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ШОЩІМІВДЕШ ОДИН, РЕШЮЦІЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
І
знову
розквітла
площа Кірова червони
ми знаменами, різноко
льоровими . гірляндами,
І знову заполонили її
закличні звуки оркестрів, багатоголосе «Ура!».
Землею крокує свято,
найсвітліше із свят, що
стало переломною по
дією світової
історії',
«Ми можемо гордитися
і ми гордимося тим, —•
писав відразу після пе
ремоги Великого Жовт
ня В. І. Ленін, — що
на вашу долю випало
щастя почати побудову
радянської держави, по
чати тим самим нову
епоху всесвітньої
іс
торії...». Не менше щас
тя, але й не менша від
повідальність випали на.
долю нашого покоління:
розпочати і вести пере
будову суспільства, від
новлювати
ленінську
концепцію соціалізму.
«Комсомольці! Будьте
в перших лавах борців
за революційне онов
лення суспільства!» —
такий транспарант по
бачили ми в колоні де
монстрантів Кіровоград
ського інституту інже
нерів сільськогосподар
ського машинобудуван<
ня. І це — ознака дня,характерний штрих до
глибинних процесів, що
відбуваються в суспіль
стві.
Ми
перестаємо
прикрашати історію, за
гравати з народом, ми
розпочинаємо
велику
роботу.
Врешті - решт, справа
не в лозунгах, їх виста
чало й раніше. Важли
во те, що ми зрозуміли:
для руху вперед потріб
ні дії, потрібні вчинки.
Адже перебудова — не
компетентність і висока
якість праці, це висо
кий рівень професіона
лізму в діяльності ро
бітника і вченого, кол
госпника і діяча куль
тури.
Багато хто з учасни
ків святкової демонст
рації на площі Кірова
зрозумів це, утверджує
перебудову
ударною
працею. Гарячими оп
лесками зустріли учас
ники свята повідомлен
ня про успішне завер
шення
соціалістичного
змагання під
девізом
«Завдання чотирьох ро
ків п’ятирічки —
до
XIX
конференції
КПРС». Одним з його
ініціаторів і перемож
ців
стала
наскрізна
комплексна бригада ме*
ханоскладального цеху
№ 2 виробничого об’єд
нання по сівалках «Чер
вона зірка», яку очолює
комуніст, Герой Соціа
лістичної Прані О. О.
Кошурко.
З відмінним настроєм
зустріли свято і трудів
ники Кіровоградського
виробничого
швейного
(Закінчення
стор.)

на

2-й

«Молодий комунар»

12 листопада 1988 року

РЕВОЛЮЦІЇ - СІМДЕСЯТ ОДИН,
РЕВОЛЮЦІЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
БЛІЦ
КОНКУРС

«мк»
Підбито підсумки про
веденого
редакцією па
честь 70-річчя
ВЛКСМ
бліц-конкурсу по розв’я
занню шахових задач та
етюдів. Читачам було за
пропоновано порівняно в
короткі строки розв’язати
дві двохходівки, дві трьохходівки, один етюд і знай
ти продовження ефектної
композиції за білих, піс
ля якої вони святкували
перемогу. Конкурс викли
кав жвавий інтерес у чи
тачів газети, про шо свід
чать багато листів від
любителів шахів із розв’я
занням
запропонованих
завдань.
Переможцями конкурсу
стали кїровоградці В. Коломієць І В. ЦивІльов,
котрі першими надіслали
правильні рішення
всіх
задач і набрали по 25
очок. Вони будуть наго
роджені грамотами «Мо
лодого комунара» та цін
ними подарунками.
По 8 очок
набрали.
1. Лисенко та І. Ханарін
Із Кіровограда (справи
лись Із завданнями №№ І,
2, 4). 6 очок у нашого
читача із Великих Троянів
Ульяновського
району
(на жаль, прізвища свого
він не назвав).

0

І

Наводимо відповіді на
конкурсні завдання:
ЗАВДАННЯ № 1 (2 очка).
1. 0-0! Якщо 1... ІіЗ.
то 2. Ф14х
якщо 1... КрЬЗ, то 2.
ЇЗх
ЗАВДАННЯ № 2 (2 очка).
1. ФП61 Якщо 1... cd, то
2. Тсіх
якщо 1... сб, то 2. ФЬ8х
якщо І... Ь5, то 2. Фабх
ЗАВДАННЯ № 3 (4 очка)
І. Таб! Якщо 1... Т:а6,
то 2. Кб [4 Тцб 3. К:цбх
якщо 1... ТІ18. то 2. К(Н4 і
мат наступним ходом.
ЗАВДАННЯ № 4 (4 очка)
1. ФИЗ? Якщо 1... Кр&5.
то 2 ФІЗ Кряб 3. Фц4х
якщо І... Крц5, то 2. ФїЗ
КрІі4. то 3. СГбх
ЗАВДАННЯ Ка 5 (6 очок)
І. Крд7! Деякі читачі
прислали 1. Себ, але після
І... Се8 виграшу в білих
немає,
1... С£б 2. К:е5 бе З
Крїб е4 4. дб еЗ 5. СЬ5 Се8
б. С:е8-Ц КрЬб 7. 67
Якщо 7... СЬ5, то 8. е2
С:е2 пат. 7... е2 8. Н8—К
якщо 868—Ф, то еі—Ф
і виграшу немає,
8. ...еі—К (див. діаграму)
Якщо 8... еі—Ф. то 9.
КЇ7+ КрЬ5 10. Ке5 +
КрЬ4 11. КЇЗ-Р І білі ви
грають.
9. Кеб і далі 10. Ке7 та
11 Кц8Х
ЗАВДАННЯ № 6 (7 очок)
Партію між радянськи
ми гросмейстерами Г. Каспаровим та С. Палатпиком визнано однією з кра
щих в 26-му томі «Шахового інформа*гора».
26. C:f5H
T:f5
27. T:f5
ef
28. К65
Фс8
29. ФІ17
Kpf8
ЗО. Ф.Ч5
Kpd8
Зі ФЬ7
Kpf8

(Закінчення,
Поч.
на 1-й стор.).
його
об’єднання. 119
трудівниць вже вноралися із завданням трьох
п’ятирічки.
А
років
швачка п’ятого цеху гопідприємства,
ловного
депутат обласної Ради
депутатів
народних
Ольга Василівна і іцсіг
ко, ініціатор багатьох
добрих починань, працюе в рахунок наступ
ної. п’ятирічки.
Було про шо доповіс
Великою
ти у день
колективу
Жовтня
і
панчішної
фабрики,
Працює він у нових
економічних умовах —
на госпрозрахунку, зав
дання но поставках з
урахуванням договірних
зобов'язань виконав на
100 процентів. Додат
ково до плану спожива
чам відправлено товарів
широкого вжитку на 300
тисяч карбованців. Пе
реможцями змагання на

честь свята Жовтня в ко
лективі стали в'язальни
ця, делегат XXVII з’їзду
Компартії України Л. В.
Білан і швачка - мото
ристка Н. А. Потравна.
За
високі
показники
(обидві трудівниці ви
конали план трьох ро
ків п’ятирічки до від
криття XIX Всесоюзної
партконференції)
їм
присвоєно звання «Від
мінник якості».
З гордістю пройшли
перед святковими трибу
нами трудівники заво
дів «Гідроснла», чаву
ноливарного,
Кірово
градського заводу радіовпробів, кращі пред
ставники інших трудо
вих колективів. У них
були і все ще залиша
ються проблеми, невіїрішені питання. Але є й
відчутні зрушення
на
краще, бажання труди
тися творчо, брати па
прогресивні
озброєння
методи організації та

оплатн праці. Знаменно,
шо серед демонстран
тів — представники чис
ленних КОМСЗМ ) ІЬ(ЬК >
м ол од і ж ІIII х г. оде К ТИР. і в
міста. Це вони були се*
ред заспівувачів трудо
вого суперництва по гід
ній зустрічі XIX партконфореиції, 70-річного
ювілею
Ленінського
комсомолу. Це вони ни
ні очолюють комсомоль
ців у їхньому прагнен
ні зробити гідний вне
сок у справу соціальноекономічного
приско
рення нашої економіки.
щось
Певно,
було
символічне у тому, що
слідом за головною колоною на площу ступила юнь. Спочатку —•
обласного
школярі
центру, за ними — сту
денти, учні технікумів і
професійно - технічних
і
училищ.
Сьогодні
особливо завтра успіх
доведетьперебудови
ся вирішувати їм. Зна-кількома
йомимося з
учасниками демонстракрасиві,
ції.
Молоді,
на
прохорозпашілі
лодному осінньому віт
рі, вони охоче діляться
своїми враженнями від
сьогоднішнього свята.
Ольга
ЛЕВЧЕНКО,
учениця дев’ятого класу
міської середньої шко
ли № 25:
— З радістю вийшла
на демонстрацію. Ма
буть. оце вперше в жит
ті тут, в колоні, відчу
ла свою особнсту поичетність до великих !
значних справ, гранді
озних перетворень, що
відбуваються в країні.

Нам, старшокласникам,
нині непросто, це так.
Адже реформа школи
робить
тільки - тільки
перші кроки. Але ми віримо в її доцільність,
готуємо себе до самос
тійного життя.
Юлія РЕЗНИЧЕНКО,
учениця
Кіровоградсь
кого медичного учили
ща імені О. Є. Мухіна:
—
Нам,
молодим,
важливо пам’ятати сло
ва
М. С. Горбачова,
з
сказані на зустрічі
, ,
молоддю Москви » Під
москов'я: «Треба
все
зробити, щоб перебудо
ва не опинилася в ста
новищі того локомоти
ва. у якого вистачило
пару лише на гудок. Ми
вже дали сигнал, про
звучав гудок, треба ру
хатися, як би не було
важко і складно...» Га
даю, тут важко щось
додати: справді, треба
рухатися, старатися, до
лати всілякі труднощі Л
перепони. Як майбут
ній медпрацівник, знаю,
що невирішених проб-

лем у справі охорони
здоров’я немало. Вірю,
що всі вони будуть ви
рішені успішно.
плоAlaйорять над
щею Кірова знамена. У
колонах
демонстрантів
працівники сфери об
слуговування,
охорони
здоров’я,
культпраців
ники,
фізкультурники.
Пломеніють
кумачево
панно
із
закликами
«Слава Великому Жовт
ню’», «Рішення XXVII
з’їзду КПРС — в жит
тя!», «Жовтень, мир, пе
ребудова!».
У дні
святкування
71-ої річниці Великого
Жовтня в Кіровограді і
райцентрах області, ін
ших населених пунктах
відбувалися масові на
родні гуляння, виступи
учасників
художньої
самодіяльності, спортив
ні старти, виставки і те
матичні вечори.
Репортаж вели
В. ПОЛІЩУК,
В. СЕКЕРКО {фото).

•><

2.40, І ЧИТАЄМО ПРО • • •
— Хто бажає зайняти
ся передплатою газет на
наступний рік?
Не думаю, що таке пи
тання зустрічає у відпо
відь «ліс рук» — справа
то досить морочлива, хо
ча б тому, шо матеріаль
но відповідальна.
— Я викликалася сама. — сказала Віта Макспньова із 7-Б класу
другої Помічнямської де
сятирічки. — ІЦо з гро
шима заплутаюся, не бо
ялася — з математики
п’ятірка все-таки.
Клас уже передплату
закінчив. Із 22 чоловік

17 одержуватимуть з но
вого року «Молодий ко
мунар». Та й решта чи
татимуть обласну моло
діжну. бо її передплачу
ють брати, сестри.
— Вітб, а ще якісь ви
дання цікавлять твоїх
товаришів?
— Звичайно. Політінформації ми проводимо
за матеріалами «Аргу
ментов и фактов», бага
то читають журнали «Ро
весник», «Семья и шко
ла». особливо листи чи
тачів, де пишеться про
те, як до учнів ставлять
ся в ШКОЛІ.

Із недавно прочитано
го в пресі
семикласни
кам запам’ятався «Випа
док
у
спецвагоні»
з
«Комсомольской правды».
Нагадаю: у статті йшло
ся про солдата, котрий
після систематичних не
стерпних
знущань «то
варишів» по службі по
стріляв своїх мучителів.
«Ми вважаємо, що його
слід
засудити
умовно,
адже він захищав свою
людську гідність».
Читають школярі у пе
ріодиці І статті про нар
команію. «У нас у школі
нарноманів
нема,
—
стверджує Віта, — а в міс
ті, чула. є. Хлопці прихо
дять Із армії, вживають
таблетки.»

Бачу, дарма наша пре
са трохи охолола до цьо
го питання. Ясно, прий
шли свіжі проблеми, але
потяг частини молоді до
«хімічного кайфу» зали
шається...

А що ж хочуть поба
чити наші майбутні чита
чі на сторінках «Моло
дого комунара?»
Віта відповідає не "за
мислюючись. Звідси зро
зуміло, що це для її од
нолітків тема номер один:
— Побільше пишіть
про стосунки між учня
ми та вчителями, про
взаємини між самими
учнями.
Далі дівчина називає
теми, що цікавлять усіх
молодих: — Про любов,

розповіді про рок-групи,
молодіжні пісні.
і раптом
нетипово:
«Вірші про воїнів-афганЦіз». Пісні про Афганіс
тан, розповіді про воїнівінтернаціоналістів постійно знаходили зацікавле
ного читача, а от поезія
У нас ішла здебільшого
на інші теми. Тому звер
таємося до наших поетів*,
друзі,
читачі
ченають
ваших віршів про Афга
ністан.
Знаємо, вам не
треба писати їх «на за
мовлення»,
вони у вас
уже є, залишається лише
зважитися принести
чи
прислати їх у реданцію...

А ми заносимо поба
жання Віти Максиньової
та її друзів у плани газети-89.
Наш кор.
Добровеличківський
район.

ПРЕМІЯ — У ФОНД ПАМ'ЯТНИКА
Ще понад 14 тисяч карбованців надійшло з часу нашого останнього по*
відомлення(«МК» за 17 вересня) на рахунок № 001700504 обласного уп
равління житлосоцбанку від жителів нашої області та Кіровограда. На
сьогодні загальна сума складає 37 тисяч 500 карбованців. Кошти надхо
дили і надходять від учнів, студентів, робітників. Наприклад, виробниче
об'єднання по сівалках «Червона зірка» перерахувало у фонд споруджен
ня пам’ятника 3 тисячі карбованців, ВО «Друкмаш» — 2700 карбован
ців. Надходять кошти і від немолодих людей. Понад 200 карбованців
перерахували пенсіонери з вулиці Вербової у Вільшанці.
20 жовтня наш тижневик називав лауреатів обласної комсомольської
премії імені Ю. Яновського. З Ініціативи місьного молодіжного клубу
«Олімпія», цьогорічного лауреата, усі, йому була присуджена премія
ви
рішили перерахувати її на рахунок Ма 001700504. Це — зразковий дитячий
хореографічний ансамбль «В гостях у назки» СШ № 10 підліткового клубу
профкому Кіровоградського чавуноливарного заводу, жіночий народний ВІА
«Гарний настрій» СПТУ-14 з Кіровограда, дитячий ансамбль «Ятранчик»
кіровоградського заводу «Гідросила» та фотокореспондент «Молодого ко
мунара» Василь Гриб.

32. ТаЗ!
Тс8
33. Tf3
К [б
34. ИЗ!
ФК6
35. T:f6
С:Г6
36. Кеб
Кре8
37. К:(6 і білі виграють,
Насамкінець
хочеться

відзначити
надзвичайну
складність шахових задач.
Тим почеснішою можуть
вважати свою перемогу в
конкурсі В. ЦивІльов та
В. Коломієць. Дякуємо їм,
а також всім іншим лю-

бителям шахів за участь
в конкурсі.
До нових зустрічей!
Г. РЕЗНИКОВ,
головний
суддя
бліц-конкурсу,
кан
дидат у майстри спор
ту.

Сьогодні і завтра на Завадівській трасі прозодяться республіканські змагання з велокросу на
приз газети «Молодий комунар». Переможець зма
гань оголошується чемпіоном УРСР.
У змаганнях беруть участь також найснльніші ве
лосипедисти Молдавії.

ПЕРЕМІГ В. ЛЯШЕНКО
Минулої неділі у спортклубі «Дебют» обласного центру проводився бліц-турнір з шахів«
ппо]ЯГ0М <?вох 3 половиною годин точилася наЛ
боротьба за право вибороти призи,
встановлені редакцією газети «Молодий комупий\ г перших турів лідерство захопив молоЛтп?и^ТНЯК 3 чавУноливарного заводу Василь
•
Є К°’ ЯКІ?й> х°ча й поступився у двох пар*»
пе
иТ” унічню- в ІНШ!ІХ дванадцята
• найменших шансів суперникам. Киуч-ісйикіп '!І,Т0.й Факі\ шо Василь з-поміж інших
° ТУРН1РУ вирізнявся спокійною, впевнеГрою- ' заслужено переміг.
гР
амоти призерам
звуна;лст£™и5 аг
аредантора
газетибліц-туоніоу
<'МО"ОДИ^УКО^.
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ДСІННІЙ день огор** тали сутінки. Сон
це, червоне - червоне,
ховаючись
за
гори
зонт, обіцяло і наступ
ного дня свій
«про

пуски «Комсомольського
прожектора»?
Та бешкетники (інакше
й не назвеш), так і не
з’явилися. Даремно мер
зли двоє чергових. До

• МАЙЖЕ
Є
о
ф
о
о
о
©
о
О
о
Q
Q

гноз» — вітер.
— Холодно? — Недо
речно, аби якось завес
ти розмову
звернувся
Василь Гречаний,
капі
тан міліції, до своєї на
парниці по чергуванню
Людмили Стецько, сек
ретаря
— завідуючої
відділом учнівської мо
лоді Ульяновського рай
кому комсомолу.
Дівчина тільки посміх
нулася. Вони, двоє членів
районного штабу «Ком
сомольського прожекто
ра»,
стерегли
сеоє
дітище:
черговий
ви
пуск «КП». Ходили біля
стенду, який встановле
но в самому центрі мі
ста.
Того дня Людмила з
Василем проходжували
ся не заради розваги.
Завдання в них було, як
у детективі: тихенько,
не муляючи очі перехо
жим, а тим більше тим,
хто змусив до цього чер
гування, побачити: хто ж
знімає раз за разом ви
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дому вони повернулися,
коли в ульяновських бу
динках вже не СВІТИЛОСЯ.
Райцентр спав.
Наступного дня в рай
комі комсомолу жарту
вали: «Як пройшло чер
гування? Нікого не спій
мали?» — і сміх,
сміх.
Дружній, веселий.
'
Людмилі Стецько бу
ло не до жартів. Навіть
тепер, коли
згадують
отой випадок, вона ста
рається перевести роз
мову на інше. Спочатку
думалося:
не спіймали
розбишак, яких хотіли
зловити на гарячому, от
і сумує з цього приводу
секретар — завідуюча.
Проте
після
тривалої
розмови з Людмилою
зрозумів: справа зовсім
в іншому.
— Ми, будучи на тому
горезвісному чергуван
ні,
—
розповідала
Л. Стецько, — не прагну
ли вхопити за руку тих,
хто зривав випуски «КП»
і завести їх у міліцію, а

там вже «розбиратися».
Вистачило б, я так ду
маю, і розмови на місці.
Здогадатися, хто зривав
«КП» неважко — ті хлоп
ці розмальовані на бо
йовій стіннівці. Нам хо
тілося не в кабінеті, а
біля стенду, хай то вже
буде й ніч, ще раз пого
ворити з правопорушни
ками.
— От вам і детективна
історія, — це вже гово
рить Володимир Халяв-

ков — електрозварник
цукрорадгоспу, В. Ага
фонов — працівник пе
ресувної
механізованої
дільниці, учні СПТУ-11
М. Бондарук та В. Мазуренко.
— Нема ніякого сум
ніву, що саме хтось з
них і шматував «Комсо
мольський прожектор»,
— запевняв Олександр
Кучер, інструктор рай
кому комсомолу.
Що ж, «Комсомольск

ДЕТЕКТИВНІ
на, перший секретар Уль
яновського райкому ком
сомолу. — Одні посмі
хаються над цим випад
ком, інші сумують, що
не вдалося вирішити го
ловного — розтлумачи
ти правопорушникам не
в кабінетній тиші, а на
вітряній погоді нікчем
ність їхніх вчинків.
В ульяновців не нови
на, коли випуски «Ком
сомольського прожекто
ра»
доводиться пере
мальовувати.
Так
як
отой, де
розмалювали
хлопців, котрі через бал
кон пробували забрати
ся пізньої години в діво
чий гуртожиток. Бажаю
чими погомоніти з дів
чатами виявилися В. Пінь-

Працівників Кіровоградського ре/лонтномеханічного заводу імені Таратути цими
знімками не здивуєш. Картину безгоспо
дарності вони бачать у себе на підприєм
стві щодня. Тут — купи металобрухту, різ
ний хлам, відходи виробництва.
Сьогодні ми публікуємо знімки, які були

кий прожектор» в Ульяновці, як кажуть, на ви
соті. Тут випускають їх
щомісяця, рейди прово
дять
на підприємствах,
в організаціях.
Світло «прожекторис
тів» нещадно сліпить і
розкрадачів, таких, на
приклад, як Микола Карниченко, котрий, працю
ючи в районній електро
мережі,
«заготовляв»
особисто для себе кор
ми.
До п’яниць теж «особ
ливе» ставлення. Навіть
постійні рубрики впро
ваджено
в стіннівках:
«Вольному — воля, п’я
ному — рай», «У запар
кованому колі». В гостях
у цієї рубрики побували

нещодавно В. Корчевний,
В. Шестериченко. Діста
лося й за самогоноварін
ня А. Касьяненко, Н, Зарубінському.
Десятки випусків «Ком
сомольського прожекто
ра» показали мені в
Ульяновському райкомі
комсомолу.
Якщо від
верто, дивлячись на роз
мальованих п’яниць, хулі
ганів, злодіїв, аж засум
нівався: невже
стільки
неподобств у районі?
Слово Володимиру Ха
лявці.
— Справді, порушників
у нас багато. Проте я не
сказав би, що коли ми
всі порушення висвітлю
ємо з «КП», то не веде
ться робота по їх попе
редженню. Сам факт, що
жодне з них не залиша

ки у випусках «КП», а й
постійно
стежать,
яка

робота ведеться комсо
мольськими
організа
ціями з правопорушни
ками.
Скажімо, з хлопцями,
що вчаться в СПТУ-11,
котрі хотіли пробратися

до дівчат через балкон
гуртожитку,
неоднора
зово зустрічався секре

тар комітету комсомолу
цього училища Олег Смі
лянець. Він же — і член
штабу
«КП» райкому
комсомолу.
...Йдучи від
райкому
комсомолу до автостан
ції, зупинився біля стен

ІСТОРІЇ
ється непоміченим, СВІД
ЧИТЬ, що ми знаємо з
ким і
чим
конкретно
маємо боротися. Було б
обманом, якби ми лише
«за графіком» малюва
ли «КП», мовляв, дивіть
ся, мало в нас стіннівок,
значить, нема чого кри
тикувати...
Доречно сказати, що
ульяновські «прожекто

ду з «Комсомольським
прожектором». Біля ото
го, який тричі малювався
і есе його зривали. По
думалось: напевне, доб
ряче допікають ці стін

нівки правопорушникам,
коли ті спеціально вичі
кують ночі,
щоб
їх
шматувати.

