й вистачило на те, аби
замовити проект, найня
ти спеціалістів, які зро
били розмітку, А далі —
тупик. Колгосп фінан
сувати роботи відмовив
ся, сільрада — теж. Звер
нулися до обласної ради
ДФСТ профспілок. Там
погодилися
виділити
певну суму. Але при
умові, що правління до
тримається
необхідної
формальності і пере
рахує товариству внесок
від прибутків господар
ства.
Довго я оббивав поро
ги, йшов на всілякі ком
проміси навіть. Скажімо,
вирішивши знову звер
нутися до сільської Ради,
пішов не до її голови,
Івана Олексійовича Салова, а до бухгалтера.

Спільними
зусиллями
«вибили» ми ще дві ти
сячі
карбованців.
Та
дійшла справа до їх ос
воєння — і нова невда
ча: ніяк не можемо
знайти підрядну бУД*“
вельну організацію. Тут
би колгоспові втрутити
ся, його голові, Віктору
Михайловичу
Касянчуку. Допомогти хоча б
організаційно. Але він
ігнорує цю . справу, а,
значить, і запити молоді.
Взагалі, про стосунки
комсомольської органі
зації колгоспу імені Іл
ліча і керівництва гос
подарства хочу сказати
окремо. Навіть не знаю,
яке формулювання виб
рати... Річ у тім, що
якихось
стосунків, чи
тим паче, взає/лодії між
ними, наскільки я знаю,

ЧИ БУТИ
РЕКОРДСМЕНОМ
ГОЛОВІ?
Голову правління я за
став дома. Зрозумілої
була неділя, весь день
сіявся дощ.
— Давайте тут і пого
воримо, — запросив Вік
тор Михайлович до кім
нати. — То з чого почне
мо?
Почали з фактів, наве
дених Володимиром Заголюком.
• — А-а, це той хлоп
чина, що в Кіровограді
працює? — перепитав
В. М. Касянчук. — Знаю:

мою думку про райком
комсомолу спитайте. І я
відповім: більш бездіяль
ної організації в своєму
житті не бачиві Чому
колгосп
повинен зай
матися стадіоном? А чи
н> можна було б це зро
бити методом комсд*
мольської чи народної
будови?
Для розвитку госпо
дарства ми дещо вже
зробили. Скажімо, вве
ли орендний підряд на
свинофермі. Там і моло
да тваринниця працює,
Марія Яременко.
Ста
рається,
нещодавно
приймали її кандидатом
у члени КПРС. З часу
переходу на нову фор
му організації й оплати
праці показники в сви
нарстві виросли майже
на третину.

© УСЕ ПОЧАЛОСЯ
ЗІ СТАДІОНУ...

ПАРТКОМУ - ТЕЖ,
А КОМІТЕТ
КОМСОМОЛУ ВЕЗДІв

О ГОЛОВА колгоспу
т НОВИЙ, СЕКРЕТАР,

• ЯК ПОВЕРНУТИ
ДОВІР'Я?.

взагалі не існує. Голова правління весь у гос
подарських
клопотах,
комсомольська організа
ція на чолі з водієм Геннадієм Метеньком прак
тично бездіє. Тільки й
роботи у неї, що членсь
кі внески збирати.
Мені вже натякали: не
лізьг мовляв, не в свої
справи. Справді, в кол
госпі я не працюю, фор-

мально не
вважаюся
мешканцем
Диміного.
Але ж тільки формаль
но, бо буваю у батьків
майже щодня. Та й не
відомо, як життя далі
складеться: залишуся в
Кіровограді, працювати
му на «Червоній зірці»,
чи може повернуся на
круги своя?
Врешті, мова не про
мене. Товаришів, одно
літків шкода. Адже не
мають еони найелемен
тарніших умов для про
ведення вільного часу.
Бо й у будинку культу
ри ніякої роботи не ве
деться. Пригадую, зіб
ралися ми до нього од
нієї з субот на початку
жовтня. Почекали трохи,
погомоніли, та й розій
шлися, бо на дверях
цього закладу висів го
резвісний замок,,.

діловий, активний, Я йо
му навіть колись пропо
нував, щоб назад з село
перебирався... Що ж до
стадіону, то тут справа
неясна...

монолог
ДРУГИЙ,
«НОВОЇ
ЛЮДИНИ»:
У Ди.міному я недавно
головую, нова тут, так
би мовити, людина. До
цього був головним еко
номістом у колгоспі іме
ні Ватутіна, Господарства
ці навіть порівняти важ
ко: у колгоспі імені Іл
ліча — майже повний
занепад, маємо півтора
мільйона
карбованців
боргу. А з Рівному все
було навпаки — хороші
результати а, значить,

і заробіток . у людей,
культура на високому
рівні (колись село було
райцентром).
Чи можна щось по
правити?
Намагаємося,
але важко, ой, як важ
ко розбудити нашу ти
ху заводь...
Згоден, комсомольсь
ка
організація нічим
себе не проявила. Тут
би парткому втрутитися,
допомогти,
підказати
молодшим
товаришам.
Та хто конкретно міг це
зробити, якщо секрета
ря парткому в господар
стві не було майже пів
року. Оце тільки нещо
давно обрали Валенти
ну Миколаївну Семенен
ко. Вона ще й переїхати
сюди не встигла.
Та що *ми говоримо
іро первинну комсомоли,
ську організацію, в якій
навряд чи тридцять чо
ловік набереться?!
Ви

Чотири будиночки в
селі звели. Щоправда,
не за свої кошти, а* з
держбюджету.
Скоро
заселятимемо їх. В чис
лі новоселів буде і во
дій, вчорашній воїн-Інтермаціоналіст
Олек
сандр Руденко. Чом не
турбота про молодь?
Ви не забувайте — се
ло під боком у Кірово
града знаходиться. Тут
не те що стадіоном —•
пряником
молодь не
втримаєш. Хоча деякі
зрушення є: Шишацький
Микола недавно додо
му повернувся, бульдо
зеристом працює. Та й
Володя
Загалюк, чув,
збирається бичків
на
відгодівлю взяти...
Що ж до стадіону, то
я й сам спорт люблю,
вряди-годи розім'яв би

кістки. Але ж з якого
боку Підійти ДО ЦІЄЇ
справи? Ні грошей нема,
ні техніки...

РОЗДУМИ
Під
АКОМПАНЕМЕНТ
ДОЩУ
биту годину стояв я
Під дощем В центрі Диміного. Побіля
містка,
Де закінчується асфаль.
тівка і починається су
цільне місиво грунтової

Дороги. Мимо, не звер
таючи уваги на підняту
правицю, мчали легкові
азто з колишніми димінцями чи
«торбешника-

ми», як спересердя
38аа їх голова празг' ;
ня. Мчали ДО Кіро30грв
да.
Подумалось: Чи
трюен їм стадіон з бігд.
зими доріжками і «то '
бунами-лавочками»?
вряд чи. А Віктору Ми.
хайлозичу
Касянчуку]
Та він же сам обмовив,
ся, що не проти 6 «кі.
сточки розім’яти»...
тільки чи вдасться голові це зробити?
Власне, мова
не про стадіон. Він
ілюстрація, не більш?
зайве підтвердження то’
го, що про інтереси .7.0ЛОДИХ людей, СьОгГдч.цц
ніх і майбутніх прЗц<ійни.
ків колгоспу імені Ілліча
забули. Давно і, зда.
ється, безповоротно. І
даремно 8. М. Касянчук,
розповідаючи про будин^
ки. зведені на державний кошт, тішить себе
ілюзією про так звану
«справжню
турботу»,
Згадаймо: їк немало
сьогодні стоїть, тих бу
диночків, цегляних і де
рев’яних, з усіма при
будовами і без НИХ, ЗВИ.
чаймісінькими пустками,
Переконаний: тільки то
му, що не хлібом* ^иєдиним ми живемо,
Г олова бідкався:
няшник знову не еродив, тільки по 11,8 центмера насіння з гектара
зібрали... 150 гектарів
буряків ще влітку град
вибив, довелося пересі
вати... Чотирьох механі
заторів
у тракт<йіїй
бригаді
не
вистачає,
трьох комбайнерів... А
тут — стадіон!..
Не будемо моралізу
вати з цього приводу,
підказувати хоч і «нозо*
му», але досвідченому
керівникові про необхід
ність дивитися з пер
спективу. Гадаємо, він І
сам
це
знає.
Але,
поринувши у вирішення
нагальних проблем, не
можв (чи не хоче?) зро
зуміти: загубиться, не
знайде втілення в реаль
ну справу чи не перше
власна ініціатива молоді,
і розбудити її в подаль
шому буде ще важче.
...Певно, зрозумівши
безвихідність мого ста
новища, нарешті зупи
нився юний мотоцикліст.
— Давай хоч до траси
підкину, — запропону
вав.
Дорогою познайоми
лися, Микола Шишаць
кий,
навчається
а
ДТСААФ на шофера,
скоро — з армію.
— Я так скажу, — мо
вив солідно. — Навряд
чи щось вийде з отим
стадіоном. Чому? Бо на
потрібен він
нікому,
крім Володі та тих, хто
по «трояку» здавав...
Коли попроща^р;я !
хлопець
крізь пелену
дощу помчав назад, озирнувся на село ще Раз*
Зовні добротне, розки
нулося на пагорбі. їв й
кишинівська автострада,
обласний центр поблизуТаке важко назвати (я*
робимо
ми зазвичай)
«дирою», маючи на Увв*
зі неперспективні села«
Скоріше — тиха заводь
(згадайте визначення го
лови). То може Володі
Заголюку, його одноліткам. що живуть у Диміному чи мріють ДО НЬО*
го повернутися, вдасть-я
н розбудити?

Микола ЧЕРНЕЙ
спецкор
иМОЛОДОго комунара».
Новоукраїнський район*

('Молодий комунар»

До 70-річчя ВЛКСМ

15 жовтня 1988 року
ЕНІ чітко пам’ятається
1967
року
в середній
Школі № 15 м. Ошсксандрії)... Просторий цех авторе
монтного заводу. Ми, піо
нери, в білих сорочках та
блузках, хвилюючись, чека
ємо урочистостей. Прислу
хаємося до нечуваного ра
ніше гулу великого вироб
ництва, приглядаємося до
таких загадкових для нас
верстатів. Цей величезний
- цех, ці потужні «розумні»
/ машини ніби додають до
святкового очікування щось
по
особливе...
Нам
чотирнадцять років. Нас
прийматимуть у комсомол.
Тиша встановилася якось
одразу, в одну мить, ніби за
помахом чарівної палички.
А наше хвилювання ще
більше зросло, досягло сво
го апогею... То була уроча
травень
М
(вчився тоді

режите тут, де фашисти ка
тували
молодогвардійців,
♦
треба пам’ятати.
........ ^..
г____
килимом,
Стіл,
укритий
крісла — на них розв’язно
сиділи гестапівці. Біля роз
жареної
пічки-буржуйкп
лежали знаряддя тортур.
Тут допитували Олега Ко
шового й Любу Шевцову,
їм ламали суглоби, били,
топтали, пекли тіло розжа
реним металом... Після цих
нелюдських знущань кида
ли в камеру смертників,
звідки був один шлях — на
розстріл; та й останню
стежку до загибелі в Гри-,
мучому
лісі комсомольці
пройшли чесно.
...Знову повертаюся па
м’яттю до камери смертни
ків, пригадую написи на стіпах: «Помру, та не здам
ся!», «Вмираю за Вітчиз-

♦
♦
*
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*
*
*

*
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♦
♦
*

ВІДЛУННЯ

«ПРОСИМО ЩЕ РАЗ
ПРИСЛАТИ КАРАЛИМА...»
В цих документах мова йде про діяльність, ство
рення, народження нових комсомольських осеред
ків на Кіровоградщині після тяжких років грома
дянської війни. В 1921—1923 роках йшло, по-суті, їх
нє становлення, організаціє оформлення. Роботи
було для них багато — і нелегкої. А умови! Голод,
безробіття, безпритульність, продподаток,
нова
економічна політика. І в першу чергу — покінчити
з темрявою, навчитись писати, читати, а потім і пра
цювати. Відбудуватись у всіх галузях народного гос
подарства, здійснити ленінську кооперацію.
ПРОТОКОЛУ
комсомольської конференції
[ЗНовгородківського
району. 25 червня 1921 р.
.. Критичний стан країни в області продоволь
ства і сільськогосподарського виробництва змушує

********** **********

Звідтоді минуло по
над двадцять років, та я
чітко пам’ятаю той день;
пам’ятаю палке привітання
прославленої льотчиці часів
Великої Вітчизняної, Героя
Радянського Союзу А. Ф.
Вона, комсоХуд якової.
молка 30-х, віддала кращі
роки на те, щоб відстояти
свободу нашого народу в
у'Х боротьбі проти фашизму. І
тому так органічно й ви
правдано звучав у її устах
звернений до нас заклик: у
своїх буднях, у своєму мир
ному житті рівнятися на
подвиг молодогвардійців.
Останні слова особливо
запали в душу ще й тому,
що комсомольська організа
ція нашого класу носила
ім’я Олега Кошового. Хіба
міг я знати тоді, що мине
зовсім небагато часу —- і я
переїду жити на Ворошнловградщину, в місто Ровсиьки, де, здається, навіть
земля пам’ятає Олега Ко
шового?
ЕСНА й початок літа

В 1975 року в Дніпролетровську були особливо

В 1 1

пу!», «Живі, пометіться за
нас!..» Та Олега Кошового
фашисти кинули не сюди,
йому судилася одиночка,
Мабуть, вороги таки боялися
Олегової мужності, бояли
ся незрозумілої їм стійкості
шістнадцятирічного хлопця.
«Істинним арійцям» так і не
вдалося зламати волю Оле
га, як і волю Люби Шевцової, Віктора Суботіна, Се
мена Остапенка, Дмитра
Огурцова... На місці роз
стрілу молодогвардійців у
Гримучому лісі височить
обеліск чорного лабрадори
ту. На ньому •— слова
чеського письменника-комуиіста
Юліуса
Фучика:
«...Але й мертві ми будемо
жити в частці вашого вели
кого щастя: бо ми поклали
в нього наше життя». До
вкола — як почесна варта
— дуби-велетні. Полум’яні
ють біля підніжжя обеліс
ка червоні гвоздики. Тут
тиша буває іншою, ніж у
підземеллі колишньої жан- 4
дармерії. Але й цю тишу
треба вміти слухати і чути.
Мир — сьогодні це, як ні
коли, синонім життя, I в
ньому, як в урочій задумі
Гримучого лісу, відлунює
подвиг тих, кому не суди
лося дожити ло сьогодні. Серед таких молодогвардійці. Вони близькі сьогод
нішнім комсомольцям, бо
не старіє і не постаріє ніко
ли їхній подвиг, за який за
плачено найдорожчим — мо
лодими /ЖИТТЯМИ. Для ме
не ж особисто вони пов’язані навіки і з моєю комсомольською юністю.
...Коли доводиться мені,
відірвавшись від звичних
справ у Олександрії, завітати до теж рідних мепі
Ровсиьок. ніколи не минаю
я й меморіалу Слави, зве
деного на братській могилі
героїв до 40-річчя «Моло
дої гвардії». Тут навіки за
стигли в бронзі Олег Кошо
вий, Люба Шевцова. Дмит
ро Огурцов. Віктор Суботін,
якими були, певно, за мить
до злойіспої
автоматної
черги, відлуння якої, зда
ється, н досі блукає нетря
ми Гримучого лісу. За мить
до власної смерті застигли
вони, щоб лишитися вічно
живими у нашій вдячній
пам’яті.

квітучими й духмяними. Я
закінчив гірничий інститут
імені Артема, одержав ра
зом з дипломом гірничого
інженера направлення в мі
сто Ровепьки. Працював на
шахті, знайомився з містом
•— все це переживав як на
ближення до подвигу Оле
га Кошового та молодо
гвардійців. У музеї «Пам’я
ті полеглих», біля пам’ятни
ка на місці розстрілу ге
роїв «Молодої гвардії» у
Гримучому лісі, що клином
врізається у центр міста,
коло братської могили ком
сомольців відчував це...
В роки фашистської оку/чпації у приміщенні збудо
ваної іце 1927 року окруж
ної лікарні розмістилася ок
ружна жандармерія (чи не
правда — промовистий кон
траст?). У підвалах були
застінки гестапо. Півтем
рява, сирі, непривітні стіни,
крихітні віконця з решітка
ми, стеля в сажі, відлун
ня кроків під
камінним
склепінням колишньої тюр
ми... Тепер тут музей.
Розчиняються ковані две
рі — і ви потрапляєте до
похмурої кімнати тортур.
Тут немає вікон, крізь гру
бі кам’яні стіни сюди не
долинає жодного звуку зна
двору, жоден звук не може
В. ЧЕБИШЕВ.
вирватися звідси на волю.
Ровен ькп-Осіександрія.
Ці стіни пам’ятають біль і
< -^муки, вони пам’ятають і подНа знімку: фрагмент ме
виг незламного духу... Нині моріалу Слави на братській
тут тиша — така, аж дзве могилі молодогвардійців.
нить у вухах. Цю тишу тре
ба слухати. Побачене і не
Фото автора.

