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ПЛЕНУМ ЦК КПРС
15 березня в Кремлі від
крився черговий Пленум
Центрального
Комітету
КПРС. Для участі в його ро
боті запрошено перших сек
ретарів ЦК Компартій союз
них республік, крайкомів,
обкомів партії, других сек
ретарів ЦК Компартій, Го
лів президій Верховних Рад
і Голів Рад Міністрів союз
них республік, міністрів і
керівників центральних ві
домств та організацій, ко
мандуючих військовими ок
ругами, кандидатів у народ>і депутати СРСР від КПРС,
які не входять до складу
центральних органів КПРС,
а також групу секретарів
сільських райкомів партії,
керівників
господарств,
орендарів, учених та інших
працівників агропромисло
вого комплексу.

Ціна 8 кош

Кіровоградського обкому ЛКСМУ

Пленум відкрив Генераль
ний секретар ЦК КПРС
М. С. Горбачов.
До порядку денного Пле
нуму включено питання: про
вибори народних детутатів
СРСР від Комуністичної пар
тії Радянського Союзу; про
аграрну політику КПРС у
сучасних умовах.
На Пленумі відбулись ви
бори народних депутатів
СРСР
від Комуністичної
партії Радянського Союзу.
Перед початком виборів
з повідомленням виступив
голова виборчої комісії по
виборах народних депутатів
СРСР від КПРС В. П. Коптюг.
Вся передвиборна кампа
нія, сказав він, грунтувалась
на чіткій, реалістичній по
літичній платформі, викла
деній у
передвиборному

зверненні Центрального Ко
мітету КПРС до партії, до
радянського народу. Цей
документ показав, що пар
тія на ділі виступає як аван
гард, керівна сила суспіль
ства. Вона має намір твер
до йти шляхом перебудови,
добиваючись оновлення со
ціалістичного
суспільства
через його всебічну демо
кратизацію, через
ради
кальну економічну рефор
му, відродження влади Рад,
формування правової дер
жави.
Промовець нагадав, що
від КПРС висунуто сто кан
дидатів у народні депутати
СРСР. Відбулось 845 зустрі
чей з ними в партійних ор
ганізаціях і трудових ко
лективах. На цих зборах бу
ло висловлено підтримку
кандидатам у народні депу
тати СРСР від КПРС, вони
і

характеризувались як ком
петентні, енергійні, сучасно
мислячі люди, здатні успіш
но вести перебудову.
Відбулось
голосування
учасників Пленуму ЦК КПРС,
після чого було оголошено
його результати — народ
ними депутатами СРСР від
КПРС обрані всі сто канди
датів.
Пленум прийняв постано
ву про накази народним де
путатам СРСР від КПРС, в
яких узагальнено пропози
ції, внесені на передвибор
них зустрічах.
Потім з доповіддю «Про
аграрну політику КПРС в
сучасних умовах» виступив
М. С. Горбачов.
(Закінчення на 2-й стор.).
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— УВАГА! УВАГА! —--------© 23 березня, в четвер,
о 19.30 по Українському
телебаченню вийде
в
прямий ефір програма
«Екран молодих». Жур
налісти засобів масової
інформації і пропаганди
області вестимуть роз
мову з кандидатом у на
родні депутати СРСР
комсомольцем А. Ситни
ком. Телефони для гля
дачів — 2-84-18 я 4-34-2К

УТ, 24 березня, п’ят
ниця, 19.30. У прямому
ефірі відбудеться
зу
стріч з кандидатами у
народні депутати СРСР
по Кіровоградському на
ціонально - територіаль
ному виборчому округу
№ 48 П. П. Ткачом і А. П.
Горбенком.
Під час передачі гля
дачі можуть зателефону
вати: 2-84-18, 4-34-2К

ВАС ЧЕКАЄ
НАЧАЛЬНИК

МІЛІЦІЇ
дзвінків по телефонам
4-13-85 і 4-14-55. Основ*
на тема розмови — пик
тання охорони громад*
ського правопорядку ?
боротьби із злочинністю
в нашому місті.
Отже, керівники рай*
відділів міліції чекають
ваших запитань і пропозицій щодо піднятих пи
тань. Нагадуємо ще раз,
пряма
лінія
діятиме

Познайомтеся з май
бутніми учасниками пря
мої пінії, організованої
обласним УВС і редак
цією газети
«Молодий
комунар» — начальника
ми Ленінського І Кіровського райвідділів внут
рішніх справ м. Кірово
града Миколою Якови
чем ШВЕЦЕМ і Анато
лієм Михайловичем ЗАПОРОЖЧЕНКОМ. 27 бе
резня,
у понеділок, з

27 березня

з 10-ї до 12-ї години во
ни
чекатимуть ваших

Телефони
4-14-55.

