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»

Півстоліття ми
нуло, як утворе
но обласну ком
сомольську орга
нізацію. Дирек
тор держархіву
гортає
спілчан
ську хроніку —
П’ЯТА ПОЛОСА.

«Різні обличчя
Феміди»: праців
ники зацікавле
них установ обго
ворюють проект
Основ
кримі
нального законо
давства СРСР —
ШОСТА ПОЛО
СА.

«Резонанс» —*
СЬОМА ПОЛО
СА.

Нетрадиційний
жанр у випуску
«До сімнадцяти і
старші» («Ніж у
школі») — ВОСЬ
МА ПОЛОСА.

ПРИСТОСУВАНЕЦЬ ЗМІНЮЄ ЛИЧИНУ — ВИКРИЙ!

Мал. А. Уткіна (з виставки «Плакат — перебудові»).

ЗУСТРІЧ У ЦК ЛКСМУ
КИЇВ, 6 лютого. (РАТАУ).
Хід
перебудови діяльності молодіж
ної преси, завдання по підви
щенню її ролі в ідейно-політич
ному вихованні молоді визначи
ли тему розмови на зустрічі, яка
відбулася в ЦК ЛКСМ України.
В ній взяли участь редактори мо
лодіжних засобів масової інфор
мації, перші секретарі
обкомів
комсомолу,
секретарі,
праців
ники апарату ЦК ЛКСМУ, відпові
дальні працівники ЦК Компартії
України.
Відзначалося, що нинішня ідео-

ХРОНІКА
ПОДІЙ

логічна ситуація характеризується
соціальнорізким підвищенням
гласності,
політичної активності,
думок,
відкритості, плюралізму
що в цілому відображає молодіжна преса. З сторінок газет
славозникають рапортоманія,
слів’я, описовість, зримішими стали перебудовні процеси, які відсебуваються в молодіжному
редовищі і комсомолі.
Разом з тим, говорилось на
зустрічі, принципово нова полі
тична ситуація в комсомолі не
рідко аналізується
за старими

критеріями, у РЯДУ редакцій
вистачає ні політичних сил, ні по

Літичного досвіду,
осмислити новаторську У
.
цесів,
які
Відбуваються в су
спільстві, в тому числі в
йому середовищі. Ряд МОЛ Д
них видань втратив свою
заторську функцію, перетворився
в суто інформаційні органи, ско
ротились тиражі переважної бількомсомольських
шості обласних
Складною
залишається
газет.
ситуація
в редакціях,
кадрова
немало проблем < і а забезпе-

ЗАПРОШУЄ

«СУПУТНИК»
Якщо у вас є бажання
приємно, цікаво і зміс
товно відпочити,
якщо
ви небайдужі до весе
лих подорожей, не вар
то довго вагатися —
збирайте необхідні для
поїздки речі і вирушай
те за такими маршрута
ми:
Київ — Мінськ — Хатинь — 25.02—1.03 (про
живання в готелі у Мін
ську).
Вільнюс — Каунас —
Тракам — 28.02 — 6.03.
Молодіжний туристич
ний
центр
«болгар»
(м. Кострома) — 20.02—
4.03.
За довідками зверта
тися по тел.:
7-35-89;
7-35-77.
БММТ «Супутник»«

БІОГРАФІЧНА
ДОВІДКА

ретар Бобринецького рай
кому комсомолу, С. БА
ЛЕНКО —• секретар комі
тету комсомолу швейної
фабрики міста ОлександР'їПленум
прийняв
по
другому питанню поста
нову.
У роботі пленуму обко
му ЛКСМ України взяли
участь і виступили на ньо
му другий секретар обко
му
Компартії
України
Є. В. МАРМАЗОВ, другий
секретар ЦК ЛКСМ Украї
ни В. МІРОШНИЧЕНКО.
У роботі пленуму взяв
участь завідуючий відді
лом організаційно-партій
ної і кадрової роботи об
кому Компартії України
В. Д. БАБІЙ.

Сергій Снопков народився в 1958 році в місті Кременчузі Полтавської області. Українець. Член КПРС з
1983 року. В 1975 році став студентом Криворізького
гірничорудного -інституту Дніпропетровської області, а
після його закінчення працював майстром Київського
домобудівного комбінату № 1 «Головкиївбуду», майст
ром Криворізького домобудівного комбінату Дніпро
петровської області. З листопада 1982 року — на ком
сомольській роботі: працював
інструктором
відділу
комсомольських організацій Саксаганського
райкому
ЛКСМ України м. Кривого Рога; пізніше — інструкто
ром, завідуючим відділом комсомольських організацій
і першим секретарем Красногвардійського райкому
ЛКСМ України м. Дніпропетровська. В 1987—1988 роках
— інструктор відділу комсомольських організацій ЦК
ЛКСМ України, а з листопада 1988 року — відповідаль
ний організатор відділу організаційно-партійної і кад
рової роботи Кіровоградського обкому Компартії Ук
раїни. 6 лютого 1989 року на пленумі обкому ЛКСМ Ук
раїни обраний першим секретарем Кіровоградського
обкому комсомолу.

...І від першої скрипки
ВРАЖЕННЯ

Н а

знімку:

в

перерві

(В. КІКАБІДЗЕ).

КОРОТКО

«молодий
КОМУНАР»

11 лютого 1989 року

«МОЛОДИЙ КОМУ
НАР» ЩИРО ВІТАЄ
ПЕРШОГО МАЙСТРА
СПОРТУ СРСР НА К1РОВОГРАДЩИНІ, ВИ
ХОВАТЕЛЯ БАГАТЬОХ
МОЛОДИХ
СПОРТ
СМЕНІВ, НЕОДНОРА
ЗОВОГО ЧЕМПІОНА 1
ПРИЗЕРА
РАДЯН
СЬКОГО
СОЮЗУ
З
КЛАСИЧНОЇ БОРОТЬ
БИ ФЕДОРА МИХАЙ
ЛОВИЧА БОНДУРА Зі
60-РІЧЧЯМ!

Фото В. ГРИБА,

В «ОРБІТІ» —
МІНІ-ЮВІЛЕЙ
Рік тому «Молодий ко
мунар» писав про відкрит
тя в обласному
центрі
фірменного магазину-са
лону «Орбіта». За цей пе
ріод було продано кіровоградцям 7 тисяч телеві
зорів. Дві третини з них—
кольорові.
Салон-магазин приймає
замовлення на рік, про
водить
обслуговування
підприємств і організацій,
Продані телевізори пря
мо з магазину доставляю
ться покупцеві
додому,

«О, реро, реро!» — ця
грузинська пісенька дала
назву державному естрад
ному ансамблю Грузин
ської РСР «Реро» — го
ловному учаснику концерт
ної програми «У колі дру
зів Вахтанга
Кікабідзе».
Ведучий і представляє їх,
як своїх друзів, не нази
ваючи прізвищ. Лише іме
на:
Шота,
Олександр,
Степан, Гогі... Від кожного
з 20 музикантів оркестру
залежить успіх, як від пер
шої скрипки, «О, реро,
реро!»,
Колектив
цей
справді
інтернаціональний. Тут росіяни, грузини,
вірмени. «Дуже таланови-

де спеціалісти налагоджу
ють їх для роботи. Якщо
встановлений
телевізор
протягом гарантійного пе
ріоду виходить з
ладу,
його на місці ремонтують
спеціалісти з
«Орбіти».
При потребі стаціонарно
го ремонту обов’язково
встановлюють заміну.
Послуг чимало. їх
де
сятки. До речі, близько
9 тисяч телевізорів
як
припускають (з них —- 70
процентів
кольорових),
буде продано в цьому ро
ці «Орбітою». І коли хтось
захоче придбати «Елек
трон» чи «Фотон», «Гори®

ченко.
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А

Кандидатів

ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМУ
Пленум розглянув пи
Відбувся пленум обко
му комсомолу, який роз тання «Про перспективний
план обкому ЛКСМ Украї
глянув такі питання:
1. Організаційне питан ни на 1989 рік».
З інформацією по дано
ня.
2. Про
перспективний му питанню виступив дру
план обкому ЛКСМ Ук гий секретар обкому ком
сомолу М. ПАЛАДІЙ.
раїни на 1989 рік.
В обговоренні інформа
У зв’язку з переходом
на партійну роботу пле ції взяли участь: А. СТО
секретар
нум звільнив П. МАЛОГО ЯН — перший
від обов’язків першого Новомиргородського рай
секретаря обкому ЛКСМ кому комсомолу, О. СИУкраїни. Пленум обрав СОЙ — перший секретар
райкому
першим
секретарем
і Онуфріївського
членом бюро обкому ком комсомолу, С. ГРИСЬКО—
сомолу С. СНОПКОВА, перший секретар Новоукякий працював
відпові раїнського райкому ком
дальним
організатором сомолу, Л. ВОЙЦЕХОВВоловідділу організаційно-пар СЬКА — учениця
тійної і кадрової роботи димирівської СШ Знзм’янобкому Компартії
Ук ського району, Ю. ПРИ
СЯЖНИЙ — перший сек
раїни.

ченні нормальних умов нраці
побуту журналістів.
зустрічі
.Учасники
.......
,
намітили
шляхи усунення недоліків, вироб
лення пріоритетів у спільній ро.
боті комітетів комсомолу з СВОЇ
МИ друкованими органами з тим,
щоб молодіжна
преса
повної
мірою стала дійовим засобом не
тільки
інформування, а й кому
ністичного виховання
молоді «
епоху перебудови.
У зустрічі взяв участь і висту
пив член
Політбюро, секретар
ЦК Компартії України Ю. Н. Єль*

названо
борчій комісії для реєст®
рації кандидатами в на
родні депутати СРСР.
У залі — майже
400
представників
колективів
підприємств і організацій,
колгоспів і радгоспів об
ласті. Уважно вслухаються
вони в кожне слово ви
борчих платформ, з якими
виступали кандидати. По
тім починається обгово
рення кандидатур і їхніх
програм. Люди
вітають
прагнення усіх
чотирьох
претендентів дбати
про
поліпшення умов життя і
праці народу,
боротися
за розв язання екологіч
них проблем, утвердження
в суспільстві демократії #
соціальної справедливості,
У ході голосування пе
Минулого
вівторка
у реважну більшість голосів
Олега
міському Палаці культури було віддано за
ім. Компанійця окружна Лаврентійовичз Малюту і
Анатолія Івановича
Сит
виборча комісія провела
ника. На основі статті 38
збори представників тру
Закону Союзу РСР про ви
дових колективів, що вхо
бори народних депутатів
дять до складу цього ок їх зареєстровано кандида
ругу. Виборцям було на тами в народні депутати
дано право
демократич СРСР.
ним шляхом вирішити —
кого рекомендувати
ви
Наш кор.

По
Кіровоградському
територіальному
вибор
чому округу № 476 тру
довими колективами було
висунуто кандидатами в
народні депутати
СРСР
чотири чоловіки. Це —
завідуючий
відділенням
дитячої хірургії обласної
дитячої лікарні Олег Лаврентійович МАЛЮТА, на
ладчик виробничого об’
єднання по сівалках «Чер
вона зірка» Геннадій Іва
нович МЕНШИКОВ, налад
чик заводу
«Гідросила»
Анатолій Іванович
СИТ
НИК,
директор Кірово
градського міського мо
лодіжного центру (твор
чого об’єднання молоді)
Олег Вікторович
ТРЕТЯКОВ.

тий
музикант, між
ін
шим», — говорить про
першу трубу оркестру Енвера Хмирова Вахтанг Кі
кабідзе, гастролі якого з
успіхом пройшли в Кіро
вограді.

У цьому концерті багато
несподіванок. Ще недавно
нікому і в голову не при
йшло б включити до ест
радного концерту виступ
секстету «Гелаті» (Гелаті__
старовинний храм
часів
середньовіччя), що вико
нує твори грузинської ду
ховної музики.

Хороші враження зали
шає у глядачів виступ рокгрупи
«Беріконі».
Цей
естрадний номер теж не
сподіваний. Національний
фольклор, аранжований в
стилі рок-музики! Запам’я
тався, мабуть, КіровоградЦям і дзвінкий приємний
голос вокалістки Лели Сіхарулідзе, «лауреата май
бутніх конкурсів», як пред-

зонт» або «Шиляліс»,
—
радимо завітати в «Орбі
ту».
н

Наш кор,

«САЛЮТ,

МИР!»

Під таким гаслом напочатУ ютого 8 школах облас
ного центру проходив їнТ±“ЬНИЙ тиждень
Жовтенята
шкіл
міста
взяли участь в усному жур_
налі «Для нас немає
Шкод на світі’
пеРепланети діт^. ~ МИ

Та все ж основною поді€10
тижня став збір юних
вого^,ОНс ЛІСТ'в міста Кіро
вограда 5 лютого біля об-

ставлено співачку
цертній афіші.

в НОН*

Але найбільше
чекали
присутні виступу самого
Вахтанга Кікабідзе.
Зви.
чайно, в ролі ведучого ар®
тист був «на висоті», вста®
н овивши
блискавичний,
щиросердний
контакт з
кіровоградцями,
М який
гумор,
лагідна усмішка,
вільне
спілкування з залом --- все це породжувало атмосферу особливого
довір я. Перед нами буя
той, кого □ Грузії до цих
пір
називають
дитячим
іменем Буба. Але Буба —•
це насамперед пісня. То
му квітами, оплесками су
проводжувалась
кожне
пісня Кікабідзе. 8 основ
ному це були пісні, які
з явилися в його репертуарі порівняно
. ._> недавно,
З минулих
своїх пісень
Вахтанг
виконав
лише
сповнену тихої печалі піс*
ню «Два одиночества».
Л. КАРІМОВА.

ласного Палацу піонерів *
школярів імені В. І. Леніне,
о десятій годині відкрив
ся ярмарок юних інтерна
ціоналістів, на якому про
Давались багато цікавих ви«
робів
маленьких
наших
Умільців.
Особливо
хотілось би відзначити вишив
ки
Ганнусі
Драч,
Люди
Люди
Нмихун, пошиття Тані Со
сонко,
Оксани
Клюєвої.
живописні роботи
Володі
Драченка, Ганнусі М ятовнч
та інших.
240 карбованців
виру
мені на
г,
ярмарку, будуть
перераховані
до
Фонду
миру.
А. ВИСОЦЬКИЙ.

АК сталося, що вивчаючи матеріали
цієї справи, розмовляючи з людьми,
причетними до неї я все не міг зустрі
тися з безпосередніми учасниками
дійства, що тривало близько двох ро
ків. І майор міліції Валерій Олександрович
Степанов, і колишній голова правління колгоспу

Імені Димитрова Новгородківського району
Олександр Миколайович Крупка були далеко
від Кіровограда.
Майор, як і водиться за законами жанру, пе
ребував у службовому відрядженні. Аж в сто

лиці. Чи то допомагав московським колегам
боротися із злочинністю, чи сам підвищував
кваліфікацію. А може на місці з’ясовував до
даткові обставини чергової, ще більш заплута
ної справи. Хтозна.

А от Крупка валив у Карелії ліс. Щоправда,

не власноручно, а керував цим нехитрим про
цесом у ранзі інженера. Діяв від імені колгосп
ників села Губівки Компаніївського району і на
їхнє ж благо.
За певних обставин соціальний статус товари
ша Крупки міг би бути дещо іншим. Скажімо,

він валив би ліс, але не з власної ініціативи, і
був би для нас не товаришем, а громадянином,

70 — винористано на ремонт автомашини, а
решту — 13 502 карбованці 20 нопійон — вкра
дено.
Крім того, Крупці було пред’явлено ряд ін
ших серйозних звинувачень. Викрадання ноштів від реалізації колгоспних кавунів, спекуля
ція насінням соняшнину(7), приписки до дер
жавної звітності, зловживання службовим ста
новищем... Усього від його злочинних дій кол
госпна громада понесла збитків на суму 64 505
карбованців 60 копійок.
Як і водиться у таких випадках, після завер
шення слідства справу було передано в суд.
Вирок був суворий — десять років позбавлен
ня волі у виправно-трудовій колонії посилено
го режиму з конфіскацією всього майна, що є
особистою власністю підсудного, І з позбав
ленням права займати керівні посади строком
на п'ять років. Однак відбувати покарання
Крупці не довелося: наспів Указ Верховної
Ради СРСР «Про амністію у зв’язку з 70-річчям
Великої Жовтневої соціалістичної революції»,
і його було звільнено від основного покарання.
Скажете, пощастило? Не поспішайте з виснов
ками, бо саме в цей час підсудний разом з ад
вокатом Рев’якіною писали касаційну скаргу
на адресу Верховного Суду УРСР. У ній проси
ли вирок відмінити і кримінальну справу при
пинити, аргументовано доказуючи, що злочин
ною діяльністю Крупка не займався.

Крупка був за межами господарства (це під
твердив свідок Бондаренко), а Поправка — на
стаціонарному лікуванні. Однак їм приписува
лася ... участь в крадіжці.

Ці та інші факти вплинули на те, що вирок
було відмінено, а справу передано на додат
кове розслідування.
І знову включився в роботу майор Степанов.
Деякі його версії валилися, як карткові буди
ночки, та з’являлися нові. Не вдалося довести
крадіжок — в основу справи лягли «докази»
про приписки до державної звітності.

Мова йшла все про ті ж яблука, а ще — про
кавуни, нібито виділені в обхід закону бригаді
будівельників. Вивчаючи справу, навіть я, за
галом далекий від юридичних тонкощів, помі
тив: Крупці не було ніякого резону, скажімо,
оформляти виручку від реалізації яблук на
овочі. Адже на той час господарство впевнено
виконувало план по виробництву і продажу
державі городини. Тим більше, важко
було
запідозрити керівника в якійсь особистій за
цікавленості щодо
перекручень державної
звітності. Усе робилося тільки для того, аби
документально оформити
грошові
надход
ження до колгоспної каси. І, як наслідок, рі
шення судової колегії з кримінальних справ
обласного суду: «Достатніх доказів, які свід
чать про зумисний характер дій Крупки, або
про те, що внесення перекручених даних при
представленні річного звіту за 1983 рік мали
місце 8 результаті недобросовісного виконан
ня ним своїх службових обов'язків, не добуто
і в звинувачувальному заключенні вони
не
приведені...».
—

Справа знову передається на
досніду
вання...
Складалося
враження,
що Круп
на не може, просто не повинен вийти з
цієї історії без «статті». І він, вкрай стомлений,
признав себе винним у зловживанні службовим
становищем... Так 27 травня минулого року
після більш як дворічної боротьби, вісімнад
цяти місяців перебування О. М. Крупки в слід
чому ізоляторі кримінальну справу № 24-49
було припинено.
Я зустрівся з майором Степановим та його
колишнім підслідчим Крупкою вже після їх
нього повернення з відрядження. Майже одно
часного. Хотілося відійти від протокольної су
хості офіційних паперів, почути їхні думки що
до недавнього розслідування.
— Я впевнений — крадіжки з боку Крупки
були, — заявив Степанов. — Та він — чоловік
обережний і, можна сказати, підступний. Ви
слизнув...
Важко сказати, що взяло у слідчому гору,
вражена професійна гідність чи переконаність
у своїй правоті?..

— Добиватимусь повної реабілітації, віднов
лення в партії, — пообіцяв Крупка. — Добре,
що часи міняються...