робітні. Дайте нам хоч старі, прочитані Г83®™.
Секретар осередку Микола ^АВ_НКО,
Із протоколу засідання Знам’янського комітету
ЛКСМУ 9 березня 1923 р.
...Новий комсомольський клуб назвати !мен м
Раковського. Просити
т. Раковського шефствувати
над клубом, який обслуговує молодь селища
м’янки і з. д. вузла.
т
...Ліквідувати серед допризивників дезертирс.во і
неписьменність. Відкрити для них спеціальну школу«
...Просити партійний комітет надати роботу безро
бітним комсомольцям тому, що це загрожує розпа
ду організації і виходу із союзу 13 членів зі стажем0
...Провести дві виставки і зібрані гроші перера
хувати «на рахунок шефа —- 1-го козачо-кінного корпусу Примакова.

*

*

«і НА КОНКУРС

*

Із протоколу засідання Олександрійського повіто
вого комітету ЛКСМУ від 15 січня 1923 р.
...Слухали: 10) Про відзначення^ третьої річниці
міської комсомольської організації.
Постановили: Призначити днем ювілейного свята
23 січня. Комісію і план проведення
свята затвердити.
Слухали: 11) Про штати Укому ЛКСМУ.
Постановили: Затвердити штати в слідуючому
складі: секретар Укому, зав. політ«
освіти, зав. економічного відділу,
зав. діловодством, інструктор.
Секретар Укому
підпис.
*
*
*

ГРИМУЧОГО ЛІСУ
мііть!

займаєтесь цими питаннями. Ви не вра«ували, Д
члени КСМ самі голодують. Ми зібрали для УР
в серед селян З пуди і 17 фунт.в проса Так хто ж
шефи - ми чи селяни? Ви вимагаєте, щоб «и підпи
сали 20 газет, а як це зробити, коли члені-« КСМ без

Із інформації Новопражського райкому ЛКСМУ
23 січня 1923 р.
«Проведено співбесіди з комсомольцями про но
ву економічну політику партії. Вивчалися статті Бухаріна і Леніна. До цієї роботи залучалися всі ком
сомольські осередки. Обладнано
комсомольський
клуб в колишньому народному театрі. Необхідний
папір, якого сьогодні немає ні одного аркушика.
...Приїхав тов. Каралим із повіткому. До святку
вання третьої річниці існування нашої КСМ органі«
зації він організував виставу. Із райпарткому були
запрошені доповідачі, але не з’явилися. Каралим
сам виступав. Завдяки його активності на другий день
до комсомолу вступили 10 чоловік, а потім ще 20. З
цього часу заняття проходить 2 рази на тиждень,
читання лекції.
Нозопражська організація ЛКСМУ просить ще
прислати Каралима, який налагодив роботу комсомолу.

*

*
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нас як авангард взяти гарячу участь у роботі партії,
щоб вивести країну із важкого стану. Ми повинні
вирішити завдання переходу від продрозверстки до
продналогу і виробничої кооперації.

♦
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Із протоколу засідання президії Новгородківського
райкому ЛКСМУ з участю секретаря райоргкому
т. Пасічного 9 листопада 1921 р.
Комсомол є організація політична і не має до
цього часу хорошого приміщення. Розмістити комі
тет в приміщенні райпарткому.
...12 листопада здійснити постановку п’єси «Смерть
комуніста» в честь свята Жовтневої революції.
25% грошового збору використати на потреби партії
і комсомолу (райкомітетів).

★
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Із протоколу засідання Устимівського райкому
ЛКСМУ від 2 грудня 1921 року.
Присутні: Луговий, Козубенко, Кучмістенко, Колес«
ній.
В зв’язку з розвитком бандитизму по всьому ра
йону райконференцію КСМ перенести. На повітовий
з’їзд послати представника з кожної організації.
...Так як праці-зники райкому ЛКСМУ прислані з Ін«
ших районів і селяни їх не знають і їсти не дають,
просити повітком ЛКСМУ виділити їм пайки, а то
пропадемо ми тут від голоду.

*

*
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Лист секретаря Олексіївського комосередку Бобринецькому райкому ЛКСМУ 4 лютого 1923 р.
Дорогі товариші! Я вже два місяці працюю секре
тарем осередку, але серйозної допомоги осередку
не було з боку райкому. Одержано два листи від
вас: про з їзд батраків і шефство над Єлисаветградською кавшколою. Але ви неуважно і не глибоко

*.

Із протоколу засідання бюро
бюро комсомольського
комсомольського
осередку с. Косівки 3 лютого 1923 р.
Слухали: повідомлення сексетаря осередку Якова
Шахуняца про чистку КСМ.
Постановили: створити трійку по чистці КСМ в
складі члена бюро партосередку
т. Діброви! Іллі, від КСМ —• секре«
таря осередку т. Шахуняца2 Якова і
члена бюро осередку Цисько Фе«
1923 р
Д°Ра- Чистку провести 13 лютого
...Провести місячник книги з 25 лютого.
...Напразити в комісію допомоги
безпритульним
дітям Савченко Федора.
...До 24 лютого закінчити укладання договорів з
оатраками і провести волосну конференцію батраків.
...Просити волвиконком виділити КСМ осередку
дві десятини землі для обробітку посівматеріал
*
*
*

Копія.
Заява секретаря КСМ осередку с. Троїцького Василя Перепелиці Олександрійсь
кому певітоеому комітету ЛКСМУ 3 січня
ЗАЯВЛЕНИЕ
в Виду того, что я Перепелица нахожусь секоетаоем
1ерстЧотИгЯЧАепТ КСМУ' КОТОрая находитсяР'зааРе^
верст от г. Александрии и мне необходимо «ь.Л
жатв в город не менее 2-Х раз В месяц о а выезсвоего зимнего Обмундирования
когда ’жноех^ь
я должен ходить и искать себе теплой
же не в чем и даже хопмт! .
Одежды, а так
КСМУ не отказать и выЛт?’
ПосемУ ПР°ШУ Уком
гимнастерку, т. к. я не имею ^ср^Ттв"9 по° б °ДЧУ
такового.
средств приобресть
лиКца:еМУ Сенретарь Троицкой ячейки КСМУ Перепе-

1) Діброва Ілля Данилович
громадянської і Великої
■” Учасник
повстанських і партизанський
?О€Н’ організатор
Щині. Загинув в бою з
К’ровоградчині. Почесний гпомлпаии^ИСТлМи в Західній Словам»дта«: (Ее-'“

ок1<пантамаиРЄШТООаНИЙ

1

Розстрі^ний ДР‘ні мецькиьж

„.
_
Підготував В. КАЛИНИЧЕНКО,
завідуючин партархівом обкому Компартії Укра-

«Молодий комунар»
жявй

РЦїіІ^

15 жовтня 1988 року
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ЧИ ТАК ДУМАЮТЬ БАТЬКИ?
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не поховали від телекамер
тих увільнених!
З якої стелі зняли цю аб
сурдну цифру (25 процен
тів — більше 400 учнів!) —
важко сказати, але пробле
ма така існує, тому й роз
мова, на мій погляд, відбу
лася цікава. Не ставлю за
мету передавати її повніс
тю, оскільки фрагменти, а
можливо й уся передача
вийде в телевізійний ефір.
Та все ж наскрізну пробле-

1

На
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Республіканське телеба
чення прибуло в школу 21
вересня вранці — без по
переджень, розраховуючи
на живе спілкування не за
Складеним заздалегідь сце
нарієм, як це водиться. Бо
Протягом трьох днів свята
рідної мози явно відчувався
надмір підготовленості і де
фіцит простої, неупередженої аудиторії.
Тож, мов сніг на голову,
як кажуть у народі. Та ще й
З вельмишановними гостя
ми: відомим українським
поетом Дмитром Павличком
і редактором журналу «Бар
вінок»
поетом
Василем
Моругою. Стосовно «сце
наріїв» були не без гріха
і ми. Готувалися, як і ли
шить справним господарям,
хлібом-сіллю зустріти гос
тей. Відповідала школа за
найчисленнішу
делегацію
Львівської області й Черні-

ТРИ ЖУРНАЛІСТСЬКІ ВІДГУКИ НА СВЯТО РІДНОЇ
МОВИ, В НАШІЙ ОБЛАСТІ (« СВІТЛІ ДНІ ПЕЧАЛІ І
НАДІЇ» — «МК» ЗА, 1 ЖОВТНЯ) ЗНАЙШЛИ СВОЇХ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ ЧИТАЧІВ. РАЗОМ З ВІРШАМИ УК
РАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ, УЧАСНИКІВ СВЯТА ПЕТРА
СКУНЦЯ, ДМИТРА КРЕМЕНЯ й ДМИТРА ПАВЛИЧКА («ТИ ЗРІКСЯ МОВИ РІДНОЇ...» ВІН ПРИСВЯТИВ
ЧИТАЧАМ «МОЛОДОГО КОМУНАРА >) ЇХНІ ЗАМІТКИ
НАГАДУЮТЬ НАМ ТІ НЕПОВТОРНІ, НЕЗАБУТНІ, А
ІЗ ДЕЧОМУ й СУМНІ ДНІ СЛОВА НА КІРОВОГРАДЩИНІ.

*
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ся з Дмитром Васильови
чем, оскільки на даному,
перехідному етапі це необ
хідність, яку покликала до
життя сама специфіка шко
ли, адже серед звільнених
від вивчення більшість —•
діти військовослужбовців!
Тому прилучення учнів до
надбань української націо
нальної культури посеред
ництвом братньої російської
мови є цілком виправданою
необхідністю, а для нас ве-

гівську. Від цього колектив
школи на чолі з дирекцією
до неповної міри лихома
нило. А ще ж нескінченні
наради в різних інстанціях
на всіляких рівнях .додавали
клопоту невизначеністю і
зливою вказівок.
Проте вчасно схаменули
ся: адже ж свято не лише
для гостей, а насамперед,
мабуть для наших вихован
ців і нас самих! Тому й по
чали планомірно проводити
усі намічені ще навесні і
влітку заходи. Однак про
них пізніше.
Хочеться все ж зізнатися, що прибуло телебачен
ня не без лукавства: хтось
десь «підкинув ідею» побу
вати саме в середній школі
№ 25, бо тут буцімто 25
відсотків учнів звільнено від
вивчення української мови
й літератури. І неодмінно
зненацька, щоб ми часом

му, яку аналізували під час
зустрічі, висвітлити необ
хідно.
У школі за останні 3—4
роки значно зменшилася
кількість звільнених від вив
чення української мови й
літератури. Власне, так пи
тання вже й не стоїть, ос
кільки українську літерату
ру вчать виключно всі і це
є результатом подвижниць
кої діяльності вчителів-словесників, класних керівни
ків, дирекції школи. Що
правда, доводиться інколи
йти на компроміси: наприклад, дозволяти учням, які
не вчили мови, користува
тися перекладами і відпо
відати російською.
Д. Павличко зауважив, що
«то є не природно, коли на
уроці української літерату
ри лунає російською мовою
учнівська відповідь». Але
ми не можемо погодити-

ликим кроком вперед. Пов
торюю, тільки на даному
етапі, — вся робота ще по
переду.
Гірше, коли у дітей кра
дуть рідну мову батьки:
вихідці із села, вони й досі
навідуються до осель свого
дитинства в навколишніх
районах, де бабусі і дідусі
розмовляють з онучатами
мовою, від якої вони звільнені. Не тільки гірко, а й боляче! Багато, дуже багато
говорилося з пресі, на те
лебаченні про вияви націо
нального нігілізму, провін
ціалізму, міщанства, щ0 так
розкішно розрослося а на
шому місті. Тож не будемо
моралізувати, а залишимо
це на совісті «славних прадідів великих празяуків поганих». Та Ще на совісті чиновникіа від освіти, які ос
вячують циркуляри, покли
кані до нищення національ-

ного коріння майбутніх по
колінь.
Тривогою сповнило роз
мову відверте дитяче пи
тання: «А чи знадобиться
українська мова в житті? Де
ми її застосуємо?» Назколо
цих питань і розгорілася
полеміка. Висновок у ди
скусії визрів невзабарі: на
зріла необхідність надання
українській мозі статусу дер
жавності, необхідно ввести
рідну мову в повсякденне
життя, витягнути її нарешті
з грузького болота суржикової напівмовності, яка
панує в місті і калічить не
тільки українську а й ро
сійську мову.
Чи залишило свято рідної
мови учнів СШ № 25 бай
дужими? Переконаний — та
ких байдужих не було.
Ось коли слід би було
завітати батькам до школи
і подивитися, з яким енту
зіазмом їхні діти майстру
вали декорації на сцені
актового залу, плели тини
із верболозу, встановлюва
ли стенди в «оридорах, вла
штовували всілякі виставкиконкурси!
Можливо, від
побаченого і з шановних
батьків змінилося б став
лення до української мови.
Без ініціативи учнів, ачителів, технічного персоналу
неможливо було б втілити
в життя
"" задум організатора
-позакласної роботи Н. Ю.
Балабанозої і голови методоб’єднання В. О. Пасічник —
відтворити у фойє актозого
залу українську хатинку ми
нулого століття в розрізі:
з піччю і мисником, лавами
і макітрами, прасками, ро
гачами та іншим господар
чим причандаллям.
Найменших учнів школи
зела повз усе оте багатст
во до актового залу О. В.

Шинкаренко. Там гх чекала
зустріч з казкою «Ох!», Яку
підготували вихованці Оло.
ни Володимирівни. А біля
хати протягом тижня щоперерви гамірно — не протиснутися!
Активну участь у святі
взяли вчителі фізкультури,
які організували ігри й зма
гання,
характерні
дЛЯ
«славного лицарства запо
розького»».
Вихованці В. О. Пасічник
учні 9-В класу Юрій Городненко й Оденка Балик взим
ку завоювали прихильність
глядачів і жюрі на місько
му конкурсі агітбригад
інсценізацією
оповідання
А. Тесленка «У схимника».
Нині до них приєдналися
Галина Масло, Юрій Данилейко з 9-В та учень 9-В
класу Дмитро Курищенко.
Самодіяльні актори двічі з
успіхом привертали увагу
старшокласників спектаклем
за п’єсою С. Васильченка
«На перші гулі».
Ще довго лунатиме відгомін українських вечорниць, які завершили святновий тиждень. Чи не вперше ми, вчителі, побачили,
як наші учні вміють танцю
вати гопака,. знають силусиленну українських народ
них пісень і сучасних ес
традних, казок, гуморесок.
То чи були байдужі з школі?
Свято рідної мови дода
ло сил, надихнуло до праці?
Вперше не виникло відчут
тя скороминущості чергової
кампанії. Перед українсь
кою мовою мусять відкри
тися нозі обрії. Та чи так
думають батьки?

&

Сергій КОЛІСНИК,
вчитель української мо
ви
а літератури СШ
№ 25.

м. Кіровоград.
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«ВСЕ ЗМІШАЛОСЬ

У ДОМІ...»
$<Для того, щоб побачити,
усвідомити,
зацікавитися
кимось — треба вдивитися,
розгледіти, побачити —
і
щоб нічого не заважало,
на сполохало увагу. Це тим
більше
важливо,
коли
йдеться про таке соціаль
не явище, ян рідна мова, на
ціональна культура».
Це
сказано М. В. Гоголем. Ми
нуло звідтоді багато часу, а
становище з рідною україн
ською мовою, яна у порів
нянні з часами гноблення
та заборон
вільно вивча
ється і існує серед рідних
степів, майже не змінилось.
Чому? З цього приводу є
багато думок. Але давайте
вдивимось у деякі миттєвос
ті цього сумного явища.
Може, це одна із відповідей?

Не знаю, як кому, а на
мене урочистості свят рід
ної мози у Кіровограді та
театрального мистецтва на
хуторі Надія справляють
тяжке враження. З якою
метою, скажіть, будь ласка,
організовується свято у за
повідному
мальовничому
куточку, яких так небагато
зосталось на Кіровоградщині, де сама атмосфера,
чудовий краєвид, старі мо
гутні дерева спонукають до
роздумів, злету душі, на
тхнення? Для чого свята і
нелегка праця нащадків Тобілевичів та персоналу музею-запозідника?
Укотре приїжджаю на
сзяго «Вересневі самоцвіти»
і залишаю його з гнітючим
почуттям від отих парків,
черги за пиріжками, шашли
ком і «Анною Кареніною»
та новелами Стефана Цвей
га... Прикро стає за витоп
тані газоьи, клумби з кві
тами і купи сміття від мо
розива та пиріжків. Я хо
ча б постфактум звертаюсь
до організаторів
заходу:
люди добрі, яку ж мету пе
реслідували влаштуванням

зі за болгарським шампунем
та махровими рушниками
'(не національними), а з дру
гого — вітання та гучні про
мови за «перебудову у став
ленні до національної куль
тури». І всі слова на щирій
цього сзята — відродити і нещирій українській мові
знебарвлюються
любоз, шану до рідної наці втьмяніють,
цій обстановці. А поруч у
ональної культури, згадати затишних нуточках, серед
величних дерев
ховається
славних людей і славні по те
національне, напіврозтопдії минулого чи спустошити тане, непомічене,
що ми
кишені прибульців та задо так шукаємо серед нас, се
вольнити таким чином їхні ред мотлоху речей, до чого
прагнемо,
щоб відродити,
матеріальні потреби? Але збагатити і володіти, якщо
останнє можна вдало зро вірити словам. Не знайдемо.