Ю. ВОЛИНЕЦЬ
м. Ульяновка.

вміщені в одному з випусків «Комсомоль
ського прожектора» заводу. Є над чим за
думатися керівникам підприємства, котрі
на словах ратують за високу культуру ви
робництва, а на ділі..
Фото О. Кагановича.
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часом, не Бабана?»
QG

ристи» не лише висвіт
люють побачені недолі

Обійшовши довге приміщення ре
монтної майстерні цукрозаводу, Міг
• хайла так і не знайшла.
— Вам, часом, не Бабана? — ви
зирнуло з-за
верстата
смагляве
юнацьке обличчя. — Так тут він буває рідко, а зараз, напевне, у про• дуктовому цеху щось «латає».
У спецівці електрозварника Михайло видався старшим, як на свої
роки, і аж надто серйозним. Поки
w не закінчив роботу біля цеп три фуА ги — голови не підняв. І тільки пісwF ля того, як зняв захисний щиток, в
привітній посмішці з-під пшеничної
чуприни на молодому, можна сказати, ще зовсім юному обличчі, заго
їв рілнея іскорки веселих очей.
Не помилюся, коли скажу,
що
• іля Бабана завод став другою до
мівкою. Вперше переступив поріг
• прохідної, коли йому ледь виповни
лося шістнадцять. Після навчання в
• Капітаиівському СПТУ-10
за на
правленням прийшов працювати сю-

ди вже кваліфікованим робітником
з посвідченням електрозварника.
Прижився в майстерні. У трудо
вому колективі став комсомольцем і
там же виріс до члена партії. Два
роки тому головний механік заводу
Віктор Фрапцович Заєць так і ска
зав Михайлу:
— Пиши заяву, хлопче, про вступ
у кандидати, не бійся. Покластися
на тебе можна. Якщо важко буде
— допоможемо. А ось і моя реко
мендація, — подав хлопцеві аркуш
паперу,
Таким було і рішення інженера з
техніки безпеки Григорія Пантелейовича Прудченка. Пого підтримали
всі комуністи підприємства. А через
рік, коли весь колектив майстерні
вітав молодого робітника з вступом
у члени КПРС, турбот побільшало:
одержав партійне доручення — агі
татор.
Виступає агітатор не лише в майс
терні, своїй бригаді електрозварників.

де колектив вважається одним знайстабільніших на підприємстві, і де
кожен забезпечений роботою, має
для її якісного виконання всі умо
ви, а й серед робітників інших під
розділів заводу.
— Говорячи своїм слухачам про
необхідність працювати по-новому,
використовую факти з життя
ко
лективу, наводжу цифри з наданих
агітаторам матеріалів так званого
інформаційно - довідкового центру
при парткомі, — розповідає Михай
ло Бабан. — Доброю підмогою є
також вирізки з газет і журналів.
Значного поширення на підприєм
стві набуло гасло: «Кожній робо
чій годині —
найвищу віддачу».
Підтримавши його, ми почали ви
вчати стан справ і побачили: є чи
малий резерв підвищення продук
тивності праці за рахунок зміцнен
ня дисципліни і порядку нв- кожне
му робочому місці. Приклад удар
нбї прані, наприклад V нашій май

стерні показують члени
бригади
електрозварників, яку очолює Олек
сандр Веселов — молодий комуніст
Олександр Тарасюк, Микола Пажар,
Микола Котляр. Я спираюся на їх
допомогу. Праця передовиків, сум
лінних виробничників дає мені ба
гато позитивних прикладів, які ви
користовую в агітаційній діяльності
На підприємстві вже стало тради
цією при підбитті підсумків соціа
лістичного змагання
враховувати
стан трудової дисципліни,
якості
продукції.
Як покарати порушника чи брако
роба, робітники вирішують на збо
рах. Це буває набагато дійовішим
за адміністративне стягнення, ого
лошене в наказі.
Про Михайла Бабана можна пи
сати багато. Здавалося б: звичайна
собі людина, робітник.
Можливо,
дехто й скаже:
таких
багато...
Справді, працьовитих і добросовіс
них людей у нас багато. До них на
лежить і Михайло. Агітатор цукро
вого заводу.
О. ДОЛЯ
м. Новомиріород
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О ИПАДКОВО на тро® лейбусній зупинці я
став свідком такої роз
мови:
— Доведеться тобі,
друже, ще раз іти на ті
комсомольські збори.
— Не. підуі Раз уже
був. Не зуміли провес
ти, хай як собі хочуть,
Мені час дорогий...
— Дивись, ще, чого
доброго, виженуть.
— Кого, мене? — пе
репитав юнак. — Так у
нас на заводі
є такі
члени ВЛКСМ, що рока
ми і на збори не
хо
дять, і членські внески
не сплачують. I нічого.,
З того ж діалогу я ді
знався, що ці хлопці,
чи бодай отой із них,
котрий «захищався» —
з ремонтно - механіч
ного заводу імені Таратути.
Справді,
19 жовтня
на цьому підприємстві
вже вкотре бігали ком
сорги первинних, спові
щаючи
своїм товари
шам про «обов’язкову
явку». Хоча оголошен
ня були вивішені зазда
легідь, На вказану годину із
170
членів
ВЛКСМ прийшло десь
з десяток... Збори, зви
чайно, перенесли.
на
Через
тиждень
збори з’явилося трохи
більше 80 спілчан. Точ
но ніхто й не може ска
зати: скільки? Одні від
прошувалися і виходи
ли, інші просто-напрос
то при голосуванні дрі
мали. їх, як і водиться
в таких випадках, впи
сали в графу «утрима
лися». Це зроблено бу
ло теж не відразу, а
ще через тиждень. Ко
ли відбувалися збори
втретє. Спеціально для
тих, хто відпросився з
перших
і
не
брав
участь у голосуванні, на
других, і для тих, хто
не працював.
Статут у даному ви
падку не порушувався.
Спілчан було
більше
половини... якщо брати
кількість прибулих на
другі і треті збори.
Невідвідуванням спіл
чанами комсомольських
зборів сьогодні, буде
мо відвертими,
нікого
не здивуєш. Не йдуть.
Чому? Невже нема про
що поговорити?
Без
перебільшення
можна твердити,
що
заводчани в минулі ро
ки справді собі стояли
біля верстатів, заробля
ючи на хліб. Постоюва
ли, ще раз наголосиаао на цьому,
бо ніхто
особливо не думав про
передові,
прогресивні
форми і методи органі
зації праці. Гроші ж от
римували, бо деожава

щедро
компенсувала
«стояння».
Ось з такою недав
ньою спадщиною і пе
реступила
комсомоль
ська організація завод
чан межу: минуле —
теперішнє. З думками,
які панували п’ять, де
сять,
п’ятнадцять ро
ків тому тут не прагну
ли швидко розлучатися.
Такими вони й «дістали
ся» Ярославу Мартинюку, секретареві комітету
комсомолу.
За днями проходили
місяці, дивись, он і рік
минув
секретарюван
ня
Ярослава. Що він
робив, я не бачив, про
це, напевно, і повинні
були говорити на звіт
но - виборних
комсо
мольських зборах його
товариші по Спілці.
Звинувачення,
що
комсомольської роботи
зовсім не видно, Яро
слав спростовував кон
кретними фразами, за
якими стояли не менш
конкретні справи:
— Чому ж ми не пра
цюємо? —
з іронією
перепитував
секретар.
— Он організували ат
летичну секцію, хлоп
ці мотоспортом займа
ються. Самі, щоб по
їхати на Азовське мо
ре, заробляли для цьо
го гроші на суботнику
й недільнику.
комсомолу
Комітет
обирали бурхливо: де
обговорювали
тально
мали
кадидатури, які
туди увійти. Голосували.
Забігаючи
наперед,
скажемо, що голосува
ло
менше
половини
присутніх. Решта навіть
не спромоглася підняти
руки. Значить, сорока
чоловікам, які тихенько
відсиджувалися,
все,
про що йшла мова на
зборах,
було
байду
жим? Не будемо роби
ти передчасних висновків, але, мабуть, саме
так і було.
Пізніше, вже
коли
новообрані члени комітету комсомолу вибирали собі ватажка, тра
пився такий випадок.
Секретар
парткому
Володимир Іванович Ко
зуль відійшов убік
і
щось радився з члена
ми партійного коміте
ту. Потім запропонував
кандидатуру
Людмили
Одорожної, мовляв, ця
дівчина краще справля
тиметься з обов’язками
секретаря
комсомоль
ської
організації, ніж
Ярослав Мартинюк. При
цьому В. І. Козуль вка
зав ще раз на недоліки
Ярослава.
Однак комітет комсо
молу
одноголосно ще
на один звітний період

обрав Я. Мартинюка сво
їм ватажком. Кожен з
тих, хто голосував за
нього, обіцяв допомог
ти «ліквідувати недо
ліки».
Оте обридле слово
сполучення «ліквідува
ти недоліки» і таїть у
собі комплекс болючих
якими і
питань, над
мав працювати комітет.
Я пробував переговс- .
рити з хлопцем, який
не бажає бути в Спілці.
— Нема нам про що
розмовляти, — відмах
нувся Сергій Махно.
— Чому ж нема, —
спробував я хоч щось
витягнути з хлопця, аби
ж побачити,
чим він
живе.
— Я не бажаю зовсім
говорити про
комсо
мол. Не хочу...
— Ось ще один такий, — знайомить мене
Ярослав з
слюсаремінструментальником Вікторем
Ткачовим.
—
— Цей теж не хоче бу
ти в комсомолі.
— Е, ні,
Ярославе,
— обурився Віктор, я
від комсомолу не від
мовляюся.
Відмовляю
ся від іншого — по де
кілька разів ходити на
збори, від яких немає
користі.
Запитую Віктора, а чи
справді в нього нема
можливості
в
віри
Спілки, коли він хоч і
висловився за перебування в ній, але без ві
ри в її справи.
— Звідки ж та віра?
сумовито*
— запитує
Пробували ми створи
ти в себе на ремонтноінструментальній
діль
ниці комплексну ком
сомольсько - молодіж
ну бригаду. Начальст
во не дозволило. Навіть
ще й таке було, коли
нам говорили, що наш
колектив повинен очо
лити комуніст. А чому
не комсомолець — зна
ючий, роботящий? Не
бачу в цьому різниці.
Та це — дрібниці, —
продовжує розповідати
Віктор. — Нам же не
дозволили
працювати
комплексно, на
один
наряд. Відмовки, звичайно, знайшлися «аргументозані». Проте ми
й самі знаємо причину.
Наша
комсомольськомолодіжна
бригада
змусила б усі допоміж
ні
служби працювати
ритмічно. А то сьогод
ні є робота, завтра —
нема...
Завершуючи
свою
розповідь Віктор Ткачов сказав:
— Віра втрачена, бо
нам, молодим, теж не
вірять... Якби комсомол
був непотрібним, я б

внески не сплачував.
Думку про беззубість
комсомольського акти
ву довелося почути від
багатьох.
У чому ж причина?
Коли вдруге зайшов
до Ярослава
------ Мартинюка,
.
він складав план роооти.
йо
плани
За ті
.. _
____ .роботи
"
му не раз і не два «влі
секретаря
тало»
від
парткому, який і собі
хоче мати їх копії, Надля
певне, не тільки
того, щоб
товстішою
була папка, в якій збе
рігаються різні поле*
ження, документи
про
комсомол.
Ще на столі побачив
надіслані з медвитве«тривожний
резника
сигнал»:
Нашого
водія
Дмитра Чебанова лихий
попутав, От і дали йому догану із занесенням до облікової картки...
Випадки такі трапля
ються, напевне, через
оту ж слабинку у вихов
ній роботі. Бо хіба ж
це виховання, коли ви
ключають із Спілки «за
втрату зв’язку з комсо
молом» так часто, як
тут? Ірина Качимасова,
ТимофеєнОлександр
ко, Ірина Лавриненко
«заслужили» саме таке
формулювання в прото
колі.
Перераховувати пріз
вища можна довго.
Повернемося до зборів, які довелося збирати втретє.
На них були присутніми аж... одинадцять
юнаків та дівчат. І то
здебільшого ті, хто був
на попередніх, але
з
якихось причин не до
сидів до їх завершення.
— Чи ж варто прово
дити такі збори? — пе
репитав Валерій Мани
шок, перший секретар
Кіровського
райкому
комсомолу.
— Більше нас не збе
реш, — чулося із залу.
Зрештою, після того,
як довгенько спереча
лися, вирішили, що «все
буде не всупереч Ста
туту», люди ж трудять
ся у дві зміни, от у дві
зміни й проводити, Як
раз і набралося чоловік
на двоє більше від мі
німуму, тож варто поспішити, бо, чого доброго, на четвертий раз
і цих не збереш.
Власне, то були не
збори, а діалог між Валерієм
Малишком
I
присутніми комсомоль
цями.
Перший секретар до
водив, що не можна
робити, як хтось про
понував:
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— Тих, хто не прии- мовляв, похід у музей,
відпочинку,
шли на збори, дазайте вечори
З
ветеранами
виключати. Давайте, да зустріч
в
праці
гуртожитку,
вайте
голосувати,
—
зустріч з
учасниками
дер догори руку один
Великої Вітчизняної, що
із спілчан.
Усі відчували, як від визволяли місто — хіба
це не виховна робота?
далилися вони зід ком
Однак
Володимир Іва
як
зубожіли,
сомолу,
новим Козуль розчаро»
що
врятувало
Єдине,
ваний у Ярославові.
ЦІ горе - збори, так це
Ну а що виховна ро
виступ В. Малишка:
бота і надалі перебуває
— Залучіть до занять
в занепаді, тут знають
в атлетичній секції всіх
всі. Знають і ті, хто був
бажаючих,
завершіть
чи є комсоргами цехів,
роботу над створенням
дільниць. Саме
~
їм, як,
кафе, організуйте вечо
Маргариті
ри відпочинку з гурто наприклад,
французан, слід було б
житку, запрошуйте сі
допомогти
секретареві
мейних --- ДЛЯ них теж
комітету. У неї ж знакоцікаво в гурт«...
ДАТЬСЯ
різноманітні
Хіба все
запропоно
причини,
аби лише не
ване Валерієм і перелі
чиш? Шкода лише буде, братися за комсомоль
якщо воно так і зали ську роботу. Маргари
з
шиться
запропонова та комсорг одного
цехів, але потрібної ак
ним. Бо його хоч і слуне проявляє.
було, тивності
хали, та видно
На збори (хоч і треті)
що без інтересу.
не прийшла.
Біля мене сидів Іван
Не прийшла на збори
Іванович Буданцев, чепоки звільниться і Тамара Шульженко,
кав,
маляр, котра саме на
щоб провести зазал,
няття з агітбригадою, той час спішила до лі
якою керує, Не витер- каря.
Не прийшов і
вже
пів чоловік таких збозгаданий Сергій Махно,
рів:
який, як жартували його
— Як мені соромно!
п’ять років товариші, більше двох
Двадцять
років
не
сплачував
прийшов
у
тому
я
внески, а його, вже неміськком комсомолу і
просив, щоб мені про комсомольия, і доте
пер «запрошують» на
довжили перебування в
Навіщо:
для
було збори.
Спілці.
Шкода
розлучатися з комсо- кількості?
...Валерій Гамазан, то
тепер?
молом. А що
Пропонуєте масово ви кар, стверджує, що в
ключати. Йдіть до лю безавторитетності ком
дей,
цікавтеся
їхнім сомолу винні керівники
життям,
допомагайте заводу, а секретар ко
мітету спілчан все не в
їм...
Ярослав
Мартинюк силі зробити.
Балакірєв,
працює. Було б помил
...Юрій
складальник,
кою стверджувати, що слюсар
що комсо*
він все запустив, нічого впевнений,
не робить. Робить.
І
мол може все: йому не
чимало, Однак секре- раз доводилося шука
тар
парткому
В. І. ти справедливості з йо
Козуль
вважає,
що го допомогою. І знахо*
цього
замало.
Двоє див.
секретарів не завжди
Ю. ЯРОВИЙ,
знаходять спільну моспецкор
«Молодо
ву. Ярослав гарячкує,
го комунара».
КОМЕНТАР
ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ КІРОВСЬ«
КОГО РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ
Валерія МА
ЛИШКА:

— На збори йдуть тоді, коли є що сказати,
обговорити зроблене.
Ярослав зумів організуй
вати атлетичну секцію, захопив хлопців мотоспортом, старається з проведенням
вечорів
відпочинку. Робота ведетьсяі — а її не бачать
спілчани на заводі. Дивна, на перший погляд,
ситуація. Хоча...
Напевне, варто щось проводити, організовува
ти для всіх. Пропагувати свою роботу іі залуча
ти до неї якнайбільше спілчан. Отоді й не буде
байдужих.
Ще на одне варто звернути увагу не лише
Ярослава Мартинюка, а, мабуть, більшості сек
ретарів первинних: робота комсомольської ор
ганізації, її активу повинна зацікавити кожного
члена Спілки. Захопила ж любителів мотоспор
ту, атлетизму. Ходять тут 3 на суботники — це
вже з вірою, що матимуть своє місце для про
ведення відпочинку. Шкода лише, що не
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«НЕ ВАШОЇ
ГАЗЕТИ ДІЛО!»
Мої син, донька, батько, мати одержуємо газе
ту «Молодий комунар». Нас усіх обурила стаття
вашої газети «Олег на ім’я Лариса». Такі проб
леми не повинен вирішувати «Молодий комунар»
і друкувати таке нікуди не годиться.
Ніно Даниленко та Ігоре Куценко, вам, перш
ніж це висвітлювати, треба було б подумати. Я
маги і не хотіла б, аби мої діти знали таке. Хай
такі матеріали висвітлює «Медицинская газета».
Школа не примусить, щоб діти цікавилися цією
газетою. Соромно, друзі, таке писати.
А взагалі я не зрозуміла, що ви пропонуєте*
треба викорінювати, а ви...
Без підпису.
м. Олександрія.