Соціальні переміни й справді стають все
відчутнішими. Ми будуємо правову державу,
а, значить, дбаємо про повну соціальну захищеність людини. Міцніє й голос громадськості,
котра все частіше не боїться взяти під свій захист майже «стопроцентного злочинця». Ось
лист, що надійшов на адресу суду напередодні
першого слухання справи Крупки. Зважте, першого, коли Олександру Миколайовичу висувалися аж надто тяжкі злочини.
тимчасово ізольованим від суспільства. Все до
Того і йшло.
«Старший слідчий УВС Кіровоградського обл
виконкому майор міліції Степанов, розглянувши
матеріали кримінальної справи № 24-49, ВСТА
НОВИВ: Крупка Олександр Миколайович роз
крадав громадське майно в особливо великих
розмірах шляхом зловживань службовим ста
новищем І за попередньою змовою з групою
осіб...».
Ось з такої вбивчої фрази починається доку
мент, що засвідчує «знайомство» наших героїв.
Озаглавлений він досить прозаїчно: «Постано
ва про пред’явлення звинувачення», датований
20 червня 1987 року. Неважко здогадатися, що
до цього проходило попереднє слідство. Воно

рясніло переконливими доказами
діяльності колишнього керівника.

злочинної

Коротко повідаю про суть справи, зупиняю
чись лише на тих фактах, які згодом стануть
предметом обговорення на судовій колегії з
кримінальних питань Верховного Суду
рес
публіки.
Працюючи головою правління колгоспу іме
ні Димитрова Новгородківського району, О. М.

Крупка вступив у злочинний зв’язок з мешкан
цями Кривого Рога Поправкою, Бесарабовим і

Клобуцьким. Разом вони вирішили погріти ру
ки на колгоспних яблуках, які рясно вродили

1983 року. Поправка познайомив Клобуцького
з колишнім працівником торгівлі А. І. Минь
ком. Той добре знав колег з міста Максатиха
КалінІнської області. Незабаром Поправка, Кло-

буцький і Минько виїхали на Калінінщину
налагодження зв’язків.

для

Прийняти продукцію, оформлену як натур
оплата приватних осіб, погодилася завідуюча

овочевим магазином Максатихінського
коопторгу Ходакова.

міськ-

А далі, якщо вірити матеріалам слідства, з
благословення Крупки і лід його безпосереднім
керівництвом закипіла злочинна діяльність. Яб
лука, зібрані в колгоспному саду, Клобуцький і
Бесарабов транспортували в КалінІнську об
ласть, здавали в магазин. Частину виручених
грошей через фіктивні накладні оформили як
реалізовані овочі, решту — присвоювали.
За період з липня по вересень таким чином
було реалізовано 21 462 кілограми яблук на
ІО 696 карбованців 20 копійок. Із цієї суми до
колгоспної каси
надійшло 7124
карбованці,

«Східна мудрість гласить: «Важко спіймати
кішку в темній німнаті... Особливо — якщо її
там нема». Не знаю, чи прислухається до муд
реців майор Степанов, але він протягом двох
років намагався довести неможливе —- знайти
кримінал там, де його не було. Об’єм справи
№ 24-49 складає 26 томів (понад 25 тисяч сто
рінок), заслухано десятки свідків, у поті чола
трудилася слідча група. А результат? Майор
Степанов майже всі звинувачення щодо мене
відверто сфабрикував, більшість доказів базу
валася на суперечливих показаннях нині по
кійного «співучасника» Клобуцького. Кому по
трібна була ця справа? Висловлю свою версію.
Я не влаштовував багатьох керівників району.
Тим, що першим запровадив у господарстві це
хову структуру управління виробництвом, праг
нув до інших новацій. Колишньому першому
секретареві райкому партії Тначуну не зрозумі
ло було, як можна обійтися в сільськогосподар
ському виробництві без тракторних бригад, від
ділків, норм виробітку, без
централізованих
номанд «зверху». І нікого не цікавило те, що
в колись відстаючому колгоспі імені Димитрова
середньорічна оплата праці колгоспника в 1985
році була найвищою в районі при нижчесередньому рівні оплати одного людино-дня,
Відповідно зростала віддача полів і ферм.

Зі мною не раз проводили «бесіди», погрожу
вали, пробували зняти з роботи. Колгоспники
відстояли.
Не дивно, що вже на четвертий день після
мого арешту в колгоспі ліквідували і колективи
Інтенсивної праці, і цехову структуру управлін
ня...

Жахливими були умови мого перебування в
слідчому Ізоляторі
Новгородківського
РВВС.
Навіть прохання замінити солодкий чай будьякою іншою рідиною (у мене діабет) залишало
ся без уваги.
Я не крав державне майно, не мав ніякої ви
годи І від кавунів та насіння соняшнику, реалі
зованого як натуроплата бригаді будівельників.
Дрібні порушення були, це так. Але не законів,
а застарілих інструкцій. Операції на зразок
реалізації яблук тепер, наскільки я знаю, нази
ваються Інакше — «господарським ризином».

(Із листа О. М. Крупки до редакції).
Колегія Верховного Суду республіки теж за
сумнівалася в багатьох, на перший погляд,
«безперечних» доказах слідства. Скажімо, спо
чатку Клобуцький свідчив, що після однієї з
поїздок в КалінІнську область він передав 3000
карбованців у колгосп, 200 — Ходаковій, 50 —
водію, 300 чи 500 —- Миньку, а решту —- По
правці. А трохи згодом пояснював, що тисячу
карбованців Поправка дав для Крупки.
Дивну «непослідовність» проявили підсудні
Та свідки і в інших епізодах. Скажімо, під час
одного з них, пов’язаного з реалізацією яблук,
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«Шановні судді!
Ми, колгоспники нолгоспу імені Димитрова І
Новгородківського району, звертаємося до Вас І
з великим проханням — відпустіть Крупку І
Оленсандра Миколайовича. Знаємо його ян чес- І
ного трудівника, хорошого організатора і спе- І
ціаліста. Працюючи головою правління, він дбав І
про благоустрій наших сіл, про поліпшення умов І
праці на виробництві, підвищення добробуту І
КОЛГОСПНИКІВ.

Це завдяки тов. Крупці багато хто з нас отримав нові благоустроєні будинки, у селі проведено водогін, населені пуннти Тарасівсьної сільради включені до плану газифікації
на дванадцяту п’ятирічну. Знаємо: Олександр Миколайович ніколи не переслідував мету особистого
збагачення, адже ні автомашини, ні грошових
збережень у нього немає. Янщо Крупка О. М. і
допускав якісь порушення, то тільки у зв’язну
з виробничою необхідністю.
Ми переконані, що своєю чесною працею
тов. Крупка зможе ще зробити багато норисного для держави і людей.
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Д. Чиж, О. Городниченно, Г. Фоменно, К. Грибок та Інші (усього 114 під
писів)».

Я побував у Тарасівці, розмовляв з одно
сельцями Олександра Миколайовича. їх думки
перегукувалися зі змістом листа.

«..Крупці було •
пред'явлено ряд
серйозних
звинувачень:
викрадання
коштів від
реалізації
колгоспних
яблук, кавунів,
спекуляція
насінням
соняшнику(?),
приписки
до державної
звітності,
зловживання
службовим
становищем...
Усього, на думку
слідства,
колгоспна
громада від його
злочинних дій
понесла збитків
на суму 64 505
карбованців
60 копійок.
«...Я не крав
державне майно...
Дрібні порушення
були, це так.
Але не законів,
а застарілих
інструкцій...».
(Із листа
О. М. Крупки
до редакції).

Чи можна
спіймати кішку
в темній кімнаті,
особливо якщо
її там нема?

'

М. В, БОНДАРЕНКО, голова виконкому сіль
ської Ради: Крупка —- здібний організатор.
Ризикував, звичайно, відходив від інструкцій,
але все робив для загальної справи.

Р. О. ПЕРОВА, технік штучного осіменіння
тварин, голова групи народного контролю кол
госпу: Шкода, але добрі справи, розпочаті ко
лишнім головою, поволі затухають. Ось і нині
б зиму увійшли майже без фуражу. Одностай

но винесли новому керівникові
Богомолову
стягнення по партійній лінії. Та хіба це щось
змінить? Він і порушень не допускає, і пер
спективи не бачить...
Передбачаю, що дехто,
прочитавши
цю
невеселу історію, спробує знайти пояснення
діям слідства. Мовляв, робота,
усі ми живі
люди, без помилок не обходиться. Це таке.
Але ж погодьтеся, помилки бувають різні.
І та, про яку йде мова, могла обернутися
справжньою трагедією, розбитою людською
долею.

Микола ЧЕРНЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

Кіровогрвд —* Новгородківський район.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

11 лютого 1989 року

ДОБРО ПОВИННЕ БУТИ З КУЛАКАМИ?
МОЛОДЬ БОБРИНЦЯ ШУКАЄ ВІДПОВІДІ

КОМСО
МОЛЬСЬКА
ПЛАНІРКА
«Клуб знайшов собі
притулок
у підвальному
приміщенні
гуртожитку
Кіровоградської
ПМК-137. Площа
його — 100
квадратних метрів.
Наші комсомольці
зробили там поточний
ремонт (кошти
виділили закріплені
рішенням
райвиконкому
підприємства —
агропромтранс
та колгосп імені
XX з'їзду КПРС).

Проблема зайнятості
бобринецької молоді у вільний час по
стала не сьогодні й не вчора. Так
само не сьогодні^ не вчора ком
сомольці району намагалися ви
рішувати П двома не пов'язаними
між собою методами. Перший —
танці, дискотеки або обладнання
«свого підвала» для того, щоб
зібратися разом, позайматися си
ловими видами спорту; другий —
політнавчання та близькі до нього
виховні форми (одразу скажемо,
що на цьому напрямі діяльності
ніяк не можна було похвалитися
успіхами через, чого гріха таїти,
формалізм). І ось нині, мабуть чи
не вперше, зроблено спробу по
єднати цікаве дозвілля із навчай«
ням, вихованням високої грома
дянської свідомості, самодисцип
ліни. Саме таке завдання постави
ли перед собою ініціатори ство
рення
військово-патріотичного
клубу «Патріот».
Кореспондент «Молодого
ко
мунара» зустрівся з другим сек
ретарем Бобринецького
райко
му ЛКСМУ Вадимом Мирненком.
Відбулася розмова
про
будні;
проблеми й сподівання організа
торів клубу — колишніх воїнівінтернаціоналістів, яким довело
ся самим же, при певній участі
райкому
комсомолу, втілювати
свою ідею в життя.

КОР.: Вадиме, а все-таки: чого
у клубі, який створюється, буде
більше: військового чи патріотич
ного!
В. МИРНЕНКО: Частка
«вій

ськового» обмежується тим, що
ми
готуватимемо хлопців-старшокласників до труднощів армій
ського побуту, адже невдовзі піс
ля школи більшості з них нале
жить служити в рядах Збройних
Сил. Причому мається на увазі
підготувати їх не лише фізично
(що хлопців безперечно притя
гує), а й морально, та дати їм
основи політичної підготовки, ви
робивши у них при цьому певні
світоглядні орієнтири. На мою
думку (вона збігається із задума
ми Юрія Гуріна, Валерія Трєпачова, Віктора Колесника, Сергія
Смоквини), у практичній діяль
ності клубу має переважати всетаки патріотична складова; це,
безперечно, ставить високі вимо
ги й перед воїнами-інтернаціоналістами, які взялися за, самі ро
зумієте, нелегку справу.
КОР.: В чому ж її особливості!
В. МИРНЕНКО: Не скажу, що

труднощі, з якими ми зіткнулися,
якісь особливі. Вони
швидше
всього типові для всякої нової
справи, пов’язаної із пошуками
та ремонтом приміщення, зби
ранням необхідних
методичних
матеріалів та навчальних посібни

НА ЦЕ ЗАПИТАННЯ ТАК...

ків, залученням немалої кіль
кості людей, які, крім цієї, мають
ще й свою основну роботу.
Клуб знайшов собі притулок у
підвальному приміщенні гурто
житку Кіровоградської ПМК-137.
Площа його — 100 квадратних
метрів. Наші комсомольці зроби
ли там поточний ремонт (кошти
виділили закріплені рішенням рай
виконкому підприємства — агро
промтранс та колгосп імені
XX
з’їзду КПРС). Обком комсомолу
допоміг придбати спортінвентар.
Райком ЛКСМУ замовив наочну
агітацію, у дечому допомогли й
шефи — воїни Кіровоградського
гарнізону. З жовтня наші ініціа
тори вже почали, по суті, займа
тися із
учнями-старшокласниками. Хоча офіційного відкриття
клубу ще не відбулося. Справа в
тому, що деякі дрібні
питання
роботи клубу та дообладнання
приміщення доводиться вирішу
вати по ходу справи.
КОР.: Але це, певно, створює
І певні труднощі в роботі!
В. МИРНЕНКО: Ми це називає

мо (жартома, звичайно) «дозрі
ванням». Для того, щоб клуб від
крити офіційно, ще не всі умови
визріли. Які саме? Ну ось, напри
клад: немає штор, недофарбовано невеликий шмат стіни, бо за
кінчилася
фарба...
Не
надто
складні, як бачимо, проблеми, але

без цього теж не годиться, адже
оточення певною мірою дисциплі
нує або навпаки — розмагнічує.
З огляду на це мені видається
необхідним подумати про центрелізоване вирішення потреб клу
бів, подібних до нашого, а також
подбати про введення -звільнено!
посади для людини, яка б органі
зовувала роботу клубу в майбут
ньому.

КОР.: Отже, ви говорите про
потрібність «Патріота» як про до
ведений факт?
В. МИРНЕНКО: Тільки так. Ад

же цей клуб, як я вже сказав, по
суті функціонує кілька місяців і
це був час не лише становлення,
а й перевірки на життєздатність.
КОР.: Вадиме, вибачте мені за
сумнів, але чи не зведеться робо
та «Патріота» до чергової «під
вальної епопеї», як то вже бувало
в Бобринці?
В. МИРНЕНКО: Я міг би відпо

вісти на це запитання однознач
но, але утримаюсь. Скажу тільки,
що результат залежатиме в пер
шу чергу від самих хлопців, від
умов їхньої роботи (у створенні
яких, безперечно, братиме участь
і райком комсомолу). А чи вийде
що з того? Це можна буде поба
чити, якщо ви завітаєте до нас за
кілька місяців.
КОР.; Отже — до
«Патріоті»!

зустрічі

«

Фото
РАТАУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. Багато хлопчиків Маріуполя,
міста на півдні України, з гордістю носять матроські
безкозирки, на стрічках яних золотом написано —
«Морська школа Імені Луніна». Вони — члени нлубу
юних моряків, створеного при зразковій морській
школі ДТСААФ Імені Героя Радянського Союзу М. О.
Луніна. В чудово обладнаних кабінетах, навчальних
класах, полігонах діти знайомляться з традиціями
Військово-Морського Флоту, вивчають морські про
фесії. Влітку практикуються на суднах навчальної
флотилії, ходять у морські походи ПІД парусом по
Азовському морю. Творець клубу — капітан І рангу
у відставці, начальник морської школи ДТСААФ
Євген Миколайович Валь вважає, що перед його вихо
ванцями відкриті двері махновського училища, морехідних шкіл. Тим, хто не стане професійним моря
ком, знання, здобуті в клубі, знадобляться під час
служби у Військово-Морському Флоті, в повсякден
ному житті.
На знімну: з великим бажанням займається
з дітьми майстер виробничого навчання В. В. ЗИМІН.
Навчальний матеріал він знає чудово — адже в неда
лекому минулому сам тут навчався. Відслуживши
моряком, він повернувея в рідні стіни.
Фото Б. ДЕМБИЦЬНОГО.

На 1 січня 1989 року
обласна
комсомольська
організація
об'єднувала з своїх
рядах 128 009 юнаків
та дівчат, або 61,8
процента молоді
комсомольського віку.
За минулий рік
чисельність членів
ВЛКСМ зменшилася
на 7155 спілчан,
а в порівнянні з
найвищою кількістю
(на 1.01.1985 р.)
на 18 251. Зменшення
чисельності
відбувається
в основному
в результаті
недостатньої роботи
з комсомольцями,
які не стоять на
обліку, зменшенням
прийому в члени
ВЛКСМ, зняттям
з обліку за віком.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
11 лютого 1989 року

ДЕЯКІ КОМІТЕТИ КОМСОМОЛУ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
На одному із засідань бюро Кіровоград
ського обкому ЛКСМ України слухалося пи
тання «Про стан обліку і результати річної
звірки складу ВЛКСМ у обласній комсомоль
ській організації». Як завжди,
зачитувалася
доповідна записка. Далі йшло обговорення
даного питання, приймалися рішення.
Пропонуємо читачам доповідну записку, яку
підготувала Лариса Горошко. У ній — критич
ні дані про стан облікових справ в обласній
спілчанській організації. Конкретно названо
комітети комсомолу, які не приділяють належої уваги роботі по прийому в Спілку. А в
результаті Кіровоградська обласна комсо
мольська організація за 1988 рік зменшилася
на 7153 спілчанина.
♦
♦
#
На 1 січня 1989 року обласна комсомольська
організація об’єднувала в своїх рядах 128 009
юнаків та дівчат, або 61,8 процента молоді
комсомольського віку. За минулий рік чисель
ність членів ВЛКСМ зменшилася на 7155 спіл
чан, а в порівнянні з найвищою кількістю (на
1.01.1985 р.) на 18 251. Зменшення чисельності
відбувається в основному в результаті недо
статньої роботи з комсомольцями, які не сто
ять на обліку, зменшенням прийому в члени
ВЛКСМ, зняттям з обліку за віком.
Значно скоротилася чисельність у Кіровській (—1463),, (м. Кіровоград), Світловодській
(—588) І Знам’янській (—618) міських, Голованівській (—456), Маловисківській (—317), Гайворонській (—311) районних комсомольських
організаціях.
області продовжується
зменшуватися
прийом молоді в комсомол. За 1988 рік при
йом у комсомол у порівнянні з 1987 роком,

скоротився на 624 спілчанина, в тому числі пра
цюючої молоді — на 252 спілчанина, молоді,
яка навчається — на 372 спілчанина.
Комсомольський прошарок серед тих, хто
навчається в школах і СПТУ, складає відпо
відно 52,8 і 57,8 процента.
На 5—10 процентів нижче, ніж загалом по
області, комсомольський прошарок серед
школярів в Олександрійській, Світловодській
міських, Ленінській і Кіровській (м. Кірово
град), Гайворонській, Кіровоградській, Петрівській районних комсомольських організаціях.
У Світловодському, Гайворонському, Кірово
градському, Новоархангельському районах є
середні і восьмирічні школи, у яких протягом
року не приймали учнів у комсомол,
Лише кожен третій учень СПТУ є комсо
мольцем в Ульяновській районній, кожен дру
гий у Знам’янській, Світловодській міських
комсомольських організаціях.
Незадовільно проходить прийом молоді в
комсомол у комітетах комсомолу з правами
райкому кіровоградського заводу «Гідросила»,
заводу радіовиробів Кіровського, об’єднання
«Кіровоградоблагробуд» Ленінського
районів
м. Кіровограда, БО
<Дтпроенергоб\'дпром»
м. Світловодська.
Кричущим є той факт, що комітет комсомо
лу АТП-13527 Кіровського району м. Кірово
града протягом двох останніх років не прийняв
до Спілки нікого з числа неспілкової молоді
Поза контролем бюро Кіровського райкому
комсомолу залишились комітети комсомолу з
правами райкомів деяких навчальних закла
дів. За минулий рік машинобудівний технікум
маючи базу для росту 260 юнаків і'дівчат
прийняв Тільки 23 молодих людей до Спілки
технікум механізації з 115 - 19, СПТУ № 9 з