бити і в місцях, для цього
пристосованих, у звичайні
сінькі будні...
Стою над розтоптаною квіт
кою і сумно мимоволі пере
гортаю
першу
сторінку
«Анни Кареніної»: «Все сме
шалось о доме Облонских»...
Хочеться кинути: «... у домі
Тобілевичів». А з двох сто
рін, як із двох протилежних
берегів, лунають: з одного
боку — гаряча лайка у чер-
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Треба зупинитися. Поди
витися навкруги, на себе.
Треба відобразитись у нав
колишньому. і знайти. Не
треба «далі, далі, далі...».
Треба на мить зосередитися
і підібрати те, що загубили,
що-тут — під ногами. Зупи
ніться! Невже відроджу
ємо старе: «Після нас — хоч
потоп»?
В. ЯЗОРСЬКИЙ.

Коли студент-четвертокурснин філологічного факультету В. Нудний дізнався шо
в педагогічному інституті в рамках тижня рідної мови проходитиме виставна творів
народного мистецтва, вирішив підтримати цю справу. Привіз
з
ooJv нійнмші
мамині вишивни, розповів про ідею виставки студентам інших груп і курсів Р Щ
Разом із Світланою Григор.внсю Барабаш, яка була ініціатором виставки вони
зібрали чимало енспонатів.
z
, м зиставки, вони
Тана виставка була організована в Кіровоградському педагогічному інституті
Про інтерес до неї свідчив безперервний потік відвідувачів. З огляду на ие Шоить-’
ся, що и після свята рідної мови, моли виставна вжа nnunutunJ » на
В,Р.ИТЬ
інтерес до національної культури українського народу (аРтак само й ?жїіих нападів
країни), викликаний нею у відвідувачів, посприяє справі зідрадження
Sant?.?«™
розвитку цього мистецтва, яке саме на часі.
Н
‘дродження и дальшого

II
і

“
.
І
и
І
І
|
ІІ
!

Фото В. ВАЛЬКЕВИЧД.

'Петро СКУНЦЬ

Дмитро КРЕМІНЬ

Свято рідної мови
Ми про щастя дружно відкричали
і діждались тихшої події —
свята української печалі,
сзята української надії.
Довго правда нас вела огульна,
де вівця і вовк — товариші.
Ходить наша моаа безпритульна
в пошуках синівської душі.
О, земля Шевченкова й Франкова,
це сини вже б’ють її під дих. І до нас ридає наша мова —
до глухих, а значить, до німих.
Як же дожились ми, сестро
й брате,
до такого підлого добра:
безпритульна ходить наша мати,
від Карпат блукає до Дніпра.
Може, відсміявся ти, аідллакав,
мій народе. Сонної пори
може й не мовча^ ти, а бала.каї*
Не балакай більше —- говори!

КНИГА БУТТЯ...
Книга Буття, чи Батия?
Літ Золота Орда.
Злотособорнип Київ.
Синя дніпровська вода.
Нас підкорили машини?
Ми підкорили їх?

І — ні сестри, ні дружини,
кіберординців сміх.
Нас вибирає кібер?
Невелезначний вибір...
Літа мої І зими!
Скільки б не стало літ,
Доти живі усі ми,

Доки живий цей світ,
Доки простори
.
Відкриті
Птахові й кораблю.
Доки на цьому світі
Я ще цей світ люблю.
Доки... А справді, доки
Сіятиме жалі
Найласкавіший дотик
Мови моєї землі?
Мову свою і землю
Я воскрешаю знов.
Як її відокремлю
Я від братерських мов?

Мова твоя, Вкраїно,
З мови твоїх солов’їв.
Мова моя солов’їна
З присмерком Соловків.
Мука моя й основа.
Тільки не все життя
Стала Книгою Слова
Книга Твого Буття,
Доки Софія й Київ,
Доки біля Дніпра
Ані нового Батия,
Ані його шатра.
Доки живе Вкраїна,
Доки земля жива,
І Матвієнко Ніна —•— Янгол земний —*
Співа!

>'*•

«Молодий комунар»
в>

15 жовтня 1983 року

ДВАДЦЯТЬ три роки назад дів М0ЖНа приводити
Н на першому Всесоюз- гато — адже поедста,і ба----- — адже представники
йому ЗЛЬОТІ, присвяченому ’ кожного загону, приїхавши
20-річчю Перемоги радян- на збір, могли говорити до
ського народу у Великій
нескінченності про свою
Вітчизняній війні,
вперше роботу. ЇХ розповіді не на
прозвучали слова «Ніхто не гадували рапорти. Зрозумі
ло одне, що не скаржитися
забутий, ніщо не забуте», на труднощі приїхали на
зразу ж підхоплені молод збір слідопити, а шукати
дю. Відшукано десятки ти відповіді' конструктивного
сяч імен раніше невідомих вирішення. Хоча б взяти
героїв знайдені їх рідні і таке. Як довести деяким
близькі, зібрано велику кіль
партійним і радянським ор
кість реліквій народного ганам, що пошукова робо
' -одвигу. Але пройшов дея- та дуже потрібна. Дивно,
час, і слалося те, що що в цьому треба пере
траплялось в ті роки з ба конувати, але факти — річ
гатьма добрими починання вперта.
ми і справами. Інстанція за
Ось що розповів ветеран
інстанцією адміністративно- війни Лев Михайлович Требюрократичного
апарату пін із Снас-Демінська, ба
вимагали дострокових зві гато років працюючи над
тів про успіхи в роботі ПО- тим, щоб поменшали спис
шуковців. з хід пішли дуті ки
безіменних
героїв:
цифри, зведення. Паперо «Знайшов три окопи. В них
ві справи випереджували залишки радянських бійців.
реальні. Матеріали пошу- Привіз на це місце пред
партії,
коаців не співпадали з офі ставників райкому
ційними даними. Така си райвиконкому, військкоматуація вимагала скорішого
свого вирішення. І ось цьо
го року пошуковці приїха
ли в Калугу на Зсесоюзний
збір пошукових загонів з
різних міст нашої країни.
Школярі, учні СПТУ, сту
денти, воїни запасу, вете
рани війни і праці приїха
ли, щоб розповісти про
свою роботу, обмінятись
досвідом. Виступи більшос(еаб з них звучали емоційно,
‘з хвилюванням. Гіркі при
клади факти, цифри, Та й
те, що Всесоюзний збір по
шукових загонів
відбувся
мере?, сорок років після ту Ради ветеранів. Ті тяж
Перемоги, вже само собою ко зітхнули, похитали голо
насторожує.
вами, а наступного дня ме
Ентузіасти пошукової ро- ні було наказано: «Киньте
•Зяти — сучасні подвижни цю справу, ніколи і нічого
ки. Своєю справою вони цим тепер займатися». Не
займаються під час відпус переконали такі «докази»
ток, у вихідні дні та й весь фронтовика. Склав він в
полеглих,
час після роботи. Тисячі пи мішки залишки
тань можна задати їм, цим переніс їх, поховав, віддав
людям, але відповідь в останні почесті. Таких прик
більшості випадків буден ладів було немало.
Ще одне, також важливе
на — їх кличе в дорогу обо
в’язок перед тими, хто не питання: пошукові загони
Повернувся, щоб жили ми. не повинні грунтуватися на
ентузіазмі.
По
в результати їх роботи без голому
трібна матеріальна база,
цінні.
потрібне обладнання, апа
Більше року витратили уч
ні СПТУ № 96 м. Вітебська ратура, прилади. Ентузіазм
для того, щоб увічнити іме це дуже добре, але дуже
на льотчиків, останки яких багато в нас тримається на
одному лише ентузіазмі. Не
були виявлені в піднятому
можна громадську роботу
З дна озера літаку ІЛ-2. За
вести кустарним способом,
їв рідня через сорок з
її необхідно підкріпити ма
лишком років нарешті, діз
теріально, технічно, навіть
налась, що молодий лей
тенант Федорозський і по юридично.
Двадцять чотири роки, не
вітряний стрілок Аншуков
14 січня 1944 року не по шкодуючи свого часу і здо
вернулися з бойового зав ров’я очолює загін слідопи
дання. Атакувавши до 10 тів при Кондравському пе
танків, 20 автомашин літак дагогічному училищі Калуж
ІЛ-2 № 8539 був збитий зе ської області скромний ла
нітно-артилерійським
вог борант Олександр Микола,
нем і упаз в районі села йович Краснов. Разом із
Жукова. Подібних прикла- студентами він викреслив
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ЯК ПЕРЕМОГТИ
БЕЗСЕРДЕЧНІСТЬ?
w>

штаб пошуку, котрий на меться пошуком,
що ж
правляв би, координував можна чекати від райкомів?
пошукову роботу червоних В структурній побудові вій
слідопитів, А в газеті «Мо ськово-патріотичного вихо
лодий комунар» можна бу вання існує ніби перекину
ло б відкрити рубрику де та піраміда. В ЦК ВЛКСМ
б друкувалися матеріали двадцять співробітників обо
із списків пропавших без пошуків.
ронно-масового відділу, в
вісти п’ятдесят двох бійців,
Червоні слідопити — це ЦК ЛКСМУ — п’ять, в обко
512 чоловік перезахоро- піонери і комсомольці: що мах — два. В райкомах од
нені з військовими почестя можуть зробити вони під ночасно з багатьма іншими
ми в братські могили, За керівництвом
заваленого дорученнями за «патріотаку роботу не кожен муж зошитами і планами вчи тику» відповідає другий сек
чина візьметься, а тут одні теля? Нема такої людини, ретар, В решті решт все це
дівчата. Хтось скаже: не в чиї обов’язки пошукова звалюється на одного ком
жіноча ця справа. Але тоді робота б входила, ніхто за сорга або просто на заці
чия? Чия ж, якщо ось уже неї не відповідає. Здається, кавлені особи з школах, на
більше сорока років в лі що нікому, окрім ентузіас виробництві. Двадцять вісім
сах на кордоні Калужської тів, вона не потрібна. Є ба керівників (і це лише ПО ЛІ
і Смоленської областей ле- жання — шукай, немає —
НІЇ комсомолу) на одного
виконавця. Про яку пошу
кову роботу можна говори
ти? Пошук — це робота з
архівними документами, це
вивчення
історії рідного
краю з першоджерел. Це,
нарешті історія комсомолу.
Ми повинні зацікавити мо
лодь історією, виховувати
нею. Мабуть, це і є та кон
кретна справа, котрою по
винен серйозно займатися
комсомол. А початок їй
вже покладено.
В період підготовки до
40-річчя Перемоги радянжать
непоховані останки ніхто нічого не скаже. На ського народу у Вітчизня
ній війні 1941—1945 років
наших бійців, кожний рік в фоні цього загального спо
лісах чується луна минулої кою з’являються люди, котрі було розпочато пошукову
війни — дають про себ© не жаліють ні свого особис операцію під девізом «Зга
знати нерозірвані снаряди, того часу, ні здоров’я. Во даємо всіх поіменно». Ось
деякі результати цієї опе
гранати, міни, інколи обри ни
звершують
титанічну
ваючи чиєсь життя. Хтось справу, і як часто їх прос рації: виявлено 15 раніше
позинен за це відповісти?! то не розуміють. Практич невідомих братських могил,
Дуже багато роботи у по- но вся сьогоднішня пошу могилу \Героя Радянського
шуксвців. А скільки палиць кова робота в області — Союзу М. Є. Єфремова,
складені списки майже на
в колеса вставляється. На
приклад, слідопит, не має та й в республіці — справа 20 тисяч захоронених воїнів,
рук
гуртка
ентузіастів.
Але
картотека на загиблих ра
права звертатися просто в
архів, Є інструкція, котра на одному ентузіазмі дале дянських воїнів, котрі рані
Потрібна ше були невідомими. Однак,
забороняє таке — лише ко не поїдеш.
через військкомат. 5 він підтримка. А якщо дійсно, робота ця вимагає значної
чином узаконити активізації.
стоїть міцною стіною між якимсь
ентузіазм?
В багатьох районах облас
архівом і слідопитами.
Багато нових справ під ті вона взагалі знаходиться
А хто відповість за те,
створенням на початкозій стадії. Не
що ентузіасти шукають, зна тримуються
ходять, передають військ фондів. Є фонд зоопарків, скрізь ще є діючий актив
коматам довгі списки імен ініціатив, дитячих будинків... дослідників. В проведенні
загиблих воїнів, а далі ці В Донецькій області є фонд пошукової операції немає
списки підшиваються в пап пошукової роботи, а його ще чіткої системи в роботі.
Немає і тісного зв’язку з
ки, і знову їх немає на обе було
нелегко створити.
радами ветеранів. Саме про
лісках?
Треба, щоб за цю справу
Жалілися слідопити нашої взявся комсомол. Треба це йшла мова і на семіна
області, що дуже важко комусь очолити пошукову рі голів районних, міських
спілкуватися з військкома роботу в області, створити секцій по роботі серед ді
тей та молоді Товариства
тами. Вони просто обража
пошу охорони пам’ятників історії
ються на пошуковців, коли експериментальний
ті приносять нові списки. ковий відділ, який би взяв та культури та керівників
Там запитують: «Навіщо вам на себе організаційні функ експедиційних загонів Все
ції. Потрібен господар
у союзної
туристсько-крає
це потрібно?»
Сили нерівні, розумію. цій справі. Якщо наш обком знавчої експедиції «Моя
Потрібен
єдиний діючий комсомолу серйозно не зай Батьківщина — СРСР».

щало
з читачем

ПОМУТНІЛИ ВИ, СИНІ води
Ми, старожили, з болем в душі пе
реживаємо, як на наших очах, за корот
кий період часу, змінюється в гірший бік
пр,; -ода. Не раз наша районка, як і
«Молодий комунар», піднімала на спо
лох всю нашу громадськість. Але по
кращення екологічної обстановки не
настало» швидше навпаки. Ріка Синюха
і її притоки Ятрань, Вись. Сухий Шаш
лик несли чисту, життєдайну воду
недарма люди називали здавна цю річку
так: Сині Води. Було так тому, шо, до
ки вода була чиста, весняна крига під
час льодоходів мала особливі відтінки,
її зеленкуватий колір за кілька дні»
Пінився на синюватий; люди говорили:
$А це вже йде крига із Ятрані!..» Люди
Жили з рікою, як кажуть, душа в душу...
Ще років із тридцять тому на річці
Сухий Ташлик колгосп села Добрянки
иав діючий водяний млин. А скільки бу
ло риби різних порід, раків! У низинах
но берегах річки, колгоспи завжди виро
щували дорідні врожаї городини. Швид
кі* течії в Синюсі становила 14 кілометрів на годину.
В 1975 році закінчено будівництву
Червонохутірської ГЕС. ІЦе під час її

7>

Йй

|

будівництва інженер-проектант попере
див, що ефективно експлуатувати цю
ГЕС можна буде тільки 20—25 років,
тому що передбачене проектом спо
рудження шлюзу на греблі ГЕС виріше
но не проводити у зв'язку із нестачею
металу. А це недалекоглядне рішення,
на його думку, приведе до швидкого за
мулення ріки.
Так воно і сталося. Сьогодні в окре
мих місцях шар намулу становить 1,5 —
2 і більше метрів. У Червонохутірському
водоймищі через те набагато поменша
ло власне води.
Тепер наші діти не знають тієї краси,
яка в пам’ятку старожилам. Та й дорос
лі збайдужіли, примирилися із тривож
ними змінами, ще й самі забруднюють
річку сміттям, хімікатами, спрацьовани
ми нафтопродуктами. Робітники дорож
ного відділу очищаючи у Вільшан
ці від бруду* міст через Синюху, тут
же цей бруд змітають у річку. У бруд
ній воді поменшало й риби. Мальки ги
нуть масово. А маточне поголів’я у
Червонохутірському водоймищі немило
сердно, по-хижацькому
«вигрібають»
так звані «промисловці».
За останні ЗО—40 років у нашому ра

йоні замулено, засипано багато джерел.
Річка Сухий Ташлик, приміром, зовсім
зміліла, бо з її верхів’їв люди беруть
воду, всі її притоки в сусідніх районах
також замулені.
А ще наближається нова небезпека
для Синюхи. У селі Добряпці меліора
тори планують спорудження греблі для
створення нового... Добрянського водой
мища. Якщо його спорудять, то буде за
топлено прекрасні грунти в низинах.
Підніметься рівень води і в Сухому
Ташлику. Не буде родючих низинних го
родів. А стояча вода «принесе» Добрянці нові біди: мине років 10—15 — і во
доймище буде замулене. А далі?
Що будуть бачити через 10—15 років
наші правнуки, які житимуть на Синюсі?
Якщо внуки тільки сміються, то їхні ді
ти скажуть, що ми були черствими, глу
хими, безініціативними,
бездумними
людьми, раз так ставилися до нашої річ
ки, її приток, до природи взагалі... Які
ж негайні заходи по врятуванню навко
лишнього середовища можу запропону
вати (і не тільки для нашого району)?
Ось вони:
1. Не приховувати масштабів загрози,
що нависла над водними ресурсами, при
родою. Виконкомам місцевих Рад ііегай-

Місцем проведення було
вибрано Кіровоградську де
сятирічку № 22. В школі
протягом багатьох
років
працює музей «Визволення
Кіровоградщини».
Музей став центром ідей
но-патріотичного вихован
ня молоді. Ведеться велике
листування. На основі зіб
раних матеріалів створю
ються нові експозиції. Ча
стими гостями музею є ве
терани, партизани, підпіль
ники, учні різних шкіл міста
та області, жителі мікрора
йону, зарубіжні делегації.
Під час останньої екскурсії
з місто Київ слідопити по
бували у ветеранів, з яки
ми листувалися, зібрали ба
гато цінних матеріалів, ді
зналися про нові епізоди
визволення нашої області.
В музеї створюється фоно
тека записів голосів визво
лителів. Рада музею орга
нізовує допомогу рідним
загиблих, а також живим
ветеранам війни і їх сім’ям.
В музеї проводяться різні
семінари для
керівників
музеїв, директорів, завучів,
піонерських вожатих, а та
кож комсомольських пра
_____ області.
______
____
цівників
Ведеться
листування з різними музеями, з слідопитами і пошу
ковими загонами в нашій
країні.
Музей «Визволення Кірозоградщини» піде назустріч
обкому комсомолу, щоб
тут організувати координа
ційну раду для увічнення
пам’яті захисників. Це не
проста справа. Адже всю
пошукову
роботу треба
обов’язково координувати,
треба створювати нові по
шукові загони. Не настільки
ми бідні, щоб хоча до п’я
тдесятиріччя Перемоги не
завершити усю роботу. Ро
зуміємо, що усі імена ми
не встановимо, але треба
доводити число до того
трагічного мінімуму, коли
людський розум і руки вже
більше нічого зробити не
зможуть. Війна забрала із
радянських сімей мільйони
рідних, дорогих, близьких
людей. Треба живим дати
можливість вклонитися тій
землі, котра прийняла рід
них їм людей.