з 10 до 12*
4-13-85
і

КОМСОМОЛЬСЬКА ЛОТЕРЕЯ
У Києві 9 червня 1989
року відбудеться розиграш
республіканської
грошово-речової лотереї,
присвячений 70-річчю ком
сомолу України. Рішення
про її проведення прийня
то Радою Міністрів УРСР
за пропозицією ЦК ЛКСМ
України.
Серед виграшів — 10 ав
томобілів «Таврія» ЗАЗ1102 та 40 автомобілів
«Жигулі», пральні маши
ни, холодильники, кольо-

рові телевізори та інші
товарі* підвищеного по
питу.
Загальна сума виграшів
складає 5 мільйонів кар
бованців. Встановлено тач
кож грошові винагороди,
найбільша з них — 10 ти
сяч карбованців.
Придбати квитки моло
діжної лотереї можна у
міськкомі ЛКСМУ, райкгн
мах комсомолу.
Довідки по телефону
4-95-38.
<

Андрій Муравчик був одним із пер
ших спілчан Кіровограда. Розповідь
про буремний 1919-й —

На старті — 52-й чемпіонат
СРСР з футболу серед команд
другої ліги —

Л. П. ТКАЧ — кандидат у народні депутати СРСР по Кіровоградському територіально-національному вибор
чому округу № 48. Розмова з ним — П ЯТА ПОЛОСА.

Дони людина з хорошої ставатиме
доганою лише тому, що на неї по
явився папір! |«Чужа дівчина») —

ПЛЕНУМ ЦК КПРС

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
Перебудова, революційне
оновлення життя нашого
суспільства вимагають
аг
рарної політики, яка забез
печить радикальні зміни в
розвитку
села,
відкриє
простір ініціативі сільських
трудівників. Саме
такий
курс запропонувала партія.
Принципи її нової аграрної

ськогосподарських продук- політики поставити людину.
політики викладено в допо соціально-економічного роз тіз, достатнє для стабільно ?ї інтереси, відродити
віді Генерального секрета витку країни, радикального го продовольчого постачан лянина як господаря
землі, багато уваги у виСТук
продовольчої
ря ЦК КПРС М. С. Горбачо розв’язання
ня населення.
ва на Пленумі ЦК КПРС.
проблеми як найбільш не
В основу нових економія* Пах було приділено пробну
мам соціального розвитку
16 березня учасники Пле відкладної для підвищення них відносин на селі, гово«
нуму обговорили комплекс добробуту народу. Реаліза рилось на Пленумі, пови села.
З заключним словом
перетворень в агропромис ція такої політики відкривас нен бути покладений щиро»
ловому виробництві. Про можливість найближчим ча кий розвиток оренди, під ■тупив М. С. Горбачов.
ряду, різних форм коопе
Пленум ЦК КПРС завар,
мовці відзначали, що го сом зняти гостроту продо* рації, перехід до демократ
ловні напрями і цілі аграр вольчої проблеми, а в три* тичних форм управління» щив роботу»
ної реформи принципово надцятій п’ятирічці забез Необхідно в центр аграрної
(TAPCJ,
сільважливі для прискорення печити виробництво

ХРОНІКА ПОДІЙ
•
А ВЗИМКУ БУЛО ЖАРКО■... *
Така ось сумна статисти
ка: торік в області сталось
понад 1500 пожеж. Прямі
матеріальні збитки склали
близько 349 тисяч, загину
ло 56 чоловік, в тому чис
лі 20 дітей, 514 сімей зали
шилось без даху над го
ловою.
Народне
господарство
втратило 396 голів худоби,
понад 16 тисяч птахів. Во
гонь знищив близько 2,5
тисяч тонн грубих кормів...
Можна
продовжувати
перелік невтішних цифр
торішніх пригод, але хви
лює початок нинішнього
року. Тільки два місяці
(причому зимові!) принес
ли нам 212 пожеж із збит
ком близько 100 тисяч
карбованців, 17 чоловік за
гинуло, в тому числі вось
меро дітей...
Про це йшла мова на
льоті відмінників бойової
політичної підготовки по-

•
Відмінних результатів у
праці добивається опера
тор птахономпленсу
кол
госпу імені 40-річчя Жовт
ня Бобринецького району
Олена СЕМЕНЕНКО. З пла
ном першого кварталу ни
нішнього року (зона зобо
в’язалася
впоратися
до
дня виборів народних депу
татів СРСР — 26 березня.