тл£тан на 1 с*чня 1989 року чисельності комі^ОМС.ОМОЛУ 3 правами райкому будівель
ного технікуму, ливарного заводу м К іюип
ГРПппЛІглкВІАП0ВІДа? нормативним ‘ вимогам
Протягом останніх трьох років зросла кіль-

Кість первинних комсомольських oDraniaaidtt
=£=,*
Якщо в 1986 році їх було 82, в 1987 році —
ПТ7° 8иминУломУ РОЦІ кількість ця станови.
2.
Не ПР°В°ДИЛИ прийом у ВЛКСМ кожна
іетверта
комсомольська ооган:заич з
колгМоспЛа°хВОСТІ' буДІВ-^Ь - транспорт" У

кільиігти
8 власті значно збільшилася
ПО Ґ^п/ЛМСОМОЛЬ^‘В' ЯКІ НЄ CTä™ ”а облік
жах області'3 °АН‘ЄІ °Рганізації в іншу в меОстаннім часом ^тановило ^971 спілчанина,
стерігається недооціненийЄТах К€ЛІС0^«>лу споI підтримувати попя^^\«19жливост1 навести
Незадовільно зпійо«^^0бліку членів ВЛКСМ.
ніївській, Новоарханг2тЬСЯ-- о<5лік у Компаській, Ульяновськіуельській, Олександрінорганізапіях.
1 ранонних комсомольських
На 1 січня 1989 року
комсомолу 4975 членів
Даянх комітетів

1»
ськііРаНовоІрх!н?е^

,3Ä
Олександрі-

Особливу тривогу пиіЛ?« ° Д° Ю процентів,
числа вибулих 1213 спТлчап^’п°Й факт’ щ0 3
ники навчальних заклалй? v
адають випуск’ випускники шкіл.
* адів» У тому числі 556 —
РЄД ТИХ ^шпЬКО^ районі випускники шкіл се*
В Бобринецьком^Л11С32Н7ОвСЯвіт
Пр0ЦвНТа'
26,6 процента
’ ' Св,тп°водському —

направити
доповідну
Р.ОЗГЛЯНУ™ 1
міськкомам і райкомам комсомолу длГвжиття заходів по ліквідації вказаних УнедОлікГв

Відділ комсомольських організації Kino,
воградського обкому ЛКСМ Україні

ВСТОЛІТТЯ МИНУЛО
ЗВІДТОДІ, ЯК УТВОРЕНО ОБЛАСНУ КОМСОМОЛЬСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ КІРОВОГРАДЩИНИ
сомольської конференції Кірово
градщини...
Чим же жили в ті дні комсо
мольські осередки?
Газ’ети писали тоді про розгор
тання в області соціалістичного
змагання за гідну зустріч XVIII
з’їзду ВКГІ(б). Так, на зборах ком
сомольської організації колгоспу
«ІІІ-й вирішальний» Аджамського
району ко/лсомолка-ланкова Усатеяко зобов’язалася зібрати в
1939 році по 600 центнерів буря
ків з гектара, а її колега по зма
ганню — по 700. На початок лю
того Усатенко вже вивезла на
свою ділянку 40 тонн добрив, зі
брала 2 центнери курячого послі
ду, 7 центнерів попелу... Ініціати
ву молодих передовиків схвалив
райком комсомолу. Комсомольці
колгоспів імені Будьонного, Дзержинського, 3-ої Аджамської сіль
ради й інші зобов’язалися осо
бистим прикладом
мобілізувати
всіх колгоспників на успішну зу
стріч і проведення весняної сівби.

10 січня 1939 року Президія
Верховної Ради СРСР прийняла
Указ, в якому були й такі слова:
«Затвердити представлення Пре
зидії Верховної Ради Української
Радянської Соціалістичної
Рес
публіки про утворення Кірово
градської області з центром у
місті Кірове, з перейменуванням
міста Кіровсго в Кіровоград»...
Внаслідок цього кілька десятків
колишніх районних комсомоль
ських організацій Миколаївської,
Одеської, Київської та Полтав
ської областей увійшли в підпо
рядкування організаційного бюро
ЦК ЛКСМУ по Кіровоградській
області, яке й очолило роботу по
підготовці першої обласної ком

Ко мсо м о л ец ь -з аб і й н и к,
кращи й
стахамовець Кіровоградської шах
ти «Піонер» Руденко систематично
виконував свої норми на 180-—200
процентів. Молоді передовики гуд
зикової фабрики Каблукова, Гаврппі, Калашнмкова домоглися пе
ревиконання своїх завдань більше,
як у 2 рази. У ХмелівськіЙ школі
було розгорнуто напередодні з’їз
ду соціалістичне змагання між
класами й учнями за кращі показ
ники навчання, стопроцентну ус
пішність. У Кіровоградському ра
йоні
комсомольська організація
колгоспу «Червона весна» Фсдорівської
сільради організувала
гуртки самодіяльності,
здавання
нормативів на оборонний значок:
Зд 1938 рік ця організація понови
ла свої лави за рахунок кращих
молодих стахановців. Висвітлюва
лася в такому ж дусі і підготовка
до обласної комсомольської кон
ференції.

Напередодні обласної відбули
ся районні спілчанські конферен
ції. На одній із них — в Кірово
граді — відзначалося, що за звіт
ний період до лав комсомолу
прийнято 4155 чоловік. Сотні юна
ків і дівчат висунуто на керівні
комсомольські,
господарські,
профспілкові посади. Поряд із
цим, як відзначала у ті дні облас
на преса, «комсомольська органі
зація міста Кіровограда за звіт

очали з

ний період провела значну робо
ту щодо очищення своїх лав від
ворожого намулу». Сьогодні ми
знаємо: до «ворожого намулу» у
ті часи нерідко зараховували і
кришталево чистих, чесних, відда
них справі соціалізму людей; і ни
ні ще не завершився процес їх
реабілітації.
' На комсомольській конференції
в Знам’янці того року відзначало
ся, що районна комсомольська ор
ганізація тільки за 1У-й квартал
1938 року зросла на 400 чоловік,
200 комсомольцям дано рекомен
дації для вступу до партійних лав.
Бобринецька організація за звіт
ний період виросла ня 784 чолові
ка, Новогеоргіевська (тепер —
Світловодеька) — на 1551 чоловіка.
Остання висунула на керівну ро
боту 80 чоловік та підготувала до
вступу в партію 96 комсомольців.

2'лютого на 10 годину ранку бу
ло призначено заїзд делегатів об
ласної конференції. До Кірово
града прибули посланці тридцяти
організацій. Більшість із них мала
середню освіту, 11 чоловік — ви
щу. Всі делегати, як правило, ма
ли не менше одного оборонного
значка.
Згідно рішення Оргбюро ЦК
ЛКСМУ по Кіровоградській об
ласті перша обласна комсомоль
ська конференція розпочала свою
роботу 2 лютого о 6-й годині ве
чора в приміщенні міського те
атру імені С. М. Кірова. До пре
зидії було обрано 23 чоловік, се
ред яких — секретарі Оргбюро
ЦК КП(б)У по Кіровоградській об
ласті Мірошкін та Колупаев, депу
тат Верховної Ради УРСР Грищен
ко. До почесної президії було
обрано Політбюро ЦК ВКП(б), ЦК
КП(б)У, товаришів Ернста Тельма
на та Долорес Ібарурі»
На порядок денний було вине
сено такі питання: «1. Доповідь
про рішення УІІ-го пленуму ЦК
ВЛКСМ та IV пленуму ЦК ЛКСМУ;
2. Вибори обкому ЛКСМУ; 3. Ви
бори ревізійної комісії; 4. Вибори
делегатів на XI з’їзд комсомолу
України». Потім було заслухано
доповідь.
Другого дня конференція розпо
чала роботу о 10 годині ранку в
клубі імені Жовтня. При обгово
ренні доповіді виступаючі вказува
ли па недоліки, притаманні деяким

комсомольським керівникам Олек
сандрії, Малої Виски, Устимівки,
критикували
представників ЦК
ЛКСМУ, які не подавали ефектив
ної допомоги первинним організа
ціям області. Делегати з Добровеличківського, Великовисківського
районів, Кіровограда
відзначали,
що рішення про скликання ’0 бе
резня
1939 року XVIII
їзду
ВКП(б) викликало у комсомольців,
неспілкової молоді нову хвилю тру
дового піднесення. КомсомольцЬ
стахановці промисловості й сіль
ського господарства з кожним
днем все ширше розгортали соціа
лістичне змагання.
ІІа вечірньому засіданні 4 люто,го делегати першої обласної ком
сомольської конференції приступи
ли до виборів через таємне голо
сування. Ось як повідомила про
подальший хід подій газета «.Кіро
воградська правдам: «Під час під
рахунку голосів у приміщення, де
працювала лічильна комісія, за
йшов секретар Оргбюро ЦК КП(б)У
по Кіровоградській області тов. Мі
рошкін. Цей факт порушення ін
струкції про вибори делегати об
говорили на конференції. Конфе
ренція вирішила, що переголосовувати не потрібно, і списки лі
чильної комісії про обрання скла
ду обкому, ревізійної комісії і де
легатів на XI з’їзд ЛКСМУ затвер
дила».

5 лютого перша конференція
комсомолі! Кіровоградщини
за
кінчила свою роботу. До складу
обкому було обрано 37 членів та
7 кандидатів, до ревізійної комі
сії — 7 чоловік, делегатами на
з’їзд комсомолу республіки — 21
чоловік. Того ж дня відбувся пер
ший
пленум
Кіровоградського
обкому комсомолу, на якому бу
ло обрано його бюро у складі
7 чоловік. Пленум обрав першим
секретарем обкому ЛКСМУ О. І.
Третякова, другим — С. С. Швеця, третім — М. І. Буля, четвер
тим — Г. А. Савченка. Було утво
рено відділи: керівних
комсо
мольських
органів,
робітничої
молоді, селянської молоді, піоне
рів.
С. ШЕВЧЕНКО,
директор державного архі
ву області.

СВІТОГЛЯД

Нині, у час
перебудови, навіть
рядки старих газет*
сповнені
романтичних,
пафосних закликів,
«барабанних» статей,
кореспонденцій,
повідомлень, віршів,
сприймаються нами
не так, як учора.
Побільшало у нашому
сприйнятті
критицизму,
поменшало сліпого
захоплення
к
«романтикового
великого творення».
Хоча, безперечно,
була і вона, ота
романтика яка
відлунювала в душах
тисяч і тисяч. 1 не
їхня вина, що
дійсність виявилася
куди суворішою
й складнішою, ніж їм
уявлялося..о

ВІД АВТОРА. Гонорар за публі
кацію матеріалу про утворення
обласної комсомольської органі
зації прошу перерахувати у фонд
ліквідації наслідків землетрусу у
Вірменії.

КРИТИКИ

РЕК НОВИН, А ПРОБЛЕМИ СТАРІ...
Нині довкола організації політичного навчання молоді й навіть довкола самої до
цільності існування комсомольської політосвіти точаться в комсомольських організаціях за
пеклі суперечки. Підстави для цього, певно, є — політнавчання молоді переживає певну кри
зу, породжену відставанням практики цієї справи від вимог сьогодення. Та в розмові, яка
проходила у райцентрі Вільшанка і яку ми конспективно подаємо нижче, думка щодо
того, потрібне чи не потрібне комсомольське пслітнавчання, була однозначною: потрібне!
А от щодо його форм і їх вдосконалення...
Катерина ВОВК, учителька Котовської вось
мирічної школи, пропагандист школи комсо
мольської політосвіти колгоспу «Перемога»:
— Останнім часом разом із секретарем ком
сомольської організації В. В. Стояном ми до
билися непоганого відвідування слухачами за
нять. Так, на останньому було 14 чоловік із 16,
котрі повинні відвідувати заняття. Зараз не
з’являються лише ті комсомольці, які мають
поважні причини (хвороба дітей, далекі рейси
тощо). Це говорить і про те, що, мабуть, ком
сомольці стали зацікавленішими у змінах, які
відбуваються в країні, прагнуть самі бути ак
тивними учасниками перебудови.
Порівняно з попередніми роками (а веду я
заняття вже третій рік) слухачі стали сміливі
шими, багато з них не бояться вступати в дис
кусії, активніше відповідають на проблемні
запитання, самі ставлять такі запитання, праг
нуть пов’язати сказане зі станом справ у кол
госпі або з роботою тієї ділянки, де вони зай
няті. Так чинять, приміром, В. Стоян, О. Масилюк, Н. Семиргій, В. Яновська, О. Нерода... Та
є серед слухачів і такі, хто сьогодні продовжує
кивати на начальство, а сам і пальцем об па
лець не вдарить без команди.
Ів'ор ІВАНОВ, секретар учительської комсо
мольської організації Йосипівської СШ:
Треба приділяти більше уваги і шкільній ком
сомольській політосвіті. Не слід забувати, що
основи політграмоти у школі засвоюються жи
віше, ніж згодом, коли вчорашній школяр при
ходить на виробництво. Ось я за два роки ро
боти в систем« комсомольської політосвіти не
пам’ятаю, щоб хтось із працівників райкому
комсомолу .побував у нас на занятті. А погляд

мольської політосвіти колгоспу імені Димит
рова;
Багато негативних моментів у нашій роботі.
І все це, зважте, починається зі школи. Кажу
це як учитель, який, крім ведення політшколи,
займається атеїстичним вихованням...
ЛАаю одну пропозицію: організувати пере
сувний атеїстичний кінолекгорій за зразком
збоку і справедлива критика нам, що не ка того, що діє в Кіровограді при товаристві
жіть, потрібна особливо.
«Знання». Тісніше пов’язувати політзаняття з
В. БУЛАТОВА, пропагандист школи комсо питаннями етики й естетики. Без загальної
мольської політосвіти колгоспу імені Зайков- культури політичну культуру, на мою думку,
ського:
виховати неможливо, а ми й досі подекуди ще
Багато було проблем із приміщенням. Цього пробуємо робити це.
року нарешті ми почали працювати в бібліоте
В. ВОВЧЕНКО, секретар Вільшанського рай
ці, де є енциклопедичні видання, твори класи кому партії:
ків марксизму-ленінізму... Це зручно для всіх.
Мене теж турбує пасивність нашої молоді, в
Отже, зміни на краще в цьому плані є. А ось тому числі й комсомольського виборного ак
як бути із технічними засобами? Відеотехніка, тиву. Може, стали ми соромитися показувати
яку рекомендує постанова ЦК комсомолу, для те, що знаємо і вміємо? Розмова — цікава і
нас поки що недоступна. Та й теми, які нам продуктивна — неможлива без діалогу. Не
надсилають «зверху», не завжди влаштовують... треба боятися суперечок і «гострих кутів», ви
Потрібно давати пропагандистові більше са ходити на практичні питання. Іншого шляху, як
мостійності, і він, я впевнена, не розгубиться! зачіпати такі кути, як обговорювати по-ділсвоК. КОЛІСНИЧЕНКО, пропагандист ремонтно- му такі питання, для активізації комсомоль
транспортного підприємства РАПО:
ської роботи не бачу.
Давайте не будемо забувати і про кадри. У
Олександр КОТОВ, секретар обкому ЛКСМ
нас на підприємстві тричі мінялися секретарі України:
комсомольської організації, двох із них забра
З огляду на все вищесказане теж маю про
ли за цей час в райком комсомолу. Звичайно, позицію. Давайте організуємо у Вільшанці клуб
добре, що ділових хлопців помітили. Але чи виборного комсомольського активу. Хай він
обов’язково усі кращі кадри одразу «підвищу буде дискусійним і водночас — кузнею кадрів
вати»? Адже тоді в низовій ланці не залишиться пропагандистів. А досвіду можна навчитися у
ініціативної молоді... Пропагандист без хоро ваших же сусідів — новархангельців. У них
шого активу нічого толкового зробити не змо там, до речі, заняття мають практичну спрямо
же.
ваність — на них запрошуються місцеві керів
Михайло ОПРЯ, пропагандист школи комсо ники, від яких залежить вирішення проблем.
Отака ось розмова відбулася кілька тижнів тему на пленумі Вільшанського райкому ЛКСМ
України. Пленум цей було присвячено якраз питанню перебудови комсомольського політ*
навчання. Справа ця не така проста і не одного дня (особливо якщо зважній на задавненість
проблем, названих у виступах учасників обговорення). Але те, що у Вільшанці почина
ють саме з цього питання, свідчить і про те. що потребу вдосконалення роботи навчання
комсомольців в районі і сьогодні вважають однією з першорядних. Це_ обнадіює
Записав С. ПЕТРЕНКО.

А ЯК
ВВАЖАЄТЕ
ВИ?

«Відеотехніка,
яку рекомендує
постанова ЦК
комсомолу, для нас
поки що недоступна.
Та й теми, які нам
надсилають «зверху»,
не завжди
влаштовують...
Потрібно давати
пропагандистові
більше самостійності,
і він, я впевнена,
не розгубиться!».

«молодий
КОМУНАР»

11 лютого 1989 року

ЧАСТИНА 1. ТРИ
ІНТЕРВ’Ю МІНУС
ЩЕ ОДНЕ НА ВУЛИЦЯХ
КІРОВОГРАДА
*

*

*

— Відрекомендуйтесь, будь лас
ка, нашим читачам.

ЗАКОН
Є ЗАКОН

17 грудня
1988 року
в «Известиях»
був
опублікований
проект Основ
кримінального
законодавства
Союзу РСР
і союзних
республік,
в обговоренні
якого було
запрошено взяти
участь громадян
нашої країни
незалежно від
того, чи мають
вони справу
з кримінальним
кодексом щодня,
чи, на своє щастя,
не бачили його
і в очі. Наш
кореспондент
бесідував з цього
приводу
з мешканцями
обласного центру
і з працівниками
зацікавлених
установ...

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

11 лютого 1989 року

— Світлана Шулежко, службо
вець.
— Ви читали новий проект Ос
нов кримінального законодавства!
— Ні.
— І не чули про нього!
— Ні.
— А як ви ставитеся до гумані
зації законодавства!
— Позитивно.
— Тобто, ви за пом'якшення ка
ри злочинцям! Вбивцям,
напри
клад.

ня необхідності гуманізації зако
нодавства...
— Зи любили коли-небудь? —
запитала я.
— Ніколи.
— Ну, а в школі?
— Не пам’ятаю.
— А вас любили?

— (скептично).
Ви
жартуєте?
Кому я потрібен?.. Ви могли б по
любити такого, як я?
— Полюбити людину можна за
вчинок. Були
у вашому
житті
вчинки?
— Те, що я робив, здавалося
мені вчинком. Я нікого не боявся.

— Вчинок!.. Підбити око люди
ні у п’яній бійці чи навіть відібра
ти життя у беззахисного...
— На «мокре діло» я не йшов!
— А могли б?
— (твердо). Ні!

— Вбивцям і насильникам я б
відразу давала «вишку». Я не про
те. Дуже багато пишуть про недо
ліки в роботі правоохоронних ор
ганів. Та й ваша газета цього пи
тання не обминала. Якщо суди не

Із проекту Основ кримінально
го законодавства: «Неповнолітній,
який засуджувався за злочини,
що не становлять великої громад
ської небезпеки, відбувши пока
рання, вважається не судимим».