В. ПРИСЯЖНЮК
член координаційної Ра
ди при ЦК ВЛКСМ, ке
рівник музею «Визво
лення Кіровоградщини».

@ РЕЗОНАНС
по підняти всіх людей, дорослих, молодь,
дітей. Донести до їхньої свідомості, що
необхідна і їхня участь у вирішенні цього
життєво важливого, державної ваги і
тапня;
2. За участі шкіл, учнів, при допомо
зі господарників виявити замулені дже
рела, витоки рік і організувати їхнє очи
щення, висадження дерев, нагляд за їх
охороною;
3. Поставити перед вищестоящими ад
міністративними, державними органами
питання про недопустимість, шкідливість
спорудження на річці Синюсі нового во
досховища поблизу Добрянки.
Було б добре, якби в кожному місті,
селі чи селищі, в сільських та міських ор
ганізаціях і установах, на підприємст
вах наша молодь, комсомол теж нарешті
по-справжньому «захворіли» б цією про
блемою — і не на мить, не заради чер
гової кампанії, а на все життя...
І. ГУРЖОС.

Вільшанський район.
Постскриптум автора. Цілком згоден
із матеріалами «МК» щодо озеленення
центрів селищ, боротьби із забруднен
ням вулиць, ярів, вибалків, про розши
рення комунальних послуг в усіх рай
центрах, в тому числі і в нашому.

«Молодий комуОр»
15 жовтня
1Г РУ ДО В ИЙ семестр поза8 ду, на цей раз ювілейний
— тридцятий. Але він не
відзначався
громом ап
лодисментів під звуки фан
фар. Була лише щоденна
важка робота і проблеми,
проблеми, проблеми... Про
них ми писали, їх намагали
ся вирішувати. Але не про
це сьогодні мова. Закін
чився третій трудовий, і час
підбити підсумки.
Робота обласного
сту
дентського загону з цього
року ведеться за принци
пом самофінансування й са
моокупності. Коротко по
ясню в чому
суть: чим
краще будуть підготовлені
загони, чим .краще буде ор
ганізована їхня робота в
господарських організаціях,
Тим більше буде принесено
користі народному госпо
дарству, тим більшою буде
сума грошових коштів, пе
рерахованих на поточний
рахунок обласного штабу
студентських загонів та в
суспільно корисний фонд.
Що це дасть? Покращиться
практична допомога будзагонам. А збільшення сус

пільно
корисного фонду
збільшить можливість поподорожувати,
відпочити,
оздоровитися, а також орга
нізувати фестивалі, як було
цього року, зльоти. Отже,
користь немала.
В області сформовано 55
студентських загонів, за
гальною кількістю 1207 чо
ловік. Точками прикладення
зусиль студентів у цьому
році були будівництво жит
ла, ремонт тваринницьких
об’єктів, культурно-побутобих приміщень, водоводу
«Дніпро—Інгулець».
Бійці загонів небудівель
ного профілю працювали

ЮВІЛЕЙ
на збиранні
й переробці
сільськогосподарської про
дукції, на консервних за
водах в лікувальних зак
ладах, піонерських табо
рах, в торгівлі.
Загалом стали до роботи
студенти й учні чотирнадця
ти навчальних закладів об
ласті.

ПОСТСКРИПТУМ ДО ТРЕТЬОГО
СЕМЕСТРУ
Уроки трудового літа. Яні вони? Запитання до бійців«першачків» загону «Корчагінець» КІСМу:
П. ЛУЗАН, командир: Я особисто з недовірою ставлюся
до коефіцієнта трудової участі. Чому? Усі їдуть в будзагін працювати. А хто не хоче — будь ласка, ми нікого
не тримаємо. Сам по собі факт, що будемо визначати
таний коефіцієнт, вже з самого початну вносить в ко
лектив якусь настороженість, загалом
не дуже добре
впливає на моральний клімат. Ми всі добре працювали
і зароблені 20 тисяч 300 карбованців поділили
порівно
На 20 чоловік.
В. ГАЛАТІН, боєць: Багато часу витрачається на профПідготовку, а нористі від неї — нуль. По-перше, через
те, що проходить вона під час нашої сесії, а по-друге —
багато голої теорії. Вчили нас двом будівельним спеці

Проте багато господарсь
ких організацій не змогли
забезпечити роботою бійців
загонів у повному обсязі.
Це колгоспи «Мир» та іме
ні Куйбишева Добровеличківського району, колгосп
імені Ульянова Маловисківського району, Кіровоград
ське МПМК (тут через про
стої та незабезпеченість ма
теріалами був розформова
ний кращий будівельний за-

гін минулого року «Бриган
тина» Кіровоградського бу
дівельного технікуму). Від
мовились від прийняття за
гонів через брак будівель
них матеріалів Устинівське
РАПО — радгосп «Устинівський»;
Маловисківське
РАПО — колгосп
імені
Ульянова; Олександрійське
РАПО —
колгосп імені
Свердлова.
Че£ез таку слабку органі
зацію праці в організаціях
не впоралися з договірни
ми зобов’язаннями 15 з 29
будівельних загонів.

Однак середня заробітна
плата одного бійця в день
склала 12,4 карбованця що
вище на 2,56 карбованця
порівняно з 1987 роком.

Виробіток за весь період
збільшився порівняно з ми
нулим роком на 77 карбо
ванців і склав 1906 карбо
ванців.
З сільськогосподарськи
ми загонами стан справ
значно гірший. У Компаніївському, Бобринецькому,
Маловисківському районах
більшість загонів викори
стовувалися' на малоефек
тивних, низькооплачуваних
роботах. І ось результат —
знизилась
середньоденна
заробітна плата на 0,58
карбованця — до 2,92 кар
бованця.
Щодо
патріотичного
руху, його традицій студенство області і цього юві
лейного року внесло свій
вклад у скарбницю славних
справ.

року

Буквально декілька цифр. ців перераховано на будівЦього року при обласному ництво пам’ятника воїнам«
інтернаціоналістам в Кіро*
штабі створений суспільно
корисний фонд студентсь вограді, 500 карбованців
ких загонів. Кошти фонду перераховано в республі
використовуватимуться (крім канський фонд пошуку.
У рік 70-річчя ВЛКСМ в
того, про що сказано на
будівельному
початку) на допомогу дитя обласному
чим будинкам, установам загоні народилася ще одні
для ветеранів та інвалідів традиція: в Світловодську
війни й праці, на участь у проведено І міжобласний
будівництві і реконструкції фестиваль студентів «Дніппам’ятників, на допомогу ро-88».
зарубіжним спілкам моло
Я зумисне _ не називаю
ді і таке інше. Цей фонд кращих студентських заі
створюється в основному нів за підсумками трудові
з добровільних відрахувань
бійців будзагонів. На 1 го семестру, бо кожен бо*
єць, кожен лінійний загін
жовтня тут є 18 тисяч кар доклав максимум зусиль^
бованців. З них 5.400 кар щоб справитися з постав4*
бованців витрачено у ве леними завданнями.
ресні для оплати пільгових
стопаді будуть підбиті о<;*
путівок бійцям загонів. За
таточні підсумки соціалі?
час зимових канікул 1989 стичного змагання.
А зі
року більше 5 тисяч кар
сторінок «Молодого кому?»
бованців буде
витрачено
нара» хочу подякувати зв
для оплати туристичних пу роботу усім учасникам і оР4
тівок. Окрім того 6000 кар ганізаторам третього тру«
бованців виділено для при дового семестру 1988 ро
дбання автобуса Кірово
ку.
градському дитячому бу
Ігор ГОЛУБОВСЬКИЙ.
динку. З ініціативи воїнівкомандир
обласного
інтернаціоналістів,
бійців
студентського загону.
будзагонів, 1000 карбован-

альностям, а нам треба було знати не тільки це. І поменше розкачки, поменше підготовки на місці роботи. Це
залежить, звичайно, не тільки від нас.
Наш кор.

СТУДЕНТИ НА ПОЛІ
Ні для ного не секрет, що своїми силами зібрати уро
жай господарства не можуть — дефіцит людських ре
сурсів, а тому за традицією у вересні Кіровоградський
педінститут направляє і свої сільгоспзагони на допомогу
колгоспникам. Цього року 600 наших студентів працю
вали на ланах області. І добре працювали.
Ось кілька епізодів. Студенти 25-ї та 26-ї груп філфану. які працювали в селі Михайлівці Олександрівського
району, провели суботник з перерахуванням зароблених
грошей у фонд реабілітаційного центру. Добре попрацю
вали студенти-узбеки на полях цього ж району, працею

студентів 23-ї, 31 -ї і 32-ї груп істфаку були задоволені
колгоспники і правління колгоспу «Україна». Таких прищ
ладів можна навести багато.
Але хочеться сказати кільна слів донору тим керівн
нам на місцях, які за цифрами плану не завжди поміч
ли людей, а тим більше не звертали уваги на потре*
студентів. Не називаю цих господарств тільки тому, и.
всі ці проблеми керівники врешті вирішили, хоч і піс
ля неодноразових наїздів перевіряючих і відповідальних.
Незважаючи на тані моменти в цілому настрій бадьорий. Хочеться висловити через обласну комсомольську
газету щиру подяну студентам Кіровоградського педЗ*
гогічного інституту за їхню працю, за чесне ставлення
до свого громадського обов’язку і привітати із святом я?
70-річчям ВЛКСМ.
В. ПИЛИПЕНКО,
заступник секретаря комітету комсомолу Кіровоґ-^
радського педагогічного інституту.

Вересневі яблука
збирали в колгоспі імені Калініна

техні-

перебирали кукурудзу на колгоспно

о
ПІСНЯ ЗАГОНУ «ЕЛІОН»
КІРОВОГРАДСЬКОГО ПЕДІНСТИТУТУ
ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА

с

«ЭЛИОН»
Теорему жизни доказать нам-пало,
Что не зря живем мы на земле-плането.
Ну-ка, друг, не кисни, ты же в стройотряде.
Ты же носишь гордо звание студента.
ПРИПЕВ:
Свое докажем обязательно,
Ведь «Элион» нам освещает путь.
Энергию. Лирику плюс
Изобретательность,
Оптимизм, Находчивость дома не забудь.

©
Б ц вельний загін імені Кірова Кіровоградського інституту сільськогоспопяп-ького машинобудування працював цього року в Компаннвці. 13 студентів
відремонтували свинарник, переобладнали їдальню, в селі Сасівці побудували

тир ^ля3^^ом н у.
" **

комісар будівельного загону імені Кірова Михайло
Фото В. ГРИБА.

госпо»

Новгородківського району майбутні
бухгалтери Кіровоградського

©

нуму механізації сільського

дарства. А ще картоплю й помідори,

Не смотрите хмуро, мы нс пустословим,
Что работать будем с нормою двойной,
За таких Я\де юных, ставших маком в поле,
За ребят, что больше не придут домой.
ПРИПЕВ.
С неба прямо в руки звезды стали падать,
И горит костер наш бивнями сучков,
Мы высокой дружбой спаяны в отряде,
Нам до главных строек несколько шагов.

му току... Вересень — місяць у коп------------------------------------------------- —
госпі забарний, тому допомога студ*
загону завжди така бажана, така

обхідна.
Бійці студзагону подружилися Я
комсомольцями села Верблюжий.
Участь у «Вересневих самоцвітах», І
дискотеках,
вечорах відпочиниу.<9
Дружно й щиро аплодували
блюжани Катерині Піщанській, Зо»
Бондаренко, Сергієві Маслюкову,
Світлані Герун та іншим учасникам
прощального концерту. Добру па
м’ять і конкретні справи залишили
по собі у Верблюжці учні технікуму«
На всіх роботах, зустрічах, кон
цертах був присутній ще один член
студзагону — Юрій Діордіце, ко
лишній учень технікуму, воїн-інтер*
націоналіст, який віддав життя
свободу і незалежність братнього
Афганістану. Пам’ять про Юрія жи
ве в серцях учнів технікуму.
Наш кс#
Новоархангельський район.
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Під таким заголовком 23 липня газе
та опублікувала кореспонденцію про
трудові клопоти будівельного загону
«Механік» у селі Родниківці Олександ
рівського району. За тиждень до 'закін
чення трудового студентського літа от
римали відповідь на критику від голов
ного інженера Олександрівського раиагробуду В. В. ОЛІЙНИКА:
_ Адміністрація, розглянувши критич
ний матеріал обласної
молодіжної
газети на розширеному засіданні пар
тійного бюро і технічній раді райагробуду визнала факти неповної зайнятос
ті будівельного загону «Механік»
з
Кіровоградського технікуму механіза
цій сільського
господарства. Д.исно,
ппдтягом першого тижня загін не за
безпечили ФРОНТОАА . Р°бІТ\^Д В6ИС1внГ
ЛС землерийної техніки, раиагробуд не
зумів виконати всі землян, роботи під
зведення котельні та колгоспного .ур-

тожитку. Кліматичні умови першої по
ловини липня також зашкоджали.
Після обговорення критичної статті
за загоном був закріплений досвідче
ний наставник, який практично допома
гав бійцям будзагону. Хоч бракувало

райагробуду цементу, проте скрутне
становище поліпшилось. Звели фунда
менти, почали класти цеглу. За будів
ництвом
закріпили автокран. Буді
вельні матеріали стали своєчасно за
возитись на майданчик. Зараз кладка
із цегли підходить до завершення, не
забаром почнемо монтаж покриття із

залізобетону, яким об’єкт
повністю
укомплектований, і звозиться на буді
вельний майданчик. Котлован під гур
тожиток вирито, але бетонування ос
нови під стіни підвалу затримається, бо
в райагробуді немає цементу високої
марки.
ВІД РЕДАКЦІЇ. На жаль, до кінця
перебування будівельного загону «Ме
ханік» у Родниківці цементу не знай
шлося. І договір, який студенти уклада
ли з райагробудом, практично залишив
ся не виконаним. Про це редакції по
відомив недавно командир загону Во
лодимир Кондратенко. Тому й не дивно,
що бійці загону за півтора місяця от
римали по 90 карбованців. Чи захоче з
них хто записатись у загін наступного
року!
Шукати винних! Головний Диспетчер
облагробуду В. В. Гуцал запевняв у
липні обласний штаб студентських заго-

• ПОВЕРТАЮЧИСЬ
ДО НАДРУКОВАНОГО
нів: все буде в порядку, не хвилюйте^
ся. Однак... А саме облагробуд най
більше винен у тому, що студенти не
довели договірні роботи до кінця. ТІЛЬКИ
на критику газети керівники облагробу*
ДУ й досі не зважились відповісти. Про*
тягом трьох місяців.
Отож ще раз звертаємось з запи
таннями до керівництва облагробуду«
ЧОМУ ЗАГІН «МЕХАНІК» НЕ ЗАБЕЗПЕ
ЧИЛИ НЕОБХІДНИМ БУДІВЕЛЬНИМ МА
ТЕРІАЛОМ! І ЯК ПОВИНЕН ВІДПОВІЛА’
ТИ ЗА СВОЇ ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ СПЕ
ЦІАЛІСТ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, іАбСОЛЮТНО БАЙДУЖИЙ ДО ТІЄЇ РОБО
ТИ, ЯКУ ВІН ПОВИНЕН ВИКОНУВАТИ
(ПРОЧИТАЙТЕ ІЩЕ РАЗ «НЄТ ПРОВЛЄМ!]!