Фото В. ГРИБА.

ДРУЖНІ
ЗУСТРІЧІ
З 13 по 16 березня в об
ласті згідно домовленості
ЙМО СРСР і цк влксм
перебувала делегація ко
муністичної молоді Болі
вії, яку очолював гене
ральний секретар Коміте
ту Молоді Болівії Еліо
Салінас. Гості ознайоми
лися з виробничим і куль
турним
життям
комсо
мольців і молоді міста.
Побували на кіровоград
ському заводі «Гідросила»,
виробничому
об’єднанні
«Олександріявугілля»,
в
колгоспі «Маяк» Знам’янського району.
По-дружньому,
тепло
пройшли
зустрічі
пред
ставників
комуністичної
молоді Болівії з секрета
рями обному ЛКСМ Украї
ни, викладачами і студен
тами КІСМу, з журналіста
ми обласної газети «Моло
дий комунар». Відбулася
зацікавлена розмова
про
шляхи
співробітництва,
розширення дружніх зв’яз
ків між болівійською і кі
ровоградською
молоддю.
Укладено договір
співро
бітництва КМО області і
НМ Болівії.

Гості
з латиноамери
канської
країни
взяли
участь у проведенні вечо
рів відпочинку у молодіж
ному
відео-кафе
«Ві
зит» та міському молодіж
ному клубі «Олімпія».

«мотодий
КОМУНАР»

18 березня 1989 Р

• •••

жажної охорони області»
Поряд з вищенаведенимй
цифрами говорилось і про
врятування пожежниками
матеріальних
цінностей
(торік) на суму понад 155
мільйонів карбованців. За
цей період підготовлено
багато відмінних підроз
ділів, класних спеціалістів,
«кращих за професією»,
відмінників бойової та по
літичної підготовки, 6 чо
ловік нагороджено меда
лями «За відвагу на по
жежі», двох — заохочено
Міністерством внутрішніх
справ СРСР, трьох — МВС
УРСР.
Звичайно, — і це в дусі
часу — передусім увага
учасників зльоту була зо
середжена на недоліках,
невирішених завданнях.
На зльоті учасники об
мінялись досвідом роботи,
розповідали про себе, сво
їх товаришів, котрі завдя-

КИ професійному ВМІННЮ,
особистим ЯКОСТЯМ не ріі
перемагали вогненну сти
хію.
За ініціативою комсо
мольців однієї з пожеж*
них частин
проводиться
змагання між комсомолу
сько-молодіжними колек
тивами пожежної охорони
області за право заволодіти перехідним призом (М5ні Героїв Радянського Со
юзу лейтенантів В. Кибенка і В. Правика. Його во
лодарем стали члени ка
раулу, де керівник стар*
ший лейтенант В. Ланін.
Учасники зльоту з вели
кою увагою слухали ви*
ступи ветеранів
Великої
Вітчизняної війни і пожеж
ної охорони О. І. Полта
нова та П. І. Демидова^^
І. ПАРФЕНОВ^
Інженер відділу по*
жежної охорони УВС
облвиконкому.

■>
■L* *
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Час анкетних «обранців» минув
ПРЯМА ЛІНІЯ З КАНДИДАТОМ У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
Ми передбачали,
кандидат у народні депу
тати Анатолій Ситник при
буде, скажімо, десь за
півгодини до «Прямої лі
нії», щоб завчасно підго
туватись. Але Анатолій
з’явився у редакції за
кілька хвилин до початку
сеансу прямого зв’язку.
— Щойно з чергової
зустрічі з виборцями, --пояснив він,
З’ясувалося, що зараз у
Анатолія Ситника зустрічі
з виборцями займають
цілий «робочий день» — з
ранку до вечора.
Отже, перший дзвінок:
— Анатолій Івановичі
— Так, я вас слухаю.
— Наталя Омельченко,
місто Кіровоград. Можна
вас запитати — ким ви за
раз працюєте!
— Працюю на заводі
«Гідросила» з 1981 року,
відразу після армії. Тру
дився токарем, а з 1987
року — наладчиком.
— Алло, Анатолію Іва
новичу, в мене до вас за
питання: якщо відверто,
чия програма вам най-