вільні від помилкових вироків, то
смертна кара просто недопустима!

Як не вистачало цієї статті гро
мадянину С. після першої суди
мості. І тому я цілком згодна з
думкою Світлани Шулежко
про
необхідність гуманізації
законо
давства. Але розділяю й погляд
Інни Селезньової, яка до гумані
зації законодавства ставиться не
гативно (як би нам з водою не по
збутися немовляти). І чи виправ
дане пом’якшення міри покаран
ня особливо небезпечним зло
чинцям, у тому числі й неповно
літнім, котрим за найтяжчий зло
чин нічого не погрожує, крім се
ми років ув’язнення?

х

*

*

— Інна Селезньова, працівник
кіровоградської друкарні. Що вас
цікавить!
— Як ви ставитеся до гуманіза
ції законодавства!
— Це щоб до злочинців гуман
ніше ставитися! Негативно. їх і так
багато розвелося.
*

*

*

— Вибачте, яку центральну пре
су ви передплачували у минулому
році! До речі, назвіть прізвище і
посаду.
— Я водій, Володимир Гера
щенко. Минулого року передпла
чував те, що й тепер: «Аргумен
ты и факты», «Комсомолку», «Из
вестия». Дружина «Литературку»
виписує.
— В «Известиях» читали проект
Основ кримінального законодав
ства!
— Бачив. Але не читав.
— Чому!
— А навіщо? Я не юрист.
Четвертого інтерв’ю не
було.
Але починаючи цю розмову,
я
пригадала... Якось вночі оператив
никами відділення карного роз
шуку Ленінського РВ8С був за
триманий по підозрі
у скоєнні
злочину громадянин С. Не
хочу
зайвий раз підкреслювати
його
проблеми у стосунках з Фемідою,
тому й не називаю прізвища. Пі
дозра не підтвердилася і чолові
ка невдовзі відпустили.
Але ше
до того старший оперуповноважений відділення карного
роз
шуку Володимир Лобанов запро
понував мені: «Хочеш з ним по
говорити? Це те, що тобі потріб
но». Що мав на увазі оператив
ник, я зрозуміла трохи
згодом,
коли довідалася: затриманий про
вів «у місцях не дуже віддале
них» в загальній кількості 19 ро
ків. Це — з 36, які прожив
на
цьому світі!

На запитання, чому він не раз
потрапляв на лаву підсудних, від
повідав коротко і, як здавалось,
щиро: «Через дурість!». Почалося
з дрібного хуліганства, за яке по
карали невиправдано
жорстоко.
Ну, а далі — пішло. Типова жерт
ва правосуддя застійного періоду?
Не знаю. «Невже поряд не було
людей, як! могли вас підтримати,
зупинити? Адже хороших
людей
багато!».
Він дивився на мене довірливе
і сумно: ні, не траплялося. В щи
рість співрозмовника було важко
не повірити. Це вже згодом, про
читавши «Сумний детектив» В Асгаф єва, я засумнівалася в щирос
ті каяття. Дійсно, адже він просто
сміявся над моїм ідеалізмом, як і
інші злочинці, котрі «відкривали
душу» журналістам.
І все-таки розмова з громадяни
ном С. не пройшла марно. Його
доля — то ще одне підтверджен

ЧАСТИНА 2. ХТО — ЗА!
ХТО — ПРОТИ!
Пом’якшення міри
покарання
призведе до зростання
злочин
ності, вважають молоді
співро
бітники
управління
внутрішніх
справ облвиконкому.
— У тебе є сумніви в тому, що
ми виконуємо танець дощу з цим
обговоренням Основ криміналь
ного законодавства? Все буде так,
як замислено.., — сказав секретар
комітету комсомолу УВС облви
конкому Олександр САЙКО.
— Ти гадаєш в кабінетних умо
вах? — уточнюю.
— Дійсно, — втрутився дільнич
ний інспектор Ленінського РЗВС
Віталій ВИДАЙКО: «У мене таке
враження, що практиків до ство
рення проекту не залучали».
— Дайте мені слово, — попро
сив командир підрозділу патруль
но-постової служби Вячеслав КУДАЧОВ. — Я десь читав, що з
роботі над проектом взяли участь
двоє відповідальних
працівників
Міністерства
внутрішніх
справ.
Що таке відповідальні працівники
такого рангу, ви знаєте. їм, да
руйте, не плюють в обличчя ху
лігани, як тим же ВІТІ Видайку чи
Юрі Запісочному.

О. САЙКО: «Нехай би такі від
повідальні працівники одягли мі
ліцейські шинелі і ...прийшли ©
пивбар, що на розі вулиць Шев
ченка і Декабристів, про який вже
писано-переписано на
сторінках
«Молодого
комунара». ...Щодо
проекту Основ кримінального за
конодавства, то воно розраховане
на високосвідоме суспільство. А а
нас он в міськкомі
комсомолу
сумку з кабінету вкрали. Ото сві
домість!».
КОР.: «Ви вважаєте, що
наша
суспільство до повної гуманізації
не готове!».
О. САЙКО: «Закон треба зро
бити
конкретнішим, відрегулю
вати. Можливо, й не треба робить
жорстокішим. Але жоден невин
ний не повинен постраждати і у эден злочинець не повинен зали
шитися непокараним. Треба, щоб
пам’яталося: вчинив
злочин
—
одержуй! Закони у нас досить

жорсткі, але неякісні. Немає
струкцій, як ними керуватися».
Ю КОВАЛЬ,
оперупозноважений відділення карного Р*»3“1***
Ленінського РЗВС: «Я в карному
розшуку 2 місяці працюю. Після
закінчення середньої школи мілі
ції. Йшов сюди не тому, що начи
тавсь книжок про сищиків, а тому,
що хочу допомагати людям! Хочу
боротися із злом. Але... Розуміє
те, я втрачаю відчуття сенсу моєї
роботи. Шукаєш-шукаєш того зло
чинця, а потім виявляється, що а
його діях ніякого складу злочину
немає, хоч ми в карному розшуку
точно знаємо,
що
він
злочинець:».

-

КОР.: «Юро, а як ти на гумані
зацію дивишся!».
Ю. КОВАЛЬ: «Я вважаю так: з
колонію хорошу людину не посадять. Ну навіщо в колонії
ба
сейни, телевізори?
Треба,
щоо
злочинцю сказали про
колонію,
він закрив очі, а відкрив зовсім
іншою людиною. І знаєте, що я
ще думаю, — покоління, яке при
йде після нас, буде ще гіршим».
Ю. ЗАПІСОЧНИЙ, оперуповно-

важений відділення карного роз
шуку Ленінського райвідділу внут
рішніх справ: «Треба карати на
тільки дітей, а й батьків,
які на
займаються їхнім вихованням».
Ю. КОВАЛЬ: «Правильно. Почи
нати треба з батьків. Прогавлять
своїх чад, а потім біжать в мілі
цію — «ой лишенько, мій Васько
чи Тимко — наркоман». Візьміть
Кущівку, там 21 тисяча жителів —
! 2 чи 3 дільничних. Можуть вони
стільки людей виховувати?».
КОР.: «Справедливо, але давайте ближче до суті. З чим ви не
згодні в проекті як практики, тан
би мовитй, в першому коліні».
І. КНОБЛОХ, оперуповноважений відділення боротьби з роз
краданням соціалістичної власнос
ті Ленінського РВВС: «А як ви ста
витесь до того, що відмінена
смертна кара за хабар і розкра
дання соціалістичної власності у
великих розмірах?».
КОР.: «Вважаю правильно. Гро
ші і людське життя — речі різновеликі!».
!. КНОБЛОХ: «Цікаво! Значить,
кради скільки хочеш? А що стоїть
за грошима, за тими мільйонами,
які хтось один поклав до кишені?
Не десятки і сотні життів? Адже
ЦІ гроші могли піти на потреби
медицини, соціального
забезпе
чення суспільства. А ті ж хабарі?
Ними справедливість нашого со
ціалістичного світу
підривається.
Якось спитав мене один
дідусь:
«Дочко, навіщо ми резолюцію ро
били?».

О. ПОРОЛО, олеруповно8ажений відділу боротьби
з розкра
данням соціалістичної
власності
УВС: «Товариші дорогі, ви
ска
жіть, як мені із спекуляцією бо
ротися? Чи її у нас вже зовсім не
має. Купив щось за копійки, пере
продує за карбованці і не чіпай
його, бо — індивідуальна трудова
діяльність! Не розумію,
навіщо
кричати про мафію, корупцію і
закликати до терпивості? Ні, гу
манізація потрібна, але ж не в та
кій мірі! Зняв у чоловіка шап
ку — це не тяжкий злочин, дріб
ниця. А хазяїн шапки на неї пІ8зар.плати поклаз. Тепер знову від
сім і відривати?
Гуманізація
за
рахунок кого?».
КОР : «То, може, за шапку — а
Сибір?».
7
О. ПОРОЛО: «Кепкуєш... Глас
ність у нас чи не гласність! Ось
один пункт проекту: не
вважаєгься злочином професійний
та
господарчий ризик.
Уявляю
--------як
повернуть
його
е
—
«Прислужники
Феміди» Не вважається гай
----- л так
не
вважається! Підписано ж! вважаю*
якщо якийсь господарник сам ви
рішить ризикувати, щоб на випа
док успіху привласнити навар а
вже мізер - іншим, то це чистої
води злочин».

стіХ" “Д ЧОМУ мозчмть

спід-

М. БОЛДИШЕВ, слідчий Кірово
градського
районного
з.ддїпу
внутрішніх слр з: «Тут доречно
говорилося про танець дощу, я
гадаю: у нас така система, щ0
мимоволі штовхає людину на зло
чин. Коли б продавці більше за.
робляли, вони б не крали. Чи куха
рі. у нас куди не кинь — пробле
ма дефіциту. Мило і те дефіцц.

том стало!
А
несправедливості
скільки!»О. САЙКО: «Оце вірно. Ті, хто
закони створює, часто самі цими
законами не користуються».
М. БОЛДИШЕВ: «Міняти треба
таку систему».
С. САВїНИХ, оперативний упов
новажений відділу карного роз
шуку УВС: «Почекайте із систе
мою. Мені ось в проекті незрозуМ5ЛО — розділ
«Про обставини,
що виключають злочинність дій»,
пункти 24 і 25: про невідповідність
дій затримуваного і міліціонера.
Тут якась незгодженість. Що це
означає?».
О. САЙКО: «Це означає, що ти
повинен передбачити, перш ніж
затримувати, що хотіла
вчинити

підозріла особа: вибити око, за»
їхати у вухо чи просто ганебно
вилаятись. А якщо серйозно, то я
теж із цими пунктами не згоден.
Потім затриманий може обжалувати дії міліціонера, але в момент
затримання міліціонер не
пови
нен думати, чи відповідають міри
затримання характеру опору».
Ю. ЗАПІСОЧНИЙ: «Між іншим,
Із власного досвіду знаю,
доки
не проявиш силу, не послухає».
В. КУДАКОВ: «А я не можу по
годитися з пунктом покарання за
сукупність злочину. У проекті він
не змінився в порівнянні з існую
чим Кримінальним кодексом. Пра
воохоронці вже давно сперечаю
ться щодо цього. Призначення по
карання за
сукупність
злочинів
означає, що скільки б злочинів не
було скоєно — 4, 5, 10 — покара
ють за один. Хіба це правильно?
В кримінальному
законодавстві
деяких зарубіжних країн передоачено покарання за
сукупність
злочинів і 90 років. Звичайно це
абсурд. Але нам би все-таки на
завадило б привести свої закони
У відповідність хоч з якоюсь спра
ведливістю.
До речі, перед появою цього
проекту варто було б організува
ти всенародні дебати
по стану
злочинності в країні. Міліція ві
дірвана від народу. Місто живе
чутками,, а про
реальний
стан
справ нічого не знає».
О. САЙКО: «Проект Основ ви
несений на всенародне обговорен
ня., а у нас навіть з присутніх не
всі його читали».
КОР.: «На обговорення винесе
на загальна частина, але і 8 цьому
випадку дехто вважає це не його
справою. Дійсно, крім емоцій подюне обговорення громадськістю
нічого не несе.
Дебатують 8 осовному навколо смертної кари».
О. САЙКО: «Вона збереглася в

кількох
випадках.
Зокрема, за
нених*вД 3 умислом. ПРИ ускладоставинах. Хіба вбивство з
умислом — не найвище зло? Як!
вині£°ш7< 6у™ ускпаДнені обста*
ка?»
Щ 6 НЄ °дин труп- 3 кіль*
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КУДАКОВ: «Вбивство з умис-

м тРеба розглядати за фактом
почину. Три людських життя ЧИ
важливо»
. САЙКО; А взагалі, я скажу
НИІГ Закони У нас є. треба ВМІТИ
КО/истУ«^ися. Нехай наші
И будуть
гуманними
зле
треба, щоб вони діяли.

ВсезагальнІЙ
Денна
РОКІВ тРаВ ”юдини’ прийнятій 40
пес« оон ГеНеРа^ною А«мв«КІшиГОН’
0 стаггі 28 сказано:
Ціальний”10?'’0*’ Мае п₽а8° н® с0‘
ДОК »
А
М,М5МаРОДНМЙ
попясоціальний
порядок
кожнаИвп
Т‘ПЬКИ 33
своєї кр£ни»’ "°"ажатиме З’«0”

Валентина ЛЕВ0ЧКО,

• <?МопТов«М заге>пов'<в'* 16 листопада ц. р.

кви

А

У комунарі» було опубліковано

sasa--*.

*оооТЇм У комсомолу М. ЖИВОТОВСЬКОГОі₽

«Після публікації «Солодкі пряники» від
булося засідання бюро Голоаанівського
райкому ЛКСМ України, на якому обгово
рювався критичний матеріал. Бюро прийня
ло рішення!
1. За упущення в роботі з КМК заступни
ку завідуючого відділом комсомольських
організацій Надії Добровій оголошено до
гану.

2. До 1 лютого 1989 року працівників від
ділу комсомольських організацій зобов'я
зано побувати в усіх КМК району, навести
порядок у документах КМК. Відповідаль
ний — заворг В. Вискребенцев.
3. Штабам «Комсомольського прожекто
ра» постійно висвітлювати роботу КМК і
трудових колективів. Відповідальний —
другий секретар райкому комсомолу С. Ду
шок».

«Адью до понеділка»
На критичний матеріал під такою назвою, опублікова
ний в № 2 «МК» за 7 січня ц. р. надійшла відповідь від
директора Торговицького СПТУ № ЗО Новоархангельського району М. М. ВИХРИСТЮКА. Як інформує редакцію

нІстГкТоовогоада ^л,,ї^Х„ЗН'МНаХ> ~ наслідки дальшого зростання слазного
©обничого Ов’елй»нн= "УП . У
околиця в районі санаторію-профілакторію ви.
ииитао —
° сівалках «Червона зірка». Звичайно, індивідуальне будівництво
івеління часу. Але залишається актуальним і питання: де будують?
. *піДЛ”
У випаАкУ будівництво розгорнулося на місці колишнього кладовища,
сназаио.в листі за № 13, який надійшов на адресу заступника
яіови Кіровоградського міськвиконкому В. М. Суворова з обласно» організації
краінсьного товариства пам’ятон історії та культури, «...відбувається руйнація
поховання Героя Вітчизняної війни 1812 року генерал-лейтенанта від кавалерії
Т А. Еманцеля та 11 могил воїнів Радянської Армії, які загинули в бою... під час
визволення Кіровограда від німецько-фашистських загарбників». Уточнюємо: руй
нація могил вже відбулася. Що буде далі — хто відповість?
Фото В. ГРИБА.

Микола Михаилович, виступ газети обговорювався в уч
нівському колективі 12 січня, а 16 — на засіданні педаґогічної ради профтехучилища.
, Вжиті додаткові заходи по покращенню роботи їдаль
ні — вона доукомплектована кадрами, там проведено по
точний ремонт, встановлено холодильну камеру, буде ре
конструюватися м’ясний цех. Посилено контроль за якіс
тю приготування їжі. Завезені різноманітні соки. Щодня
3—4 учні під керівництвом чергового майстра допомагають
працівникам їдальні. В обідню перерву учні харчуються
позмінно. З початку 1989 року введена грошова компен
сація за невикористані сніданки і вечері.
Вирішується питання про прийняття на роботу в учи
лище медсестри.
Режим роботи гуртожитку на 50 чоловік встановлено
згідно штатного розкладу (2 працівники — комендант і
черговий). І зміна: 15.00—22.00; ІГ: 22.00—9.00. З огляду
на матеріальну відповідальність працівників за майно гур
тожитку організувати чергування на громадських засадах
з 9.00 до 15.00 неможливо.
Учасниками розмов з числа учнів кореспондентам була
дана невірна інформація, оскільки хлопці й дівчата
роз їжджаються додому не в п’ятницю, а в суботу, а для
іногородніх гуртожиток відкривається в неділю з 15.00.
Деякі учні при бажанні залишаються на суботу і неділю.
Майбутній гуртожиток планується напроти училища 8
двох кілометрах від Синюхи. Знесенню підлягають один
старий житловий будинок і два нежитлоаі. В перспективі
територія училища і гуртожитку складе одне ціле із
спільними комунікаціями.
Через несвоєчасне вирішення питання про розмір
стипендії її виплата учням ІІ-Ї групи з вини адміністрації
затрималась на два місяці. У відповідності з діючою ін
струкцією їм призначена стипендія 10 карбованців на
місяць, безплатне обмундирування і харчування. За сі
чень стипендію планується виплатити до 5 лютого.
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«Режим роботи
гуртожитку на 50
чоловік встановлено
згідно штатного
розкладу
(2 працівники
комендант
1 черговий),
І зміна: 15.00—22.00(
II: 22.00—9.00.
З огляду
на матеріальну
відповідальність
працівників за майни
гуртожитку
організувати
чергування
на громадських
засадах з 9.00 до
15.00 неможливо».

ХОЧ АИСТА Й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО
Група листонош із села Хмельового Малормсківського району попросила редакцію до
помогти завезти їм вугілля для опалення при
міщення, де вони працюють.
Колію скарги ми надіслали в Маловисківеький райвиконком. Той, у свою чергу, доручив
розібратися з нею начальнику районного вузла
Зв’язку Ю. Н. БЕНДЕРСЬКОМУ. Він повідомив
редакцію, що лист листонош Хмелівського від-

ділення зв’язку розглянуто. Факти, викладені
в листі, мали місце.

Згідно розрахунків вузла зв’язку для опа
лення 14 відділень зв’язку належить виділити
70 тонн вугілля на опалювальний сезон. Виді
лено твердого палива за рознарядкою райви
конкому 50 тонн. Вугілля і дрова були завезе
ні в усі відділення зв’язку, зокрема, в Хмелівське — 8*тонн.

З вини начальника відділення ще 22 грудня
вугілля на Хмелівському відділенні зв’язку бу
ло використано повністю, а на складі в селі
Злинка його не виявилось.
24 грудня з дозволу райвиконкому було ви
ділено 3 тонни вугілля і завезено в Хмелівське
відділення зв'язку. Начальнику Хмелівського
83 т. Гирбі Ю. Я. вказано на несвоєчасне ін
формування про нестачу палива.