«Олег на ім’я Лари
СТАТТЯ
са» мала великий резонанс

серед молоді та батьків, котрі,
напевне, в душі обурювалися. Та
біда в тому, що обурення
це
має стосуватися і суспільства, в
якому ми живемо, і нас самих.
Культура інтимних стосунків

й на виробництві мала зарплата,
погані умови праці... Прибуток
більшості сімен не дозволяє мо
лоді бути на рівні вимог сьогод
нішнього дня, і це спонукає мо
лодих людей компенсувати цю
недостачу в інших сферах
—
зокрема в розпусті.

ти фізичних сил і звуження мож
ливостей інтимних контактів до
биваються від молодих задово
лення своїх пристрастей розтлін
ними засобами. І для цього, я б
сказав, існують непогані умови у
вашому Кіровограді. Наприклад, у
місті запалюють ліхтарі лише тоді,

КОЛИ ЗАСВІЧУВАТИ ЛІХТАРІ?
знаходиться в прямій залежноеті від рівня розвитку супільства.
Чим більше в ньому гуманності,
«тепла», тим більше доброзичли
вості у взаєминах. А які у нас
справи з «теплом»? Людина з на
родження відчуває на собі брак
уваги батьків через їхню зайня
тість, в школі постійно принижу
ють людську гідність, а потім ше

Я за родом своєї роботи що
дня стикаюся з великою кількіс
тю людей і маю такі спостере
ження. В інтимних стосунках іс
нує своєрідне браконьєрство, ко
ли одна категорія людей спекулює на пеобізпапості інших,’ у
від
котрих цікавість сильніша
страху. Крім того, деякі люди
старшого покоління по мірі втра

КОЛИ вже ГОДИШ! півтори як тем
но. І ие секрет, ідо на дитячих
майданчиках шкіл о цій порі від
буваються сварки, бійки, і навіть
згвалтування.
Хотілося б, щоб газета ваша
обговорювала ці проблеми по
стійно з участю читачів.
м. Кіровоград.

«К Р А М О Л А»

«КРАМОЛА»

«КРАМОЛ А»

«КРАМОЛА»
«Олег на імя Лариса»
статті під таким заголовком
(«МИ» за 1 жовтня ц. р.) ішла
мова про деякі статеві збочен
ня, зокрема, гомосексуалізм.
Виступ газети мав резонанс.

Для всіх відгуків у сьогоднішній
добірці не
вистачило МІСЦЯ,
решту
сподіваємося вмістити
в наступних номерах. Дякуємо
читачам за щирість у вислов
ленні своїх думок.

З цим •

треба
боротися!
Хочу висловити

свою

думку з приводу публі-

нації в «Молодому

ко-

мунарі» матеріалу «Олег
на

ім’я Лариса»,

було

який

видрукувано

жовтня нинішнього

1

ро-

ку.

Не знаю, як кому, а
мені виступ газети спо
добався. Чим? Новизною
не теми, а постановкою
питання: з таким яви
щем треба рішуче боро
тися! І чим швидше. Ду
маю, варто розповісти
про те, як у нашому сус
пільстві
здійснюється
боротьба з «голубими»,
копнути глибше — що
можна зробити, щоб по
передити оті спотворен
ня?
Можливо, й не варто
було описувати епізоди
з життя «голубих». Хо
четься прочитати більше
— як ми боремося з ци
ми неподобствами.
3. ЗАВОДОВА.

Маловисківський район.

Т РЕБА чи не треба пи• сати
про гомосексуа
лізм? Навіть дивно, що та
ке питання постає. Невже
нас нічому не навчило ба
гатолітнє мовчання з при
воду проституції, наркома
нії?
«Інтелігентна людина по
дібні речі не пропагувати
ме, адже виступ у пресі,
хочете ви того чи ні — це
вже пропаганда». Даруйте,
говорю я своєму уявному
опоненту, —
закриваючи
очі, ви таким чином вважа
єте, що зі злом покінчено?
Турбуватися лише про свою
цноту — хіба це не злочин
ний егоїзм, з якого почи
наються великі трагедії?
Не приховую, я людина,
в чиїх руках каральний меч
правосуддя, і саме тому
звертаюся до громадськос
ті: час бити в дзвони. Не
треба тішити себе ілюзія
ми, що у нашому місті го
мосексуалізм — явище не
дуже поширене. З усією
відповідальністю говорю —
поширене! Я згадаю лише
декількох гомосексуалістів,
які вже постали перед за
коном, однак це не означає,
Що їх справді кілька. Спро
бую довести. Але спочатку
торкнемося історії сексуаль
них збочень чи, мовою спе
ціалістів. статевих перверзій, до яких належить гомо
сексуалізм.
Це явище виникло давно
—про нього йдеться ще в
Біблії. Боги й царі древньої
Греції і Риму відкрито від
давалися гомосексуальним
зв’язкам.
вважаючи це...
високим і необхідним. Та
вже тоді гомосексуалізм
переслідувався і дуже жор
стоко. А з прийняттям Ри
мом християнства почав ка
ратися смертною карою. В
390 році імператори Вален
тин і Феодосія видали на
каз. за яким встановлюва
лася смертна кара через
спалення на вогнищі за

гомосексуальні
зв’язки. слухайте: «Мої спостережен ки. Пам’ятаю, як кілька ро то ненавидять жінок, вияв
ня рішуче говорять на ко
Зокрема відзначалося, що ристь
того, що для розвитку ків тому, здається, Кишинів ляють грубість до проти
«Рим, батько всіх добротво- всіх без винятку статевих ський
драматичний театр лежної статі. Звідси стра*
по привіз на гастролі виставу ждають їхні сім’ї, е багато
рінь, не повинен обертати відхилень зовнішнім
штовхом служать ті чи інші
ся «народженням жіночопо- умови виховання і життє за твором Теннесі Уільямса гомосексуалістів мають дру
дібних і послабленням на- вих обставин». Ці слова на «Кішка на розпеченому да жин, дітей.
До речі, в цей же період
ху». Реакція багатьох тат і
нами було виявлено занят
мам була бурхливою: «Жах! тя гомосексуалізмом серед
Навіщо вони нам показують шкільної молоді. Не буду
такий бруд? Хто дозволив зараз називати школу, на
учнів яної зібрані матеріали
це поставити!» Мовляв, го і передані комісії у справах
мосексуалізм це «їхні» бур» неповнолітніх, але хочу за
родної мужності, і всякий лежать не будь-кому, а ви жуазні проблеми і нам во питати, чи можна після цьо
датному психіатру анадемістверджувати, що гомо
повинен пам’ятати, що «ті ну
Бехтєрєву.
ни ні до чого! Ше й як до го
сексуальні зв’язки не ста
ло є святий храм душі».
чого, бо я вже тоді знав новлять для нас реальної за
Більшість
радянських
сек

У російському законодав
деякі «наші» кіровоградські грози? Сьогодні ми нерідко
стві кримінальна відпові сопатологів теж вважає, що історії. Мені вже доводи» можемо побачити зграї мо
гомосексуальні
прояви
не
є
лодиків з числа гомосексуа
дальність за чоловічі гомо
лося розслідувати вбивство лістів, що проводять час в
сексуальні
зв’язки була вродженими, е обумовлені громадянина на грунті го районі
туалету
на
вулиці
мосексуальних
ревнощів. Шевченка Між іншим у го
мосексуалістів є певні місця
Більшість
гомосексуалістів зустрічі —' стадіон «Зірка»,
сексуально
активні, вони громадські туалети. Для всту
шукають нових контактів, пу в нові контакти вони їз
до
Москви,
Києва.
захоплені Ідеєю втягування дять
Львова, Одеси... У розтлінні
есе нових і нових людей, молоді особливо чорну спра
встановлена
Петром І в впливом навколишнього се особливо неповнолітніх. 9 ву роблять пунописні трак
1716 році й існувала до редовища, є наслідком анти гомосексуальні зв язки, ча тати про мужолозтво, пор
нографічні листівки Із зо
1917 року. Потім деякий час соціальних поглядів на ос сто
змінюють партнерів, браженням гомосексуальних
добровільне
мужолозтво нові принципів соціалістич
актів,
зарубіжні гомосексу
спостерігаються і по
не переслідувалося радян ної моралі.
журнали
гідеофільстійні зв язки, й саме на цій альні
ми.
ським кримінальним зако
Отже, гомосексуалізм не основі трапляються вбивст
Скажу відверто, я не в
ва, нанесення рзник по захопленні від того, що
шкоджень. Нерідко гомо наш
екран
заполонили
сексуалізм меж^е з садиз стрічки з оізною долею
мом.
Кіровограді нам ятгють еротики, де смакуються ста
теві первеозії. Та справа
про трагічну смерть ма
ном. Та вже в 1934 році був хвороба, а злочин. Є про ленької Оленки Гашпорен- все-таки не тільки в цьому,
прийнятий закон про кримі що замислитися батькам, ко. що трапилася в 1985 о о- б в нашому невмінні щось
нальну відповідальність за вчителям, вихователям і„. ЦІ«
їм я її вбивці, сек протиставити, У соціальній
будь-які
гомосексуальні лікарям. Хтось подумає, що суального маньяка В Ку байдужості яка криється <
зв’язки.
я сам собі заперечую Ні! лика стало відомо
ор- в запереченні необхідності
Тепер
поясню,
навіщо Гомосексуалісти входять а
говорити про це вголос. Я
П
Р
дВОС
УДДЯ
лише
з не пам ятаю, коли вперше
вдався до історичних енснурсів. Звичайно ж, не для то групу підвищеного ризику 1986 році, а до того одна 3
го, щоб довести помилну
як найбільш можливі носії версій сищиків стосувалася почув цю фразу, але випи
мудрих греків! Як бачите, чуми XX століття — СНІДу,
сав її до свого записника:
гомосексуалістів
Відпра
вже в глибоку давнину го
«Там, де поняття гріха втре*
мосексуалізм вважався кри
Не знімаю відповідали« цьовуючи цю версію кар
тило свою силу, ле зникає
міналом і каравел жорстоко.
кості і з нас, працівників ний розшук УВС облвикон
Про це варто згадати сьогод
із суспільного обігу понят
кому
вийшов
на
групу
гомо

ні, ноли дехто, розділяючи органів внутрішніх справ.
тя сорому єдиним захис
базікання буржуазних сек Ми
повинні
знешкодити сексуалістів, серед яких бу
моралі є
сологів про свободу особи, злочинну діяльність «голу* ли лікарі, педагоги, праців том суспільно»
антигуманність
криміналь
страх кари». Справедлива
ники
сфери
обслуговування
бих»
ще
до
того
моменту,
ної відповідальності і за му
Трусов, В. Олійник, В 51- думне. ! есе-тачи я мрію
жолозтво, вважає гомосек як вони будуть вражені ве
суалізм хворобою
Цікаво,
лецький.
В. Долганеаський, про те, щоб до суспільства
неричною хворобою або
що
самі
гомосексуалісти,
Момот. В процесі слідст повернулися поняття гріха 1
розуміючи злочинність своїх СНіДом і стануть їх роз
сорому
дій і те, що доведеться від повсюджувачами. Але зро ва довелося «задушевно»
повідати перед законом, до
поговорити
із
ЗЛОЧИНЦЯМИ
В ЗБОРОВСЬКИЙ,
водять «вродженість своїх бити це можемо ми лише (я називаю їх так), послуха
начальник
відділення
почуттів». Дурниці,
запев спираючись на громадсь
ти
їхні
визнання.
Знаєте,
шо
няю вас! Не вірите мені, то кість. Тому й пишу ці рядкарного розшуку УВСР
лякає? Гомосексуалісти час

ЧАС

Б И

ти

в дзвони

капітан міліції.

«Молодий комунар»

ЛИСТ ПОКЛИКАВ

12 листопада 1988 року
На шляху до здійснення мри
мрії — мати свій будинок — у молодого кол
госпника Віктора Бабиченка виникли несподівані перешкоди. Спроби Вік
тора подолати їх самостійно успіху ме мали. І тоді він звернувся до редай
ції: «Допоможіть!».

ЛИСТ був сповнений такого
ЦЕЙвідчаю,
що сумнівів не виника

ло: треба їхати. Ситуація справді
виявилася непростою. Та про все
по порядку. Водій колгоспу імені
Леніна В. Бабиченко вирішив купи
ти хату. Нічого незвичайного у цьо*
му не було, справа, як-то кажуть,
^китейська. Молодій сім’ї (а Віктор
з Інною чекають уже другу дити
ну) треба десь жити. Не можна
! Сказати, що вони опинилися на ву
лиці. Жили поки що в Інниних бать
ків у державній трикімнатній квар
тирі. Однак це «поки що», як вва
жав Віктор, затяглось і молодий
батько гарячково шукав вихід.
Можливо, дехто із читачів дорік
не — ну й жили б собі з батьками,
чого їм не сидиться. Справа а то
му, що в Інни є ще й брат-старшокласник. А тепер підрахуйте, скіль
ки їх проживає на отих квадратних
метрах житлової площі, Віктор,
Інна, півторарічний Вовчик, батько,
мати, їхній менший син. До того ж
через кілька місяців у Вови має
з’явитися братик або сестричка,
Підрахували? Виходить, що таки
тіснувато. Віктор з Інною займають
найменшу кімнату.
(«Там наше ліжко стоїть, синове
і ше — стіл. Більше туди НІЧОГО не
поставиш, бо й так пройти ніде.
Ось як народить друге, не уявляю,
як ми будемо там вміщуватись. Хоч
на підлозі лягай спати», — гірко
зізнався при нашому знайомстві
Вікторі.
Перспектива, звичайно, не з кра
щих. тому питання про необхідність
мати власну оселю для Бабиченків
постало луже гостро. От тільки де Ті
взяти, ту власну оселю. Були б у
них гроші, щоб купити хоч невелику
хатину, — не боліла б у хлопця го
думок. Однолова від нестерпних
нласники он з армії поприходили,
їм батьни допомогли, а в них таких
грошовитих батьнів
немає, треба
думати самим.
Лишилась єдина надія — на довгостпонову -озину. Далі — цитую
лист. бо. впевнена, сухий
переказ
написаного не передасть тих почут
тів, котрі, володіли Віктором, коли
рін писав цього розпачливого листа:
«...Бігав
я за документами,
щоб
бдоожати лозину, півроку і коли
взяв останню довідну,
в ощадній
насі відповіли, шо закінчився ліміт
По всій області. Що.мені робити? Це
зрозуміє тільки той. хто сам таке
пеоежив. Багато це мені
коштува
ло: я втратив повагу на роботі. То
на пемонті, то постійно доводиться
Відпоошуватись (щоб позбирати всі
дов’лки), а коли не відпускають —
тікати

...Випадково дізнався, що про*
дається будинок за 3,5 тисячі кар
бованців. Подивились — непоганий,
але тільки в безлюдному місці і без
води. У безлюдному місці, це вище
основної вулиці (вул. Леніна), до
першого будинку метрів чотириста
з ОДНОГО боку. В інші боки — степ«
Воду не протягнеш — заважає ске
ля, вона ж не дасть пробити і
Свердловину. Пішов я в ощадкасу,
прошу, поможіть мені одержати
хоч 3,5 тисячі карбованців. Жінка,
котра продає будинок, на пенсії«
Ми з нею домовились. Лишилось
чекати позики. З’явились конкурен
ти, їм потрібен був будинок для да
чі. І ось подзвонили мені в гараж
Із ощадної каси: одержуйте позику.
Як на крилах летів, забрав ту жінку,
прийшли в ощадкасу, одержали
позику, вірніше, відразу перераху
вали жінці гроші на ощадкнижку«
Потім я з Інною, з моїми і її бать
ками кинулись готувати цю хату до
зими. Переробили грубу, плиту, за
мінили вхідні двері, подекуди під
ремонтували дах. Вибрали вільну
годину і разом з Л. Д. Феденковою. колишньою володаркою бу
динку, пішли до державного нота
ріуса... Вона подивилась у довідкухарактеристику (видану районним
техінвентарбюро — авт.) і сказала:
«Я завіряти не буду, і менше як за
10000 карбованців ви (на Л. Д. Феденкову) цей будинок не продасте».
...Юрист і в. о. прокурора сказали,
Що державі, звичайно, буде вигід
ніше, коли цей будинок продадуть
не за 3,5, а за 10 тисяч карбован
ців.
То що ж це виходить — держава
допомогла мені, позичила гроші й
іменем держави мені ж не дають
здійснити заповітну мрію? А коли
мине місяць, цю позику у мене за
беруть, якщо не буде виправдно
го документу. До закінчення строку
лишилось кілька днів, а державний
нотаріус сказала, що на цю тему
більше й розмовляти не хоче. Що ж
мені робить? Я у відчаї...»

Ось таке не прохання, а зойк про
допомогу. Може, комусь це видас
ться перебільшенням, однак, ситуа
ція для молодої сім’ї справді кри
тична. Свідченням цьому і наведені
вище уривки із розпачливого, на
писаного на восьми сторінках листа
молодого батька, і розмова з Інниною мамою Ніною Миколаївною
(Віктора спочатку дома не застала,
був на роботі). Я бачила, як нелег
ко цій жінці розповідати про те, що
боліло, певно, не тільки молодим
(яка ж бо мати не хоче, щоб у дітей

було так як треба), Десь підсвідомо вона відчувала, ЩО у мене всетаки зірветься з язика оте нелегке
для всіх запитання — хіба не мож
на ще трохи потіснитись, потерпіти
поки, можливо, з’явиться якийсь
кращий варіант, бо хата на відлюд
ді, і без води — не ліпший вихід.
— Що вам сказати? — гірко зі
тхає жінка. — Я їх не вигоню (про
чоловіка за час нашої розмови не
було сказано жодного слова). Але
зрозумійте й молодих. їм хочеться
жити своїм гніздом. Як би добре у
батька з матір’ю не було, а свій ку
точок — це свій. Двом сім’ям в од
ному домі поладити не завжди вда
ється, хоча, бувають, звичайно, і
щасливі винятки. Віті хочеться бути
господарем, а не приймаком. Він
же бачить, що хлопці-однокласники вже живуть окремо від батьків,
на власних садибах. Є і хата, й біля
хати, а у нашій квартирі він, зви
чайно, господарем сім’ї себе не
відчуває, я ж бачу, як йому хочеть
ся самостійності.
— Спочатку давали їм начебто
будиночок у колгоспі, — продов
жує Ніна Миколаївна. Я здивовано
дивлюся на неї, бо в листі про це
— ні слова. — Не знаєте? Обіцяли
спочатку один дати, там жили цигани-заробітчани. Сказали, ось во
ни виберуться та й зайдете тоді в
ту хату. Щось там не вийшло. По
обіцяли другий будиночок. Теж там
хтось мав вибиратись. Коли Вітя по
їхав на сесію (вчиться в Олексан
дрійському радгоспі-технікумі), по
вернувся, а йому люди й кажуть,
що в цей будинок впустили іншу сі
м’ю. Куди йти? Де шукати правди?
Ось так і лишились вони ні з чим.
У кімнату заходить Віктор і зано
сить чималенький стос найрізнома
нітніших довідок і паперів.
— Це ось тут всі документи на
хату, — показує кожен і пояснює,
звідкіля й навіщо. — Папери, бач,
є, а хати нема. Хоч і стоїть вона,
правда, на місці, а я й не знаю, ха
зяїн я там чи ні. І гроші віддав, а
хата, кажуть, не моя. Пішли, поди
вимось на об’єкт нашої тривоги і
надії, — хлопець гірко посміха
ється.

Йти довелося далеченько. Квар
тира Інниних батьків знаходиться у
центрі Петрового, а колгосп імені
Леніна — через місток від центру.
Тут уже звичайні собі сільські ву
лиці.
— Це ось сьомий десяток, а нам
треба в шостий, так що ще йти і
йти.
— А що це у вас за десятки (я в
Петровому — вперше — авт.)!
— Ну це, мабуть, як у місті квар
тали, так у нас десятки. Воно, ка
жуть, іде з давнини, а люди звикли.
Коли хочеш пояснити, де живеш, не
обов'язково називати вулиці чи
провулки, скажеш такий-то деся
ток і місцева людина пригадує
це там-то й там-то.