«ОЙ НА ГОРІ
ТА й ЖЕНЦІ
ЖНУТЬ»
З 3 по 14 березня У
Світловодській
школі-інтернаті № 1 проходили
Шевченківські свята. Про
грама їхня була широка й
різноманітна. Тут і «Малий
кобзар» для учнів 1—5
класів, і конкурс на кра
щий малюнок за мотива
ми творів Шевченка; зу
стріч біля портрета Тара
са Шевченка; великий лі
тературний
вечір
для
старшокласників «Ми тебе
не забули, Тарасе», де
звучали
поезії
Тараса
Шевченка і твори про ве
ликого Кобзаря.
Найактивніші
учасники
премійовані поїздкою до
Канева, 35 вихованців ін
тернату вклоняться могилі
Батька Тараса. Звичайно,
кожен інтернатівець хотів
би потрапити у коло щас
ливчиків. Та ще важливі
ше, щоб почуття до Шев
ченка і його творчості не

більше
подобається —
особиста чи вашого суперника (О. Л. Малюта, завідуючий відділенням дитя
чої хірургії Кіровоград
ської обласної лікарні —•
РЕДР
— А яка ваша думка?
— Моя думка — вона й
в моя, а я хотіла дізна
тись про вашу...
— На мій погляд, оби
дві програми мають свої
безперечні переваги і, ма
буть, недоліки. Єдине, що
хочу сказати — я зовсім
не переслідую мету да
вати заманливі обіцянки,
аби набрати голоси ви
борців.
— Михайло Бурий з Кі
ровограда турбує. Скажіть,
будь ласка, хто вас висунув кандидатом у народні
депутати!
— Бригада, в котрій Я
працюю. Разом з комітетом комсомолу заводу.
Але взагалі на підприєм
стві в кандидати в народ
ні депутати було висунуто
п’ять чоловік. На загаль
нозаводських зборах я на
брав більшість голосів.

носило характеру ювілейності.
Ось чому вірно зроби
ли
організатори
свят,
включивши до їхньої про
грами «Українські вечор
ниці». Можливо, саме то
му, що сьогодні ми підня
ли голос на захист тради
цій рідної культури, укра
їнські вечорниці (хоч і
проводилися
раніше
в
клубах і будинках культу
ри), тепер не здавалися
черговим заходом. «Я ці
вечорниці років два вино
шувала в собі, — сказала
вчителька української мо
ви і літератури Т. Т. Хма
ра. — «Відкладала» в па
м’яті все, що десь почую.
Вечорниці, здається, вда
лися на славу. Запитайте
у будь-кого з вихованців.
Звичайно,
нелегко
бу
ло. Що найхарактерніше
для наших вечорниць —
в них брали участь всі
учні від 6 до 11 класу і бу
ли вони не просто гляда
чами, а учасниками!».
Починалося есе з ого-

— Добрий день! Це кан
дидат у народні депутати
товариш Ситник!
— Я вас слухаю.
— На днях на засіданні
Ідеологічного активу ра
йону виступав голова рай
виконкому і закликав всіх
присутніх самим голосува
ти за вашого суперника і
провести з цього приводу,
як «ідеологам» роботу се
ред населення. Я вважаю
це некоректним. І якщо
будете давати звіт про
«Пряму лінію» в «Моло
дому комунарі», обов’яз
ково скажіть про це...
На жаль, вточнити, з
якого саме району дзво
нили, ми не встигли, бо
перервалась розмова...
— Турбує Анатолій Па
тока, перший
секретар
Світловодського міськко
му комсомолу. Ви бало
туєтесь не по нашому ра
йону, але оскільки ви ком
сомолець, то хотів би вам
побажати, щоб у випадку
вашого обрання народним
депутатом
приділяли б
увагу вирішенню проблем
молоді. Тому, що зараз їх

лошення: «Щира господи
ня Одарка запрошує на
веселі, співочі, жартівливі
українські
вечорниці...».
Ну, а що ж за вечорниці
без козла, рушників, роз
мальованої печі, рогачів,
калити, вареників!
Було
все.

ВРАЖЕННЯ
А пісні!.. Одна з умов
вечорниць
— переспів
хлопців і дівчат. Якщо дів
чата починали «Цвіте те
рен», хлопці відповідали
«Ой на горі та й женці
жнуть», Дівчата їм: «Місяць на небі, зіроньки сяють», аі хлопці — «Зійди,
зійди, місяченьку»...
Такі свята, як у школіінтернаті № 1, мають ста
ти
традиційними.
Для
цього потрібна особлива
тактовність, зацікавленість,
потрібно нарешті згадати,
«чиїх батьків чиї ми діти».
Наш кор.

вирішення залежить від
багатьох організацій і ус
танов, але діють вони як
лебідь, рак і щука, а у
відповіді — комсомол. То
му треба скласти плай
спільного вирішення мо
лодіжних проблем.