ДЕ Ж САМОКРИТИКА?
21 січня цього року в «Молодо
му комунарі» ми помістили виступ
члена бюро обкому ЛКСМ Украї
ни, колишнього першого сеідзетаря міськкому комсомолу М. Цитульського «Молодість у нас од
на».
Через кілька днів
редакція
отримала відгук від Григорія Ва
сильовича Мииолаєнка.
Він
ви
словлю« свою незгоду з думками
М Цигульського.
А яка
думна
решти читачів!

«Якщо судити про стан спраз у
обласній комсомольській органі-

зації за статтею, — він незадо
вільний. Молодь до своїх керів
ників ставиться негативно. «Шаль
ки терезів схиляються в бік мину
лого», і в цьому виступі «старше»
лицемірство — некомпетентні ке
рівники, «втрачена можливість»...
Якщо ці факти брати до уваги,
то до них треба додати, що такий
стан складався не зразу і не за
один день, а нагромаджувався по
ступово. Ще в той час, коли автор
статті працював першим секрета
рем міськкому комсомолу і та
кож сприяв розвиткові цих недо-

лікіа. Отже, критикуючи інших,
автор свою роботу не оцінив, І
наслідки звалює на інших.
У статті гостро порушується на
ціональне питання. Забігаючи на
перед, скажу, що з душі автора
цієї статті аж хлюпає національ
ний нігілізм.
Як можна називати себе патріо
том республіки, а мови її, куль
тури, традицій не визнавати? Від
кидати мову як критерій людської
порядності, відкидати мову як
критерій національної культури і
в той же час свій суб’єктивізм

свої внутрішні почуття видавати
за національну культуру?...
Така мораль, така «духовність»
критики не витримує, ца відверте
кош,унство, розраховане негатив
но вплинути на молодь, читачів
«Молодого комунара».
Можливо, пройде небагато ча
су і автор статті М. Цигульський
зрозуміє свої помилки (якщо це
дійсно помилки).
Г МИКОЛАЄНКО.

м. Кіровоград.

РЕДАКЦІЇ ВІДПОВІДАЮТЬ:
Заступник начальника обласного управління
Торгівлі Я. М. МОСКОВСЬКА:

«З приводу репліки «1 іркий смак цукрозої
Проблеми» (№ 52 від 24 грудня минулого ро
ку) повідомляємо, що в 1989 році продаж цук
ру буде проводитись по галонах. Норма змі
нюватиметься у відповідності з виділеними
фондами. На перший квартал нинішнього року
Передбачено по 1.5 кілограма в місяць на одну
Людину.
У цьому році відкриття спеціалізованих ма
газинів чи відділів для обслуговування ритувг.ьних обрядів не планується. У нашому місті
практикується проведення поминок на підприімстзах системи громадського харчування
При міськ(рай)виконкомах створені громад<ькї комісії, які вирішують питання прикріпЛення й видачі цукру населенню».
Завідуюча відділом торгівлі Кіровоградсько
го міськвиконкому А. В. БЕНДЕЧЕНКО;

с8‘ДДІл торгівлі виконкому міської Ради на
родних депутатів уважно ознайомився з реппікою «Гіркий смак цукрової проблеми» Фак7
відмови продажу Чиркіній С- 8 5 кілограм»«
НУкру для поминального обіду дійсно маз місЧе, тому що з/ідно розпорядження сблвикон*ОмУ продаж цього товару в Кіровоград? з

квітня 1988 року проводиться по галонах у від
повідності з встановленими нормами.
З працівниками відділу проведена додатко
ва бесіда про чуйне і уважне ставлення до
відвідувачів».
Головний інженер обласного управління по
бутового обслуговування М. М. БОНДАРЕВ:

«Після перевірки скарги П. Мараховського
(№ 52 від 24 грудня минулого року) з’ясува
лось, що наведений факт мав місце За відмо
ву обслужити клієнта майстру О. Р Шаровій
оголошено зауваження вказано
начальнику
цеху А. Ю Штерн та майстру в О. Черномаз
на недостатній контроль за роботою цеху».
Заступник голови Новоархангельського рай
виконкому А П БУДНИК:

«Райвиконком роз'яснює, що заготконтора
власного автомобільного транспорту не має
(«Реклама не винна». № 50 від Ю грудня ми
нулого року) Для перевезення продукції, за
готовленої в населення, вона сама наймає ав
томобілі у транспортних організаціях У випаД'
ку, коли хтось здає оптом значну кількість
продукції, виконком відповідної сільської Ра
ди турбується перед заготконтпрпю лоп Н ви
везення із дэору здавача»
8 о. (на той час} завідуючого об^гним від
ділом охорони здоров я Т* Г. ГУТНИК:

«Розглянувши факти, викладені в критичному
матеріалі «Кушетка на стільчиках і мовчазний
телефон...» (N9 47 від 19 листопада 1988 р.),
повідомляємо, що на сьогодні 16 процентів
ФАПів (фельдшерсько-акушерських
пунктів)
знаходяться в аварійному стані, 46 процентів
потребують ремонту. Із 518 пунктів тільки 38
розміщені в типових, а решта 480 — в присто
сованих для цього приміщеннях. 482 з них не
мають проточної води, в 413 — пічне опален
ня, телефонізовано лише 440.
Таким чином, матеріально-технічна баз^
фельдшерсько-акушерських
пунктів значне
відстає від сучасних вимог. Головними лікаря
ми районів не раз перед місцевими радянська
ми і партійними органами ставилось питанню
про необхідність ремонту маязних і будів
ництво нових приміщень для ФАПів та житла
для медпрацівників, покращення їхніх соціаль
но-побутових умов, виділення автотранспорту
Комплексною обласною програмою «Здо
ров’я», затвердженою постановою бюро Кіро
воградського обкому Компартії України, ви
конкому обласної Ради народних депутатів
президією обласно? ради профспілок 15 липня
1986 року намічено у 1986—1990 роках побу
дувати 141 фельдшерсько акушерський пункт
На сьогодні їх зведено тільки 12.

«Якщо ці факта
брати до уваги,
то до них треба
додати, що такий
стан складався
не зразу і не за оди»
день, а
нагромаджувався
поступово. Ще в той
час, коли автор статтї
працював першим
секретарем
міськкому комсомолу
і також сприяв
розвиткові цих
недоліків. Отже,
критикуючи інших,
автор самокритично
свою роботу
не оцінив, І наслідки
звалює на інших»«

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

11 лютого 1989 року

Е не детективна історія. В ній не буде тем
похмурої ночі, вбивці, розповідей про
його моторошні злочини. Не буде хитромуд
рих комбінацій хоробрих працівників міліції в
стилі телевізійних знавців, що ведуть слідство.
На лаві підсудних розгублений, здається,
зляканий, капловухий підліток. Це учень 8-В
класу Кіровоградської середньої школи N2 16
Саша Коротков.

Ц ної

ПЕРШОГО класу навчання у Олександра
не пішло. Хоч як не намагалася мати до
помагати синові, його шкільні успіхи
були
вельми скромні — «трійки», іноді «четвірки»,
частіше «двійки». Коли наука дається важко й
оцінки від початку пішли низькі, то інтерес до
навчання зникає швидко. А без цікавості, здіб
ностей, пам’яті — то вже не навчання, а одні
сльози. Мука, розтягнута на десятиріччя, віч
ність, як для школяра!
З кожним наступним класом програма ста
вала все важчою, прогалини в знаннях все
відчутнішими. Росла відраза до навчання. А
тут ще батько, якого Олександр не бачив де
сять років, повернувся з країв далеких. Тепер
за двійки батьки питали вже вдвох. І, як роз
казував іноді Сашко однокласникам, питали
суворо...
Хотілось, як і кожному підліткові, чимось
виділитись. Проте чим? Навчанням? Тут усе
зрозуміло. Вдачею? З нею теж не повезло.

О

до г;
а старші

ЗЛОЧИНЕЦЬ
ДЕКІЛЬКА
ДНІВ ЧАТУВАВ
ЗА СВОЄЮ
ЖЕРТВОЮ. І ОТ
ПІДСТУПНИЙ
УДАР НОЖЕМ
ПІД ЛОПАТКУ...

пуття у них не виходить. Ні тобі навчатись, ні
ракету змайструвати, ні журнал украсти...
Наказ по школі оголосили на лінійці. Таїса
Олександрівна пригрозила написати батькам
на виробництво. Батько теж цукерок не обі
цяв. А в табелі чотири двійки.
І так стало Сашкові себе жалко. «Заріжу
або себе, або її», — поділився він своєю бі
дою з однокласниками. Вони сприйняли це як
чергове його блазнювання. Знати б їм на
скільки реальних форм наберуть слова одно
класника!
Думки стосовно себе відпали швидко. А ось
розправитися з класним керівником... Чому
саме з нею? Та ж вона стала для нього уособ
ленням всіх тих неприємностей, які приносило
йому навчання. Хоча, до речі, Таїса Олек
сандрівна жодної «двійки» йому не поставила.
Бо ж викладала працю лише у дівчаток...
Декілька днів у його портфелі лежав гост
рий, як бритва, шевський ніж. Боягуз за нату
рою, О. Коротков почав вистежувати вчитель
ку, шукати слушну хвилину. Розв’язка настала
16 листопада. Саме на цей день класний ке
рівник призначила батьківські збори. Нічого
хорошого для себе від них Сашко не чекав...
Одержано останню двійку по біології. Про
слухано бесіду працівників міліції з восьми
класниками про те, як не треба себе поводи
ти, про закон, суворий, але справедливий, і

Олександр ріс тихим, безвільним. В сутичках що чекає тих, хто цей закон порушує. До речі,
з однолітками, як правило, пасував. Вони ж про останнє Сашко дуже добре знав і з при
не минали нагоди покептувати з нього. Знаю кладу батька... Тож після такої бесіди, Олек
чи його жалісливість, плаксиву вдачу, хлопці сандр, зітхнувши, дістав з портфеля ніж і
в таборі праці і відпочинку на його очах вби пішов до вчительки у гуртожиток. Розказу
вали жабу, доводячи Олександра до істерики. вав байки про батька, який нібито хоче з нею
Тому то й водиеся Сашко частіше з молодши поговорити на вулиці. Аж поки Таїса Олек
сандрівна випадково не нахилилась...
ми за себе, або ж взагалі сидів удома.
Раніше можна було проявити себе хоч на
ІРУРГ, коли жінка почала видужувати, ска
співах, у шкільному хорі чи в оркестрі. Або ж
зав, що вона народилась у сорочці. Була ж
на піонерському зборі загону, де він був гор
ністом. А тепер... Співів уже немає. Керівник бо на волосину від смерті. І досі рана дає
оркестру виїхав, та й горна у восьмому класі про себе знати. Ниє на погоду. Лікарі пропо
в руки вже не візьмеш.« Може спробувати нують нову операцію. Квола, змарніла Таїса
себе в технічній творчості?
Олександрівна. І не скажеш, що їй лише за
Подумки все виходило швидко і вправно. сорок. Та й чи повернеться здоров’я?
її батьки, сестра — вчителі. Вона вчилась на
Ось він під’їжджає до школи на машині влас
ної конструкції... Як заздрісно дивляться на інженера-технолога, проте спадковість взяла
нього хлопці, а особливо дівчата: захоплено! гору. Біля п’ятнадцяти років вона працювала
Ну, а якщо зробити ракету і стартувати на в училищі, школі. В її трудовій книзі тісно від
ній прямо зі сбого подвір’я.. О, тоді про ньо подяк. Добре* атестувалась. її люблять діти і
го довідались би всі! Проте подібні наміри поважають вчителі. Характеризують як праце
не йшли далі фантазій і гинули вже на почат любну, зовсім неконфліктну людину, доброго,
ковій стадії втілення... Тож нові кепкування знаючого педагога.
Вигороджуючи себе, Коротков намагався
товаришів, нові докори за «двійки» спускали
хлопця з космічних висот. Контраст між осяй очорнити і своїх знайомих по школі, і вчите
ним світом, створеним уявою, і сірою реаль лів. Цікаво, що найгірше, що він міг згадати
ністю в підлітковому віці став особливо не про класного керівника, це як близько року
стерпним. Олександрові хотілось протестува тому вона возила клас на екскурсію до Києва
і нагримала в поїзді на дітей, які довго не
ти. Проте як?
За ним почали водитися випадки, коли він могли влягтися спати. Чогось гіршого, як не
рапюм робився грубим, запальним, міг вда намагався, не згадав.
Таїса Олександрівна має чоловіка, синарити дівчину або когось із слабших. В сьомо
му класі вкрав у вчительки хімії конспект школяра, доньку-десятикласницю. І всі вже
уроку. Проте урок, на його привеликий жаль, сім років проживають у однокімнатній малоне зірвався. Та й конспект хлопці на перерві сімейці, У квартирі затишно, хоч і скромно
обставлено: телевізор, піаніно, багато полиць
знайшли у схованці й повернули.
У жовтні минулого року батько в черговий із книгами.
— Цього року ми передплатили газет і жур
раз завітав до школи, поцікавився навчанням
сина. Класний керівник Таїса Олександрівна налів більше, як на сто карбованців, — діли
лише 23 вересня поховала матір, яка перед ться вона своєю маленькою радістю. — Як
смертю довго і важко хворіла. Тож фізично здоров’я питаєте? Болить... Хоча не меншого
не могла простежити за навчанням Сашка так, болю мені було завдано там, звідки ніяк не
як робила це завжди. І двійок у хлопця зі сподівалась...
Тихо відповідає на мої запитання, ділиться
бралось — море. Підрахували з батьком. За
грозливе становище з половини предметів. роздумами:
— Я сприймаю милосердя й гуманність до
Батько відповідно «поговорив» з сином, вста
таких непристосованих до життя, як Коротков.
новив термін...
Виправити таку силу-силенну двійок, зви Проте хто дав право його адвокатові обража
чайно, не вдалося. Тож і зник кудись 31 жовт ти мою гідність? Голослівно ствердржувати,
що я чи не сама спровокувала цього абсо
ня класний журнал.
лютно хорошого хлопчика (в смислі поведін
ДНАК і журнал, і зловмисника виявили ки) на злочин. Коли адвокат говорила, мені
часом здавалось, що на лаві підсудних сиджу
швидко.
#
Є ж на світі такі «невдахи»! Нічого до я, а не мій учень. Раніше, коли я мала уявлен
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ня про суд лише з фільмів, вважала, що ад
вокат принаймні не дозволяє собі публічно
ображати потерпілих...

ВСЯКІЙ оказії, тим більше такій, завжди
шукають причин: як це могло статись і хто
в цьому винен?
В нашому випадку двох думок не може бу
ти. У скоєнні злочину насамперед і наибільше винен той, хто його скоїв. Тому й пока
рання несе саме він, злочинець. Зараз триває^
гуманізація кримінальної практики. Враховую
чи, що в’язниця мало кого робить порядною
людиною, суди значно рідше і обережніше
почали застосовувати покарання, пов’язані з
позбавленням волі. Не чекає далека дорога й
Олександра.
Як прийме суспільство громадянина, який
почав своє життя зі скоєння тяжкого злочину,
це залежить тільки від нього. Коли у мене за
йшла про це мова з однокласниками Олек
сандра, вони були одностайні. Звичайно, йому
потрібно продовжити навчання. Проте повер
нутись у свій клас він не зможе. Бо між ним
і дитячим колективом, вчителями буде стояти
його вчинок. Чи достатня міра покарання дл>
справжнього покаяння, чи не схибить він зно
ву — покаже час.
Якщо підлітком скоєно злочин, то досидь
часто умови, в яких він ріс і виховувався вдо
ма, ніби залишаються в затінку. Закінчуючи
свій виступ на суді, адвокат просить врахувати
запевнення батька позитивно впливати на сина
і дозволити йому виховувати його надалі, не
позбавляти волі. Проте, чи впливав він на си
на в кращий бік своїм прикладом, своїм жит
тям? Чому сім’я не зустрілася з пораненою
вчителькою жодного разу після трагедії? Не
поцікавилась здоров‘ям, чи потрібна їй допо
мога...
Дістається в таких випадках найбільше шко
лі. Якщо мало заходів — винні. Якщо ж щодня
проводяться заходи й існує ціла система ви
ховної роботи (як у нашому випадку із СШ
№ 16, то треба посилатись на низьку ефек
тивність цих заходів. Адже скоїлось!
Виграшна й апробована позиція. Причини
скоєння злочину звужуються, зводяться до
розряду чогось виняткового. А в інших сім’ях
й інших школах подібного трапитись не може, бо не може трапитись ніколи.
Наче і не було довгого, як полярна
стінного періоду. Наче не зачепив він
холодним подихом школу. Наче ми вже пере
стали відчувати тягар тих важких років.
Перебудова змусила переосмислити стан, в
якому опинилось
наше суспільство, внесла
корективи в першочергові завдання. Ну, а
педагогічна?

У

О СЕБІЧНИЙ і гармонійний розвиток особис- тості, комуністичне виховання... Ці завдан
ня сьогодні такі ж актуальні, як і тридцять ро
ків тому, коли проголошувалась програма
швидкої побудови комунізму, і десять років
тому, коли говорилось про розвинутий соціа
лізм і великий особистий внесок Брежнєва.
Школа підірвалась, ті завдання виконуючи.
Чи не є це однією з причин тих негативних
явищ, які ми сьогодні маємо в молодіжному
середовиш.і? Можливо потрібно переосмисли
ти ці завдання, наблизити їх до сьогодення?
Можливо зараз нам більше потрібна концеп
ція ближчого нам соціалістичного, а не дале
кого комуністичного, виховання?
Саша не міг опанувати програму середньої
школи, проте не підлягав навчанню і в допо
міжній школі. А класів вирівнювання у нас не
має. Хай би він протягом десяти років опану
вав в такому класі програму восьмиоічки,
одержав спеціальність. Невже це було б гір
ше, ніж отой принизливий стан власної ущерб
ності, на який прирекла його і багатьох інших
існуюча система освіти?
В шістнадцятій школі, розрахованій на ти
сячу учнів, їх навчається в півтора раза біль
ше. В класах — по 35—40 дітей. Школа пра
цює у дві повні зміни, а мікрорайон активно
забудовується дев’ятиповерховими будинками.
Нові й нові учні прийдуть завтра. Скільки ж
то шкіл потрібно побудувати лише в нашому
місті, щоб створити педагогічним колективам
необхідні умови для здійснення проголошеної
індивідуалізації і диференціації
навчання?
Скільки педагогічних кадрів не вистачає? Крім
того школі, як повітря, потрібні кваліфіковані
психологи. Проголошена нами вимога гумані
таризації теж потребує великої додаткової
когорти фахівців. А вони сидять поки що за
шкільними партами. їм ще належить одержа
ти. потрібну професчо у педагогічних вузах,
які ще. не побудовано, навчатись у професо
рів, які ще не захистились...
Нинішні випускники шкіл не можуть не ба
чити, як продовжує падати соціальний статус
професії вчителя. Соціологічні дослідження
показали,, що тижневе навантаження більшос
ті вчителів з урахуванням всіх видів діяль
ності зросло до 72 годин. Це в півтора раза
більше установленого в країні робочого тиж
ня. А заробітна плата вчителя і після періо
дичних підвищень хронічно відстає від серед
ньої по країні. Та и квартири і путівки вчите
лі одержують в останню чергу...
Тож чи не є падіння престижності професії
вчителя однією з причин скоєння злочину
(раніше таке просто в голову не прийшло б)?
Як відіб сться нинішній рівень престижності
статусу, вчителя на тому, чи кращі випускники
шкіл підуть в педагогічні інститути, чи мати
муть вони бажання вчитися, чи одержимо ста
витимуться до обраної професії? Адже
це
завтрашній день школи!