У мене починають боліти ноги, а
ми все йдемо.
— Автобуси у нас не ходять.
Так що доводиться пішечки.
— Ти хоч Інну пожалій. їй же не
легко,
Віктор притишує ходу.
— А що у вас там вийшло з кол
госпними будиночками? Ти про це
нічого не писав у листі.
Він скрушно махає рукою:
— А, діла давно минулих днів. І
я там трохи винен, і мене навнруг
пальця обвели. Спочатку обіцяли ту
хату, де цигани були. А ти ж уяв
ляєш, якою вони її залишили, наче
■огнища на долівці
палили, така
закіптюжена була. А тут, кажуть, ви
вільняється інший будиночок, чоло
вік якийсь розрахувався з колгоспу і
влаштувався в одній із райцентрівських організацій. Там йому мали і
квартиру дати. Ну я й спокусився.
Думаю, все-таки уже і в хаті, й бі
ля хати якийсь порядок наведений.
Правда, дуже довго той чоловік не
вибирався, ніяк не давали обіцяну
квартиру. Уже й через суд хотіли
його виселяти — будинок же кол
госпний. До голови я скільки підхо
див. і кожного разу — «Поченай ще
трохи». А тут прийшов час їхати на
сесію, поки там впорався, приїжд
жаю, кажуть хлопці, проїздив ти
свою хату. Приїхали переселенці, їх
туди і вселили. Правду кажуть, обі
цянка — цяцянка...

— Ось і наш провулок Тихий, —перериває неприємні спомини чо
ловіка Інна.
Звертаємо з основної вулиці у
провулок. Він і справді тихий, бо
обабіч дороги жодної хати, тільки
височезні бур’яни. Дорога посту
пово і круто піднімається вгору.
Ось і згадана скеля.
— У нас тут навкруг кар’єри, так
що така земля не дивина. І від ко
лонки воду не проведеш, не підні
меться вона сюди, бач, який кру
тий підйом.
— А як же ви без води?
— Якось буде.
Я собі не уявляю, як це якось.
Мабуть,
несолодко Вікторові в
приймах, якщо рветься навіть сюди,
де проблема зачіпається за пробле
му.
Біля хати нас чекає Вікторова ма
ма. Живе тут недалеко, почула, що
кореспондент приїхав, от і прибіг
ла,
— Не житимуть »вони тут, — пеоеконує Ганна Серафимівна не скіль

ки мене, скільки, певно, себе.
Ну як це можна жить - без.води,
без людей. Ні штахетнику людсь
кого нема, ні погріба, ну нічогісінь
ко ото лиш хата й повітка он лед
ве' тримається: зайти страшно бо
впаде та ще покалічить. Колишня
господарка тут уже хтозна скільки
не жила, а що значить без хаз*,нв'
руйнується потихеньку. Такі 6УР яни
були в дворі, що І косили IX, I рва
ли. Хоч хату тепер видно. Ну як во
ни тут будуть?
_ Люди живуть і ми житимемо,
_ стоїть на своєму хлопець.
— Так люди Ж біля людей, а ви
в степу. Ану забреде якась нечиста
сила... Хіба їх тут мало ходить по
лісосмугах?

— Відіб’ємось...
Відчуваю, що у них це не перша
й, мабуть, не остання суперечка.
Й жарт Вікторів не з веселих.
Хата всередині непогана, але
десь протікає, там згнило, попросідали віконні коробки. Поки ми ог
лядали скрізь, із шпарки в шпарку
шастали миші.
— Господарка тут зерно зберіга
ла на горищі, от і розвелося цієї
мерзоти. Глянь, як он підлогу по
гризли. Нічого, я їм котика принесу,
порозбігаються. Тут ось плиту за
мінили, а двері, ті що з кухні з
спальню, замурували, щоб не но
сити туди болото. Хай буде вхід із
зали.
Віктор захоплено розповідає, що
він де переробить, де поставить і
раптом наче спіткнувся:
Оце роблю, роблю, а тут прий
дуть і скажуть — вибирайся, не
твоє. Нікуди не піду. Хай що хо
чуть, те й роблять.
— Ну скажи, — це вже до мене.
— Коштує ця хата десять тисяч чи
ні? Та її Феденкова купила собі за
дві тисячі карбованців (підтвердже
но договором купівлі-продажу від
6 серпня 1983 р., посвідченим ко
лишнім державним нотаріусом Петрівської державної нотаріальної
контори В. І. Дяченко, зареєстро
вано в реєстрі за № 841. Інвента
ризаційна оцінка будинку — 1308
карбованців, взято державного микарбованці 50 копійок — авт.).
Я ж їй плачу три з половиною ти
сячі, а нотаріусу бачиш, мало.
— Але ж, Вікторе, в довідці-ха.
Рактеристнці № 152 від 13 липня
ітВВ р., виданій районним інвен
тарбюро цей же будинок уже оцінено в 5668 карбованців. Ти не ЦІкавився, чому так?
— Хто його зна...
АСТУПНОГО дня раненько ми
сиділи з В. Бабиченком під две
рима кабінету державного нотаріу
са Ольги Євгенівни Каліушко. Чер
га була чималенька, у ній «— в ос
новному літні жінки. І В кожної
свої проблеми. Я не знаю, чи во
ни знали одна одну чи познайоми
лися вже тут, у черзі, але кожна
розповідала про наболіле.

— Оце продала
чотири
тисячі, а нотаріус каже мєнше *к
за шість не оц>орМЛІО
бідкалась
одна з них. - ,в
°
мвні
чужі гроші, чого я бу,’ а комусь
наживатись.
' н
— Бачиш, — по.ерну я до мв'
нерв,кгор. _ н. у НЛНИХ так.

Черга рухалась по,^0.
Давай сходимо . :ііввнтарбк>ро та розберемося н4 ісці за ту
довідку, — запропонувала хлопцеКонсультувала
и 6ри
і-р
Олександрійської міі^іськЬларо
технічної ^нвентарнзаці; Ганна Гри"горівна
лг'івиа Жарин, яка п иіхала в
Петрсзе у службових справах (ра
йонне інвентарбюро підпорядко
Олеї
ване Олександрійському),
.7" Ч°МУ злічилась інвентариза
ційна оцінка будинку? Справа в то
му, що того часу, коли будинок ку
пувала попередня володарка, ціни
на лісо- і будматеріали зросли
і
відповідно зросла страхова оцінка.
Конкретно. Той будинок ЯКИЙ ВИ
'
В 1970
купуєте, "був побудований
році, процент зношення__ 16. Якщо будинок справді
стільки СТОЯВ
.
• -жявг.
без господаря, руйнувався і ви вва
жаєте, що цей процент повинен
бути вищим, будь ласка, оформляй
те замовлення, туди піде наш тех
нік, подивиться, можливо, й справді
страхова оцінка повинна бути мен
шою. Але наскільки я знаю, то дер
жавне мито береться у розмірі
трьох процентів від нашої інвента
ризаційної оцінки 'о від тої с V
за яку продано 6^ нок, якщо ь :3В
перевищує страхову оцінку — авт.).
— Так, але нотаріус спочатку, го
ворила, що договір менше як за
десять тисяч оформленим не буде.
Тепер, каже, їздила в Олександрію,
їй там сказали — вісім тисяч і не
менше, — це вже Віктор.
Повертаємось до нотаріальної
контори — як*<, підійшла черг^Ц
У кабінеті нас зустріч«« приємна
миловидна жінка. Віктора
впізнає
відразу, бував тут не один раз, на
мене дивиться насторожено.
— Слухаю зас.
Відрекомендовуюсь,
пояснюю
мету свого візиту.
— Покажіть ваше посвідчення.
Ольга Євгенівна уважно
вивчає :
його. Все в порядку.
— Поясніть, будь ласка, — про- І;
шу, — на основі чого нз будинок, |
оцінений техінвентарбюро
в 5668 •
карбованців, ви встановлюєте по
купну ціну спочатку в десять тисяч,
а тепер вісім тисяч карбованців?
— Так, будинок оцінений саме на
таку суму, але крім будматеріалів
повинна ще оцінюватись і робота, і
місцезнаходження будинку (у цент
рі дорожче продають, не околиці
— відповідно дешевше).
— У 1983 році страхова оцінка
будинку була 1308 карбованців, те
пер в зв'язку з подорожчанням
матеріалів зросла відповідно і ця
оцінка. А що, у відповідному
ко
ефіцієнті зросла І плата за робо
ту?
— Все-таки покажіть мені
той
документ, де написано, До
нота
ріус, не бачивши в очі будинку, має
право встановлювати свою оцінку,
вищу від інвентаризаційної, — про
шу знову.
— А якщо еони П оформлять за
Три з половиною ТИСЯЧІ, в МІЖ со
бою домовляться за cw Чи вісім,
щоб державного мита
пла
тити? — розпалюється Ольга Євге
нівна. — Думаєте, не буз^є таких
випадків — г^’-ьки завгодно.
На мить німію від такИХ Доказів
і вже по хвилі пробую заперечува
ти:
— Але ж ви не бачили той буди
нок, не знаєте, де він знаходиться (знаходиться ж він, А° відома
О. Є. Каліушко, не в центрі селища,
а неподалік від лісосмуг. так що
особливих переваг не
1
під
вищену ціну не ПретенД’-.r
і оці
нюєте його спочатку в Д**ть. а те
пер — в вісім тисяч к*. °ванців<
Тим більше, що поперед«’8 о лодар.
ка купила його за дві тис-'ь про що
свідчить офіційний ДОКУМ Нт— А ви не дивуйтесь,
аз люди
такі, що хочеш приДУ*^,ь- Ось
недавно оформляли ту»
кУменти
на купівлю-продаж
_ п° вулиці Ворошилова. ^кці°
ТЄг Да
вайте під’їдемо туди '
У
сусідів за скільки він бу? * °даний
(повірте, що с ^Диі я< 3й!ИлОу 8
такому випадку знають г ^Расце),
а потім подивимось,
Ьт а
за
фіксована в договорі.
вг,ев<нені, не на користь дер’

«Молодий комунар»

ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ

12 листопада 1988 року
тисячі3-6 ПрОАала х«ту 3< чотири
3^ Шість не о-Р УС Кажв' ',ИШЄ "К
одна з Ьни7
одна з них.
•
а навіщо ж мвж
ХнХ^'.чого я б*ду *• к’муСк
— Бачиш,
— повернув« до
не Віктор. —
■
У нас одних т*к»
горе.
Черга рухалась по.ільно.
— Давай сходимо » інввцтврбюро та розберемося Д
за ту

А

їдку,

запропонуВаЛ| хлопцв-

Консультувала «ед їс
6ри
р
илексаздрійськогсЯіа* міжм с.кМ’0
технічно! інвентаризації Гінке Гри
горівна Жарик,
яка
приїхала в
Петрове у службових справах (Р«‘
ионне_ інвентарбюро
підлорядковане Олекса^ прійсЬкОМу)
ЧомУ’ запилась
інвентариза•
— ——о
Шина оцінка будинку? Справа в то
му, що того часу, коли будинок ку
пувала попередня володарка, ціни
на лісо- і будматеріали зросли і
відповідно зросла страхова оцінка,
хонкретно. Той будинок, який ви
купуєте, бу.в побудований в 1970
році, процент зношення - 16. Як
що будинок справді стільки стояв
без господаря, руйнувався і ви вва
жаєте, Що цей
процент повинен
бути вищим, будь ласка, оформляй
те замовлення, туди піде наш тех
нік, подивиться, можливо, йсправді
страхова оцінка повинна бути мен
шою. Але наскільки я знаю, то дер
жавне мито береться
у розмірі
трьох процентів від нашої інвента
ризаційної ОЦІНКИ
від тої с
за яку продано бХ^І нок, якщо і а
перевищує страхову оцінку — авт.),
— Так, але нотаріус спочатку го
ворила, що договір менше як за
десять тисяч оформлений не буде.
Тепер, каже, їздила в Олександрію,
їй там сказали — вісім тисяч і не
менше, — це вже Віктор.
Повертаємося
до
нотаріальної
контори —
> підійшла чергг. ■
У кабінеті нас зустріче« приємна
миловидна жінка. Віктора впізнає
відразу, бував тут не один раз, на
мене дивиться насторожено,
— Слухаю зас.
Відрекомендовуюсь,
пояснюю
мету свого візиту.
— Покажіть ваше посвідчення.
Ольга Євгенівна уважно виачає
його. Все в порядку.
— Поясніть, будь ласка, — про
шу, — на основі чого на будинок,
оцінений техінвентарбюро в 5668
карбованців, ви встановлюєте по
купну ціну спочатку в десятьтисяч,
а тепер вісім тисяч карбованців?
— Так, будинок оцінений саме на
таку суму, але крім будматеріалів
повинна ще оцінюватись і робота, і
місцезнаходження будинку (у цент
рі дорожче продають, на околиці
— відповідно дешевше).
_ У 1983 році страхова оцінка
будинку була 1308 карбованців, те.
пер в зв’язку
з
подорожчанням
матеріалів зросла відповідно і Цй
оцінка. А що, у відповідному ко
ефіцієнті зросла і плата за робо
ту?
__ Все-таки покажіть
тод
документ, де написано Що нота
ріус, не бачивши в очі будинку мас
право встановлювати свою оцінку,
вищу від інвентаризаційної,^ про.

І

шу знову.
_
— А якщо вони Н оформлять за
три З половиною тисячі, а між со.
бою домовляться за
7і в,сім,
щоб державного мита мение пла
тити? — розпалюється С’Лка €вге.
нівна. — Думаєте, «е був* ,аких

випадків — ^-озьки. за® .{Их ао.
На мить німію від та“” ;сад'=
і .же не хвилі пробую запенЄчува.
"’І- Але ж ви не бачили ^ буди
нок. не знаєте, де В.н
3**ДИть.
ся (знаходиться ж ві",
дома
О. Є. Каліушко, не в
'Єлі’1Да,
а неподалік від я'со^^ає і на'гґ'0
особливих переваг «
дуЄ), '■

Вирішую скористатись сприятливим моментом.
— Ну то девайте під’їдемо в провулок Тихий, та й подивимось на
Отой будинок, через який виникла
ця конфліктна ситуація, і ,и самі
переконаєтесь, чи вартий він приЗначеної вами суми.
Ольга Євгенівна відразу «зами
кається».
Я зараз на роботі і за родом
службової діяльності не
зобов’я
зана .виїжджати на місце, що#; по
бачити об єкт ку пі в л і-продажу...
Висновки, як говориться, робіть
самі.
— От ви просите за цю хату ві
сім тисяч, — підключається до роз
мови Віктор. — Це значить, треба
заплатити державного мита 240
карбованців. Давайте я заплачу, а
з Л. Д. Феденковою все-таки зій
демось на трьох з половиною тися
чах.
Настає ніякова мовчанка.
— Ну добре, — перериває її зго
дом нотаріус. — Принесіть мені за
яву від колишнього чоловіка Л. Д.
Феденкової, що він нічого не має
проти продажу будинку, і я офор
млю вам документи.
...Варто згадати про ще один ра
курс цієї нелегкої історії. Справа в
тому, що Лідія Дмитрвна
Феден
кова, колишня володарна будинку,
офіційно не розлучена з чоловіком,
від якого пішла чотирнадцять років
тому («у 1974 році мусила
кинути
його, якраз меншенькому два тиж
ні було і якби не пішла, то хтозна
чи й жива була б нині:
бив мене
по-звірячому»). Пройшло стільки ро
ків і ось тепер.
— Але ж Феденкова купила цей
будинок у 1983 році, коли фактич
но дев’ять років уже
жила одна.
Яке ж право власності має на нього
її чоловік.' — запитую у виконуючо
го на той час обов’язки прокурора
району А. О. Волохова.
— Офіційно шлюб не було розір
вано і поділу їхнього майна теж не
було. Прийде, приміром, до нас цей
чоловік і скаже, що і йому
нале
жить частина цього будинну, й ма
тиме на те право, бо документа, що
вони уже не одна сім'я, скільки б
ронів не пройшло, немає. Самі зна
єте, що закон визнає тільки офіцій
ні документи.

— Як же бути в цьому випадку?
— уточнюю.
— Потрібне або письмове свід
чення чоловіка, що він не претен
дує на будинок, затверджене дер
жавною установою, або
офіційне
розірвання шлюбу і доведення пра
ва власності па предмет продажу
Л. Д. Феденкової.
—. Все в цій історії проти мене,
— сумно констатував Віктор.
І мав на це право, бо й тут не
обійшлось без проблем: колишній
чоловік Л. Д. Феденкової довго
впирався і відмовлявся писати будьяку заяву, мотивуючи це тим, що
він до цієї хати немає ніякого від
ношення, тому й свідчити ні про ЩО
не хоче.
А СЬ так. Неприваблива, але, на
жаль, ще не поодинока сьогодні історія, тому що дехто з тих, хто
сидить нині в керівних кабінетах і
є. по суті, повноправними преді
ставниками державної влади,, перестають або не хочуть розуміти
людей, котрі приходять До НИХ із
своїми тривогами.
— Прийшли ми до нотаріуса,
_
_____ _____про
і_______
розповіли
есе, і колиі вияви
лись розбіжності з нашій і її ціні,