«Молодий комунар»

15 жовтня 1988 року
Т ОВАР^ШУ полковник!
— Леонід Данилович,
рішуче поправляє він.
— Як ви ставитеся До
Габріеля Гарад Маркеса?
— ...Я не зважаю роман
«Сто
років
самотності»
кращою книгою всіх часів
І народіз.

про наркоманію, гомосек
суалізм. Першими, хто по
чав боротьбу з «голубими»
і наркоманами, стали пра
цівники
міліції,
карного
розшуку, зокрема.
Служба у них така — бу
ти першими, доки існува
тиме злочин.
— Ви вірите в те, що
колись злочинів не існува
тиме? — запитала якось у
полковника.
— А чому ні! Все зале
жить від свідомості сус
пільства. Гадаю, суспільст
во моє стане високосвідомим. Я глибоко вірю в це.
І кари не буде, — полков
ник зітхнув і посміхнувся
(мовляв, на наш вік...) —
Як там у Маркеса: «Тим
родам людським, які при
речені на сто років самот
ності, не судилося з явити
ся на землі двічі».

Начальник відділу
кар
ного розшуку
управління
внутрішніх справ облвикон
кому полковник Л. Д. Горооець не належить до людай, які звикли давати ін™
терв ю. Але не треба ду
мати, що наші розмови сто
суються виключно згада
ного латиноамериканського
письменника. Ще менше я
прагнула перевірити інте* лект полковника. Хоча ду
ховність співрозмовника у
будь-якому
плані
стано
вить інтерес для журналіс
та...
Небажання
полковника
давати інтерв’ю поясню
ється дуже просто: служ
ба, яку він очолює, не афі
шується і виключає бага
тослів’я. Але в дні святку
вання 70-річного юзілею
карного розшуку полковник
вирішив зробити
виняток.
Я не буду вдаватися до
традиційної форми інтер
в’ю. Просто думки цієї
статті виникли під впливом
бесід із полковником. І не
тільки з ним.
Карний розшук сьогод
ні — це, без перебіль
шення, передова лінія не
видимого фронту бороть
би із злочинністю, постій
ного двобою добра і зла,
За сімдесят років свого іс
нування карний розшук ма*
гіо змінився, хіба що поле
діяльності
оперативників,
$к називають співробітни
ків карного розшуку, роз
ширилося. Колись, наприк
лад сном і духом не чули

ВЕРСІЯ КАПІТАНА
ЗБОРОВСЬКОГО
Чого чекає читач від роз
повіді про карний розшук?
Гострих моментів? Зухвалих
дій злочинців і не менш
зухвалих протидій оперативників? Я могла б сказати: будь ласка. В моєму
блокноті таких історій чимало. Але для подібного
задоволення краще порадити читачеві звернутися до
детективної літератури. Там
зухвалості скільки завгод
но, особливо в чтиві не дуже високої пробиг-і’ам сищики стріляють ледве НЭ
на кожному кроці, а що
вже до переслідувань!., По
чинаючи знайомство з кар
ним розшуком, я теж че

кала «погонь і пострілів».
Та дуже швидко зрозуміла;
головне тут — робота дум
ки.
Розшук ~ це дуже древ
нє
«мистецтво», з ним
зналися ще в древній Спарті. Яким повинен бути ли
цар розшуку?
Скажете,
мужнім вольовим, загар
тованим, навіть відчайдуш
ним. Все правильно. Але
ще слід додати — розум
ним і терплячим. Навіть
далеким від знання по
дробиць роботи карного
розшуку зрозуміло, що у
сищика мають бути десят
ки версій, перш ніж знай
дуться сліди злочинця. «Бу
ває, — розповідає началь
ник
відділення
карного
розшуку УВС капітан Валерій Зборовсь кий,
3
кінці оперативного слідства, відпрацювавши найрізноманітніші версії, повертаєшся до першої, і вона
виявляється істинною».
Трапляється, що опера
тивне слідство майже до
кінця
йде неправильним
шляхом, як, наприклад, в
історії з убивством пенсіо
нера Шевченка. Трапилося
воно в 1978 році, а роз
крито багато років згодом,
коли в дії компаніївських
сищиків «втрутилися» оперативники УВС.
Однак це не означає, що
втрата часу не має значен
ня. Оперативність — насам
перед швидкість, блиска
вичність дій оперативників.
Багато злочинів залишають
ся нерозкритими саме тому,
що втрачено час.

ЗАЛИШАЮТЬСЯ
Капітан Зборозський за
мислився!
— А ви справді вважає
те, що злочинець не зали
шає слідів? — запитав він.
_ Злочинці проникли в дім
поночі, світла не світили,
тільки раз, коли треба бу
ло його засвітити, — один
з них загубить ножа, — во
ни накрили бабусю ковд
рою. Версія: щоб не впіз
нала? Отже, це був хтось
із жителів села? Боялися,
що стара впізнає. Та бабуся
була так налякана, що нав
ряд чи допомогла б слід
ству.
Забігаючи наперед, ска
жу: злочинців
все-таки
знайшли. Ними справді ви
явилися колишні
жителі
села неповнолітній Г. і чо
ловік його сестри грома
дянин П., який раніше вже
засуджувався.
Чому саме
цю стареньку обрали зло
чинці? Як запевняють вони
слідство, в минулому ба
буся грішила самогонова
рінням. Отже, повинні бу
ти гроші.
Яким би «вмілим» не був
злочинець, як би не остерігався, а сліди він есе
одно залишить, Ні непов
нолітній Г., ні громадянин
П. не сподівалися, що сищики так швидко вийдуть
на них. Вони взагалі, не

Полковник Горобець (пе
ребиває): Як би ми не трак
тували гласність, є питання,
які ніколи не стануть на
бутком гласності; Таємни
ця слідства існує на тому,
що комусь цього хочеться,
а щоб ніхто не міг вплива
ти на слідство на розкриття
злочину. Щодо престижу,
то я зам скажу, тут багато
наших внутрішніх проблем,

«ЯГУА?»
І «ПАНТЕРА»

Проблеми. Про які промозчав полковник Горобець,
мені відомі. Найголовніша
з них та, що робота в кар
ному розшуку ускладнюєть
ся. Сьогодні ті, хто ш,е 10
—15 років тому був лица
рем розшуку, можливо й не
знайшли б себе. Про це
ветерани
говорять і самі
карного розшуку В. Д. Твердоступ, І. П. Брайловський.
Обидва вони віддали кар
ному розшукові кращі ро
ки свого життя, здоров’я і
талант. До речі, ось слово,
яке не можна ігнорувати в
розмові про карний роз
шук. Самовідданість, воля,
професіоналізм, але
без
поняття таланту не обій
тися. Саме це я зрозумі
ла у розмові з кавалером
ордена Леніна, майором
міліції у відставці
В. Д.
Твердоступом. Велика кіль
кість злочинів
розкрита
Василем Даниловичем, роз
повідь про них могла б
стати основою гостросюжетного твору.
В. Д. Твердоступ: Знаєте,
що найголовніше для мене
як
оперативнике, колиш
нього оперативника? Кон
такти з людьми. Більшість
злочинів мені допомагали
розкривати люди.
Підтверджую.
Історії,
розказані мені
Василем
Даниловичем, свідчать, що
старий оперативник
вмів
спиратися на людей, роби
ти їх спільниками. Колись
я, можливо, повернуся до
цих історій, щоб розповіс
ЦНеювілейні роздуми)
ти про «людей залізних з
ніжними серцями», а поки
...Ця історія трапилася сподівалися що кара прий що скажу: найбільше вра
влітку нинішнього року. Од де!
зила мене в розмові з
ним із учасників оператив
Працювати у карному Твердоступом його роман
ної групи слідства був ка розшуку важко,
карний тичність і безмежна віра в
пітан Зборозський, з його розшук не порівняти з інтуїцію.
слів її й переповідаю. Міс жодною іншою службою в
В. Д. Твердоступ: Тепер
це подій і «дійових осіб»
плані нервової напруги, хлоп’ятам працювати лег
з етичних міркувань не на стресових навантажень.
ше. У них спеціальна осві
зиватиму.
Капітан
Зборовський: та. (Василь Данилович, між
іншим, крім десятирічки,
Жила на околиці села ба Якщо раніше
в карний
нічого не має, у розшук
буся. Нікому не чинила з-па,
ні з ким не ворогувала. Од розшук існував своєрідний прийшов суворої воєнної
конкурс, міг стати опера пори), технічно вони оз
нієї ночі прокинулася бабу
ся, відчувши, що в хаті тивником далеко не ко броєні так, що нам і не
жен, то сьогодні престиж снилося. З людьми контак
хтось є...
карного розшуку падає.
тувати вміють. Нам з цього
А далі все, як в погано
Полковник Горобець: В боку було важче. Та ви не
му детективі:
знущання,
сумнівайтесь:
якби знову
насилля, тортури. «Хочеш чиїх очах падає? Невже доводилось вибирати, пі
сьогодні
вимоги
до
пра

залишитися живою, гроші
шов би тільки у розшук.
давай, стара». А їх у бабу цівників карного розшуку
Про технічне оснащення
сі від пенсії шість карбо зменшені?
нинішніх оперативників я
Кор.:
Капітан
Зборозсь

ванців залишилося. Не ві
кий не про вимоги гово маю деяке уявлення. На
рили.
жаль, воно не таке оптиміс
рить,
як мені здається. А тичне, як у Василя Дани
Перед
оперативниками
престиж
розшуку
падає
ловича. А з тому, що ні він,
стояло досить складне зав
дання: знайти злодіїв, що в очах громадськості. І я ні Іван Леонтійович Брай
ловський не зрадили б сво
не залишили ніяких слідів. скажу чому. Гласність...
єї долі, переконувати мене
не треба.
Підполковник Брайловсь
кий, у минулому заступник
начальника відділу карно
го розшуку обласного УВС,
вважає
свою професію
«долею справжніх мужчин».
На відміну від Василя Да
ниловича Твердоступа, про
якого хочеться вигукнути
«Є ще порох в порохів
ницях!», Іван Леонтійович
здається людиною врівнозаженішою, не схильною до
емоцій. Хоч насправді це
не зовсім так. Ось його
думки: «Міліцію я поважаю
не за форму, а за зміст.
У тому, хто скоїв злочин,
я завжди бачив людину.
Вона заслуговує кари, але
я повинен переконати її,

ДЕТЕКТИВ
ВИXодить
НА СЛІД...

змусити зрозуміти
силу
свого падіння. А щоб пе
реконати, я повинен пер
шим заплакати. У злочин
ців, між іншим, надзвичай
но загострене почуття спра
ведливості, яке вони трак
тують за своїми поняттями
і законами. Вовчими, зрозу
міло. Це одна з причин
того, що злочинці так важ
ко адаптуються у реально
му світі після покарання».
То про що говорить Іван
Леонтійович, має безпосе
реднє відношення до про
філактики злочинності тоб
то попередження ЗЛОЧИНІЗ,
якими займається карний
розшук. Ми говоримо про
байдужість до тих, хто збо
чив і відбув покарання, як
про спадщину застою. І
Брайловський, і Твердоступ
— люди «з тих часів», Ва
силь Данилович, наприклад,
вважав своїм прямим обо
в’язком турбуватися про
таких людей, допомагав їм
влаштовуватися на роботу,
з деякими колишніми зло
чинцями
досі підтримує
зв’язки. Так само й Іван
Леонтійович.
Траплялося,
«непевні люди із злочин
ного світу»
допомагали
розкривати злочин.
Кіровоградці, старші за
віком, либонь, пам’ятають
історію «Ягуара» і «Панте
ри». Багато нервів міліції
попсували злочинці,
які
грабували сейфи, залишаю
чи на місці злочину запис
ку — «Ягуар» і «Пантера».
Грабіжники так знахабніли,
що життя від них не було.
Міліція влаштовувала об
логи, але безуспішно. Ледь
облога знімалася — новий
злом
сейфу.
Як зго
дом виявился, серед мілі
ціонерів у грабіжників були
«свої». А «засвітив» новоспечених гангстерів
теж
«свій», але вже з їхнього
боку.
Траплялися у нас і Фантомаси, а ось свого сільсь
кого детектива Аніскіна не
було. Не було? Розмовляючи
з Твердоступом і Брайловським, я раптом зрозуміла,
кого вони мені нагадують.
Звичайно ж, знаменитого
Аніскіна,
героя
твору
В. Ліпатова, а ще більше
кіногероя
М. І. Жарова.
Нагадують
насамперед
своєю вірою в людей. І як
що вже почалися літера
турні чи телевізійні асо
ціації, то пригадаю пісню
з популярного телециклу
про слідство, яке ведуть
Знатоки. Там співається, що
віра в людей — найголовні
ша зброя правоохоронців,

КІЛЬКА СЛІВ

ЕПІЛОГУ
Мені доводилось спілку
ватися з багатьма людьми
карного розшуку, вислухо
вувати чимало думок про
професію
оперативника.
Деякі наводила вище. Так,
не все благополучно у цій
сфері міліцейської роботи.
Карний розшук вимагає від
його працівників самопо
жертви. Я не перебільшую.
Тут своїй" роботі треба від
даватися цілодобово. На
чальник відділення Ленін
ського РВВС м. Кіровогра
да Ю. В, Дрига з докором
говорив мені: «Ну що ви
про переваги
твердите?
Які в мене переваги? Це
раніше, коли не було сім’ї,
я ще міг похвалитися хоча
б собі — олеративник! А
тепер... У мене ж сім’я, яку
я часто не бачу...»
І все ж люди, які прой
шли школу карного розшу
ку, завжди залишаються
переможцями, Я не нази
ваю їхніх імен, бо ми не
впізнаємо їх серед пере
хожих, форми еони часто
не носять.
Валентина ЛЕЗОЧКО«
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ІМПОРТ <ЕЙД
ДІЛЯТЬ
ПРОДАВЦІ?
ЗО вересня — завершальний день третього кварта
лу. Як правило, подібні «дати» запам'ятовуються
довгими чергами в магазинах — зрозуміло, «вики
дають» для плану дефіцитні речі. У четвертому ма
газині «Військторгу», щоправда, черг не було. Бо
не було на прилавках, коли зайшли в магазин члени
рейдової бригади, і дефіциту.
Завідуючу магазином ми побачили за перегородиоюВітриною в нуточну, який навряд чи можна назвати
Підсобною. Ганна Олександрівна Гончаренко якраз
тримали о руках чолсвічі напіечеревнки. Поряд стояла
П знайома. Видно, запросила її завідуюча, щоб поді
литися рад стю напівчеревики угорського виробництва
купила, як сказала, своєму чоловіку.
Чоловіку? Нехай буде й чоловіку, що ж тут погано
го- — так міркували члени рейдової бригади. їм не
так легко було праюцвати- репліки так і дзижчали
осами в повітрі:
— Ходять, зазирають скрізь...
— Ще б полазили по долівці, — радили.
— Візьми віник, якщо зазираєш скрізь — підмети...

Зайшовши до редакції, Олександр Іванович Мигалатій показав зачита

ний до дір номер «Молодого комунара» дворічної давності.
— Тут видруковано критичний матеріал «На брак ліцензій не дають»
про нашу бригаду ливарного цеху, — почав розповідати. — Писалося про
мас як про бракоробів...
Потім Олександр Іванович пояснив:
— Тоді ми й справді працювали на вал, майже половина виробів була
бракованими. Тепер все змінилося. Для нас критична публікація була сво
єрідною «візитною карткою». Ганебною. Як же так! — думали ми тоді в
бригаді, — невже так і залишимося осоромленими!
Олександр Іванович повідав, як почала його бригада експериментувати,
застосовувати «свою» технологію. День за днем, місяць за місяцем. І на
решті, було знайдено вихід. Справи пішли на лад.
— Ось подивіться, — гордовито вийняв з портфеля аркуш «Блискавки»
О. І. Мигалатій. — Нас уже хвалять, що брак звели нанівець.
Через хвильку додав:
— Якщо не вірите моїм словам, прийдіть, подивіться. Поговоріть в
людьми. ...Кореспондент газети після розмови побував на заводі «Гідросила».
Слова бригадира ливарників підтвердилися. Навіть більше: надрукований
два роки тому матеріал змусив переглянути свос ставлення до роботи всіх
працюючих. Але про це краще розповість Олександр Іванович Мигала
тій.