Віталій ПОСТОЯЛИЙ,
спецкор «Молодого комунара».

Де пролягав Муравський шлях?
Позаторік у голованівській ра
гирла річки Савранки, а Самара
йонній газеті «Комуністична пра
була рідною річкою січовиків; поця» публікувалась серія матеріа
друге, щось дуже не схожа на
лів про історію краю. Зокрема, в
родна вимова з справжньою ту
одному із них було зроблено нарецькою назвою ріки. В третій
голос на тому, що в народній ду
примітці спіткнувся на слові «при
мі «Отаман Матяш старий» (На
пущення» — на виду безаргуменродні думи. Видавництво «Дніп
тованість висновку.
ро». 1986 р. Упорядник, автор пе
. І ось нарешті появилась можли
редмови і приміток С. В. Мишавість перевірити справедливість
нич) оспівується момент бороть
своїх сумнівів. Журнал «Жовтень»
би українського народу з турець
в нинішньому році опублікував
кими поневолювачами саме в міс
перші розділи давно забороненої
цях, де нині стоїть Голованівськ.
праці з історії запорізьких коза
Це велика помилка. Допущена во
ків відомого нашого історика Д. І.
на на основі ось таких приміток
Яворницького, на основі чого я
до думи: 1). «Отаман Матяш ста
зараз спробую навести докази
рий — збірний образ досвідчено
правильного пояснення вказаних
го козацького ватажка, який про
приміток.
тиставляється молодому козацтву»,
Гадаю, дума «Отаман
Матяш
«Устя Самари — Богу — гирло
старий» народилась в сімдесятих
Притоки Південного Бугу, де впа
роках вісімнадцятого століття. В
дає ріка Савранка (за народною
1770 році в запорізьких степах, як
вимовою Самарка)», 3). «Кайнарвідзначав Д. І. Яворницький, була
ська долина— є припущення, що
страшна спека, все навкруг виго
так називалась низина в гирлі річ
ріло. Дума і починається цим:
ки Савранки». (В Голованівську
протікає річка Кайнара — приміт
«На усті Самари-Богу,
ка моя. — Авт.).
Семенового козацького рогу,
Усі поля самарськії пожарами
Сумніви щодо таких тлумачень
погоріли...».
думи виникли давно. Чому що не
(Слозо «пожар» тут використову
нове ім'я в думах, то збірний об
ється як метафора).
раз? І чому це бога перезвали на
Буга? По-перше, територія Січі,
Сумніву, що йдеться саме про
про яку ведеться мова, сягала
Самару, яка впадає а Дніпро, а не

про Савранку, майже одразу не
було. Пильний читач сам відшукає
цьому підтвердження в інших ду
мах цього збірника. Зокрема, в
думі «Три брати Самарські», яка
закінчується ось такими рядками:
«Чим тая Самарка стала славна,
що вона много війська козацького
у себе видала». Саме так. Тут ба
зувались козаки (а не на Савранці), тут навіть поселення Самар
(нийі Новомосковськ) вони мали.
Отже, обожнювали свої місця,
називали свою річку Самарою-богом. Є ще один доказ в думі «Три
брати Азовські», де мова йде про
Самарку, а ще про Муравський
шлях. А він-то пересікав річку Са
марку, а не Савранку.
Також у сімдесятих роках XVIII
століття більш-менш точно були
визначені кордони Запорізької
Січі. Ось як про це писав Д. І.
Яворницький: «...Прикордонна лі
нія на правому березі Дніпра
йшла рікою Бугом від Гарду, або
від річки Ташлика при Гарді, де
лежав камінь для позначення гра
ниці, до самого гирла Бугу при
урочищі Скелівський Ріг, нижче
Семенового Рогу..». А перед цим
Дмитро Іванович пояснював, що
Ташлик, який впадає в Буг, по-турецьки зветься великим Конаром».

Отже, у творі до виноски «Кайнарська долина» правильним бу
де пояснення Конарська долина
у гирлі річки Ташлик, назва якої
по-турецьки Великий Конар.
На мій погляд, дума «Отаман
Матяш старий» є твір-пересторога
необачним,
зухвалим
козакам,
щоб вони були пильнішими на Конарі, біля Семенового Рогу, та і
на Самарі, кудою найчастіше
проникав на Січ ворог.
Щодо Матяша, думаю, це був
один із отаманів невеликого ко
зацького загону, який ніс службу
по охороні «границь вольностей
козацьких». (Якщо це І не справж
нє прізвище, то прізвисько, якими
часто користувалися козаки). Він
же зі своїм загоном нападав на
кримських людоловів, відбивав у
них невільників, що й відобрази
лось у думі. Не виключено, що
автором думи був бандурист, кот
рий супроводжував загін Матяша
в походах.
Помилки в поясненні твору
«Отаман Матяш старий» необхідно
виправити, бо дума — це не лише
народна творчість, а й історичний
документ.
Сергій ПІДДУБНИЙ.
Голованівський район.

«ТЕТ-А-ТЕТ»
— Хлопці дали своєму клубові таку
назву, — пояснив другий секретар Світловодського міськкому ЛКСМУ С. Вервейко,—
бо вважають: основні риси авторської піс— сповідальність, довірливість, інтим-

І тут же Сергій повідомив, що міськком
клопотатиме про закупівлю для клубу са
модіяльної пісні підсилювальної апаратури:
попри назву, попри камерність жанру Світловодський КСП виступає перед великими
аудиторіями — на День молоді, в агітбрига
дах на жнивах, на українських вечорницях.
Клуб має приміщення у Палаці культури
імені В. І.-Леніна виробничого об’єднання
«Днїпроенергобудпром». Наш кореспон
дент попросила члена клубу Володимира
ДАВИДОВА розказати про свій КСП, один
вз двох в області.
— Володю, скільки чоловік входять ДО
вашого клубу, хто вони!
— Склад у нас плаваючий, хтось прихо
дить, хтось вибуває. Чоловік 15—20 постій
но є. Вік — від школярів до...
— У клубах самодіяльної пісні, здається,
більше виконавців, ніж авторів. Ми знаємо
вас як автора, тож, певно, ви можете досить
компетентно оцінити і поетичну, і компози
торську творчість ваших товаришів. Пам’я
таю, у нашій газеті було фото Олександра
Погорілова з вашого клубу...
— У нього хороші вірші, а над музикою
ще треба працювати. Ось Павло Плахотін
був, до армії пішов. Ми його так ждемо!
Дуже талановитий. Вважаю, що йому вузькі
рамки нашого міста. Тарасенко Сергій не
погано заявив про себе. Але він надто ве
ликого значення надає успіху у публіки. Я
вважаю, що «народові подобається» — це
ще не критерій майстерності. Тї треба по
стійно шліфувати. До речі, раз на тиждень
В. Вербицький і наш президент В. Повозник
проводять творчі майстерні — безплатно
навчають гри на гітарі всіх бажаючих.
Ми в клубі останнім часом вирішили, що
не слід захоплюватися концертною діяль
ністю, а треба більше займатися творчим
Удосконаленням. Зразок — фестивалі. Там
завжди дложна відкрити для себе людей,
чию творчість можна брати за взірець.
— І кого ж із бардів ви співаєте?
— Г. Дікштейна, Б. Бурду, І. Жука. Вашо
го Сергія Коричева.
— Тепер уже колишнього нашого...
— Я вважаю, що коли він і далі так три
матиме, якщо нічого йому не перешкодить,

то Сергій Коричев --- ТО КОЛИСЬ буде Ім’яі
Молоді ще люблять Розенбаума, хоча
рух КСП його взагалі-то не визнає. Думаю,
що значною мірою через заздрощі. Кожен
себе вважає визначною особистістю, а а
Одесі на концертах навіть визнаних авто
рів — 100 чоловік глядачів...
— У вашому клубі є дівчата? На наших
фестивалях їх були одиниці.
— Є. Оксана Гейко, Лариса Ясько, Олена
Дмитрієва. Олена, до речі, автор. Її «Посвя
та Прип’яті» — річ сильного філософсько
го звучання.
— А ви, Володю, про що пишете?
— У мене так: соціальні теми, побут, май
бутнє — про це переважно в саркастичному
ключі. Ще — військова тематика і любовна
лірика.
— Як ставляться до вашого клубу в міс
ті! Маю на увазі не тільки любителів жанРУ...
— Прихильники авторської пісні дуже ці
нують свободу, незалежність. Багатьом
КСП складно знайти спільну мову з комсо
молом. А у нас із міськкомом хороші сто

сунки. Вони нам із рекламою допомагають,
з відрядженнями. Ми їздили на фестивалі х
а Кіровоград, Одесу, Харків, Київ, Таллін,
були в агітпоїзді. Допомагають І Палац
культури, і молодіжне об’єднання «Пульс».
— Які найближчі плани вашого клубу?
— Готуємо концерт до 8 Березня. Тоді
нашому клубові виповниться два роки.
— А обласний фестиваль згодні прийняти?
— Звичайно! Тільки, можливо, зробимо
його не під назвою «Гітара сміється», як ви
писали, а «Гітара сміється і плаче», тому,
що, боюся, сатириків у нашому жанрі на
береться не дуже багато. А так фестиваль
вийшов би більш представницьким і ціка
вішим для публіки. Уявляю: традиційну
чайхану можна було б провести нз яхтах
чи біля вогнищ на березі моря.,.

м. Світловодськ.
На
знімну:
виступають
президент
Світловодського КСП «Тет-а-тет» В. ПОВОЗ
НИК
і) і лауреат І і II обласних фести
валів самодіяльної пісні В. ВЕРБИЦЬКИЙ.
Фото В. СТРИГУНА.

У КОЛІ МУЗ

ГІПОТЕЗА

Колись місця,
де ми з вами
живемо, були
турецькими.
Тимчасово,
звичайно —
український
народ зрештою
позбувся
поневолювачів,
відправили їх
за море мужні
січовики
запорізькі.
Дослідники
шукають
прикмети їхнього
перебування
в тих чи інших
краях
в історичних
працях,
переказах,
піснях. Одна
з народних дум
викликала
одразу дві
гіпотези щодо
козацьких
шляхів.
*

*

і:

Постійні читачі
«Молодого
комунара», певно,
пам'ятають:
на двох останніх
обласних
фестивалях
авторської пісні
серед лауреатів
були світловодці.
Наш сьогоднішній
співрозмовник —
один із призерів
цьогорічного
фестивалю.

ДЖЕМПЕРОК ЗА «АВАНГАРД»
Недавно створена колишніми завсідниками
міської літстудії «Сівач» літературна група
«'Альтернатива» (структурна одиниця творчого
об’єднання молоді) заявила в афішах про
свою програму «Андеграунд». Публіці пропо
нувалося знайомство з авангардистською по
езією кінця XX століття. «Лекційна частина»
В. Шила містила посилання на публікації жур
налів «Юность», латвійського «Родника», на
Б- Гребенщикова, Г. Гессе, екскурси у дзенбуддизм, у діяльність «Самвидаву» і була ці
кавою уже хоча б тому, що Віктор говорив без
папірця, а вірші (головним чином поетеси
Т. Щербини і кілька своїх) читав без афектації.
Власні поезії прочитали В. Лябіхов (Реріх, Гі
малаї, захмарна далечінь, таємничі глибини
Душі людської...) і Р. Любарський, котрий узяв
на себе ще й роль конферансьє (ця його
іпостась дуже програвала порівняно, зокрема,
з декламаторською). Не справлялося зі свої

ми функціями і звукове оформлення: фонова
«спейс»-музика або проривалася не по ділу,
або замовкала там, де була б доцільною. Піс
ню групи «Акваріум» взагалі не вдалося при
мусити зазвучати.
Музичний звукоряд, одначе, заповнився но
мерами В. Поляничка із Кіровоградського клу
бу самодіяльної пісні та Д. Перехреста, пред
ставленого залу як лідера рок-групи «Колапс».
Прочитані вірші ще якось підходили під визна
чення «андеграунд» — буквально — «підзе
мелля», переносно — некомерційна творчість,
що суперечить офіційній (справді, донедавна
«цикада», «цикута» і «ЦК» в одному букеті ри
мувалися та алітерувалися, але не друкували
ся). Але музичні номери не мали й натяку на
альтернативність — традиційна бардінська піс
ня й естрада.
«Естрадник» Д. Перехрест шляхом прямого
відкритого голосування глядачів одержав під

літковий джемперок як приз кращому музи
кантові вечора. Медаль переможця поетично
го турніру дісталася В. Шилу (він обійшов
Р. Любарського), а В. Лябіхова, котрий прочи
тав найбільше власних віршів, при розиграші
чомусь навіть не назвали...
Великий зал Палацу культури імені Компа
нійця зібрав на вечір «Альтернативи» 33 чоло
віки. Звичайно, авангардистська поезія — мис
тецтво на дуже великого любителя, а він за
платить і карбованця за квиток. Та, очевидно,
найбільшою втіхою для організаторів вечора
була не виручена сума і відповідно перші ус
піхи в госпрозрахунку, а те, що найпалкішими
любителями поетичного авангарду виявилися
члени їхніх сімей, друзі та знайомі. Вони й
склали переважну частину отих трь^* легятків
глядачів.
Наш кор.
м. Кіровоград.
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СВОЇ ПОСЛУГИ
ПРОПОНУЄ
КІРОВОГРАДСЬКА

Нагадуємо
порядок набору
при з’єднанні
через АМТС-3.
Для виходу
на АМТС-3
необхідно набрати
цифру «8» і,
почувши зумер,
набрати без
зупинки код
міста, номер
погрібного
абонента, потім
свій номер
телефону, з якого
проводиться
набір. Абонентам
АТС-2 та АТС-4
набирати свій
номер
не потрібно.
{Інтервали між
набором цифр
не повинні
перевищувати
п’яти секунд,
інакше з’єднання
може не
відбутися.

Кіровоградське
СИТУ № 2
імені Героя
Радянського Союзу
О. С. Єгорова
ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1989 РІК

І

АВТОМАТИЧНА МІЖМІСЬКА

ТЕЛЕФОННА СТАНЦІЯ АМТС-3
Авгоматичний міжміський іелефонний
зв’язок
найзручніший та найекономніиіий. Він дозволяє абонентові самостій
но у зручний для нього
час з будьякого номера АТС міста
встановити
зв'язок з абонентами інших міст та рай
центрів.
При користуванні автоматичним між
міським телефонним зв’язком плата на
раховується
похвилинно.
Тривалість
міжміських телефонних
розмов
110
АМТС обмежена до ЗО хвилин,
після
чого відбувається автоматичне роз’єд
нання.
Облік нарахування починається з мо
менту відповіді абонента, якого викли
каєте.

На розмови, іцо відбувались через ав
томатичний зв’язок у робочі дні тижня
з 0.90 до 7.00 та з 18.00 до 24.00, а у
вихідні га святкові дні цілодобово діє
пільговий тариф.
Нагадуємо порядок набору при з’єд
нанні через АМГС-3. Для виходу
на
АМТС-3 необхідно набрати цифру «8» і,
почувши зумер, набрати без зупинки
код міста, номер потрібного абонента,
потім свій номер
телефону, з якого
проводиться набір. Абонентам АТС-2 та
АТС-4 набирати свій номер не потрібно.
УВАГА! Перед набором власного но
мера телефону не забудьте набрати до
датково цифру «22». Наприклад, для
набору абонента м. Києва 274-09-53 з
кіровоградського телефону 3-09-99 на-

1

бір повинен проводитися в такому по
рядку:
8+044.2740953.22.30999.
Для виходу в м. Олександрію на телефон 2-31-11 необхідно набрати:
8+235.23Н І. 22.30999.
При правильному повному наборі 110чуєте один короткий сигнал, після чого
чекайте з’єднання протягом однієї хви
лини.
Для абоненіа Кіровограда
2-22-22
набір повинен проводитися так:
8+235.23111.
Інтервали між набором цифр не по
винні перевищувати п’яти секунд. Інак
ше з’єднання може не відбутися. Для
цього радимо заздалегідь виписати циф
ри в порядку набору.

КОДИ МІСТ ТА РАЙЦЕНТРІВ,
з

якими

діє

автоматичний

міжміський

НАПРЯМ
X

і

в групи з скороченим
строком навчання.
Училище готує квалі
фікованих
робітників
для базового підприєм
ства
тресту
«Кіровоградбуд» таких
спеці
альностей:
столяр
будівельний
(юнаки);
штукатур
(юнаки
і
дівчата);
муляр (юнаки).
Приймають юнаків і
дівчат з освітою 10 кла
сів, юнаків звільнених у
запас з лав Збройних
Сил СРСР.
Строк навчання 6 мі
сяців. Учні одержують
стипендію 132
карбо
ванці па місяць, їм на
дається гуртожиток.
Час навчання зарахо
вується до
загального
трудового стажу.
Початок занять у лю
тому 1989 року, далі —
в міру комплектування
груп.
Звертатись на адресу:
316026, м. Кіровоград,
вул.
Червонозорівська,
23.
Телефон:
7-14-17,
7-12-81. їхати автобуса
ми №№ 102, 114 до зу
пинки «Вул. Мічуріна».
Дирекція.
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МОСКВА
ЛЕНІНГРАД
КИЇВ
Біла Церква
Бориспіль
Володарка
Переяслав - Хмельницький
Фастів
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Кринички
Дніпродзержинськ
Межева
Новомосковськ
Павлоград
П’ятихатки
Широке
ДОНЕЦЬК
ОДЕСА
МИКОЛАЇВ
ЧЕРКАСИ
Городище
Звснигородка
Золотоноша
Кагеринопіль
ЛИСЯНКА
Тальке
Умань
Хрисгинівка
Маньківка
Чорнобай
Шпола
Жашків
Корсунь-Шевченківський
ПОЛТАВА
Гадяч
Гребінка
Диканька
Карлівка
Комсомол ьськ
Пиряти»
Хорол
Чутово
Миргород
Кременчук

КИШИНІВ
Дурлештн
Бєльци
Бричами
Вулканешти
Глодяни
Дрокія
Дубосари
Дондюшани
Єдінци
Григорїополь

095
812
044
044-63
044-95
044-69
044-67
044-65
056-2
056-17
056-92
056-70
056-12
056-45
056-50
056-57
062-0
048-0
051-0
047-22
047-34
047-40
047-37
047-42
047-49
047-31
047-44
047-45
047-48
047-39
047-41
047-47
047-35
053-22
053-542
053-59
053-51
053-46
053-48
053-58
053-62
053-47
053-55
053-66
042-68-95
042-31
042-47
042-53
042-49
042-52
042-45
042-61
042-46
042-40

ПО ДОВІДКИ ЗВЕРТАТИСЯ
по
ТЕЛЕФОНАХ: 2-58-20, 4-65-41.
Матеріальна відповідальність за між
міські розмови (незалежно від того,
хто їх проводив) покладається на влас

о, ф о 2
Ш Ь цю

212-22-22
5-22-22
5-55-99
09
5-22-22
5-22-22
22-22-22
2-22-22
3-22-22
9-12-22
2-22-22
6-22-22
2-22-22
2-12-22
92-22-22
22-22-22
35-15-5.5
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
5-22-22
2-22-22
2-22-22
2-2222
27-07
91-108
9-12-55
2-15-00
2-22-22
2*03-01
9-10-85
9-11-41
5-31-42
2-22-22

2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22

телефонний

Кагул
Калараш
Каушани
Кам’янка
Комрат
Криуляни
Леово
Нові Анени
Ниспорени
Резиіга
Рибниця
Сороки
Страшени
Тирасполь
Теленешти
Унгени
Флорешти
Фалешти
Чадир-Лунга
Чимишлія
Суворове
Черненко
Окннця
Лазовськ
Тарклія
Кантемир
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ЛУЦЬК
РОВНО
ТЕРНОПІЛЬ
ТУЛА
ВОРОНЕЖ
ЛИПЕЦЬК
КУЙБИШЕВ
ПАВЛ ОВО-ПОСАДСЬКИЙ
ГОМЕЛЬ
ПЕТРОЗАВОДСЬК
НОВГОРОД

зв’язок
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-2222
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
2-22-22
4-22-22
2-22-22
2-22-22
21-73-77
52-22-22
77-22-22
83-45-83
2-35-07
99-09-11
5-12-01
9-30-43
9-30-11

042-39
042-44
042-43
042-66
042-38
042-48
042-63
042-65
042-64
042-54
042-55
042-30
042-37
042-33
042-58
042-36
042-50
042-59
042-61
042-41
042-42
042-72
042-71
042-62
042-74
042-73
034-22
033-22
036-22
035-22
087-2
073-2
074-2
846-2
096-43
023-2
814-22
816-22

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Бобринсць
Вільшанка
Гайворон
Голованівськ
Добровеличківка
Долинська
Знам’янка
Компановка
Мала Виска
Новоархангельськ
Новгородка
Носомиргород
Новоукраїнка
Олександрія
Олександрівна
Онуфріївна
Петрове
Свігловодськ
Ульяновка
Устинівка

ника телефону.
Міжміські розмови з
кваріирних телефонів надаються у кре
дит. За користування кредитом додат
ково береться плата в розмірі 5 коп. за
кожну розмову.