вона стала трохи не кричати на нас
— менше як за десять тисяч не ку
пите і поки не погодитесь, не хо
діть до мене, — згадувала Вікторова теща, Ніна Миколаївна. — То
я їй і кажу, чого ви на нас кричи
те, ми прийшли до вас із своєю бі
дою, із своїми сльозами, а ви нас
вигоните. Може, і набрид їй Вітя,
бо ходив туди не раз, мусив ходи
ти, але хіба ж це значить, що вона
повинна підвищувати голос?
— Були б у нас ті десять тисяч,
то не було б і цієї тяганини, — під
сумовує хлопець.
І я починаю здогадуватись, чому
саме таку суму за будинок призна
чила нотаріус. Справа в тому, що
спочатку Віктор просив довгостро
кову позику на десять тисяч кар
бованців («хотів будуватись, уже й
місце мені дали, пішов до голови
колгоспу, каже будматеріалів нема,
ходив-ходив, бачу, діла не буде, а
тут якраз ця хата підвернулась за
три з
половиною
тисячі,
то
я й оформив не десять тисяч, а три
сімсот, щоб вистачило і державне
мито сплатити. І нотаріусу про це
сказав»). Тому, мабуть, і запідозри
ла Ольга Євгенівна, що покупець
і продавець домовляться за більшу
ціну. Хоча, як сама мені зізналася,
була ж в районному Ощадбанку (са
ме так називається тепер ця устано
ва, сказала у розмові зі мною її
економіст Н. Г. Береславська) і пе
реконалась, що взята все-таки мен
ша сума.
— Але ж Феденкова сама запе
речує проти вищої ціни («навіщо
мені чужі гроші, більше та хата й не
варта»)...
— А ви впевнені, що вони як ка
жуть, так і зроблять? Я не впевнена.
На жаль, Лідія Дмитрівна не під
твердила свої слова офіційною до
відкою із
печаткою
відповідної
державної установи. Та я їй повіри
ла, повірила, бо бачила натруджені
руки цієї згорьованої жінки, котра
все життя заробляла на прожиття
собі і своїм дітям нелегким трудом.
Хочеться тільки пожалкувати, що
лише після приїзду кореспондента
спробувала або змушена була це
зробити державний нотаріус О. Є.
Каліушко.
— Я собі це мито не беру, — пе
реконана у правильності своїх дій
Ольга Євгенівна. — Гроші йдуть
державі, і я відстоюю її інтереси.
Звичайно, це так, але інтереси
держави — це й інтереси тих лю
дей, які щодня приходять в Петрівську нотаріальну контору, щоб
залагодити свої справи. І не варто
губити їхню віру, в те, що людина,
котра сидить за столом у кабінеті,
вислухає і коли треба,
•*7і уважно
допоможе. Звичайно, бувають і та
кі випадки, про які говорила О. Є.
Каліушко. Та не можна, однак, пі
дозрювати у підступності й корис
ливості кожного, хто переступає
поріг її службового кабінету. Якось
незручно нагадувати ці азбучні іс
тини людині, котра діє іменем За
кону. Думаю, своє слово у цій спра
ві повинні сказати товариші з уп
равління
юстиції облвиконкому,
котрому
підпорядковані районні
державні нотаріальні контори.
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На початку осені цього року журнал
«Смена» опублікував такий лист:
«Мені 23 роки. Працюю медсестрою
в дитячій лікарні. Поки навчалась, бу
ла зайнята, зовсім не
думала
про
влаштування особистого життя. А за
раз відпрацюю свої вісім годин і не
знаю, куди подітися. Живу з батька
ми. Вони хороші люди, але мене при
гнічує постійна залежність від них у
всьому. Одержую я чистими всього 73
карбованці і, природно, па ці гроші в
наш час дуже важко навіть прогодува
тися, не те що вдягнутись.
Та вся біда не в цьому. Вихована я
досить старомодно, но барах і дискоте
ках не ходила. Не курю, не п’ю. Сиді
ла вдома, дуже багато читала, в’язала,
шила, захоплювалася кулінарією. Хо
дила в кіно, якщо в пашу провінцію
заїжджали ^артисти, — обов’язково па
концерти. 'Одягом не виділяюся, одя
гаюся скромно, але, кажуть, зі
сма
ком. І що ж я маю, крім самотності,
журби? Я іноді звинувачую батьків у
тому, що вони виховали мсііс такою
несучасиою. Мені дуже хочеться бути
потрібною, любити, бути коханою, ко
гось чекати, мати свою сім’ю. І ще хо
чу, щоб обранець був у мене єдиним
мужчиною. Словом, па мій світогляд
подіяли ті книги, якими я зачитувала
ся. Але я не уявляла, що життя — цс
зовсім не тс, про що пишуть.
Я не страшна, не розбещена, а всі
мої якості, які раніше вважалися хоро
шими, нікому абсолютно не потрібні.
Ну як мені влаштувати своє особисте
життя, коли я працюю в жіночому ко
лективі, а ввечері в нашому місті піти
зовсім нікуди? Були в мене хлопці, але
більше двох - трьох разів я з ними не
зустрічалася. Багато з них мені казали:
«Для кого ти себе бережеш? Тобі вже
23 роки». Коли я відмовлялася вступа
ти з ними в інтимні стосунки, вони, як
кулі, від мене відлітали, я їх більше не
зустрічала. Не подумайте, що я якась
святенниця, та мені здається, я маю
рацію.
Чому світ ніби перевернувся? Чому
зараз ті дівчата, котрі курять, п’ють,
гуляють — цінуються, а такі, як я —
пі? Чому вопи і заміж виходять, і ста
ють коханими дружинами, а я нікому
не потрібна? Чому мені немає щастя в
цьому житті? Якщо я раніше в щось
вірила і сподівалася, то зараз нікому
не вірю. Якщо в мене будуть діти (у
цьому я глибоко сумніваюсь), то я вже
не буду забивати їм голову високими
матеріями, хай приймають життя та
ким, яким воно є, а не таким, як опису*
ється в книгах. Гірше всього пережити
крах усіх своїх уявлень».
Під листом стояв підпис:
Тетяна
Чернова, Кіровоград. Цих коордииатів
було достатньо для того, щоб незнайо
мі хлопці з усього Союзу кинулися пи
сати листи на адресу: «Кіровоград, ди
тяча лікарня, медсестрі Чорновій». Пи
сали вони і на адресу редакції журна
лу, після чого позаштатний кореспон
дент «Смены» Геннадій Бухті яров
в
свою чергу надіслав листа до Кірово
градської обласної дитячої лікарні:
«У відповідь на лист Чорнової в ре
дакцію надійшло багато листів. Мені
доручили узнати адресу Тетяни в ва
шій лікарні. Та, на жаль, дівчина з та
її
ким прізвищем у вас не значиться,
лист хороший,
якості жіночої душі
_____ ___
_.
не ви
найпотрібпіші.
Але, очевидно,
стачило мужності піти до кінця і пові
домити своє справжнє прізвище. Втім,
це не вина, а скоріше біда тієї дівчи
ни. Що поробиш,
ми живемо в сус
пільстві стереотипів і, очевидно, склад
но було б їй працювати в колективі,
коли б усі і все про неї дізнались.
Пропоную цій дівчині, котра написа
ла лпета, повідомити своє прізвище та
адресу, аби ми змогли передати їй усі
листи. У них сподівання, на які треба
відповісти. Адже обмануті надії — од
не з найгіркіших людських
почуттів.
Дівчина, котра назвалася Тетяною Чер
повою, хотіла щастя, а воно ж поряд,
у якомусь з оцих листів.

Я залишаю адресу
мого
колеги:
м. Москва, вул. Петрозаводська, буди
нок 15, корпус 3, квартира 268, Сидоро
ву Віктору. Якщо Тетяна відгукнеть
ся па шо адресу, всі листи будуть на
діслані їй. Ми з колегою даємо слово,
що справжнього імені дівчини ніхто не
знатиме, крім тих, кому вона сама йо
го повідомить».
Ці два листи передав нашому корес
пондентові лікар Кіровоградської об
ласної дитячої лікарні М. М. Майсь*
кпй зі словами:
— Надрукуйте в газеті, може,
та,
що назвалася
Тетяною
Чорновою,
справді живе в Кіровограді, відгукнеть
ся і одержить нарешті адресовані їй
листи.
Микола Миколайович віддав нам чо
тири таких листи, що надійшли тільки
за один день (а ті. що прийшли рані
ше, передано в журнал «Смена»). У лі
карні конверти розпечатали, і ми дозводимо собі опублікувати уривки
з
листів із єдиною мстою: щоб невідома
дівчина знала, що вона вже не самотня, коли їй адресують такі слова.
«Тетяно, наші бажання однакові. Я
давно мріяв про таку дівчину, як ви.
Коли ви повірите мені і відповісте, на
ше листування стане цікавим і необ
хідним для обох. 1 в майбутньому, як
що ми сподобаємося
один
одному,
полюбимо, ми зможемо створити хорошу і щасливу сім'ю. Таїно, ви знаєте,
що таке самотність, сум, чекання,
і
сподіваюся, що не залишите мене без
відповіді, якою б вона не була. Я від
повім па будь-які ваші запитання».
«Мені 29 років. Я хотів би з вами,
Ганю, листуватися, хотів би знайти хо
рошого і вірного друга. Я не п’ю, не
курю, не наркоман. З дитинства звик
до праці. У п’ять років зостався сиро
тою, і життя багато чому навчило. Не
люблю блатного одягу. Вибачте за по
ганий почерк, руки загрубіли від робо
ти. За фахом я будівельник.
Якщо
знайдете за потрібне, напишіть мені».
«Я зрозумів із тексту листа, що такі
люди, як ви, Таїно — вірні, чесні, ду
же уважні і надійні в житті. Я після
служби в армії за комсомольською пу
тівкою поїхав у Сибір, де працюю пли
точником - мозаїстом. Своє дозвілля
проводжу в бібліотеці або з товариша
ми ходжу в кіно, па концерти, іноді
па танці. Дуже прошу вибачити мене
за мою настирливість, але мені дуже
хотілося б, аби вп, Тетяно, відповіли
на мого листа. Я ріс у великій сім’ї,
до роботи звичний з дитинства, не
п’ю, не курю. Якщо хочете, вишлю своє
фото».
«Таїно, я хочу терміново забрати тебе в Москву і носити на руках, Такі,
як тп, у пас у Москві, на жаль, давно
вимерли, як мамонти. Мабуть, праві
були класики, стверджуючи, що напкращі російські жінки живуть у про
вінції. Не знаю, чи дійде мій лист, а
все ж буду сподіватися на чудо і ждати
відповіді».
На конверті останнього листа було
зазначено: «Велике прохання до пра
цівників пошти спробувати найти адре
са та».
Наша газета, зважаючи на прохання
колег зі «Смены», працівників облає
ної дитячої лікарні, окремий лист на
адресу нашій редакції, хлопців, що на
писали листи, цією публікацією приєд
нується до пошуків. Тетяно, відгукніть
ся. ми передамо вам процитовані туї
листи — вони всі зі зворотними адре
сами. Тетяно,
вашої відповіді дужо
чекають люди, у котрих, виявляється,
у житті є проблеми, схожі на ваші —
воші хочуть бути коханими і любити
Звичайно, ощасливити всіх ви не змо
жете, але зможете хоча б
приділити
увагу Ми надіємося, що ви це зроби
тс, коли ви справді така, якою уявили
ся після вашого /іиста.
Відділ
«МИ»,
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17 листопада
Всесвітній
день
студентів
Отже, через п’ять днів кожен студент відзна
чатиме своє «професійне» свято.

«капустинки», жарти, КВВи, сміх,

В цей день ~

зовсім не пе

редбачені ситуації, загалом, це веселий 1 сміш

ний день. Зрештою, як співали ще середньовічні

студенти у своєму

«Гаудеамусі»? Дослівно —

веселімося, доки ми ще МОЛОДІ.

I

I
I
I

I

Але разом з тим на студентському святі не
раз ввіп’ється шпилька на адресу керівництва,
комітету комсомолу (якщо, звичайно, є за що),
не раз згадуватимуться і шукатимуться вирішен
ня важливих і
актуальних
внутрівузівських
проблем. А таких зараз ого-го скільки. Саме то
му в переддень свята ми вирішили запропопува*
ти вам, шановні студенти, нашу анкету. І саме
через неї ми плануємо в
майбутньому знайти
конкретні адреси для публікацій. *
1. Чи- відчувається перебудова у вашому ву
зі, технікумі? Якщо ні,
то хто в першу чергу
гальмує її?
2. Чи діє в вашому вузі, технікумі студентсь
ке самоврядування? В чому воно проявляється?
3. Чи може реально студент щось змінити у
вузі?
4. Чи варто змінювати навчальний процес, сис
тему складання іспитів? Що конкретно можете
Запропонувати ви?
5. Роль комітету комсомолу у вузі (детально).
Отже, запитань небагато, найулюбленіша циф
ра для студентів. Просимо повно і
конкретно
відповісти на нашу анкету.
] ще одне. Зараз прийнято відзначати свята
без фанфар і хвалеб. А так, ніби ніякого свята
нема. І все ж,
міі трохи порушимо цей новий
вид святкування і процитуємо одну постанову
виконкому Кіровоградської обласної Ради на
родних депутатів, президії обласної ради проф
спілок і бюро обкому ЛКСМ України. «Розгля*
ну віл и підсумки роботи студентських загонів об-ласті літом 1988 року, виконком обласної Ради
народних депутатів,
президія обласної ради
профспілок і бюро обкому ЛКСМ України по
становили:
1. За успішне виконання соціалістичних зобов’
язань, скорочення строків і підвищення якості
будівництва, активну участь в реалізації Продо
вольчої програми, досягнення високих результа
тів в сільськогосподарському виробництві, кра
щу організацію трудового виховання і суспільнополітичної роботи переможцями в обласному ог
ляді студентських загонів визнати:
— об’єднаний студзагін Кіровоградського дер
жавного педагогічного
інституту імені О. С.
Пушкіна; нагородити його Почесною грамотою
облвиконкому, облради профспілок і обкому
ЛКСМУ, вручити перехідний Червоний прапор
облвиконкому, облради профспілок і обкому
ЛКСМУ і грошову премію в сумі 750 карбован
ців;
— об’єднаний студентський загін Кіровоград
ського інституту сільськогосподарського машино
будування; нагородити його Почесною грамотою
облвиконкому.
облради профспілок і обкому
комсомолу. Вручити загону перехідний вимпел і
грошову премію в сумі 500 карбованців;
— об’єднаний студентський загін Кіровоград«
ського кооперативного технікуму;
нагородити
його Почесною грамотою облвиконкому, облра«
ди профспілок і обкому ЛКСМУ, вручити загону
перехідний вимпел і грошову премію в сумі 350
карбованців:
. ,
, _ __
_ студентський будівельний загін імені С. М.
Кірова КІСМу; нагородити його Почесною гра
мотою облвиконкому, облради профспілок і об
кому комсомолу і вручити перехідний вимпел;
— студзагін «Прометей» — Кіровоградського
педінституту імені О. С. Пушкіна: нагородити
його. Почесною грамотою облвиконкому, облради
профспілок та обкому ЛКСМУ і вручити пере
хідний приз...
п
.
З фінансовому відділу обласної ради профспі
лок перерахуватп обкомам профспілок гроші на
ппеміювання студентських загонів для придбан
ні спортивного і культурного інвентаря».
Лгіпаснпй штаб будівельних загонів проводив
. u ‘ оГЛЯд • конкурс. Стали переможцями:
J СіВ\ /лгпяду - конкурсу па краще художньо-полЬ
LL оформлення табору - студентський загін
(КДПІ), командир Л. Ткаченко, комі’
сап Н
конкурсу по шефству над сільсь2) ОГЛлппіо _ студентський загін імені С. М.
к7°ова (К1СМ), командир
В. Шпак, комісар

М Бурлака.
.
Вітаємо переможців! Бажаємо наступного лі« ""“і
___

АМЕ так, відмінника треба реабілітувати — не по
літично, звичайно, а суспільно. Зараз стало немодно
С
бути «круглим». Зрештою, мода модою, але чи тіль

ки в ній справа! Престиж професій інженера та вчи
теля впав не тому, що немодно стало ними бути...
Над усіма «чому», «як», «що», «де» разом із нашим
кореспондентом міркує Ленінський стипендіат, сту
дент другого курсу Кіровоградського технікуму меха
нізації сільського господарства Сергій МИРОНЕНКО.

РЕАБІЛІТУВАТИ
КОР.: Так все-таки, Сер воїнам - інтернаціоналіс
гію, чому зараз відмінни там.
ки стали досить рідко як
До чого я веду? Мені
для вузів та спеціальних просто пощастило з однонавчальних закладів трап групниками, і не мати ав
лятися!
торитету
серед
такйх
хлопців просто страшно.
С. МИРОНЕНКО: Просто Чомусь здається, що в ін
більшість вважає, що кра ших групах мені
було б
ще йти за течією, бо так набагато важче.
КОР.: Чому!
легше. Тобто, шукає лег
шого шляху. Відмінником
С. М.: Я помітив, на від
важко бути, бо й окрім го мінників якось скоса див
ловної роботи — навчання ляться.
— відміннику обов’язково
КОР.: Ми підійшли, ма
додається ще й ряд інших буть, до основного: відмін
завдань, бо знають, що він ник не має ще того прес
зробить. А середнячок ти тижу, який заслужив своїм
хенько собі вчиться — і навчанням, своєю працею.
все. Відміннику треба ще Не думаю, що такий скеп
й завоювати авторитет
і тицизм щодо відмінників
втримати його...
не лише з заздрощів.
КОР.: А в тебе с автори
С. М.: Ще є якийсь сте
тет, як ти вважаєш!
реотип:
якщо він добре
С. М.: Одне знаю точно: вчиться, то значить — неякби не моя група, навряд сучасний. Ходить тільки в
чи я б став
Ленінським костюмчмку, при краватці
стипендіатом. Хлопці мені і — ні кроку в бік. Пра-.
допомагали,
чим могли. вильний дуже, значить. А
Дають, наприклад, якесь от коли середньо вчиться
завдання мені як старості, — тс може і в джинсах
дуже
су
бачу, що
сам його
не ходити, тоді
виконаю.
Звертаюся
до часний. Це одне.
групи. І мене завжди під
По-друге. Згадуючи шко
тримують.
Мій заступник, лу, скажу. Хто був відмін
наприклад, Микола
Ряс- ником?
Обов’язково
—
нюк, комсорг Сашко Ор вчительські діти (не всі,
ловський, Сергій Печенен- звичайно, але більшість), а
ко, заступник комсорга...
також, хто ВААІВ догодити.
От ми в колгоспі були. Хоча більшість не варта
Група там себе показала з була цих оцінок. І ми це
кращого боку.
І
мене бачили. Звідси і таке став
хлопці слухали, виконува лення до навчання.
КОР.: Згодна з тобою.
ли
всі
розпорядження.
дітей
Практично без конфліктів Додам сюди ще
осіб.
Посада
обходилося. Ми в групу впливових
записали Юрія Діордіца, батька — матері часто ви
оцінки їхнього
колишнього студента тех рішувала
нікуму, який загинув в Аф чада і могла ще багато
ганістані. Його заробітну що. Зрештою, не треба
плату
перерахували
на звинувачувати у всіх грі
спорудження
пам’ятника хах вчителів. Хіба їм не

перепадало за тё,
що в
класі, наприклад,
багато
«трієчників». Навіть, якщо
і не знали на більше учні,
ставили «4», бо приїдуть
перевіряючі і знову
бу
дуть сварити. Сама систе
ма освіти винна в
тому,
що сьогодні ми говоримо
за престиж відмінника...
С. М.: Є ще одне.
Чо
мусь з більшою недові
рою дивляться міські хлоп
ці. Коли я говорив, що в
інших групах було б важ
ко, то саме в тих, де біль-

зрозумів, що без знань —
нікуди, треба братися ва
голову. Тут майстерні є,
різні верстати, на них ми
працюємо. На
третьому
курсі ми самі ремонтуємо
справжню техніку, робимо
капітальний
ремонт трак
торів, комбайнів. А цього
року виточували, виробля
ли в наших майстернях
різні деталі.
Так що ми
несемо повну відповідаль
ність за
відремонтовану
техніку...
КСР.: Отже, Сергію, дй

шість — з міста. Може, я
помиляюся,
але
міські
хлопці не звикли до робо
ти. Вони не знають
що
звідки і якою працею бе
реться. А щоб бути Ленін
ським
стипендіатом
чи
просто відмінником, треба
добре
потрудитися.
А
міські чогось думають, що
вони і без праці
краще
знають, дуже впевнені в со
бі. Звичайно, я не говорю за
всіх — не треба так розу
міти. Але враження таке
складається.
КОР.: А тобі допомага
ють викладачі!
Маю на
увазі, чи підтримують те
бе!
С. М.: Звичайно. Без їх
ньої допомоги не обійтися.
Може бути таке, що інко
ли запитають —
можу
розгубитися. Поки отям
люся... Вчителі підтриму
ють. Але тоді, в свою чер
гу, з’являється ще й якись
моральний обов’язок доб
ре вчитися. Окрім
того,
зараз така програма, що,
чесно, навряд чи хтось мо
же повністю все ВИВЧИТИ,
від «а» до «я». Це немож
ливо.
КОР,: А як же ти...
С М.: Вчу скільки можу,
стараюся вибирати основ
не.
КОР.: Отже, тобі цікаво
вчитися!
С. М.: Звичайно. Це го
ловне. В школі я вчився
нормально — «4», «5». Се
редньо, я вважаю. Потім

вай підсумуємо, що треба
зробити, щоб підняти пре
стиж і авторитет відмінни
ка!
С. М.: Я по пунктах ска
жу, коротко.
1.
Самосвідомість;
2.
Треба самовизначитися; 3.
Треба, щоб було справжнє
самоврядування, тоді і ак
тивність, і потреба праці
буде; 4, Треба мати конк
ретну справу і робити її
так, щоб через неї тебе
побачили.
А знаєте, в нашому тех
нікумі могло б бути біль
ше відмінників. Чому? Як?
Якби
викладання велось
українською мовою. Біл/
шість же студентів вчила
ся в українських школах 8
звикати до нової матема
тичної, фізичної терміно
логії дуже важко. Це дум
ка не тільки моя.
ВІД КОРЕСПОНДЕНТА. З
останньою думкою Сергія
погоджується і більшість
батьків, і викладачі,
на
приклад зав. відділом ме
ханізації сільського госпо
дарства С. Б. Орищєнко.
Але це питання, як сказав
Сергій Борисович,
прак
тично не можливо виріши
ти в рамках технікуму. Лі
тература, програма — все
йде російською
мовою
(про це не раз піднімав
питання технікум
перед
Міністерством вищої і се
редньої спеціальної осві
ти). Поки все по-старому.
Т. КОСТЕЦЬКА.

«Мене хвилює
тема комсомолу»

Мітинг біля будинку Будапештського політехнічного інституту, де пройшов по
літичний форум, організований ВКСМ. На трибуні — перший секретар ЦК ВКСМ
Ч. Хаморі.
г
Фото МТІ — ТАРС.

«Нещодавно прочитала в
газеті
статтю «з лав ком
сомолу
вибула..,».
Мене
хвилює тема
комсомолу.
Автор звинувачує дівчину
□ байдужості до комсомо
лу, але не
враховує при
чин, які до цього привели.
Навіть не розібралися з адміністртацією педучилища,
комсомольською
органі
зацією, директором...»
«Питання економіки за
раз у
пресі піднімаються!,
цікаво і читабельно. Що за
пропонує
«Молодий кому
нар» своїм читачам?»
«Перші номери цьогоріч
ного «МИ» були цікавими,
можна сказати, захоплюю
чими. Зараз газета починає
втрачати популярність. Чо
му?»
Перелін запитань — ус
них І письмових — можна
було б продовжити. Вони
вининли під час зустрічі
студентів
третього к? рсу
педагогічного
факультету
Кіровоградського педінсти
туту імені О. С. Пушкіна з
журналістами
Петром Селецьким і Василем Бонда
рем. Газетярі розповіли про
найближчі
публінації, по
ділилися творчими задума
ми. Вкінці зустрічі прозву
чала пропозиція:
частіше
залучати студентів інститут
ту до співробітництва з об
ласною молодіжною.