— Я цілком згоден з ва
ми. Скажімо, на нашому
заводі відкрито молодіж
ний рахунок, на якому за
раз 32 тисячі карбованців.
В першу чергу це сприя
тиме підвищенню автори
тету комсомолу, вже хо
ча б тому, що первинна
комсомольська організа
ція зможе самостійно ви
діляти кошти чи то на ту
ристичні путівки для мо
лодих робітників, чи то на
створення
молодіжного
клубу.
— Так це добре, що
вдалося
зробити
таку
справу у масштабах заводу. Але ж необхідна дер
жавна молодіжна політи
ка, тому хочеться поба
жати, щоб ви не були схо
жі на «анкетних» депута
тів минулих років, котрі

свято
МАНДРУЄ
МІСТОМ
«З таких маленьких свят
починається відродження
української мови.
Нехай
сьогоднішній вечір поклаА® початок добрій тради
ції. Спасибі за виставу.
Мовники — справжні по
движники, старшокласни
ки — неповторні. Не спо
дівалися такої працелюб
ності і залюбленості в
творчість Шевченка, в ук
раїнське слово», — такий
запис було залишено в
книзі відгуків «Рідне сло
во» по завершенню уро
чистого вечора з нагоди
1/5-річчя від дня народ
ження Т. Г. Шевченка.
Запис стисло
передає
напругу підготовки учнів
’ вчителів СШ № 25 до
шевченківських свят. А та
кож дійство, що відбува
лося
протягом
кількох
годин, і успіх.
Традиційне свято про
ходило нетрадиційно: по-

бездумно 1 байдуже тіль»
ки піднімали руни, голо»
суючи «за».
— Ви праві, потрібне
створення молодіжної по*
літики у масштабах всієї
країни. Ці проблеми близь
кі й мені, тому я теж бу*
ду добиватися вирішення
проблем молоді.

— По яких телефонах
■ас у випадку чого знайтиі
— Службового телефо
ну в мене, звісно, нема«,
але можна подзвонити по
телефонах 97-4-15; 97-2-87,
— Сергій Дудник тур
бує. Які пріоритетні на
прямки вашої передвибор
ної платформи.
— їх три. По-перше,тре
ба якнайшвидше вирішити
продовольчу
проблему,
По-друге, поліпшити охо
рону здоров'я, третє —
це житло. Але я переко
наний, що неможливо од
ну
проблему вирішити
без інших.

На «Прямій
лінії»
чергував М. МЕДВІДЬ.

>

за межами школи — впер
ше для всіх мешканців
мікрорайону «Аерофлотський».
Гості вечора мали змогу
подивитися виставку ма
люнків
школярів,
взяти
участь у ярмарку-розпродажу дитячих виробів, з
ннижковому
аукціоні.
Своєрідним
камертоном
урочистостей став виступ
ансамблю бандуристок му
зичного училища. А який
успіх мала вистава за п’є
сою Т. Г. Шевченка «Назар
Стодоля»’ Шефи допомог
ли виготовити
декорації?
придбати костюми... Гля
дачі переконалися: можна
створити український са
модіяльний театр в росій
ськомовній школі.

На вечорі лунали пісні
на слова Т. Г. Шевченка!
уст найменших школяри
ків. Гучним сміхом стрі
чали гуморески кіроз°*
градця Анатолія висоць*
кого. Свято мандрує да*
лі: недавно виставу і;Назар Стодоля» учні пока
зали своїм ровесникам із
школи-інтернату та СШ
№ 3.
С. КОЛІСНИК,
вчитель СШ № 25.
м. Кіровоград.
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ДАВАЙТЕ ДУМАТИ ГУРТОМ
Коротко про автора. Василь
АБРАМЕЦЬ донедавна — один
а кращих комсомольських ва
тажків Бобринецького району.
Пізніше він очолив колектив
другої
тракторної
бригади
Колгоспу імені 40-річчя Жовт
ня. З приходом Абрамця тут
Зміцніла дисципліна, зросла
продуктивність праці, помітно
омолодився колектив. Важли
во й те, що саме друга трак
торна стала, по суті, випробу
вальним полігоном для колек
тивного підряду, а нині — і
для оренди. Саме про це І
розповідає молодий комуніст
Василь Абрамець.
Той, хто вирішив по-справж
ньому зайнятися підрядом чи
орендою,
повинен
одразу
усвідомити: в особистому жит
ті доведеться багато від чого
відмовитися.
Зокрема
моя
дружина іноді без тіні жарту
запитує: у тебе є сім’я чи не
має? Що відповісти? Сім’я то
є, а ось часу... Зважте, спеці
альної освіти не маю. Та хоча б
і мав, в навчальних закладах
ще не дійшли до глибокого
вивчення нових форм органі
зації праці. Маю на увазі не
теорію, а практику, науку від
землі. По-друге, підряд і орен
да в колгоспі починалися фак
тично з нуля. Хтось щось по
чув, щось прочитав, щось по
бачив... Чи не тому на перших
порах наламали дров? Правда,
звинувачувати в цьому спе
ціалістів було б несправедли
во. І не лише тому, що до цих
дров був причетний і я. Суть
В іншому: той, хто прагне но
вого, від помилок не застрахо
ваний. Ось і вчишся сам, вчиш
Інших. Як кажуть, вдень —
Практика, вночі — теорія. Здає
ться ніколи так, запоєм, не чи
тав детективів, як нині літераКру на теми оренди І колспної економіки.