257
250
254
252
253
234
233
240
258
255
241
256
251
235
242
238
237
236
259
239

.[і:-:

.;

і

■ (

2-12-22
9-12-22
2-12-22
2-14-44
2-22-22
2-22 22
5-22-22
9-12-22
9-22-22
2-22-22
9-16-44
9-22-22
2-22-22
2-22-22
5-22-22
9-12-22
9-12-22
2-22-22
9-12-22
4-14-49

Кіровоградський міський виробничотехнічний вузол електрозв’язку.
Кіровоградський корпункт
рекламного агентства.

танніи джійіль» на вірші і. Ьуніна.
13 50 — програма
телебачення
Таджикистану.
20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Концерт народного
ансамблю танцю Угорщини. 20.45
— Прем’єра документального філь
му «ЗуГРЕС — Шматкову...». 21.00
— «Час». 21.40 — Назустріч вибо
рам. 21.50 — 3 фондів ЦТ. «Довга
дорога в дюнах». Художній теле
фільм. 6 серія.
23.00 — Новини.
23.05 — Енран
документального
фільму. Прем’єра документально
го телефільму «Жити, думати, від
чувати, кохати...».

телефільм. 7 серія. 18.15 — Нови
ни. 18.25
—
За безпеку
руху.
18.30 — Баскетбол. Кубок волода
рів кубків.
Чоловіки.
Півфінал.
«Жальгіріс» — «Снайдеро» (Італія).
У перерві — Вечірня назка. 20.15
— В.-А. Моцарт. Концертна арія
для голосу, камерного оркестру і
фортепіано. 20.30 — Ритмічна гім
настика. 21.00 — «Час*. 21.40
Прожентор перебудови. 21.50 — З
фондів ЦТ. «Довга
дорога 0 Джо
нах». Художній телефільм. 7 серія.
23.00 — Музична передача «Ран
кова пошта» (повтор). 23.30 — Но
вини.

студії телебачення. 20.00 —
нл казка. 20.15 —
*’
20.30 — «Наш сад». 21.00 —«Час».
21.40 — Назустріч виборам.21.50
«Ілюзіон».
Художній
фільм
«Катька — Паперовий
Ранет».
23.20 — Новини.

четвер
16 лютого

А ЦТ (І програма)

З 13 по 19 лютого
14 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)

понеділок

6.30 — «120 хвилин». 8.35 —«Бо
рис Годунов». Фільм-опера. 10,35
— Новини. 10.45 — «Це було,., бу
ло...». 11.00 — Дитяча година. 12.00
— Концерт в музеї. 15.30 — Нови
ни. 15.45 — «Музична скарбниця».
Твори Л. Бетховена і Ф. Шолена.
16.40 — «Сільсьні горизонти». Пре
м’єра документальних
телефіль
мів «I люди повірили», «Клуб 100».
17.10 — Новини.
17.15 — «Хор
плюс ми». Телеконкурс
дитячих
хорів. 18.00 — Наука: теорія, екс
перимент. практика. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — «Влада —
Радам». Про кандидатів у депута
ти від комсомолу. 19.30 — «Леді і
джентльмени».
Мультфільм
для
дорослих. 19.40 — Хвилини поезії.
19.45 — А.
Цагарелі.
«Ханума».
Фільм-вистава Ленінградського Ве
ликого драматичного театру імені
М. Горького. 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови. 21.50 —
Продовження фільму-вистави «Ха
нума». 23.00 — Сьогодні у світі.
23.15 — «Актуальний
об’єктив».
«Вибирай». Прем’єра документаль
ного телефільму.

ІЗ лютого

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35-—Кон
церт російської
пісні і романсу.
9.05 — Мультфільми «Дідусь і вну
чок», «Хто найсильніший». 9.40 —
«Фокусник». Художній фільм. 10.55
— Новини. 11.05 — «У світі тва
рин».
15.30 — Новини.
15.40
И. Брамс. Соната № 3 для скрипки
і фортепіано ре мінор.
16.05
—
«Зона». Прем’єра документально
го фільму про жителів тридцятикілометрової зони навколо Чорноби
ля. 16.20 — «Мама, тато і я». 16.50
— Новини. 16.55 — Дитяча година.
17.55 — Курсом
XIX партконференції. «Чесна зарплата». 18.25 —
Хокей. Чемпіонат СРСР. «Динамо»
(Москва) — ЦСКА. У перерві
—
Сьогодні у світі. 20.45 — Виступ
Камчатської хорової капели. 21.00
— «Час». 21.40 — Назустріч вибо
рам. 21.50 — До 150-річчя з дня
народження М. Мусоргського. «Бо
рис Годунов». Фільм-опера. 23.50
— Сьогодні V світі

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Все про
кіно. 10.20 — Художній телефільм
«Візит до Мінотавра».
3-я серія.
11.35 — «Доброго вам
здоров’я».
Профілактика алкоголізму. 12.05 —
Новини. 16.40 — Для дітей. «Весел
ка». (Кіровоград
на Республікан
ське телебачення). 17.10 — Лірич
ні дуети. 17.30 — «Милосердя». До
нецький Будинок дитини. 18.00 —
Телефільм «Ходові іспити». 18.30 —
Реклама.
18.40 — Фільм-концерт
«Він та вона». 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — «Радощі й триво
ги
Артеменко». Музична програ
ма.
20.30 — Прем’єра
докумен
тального фільму «Ваш вихід, ма
естро». 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — До 175-річчяз
дня народження Т. Г.
Шевченна.
«Тарасові шляхи». Передача третя.
«Тепер іду я без дороги». 22.50 —
Вечірній вісник.

А
16.30 — Новини. 16.40 — Грають
юні музиканти.
17.15 — На здо
буття Державної премії УРСР іме
ні Т. Г. Шевченка. Художня пано
рама. 18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — «Довір’я». Огляд
листів. 18.30 — Музичний
фільм
«Одного вечора». 18.45 — Актуаль
на камера.
19.15 — «На
шляху
співробітництва».
Зустріч з гене
ральними консультантами
соціа
лістичних нраїн в Києві. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Назустріч виборам. 21.50
~ Все про кіно. 22.50 — Вечірній
вісник.

А ЦТ (II програма)
3.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Вашу залікову
книжку комп’ютере». Науково-по
пулярний фільм. 8.35, 9.35 — Фі
зика. 9 нл. Застосування напівпро
відників. 9.05 — Російська мова.
10.05 — «Мама, тато і я». 10.35,
11.35 — Астрономія. 10 кл. Сонце.
11.05 — Італійська мова. 12.05 —
«Попутник». Художній
фільм
із
субтитрами. 13.25 — Новини. 13.30
— «Служу Радянському
Союзу!».
14.30 — «Свідки Драм і величі».
Документальний телефільм. 17.05
— З фондів ЦТ. «Довга дорога е
дюнах». Художній телефільм. 6 се
рія. 18.15
—
Новини.
18.25
—
І. Дмитрієв. Вокальний цикл «Ос-

.

а ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Пока
свобо
дою
горим...».
Документальний
фільм. 8.35, 9.35 — Етика і психо
логія сімейного життя. 9.05 — Фран
цузька мова. 1 рік навчання. 10.05
— Учням СПТУ. Історія. Нова еко
номічна політика — шлях до со
ціалізму. 10.35,
11.35 — Музика.
5 кл. Російські народні пісні (ка
лендарні). 11.05 — Французька мо
ва. 2 рік навчання. 12.05 — 3 фон
дів ЦТ. «Довга
дорога в дюнах».
Художній телефільм. 6 серія. 12.15
— Новини. 13.20 — Ритмічна гім
настика.
17.05 — 3 фондів
ЦТ.
«Довга дорога в дюнах». Художній

15 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35
—
«Хор плюс ми». 9.20 — А. Цагаре
лі. «Ханума». Фільм-внстава
Ле
нінградського Великого драматич
ного театру ім. М. Горького. У пе
рерві — 10.35 — Новини. 11.50 —
Клуб мандрівників. 15.30 — Нови
ни. 15.40 — М. Богословський. Сим
фонія № 8. 16.15 — «Далеке близь
ке». Програма документальних те
лефільмів «Пам’ять про Російське
Устя», «Нняжний град». 16.50 —
Новини. 16.55 —- Дитяча
година.
17.55 — «Павучок Анансі». Мульт
фільм. 18.15 — Концерт
Держав
ного народного ансамблю пісні І
танцю «Летува»
Литовської РСР.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
Зустріч ділових людей в Концерт
ній студії Останкіно. 20.00 — Літе
ратурно-художній відеоканал. 21.00
— «Час». 21.40 — Назустріч вибо
рам. 21.50 — Продовження літера
турно-художнього відеоканалу. У
перерві — 23.15 — Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 —- Новини. 9.15. — Художній
фільм «День гніву». 10.35 —«Шнільний екран». 4 клас. Історія. «Бу
дівництво Дніпрогесу».
11.05
—
Старти надій. 11.40 — «Шкільний
екран». 9 клас. Українська літера
тура. В. Земляк. «Лебедина зграя».
«Зелені млини». 12.10 — Новини.
16.30 — Сонячне коло.
17.10
—
«Господарем на землі». Клуб дні
пропетровських орендарів. 17.40 —
«День за днем». (Кіровоград). 18.00
— «Назустріч виборам!.
(Кірово
град). Репортаж з передвиборних
зборів Кіровоградського національ
но-територіального
виборчого ок
ругу № 48. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Оперативний пост
«АК». 19.40 — «Перлини душі на
родної». 20.15 — «Усім
миром».
Громадсько-політична
програма.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Назустріч виборам.
21.50 — Художній телефільм «Ві
зит до Мінотавра». 4 серія. 23.00 —
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Душа поета».
Науково-популярний фільм.
8.35,
9.35 — Основи інформатики і об
числювальної техніки. 10 нл. 9.05
— Німецька мова. 1 рік навчання.
10.05 — Учням ПТУ. Етина і психо
логія сімейного життя. «Навіщо ми
одне одному?». 10.35, 11.35 —А. Гай
дар. «Школа». 6 кл. 11.05 — Німецька
мова. 2 рік навчання. 12.05 — З
фондів ЦТ. «Довга дорога в
дю
нах». Художній телефільм. 7 серія.
13.15 — Новини. 17.05 — «Ілюзі
он». Художній фільм
«Катька —
Паперовий Ранет». 18.35 — Нови
ни. 18.45 — Маленький
нонцерт.
18.55 — Програма Свердловської

Всесоюзний теленонкурс молодих
виконавціо радянської
естрадної
пісні «Юрмала 89».
Центральний
етап конкурсу. 00.50 — Новини.

6.30 — «120 хвилин». 8,35
—
«Штормове
попередження».
Ху
дожній телефільм. 1 і 2 серії. 10.45
— Новини. 10.55 — Дитяча година.
15.30 — Новини. 15.40 — Концерт
Державного ансамблю пісні і тан
цю «Тюльпан» Калмицької АРСР.
16.25 — Прем’єра документальних
фільмів телестудій країни. «Гене
ральна
лінія»,
«Експеримент».
17.05 — Новини.
17.10 — «...До
шістнадцяти І старші». 17,55
—
«Павучок Анансі і чарівна палич
ка».
Мультфільм.
18.15 — «Аве
Маша». Документальний телефільм.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
Зустріч ділових людей в Концерт
ній студії РсІ^НпУН°*
— Хви
лини поезії. 20.05
На прохання
глядачів.
Художній
телефільм
«Оголошено вбивство». 1
серія.
(Великобританія).
21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50 — «Балет, балет...». 22.50 —
Прем’єра
документального теле
фільму «Соната для трьох коопе
ративів». 23.15 — Сьогодні у світі.
23.30 — «Віктор-переможець». Пре
м’єра документального фільму про
рок-гітариста В. Зінчука.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Село І
люди». 9.50 — Фільм-концерт «Він
та вона». 10.40 — «Шкільний ек
ран». 5 клас. Музика. Опера О. Бо
родіна «Князь Ігор». 12.10 — Нови
ни. 12.25 — Художній
телефільм
«Візит до Мінотавра». 4 серія. 16.30
— Новини. 16.40 — «На допомогу
школі». В. Карпов. «Полководець».
17.20 — Камерний концерт. 17.30 —
Республіканська
фізико-математична школа. «Підсумки
матема
тичної олімпіади». 18.00 — «Наро
довладдя». 18.30 — Філ ьм-нонцерт
«Свято у Карпатах». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — І тільки му
зика. 20.40 — Телеафіша. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50 — Молодіжна студія «Гарт».
23.05 — Вечірній вісник.

I

росян.

17.35

—

Телестудії

міст

РРФСР. Програма
Ленінградської
студії телебачення. «Північні лис
ти». Фільм 4. 18.15 — «...До шіст
надцяти і старші». 19.00 — Міжна
родні відносини: історичний досвід
Г проблеми. 19.45 — Вечірня каз
ка. 20.00 — Легка атлетика. Чем
піонат Європи. 21.00 — «Час». 21.40
— Всесоюзний телеконкурс^ моло
дих
виконавців
радянської
естрадної пісні
«Юрмала-89».
Цент
ральний етап конкурсу.

17 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 — ♦Уй
гурські візерунни». 9.05 — Фільм —
дітям. «Азіз».
10.10 — «Інститут
людини». 11.10 — Новини. 11.20 —
«Легенда і бувальщина про Даи>
нову». Документальний телефільм.
14.40 — Новини. 14.55 — Лижний
спорт. Чемпіонат світу. 10 нм. Жін
ки. 16.30 — «Поки кочують олені».
Документальний телефільм.
16.55
— Новини. 17.00 — Дітям про зві
рят. 17.30 — «Веселі старти». 18.15
— «Влада — Радам». Письменни
ки — кандидати в народні депута
ти. 18.45 — Сьогодні у світі. 19.00
— Філософські бесіди. «Витоки
і
традиції філософії.
19.45 — Ма
ленький концерт. 20.05 — На про
хання глядачів.
Художній
теле
фільм «Оголошено вбивство». 2-серія. 21.00 — «Час». 21.40 — Назу
стріч виборам. 21.50 — 3 серія ху
дожнього телефільму «Оголошено
вбивство». 22.45 — «Це булр..» бу
ло...». 23.00 — «Погляд».

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Художній
фільм «Крейцерова соната». 1 се
рія. 10.35 — «Шкільний
екран».
9 клас. Фізика. Магнітні властивос
ті
речовини.
11.05 — Музичний
фільм «Приємні зустрічі». 11.40 —
«Шкільний екран». 8 нлас. Історія.
♦Т. Г. Шевченно — революціонердемонрат». 12.15 — Художній фільм
«Крейцерова соната»/ 2 серія. 13.20
— Новини. 13.30 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 16.30 — Новини. 16.45
— Для дітей. «Веселка». 17.15 —
«Назавжди в пам’яті
народній».
Корсунь-Шевченківський
меморі
ал. До 45-річчя завершення лікві
дації німецько-фашистських військ
в районі Корсунь-Шевченнівського.
18.00 — «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Вища школа і спе
ціаліст: Досвід, проблеми, пошуки.
Бесіда з учаснинами
Всесоюзної
наради з питань підготовки
спе
ціалістів для системи сільгоспма
шинобудування. (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30 — «Те
атр і час». Київський академічний
драматичний театр Імені Лесі Ук
раїнки. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Назустріч
виборам. 21.50 — Концерт популяр
них естрадних виконавців. 23.25 —
Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — гімнастина. 8.15 — На
вчальна програма. «Кому потрібен
скарб?». Науково-популярний фільм.
8.35, 9.35 — Л. Толстой. «Після ба
лу». 7 кл. 9.05 — Іспанська мова.
1 рік
навчання.
10.05 — Учням
ПТУ. Загальна біологія. Як розви
вався тваринний світ. 10.35, 11.35
— Біологія. 7 кл. Ссавці. 11.00 —
Іспанська
мова. 2 рік навчання.
12.00 — «Ілюзіон». Художній фільм
«Катьна
—
Паперовий
Ранет».
13.30 — Новини. 17.05 — Докумен
тальні телефільми «Тайговий
ре
портаж», «Після свята».
17.55 —
Новини. 18.05 — «Танго, танго, тан
го». Фільм-концерт за участю льо
дового ансамблю «Всі зірки». 18.35
— «Золотоволосна». Мультфільм.
18.55 — «Легенда і
бувальщина
про Дашкову».
Документальний
телефільм. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — «З наших фондів». Г. Сви
ридов. Десять пісень
для меццосопрано. 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50
—

казка. 20.15 — ПнжіШг спорт. Чем
піонат світу. 10 км. Жінки. 21.00
«Час». 21.40 — Назустріч виборам.
21.50 — Всесоюзний телеконкурс
молодих
виконавців
РадямЛЬК?1
естрадної пісні «Юрмала-89». ЦентЙальний етап конкурсу.
00.50 —
овини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15 — На
вчальна програма. «Меч Перемо
ги». Науково-популярний
фільм.
8.35.9.35 — Природознавство. 2 кл.
Зимова праця
у місті І на селі.
8.55 — «Враження». Науково-попу
лярний фільм. 9.05 — Англійська
мова. 1 рік навчання. 9.55 — «Бу
динок у квартирі». 10.35, 11.35 —
Історія. 4 кл. Будови перших п’я
тирічок. 11.05 — Англійська мова.
2 рік навчання. 12.05 — «Ягуар».
Художній фільм. 13.30 — Новини.
13.35
— Ритмічна гімнастика. 14.05
— «Парламентери». Документаль
ний фільм. 17.05 — Концерти фес
тивалю
«Братіславські
музичні
торжества». 18.05 — Новини. 18.15
— «Старий глечик». Мультфільм.
18.30 — Фестивальний екран. Ла
уреати VIII Всесоюзного фестива
лю молодіжних програм у Львові.
«Не розірвати нитку, що зв’язує».
«Школа Романова». 19.30 — Рит
мічна гімнастина. 20.00 — Вечірня
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А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин».
8.30
—
«Домашня анадемія». 9.00 — ♦На
родна творчість». Телеогляд. 9^Ю
— «Пори року». 10.30 — Прем’єра
мультфільмів.
11.00 — «Батьків
ський день — субота». До 120-річчя з дня народження Н. Крупсьної.
12.30 — Лижний спорт. Чемпіонат
світу. ЗО км. Чоловіки. 14.30
—
Новини. 14.40 — «В країнах соціа
лізму». 15.10 — «Канікули
біля
моря». Художній телефільм для ді
тей. 16.15 — Очевидне — неймо
вірне. 17.15 — Голоси
народних
інструментів. 17.45 — Міжнародна
програма. 18.45 — Хвилини поезії.
18.50 — Фільми за участю народ
ного артиста СРСР А. Папанова.
«Іван». 20.00 — «Синій конверт».
За листами програми «Коли співа
ють солдати». 21.00 — «Час». 21.40
— В суботу ввечері. Театр одного
актора. О. Філіпенко. Вечір радян
ської сатири. 22.55 — Мультфіль
ми для
дорослих
«Спонуснин»,
«Пауза», «Чужак». 23.25 — Новини.
23.35 — «Така велика любов». Кон
церт за участю народного артиста
СРСР В. Атлантова. 00.15 — Бокс.
Чемпіонат світу серед професіона
лів (напівсередня вага).