Все начебто говорилося жартома. Та додамо від
себе — тон був їдкий, навіть пекучий. Чому? Так це
ж зрозуміло: портативний телевізор, дитячі туфлі,
блузка імпортного виробництва...
— Треба ж щось вам робити, то і нас звинувачуєте,
що приховуємо, — говорила продавець Т. Н. Коршу
нова. — Телевізор стоїть собі на підвіконні...
Телевізор стояв дійсно па підвіконні в верозкрнтій
коробці. А слова, що ного ще довгенько ніхто не ку
пить. хочеться розвіяти: за таким телевізором у спе
ціалізованому магазині «Орбіта» — довгі списки ба
жаючих придбати цю річ.
Китайські кросовий (дві пари), теж отримані зов
сім недавно, з’явилися в ту мить, коли члени рейдо
вої бригади знаходилися в підсобні. їх, оті кросовки,
так і не вписали в акт: « Обманюєте ви, — так гово
рилося перевіряючим, — кросовки були». Що ж, хай
цей вчинок залишиться на совісті продавців: можливо
й «недобачають» двоє рейдовиків, котрі не бачнп»
отих китайських кросовок, коли зайшли в магазин.
— О, та це ж чоловіча імпортна туалетна вода!
*- вигукнув один з членів рейдової бригади.
І дівчина, яка теж брала участь у рейді, тільки
зітхнула:
— Такий приємний запах у неї. Попахтиться зран
ку чоловік — день запах відчутний.
В акт куди фіксувалися «знахідки», і шо туалет
ну воду не записали, бо пояснення Т. Н. Коршуновой
взвело на сумні роздуми:
— То я купила своєму чоловікові за 15 карбован
ців з рук 3 магазину «Оксана» принесла мені цю ту
алетну воду знайома.
Зразу ж обмовимося: наступного дня ми побували
в магазині «Оксана». Оту туалетну воду там не от
римували вже з півроку, а продавці «Оксани» дуже
©буоювалися за вигадку...
Пізніше Тетяна Нимифорівна не на жарт розхви
лювалася: все ж-бо говорила сміючись, а ноли дові
далася. що свої слова зможе ще раз прочитати в га
зет; аж засумувала.
Хоча, можливо, сумувала ця жіночка і через іншу
причину: адже від перевіряючих вона дізналася, що
її добряче г.б бпали: втридорога переплатила за оту
туалетну воду Ще й такі «знайомі» в продавців бува
ють! Самі ж своїх «подруг» і оббирають. Як тут не
згадати соціологічні дослідження, проведені в Москві.
90 процентів продавців (!) — нечесні на руку.

Буваючи не раз в отаких рейдах, скажемо, що і в
вяс, у Кіровограді, той процент нечесності, мабуть,
не менший. Взагалі, про четвертий магазин «Військторгу>, що по вулиці Орджонікідзе, можна було б і
це писати. Подумаєш, дріб’язок якийсь познаходили.
За дріб’язок писати теж треба, а тим більше, ось
.ще про що. Вже згадані угорського виробництва
напівчеревики магазин отримав у день перевірки. Дві
пари. Звичайно (тут і сумніватися зайве!) ті дві па
ри були розподілені між продавцями.
Покупцям їх і не показали: навіщо дратувати лю
дей? Люден-то в магазині не дратували. Але оті
продавці часто-густо дратують людей па вулиці. Не
важко подивитися на дівчину, хлопця, людей старшого
віку — і ви нерідко не помилитесь, якщо по імпорт
ному одягу, взутті визначите фах тієї людини. Не ві
рите? Ми. члени рейдової бригади, теж не вірили.
Принаймні, сумнівалися в цьому. Коли ж...
Вже. здавалось би, все з рейдом було завершено:
дописувалися пояснювальні, акт. Вже й третій про
давець Людмила Яновенко, яка на час перевірки зда
вала в насу гроші, зібралася додому —
в магазин
зайшов юнак. Вийшла завідуюча (то був її син-десятикласник),. з собою прихопив ті угорські напівчереоиии. Син поміряв — і поклав у торбинну. Клопіт
лива мама не забула показати своїй дитині І ки
тайські кросовни (чи не йому вони й відкладались?),
Вони теж сховалися в торбинну.

І тоді члени пейлової боигади не стой малися Най
більше обурювалися дівчата — працівники з ВО
«Червона зірка».
— Це ж як той хлопець в десятому класі виділятиметься серед своїх товаришів! Добре дітям, чоло
вікам, родичам продавців! Кого-кого, а себе вони не
образять. Не образять, здерши спекулятивну суму, із
енайомнх, як ото з туалетною водою.
— Як же бути тим, у кого мати й батько — ро
бітники. отим десятикласникам як бути? — не
вгавали дівчата...
А й справді: як же бути тим, хто далекий від «опі
ки» продавців? Невже купувати «з рук»? Бо ж, як ба
чили о даному магазині, все найкраще прилипає до
рун працівників торгівлі. Які на запитання про со
вість тільни сміються, мовляв, її не взуєш і не одяг
неш...
.

Є. ПІТЬ — оперуповноважении відділу бо
ротьби з розкраданням соціалістичної власності і
спекуляції Ленінського РВВС, Л. ПОНОМА
РЕНКО, Л. ЩЕРБИНА—працівники ВО «Черво
на зірка», Ю. ЯРОВИЙ — спецкор «Молодого
комунара».

ЕКСПЕРИМЕН1
Чи до лиця хвалитися своїми ус
піхами, та ще й через газету? Люд
ська скромність ціниться набагато
більше, аніж—пустослів’я. Спочатку
думалося: говоритимуть, мовляв —
вихваляю себе. Та вирішив розпо
вісти про все пережите не заради
слави чи виправдань, а через те що
зачепила нас дворічної давності пуб
лікація.
Коли взявся за ручку, пригадали
ся мені віршовані рядки. Хай вже
читач дарує, але дуже вже хочеться
процитувати одну строфу:
...Чтоб вырос сад —
Нужны не дни, а годы.
Тепло души
И нежность добрых рук.
Чтоб овладеть искусством
садовода —
Познать немало надо
всяческих наун.

Я теж люблю садівництво, захоп
лююся цією справою. Скажете, а як
же це стосується ливарної справи?
Якби я не захоплювався садівництвом
—- не було б і мого, вірніше — на
шого винаходу.
На різні речі треба дивитися порізному. От. наприклад, щоб дерево
росло красивим, мало привабливу
крону, треба вміло володіти пилкою.
Знати: які гілочки обпиляти, а які
залишити. Відітнеш не ту гілку — на
зад її не приклеїш. Всохне дерево.
Так могла всохнути і наша справа.
Два роки тому, пишучи в згаданій
статті про бригаду фрезерувальників
механо-складального цеху № 2, про
постачальників
цієї бригади, згаду
вали нас як бракоробів. Ними якраз
були ми, ливарники з дільниці ЛТЦ-3.

Яких тільки слів нам не довелося
почути! Ледацюги, невмільці... Не раз
і не два приходили ми додому з по
рожніми кишенями у дні зарплат.
Вирахування за брак сягали десят
ків карбованців. Збитки підприємству
становили тисячі. За нових умов
праці, на які ми переходили, — госп
розрахунок, самоокупність і само
фінансування — ми додому й кар
бованця не зуміли б принести.
Та, як кажуть, не хлібом єдиним
живе людина. Зачепила нас за живе

газетна публікація. Ніби вивела Із
довгої дрімоти. Треба (це всі знали)
шукати вихід. Його начебто й не бу
ло. Місячний брак — 3—4 тисячі
недоброякісних платин. У книжках —
а ми в них заглядали! — нічого кон
кретного не знаходили. Продовжу
вали штампувати брак.
Було прийняте рішення:
експери
ментальним шляхом спробувати усу
нути неполадни. Вдома «спілнувався»
я (і не тільки я — всі члени нашої
бригади!) з технічною літературою, а
на роботі продовжували експеримен
тувати. Нічого не вдавалося. Ходили
на дільницю до Володимира Бадопа в
МСЦ-2, розмовляли на лінії з робіт
никами, не пропускаючи жодної опе
рації фрезерувальників. Хотілося ду
шею дійти до причини, яка заважає
виходу газів з відливки.
Наші вироби — це заготовки.
У
спеціальні форми, яні звуться кокі
лями, заливаємо метал. А він швидко
охолоджується. При цьому газ зали
шається всередині металевого виробу
бульбочками.. Це -- як голландський
сир: розріжеш, а там нружечки від
повітря. Так і в наших виробах. Кому
ж такі потрібні? Крім того, допікала
технологія (не буду вдаватися до опи
су всіх наших виробничих операцій).
Хоч про одну не можу не сказати:
брали в руки молот і гамселили ним
по формі. Бо інакше виплавлений
нами виріб з тієї форми неможливо
було вийняти.

Чулися на нашу адресу глузування.
Нам же було не до сміху: праця
важка, технологія — гіршої й не
придумаєш. Ще гірше — продовжу
вали виготовляти брак. Вихід був
поруч. Треба було тільки подивитися
на ту саму річ іншими очима. Тобто
— не лише подивитися, а й побачити.
Якось за роботою подумав: в індук
ційній печі метал до стінок не при
липає. І в голові завертілось: а що
як замість прокопчення форм, куди
ми заливаємо метал для виготовлен
ня виробів, та нанести той розчин, з
якого виготовлена оббивка печі?
Попробували. Зразу ж і вдалося...
Не переповідатиму всіх подальших
наших експериментів. їх було багато.
Брак звели до мінімуму.
Нас керівництво заводу підтрима
ло. Ще до того поки буде офор
млена документація на заміну тех
нології, ми отримали дозвіл впро
вадити наш винахід у виробництво.

Є ПОВЕРТАЮЧИСЬ
ДО НАДРУКОВАНОГО
Практичним шляхом тепер доводим®
ефективність його відкриття.
Тепер з вдячністю згадую підтрим?
ку молодого представника дерни
приймання Сергія Солдатова. Уяві*
мо, Що він (а має ж на це право!)
вперся б на одному: ніяких експери*
ментів, робіть все за відомою тех?
нологією і чекайте нової. Сергій без
формальності, яка як ніколи шко
дить економічній реформі, ВИЯВИВ
бажання допомогти. Цікавився
шим винаходом, сам перепровірии
усі розрахунки.
Зауважу, що винахід належить всій
нашій бригаді ливарник в. Між іншим,
важний період поневірянь для колек
тиву став періодом становлення.
Особисто в мене було до двадцяти
учн.в. залишилися справжні ливарю*ки. Прим.ром — Олександр Голдашєс^
сьний, Сергій Хижняк. Не злякали їх
ні малі заробітки, ні виробничі труд-,
нощі (ливарник — це одна з найваж
чих професій). Залишалися після ро-.
боти для виготовлення покривної речсйнни, випробовували її на практи
ці И додому приходили години на
ДВІ Пізніше.
Взагалі’, новий підхід до вирішення
проолем, пов’язаних з нашим вироб
ництвом, у цеху — не нинина. На
приклад, бригадир Євген і.рудников
теж потрапив у скрутне становище: у
них так само, як і в нас, браку було
часто-густо більше, ніж якісних
ви
робів.
Євген застосував свій,
як
тепер
кажуть, «прудниковськии» метод. Те
пер і на їхній вулиці свято. І ніхто
навіть не сподівався, що впроваджена
у вироиництво рацпропозиція не ли
ше допомогла позбутися браку, а й
дала значну економію дорогого мета
лу. Впевнено можу заявити, що ми но
тільни відчули на собі творчий пошук
на «Гідросилі». Ми самі включилися
в цей рух. На дільниці ливарники
схожі на струмок, що натикається то
на соломинку, а то й на камінець, але
все ж пробиває собі дорогу тільни
вперед.

Так і ми: нещодавно свою дільни*
цю розподілили на дві. Було як: ке
рівників на дільниці — більш ніж по
трібно. Хто за що відповідав — д®
пуття й не знали. Робітники жарту
вали: ходить наше керівництво, один<^
одного шукає — отака їхня праця«
Тепер в дільниці № 1 і № 2 ввійшли
конкретні бригади, конкретні допо
міжні служби.
Міняється на очах наше життя, а
разом з ним — і робота. Якщо ра
ніше пропонували «кандидатів» на
премії, подяки, для нагородження
грамотами «зверху», то тепер цю ро
боту взяла на себе рада трудового
колективу. Вирішили: годі кулуарне?
визначати переможців! їх назве сам
колектив.
Ще гірше було з отими горе-переможцями: тихі, покірні люди потрап«»
ляли «на око» начальству. Кому ж
була потрібна така «липа»? Ми ще
декілька років тому писали скарги
в різні установи аж у Київ, Москву,
І — ніякого результату. Сьогодні
над минулим тільки сміємося; вс^
вирішуємо колегіально, гуртом. Ста
ло легше дихати: партгрупа, актив
дільниці в змозі навести порядок і
без допомоги зовні, яку, до речів
ми так і не отримали.
О. МИГАЛАТІЙ,
бригадир ливарної дільниці цеху
ЛТЦ-3 Кіровоградського заводу
«Гідросила».
КОМЕНТАР СТАРШОГО МАЙСТРА
ЛИВАРНОЇ ДІЛЬНИЦІ ЦЕХУ № З
ОЛЕКСАНДРА
МИКОЛАЙОВИЧА
ТЕЛЮПИ:
— Третиною нашої продукції ра
ніше був брак. Про це свого часу пи*
сав «Молодий комнуар». Ох і заче
пила стаття ливарників, особливо
їхнього бригадира! За натурою він
людина спокійна, а тоді — не впіз
навали чоловіка.
Щось вичитував з книг, робив... Ця
все виходило. А газету тримав
стійко при собі. Навіть траплялося,хтось після чергової невдачі закине:
Облиш, Івановичу, вже нічого не вий-і
де». Тоді виймалася газета, яку сьо-годні вже й не прочитаєш так затер
лася....
То наша «візитна картка». Вваз
жайте, хлопці, наше робітниче лице.
Бракоробів.
Зрештою, методом експерименту вда
лося знайти вихід. Зараз мінімальний
брак — 4,5 процента. Звичайно, заро
біток трудівників зріс. Зараз він скла
дає в середньому 300 карбованців.
Хоч це — не головне.

Моя думка: та енергія, яка вирує
в ливарників не дозволить їм сидіти
без творчого дерзання. Нещодавно
бригада Мигалатія вийшла з ініціа
тивою: щодня безплатно здійснюва
ти профілактичне обслуговування 24
комплектів форм для заливки мета
лу. Раніше цю роботу виконували
наладчики. Запропонували ливарни
ки збільшити норми на 50 заливок.
Що не кажіть, а ожила дільниця).
І коли нас запитують: що ж трзпи>
лося, як це назвати, відповідь у нас
с: у нас на дільниці —. перебудова!
На ділі.

«Молодий комунар»
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»7 ЖОВТНЯ
Д ЦТ (І програма)

би з нами, роби як ми, роби
краще нас». 18.35 — Мульт
фільм.
18.45 — Сьогодні у
6.30 — «120 хвилин». 8.35
світі.
19.05 — Співає і тан
— Футбольний огляд. 9.05
— Прем’єра художнього те цює молодість. 19.20 — Кур
сом XIX партійної конферен
лефільму
«Рабиня Ізаура».
ції. 19.55 — Прем’єра худож
і, 2, 3 сері», в перерві —
нього телефільму «Рабиня
10.05 Новини. ^5.30 — Нови
ни. 15.45 — Грає фортепіан
Ізаура».
З серія.
21.00 —
не тріо Челябінської філар Час. 21.40 — Прожектор пе
монії. й. Брамс. Тріо до ма
ребудови. 21.50 — Балет, ба
жор. 16.20 — Програма Азер лет...». 22.50 — Сьогодні
у
байджанського телебачення
світі. 23.00 — Театр одного
17.30 — Новини. 17.35 — «Ро актора.
Народний
артист

18 ЖОВТНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
—
Співає Т. Бобровицька.
9.00 — Прем’єра художньо
го телефільму «Рабиня Іза
ура». З і 4 серії. В перерві
— 10.05 — Новини. 15.30 —
Новини. 15.45 — «П’ятирічна:
діла і люди». Документаль
ний ф'льм «Точка прикла
дання». 18.20 — Концерт з
Сардарапата. 16.50 — Мульт
фільм
«іевдаха». 17.00 —
Новини. 17.05 —
«Пори ро
ку».
Прикмети
жовтня.
18.05 — Зустріч
на
землі
Америки. 18.4 0— Сьогодні у

світі. 18.55 — Аргументи пе
ребудови.
Засідання клубу
ділових людей в редакції га
зети «Правда». і9.55 — Пре
м’єра художнього телефіль
му «Рабиня Ізаура». 4 серія.
21.00 — Час. 21.40 — Прожентор перебудови. 21.50 —
«Еврика!»
Про Всесоюзну
зустріч
вчителів-нсеаторів.
23.20 — Сьогодні у світі.
23.35 — Співає О. Сєров.

А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Все
про кіно. 10.25 — «Доброго
вам здоров’я». 10.55 — Му
зичний фільм «Нова грань».
11.20 — «Стосується кожно

РРФСР М. Козаков читає по
еми Д. Самойлова.

А УТ

16.30 — Новини.
16.40
—
Срібний дзвіночок. 17.00 —
Кінопрограма «Міста і люди».
17.40 - ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.
(Кіровоград).
18.00 — «Ко
муністи — 80-х».
18.30
—
«Камерний концерт» Твори
для скрипки та фортепіано.
19.00 — Актуальна камера.
9.30 — «Час рішень — час
дій». Бути чи не бути Бузь

го». На контролі
—
вико
нання постанови ЦК Ком
партії України
«Про захо
ди по реалізації в респуб
ліці настанов XXVII
з’їзду
партії, січневого
(1987 р.)
Пленуму ЦК КПРС в галузі
національних відносин, по
силенню
інтернаціонально
го і патріотичного вихован
ня населення». 12.35 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок. 17.00
— Пісні рідного краю. 17.40
— Документальний
теле
фільм «Спочатну було сло
во». 18.00 — «Наука і час».
Проблеми вирощування ку-

ким порогам. 20.00 — Телеспортарена. 20.35 — Рекла
ма. 20.45 — На добраніч,
діти. 21.00 — Час. 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50
— Все
про кіно. 23.00 —
Вечірній вісник.