Тепер про помилки. Першою
з них було впровадження лан
кової системи. Ні, ця модель
цілком прийнятна і ефективна.
Але не для нашого колгоспу.
Щоб вона давала віддачу, тре
ба мати вдосталь і людей, І
техніки. А в нас вийшла така
плутанина з підрахунками і
розрахунками, що сам
чорт
ногу зламав би. Доходило до
абсурду. Наприклад, засіє ме
ханізатор половину поля, а з
іншою не знаєм що й робити.
Адже то — земля другої лан
ки. Ні, ніхто роботу не кидав.
Але в підсумку нівелювався
головний стимул підряду —
орієнтація на кінцевий резуль
тат. Давала про себе знати
зрівнялівка. Словом, люди по
ставили вимогу — одну з трьох
ланок ліквідувати. Нинішнього
року, взявшись за впровад
ження оренди, з ланками по
кінчили зовсім.
Взагалі, два
роки роботи
на
кооперативному
підряді
вважаю не чим іншим, як під
готовкою до переходу
на
оренду. І цей період мені як
бригадиру, багато дав. Освою
ючи методи наукового госпо
дарювання, поступово наро
щували і врожаї. Так, у вісім
десят шостому одержали з
кожного гектара лише по 15,8
центнера пшениці, у вісімде
сят сьомому — 22,3, минуло
го — майже двадцять вісім.
Нинішнього думаємо сягнути
тридцяти трьох, не менше.
Можливо, для деяких госпо
дарств ці цифри — не рекорд,
а нам вони давалися ціною
надзусиль.
їздили
ми
за
досвідо/л
в один з колгоспів Маловисківського району. Першого разу,
незважаючи на вражаючі ре
зультати праці колег, я зробив
висновок,
що
механізатори
працюють на грані можливо-

нєводу. Однак, за умови, що
він забезпечить нас справді
відмінним посівним
матеріа
лом. А таке, яке маємо нині,
могли б купувати і самі.
Виникли проблеми з опла
тою за класність механізато
рів. Справа в тому, що, одер
жуючи за це доплату, чимало
з них роботою, свій клас не
підтверджували. Нікого з до
свідчених механізаторів вліт
ку не заженеш на комбайн.
Тож не випадково, що, маючи
таку підтримку,
як бригадна
партгрупа,
рада
колективу,
ставку зробив на молодь. Є в
бригаді чоловік десять надій
них хлопців, які беруться за
всяку роботу і, як належить, її
виконують. Так що клас кла
сом, а поле лише завдяки йому
якісно не виореш.
Скажете, пропоную зрівня
лівку, суперечу закону? Ні, я
хочу, щоб людина одержувала
зароблені гроші, а не подаро
вані за давні заслуги і багато
річний стаж.
Дещо по-іншому дивимося й
на повноваження
бригадної
ради. Якими б шанованими й
досвідченими не були її чле
ни, але все вирішувати за ко
лектив — занадто велика від
повідальність. Тим більше в
час, коли разом вчимося пра
цювати по-новому, коли
ра
зом доходимо до істини...
Однодумців маю багато, але
багато хто зі мною і не зго
ден. Тож, звертаючись із сто
рінок газети до молодих і до
свідчених керівників,
прошу:
розкажіть, як
впроваджуєте
оренду в своєму колективі, як
оцінюєте наші пошуки? Буду
щиро вдячний за науку.
В. АБРАМЕЦЬ,
бригадир другої трактор
ної бригади колгоспу Іме
ні 40-річчя Жовтня.
Бобринецький район.