Наш кор.

ПІСНЯ «ФЕСТИВАЛЬ» - ПРИЗЕР ПЕРШОГО МІЖОБЛАСНОГО ФЕСТИВАЛЮ БУДІВЕЛЬНИХ
ЗАГОНІВ «ДНІПРО-88».
И вот скоро начнем
Слова В. Саенко, бійця
Этот день нс похож
Фестивальный кружить
будзагону «Еліон»
На все прошлые дни.
хоровод (2 раза),
Он пришел не спеша сам собой*
ПРИПЕВ:
Чтоб завлечь навсегда
На фестивале весело и дружно
сердце студбойца
Мы станем в круг
одной большой семьей.
Фёстивальио зажженной
хъ
Лишь потому, что всем
Фестивальный звонок
звездой (2 раза),
одно нам нужно, —
Разбудил городок, /
Чтоб не погасло солнце
IIРИП ЕВ.
На просторе толпится парод,
над землей.
Вес волнуемся, ждем

ФЕСТИВАЛЬ

>

«Молодий комунар»

12 листопада 19зї року

ОПЕРАЦІЯ

«НІЧНЕ

МІСТО»

К ВИ собі уявляєте по на Стобірська, Лаоиса Балоговий будинок? Муки кул'на.
жінок, лікарі в білих хала
Зовсім не
страшно
тах із масками
на облич родити. І нам так
лікарі
чях? Перші крики новона допомагали,
так
уважно
роджених?
Щасливі
тати ставилися до нас...
попід вікнами і їхні інко
Живе
Кіровоградський
пологовий будинок:
ли майже дитячі запитан міський
муки, стогони, крики, ви
ня: «А що воно вже ро писки, приймання
нових
вагітних, і знову
все спо
бить?...»
чатку. І так щодня. Інколи
Ми побачили його трош буває все не так гладко,
пологи,
ки іншим. Спокійним, мож- ускладнюються
проходять допоміжні мані
сказати, яким він буває пуляції
— операційний зал
нищить рідко. В
перед- завжди напоготові. Але все
рбдових і в родових залах одно це щасливий буди
нок. бо нагорода за асе —
не було жодної
жінки. Діти.

Я

Дивно, правда? А от по
трапили ми на таке запус
тіння. Зрештою, «неурожайних» днів тут не буває.
Недарма тут а середньому
7—3 діток появляється на
СВІТ щодня. І, можливо,
через хвилину, а може й
годину легенько під’їде до
приймального
покою
«швидка» і вийде з неї

майбутня мати, вже трохи
вимучена. І почнуть її го
тувати до пологів акушеригінекологи,
акушерки, са
нітарки. І почнуться муки.
Щасливі муки в
чеканні
нового чуда. Здаватиметь
ся,
що
перевертається
світ, що витримати далі не
можливо, що...
Але все
перетерпиться.
Потім лі
кар,
як-от,
наприклад,
В. А. Кошевий, скаже: «Ну,
час», і допоможе пройти
0 Родильний зал.
Нуфце трошки, — ко^Ндуватиме він, •— Щеі
‘ак; молодець, ну... Три
майся! Ще, ну...
Народилося!..
Можливо,
такий от крикун (на фото),
як У Наталі Гросул (мати
теж сфотографувалася). А,
можливо, ось такі спокійНЄНЬКІ, як Оці дітки, що тиКЄНЬКО собі сплять і в вус
нс дують, що їх фотогра
фують. головне, аби здоРоаі!..
Щ знімки вийшли благо
получними, світлими. Маіншими їх важко було
3Робити, дивлячись
і на
НЄ5еличк:
пакуночки
з
ї?аспортами» (як каже на
!Рочки старша медична
^е“тРо
відділу
новонар°ли:ених О. М. Сотник) на
і на «новоспеЄни*-» мам
дди зайшли в
оплату № 15. Щасливі моС7^Ді мами — Наталя Гро' ' Надя Переста, Світла

Поки нічне місто спить,
тут народжуються діти, І
добре, коли все
добре.
Поки нічне місто
СПИТЬ,
спить і начальник ремонт
но-будівельного
управлін
ня № 3 «Облрембудтресту» В. Бабій. Будівельники
четвертий рік
не
мо
жуть довести до ладу ре
монт
старого
корпусу

пологового будинку.
Чет
вертий рік Кіровоградсь
кий пологовий будинок і
родильне
відділення 2-0!
міськлікарні практично не
мбжуть проводити 2 рази
на
рік
профілактичних
дезобробок
пологових
приміщень. До речі, дру
га
міська акушерсько-гі
некологічна лікарня розмі
щена
у
пристосованому
приміщенні, побудованому

ще в
1902
році, і зна
ходиться в санітарно — за
хисній
зоні
виробничо
го об’єднання
по сівал
ках
«Червона
зірка».
Ось кілька цифр: середня
площа
на І материнське
ліжко — 2,5 квадратних
метра замість 7, на дитя
че — 1,7 квадратних мет
ра при нормі 4. Окрім то
го, це не просто пологове
відділення,
а обсерзаційне, тобто на пологи надхо
дять вагітні з гнійно-запа
лювальними
захворюван
нями, грипом, хворі тубер
кульозом, а постійна пере
вантаженість
не дозволяє
циклічно проводити пов
ну обробку пологового бу
динку,
відділення.
Це
проблема № 1. Проблема,
яку можна вирішити тут,
на місці, місцевими сила
ми. У чому затримка? Чо
му так потрібний корпус
пологового будинку ніяк
не може запрацювати? Чи,
може,
треба
говорити,
щоб малі крикуни родили
ся через рік-два-три, ко
ли будівельники
врешті
закінчать свою справу? З
ким не д.водилося гово
рити в пологовому будин
ку, усі просили: «Ви кра
ще напишіть за наш ре
монт». Чи можуть тут бу
ти якісь виправдання? Об
ласний
відділ
охорони
здороз’я
не раз звертав
ся
до
міськвиконкому,
облвиконкому. Разом
із
працівниками
відділу до
водилося
виїжджати
і
працівникам
радянських
органів,
аби
допомогти
зрушити справу з місця.
Проблема № 2. Мало су
часного обладнання, дуже
слабка матеріально - тех
нічна база. Це біда
не
тільки Кіровограда.
Але
не можна не сказати, що
змін зовсім немає, На од

ному із знімків ви бачите
новий прилад в
Кірово
градському міському ро
дильному будинку для ви
мірювання серцебиття. За
те дуже потрібний ультра
звуковий
апарат — один
на область. (Щоправда, в
облздороввідділі
сказали,
що мають отримати
ще
один).
— Аби в кожній лікарні
був такий апарат,
ми б
могли повністю уникнути
народження
неповноцін
них дітей, —
говорить
К. Ф. Вишневська, заступ
ник головного лікаря з лі
кувальної частини полого
вого будинку. — Він дає
можливість дуже рано по
мітити
порушення в роз
витку дитини.
Поменшало
б і дитячих смертей.
От і ще одна проблема,
міцно пов’язана з двома
першими — дитяча смерт
ність.
— Візьмемо хоча б дру
гу міську акушерсько - гі
некологічну лікарню. Пе
ревантаження, невідповід
ність нормам в обсервації
веде до того,
що серед
новонароджених
реєстру
ються
групові інфекційні
захворювання, — розпо
відає В. В. Бондаренко, за
ступник
завідуючого об
ласним відділом
охоро
ни здоров’я.
Цифри ми
вже назива
ли. Слабка
пологодопоміжна база веде до того,
що Кіровоград посідає од
не з найперших, найнепочесніших, місць в респуб
ліці по дитячій смертнос
ті серед обласних центрів
(в області ЗО процентів ди
тячих смертей приходяться на Кіровоград).

здоровими.
їхні мами ма
ють
бути впевненими, що
так і буде. Тому треба без
прикрас, а так як є
нази
вати ці проблеми,
говори
ти за них весь час на пов
ний голос, тоді щось і змі
ниться.
Ми ще не знаємо,
як
впливає наша місцева
«екологія» на здоров’я ва
гітних жінок, діток — нам
треба боротися
за чисте
повітря.
А пологове відді
лення 2-ої місьної лікарні,
яке мало не на території
«Червоної зірни», розміще
не ще й обік перевантаже
ної дороги, де машини так
І димлять просто в облич
чя.

Це проблеми — тому ми
про них і згадали у нашо
му
матеріалі. Чому не
сфотографували? Недоремонтовані будинки, задим

навели ще такі
факти:
гостро не вистачає місць З
в дитячій обласній лікарні!
— площа на кожне ліжко
З квадратних метри
за
мість 6,5, занадто багато
дітей у відділеннях груд
ного віку, де □ палаті пло
щею 16—17
квадратних
метрів 5—6 дітей І стільки
ж матерів. Переважно це
діти з гострою патологією
органів дихання, коли
б
площа, і повітря просто
необхідні. Відділ намітив
ряд першочергових (закін
чити ремонт, реконструк
цію,
закріпити
медичні
кадри тощо) та перепек-

Називаємо
ці цифри не
для
того,
щоб викликати
сенсацію.
Просто час
від
лозунгів
переходити
до
справ, справжніх справ, Ді
ти
повинні народжуватися

лені вулиці, на біду,
ми
можемо побачити на кож
ному кроці. А от щойно
народжену дитинку — не
завжди.
.„Ми йшли з пологового
будинку і якраз на дорозі
до нього звернула «швид
ка
допомога». Легенько
звернула, бо повезла най
дорожче — майбутнє жит
тя.., Народилося!

Т. ТАРАСЕНКО.
В. СЕКЕРКО (фото).
ВІД АВТОРІВ: Ми побу
вали в обласному відділі
охорони здоров’я в нам

тивних (будівництво ново
го пологового
будинку,,
дитячої
Інфекційної
лі
карні,
дитячої молочної
кухні...) заходів і поставив
їх до відома облвиконком
му
Запитання до м^ськ*
виконкому і облвиконкому:
невже так важко знайти
місце в
незадимленому
районі. Для ЛСУ (лікуваль
но - санаторне управління)
знайшли, давно пора і про
дітей подбати. Дитячі лі
карні і пологові будинки
— в них теж відчуває гост
ру потребу місто.
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ПРОФЕСІЯ
НА ВСЕ
ЖИТТЯ
Омелян Флор, Андрій
СухачоБе
Антон Усик,
Петро
Дмитрієв,
Ва
силь Чубар, брати Гребенюки. ЦІ та багато ін
ших молодих міліціоне
рів, наших земляків, бу
ли в числі перших, хто
повів нещадну бороть
бу з бандитизмом у на
шій області в 20-е роки.
Вони загинули. Та поча
ток боротьби з бандит
ською нечистю було по
кладено,
Поступово
зникали
озброєні
формування
бандитів. А пізніше — і
стихійні бродячі груп
ки. Та б запеклій
бо
ротьбі з бандитами ги
нули й кращі сини мо
лодої радянської рес
публіки, навічно впису
ючи в літопис незабут
ніх звершень свої іме
на.
їхню справу — тепе^
уже в мирний час —
продовжує
сьогодніш
нє покоління міліціоне
рів...
Бони прийшли у ре
дакцію одразу
після
стройового
огляду.
Ставні, підтягнуті, дещо
сором’язливі,
молодії
міліціонери, здавалося,
погано уявляли себе ці
кавими
співрозмовни
ками. Але... старшин»

Олександр Жорняк та
старший сержант Віктор
Царенко
підрозділу
патрульно постової
служби
міліції
УВС
облвиконкому — ком
сомольці,
нагороджені
знаком «Відмінник мі
ліції». Втім, їм слово.
КОР.: Хлопці, напере
додні свята не прийня
те говорити про наболі
ле...
О. ЖОРНЯК: Давайте
спробуємо...

КОР.: Це правда, що
міліціонери
вдаються
до рукоприкладства!
О. ЖОРНЯК: Якщо ви
маєте на увазі застійні
часи, то, що там каза
ти,
водився подекуди
такий гріх. Але щоб за
раз?.. Я вже п’ятий рік
в міліції із такими фак
тами не стикався і ні
від кого про це не чув.
В. ЦАРЕНКО: А я чув.
Бувають у нас такі ви
падки:
нап'ється чоло
вік в стельку, його у
підворітнях
розмалю
ють — вибачте, інших
слів і не підберу — а
ми його доставляємо у
відділення. Ну, а вран
ці збігаються батьки чи
родичі — ось, мовляв,
яка в нас міліція. І, як
не дивно, буває важко
довести
свою непри

четність до цього всьо
го...

КОР.: У кожного мілі
ціонера за певний час
служби завжди
бува
ють пам'ятні дні...
Б. ЦАРЕНКО: Якщо ви
масте на увазі взагалі,
то це день, коли наро
дилась
донька,
коли
вручали знак «Відмін
ник міліції».
Ну, а під
час
чергувань...
На
Центральному
ринку
часто можна побачити
одного
вірмена,
що
торгує гвоздиками. Од
ного дня в нього по
явились
агресивні кон
куренти з Молдавії, які
почали
вимагати, аби
вірмен залишив ринок.
Зрештою, дрібний, зда
валося,
конфлікт, але
ми
вирішили прослід
кувати, що буде далі. А
далі вийшло так: зібра
лось десь із сім десят
ків
вірмен і
близько
двох — молдаван.
На
ринку ледь не зчини
лось побоїще. Конфлікт
то лай швиденько погасили, але випадково ді
зналися,
що довершу
вати
справу
сторони
мають в одному з кар’
єрів приміської
зони.
Уявляєте, що могло бу
ти?
Ініціаторів
цього
неприглядного випадку

Києво - Подільська вільна аптека у XVIII столітті, за свідченням очевидців, об
ладнана була добротно, доход давала славний, і було в ній близько тисячі меди
каментів простих І енладних — в основному рослинного походження. Нині в іс
торичному будинку відкрито аптеку - музей, де бережно відновлено обстановку
XVIII — початку XIX століть. Артисти театру на
Подолі допомогли нам зримо
уясити сцени з давно минулих років.
На знімку: на прийомі в кабінеті провізора (відновлена обстановка кабінету
першого власника аптеки). Провізор -— артист А. Середа, дама — І. Ворона, ка
валер — артист К. Шамін. ’
Фото В. РЕПІКА, В. ФАЛІНА.
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«РЕКЛАМНА» СПАДЩИНА ЗАСТОЮ»
Б матеріалі, вміщено
му л.д таким заголов
ком у номері «Молодо
го комунара» за 17 ве
ресня ц. р., йшлося про
деякі проблеми функціо
нувания української мо
ви є нашій області вза
галі, та зокрема — в
Бобринецькому районі.
На публікацію відгукнув
ся в. о. начальника об-

ласного управління кі
нофікації І. Т. ПРИПИС
НИЙ. Він повідомив:

на публікацію надіслав
І директор Бобринецької
районної
кіномережі

— Статтю «Рекламна»
спадщина застою» роз
глянуто. Дано розпоряд
ження керівникам кіно
театрів та районних ди
рекцій кіномережі об
ласті про виготовлення
рекламних стендів тіль
ки українською моеою.
відповідь
Аналогічну

В. І. НЕЧЕПУРЕНКО.
На жаль, побувавши
19 жовтня в м. Бобринцї, кореспондент «Моло
дого комунара» не знай
шов там жодної афіші
українською мовою. Як
тоді розуміти офіційну
відповідь товариша НЕЧЕПУРЕНКА?

ВІД РЕДАКЦІЇ: У статті «Рекламзастою»
згадувалась
на» спадщина
кількарічної давності розмова автора
статті П. Селецького з колишньою заІ ВІДуїОЧОЮ відділом культури Бобринецького району Л. С. Решетниковою.

Ми вибачаємось перед Л. С. Решег
виковою і читачами за невмотийоване
згадування її прізвища, за допущені неточності. Автору публікації вказано на
неякісну підготовку матеріалу. Увагу
всіх творчих працівників редакції звернуто на необхідність ретельної перевірки кожного факту, який використову-

Зокрема відмічалось, іцо драмколективи Бобринецького району ставили п’є
си переважно російських драматургів і
російською мовою. При перевірці не
^всИра^кти підтвердились.

ється в газеті.
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ПРИЙМАЮТЬ:

робітників і колгоспників зі ста
жем роботи не менше двох років за
^направленнями підприємств, орга
нізацій, установ;
осіб з числа працюючої молоді,
направлених підприємствами, органі
заціями й установами на договірній
основі в порядку цільової підготов
ки, але які не пройшли за конкурсом;
осіб, що не мають зазначеного
стажу роботи, при умові успішного
складання ними екзаменів у даний
вуз;
військовослужбовців,
звільнених
у запас з лав Збройних Сил СРСР
протягом трьох останніх років.
Зарахування проводиться за результатами співбесіди й відбору
приймальної комісії.
Всіх зарахованих забезпечують
стипендією і гуртожитком.
Після успішного складання ви

було доставлено у від
ділення.
Головне ж —
не допустили того, щоб
люди
перестали бути
людьми. Не треба мати
особливу фантазію, щоб
уявити наслідки конф
лікту, який, до того ж,
розгорівся
ледве не з
нічого...
О. ЖОРНЯК: Останній
рік я чергую на крито
му
ринку. Найчастіше
усякого роду непоряд
ки виникають — і це ні
кого не здивує — біля
пивбару. Близько трьох
сот разів виходив я на
чергування і тільки
з
півсотні з них обійшли
ся без пригод. А вини
кають
вони, як прави
ло,
завдяки пристрас
тям
захмелілих завсід
ників
пивбару. Знаєте,
такі дні не зовсім за
пам’ятовуються:
дуже
вже схожі вони
один
на одного.
А пригаду
ється мені операція по
затриманню
угонщиків
приватного
автомобі
ля.
Діяли
ми напро
чуд чітко, злагоджено і,
вибачте
за
нескром
ність, сміливо. Усі три
злочинці
були спійма
ні на
гарячому,

КОР.: Як я зрозумів,
додому ви приходите
далеко за північ. А що
дружини!
О. ЖОРНЯК: Моя На
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талка
знала,
за кого
йде заміж. А я у вибо
рі супутниці
життя не
помилився.
В. ЦАРЕНКО: У Саш
ка ще дітей немає, йо
му простіше. А в мене
донька,
їй батьківська
увага потрібна. Тому у
вихідні
стараюсь бути
тільки з сім’єю. А дру

ЕЕПїХШа

жина? Вона мене
розуміє.

теж

КОР.: Ви не друзі!
О. ЖОРНЯК: У нашо
му
зі...

підрозділі всі

дру

МСР.: Давайте на хви
лину уявимо таку ситуа
цію: на вулиці серед
білого дня пограбова
но перехожого. Ви за
тримуєте злочинця. А
свідки цих подій не хо
чуть бути свідками...
В. ЦАРЕНКО:
Гірко
визнавати, але ситуація,
описана
вами, трапля
ється
дуже часто. Не
хочуть
люди
ставати
співучасниками
роз
криття злочину і
все
тут. У кожного
спра
цьовує
внутрішній сиг
налізатор:
морочити
муть голову, затаскають
по судах тощо. І якщо
інколи їх можна зрозу
міти, то виправдати —
ну ніяк. А коли завтра
з ним трапиться подіб
не лихо?
О. ЖОРНЯК: Мабуть,
не один день, місяць,
рік потрібні,
щоб ми
поглянули на цю проб
лему
під іншим кутом
зору. Думається, завер
шивши
процес форму
вання правової держа
ви,
підхід людей
до
вгаданих
випадків кар
динально зміниться.
В. ЦАРЕНКО: Оце зга
дав Сашко про правову
державу і хочеться ска
зати про бродяг.
Час
то, дуже часто їх мож
на зустріти на
Цент
ральному
ринку.
З
усією
відповідальністю
вам кажу:
бродяги —
потенціальні
злодії,
Сьогодні він ходить со
бі, тихо - мирно пляш-

пускних екзаменів слухачів зарахо
вують на перший курс інституту по
за конкурсом.
Прийом слухачів проводиться по
спеціальностях:
електропостачання
промислових
підприємств, міст і сільського госпо
дарства,
сільськогосподарські машини,
технологія машинобудування,
металорізальні верстати й інстру
менти,
будівельні і шляхові машини й
устаткування,
машини і технологія обробки ме
талів тиском,
машини і технологія ливарного ви
робництва,
автоматизація сільськогосподар
ського виробництва,
бухгалтерський облік і аналіз гос
подарської діяльності,
автоматика і телемеханіка.
Для вступу необхідно податні

ГЗеЖЗКЖй
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ки збирає, а завтра за
суне руку в кишеню пе
рехожому, чи-то шматок
м’яса з прилавка прихо
пить і навтікача. З таки
ми поступають як: мі
сяць він попрацює/
го годують, напуб».
о,
а потім знову відпуска
ють.
Як мені здається,
багато з них
свідомо
працювати
не будуть.
Певно, для таких «бом
жів»
(люди без визна
ченого місця проживан
ня)
треба створювати
умови, аби вони^^имусово разом жили і пра
цювали на користь дер
жави,
3 іншого боку,
це схоже на насильст
во:
людина-то закону
не
порушила. Можуть
бути й інші варіанти ви
рішення проблеми, ало
в цьому плані закон ще
не на висоті...
Є й у мене свої ре
кордсмени. Вісім разів
доставляв я у відділен
ня «бомжа» Кріпака Єв
гена Борисовича. А він,
до речі, й не дуже сумує...