А ЦТ (1! програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Навчальна програма.
«Ме
телики високогір’я». Науко
во-популярний фільм. 8.35,
9.35 — Музика. 5 кл. П’ята
симфонія Л. Бетховена. 9.05

курудзи на Дніпропетров
щині.
18.30 —
Музичний
фільм «Дивертисмент». 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— Теленарис «Шанс» (Втра
чено роботу. А що далі?)
20.20. — Грає ансамбль со
лістів державного академіч
ного театру опери та бале
ту УРСР ім. Шевченка. 20.40
— Реклама про автоматич
ний міжміський телефонний
зв’язок. 20.45 — На добра
ніч, діти. 21.00 — Час. 21.40
— Прожснтор
перебудови.
21.50 — Худ. фільм «Птахи
наших надій». 23.05 — Ве
чірній віснин.

— Італійська мова. 10.05 —
Учням СПТУ. Основи інфор
матики
і обчислювальної
техніки. Ю.35, 11.35 М. Горь
кий. «На дні». 10 нл. 11.05 —
Сторінки історії. Зустріч
у
Політехнічному музеї з ред
колегією і авторським
ко
лективом журналу «Вопросы
истории». 12.05 — «Ян гарту
валася сталь». Художній те
лефільм. 1
серія «Народ
ження». 13.10 — Новини.
13.15 —
«Нежданно-негада-

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Навчальна програма. «Джунгарський тритон». Науковопопулярний фільм.
8.35,
9.35 — Географія. 7 кл. Ко
рисні копалини СРСР. 9.05
— Французька мова. і рік
навчання. 10.05
—
Учням
СПТУ. Естетичне виховання.
Культура праці і виробни
цтва. 10,35, 11.35 — Геогра
фія. 6 нл. Африка. Рослин
ний і тваринний світ саван.
11.05 — Французька
мова.
2 рік навчання. 12.05 — «Як
гартувалася сталь». Худож
ній телефільм. 2 серія «Ви

но». Художній фільм із суб
титрами. 18.00 — Новини.
18.15 — Футбольний огляд,
18.45 — Грає 10. Слєсарєа
(фортепіано). 19.00 — «Слу
жу
Радянському
Союзу’».
20.00 — Вечірня назка. 21.15
— Міжнародна
панорама.
21.00 - Час. 21.50 - «Як
гартувалася сталь». Худож
ній телефільм. 1 серія «На
родження». 22.55 —
«Жива
планета».
Документальний
фільм. 12 серія «Нові світи».
23.50 — Новини.

пробування». 13.10 — Нови
ни. 13.15 — У злагоді з при
родою. Документальні філь
ми. 18.00 —
Новини. 13.15
— Ритмічна гімнастика. 18.45
— Мультфільми для дорос
лих. 19.00 — «9-а студія».
19.55 — Реклама. 20.00 — Ве
чірня назка. 20.15 — «...До
шістнадцяти і старші». 21.00
— Час. 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — «Як
гартувалася сталь». Худож
ній телефільм. 2 серія. «Ви
пробування». 22.55 — Нови
ни. 23.00 — Музична пере
дача «Ранкова пошта» (пов
тор).
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19 ЖОВТНЯ
А ЦТ (1 програма)
б.оО — «120 хвилин». 8.35
— «Роби з нами,
роби як
ми. роби краще нас». 9.. з
— «Рабчня Ізаура». Худож
ній телефільм, 4 серія. і0.40
— Новини. 10.50 — А. Меліков.
Фрагменти
з балету
«Легенда про кохання». Ви
конує Великий симфонічний
оркестр
жтелерадіо СРСР.
15.30 —
’?вини. 15.45 —
«Млаткіна з Науиана». Про
життя і культуру північних
народностей. 16.10 — Пре
м'єра документального
те-

лефільму «Троє у головній
ролі». 16.40
—
Програма
Ульяновської студії телеба
чення. 17.10 — Новими. 17.15
— «Здрастуй, музико!». «Хор
плюс ми». 18.00 — Основи
економічних знань. Журнал
«ТелеЕко». 18.30 — «Дядя
Миша». Мультфільм.
18.40
— Сьогодні у світі. 18.55 —
Футбол.
Відбіриооий
матч
чемпіонату світу.
Збірна
СРСР
— збірна Австрії.
21.00 — Час. 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 —
Актуальний об’єктив.
Пре
м’єра документального
те
лефільму «Хроніка зупине

ного часу». 1 і 2 серії. 23.35
— Сьогодні у світі.

А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Муз.
фільм
«Буде єиконано на
каз». 9.50 — «Село і люди»,
10.20
—
Фільм-кснцерт
«Настрої». 10.40 — Від пер
шої
особи.
Письменник
Р. Іванчук. 11.40 — «Шкіль
ний екран». 7 клас. Музика.
«Творчість П. І. Майбороди.
12.15 — Новини. 16.30
—•
Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 —
Муз.
фільм «Буковинські картинни». 17.30 —
Агропром:
«Проблеми і пошуки». 18.00

— Мультфільм «Плюх та
Пліх». (Кіровоград). 18.20 —
«День за днем». (Кірогоград).
18.30 — Сонячне коло. 19.00
— Актуальна камера. 19.30
—
«Шляхом оновлення».
20.00 —
Перлини душі на
родної. 20. 40 — Кіноанонс.
20.45 — На добраніч, діти.
21.00 — Час. 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 —
«Браво,
Фігаро».
Балетна
вистава.
22.40 — Вечірній
вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Навчальна програма. «Ан

дрій Тимофійович
Болотов, сталь». Художній телефільм.
або Листи з XVIII століття». З серія «Подвиг». 13.10 —
Науково-популярний фільм. Новини. 13.15 — «Світ твоїх
8.35, 9.35 — «Світ, що нас захоплень». Документальний
оточує». 1 кл. Всі професії фільм «Теленнуца». 18.00 —
Лауреати
потрібні. 8.55 — «Сходинна Новини. 18.10 —
до істини». Науково-популяр Міжнародного ноннурсу ім7
ний фільм. 9.05 — Німець П. Чайковського. С. Стадлер
ка мова. 1 рік навчання. 9.55 (снрипка). 18.55 — «Для всіх
—
Таємниця
«Летючого і для ножного». 19.30 — Му
голландця».
Науково-попу зичний кіоск. 20.00 — Вечір
лярний фільм. 10.05 —«Пта ня назка. 20.15 — «Закон гар
монії». 21.00 — Час. 21.40 —
хи і звірі під одним дахом».
10.35, 0.35 — Історія. 9 нл. Прожектор перебудови. 21.50
Ленінська «Иснра». 11.05 — — «Як гартувалася сталь».
Німецька мова. 2 рік навчан Художній телефільм. З серія.
«Подвиг». 22.55 — Новини.
ня. 12.05 — «Як гартувалася
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20 ЖОВТНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 835
Футбол. Відбірковий матч
чампіонату
світу.
Збірна
СРСР — збірна Австрії. 10 15
— Новини. 10.25 — Прем’є
ра художнього
телефільму
«Рабиня Ізаура». 5 сс^я.
15.30 —
Новини, 15.45
Прем'єра
документального
фільму «Людина з базару».
16.10 — «Музична снарбниця». Я. Гайдн.
Концерт ре
мажор для фортепіано з ор
кестром. 16,35 А. Т. Болотов.
До 250-річчя з дня народ

ження основоположника ро
сійської
сільськогосподар
ської науки, 17.20 — Нови
ни. 17.25 — «...До шістнад
цяти і старші». 18.10
—
«Вчимося демократії». Де
мократизація і роль соціалі
стичного
самоуправління.
18.40 — Хвилини поезії. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.05 —
Мультфільми
«Улюбленець
публіни», «Лісовий концерт».
19.25 —
Пошта цих днів.
19.55 — Прем’єра художньо
го телефільму «Рабиня Ізау
ра». 5 серія. 21.00 — Час.
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 —
«Резонанс».

«СРСР — США. Діалог про
довжується». 23.05
—
Ма
ленький концерт. 23.20
—
Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Лі
ричні
мініатюри. 9.35
—
«ЗЕМЛЕ МОЯ». Хто врятує
Світязь? 10.35 — Шкільний
енран. 9 клас. Історія СРСР.
11.05 — Муз. фільм «Чарів
ниця вечорниць». 11.30 —
Худ. фільм
«Птахи наших
надій»,
12.45 —
Новини,
16.30 — Новини.
16.40
—
Срібний дзвіночок, 17.00 —
Республіканська фізико-ма-

тематична школа. 17.30 —
«Колектив
і
п’ятирічка».
18.00
—
Дон.
телефільм
«Вічною пам’яттю
дванад
цятого року». 19.00 — Ак
туальна камера.
19.30
—
Чемпіонат СРСР з хокею
«Сокіл» — «Крила Рад». II
І НІ періоди. В перерві —
«Телепрестайм».
20.45
—
На добраніч, діти. 21.00 —
Час. 21.40 — Прожектор пе
ребудови. 21.50 — Молодіж
на студія «Гарт». 23.20 —
Новини.

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

Навчальна програма. «Ходін
ня Єрофея Хабарова». Науново - популярний
фільм.
8.35, 9.35 —. Природознавст
во. 2 кл. Ян ззірі до зими
готуються, 8.55 — «Нанал
їм. Москви». Науково-попу
лярний фільм. 9.05
—
Іс
панська мова. 1 рік навчан
ня. 9.55 — «Лісова метео
станція».
Науково-популяр
ний фільм. 10.05 — «Геногеографія, або Йдемо рахува
ти кішок». 10.35, 11.35 —
І. Тургенєв. «Батьни і діти».
9 кл. 11.05 — Іспанська мо
ва. 2 рік навчання. 12.05 —

«Як гартувалася сталь». Ху
дожній телефільм. 4 серія.
«Подолання». 13.10 — Нови
ни. 13.15 — «Міста і роки».
Документальні телефільми.
18.00 — Новини.
18.15
—
«У світі тварин». 19.15 —і
Співає М. Стефюн. ^9.30
Ритмічна гімнастика. 20.00
—• Вечірня казка. 20.15 —
Реклама. 20.20 — Грає А. Данилоа (балалайка). 21.00 —.
Час. 21.40 — Прожектор пе
ребудови. 21.50 —- «Як гар
тувалася сталь».
Художній
телефільм. 4 серія
«Подо
лання. 22.55 — Новини.
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21 ЖОВТНЯ
Д ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 —
Грає акордеоніст В. Тамман.
8.55 — «Рабиня Ізаура». Ху
дожній телефільм.
5 серія.
10.00 —
Новини.
10.10 —
Мультфільми
«Шапка-невидимка», «Де я його бачив!»,
«Кріт і транзистор». 15.30 —
Новини. 15.45 —
Програма
Іркутської студії телебачен
ня. $6.45 — Концерт ансам
блю «Криниченька». 17.15 —

Новини. 17.20 — «Портрет».
Поем’єра
документального
фільму «Закон зберзження».
17.40 —- «Чого і чому!». Пе
редача для дітей. 18.10 —
«Новатори і консерватори.».
Виставна
«Автодизайн-88».
18.45 — Сьогодні у світі.
19.05 — «Наш сад». 19.35 —
Репортаж із засідання Ради
Міністрів СРСР.
20.50
—
Грає Б. Феоктистов (бала
лайка). 21.00 — Час. 2'1.40
— Прожектор
перебудови.
21.50 — «Пісня-88». 22.05 —

«Погляд». Вечірня інформа
ційно-музична програма.

А УТ

16.30 —
Новини. 16.40 —
Срібний дзвіночок. 17.00 —
Фільм-концерт «Українська
баркарола». 17.15 — «Скар
би Бразілії».
Вистава
для
дітей. 18.00 —
«День за
днем». (Кіровоград). 18.20 —
Мультфільм «Три ведмеді»
(Кіровоград). 18.30 — Муз.
фільм «Карнавал», 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —

«Темп». Слідами
виступів.
Чому не використовуються
поліуретанові клеї». 19.45 —
«Незабутні». Народна арти
стка СРСР Л. Руденко. 20.35
— Реклама. 20.45 — На до
браніч, діти. 21.00 — Час.
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 —
Худ. фільм
«Це було минулого літа». 1
серія. 23.10 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Навчальна програма. «Пое-

зія садів». Науково-популяр
ний фільм. 8.45, 9,35 — Іс
торія. 4 нл. «Петербург —
нова столиця Росії». 9.05 —
Англійська мова. 1 рік нав
чання. 9.55 «Семенов —
Гянь-Шанський». Науново-популярннй фільм. 10.05 —
Учням СПТУ. Фізика. Будо
ва і властивості кристалів.
10.35, 11.35
—
0. Пушкін,
«Пісня про віщого Олега».
5 кл. 11.05 — Англійська мо
ва. 2 рік навчання. 12.05 —
«Як гартувалася сталь». Ху

дожній телефільм. 5 серія.
«Боротьба». 6 серія «Без
смертя». В перерві — 13.10
— Новини. 18.С0 — Новини.
18.10 — Сільська година.
19.10 — Незабутні музичні
вечори. Концерт
О. Образцової. 20.00 — Вечірня маз
ка. 20.15 — «Це ви можете».
21,00 — Час. 21,50 «Ян гап
тувалася сталь».
Художній
телефільм. 5 серія «Бороть
ба». 6 серія «Безсмертя*.
23.50 — Новини.
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22 ЖОВТНЯ
ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 —
«Один Тамм». Науново-популярний фільм про академіка
І. Тамма. 8.55 — Грає К. Ро
дій (віолончель). 9.20 — «Чо
го і чому?». 9.50 — Прем’єра
документального
телефіль
му «Халепа, або Родинні
будні
й свята».
10.20
—
«Голоси народних
інструГентів». 11.00 — Перебудова
культура. 12.00
—
Кон
церт радянської пісні. 12.25
*- «В країнах
соціалізму».
12.55 —
«Для всіх
і для

кожного». 13.30 —
«У світі
тварин».
14.30 —
Новини.
14 40 — «Дійові особи». 15.20
—
Міжнародна
панорама
СРС» — ФРН. 16.20 — Хви
лини поезії. 16.25 — До 70річчя
ВЛКСМ.
Художній
фільм
«Атака».
17.55
—
Футбол.
Чемпіонат СнСР.
«Спартак» — «Динамо» (Ки
їв) 19.50 — «і жартома і
всерйоз». 20.20 — Нонцерт
А. Днішева.
21.00 —
Час.
21 до — Прожектор перебу
дови. 21.50 —
«В суботу
ввечері».
«Золотий
Про і Всесоюзний
кінофе
стиваль популярних жанрів

в Одесі. 23.30 — «До і після
опівночі»,

А УТ

9.00 —
Новини. 9.15
—
Ритмічна гімнастика. 9.45 —
«Народні таланти». 10.15 —
«На шляхах республіки» По
года.
(Експрес-інформація)
10.20 - До 70-річчя ВЛКСМ.
Худ. фільм
«Лиха біда по
чаток». 11.30 —- Муз. фільм
«Жити — це співати». 12.25
— «Доброго вам здоров’я».
Попередження захворюван
ня зубів.
12.55 —
«Пісня
скликає друзів». Телефестиваль піонерської пісні. 13.40
— «Нічні розваги». Вистава.

В перерві — 14.45 — Нови
ни. 15.55 — «Нові видання»
Телеафіша. (Експрес-інфор
мація). 16.00 — Танці наро
дів світу. 17.00 — «Суботні
зустрічі». Метаморфози нав
коло дитячого одягу. 18.30
— Чемпіонат С₽СР з хокею.
«Сокіл» — «Торпедо». (Горь
кий). НІ період. 19.15 — Ак
туальна камера.
19.50
—
«Скарби
музеїв України».
20.05 — «Юрій Коцюбинсь
кий». Штрихи до політично
го портрету. 20.50 — На до
браніч. діти. 21.00 — Час.
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Вперше на еи-

рані Уї худ. фільм «Це бу
ло минулого літа». 2 серія.
23.10 — Вечірній вісник.

А ЦТ (Н програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-пізнавальні програ
ми телебачення ЧССР. 9 05
— «Здоров’я». 9.50 — Пере
будова і право. 10.05 — Про
грес, інформація,
реклама.
10.50
—
Альтернатива».
11.50 — Філософські бесіди.
Світ свідомості. 12.55 — Хо
кей. Чемпіонат СРСР. ЦСКА
— «Динамо» (Москва). 15.15
— «Не було нлопоту...» Ху
дожній фільм із субтитрами.
16.20 — «Спонута». Прем’єра

музичного фільму за мотич
вами опери М. Веринівсько'
го і поемою Т. Шевченка
«Наймичка».18.40 — Прем’є
ра
мультфільму
«Відобра
ження». 18.50 — «Дует кло
унів».
Цирнова вистава за
участю Ю. Нікул;на і М. Шуйдіна. 20.00 — Вечірня казна.
20.15 — Реклама. 20.20 —
«Наша спадщина». 21.00 —
Час. 21.40 — Прожектор пе
ребудови.
21.50 —
«Голос
Бразілії». Естрадна програ
ма. 22 25 — Екран докумен
тального фільму.
Прем’єра
телефільму «Амба». 22.50 —
Новини,

ДО УВАГИ
А ЧЕРГОВОМУ занятті
міської молодіжної літ
студії «Сізач»
звітував
юний
прозаїк.
восьми
класник СШ Мг 5 Воло
димир Бабич. Він прочи
тав
три оповідання,
в
обговоренні яних взяли
участь Антоніна Корінь,
Віра Яшан, Валерій Сооонін та інші. Твори Во
лодимира справили при

Н

ємне враження, але ра
зом з тим
початківцю
порадили звернути
сер
йозну увагу на мову (зба
гачувати власний ленсикон),
не
зловживати
гіперболою тощо.
Сподобалася всім
па:
родія
шестикласниці
Ярослави Бабич, яку во
на написала на вірш по
ета М. Братана.