го. Так би мовити, на знос.
Друга поїздка, в якій брали
участь і механізатори з нашої
бригади,
залишила
зовсім
протилежні враження. Я поми
лявся: там працюють не на
грані можливого, а в умовах
чіткої організації праці, ціну
ють і вміють використовувати
робочий час.
Сьогодні оренду
випробо
вуємо в себе. І вже на перших
порах зіткнулися з
рядом
серйозних питань. Зокрема,
про оплату праці. У штатному
розкладі
бригади
зробили
серйозні зміни. Тепер, ні я,
ні будь-хто інший в колективі
не має гарантованої заробіт
ної плати. Метод — «робив-не
робив, а гроші дай», нам не
підходить. Нині всі одержува
тимуть зарплату лише згідно
кінцевого результату.
Були у нас раніше ситуації,
коли на тракторному стані три
мали і токаря, і слюсаря-наладчика, і зварювальника. Сьогод
ні всі вони, окрім токаря, сіли
за кермо тракторів. А нала
годжувальні і зварювальні ро
боти виконують в міру необ
хідності. Ми відмовилися від
обліковця. Цю роботу вико
ную я. Чому? Якщо ви їдете
автомашиною і пасажир
вас
весь час інформуватиме, що
в баку залишилося стільки-то
бензину, а до кінцевого пунк
ту — стільки-то
кілометрів,
невже при цьому ви не диви
тиметеся на спідометр? Так
для чого ж дублювання на
бригаді? Немає у нас на трак
торній і агронома. Для кон
сультацій досить і головного,
колгоспного. А ось агроному
по захисту рослин ми згодні
навіть доплачувати. Цим ми
його дужче прив’язуємо до
бригадних полів,
змушуємо
ще краще працювати. Згодні
доплачувати і агроному-насін-

АКТУАЛЬНО
СОЦІАЛЬНИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТ
«ОРЕНДА»
Правління колгоспу імені
Кірова Онуфріївського
району звертається до тих,
хто хоче і вміє працювати
на землі. Нам конче
потрібні механізатори,
водії, відгодівельники,
доярки, чабани.
Гарантуємо
благоустроєне житло,
цікаву роботу!
У господарстві широко
впроваджується орендний
підряд. При бажанні ви
зможете підписати
договір на оренду
в будь-якій галузі
виробництва.
Ми не відмовимося також
від послуг
спеціалістів — бухгалтерів^
економістів, працівників
інженерної служби,
культпрацівників.
Село Мар’ївка (центральна
садиба господарства) —*
одне з наймальовничіших
І найдревніших
у Придніпров’ї. Ви маєте
шанс назавжди пов'язати
з ним свою долю.
(Фоторозповідь
про колектив господарства
читайте в наступному
номері).
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Знайомтесь: Валентин Георгійович ФИЛИМОНОВ — командир
—л- - г» л ітаR«, Костя ВОЗНЮК — другий пілот, Вячеслав ЛЕВІН — авіатехнік.
Д и
всі
вони — «гмііат
екіпаж 'пупуру
«кукурудзника»
*., разом »«....
Н4пикй», літака не надто сучас
ного, але незамінного. Особливо навесні, коли крилаті помічники хлі
боробів працюють з таким же напруженням, як і механізатори чи
члени рільничих бригад.
Ми зустрілися в степу за Володимирівною. Авіатори готувалися
виконати черговий, дванадцятий рейс над полями колгоспу імені
Петровсьного. Розговорилися. Валентин Георгійович розповів про свій
■ніпаж. похвалився: кращих помічників, ніж Костя та Вячеслав, го
ді й шукати.
На полях Кіровоградського району вони працюють уже п’ятий рік.
Нинішньої весни доводиться нелегко: в грунті обмаль вологи, отож
поспішають вносити аміачну селітру на посіви озимих в найкоротші
строни. За кільна погожих днів березня екіпаж удобрив 937 гектарів
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посівів у колгоспі імені Дзержинського,
_________ , 900
__ — _в ____
, ^>ЖІГ«Мир»
,
колгоспі
близько 600 гектарів — в нолгоспі імені Петровсьного. А ще ж чека
ють на допомогу їхнього «кукурудзника» в колгоспах «Росія» іглені
Боженка...
’
— Чи є проблеми? — перепитав агроном райсільгоспхімії Минола
Васильович Деркач. — €.
""«шла
І повідав він разом з Валентином Георгійовичем про те
господарства виділяють людей для завантаження літака ’
ральні добрива не скрізь зберігаються належним чином. А
доводиться розбивати цілі брили злежаних кристалів.
Втім, того дня авіаторам пощастило: помічник із числа
колгоспу імені Петровсьного потрапив їм надійний. Сашко
(на знімку зліва) працював з настроєм, літан »діймався
прантично без затримок.