КОР.; Під час служби
виникають ситуації, ко
ли все Еирішує фізич
ний гарт,
спритність,
спеціальна підготовка...
О. ЖОРНЯК:
Занять
по
спеціальній
підго
товці декому не виста
чає. Серед
них і
я.
Отож займаюсь додат
ково.

КОР.: Ким ви себе
бачите в майбутньому?
О. ЖОРНЯК і В. ЦА
РЕНКО:
Курсантами
школи міліції.
Профе
сію обрано на все жит
тя.

Розмову вів
А. БЕЗТАКА.

заяву на ім’я ректора із зазначен
ням обраної спеціальності;
направлення за встановлейЬто фор
мою;
характеристику, підписану керів
підприємства
(військової
ником
частини), а також партійною, комсо
мольською і профспілковою органі
заціями;
документ
про середню освіту
(оригінал);
виписку з трудової книжки, заві
рену керівником підприємства;
медичну довідку (форма № 086-у) З
6 фотокарток 3X4 см.
Прийом заяв з 1 жовтня по 25 лис
топада, від звільнених в запас вої
нів — по 15 січня, щодня з 9.00 до
16.30. Вихідні — субота, неділя.
Початок занять — 1 груд/Х
Адреса інституту: 316017, м. Кіро
воград, проспект «Правды», 70-а,
кімн, 306. Телефон 93-4-18.

д ЦТ (І програма)
6.30 —
«120
хвилин».
835 — Прем’єра художньо
го телефільму «Минуле по
вернути». і серія. 9.50
—
Футбольний огляд. 10.20 —
Новини.
15.30 —
Новини.
15 45 — «Ритми свят».
Ви
ступає
фольклорний
ан
самбль «Шалола» Узбецької
РСР. І600
«Портрет су
Прем
докучасника*.
Г“*’єра
—
—
дентальних
телефільмів
- по нотах».
«Людина«Ян
ник». 16.55
Ногц.00 —
«Дітям

д ЦТ (І програма)
6.30 г«120
хвилин».
8.35 —Прем’єра художньо
го телефільму «Минуле повернути». 1 і 2 серії, у пе
рерві —
9.50 — Новини.
15.30 —
Новини. 15.45 —
«Час
золотого
полудня»,
фільм - концерт.
16.10 —
«Історія одного літа».
Про
труднощі
впровадження
орендного підряду в Чува
шії
16.40 — Мультфільм.
16.30 — Новини.
16.55
—
«Гіркий ялівець». Художній
фільм. 18.15 — Основи еко
номічних знань.
Тележур
нал «Дгро».
18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — «Лю

Д ЦТ (5 програма)
ОАк ~
«120
хвилин».
Прем’єра художнко
го ^^ефільму «Минуле по
вернути». 2 і 3 серії В пе
рерві — 9.40
— Новини.
15.30 — Новини
15.45 —
Програма Оренбурзької сту
дії телебачення.
16.35
—
Новини.
16.40 — «Стійкий
олоз’яний
солдатик».
Му
зична вистава.
18.15
—
♦Сторінки історії».
Зустріч
з редколегією і авторським
антитіл журналу «Вопросы
исторЖ/». Передача 2. 18.45
*• Сьогодні у
світі
19.00

д ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
— Прем’єра художнього те
лефільму «Минуле
повер
нути». З і 4 серії, В перер
ві — 9.40 — Новини. 15.30
— Новини. 15.40 — Програ
ма Мурманської
студії те
лебачення. 16.40 — «Сільсьні горизонти». 17.20 — Но
вини
17.25
—
«Музична
скарбниця*.
М. Мясковськин. Квартет № 13. 18.00 —
«.-До
шістнадцяти і стар
ші». 1845 — Сьогодні
у
світі 19.05 — Мультфільми.
19?о — «Пошта цих дніє».
19.59 — Прем’єра
худож
нього телефільму
«Минуле

А ЦТ (І

програма)

6.30 —
«120
хвилин».
— Прем’єра художньо
го телефільму «Минуле по
вернути». 4 серія. Частини
’ ’ 2. В перерві — 9.45 Но
вини. 15 30 — Нозини. 15.45
*7
«Це
ласкаве
слово
^Аюшна». Концерт. 16.15 —
програма
Казахського те
лебачення.
17.15 — Нови
ни. 17.20 — «Чого І чому?»
передача
для дітей
17.50
Мультфільм. 18.00
—
♦Вчимося демократії». 18.45

18 00
17 3п-~ ГНаш сад».
18.00
«Дійові
особи».
Орендний підряд у Псковсь
кій області. 18.45 — Сьогод
ні У світі.
19.05 —■ Курсом
лік
партконференції.
Ре
портаж з І Всесоюзної еко
логічної конференції □ Наоі
Тюменської області.
19.35 -- Мультфільм.
19.45
~~
Прем’єра
художнього
телефільму «?4инуле повер
нути».
1 серія. 21.00
—
Час. 21.40 — Прожектор пе
ребудови
21.50
—
«Він
створив правду на російсь
кій сцені».
До 200-річчя з

дня народження М. ЩепкІна. 23.05 — Сьогодні у сві
ті, 23.15 — Прем’єра філь
му - концерту «Час пін».

16.30 — Новини. 16.40 —
Срібний дзвіночок. 17.00 —
Виступає вокально - інстру
ментальний ансамбль «Ват
ра».
17,30 — «Час рішень
— час дій» Повернення че
рез рік. 18.00 - ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ.
(Кіровоград)). 18.20
— РЕКЛАМА. СЛАИДОХВИЛИНКА
«НАШІ ДІТИ». (Кі
ровоград)
Акту-

8.00 —
Гімнастика. 8.15
—- Навчальна програма,і. Haуново - популярний фільм.
8 35, 9.35.
Фізика. 9 кл.

дина 1 закон».
Обговорює
мо
проекти Законів
про
зміни і доповнення Консти
туції СЛСР і вибори народ
них депутатів СРСР
19.30
— «Резонанс»
відповідає».
19.50
—
Прем’єра худож
нього телефільму
«Минуле
повернути».
2 серія. 21.00
—- Час. 21.50 — «Майстри
екрана».
Народний артист
Казахської
РСР Н. Жантурін. 22.50 — Сьогодні у сві
ті,
23.СО — Телеміст Київ
— Бірмінгем.

редача
друга,
«Шкіль
ний
екран».
9
клас.
Основи
Інформатики і об
числювальної
техніки.
11.05
- «ДОБРОГО ВАМ
ЗДОРОВ’Я». ТВЕРЕЗІСТЬ —
НОРМА ЖИТТЯ. (Кіровоград
на УТ). 11.40
— Шнільний
екран». 10 клас. Українська
література.
Ю. І. Яновський. «Вершники».
12.10 —
Художній
фільм
«Армія
Трясогузки». 13.30 — Нови
ни.
16.30 — Новини. 15.40
— Срібний дзвіночок. 17.00
—
Документальний теле
фільм
«Без пострілів І по
гонь».
17 30
— «Господа
рем
на ' млі».
Овочевий
конвейєр і гущини 18.00 —

Фільм - концерт
«Відобра
ження». 18.30 — Обговорю
ємо
проенти Законів
про
зміни І доповнення Консти
туції
СРСР І про вибори
народних депутатів СРСР.
18.45
—
Співає Ярослав
Гнатюк. 19.00 — Актуальна
намера. 19.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею
«Сокіл»
—
«Динамо» (Рига) 2 і 3 пері
оди. 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — Час. 21.50 —
I. Котляревський «Москальчарівник».
Прем’єра телевистави
(КІРОВОГРАД
НА
УКРАЇНСЬКЕ
ТЕЛЕБАЧЕН
НЯ). 22.55 — Вечірній віс
ник.

річ
студентів з доктором
педагогічних
наук
пись
менником
Ю. П. Азаровим.
10.35
—
Мультфільм «Далено ■ далеко
на півдні».
10.45
— Новини
11.00 —
Художній
телефільм «Ма
рія». 16.30 — Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок. 17.00
— Наддніпрянські
наспіви.
17.30 — «Наука і час». До
нецький
ботанічний
сад.
18.00 — Телефільм
«Право
на стрибок».
18.30 — Рек
лама
«Алло, С65 слухає».
18.35 — ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ.
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна намера.
19.30
—

Шляхом оновлення «Уроки
Степана Григора». 20.00 —
«Художня
панорама». За
служений
художник УРСР
Людмила Жоголь.
20.45 —
«На добраніч,
діти!» 21.00
—- Час. 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Впер
ше на екрані УТ. Художній
фільм
«Нагородити
(по
смертно)» 23.15 — Вечірній
вісник.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15
—
«Все про кіно». Кінофести
валь «Молодість - 88».
Пе-

— Концерт. 21.00
—
Час.
21 40 — Прожектор
пере
будови.
21.50 — «Актуаль
ний об’єктив». Прем’єра до
кументального
телефільму
«Непохитна
Халіма».
Про
розслідування вбивства ін
структора
обкому
партії
X. Розибаєвої. 22 30 — Сьо
годні у світі. 22.45 — «їхні
імена
з’являться на екра
нах».
Акторсьні майстерні
ВДІКу.

А УТ

9.00 — Новини.
9.15
—
С.
Маршак
«Теремок».
Лялькова вистава 9.55
—
«Урок без дзвоника». Зуст

повернути». З серія
21.00
Час. 21.40 — Прожектор пе
ребудови.
21.50
— «Коли
торжествує гармонія». Хро
ніка
одного
концерту.
Спільний виступ Державно
го
симфонічного оркестру
Міністерства
культури
СРСР » Нью-Йоркського Фі
лармонічного оркестру. Ди
ригенти
Г.
Рождественсьний (СРСР) І 3. Мета (США).
В перерві — 22 55 Сьогодні
у світі.

А УТ
9.00 — Новини.
9.20
—
Співають і танцюють Діти.
10.05
—
«Село і
люди».
10.35 — «Шкільний екран».

— Сьогодні у світі. 19 05 —
«Індіра
Ганді».
Докумен
тальний
фільм.
19.50 —
Прем’єра художнього теле
фільму
«Минуле поверну
ти».
4 серія.
Частина 121.00 — Час. 22.00 — Прем’
єра художнього телефільму
«Минуле повернути» 4 се
рія. Частина 2. 23.15
—
«Погляд».
Вечірня
Інфор
маційно - музична
програ
ма

А УТ

9,00 — Новини.

9.15

—

А УТ

альна камера. 19.00 — Чем
піонат СРСР з
футболу
«Динамо»
(Київ) — «Дина
мо» (Тбілісі).
20.45 —
На
добраніч, діти! 21.00 — Час.
21.40 —
Прожектор пере
будови, 21.50 — Все
про
кіно.
Кінофестиваль «Молодість-88».
Передача ДРУга.
23.10 — Вечірній
вісник.

А ЦТ (П програма)

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15
—
Навчальна
програма.
Науново-популярний фільм.
8.35, 9.35 — Основи інфор-

10 нлас Фізика. «Розвитон
засобів
зв’язку в
СРСР».
11.05 — Музичні
зустрічі.
11.40 — Шкільний екран. 9
клас
Російська літерату
ра. М. О. Некрасов про при
значення
поета і
поезії.
12.15 — Ноеини.
16.30
—
Новини.
16.40 - СРІБНИЙ
ДЗЗІН0Ч0К».
(КІРОВОГРАД
НА УТ) 17.00 —
Республі
канська
фізико-математична школа.
Геометричні за
дачі на екстремум. 17.30 —
«Мости
єднання».
Змага
ються
колективи агрофірм
Могильовської і
Кримської
областей.
18.00 — Музич
ний фільм
«Золото осені».

18.30 —
Обговорюємо про
екти
Законів про зміни
І
доповнення
Конституції
СРСР і про вибори
народ
них депутатів
СРСР (Дніп
ро) 18.45 — Ліричні дуети.
19.00 — Актуальна камеоа.
19.30 — «Спадщина».
«Під
замновою горою». 20.30 —
Реклама 20.40 —• На добра
ніч, діти! 21.00 — Час. 21.40
— Прожектор перебудови.
21 50 —
Молодіжна студія
«Гарт». 23.20 — Новини.

Музична мозаїка. 9.25
—
«Спадщина». «Під замковою
горою».
10.25 - Докумен
тальний фільм «Зоряні хви
лини нашого життя». 11.45
— Шкільний екран. 5 клас.
Музина і література.
12 10
— Новини.
12.25 — Моло
діжна студія «Гарт».
16.30
—
Новини.
16.40 — Сріб
ний дзвіночок. 17.00 — Во
кальний цикл Ю. Іщенка на
вірші
Дж Кітса.
17.50 —
Телефільм 18.00 — «Народ
ні
таланти».
Цигансьний
фольклорний
ансамбль.

18.30
—
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.
(Кіровоград).
18.50 — Грає
Сергій Сільванський.
19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Темп». Слідами
висту
пів
телерадіопереклику.
19.45 — «Час
обрав нас?»
Ленінсьна
районна
пар
тійна
організація
МІС
ТА
КІРОВОГРАДА.
(Кіро
воград).
20.45
—
«На
добраніч.
діти!»
21.00
— Час 22.00 — Міжнарод
ний телеміст
«Одеса
—
Калькутта». 23.15 — Нови
ни.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика.
8.15
— Навчальна програма
«І
неможливе
—
можливе»,
8.35 9.35 — Природознавст-

Теплові двигуни в народно
му господарстві 9.05 — Іта
лійська мова,
10.05 — Уч
ням
СПТУ.
М. Шолохов.
м.
«Піднята
цілина».
10.35,
11.40 — О. Блок. Сторінки
життя
І творчості.
10 нл.
11.10
—
Російська мова.
12.15 — «Земля І
золото».
Художній
фільм.
13.35 —
Прем’єра
документально
го
фільму «Майдани».
Із
циклу
«Далеке близьке».
14.00 — Новини.
1405
—
«Сказання
про
хороброго
Хочбара».
Художній фільм

із субтитрами.
15.40
-и
«Служу
Радянському Сою*
зу!» 18.00 — Новини. 18.10
—
Міжнародна
панорама.
18.55 — Футбол, Чемпіона?
СРСР. У перерві — 19.45 —
Вечірня
казка.
20.50
—
Грає Н. Гаврилова (фортепЬ
ано). 21.00 — Час. 21.40
—
Прожектор
перебудови,
21.50
—
Енран докумен
тального
телефільму «На
зустріч Дон - Кіхоту.
Реза
Чхеїдзе». 22.45 — Музична
передача
«Ранкова пошта»
(повтор). 23.15
Новини.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15
—
Навчальна
програма.
Науково
популярний
фільм. 8.35, 9.40 — Етика І
психологія сімейного жит
тя. 9 нл. Любов і дружба.
9.00 — Французька мова. 1
рік
навчання.
9.30
—
«Осінь у лісі». Науково-по
пулярний фільм. 10.05
—
Учням СПТУ. Історія. Груд
неве
збройне повстання в
Москві 10.35, 11.35 — Біо
логія. 5 кл. «Що тане — па
гін?»
10.55 — «Ростов Ве
ликий». Науково - популяр
ний фільм. 11.05 — Фран
цузька мова. 2 рік навчан
ня. 11.55 •— «Понад 40 гра

дусів у затінку». Художній
телефільм. 13.05 — «Киши
нівська мозаїка». Докумен
тальний телефільм. Із цик*
лу «Міста і роки». 13.35 —
Новини. 13.40 — Денний се
анс повторного телефільму
«Ходіння по мунах». 4 се
рія «Четверо». 18.00 — Но
вини. 18.15 — «Радянський
патріот». Кіножурнал. 18,23
— Хокей. Чемпіонат СРСР.
«Крила Рад»
— «Динамо»
(Моснйа). В перерві — 19.45
—
Вечірня
казна.
20.45
— Прем’єра документально
го фільму «Власники». 21.00
— Час
21.50 — Енран за
рубіжного
фільму.
«Лео
пард» (Сірія).
23.10 — Но
вини.

матики
і
обчислювальної
техніки.
10 кл. 9.05 — Ні
мецька мова. 1 рік навчан
ня.
10.05 — «Наш
сад».
10.35, 11.35 — Загальна біо
логія. 9 кл. Мікроеволюція.
11.05 — Німецька мова.
2
рік навчання. 12.05 — «Лео
пард».
Художній
фільм.
13.25 — Прем’єра докумен
тального фільму «Радянсь
ка
Армія.
Побратими»,
13.45 — Новини.
13.50
—
Денний
сеанс повторного
телефільму
«Ходіння
по
муках». 5 серія «Розлом».
18.00 — Новини.
18.15
—
Прем’єра
документального

фільму «Колиснова для ма
ми». 18.25 — Музичний кі
оск. 18.55 — «...До шістнад
цяти і страші*
19.40
—
Реклама. 19.45 — Вечірня
назка. 20 00 — Футбол. ВІдбірковий
матч чемпіонату
світу. Збірна ЧССР — збір
на Бельгії. 2 тайм. 20.50 —
Народні
мелодії.
21.00 —
Час. 21.40 —• Прожектор пе
ребудови.
21.50 — Фільми
студій союзних
республік.
«Айя».
1 серія 23.00
—
Лауреати
Міжнародного
ноннурсу їм. П. Чайковського П. Бурчуладзе. 23.50
— Новини.

во. 2 кл. Восени у колгоспі,
8.55 — «Таємниця Летючо
го голландця». Науково-по
пулярний
фільм.
9.05 —
Іспанська мова. 1 рік нав
чання. 9.55 — «Зачароване
колесо життя». Науково-по
пулярний
фільм про твор
чість українського
самоді
яльного художника А. Се
мерні. 10.05 — Учням СПТУ,
Загальна
біологія.
10.35,
11.40 — Біологія. 7 кл. Роз
множення і
розвиток риб.
11.00 — «Кристали». Науко
во • популярний
фільм.
11.10 — Іспанська
мова. 2
рік навчання.
12.05 — На
родні
мелодії.
12.15
—
«Дня» Художній телефільм.