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — «На хвилі друж
би». Концерт фольклорних колек
тивів
Східно-словацького
краю
ЧССР. 10.25 — Документальний те
лефільм. 10.55 — «Солдатські лис
ти». 11.25 —- Г. Доніцетті. «Фаво
ритка». Вистава Донецького
дер
жавного академічного театру опе
ри та балету. 12.25 — В перервах —
Новини. 14.00 — Вперше на УТ на
уково-популярний фільм
«Храни
тель». Із біографії академіка
Орбелі. 14.20 — «Автограф». Поет-пісняр Б. Стельмах. 16.00 — «Доброго
вам здоров’я». «Хто останній
до
Касьяна?». 16.35 — Сонячне коло.
17.00 — Телевізійні зустрічі з кан
дидатами в народні депутати СРСР.
18.30 — Фільм-концерт «У неділю
рано музиченька грала». 18.45 —
«Скарби музеїв України». О. Архи
пенко. «Портрет диригента
Менгельберга». 19.00 —- Актуальна ка
мера. 19.30 — Оперативний
пост
«АК». 19.40 — «Сонячні кларнети».
Самодіяльні
художні
колективи
Кримської області. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Художній телефільм «Візит до Мі
нотавра». 5 серія. 23.00 — Вечірній
вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — Сіль
ська година. 9.20 — Повтор на ва
ше прохання. Документальний те
лефільм «Держави вічна
любов.
Московський Кремль». Фільми 3 і 4.
10.25 — «Освідчення
в коханні».
Художній
фільм
із субтитрами.
1 і 2 серії. 12.35 — «До і
після
опівночі» (повтор від 28
січня).
14.35 — «Зима у Простоквашині».
Мультфільм. 14.50 — Телевізійний
музичний
абонемент,
15.40
—
Кінопубліцистика союзних респуб
лік. Документальні фільми.
16.25
— «Запрошення на вечір...». Є. Пет-
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А ЦТ (І програма)
8,00 — Новини. 8.15 — ритмічна
гімнастика. 8.45 — Тираж «Спорт
лото». 9.00 — «З ранку раненько».
Передача для дітей. 10.00 — «Служу Радянському Союзу!». 11.00 —
Музична передача «Ранкова пош
та». 11.30
—
«Навколо
світу».
12.30 — «В гостях у казки». «Тут
тебе не зустріне рай». 14.00 — Му
зичний
ніоск.
14.30 — Лижним
спорт. Чемпіонат світу. 10 км. Жін
ки. 16.00 — «Погляд». Недільний
випуск. 17.00 — Сільська година.
18.00
—
Міжнародна
панорама.
18.45 — Прем’єра фільму-концерту
«Полум’яна Айседора».
19.20 —
Авторсьний вечір
поета Є. Євтушенна. 21.00 — «Час».
21.40
—
«Здрастуйте, лікарю!». 21.55
—
«Заспіваймо, друзі!». 23.45 — Но

вини.

А УТ
9.00- — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — «У неділю
вранці».
Інформаційна
музична
програма. 10.50 — Художній теле
фільм «Візит до Мінотавра». 5 се
рія. 12.10 — Новини. 12.30 — Ест
радні ритми. 13.00 — До 175-річчя
з дня народження Т. Г. Шевченна.
«Живе слово». Шевченко у Києві.
13.40 — Фільм-концерт
«Весняна
елегія». 13.55 — Київсьне об’єднан
ня «Художник». Експрес-інформація. 14.00 — «Канал-«Д». 15.30 —
«Село і люди». Угорські села Ук
раїни. 16.00 — Слава солдатська.
17.00 — Телеспортарена. 18.00 —
Мультфільм на замовлення. 19.00
—
Актуальна
камера. 19.35
—
М. Мітца. «Цей дивний світ теат
ру». Вистава
державного
росій
ського драматичного театру
Ли
товської РСР. 20.30 — Фільм-кон
церт «Молоді голоси». 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— Вперше на енрані УТ. Художній
фільм «Співучасники». 23.15 — Ве
чірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай! 8.15
— Прем’єра документального філь
му «Кінь мій, кінь». 8.25 — «Жит
тя
у мистецтві».
Мікеланджело.
9.10 — «Якщо вам після...». 9.55 —
«На арені цирку клоуни». Фільмконцерт. 10.25 — Прем'єра доку
ментального телефільму
«Невга
мовний Вепрєв». 11.20 — Сторінка
ми журналу «Літературна Грузія».
12.30 — Спорт для всіх. 12.45 —
«Бабусина скриня». 13.15 — Повтор
на
ваше прохання. Р. Солнцев.
«Троє на червоному килимі».
Зу
стріч 1. Телевистава. 14.25 —Мульт
фільми. 14.55 — «Музика в есЬірі».
16.55 — Легка атлетика. Чемпіонат
Європи. 17.30 — «Кіносерпантин».
Випуск 3. Дубль-1. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Легка атлетика.
Чемпіонат Європи. 21.00 — «Час».
21.40
—
«Здрастуйте, лінарю!».
21.55 — «Кіносерпантин». Дубль-2.
«Домашні концерти». Художній те
лефільм із серії «Деррік» (ФРН).
00.15 — Новини.

СПІВЕЦЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРОТЕСТУ

НА ДОЗВІЛЛІ

Ім’я Ігоря Талькова ми почули
недавно, після його перемоги на
Всесоюзному фестивалі популяр
ної музики «Золотий камертон»
позаминулого року. Відразу ж
деякі газети розказали про мо
лодого лауреата фестивалю. Мо
лодого хіба що за віком, бо в
естрадному світі він не новачок.
На професійній сцені Ігор з три
надцяти років. Працював у бага
тьох ансамблях і групах. Писав
вірші й музику.
Уперше Тальков як бас-гітарист
виступив у рок-групі «Вічний рух».
Згодом бас-гітарист і вокаліст у

групі «Калейдоскоп», гітарист І во
каліст групи «Квітень». Багато чо
го навчився Ігор Тальков,
пра
цюючи аранжувальником у групі
Стаса Наміна. У якійсь мірі він
причетний і до театрального жит
тя, якийсь час працював музич
ним керівником театру заслуже
ної артистки СРСР Маргарити Терехової. Два роки тому Талькова
запросив до себе композитор Да
вид Тухманов, художній керівник
групи «Електроклуб» — солістом
і аранжувальником.
У результаті плідної
роботи
з’явився диск-гігант групи «Елек
троклуб». Усі пісні виконували

Ігор Тальков та Ірина Алегрова.
Популярною стала пісня «Чисті
ставки». З минулого року Ігор
працює самостійно як автор-виконавець. До першого магнітоальбому виконавця ввійшли його лі
ричні пісні. Фірма «Мелодія» під
готувала і перший міньйон з піс
нями Талькова.
Критика сприймає Талькова як
ліричного героя, не згадуючи
його як співця соціального про
тесту. Та сам Ігор вважає, що в
наш час і пісні повинні мати со
ціальну спрямованість, щоб у піс
нях звучала правда про наше жит
тя. Останнім часом Ігор все біль

ше працює над піснями-роздумами, піснями життя.
Готується до випуску другий
магнітоальбом співака, До нього
ввійдуть
гостросоціальні
пісні
«Кремлівські мури», «Ворог наро
ду», «Думай про себе» та інші’.
Ігор Тальков багато гастролює.
Успішно пройшли його виступи в
гала-концертах фестивалю попу
лярної музики «Штурмуємо му
зичний Олімп». Йде робота над
створенням нової групи, яка на
зиватиметься «Рятувальний пояс».
Готуються нові пісні, новий аль
бом.
Д. ТКАЧЕНКО.

“I

СКУПИМСЯ НА ЛЮБОВЬ
Ви замовляли пісню

/ЖУРНАЛІСТИ «МОЛОДОГО

Стихи Ильи РЕЗНИКА.
Музыка Аплы ПУГАЧЁВОЙ.

СЦЕНА, ЕКРАН,
АРЕНА
Цікава афіша лю
того у кіноклубі «Ек
ран». Глядачі вже
встигли переглянути
визначний
фільм
американського ре
жисера М. Формана
«Політ над гніздом
зозулі». А сьогодні,
11 ЛЮТОГО О 18
ГОД. 40 ХВ. демонструватиметь с я
художній
фільм
«Амадей» про гені
ального композитора
Вольфганга Амадея
Моцарта. Дещо не
звично трактується
М. Форманом зна
менита
історична
легенда про Моцар
та і Сальєрі. Втім,
пропонуємо вам са
мим переконатися в
цьому, завітавши до
БІБЛІОТЕКИ ІМЕ
НІ
КРУПСЬКОЇ.
Наступної суботи у
кіноклубі
«Екран»
демонструватиметь
ся один з кращих
фільмів світового кі
но кінця 40-х років
«ОРФЕЙ»,
знятий
режисером Ж. КОК
ТО.
• На чашечку ка
ви запрошує молодь
відеоклуб - кафе «Ві
зит»,
розташований
на території міського
парку імені 50-річчя
Жовтня.
Щовечора тут мож
на цікаво відпочити.
У ВІВТОРОК І ЧЕТ
ВЕР О 18 ГОД. і 20
ГОД. ЗО ХВ. «нанести
візит» «Візиту» мо
жуть ті, хто бажає
прийняти участь у
засіданні відеодискусійного клубу. ЩО
СЕРЕДИ О 19 ГО
ДИНІ кафе збирає
друзів рок-музики В
цей час проводиться
засідання рок-клубу
з тематичними про
грамами.
Музично - розва
жальні програми для
молоді починаються
ЩОП'ЯТНИЦІ І У
ВИХІДНІ О 19 ГО
ДИНІ

«молодий
КОМУНАР»
11 лютого 1989 року

Скупимся на любовь, скупимся—холод в глазах.
В беседах будничных и письмах — все о делах.
Не замечаем божьей искры и доброты.
И только в час последний близким несем цветы.
(2).
(2 раза).
ПРИПЕВ:
Летим, как мотыльки на пламя...
Друзей теряем дорогих
Помянем тех, кого нет с нами,
и будем думать о живых.
Скупимся на любовь, скупимся — в сердце мороз.
Минутной слабости стыдиаася и светлых слез.
Проходят дни вполне серьёзно по пустякам.
И понимаем мы так поздно, кто дорог нам. (2).
И понимаем мы так поздно, кто дорог нам.
(2 раза).
ПРИПЕВ.
Скупимся на любовь, скупимся...
А время — это миг,
И надо, надо научиться любить других. (2 раза).
Скупимся на любовь, скупимся...

КОМУНАРА»

ПРИНА-

ГІДНО УТОЧНЮЮТЬ, ЩО ПЕРЕДПЛАТА НА ТИЖНЕВИК
ї

НА ЦЕЙ та наступний рік триває

ЗА 2 КАРБОВАНЦІ 40 КОПІЙОК

ВАМ ЩОСУБОТИ

ПРОПОНУЮТЬСЯ НА ВИБІР ДЕСЯТКИ ТЕМ {РЕПОРТАЖІ,

ІНТЕРВ'Ю, СТАТТІ). ЩОНОМЕРА — ПРОГРАМИ ТЕЛЕПЕ
РЕДАЧ НА ВЕСЬ НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ!
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ЯКЕ ІМ’Я ВИБРАТИ?
Коли народжується ди
тина, батьки намагаються
вибрати їй ім’я не тільки
милозвучне, а й, так би
мовити, людяне. Критерії
сучасності імен іноді мі
няються
дуже швидко.
Ось, наприклад, як міня
лися жіночі імена в одно
му з районів Москви у середньому на 1000 немовлят:
1900— 1950—
1909 рр. 1959 рр.
Галина
Ірина
Людмила
Марина
Світлана
Олександра
Анастасія
Анна
Антоніна
Катерина

7
5
5
7
—
82
27
92
25

63

А ось яка картина була
з чоловічими іменами:
1900— 1950—
1909 рр. 1959 рр.
Андрій
Валерій

66
29
37
46
4
4
7

9

Ігор
2
Юрій
2
Г еоргін
27
Іван
81
Петро
42
Нині <серед наведених
тут жіночих імен найпопулярніші Ірина, Людмила,
Марина,
повертаються
Анастасія, Катерина. З чо
ловічих — Андрій, Ігор,
Юрій. З не згаданих тут
імен частіше інших зустрі
чаються Тетяна,
Наталія,
Вікторія, Оксана,
Олег,
Володимир,
Олександр.
Стали людними не так
давно Яна, Юлія, Денис.

63
90
55
55
26
3
—
8
3
8

Дивно, цікаво, всерйоз
Ф> В НДР розроблені нові методи, які
дозволяють без риття канав точно визна
чити, де пошкоджена підземна труба, і
залатати невелике пошкодження, а як
що потрібно — прочистити, і обновити
її, не чіпаючи асфальту.
Підземна поломка визначається по
звуку, все вираховує електроніка. Уся
необхідна апаратура змонтована в неве
личкому автопричепі. За рік бригада з
п’яти чоловік може обновити в серед
ньому 20 кілометрів водопроводу. Но
вим методом в НДР відремонтовано по
над тисячі кілометрів труб. Очікується,
що вони прослужать без заміни не мен
ше 40—50 років.
ф Польське об’єднання «Рефлекс»
розпочало випуск дверних замків підви
щеної секретності. Відчинити такий за
мок можна маючи тільки два ключі до
нього і знаючи чотиризначний код.
Першим ключем потрібно встановити
прорізи чотирьох цифрових барабанів

проти відповідних цифр і лише тоді
можна повернути основний ключ. Існує
10 000 можливих варіантів чотиризначного коду, а, враховуючи, що вирізи і
зубці основного ключа також можуть
бути розташовані по-різному, можна ви
пустити 31 мільйон різних екземплярів
замка. Механіка замка виключає підбір
коду «на слух», навіть коли грабіжник
має правильні ключі. Псування замка та
кож виключається: його зовнішні дета
лі зроблені методом порошкової мета
лургії з карбідного матеріалу, який но
піддається свердлінню.
@ Швейцарія займає провідне місце у
світі з повторного використання скла та
паперу. Там 60 процентів нових пляшок
роблять з переплавленого скла, а 44 про
центи виробленого паперу і картону ви
готовляють з макулатури. Але... спеціа
лісти ще не задоволені недостатнім ви
користанням алюмінію і пластиків.

ЧИ ГАРМОНІЙНЕ ВАШЕ ТІЛО?
При гармонійній статурі форми тіла повинні
відповідати певним пропорціям. Важко, зви
чайно, встановити ідеальні пропорції, але сьо
годні, наприклад, вважається, що жінка, вага
якої перевищує максимальний рівень нор
мальної маси тіла на 2—4 кілограми, вже пов
на, а на 4—6 кілограмів — надто повна. Якщо
жінка важить на 2—3 кілограми менше ниж
нього рівня норми — вона худа, а на 4—5 кі
лограми — надто худа.
Отже, давайте перевіримо, наскільки гармо
нійне наше тіло.
При зрості 160 сантиметрів: вага — 56—58
кілограмів, обхват шиї — 33 сантиметри (може
бути ± кілька сантиметрів), плечей — 100,

грудної клітки (над бюстом) — 87,5, галії —
65, тазу — 95,6, стегон — 51,5, литки — 34 сан
тиметри.
При зрості 163 сантиметри: вага — 58—60 кі
лограмів, обхват шиї — 33, плечей — 101, груд
ної клітки — 88, талії — 65,5, тазу — 96, сте
гон 52, литки — 34 сантиметри.
При зрості 165 сантиметрів: вага — 59—61
кілограм, обхват шиї — 33,5, плечей — 101,5,
грудної клітки — 88, талії — 66, газу — 96,5,
стегон — 52,5, литки — 34,5 сантиметра.
При зрості 167 сантиметрів: вага — 60—62
кілограми, обхват шиї — 33,5 сантиметрів, пле
чей — Ю1,5, грудної клітки — 88,5, талії — 66,

тазу — 97, стегон — 52,5, литки — 34,5 санти
метра.
При зрості 168 сантиметрів: вага — 61—63
кілограми, обхват шиї — 33,5 сантиметра, пле
чей — 101,5, грудної клітки — 88,5, талії — 66,
тазу — 97, стегон — 53, литки — 34,5 санти
метра.
При зрості 169 сантиметрів: вага — 62—64
кілограми, обхеат шиї — 33,5 сантиметра, пле
чей — 101,5, грудної клітки — 88,5. галії
66,5, тазу — 97, стегон — 53, литки — 34,5 сан
тиметра.
Це дані при нормальному гармонійному роз
витку молодої жінки (20—25 років).
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ПОРАДИ
ф Можна надовго збе
регти лимон свіжим, якщо
покласти його у банку з во
дою і міняти воду 1—2 ра
зи на день. Але найкраще
лимони зберігаються у су
хому піску (пісок можна
висушити на сонці або в ду
ховці): насипати в ящик шар

піску на чотири пальці і по
класти в нього лимони так,
щоб вони не торкались
один одного.
ф Дріжджі довше збері
гаються, якщо покласти їх у
борошно або дрібну сіль.
ф Перед використанням
нової сковорідки чи іншого

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке
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чавунного посуду на дно
насипають прошарок солі,
ставлять на вогонь І розпа
люють. Потім цією ж сіллю
обтирають посуд, далі зма
щують жиром і знову прокалюють на вогні.
ф Ножі та виделки з ме
талу чистять вологим кор
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ком, змащеним наждачним
порошком, дрібно потовче
ною цеглою чи попелом.
Після чищення ножі та ви
делки миють гарячою во
дою з милом.
ф Щоб дзеркало не за
сиджували мухи,
візьміть
сиру цибулину, розріжте її
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на дві частини і змажте нею
дзеркало. Потім добре ви
тріть його м’якою ганчір
кою.
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