УЖИНОК «СІВАЧА»
Потім лунали нові по
езії Лесі Капусти, Вікто
ра Шила,
Володимира
Назаренка, Леоніда Коцара, Петра Довбненна і Ро
мана Любапсьного.
Порадував
студійців
своїм прозовим трипти
хом
Олег Сусленський.

Соковита, образна мова
його
етюдів
припала
всім до душі. Наступного
разу своїм творчим до
робком перед сівачами
звітуватиме Олег Суслен
ський.
Із своїми новими пере

кладами із творів сучас
них німецьких письмен
ників познайомив літсту
дійців Ростислав Немцев.
Наступне заняття «Сі
вача»
відбудеться
26
ЖОВТНЯ в приміщенні
.обкому
комсомолу
г
13-й годині.

В. ВАСИЛЕНКО.

Передплатників

До нінця жовтня Ц. р.
ветерани Великої Вітчиз
няної війни та воїни-інтернаціоналісти
можуть
оформити передплату на
трилогію К М. Симонова
«Живые и мертвые». Для
цього тре^а з’явитися за
адресою: Кіровоград, пул
Пуначарського, 36, мага
зин «Передплатні видан
ня».

«Молодий комунар)

15 жовтня 1988 року
ЛЕНІНГРАДСЬКА група
■ «Союз» ще мало зна
йома любителям музики,
але ім'я Ігоря Романова
— керівника цієї групи
добре знають усі. До
сить згадати його роботу
у групі «Земляни». Під
час виступу групи «Со
юз» у Кіровограді на
початку
жовтня наш
громадський кореспон
дент зустрівся з піде*
ром групи.
КОР.: Ігоре, яка істо
рія
створення
групи
«Союз»!
Ігор РОМАНОВ: Група

була створена у квітні
1986 року з молодих,
нікому не відомих музи
кантів, котрі не грали в
знаних колективах.
Я
спеціально пішов на це,
тому що не ставив пе
ред собою мети набрати
«зірок» рок-музики, а
саме виховати з моло
дих хлопців свого роду
лідерів. В багатьох це
справдилось, на сьогод
нішній день музиканти
колективу здорово ви
росли і вже щось собою
являють на нашій роксцені.
Але тоді, у 1986, ми
починали з нуля; не було

апаратури ні світлової,
ні звукової. У травні 1986
року починалися репети
ції, а восени — гастролі.
До того часу я написав
приблизний
репертуар;
поставив перед собою ме
ту створити групу, яма
буде грати не шлягери,
які в
" свій
—хл час співали
«Земляни». Хоча це був

юз»
іційним ко
лективом
Ленконцерту,
відбулися перші гастролі.
До речі, Кіровоград став
одним з перших МІСТ, що
побачили наш колектив.

КОР.: Чи були які-небудь зміни у складі гру
пи і хто грає у групі «Со
юз» зараз!

почав займатися скрип
кою. Одного разу сказав
батькам, що найгіршим
для мене днем став
День, коли мене віддали
до музичної школи,
і
вфни вирішили, що мені
не треба туди ходити.

«Г9ЙІ ГРАТИ ШЛЯГЕРИ»
би,
звичайно, легший
шлях: узяти пару шляге
рів. відомих усьому Сою
зові, І з ними виходити
на сцену. Ні, ми виріши
ли грати справжню рокмузику. Стилістика нашо
го нового
репертуару
принципово відрізняєть
ся від «Землян». Адже
багато і зараз вважають,
що Романов — це «Трава
біля дому», «Каснадери»,
«Злітна смуга». Це все у
минулому, ми стали гра
ти більш важкий рок.
Стараюся не писати тек
стів ні про що. У ве
ресні 1986 року ми здали
нашу програму, до осно
ви якої був покладений
цикл пісень на вірші
Миноли Денисова під наз
вою «Світ». «Світ любові,
дружби, сумнівів, пере
живань, світ нашої пла
нети». Були знайдені ці
каві режисерські вирі
шення світлового і сце
нічного шоу. Група «Со-

сьогоднішній

день

л\оя улюблена група —
«Ван Хален». Люблю роботи Інгві Мальмстіна,
Тоні Макальпіна, Ґаррі
Мура. Це люди, на яких
мені хотілося б рівняти
ся.
КОР.: Як ви ставитесь
до нових віянь радянсь
кого року!
І. Р.: Зараз появилося

Фортепіанні твори
І. Врамса і Я. Віталса про
звучать у виконанні лауреа
та міжнародних конкурсів
ризької піаністки Пори Лусе. Концерт відбудеться сьо
годні, 15 жовтня, о 19 го’
дині в актовому залі музич
ного училища (абонемент
№ 1). Сподіваємося, люби
телі класики одержать ес
тетичну насолоду, адже кон
церти класичної музики у
нашому місті бувають не так
часто. Але багатьом з них
доведеться вибирати, то
му що в цей вечір кіноклуб
«Екран» запрошує па пере
гляд фільму видатного ре
жисера сучасності І. Бергмана «Фані і Александр» -—
стрічки, яку вже давно че
кають шанувальники кіно
мистецтва. Початок, як зав
жди, о 18 годині 40 хвилин.
Д А завтра, 1Ь жовтня, у
залі філармонії відбудеться
концерт народного артиста
РРФСР і ТАРСР-. лауреата
міжнародних конкурсів, со
ліста
Татарської
опери
Рената Ібрагімова.
Початок концертів о 17
годині й 19 годині ЗО хви
лин.

багато різних груп, се
ред яких є справді та

і. Р.:
Зміни були. З
моменту створення гру
пи
залишилося, крім
мене,
два
постійних
учасники.
Це Віктор
Дробиш — клавішні і
Валерій Гаршеничев —
вокал. З березня 1987
року на бас-гітарі грає
Олег Печоркін, і зовсім
недавно у колектив прий
шов Костянтин Іванов —
ударні. Усі хлопці — ви
пускники музичних учи
лищ Ленінграда. Серед
ній чік учасників — 26
років.
КОР.: А як ви самі
прийшли
в музичний
світ?

І. Р.: У дитинстві ме
не віддали до музично?
школи. З 2-го класу

■W-W.ти■ж.'чгж.'ж.ж-ж/ж-ж.-ж.’ж.■ж.'ж.ж'ж.ти -w.-w. •%.■*.

Вісім днів
Дюка
Пізно ввечері 9 вересня цього року позаплановим рейсом із Москви шать у камері міліціонера-правдов Одесу прилетіли відомі кіноактори, любця, запротореного у в’язницю
режисери, сценаристи, письменники, причетним до мафії прокурором, і
музиканти, кінокритики, журналісти, здавалося, що я вже це бачив. А та
ї зйомочні групи телепрограм, інозем ки справді бачив! Італійський фільм
ні ні гості. Всі вони стали учасниками «Зізнання комісара поліції прокурору
ті
І Всесоюзного кінофестивалю «Золо республіки». Різниця між цими філь
ту тин Дюк». У форумі взяли участь за- мами в неістотних деталях. «Борода
Я рубіжні кінематографісти.
ті штампи» — убивство батьком роз
Чому «Золотий Дюк»? 2—7 жовт пусної дочки, боротьба двох злочин
ня
ня минулого року в Одесі пройшла них кланів. Словом,-стрічка бездарна,
? дискусія-огляд «Одеська альтернати але вона... відзначена призом. Хай
ві ва», присвячена видовищності радни читач не лякається. Одеса є Одеса:
ці еькпх фільмів. Велася розмова про Одесити з їхнім особливим почуттям
по сьогодення і майбутнє кіно. Тоді гумору встановили приз і найгіршо
® учасники і вибрали емблемою цього му фільмові. Нагорода називається
Я своєрідного фестивалю
«Золотого «ККК» — комерція, кон’юнктура,
Я
Дюка» — статую першого градона- кітч.
пальника Одеси — герцога (по-фрапІз побаченого запам’ятався фільм
цузьки — дюка) де Рішельє, встанов- «Голка». З нього видно, що перебу
Я лену поблизу знаменитих Потьомкін- дова дійшла і до «Казахфільму». РеЦ ських сходів. Ця емблема дала назву жнсер-дебютант Рашид Нугманов
ю новому кінофоруму, стала його візит- правдиво показав світ наркоманії.
® кою і головним призом.
Після «Ассп» симпатизую рок-групі
Я
«Золотий Дюк» не має аналогів в «Кіно» і її лідеру Віктору Цою." У
М історії вітчизняних кінофестивалів. «Голці» Цой грає головну роль „ Тут уперше були представлені тіль- Моро і робить це так само талано
Я ки фільми популярних, масових жанвито, як пише музику й співає. Сте
Ж рів, таких як детектив, фільми при- жачи за грою Цоя, розумієш чому
год і фантастики, мелодрама, трил- «Кіно» не загубилося серед багатьох
Я' пер, комедія, мюзикл. У конкурсний рок-груп середньої руки.
П показ входите шість радянських і
Питання з класики: а судді хто?
«ж шість зарубіжних стрічок. Ось вони:
® «Вбити дракона» («Мосфільм», ре- Очолював жюрі режисер Ельдар Ря
Я жисер М. Захаров), «Мерзотник» запов. допомагали йому письменники
Я («Азербайджанфільм». В. Мустафа- Віталій Коротич, Михайло Жванець■| єв), «Злодії в законі» (кіностудія кпй, художник Ілля Глазунов, компо
5 імені М. Горького, ІО. Кара), «Пан зитор Микита Богословський, індійсь
® оформлювач» («Ленфільм», О. Теп- ка кіноактриса Раджпнда, критики
Я цов), «Голка» («Казахфільм», р. Нуг- Макс Тесьє із Франції і Клаус Едср
Щ данов),
«Фонтан»
(«Ленфільм», з ФРН, ну, і звичайно, глядачі. Що
« ІО. Мамій). «Лабіринт» (США, Джім зіпсувало настрій, та й не тільки мені,
5 Хенсон), «Остання імператриця» (Кн- то це відсутність у конкурсній про
Я тай, Чень Цялінь, Сунь Ціпго), «Го- грамі фільмів українських митців.
пройшли турнірного
відбору
Я луба безодня» (Франція, Люк Бес- Не
Ц сон), «Поїзд у Голлівуд» (Польща, «Грішник» і «Дама з папугою» дова
Радослав Пивоварскі), «Готель «Пуш- женківців, а також картина «Бранець
пак» (Індія, Сінгітам), «Вальс на замку Іф», знята майстрами Одесь
Я банановій шкірці» (Угорщина, Петср кої кіностудії разом із французами.
-Я Бачо). У 20 кінотеатрах Одеси під Стрічки були показані поза конкур
сом, думка публіки про них була ви
ц час фестивалю демонструвалася ве» лика кількість позаконкурспнх філь- сокою.
У програмі фестивалю були твор
® мів.
Були і відкриття, і розчарування. чі зустрічі з кінематографістами Мос
Я Фільм молодого ленінградця" Юрія кви, Києва, Ленінграда. Всі вісім
0 Маміна за сценарієм В. Вардунаса днів фестивалю вирували на Дерибам «Фонтан», комедія про біди старого сівській та Приморському бульварі
® будинку і його жильців, справедливо веселі ярмарки, балагани, процесії.
В став володарем головного призу Був проведений фестивальний кон
«Золотий Дюк», порадував тонким курс літературно-художніх журналів,
£ гумором, гострою сатирою та їдким і в результаті опиту громадської
• сарказмом. Фільм же «Злодії в за думки переміг «Огонёк».
Фестиваль стане традиційним. Го
коні» режисера Юрія Кари за мотнЯ вами новел Фазіля Іскандера зали- ловний приз кращому фільмові попу
Я шив гірке відчуття досади і питання: лярного жанру «Золотий Дюк» розі
м за кого ж нас мають кінематографіс- груватиметься раз на два роки.
2 ти? Дивився я в одеському кіпотеВ. РОВЕНЬКОВ.
Я атрі імені Фрунзе, як злочинні дуОдеса—Олександрія.
В
З
•

Д Не тільки юнаків та дів
чат, а всіх,- хто молодий ду
шею, Кіровоградський мі
ськком ЛІ<СМ України та
районні організації товариства любителів книги м. Кі
ровограда запрошують взяти участь у присвяченому
70-річному ювілеєві комсо.
молу політичному конкурсі*
Захід відбудеться 21 жовт
ня в будинку культури іме
ні Компанійця.
Початок
о 16 годині.

лановиті. Групи «Кіно»,
«Аліса», «ДДТ» — ці
каві текстові групи. У
них є сильні лідери:
Костянтин Кінчев, на
приклад, буквально ви
рує енергією, передає
її і слухачам. Але му
зичний рівень багатьох
нових груп трохи не від
повідає рівню їх ліде
рів.
Мало виконавчої
майстерності. Адже ми
говоримо про музику, а
не тільки про тексти. І
Як гітаристів хочу ви- |
У 1978 році
разом з ділити
Валерія
Гаїну
Г
Нисельовирл затіяли ство
Володимира
(«Круїз»),,
рити групу, яка стала б
хлопців
з
грати рок на професій Кузьміна,
ній сцені. Тоді рок-груп
«Майстера» Сергія По
ще було мало, стояла
пова і Андрія Больша
ера В!А. У 1979 році від
кова. Подобається твор
булись перші гастролі
«Землян». Спочатку ми
чість молодої москов
працювали від Кемеров ської групи центру Ста
ської філармонії, пртім
са Наміна «Парк Горь
— від Калуги. І нарешті
Л єн концерт. У 1985 ро кого», яка вже встигла
визначилися
ці у мене
записати диск у Аме
свої думки, погляди, пе
риці. Там підібралися
Володимир
реконання.
**
*
цікаві музиканти.
Кисельов
у «Землянах»

Проте я закінчив
класи музичної школи
по класу скрипки. Через
рік після цього музика
мене все-таки підкори
ла.
Закінчив музичну
школу по класу баяна.
У той час почав займа
тися гітарою. Продовжу
вав ці заняття в армії.
Через рік після армії
поступив у музичне учи
лище при консерваторії
по класу гітари, там же
почав професійно грати
на ній.

творив
у шлягерному
напрямі, а я все життя
виховувася на рок-музиці і завжди хотів грати
рок. Тому наші шляхи
розійшлися, й у 1986 ро
ці був створений
«Со
юз».

КОР.: Чи підтримуєте
ви стосунки з іншими
учасниками
«Землян»,
які зараз грають у різ
них групах?
І. Р.: Наші шляхи біль

ше не перехрещувалися.
Вони грають в інших гру
пах, грають у своєму
визначеному стилі.
КОР.: Як ви ставитеся
до стилю «хеві-метал»!
І. Р.: Я дивлюсь на

«метал» як на молод
шого брата «хард-року».
Сучасний «метал» наба
гато жорсткіший, енергій
ніший,
швидший, між
рок 20-річної давності.
Та принципово своєю
музичною будовою він
мало чим відрізняється
від класики «хард-року»
—
композицій
«Діп
перпл», «Лед Зеппелін».
КОР.: Кого ви можете
назвати своїми вчителя
ми у музичному, світі!
І. Р.: Звичайно, усі ми

навчалися на західних
групах. В свій час це
були Джіммі Пейдж і
Річі Блекмор, Але ми
нає час, усе змінюється,
появляються нові лідери.

І

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
«Молодой колшунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке
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КОР.: Ваші творчі пла
ни?

I. Р.: Сподіваюсь, що
на «Мелодії» вийде на
ша платівка. У листо
паді збираємось записати свій другий диск.
Брали участь у культурній програмі Днів
прав«Комсомольской
дьі» в ЧССР. Недавно ми
повернулися з фестива
лю в Гамбурзі, де непо
гано
показали себе.
Нас
запросили взяти
участь
в
музичному
ярмарку у Франкфур
ті, де будемо виступати
разом з якоюсь англій
ською групою І ВІДОМОЮ
шведською
групою
«Меццо Форте». Також
ми готуємо програму
англійською
мобою.
Практично усі пісні, які
ми виконуємо
зараз,
вже мають
англійські
тексти. Може, з часом
запишемо платівку для
англомовних країн. Ад
же англійською мовою
зараз співають групи зі
Швеції, Німеччини, Япо
нії та інших країн сві
ту. Щоб вийти конкурентноздатними на сві
товий ринок, обов’язкоБО треба знати англійську мову.
Бесіду вів
Д. ТКАЧЕНКО.
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