1
серія.
13.20 — «йде до
армії студент» 13 5с — Но
вини. 13.55 — Денний соанс повторного телефільму^
«Ходіння по мунах».
6 се
рія «Телегін». 18.00 — Но*
ьнни. 18.<5 — «Ваш вихід,
артисте!» А. Акопян
18.30
— Сільська
година. 19.30
—
Ритмічна
гімнастика,
20.00
—
Вечірня
казка.
20.20 — «Відкритий рояль».
П. Чайновський. «Пори ро*
ку». 21.00 — Час. 21 40 —
Прожектор
перебудови,
21.50 — Фільми студій со
юзних республік. «Айя»
2
серія. 23.25
—
Нозини,
23.30 —
Боротьба самбо.
Кубок СРСР

А ЦТ (II програма)

фільм
2 серія.
13.40
Прем’єра
документального
фільму «Четвертий сон Ан
ни Андріївни». 14.10 — Но*
вини.
14.15 — Денний са*
анс
повторного
телефіль»
му
«Ходіння по муках»^ 7
серія «Натя».
18.00 — Но<
вини. 18.05 — «У світі тва
рин». 19.05 — «Для всіх
8
для ножного». 19.40 — ве
чірня назка.
19.55 — «Му*
зика в
ефірі».
Телеміст
Москва — Варшава 1 час*
тина. 21.00 — Час. 22.00 —
«Музина в ефірі». 2 части
на 22 50 — Новини

8.00 — Гімнастика
8.15
—
Навчальна
програма,
«Вогонь для нас». Науковопопулярний фільм про ро
сійського фізика 3. Петро
ва. 8.35. 9.35 — Історія. 4
клас.
На
капіталістичній
фабриці. 9 05 — Англійська
мова. 1 рік навчання. 10.05
— Учням СПТУ.
Астроно
мія. Місяць. 10,35. 11.35 —
Історія, 7 кл. Куликоосьна
битва.
11.05 — Англійська
мова. 2 рік навчання. 12.05
— «Айя». Художній
тело-
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▲ ЦТ (^програма)
6 30 — «120 хвилин». 8.35
* «Пісня далека і близька».
п
Г. Пономаренка.
9.10
Прем'єра донументально? телефільму «Монолог на
тайги». 9.20
— Конч?рт 9.55 _ «Чого I чому?»,
'»а/ • *“ «Наспіви ПСКОВСЬКО»
ц.оо — «Перебудова
культура» Зустріч зі Спіл
го?г> театральних
діячів
12.00 —
«В нратнах

соціалізму». 12 ЗО — Співа^
Т. Хохлова. 12 45 — Сьогод
ні — День ракетних військ
І артилерії. 13.00 — «У світі
тварин».
Науково-популяр
ний фільм «Очима тварин»
(Англія). 14.00 —
вс,х
і для
кожного».
14.30
—
Новини. 14.55 Концерт.
17,30 — Прем’єра докумен
тальних Фільмів телестудій
нпа’ни. 18.10 ~ МІжнаР£А‘
на програма.
19.10 —
роб"''
опенятно».
Мульт

фільм. 19.30 — Кінопанорама.
21.00 — Час. 22.00 — В су
боту
ввечері.
Зустріч з
В. Кікабідзе. 23.25 — Новини. 23.35
—
Мультфільми
для дорослих.

▲ УТ

9 00
—
Новини. 9.15 —
Ритмічна
гімнастика. 9.45
— «На хвилі дружби». Дер
жавний
ансамбль пісні
I
танцю
Вірменії.
10.15 —
Чемпіонат
СРСР з гандбо

лу
Жінки.
«Спартак» —
«Карпати».
10.45
—
«На
шляхах республіки».
Пого
да. (Експрес • Інформація),
10.50
—
«Заради істини».
Роздуми колишнього про
повідника секти баптистів
розкольників.
11.20
—
«Свято над
лугою».
До
1000-річчя
Володимир Во
линського.
12.30 — Нови
ни.
12.45 — «Доброго вам
здоров’я». Відповіді на лис
ти глядачів. 13 15 —
На

ВДНГ УРСР (Експрес-Інформація). 13.20 — В. Устинов
Г. Табаков
«Білосніжна та
сім гномів» Вистава.
15.00
— Завтра
— День праців
ників
сільського господар
ства I переробної промисло
вості
агропромислового
компленсу.
Суботні зустрі
чі. 16.30 — Естрадний кон
церт.
17.00
— Чемпіонат
СРСР з футболу. «Динамо»
(Київ)
—
«Нефтчі» ІБаму)

18.45 — «Снарби музеї з Ук*
раїни». Я. Терлецький
«За
карбованим словом історії».,
19.00 — Актуальна намера.
19.35
— Телетурнір
«Со
нячні нларнети».
Колекти*
ви
художньої самодіяль
ності
Вінницької області.
20.45 — На добраніч, діти!»
21.00 — Час
22.00 — Ху
дожній фільм
«Карнавал».
1 серія,
23.15 — Вечірній
вісник.

■і

• > •
програма)

0 8.0л - Новини.
8.15
9.00
итм(чна гімнастика.
----Мупьтфільми. 9.20 — ТиЙ* <портлото». 9.30
ьудильнин». 10.00 — «СлуіЛ-^алянському
Союзу».
І»’?« * «Ранкова пошта».
15 тї * Клуб мандрівників.
— «^Музичний кіоск».
!4пп -ЦиСільська
година.
Річ°ч° о «Здоров’я». До 70я Російського товармст4eDaoHoro хреста. 14 45
Поем’єоа
документаль-

них фільмів. 15.35 — Мульт
фільм. 15.45 - Фільм режи
сера С. Ростоцьного «Діло
було з Пенькові».
17.30
«Найбільший музей світу».
«Дувр». 5 серія «Середньо
вічна мрія»,
або «Папство
бога у царстві людей» (Фран
ція) 18 00
—
Міжнародна
панорама. 18.45 - Прем’єра
художнього телефільму «Со
баче сеоце». 1 І 2 сері». 21.00
— Час. 21.40 — Всесоюзним
перепис населення. 22 10
футбольний ОГЛЯД. 22.40 —

і'іі ■ її..! і ф

фестивалі. Конкурси
Кон
цепти. 23.45 — Новини.

А 9.00
УТ

— Новини. 9.15
—
Ритмічна
гімнастика. 9 45
—
В
сільському
клубі
10,15
—
Документальний
фільм «У відповіді на зем
лю» 10.30 — Концепт тріо
банпч/ристок
УТ
радіо.
10.55 — «Грані
зізнання».
Міжнародний симпозіум ен
томологів.
11 25 — «Спор
тивна орбіта»
іЕнспрес ін
формація). 11.30 — Сучас-

•>> >••

ний дивертисмент. 12.20 —
Дитячий
кінотеатр.
Зуст
річ з режисером А. Бендендорфом
13.10
— Новини.
13 20 — «Варіант». Авторсь
ка пісня. 13.55 — Художній
фільм «Все навпаки»
15.00
— «Село і люди». Акціоне
ри
колгоспу
«Комуніст»
Дворічанського району Хар
ківської області.
15.30
—
«Ви нам писали...»
Музич
на програма
за
листами
глядачів.
16.00
"==
Слава
солдатська. 17.00 — Мульт-

фільм на замовне.пія ій.иО
—
Документальний відеофільм «Чорнобиль: два ко
льори часу». Фільм перший,
19.00 — Актуальна камера«
19. 35 — Майстри
гумору.
— трудівникам села. 20.40
— Реклама «Сюрприз
ло
тереї
ДТСААФ»
20.45 —
«На добраніч
діти!» 21.00
— Час. 21.40 — Художній
фільм
«Карнавал*. (2 се
рія), 22.50 — Вечірній
віс
ник.

Увага!
15 листопада о 18.30 У
приміщенні
редакції
газети ^Кіровоградська
враяла»
відбудеться
зібрання
літературно
мистецького
клубу
творчої Інтелігенції «Пе
ревесло».
Обгояорговатимуться проекти оако
Т4ІВ СРСР.

«Молодий комунар»

12 листопада 1988 . року
ОСТЯНТИН Нікольський — хлопець
з гітарою. Це ім’я зараз добре відо
ме любителям естради. Поява високого
хлопця на сцені будь-якого концертного
залу викликає бурю оплесків.
Коли ж
він починає співати, публіка затихає. І ні
коли Костя не співає сам. Часом йому

К

підспівує весь зал.
«Музикант», «Віте
рець», «Пограйся зі мною, гроза» — ці
та багато інших п^ень стоять врівень з
піснями групи «Машина часу». Автор пі
сень той самий — Костянтин Нікольсь
кий, який, власне, стояв біля колиски ра
дянської рок-музики.
Грати він почав ще в школі, з дитинст
ва закохався в гітару, пробував писати й
Виконувати
власні
пісні.
У 1974 році

ХЛОПЕЦЬ
З ГІТАРОЮ
Костянтин починає грати в групі
Стаса
Наміка «Квіти». З 1976 до 1978 року пра
цює в ансамблі «Магістраль»,
супровод
жуючи
виступи Юрія Антонова. У 1979
році Нікольського запрошує до себе ком
позитор Максим Дунаєвсьний, яний тоді
створював групу «Фестиваль». Костя дав
згоду. «Фестиваль» записував музику до
деяких кінофільмів, виступав з концерта
ми.
ставав усе відомішим професійним
колективом.

Та праця в «Фестивалі» — то була
просто праця. А Нікольському хотілося
щось для душі, для творчого зростан
ня. З 1980 року він став працювати ще в
групі «Воскресіння». Разом з Нікольським, але вже в другому складі, тут гра
ли такі відомі музиканти, як Андрій Сапунов і Олексій Романов, Період з 1980
до 1982 року в групі
«Воскресіння»
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ПОРАДИ
Зшийте
еластичний
пояс. Для цього тре
ба буде: широка ела
стична стрічка, обрізки
шкіри або шкірозамін
ник, клей, кнопки, замо
чок чи інші застібки.
1. Пояс з шкіряними
полосами. Дуже просто
і дуже гарно. 16 полосок
зі шкіри шириною десь
2,5 сантиметра і довжи
ною, яка дорівнює ши
рині паска, наклеюють
ся з однаковим інтерва
лом і пристрочуються на
краю. Додатково вирі
зається ще дві полосочки з шкіри такого ж роз
міру, що й попередні, але
з припусками 0,5 санти
метра з усіх сторін. Ці
полоси підклеюються під
шкіряні полоси на кінцях
поясу. їх прострочити по
краях, а виступаючі краї
нижніх полосок зрізати.
Пробити кнопки.
2. Пояс з вузьких ела
стичних стрічок. Такий
пояс також гарно вигля
дає. Декілька стрічок,
розтягуючи, прострочити
зигзагом одна на одну.
Спереду пошити шкіряні
планки і вшити роз’єм
ний замочок.

Я

ХОЧУ

• О ©! о о

можна назвати
найпліднішим етапом У
_____
„
__ __ ; ; Нікольського.
________ . Саме в цей час
творчості
з’явилися найвідоміші його пісні, які І
досі не втратили своєї популярності.

Працюючи в групах «Фестиваль» та
пинлпігіп
о- забуває
у
И
«Боснресіння»,
Костянтин Н2
про теорію, осягає засади музики. У 1984
РОЦІ
ЗаКІНЧуЄ
музичне училище Імсиі
Імені
по нласу гітари.
Якийсь час
Гнесіних
самостійно як автор-винонавець
працює
власних пісень, а з квітня 1986
року
власний колектив,
який було
створює
названо «Дзеркало світу». До складу гру
пи ввійшли музиканти з різних колекти
вів. Барабанщик Андрій Родін та клавір
ний
Михайло Шевцов грали в першому
складі
групи
«Чорна кава».
З групи
«Дубль-1»
прийшли гітарист Володимир
Павлов і
воналіст
Віктор Кудінов.
На
бас-гітарі грає Ігор Яшуков. Звукоопера
тор та воналіст групи
Аркадій Березовський. Керує «Дзеркалом сеїту» автор му
зики й текстів, гітарист та вокаліст Кос
тянтин Нікольський.

Д. ТКАЧЕНКО.

На знімку: Костянтин НІКОЛЬСЬКИЙ;
Фото автора.

©Q®O0OjOOOOO
ВІДПОВІДІ НА
КРОСВОРД
«Г»
вмішений в «МК» за
22 жовтня ц. р.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
_
3.
Гайдроп. 5. Гендель. 10.
Госпіталь.
13. Говерла.
14. Гегемон.
1&. Гіпоте
за. 16. Геологія. 18. Гар
мата. 19. Галушка. 20. Го
дівниця. 23. Гранула. 24.
Героїзм.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Галерея. 2. Гондола. 4. Гедонізм. 6. Готтентот.
7.
Глаголиця. 8. Гонорар. 9.
Глупота. 11. Географ. 12
Гомілна.
17.
Гувернер.
21. Грейдер. 22. Глюноза.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. При
лад для вимірювання ча
стоти обертання. 2. Взі
рець, найвища доскона
лість. 3. Роман В. С. Ку
чера. 4. Кочові племена,
що нападали на руські
землі в X —XI століттях.
7. Мінерал класу силіка
тів, теплоізоляційний ма
теріал. 8. Супутник пла
нети Уран. 10. Здатність
атома елемента утворю©©©♦♦
Ф ♦♦♦♦♦♦ ♦«♦♦© ♦♦♦
вати певне число хімія- ♦
них зв’язків з іншими!
• ТЕСТ
атомами. 11. Науна про*
МОНЄтЙТ 13. ЛЬОТЧИК-НОС-♦
монавт СРСР. 14. Оброб-1
на поверхні скла для на-т УЙМПЕЛМБЛ
дання їй шорсткості. 21. ♦ ЛОгвЛ ІгіІГігЕ
Гармонійне
узгодження х
рухів. 22. Місто в Ровен-X
Надруковані слова розсьній області, державний ♦бийте на тринадцять груп
мекнин,
автор роману історико-нультурний
за-а по три словаН-Ґ1 кожній,
«Життя Арсеньєва».
16. повідним. 23. Нездійснен-Х причому кожну
групу
Установа для відпочинку. на крія. необгрунтована ♦ (тріаду) має об’єднувати
надія. 24. Давній кам’я-Хщось спільне, наприклад,
17. Тропічна трав’яниста
ПО
ГОРИЗОНТАЛІ: 5. плодова рослина. 18. МІ- ний вік. 28. Наука про! в одну тріаду включаютьсто-побратим Києва. 19. енлад, будову, властивос-♦ ся слова «ставок», «озеПолуляонин радянський
ті І перетворення речо-|ро>>»
ІХ °ПП~ЙМИЄ
клоун, Герой Соціалістич
Великий заголовок у га
вин. 29. Радянський ар-Хте» що вони
водойм .
ної Праці.
6. Найбільш
зеті. 20. Рідкісний сса хітектор, автор пооенту£
Слова
виписувати
но
відомий з титанів, дітей
вець родини дельфіно Кремлівського
Палацу! треба, оснільни вам відУрана і Геї. 9. Будівель
І пущено лише чотири хвивих. 25. Героїня одной з’їздів.
ний матеріал. 12. Тип ку
♦ лини, виписуйте тільни
зова. легкового автомобі менного роману П. А. ЗаСнлав
В.
МАНОИЛЕНКО.Х
порядкові номера слів у
гребельного.
26.
Спорядля. 15. Російський письтріади, наприклад, 1, 7,
. 22. Якщо ви безпомилко} во справитеся в указа
• ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ
ний термін Із цим завдан‘ ням, значить, можете бу
ти спокійними за рівень
свого мислення І уваги.
групи «Наутмус ПомпЫус»)

ЗА ЧОТИРИ

КРОСВОРД

©

о

Стиль, в якому грає група, важко ви
значити, він складний і багатогранний.
Елементи пісень бардів сплітаються з
ритмами року. Багато нових композицій
з’явилося в репертуарі колективу, та Ні
кольський не втратив своєї особистості,
внутрішнього заряду. Його пісні відзна
чаються свіжістю, оригінальністю^ музич
ного
розв’язання. В 1987 році група
«Дзеркало світу» взяла
участь у рокфестивалі в Новоросійську,
постійно
гастролює, готується до запису на фірмі
«Мелодія».

ження для прискорення
плавання. 27. Навчальновиховний заклад. ЗО. Ор
ганізми, що живуть у вод
ному середовищі. 31. Зо
діакальне
сузір’я.
32.
Давньогрецький філософматеріаліст.

е

А Друзі театру! Почав
новий сезон студентський
театр «Резонанс» Кірово
градського
педагогічного
інституту імені О. С. Пуіії*
кіна. І8 листопада сту^рд^
ти запрошують вас па' 4В
ставу «Поставте хлоігїЖу
трійку» за п’єсою О. Іващсика. Режисер вистави і
виконавець
центральної
ролі Валерій Деннекіп.
Д 17 листопада ш^шухатн класичну музику Жпрошує вас камерний оркестр
Кіровоградської
філармо
нії
«Концертіно»
під
керуванням Наума Кочка*
Солістка
Раїса
Вальке*
вич.
Початок
абонементного
концерту в актовому залі
музичного училища о 19
годині вечора.
Д Ще одне повідомлен
ня кіровоградським люби
МУЗИКИ«
телям серйозної
ї”_....... .
Сподіваємось, приємне. 16,
17, 18 листопада у Будин
ку офіцерів проходитимуть
виступи нашого давнього
друга мистецтвознавця Ми*
хайла Казініка. Поч
гт“"
о 18 годині.
Д Всіх, хто цікавиться
історією рідного краю, на
своє чергове засідання за
прошує клуб краєзнавці#
будинку
культури
Імен?
Компанійця. Початок о 1Т
годині 15 листопада.
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ПОПРАВКА
У "минулому

□

0

Заст. редактора
А. БЕЗТАКА.
О -------------------------------- >
31 «Молодой коммунар» —=>
□ орган Кировоградского
г ]
областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

З -36050.
мпс.

(1з репертуару

1)'червоний
2) пісня
і
3) платина
і
4) радіо
1
5) імісяць
6) молодість
і
7) білий
<
8) СПИЦЯ
(
9) ніж
і
Ю)і грузило
11)І вода
12)| слива
13)І гачок
14)І качка
15)І ноти
@ ГУМОР
16)І лимон
17)І газети
І! 18) волосінь
колесо
ХІБА ЦЕ ВЕСІЛЛЯ?
20) супутник
21) яблуко
«Хіба це весілля? — двоє
22) зелений
розмовляли. —
23) лід
Якісь старовинні там пісні співали;
24) апельсин
25) виделка
«їхали козаки», «Ой хмелю, мій
26) сонце
хмелю»,
27) краса
Ще й пили грузинську якусь
28) гусак
рка цителю.
29) телебачення
Хоч були там жарти, модно
30) срібло
танцювали,
31) мандарин
Та все ж музиканти поганенько
32) гітара
грали.
33) ложка
34) здоров’я
Не гримів оркестр на усе село,
35) пара
Не валялись п’яні, бійки не було...»
$36) золото
$37) велосипед
Анатолій ВИСОЦЬКИЙ.
$38) курка
м. Кіровоград.
о 39) груша

Пьяный врач мне сказал: тебя больше нет,
Пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел,
но...
ПРИПЕВ.
Я ломал стекло, как шоколад, в руко,
Я резал эти пальцы за то, что они не могут
прикоснуться к тебе.
Я смотрел в эти лица и нс мог нм простить
Того, что у них пет тебя и они будуть жить, но...
ПРИПЕВ.
В комнате с белым потолком, с правом на надежду,
В комнате с видом па огни, с верою в любовь.
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Це я робив фоторепортаж з пасіки
Мал. О. ГУЦАЛА.

1

й НАША
в АДРЕСА'

БЫТЬ С ТОБОЙ

Я пытался уйти от любви.
Я брал острую бритву и правил себя.
Я укрылся в подвале, я резал
Кожаные ремни, стянувшие слабую грудь.
ПРИПЕВ:
Я хочу быть с тобой.
Я хочу быть с тобой,
Я так хочу быть с тобой,
я хочу быть с тобой,
И я буду с тобой.
Твое имя давно стало другим,
Глаза навсегда потеряли свой цвет.

номері .МН» Г?

(З фотоінформацію
про зустріч
комсомольців
різних поколій»
І ] вкралася неточність Як І П. Ц
«й Сидяк. у зустрічі взяв участе
Ш О. Г. ВЯЛИХ, ветеран комсомол
• лу І ВІЙНИ,
ЯКИЙ і був зображєний на
лівому знімну. За
недогляд просимо вибачити.

вм. Кіровоград,
вуя. Луначарського, 36.
к ;

Телефони:
редактора —
2-54-26;
за
виступ ни на ре1
дактора
—
“ 2-29-92; від
повідального
секретаря —
2-27-65; відді
лів: комуністичного
виховання
->
5, 4-64-2І; комсомольсько«! життя
[ р та економіки — 2-04-а^ учнів• ської молоді I соціальних проб
лем—2-59-82; фотолабораторії—
( “і 4-94-94;
оголошень — 4-28-9бі
коректорської — 3-61-83.
і,Д
Газета виходить щосуботи.
Друкарня імені Г. М. Димитров®
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видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії Унраїни,
м. Кіровоград, вул. Глінни. &
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Над номером працювали
художник — В. Жужгов,
складач машинного набо
ру —- І. Канцер, складачі
вручну
— Б. Ватульов,
Я
Урсаленко
коректо
ри —
Я. С’ердюченно,
Я.
Коваленко,
цинкограф — О. Щербина;
друкарі —- В. Чист^ов»
М. Янковий,
вПгЛовЬ
дальний
черговий
—,
М. Черненко.
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