ЩО не всі
Що мімераз- тан —

хрібооові
Г‘"_*— —■ -**-і в

МОРОЗЮК

в повітря
повітря

Фото В. ГРИБА.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
18 березня 1989 p,

КОМСО
МОЛЬСЬКА
ПЛАНІРКА

ДО 70-РІЧЧЯ
КОМСОМОЛУ
УКРАЇНИ

МИ ЗАРАЗ
ЧАСТО
ТАВРУЄМО
СВОЄ
ІСТОРИЧНЕ
МИНУЛЕ.
ТА, МАБУТЬ,
КИДАТИСЯ
ЇЗ КРАЙНОСТІ
В КРАЙНІСТЬ,
ПО МЕНШІЙ
МІРІ,
НЕСЕРЙОЗНО.
АДЖЕ ЦЕ
НАША
ІСТОРІЯ.
І ГОНІННЯ .
НА НЕЇ НЕ
ЗАТЬМАРИТЬ
СУВОРОЇ,
НЕЛЕГКОЇ
ЮНОСТІ
НАШИХ
ПОПЕРЕД
НИКІВ.

«Сердечно поздо
ровляємо всіх ком
сомольців
Кірово
града, нинішніх пра
цівників міськкому
комсомолу із 70-річчям з дня народжен
ня комсомольської
організації
міста!
Бажаємо
міцного
здоров'я, щастя, ус
піхів у вихованні
підростаючого
по
коління на револю
ційних, бойових і
трудових традиціях
партії, комсомолу і
всього радянського
народу.
За дорученням ве
теранів комсомолу
міста —

п. сидяк,
І. МАЦИКОВ».

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

18 березня 1989 р.

НИНІШНІЙ Кіровоград. Він тепер перебудовується й оновлюється, трудиться і
зростає, вчиться і спочиває, струмує пото
ками людей і машин — на вулиці Шев
ченка, на вулиці Леніні, на вулиці Карла
Маркса, на Комуністичному проспекті, на
Набережній. І в тих потоках найбільше юні
з педагогічного інституту, вищого льотного
училища, інституту сільськогосподарського
машинобудування, технікумів, шкіл, заво
дів, юні зі своїми проблемами й радоща
ми, з трепетним биттям сердець, зі своїм
молодим і неповторним життям у часи пе
ребудови.
І сьогодні, 18 березня, хочеться крикну
ти їм: «Зупиніться! На хвилинку. На мить!
Настає 70 років комсомолу нашого міста!».
Зупиніться, і ви почуєте грім канонади.
Тріск кулеметів. І залпи рушниць. Ви по
чуєте горде, сміливе слово комсомольця
Андрія Муравчика...
Бо тоді, коли розквітла весна, коли від
ходив квітень і наставав травень, місяць

сонця і теплих вод, місяць білих акацій і
ще біліших вишень, місяць рожевих яб
лунь, тоді місто гасило вогні, поринало в
темряву.
Йшов 1919 рік.
Андрій Муравчик, невисокий, стрункий
юнак, прямував стемнілими вулицями до
дому. Спинився над ще повноводим Інгу
лом.
Не біля річки, не біля срібних хвиль, не
на шовкових травах минало його дитин-,
ство, хоч він так любив, і її тихий плин, і
зарослі вербами береги, і рудувате камін
ня. Він був сином робітника з робітничої
Балашівки... Тільки вночі був він за Балашівським мостом, де починалися зарослі
очерету, де починався інший світ — убога
Лелеківка у вишневих садах з почорнілими
солом’яними стріхами. Мріяв не раз — ви
рушити в подорож, вгору і вгору до Чор
ного лісу, до першого витоку джерела або
вниз і вниз за водами до Бугу, до Чорно
го моря, в світи.
Він із заздрістю дивився на дівчат і хлоп
ців, синків і дочок багатіїв, що в розкіш
ному одязі в розкішних човнах пливли річ
кою...
У нього дуже рано почалось інше пла
вання — ледве навчився у школі писати й
читати — і вже у дев’ять літ пішов з бать
ком на роботу, на важку і виснажливу ро
боту в млин купців Дашевських. Спочатку
виконував різні дрібні роботи і доручення.
Руки ще були вільні... А ноги... Як він гірко
плакав від того, що так боліли ноги...
А згодом стало важче — почалася пер
ша світова війна. Його однолітки заміняли
на підприємствах своїх батьків, яких ца
ризм погнав на фронт. Андрій змушений
був тепер підставляти свою, ще зовсім ди
тячу спину під наповнені по зав’язки мішки.
Він плив у інші світи, і вони розкривали
ся перед ним іншою красою. Робітники,
батькові друзі, жаліли його і ласкаво нази
вали не Андрієм, а маленьким Муравчиком. Він швидко входив у їхнє життя,
ставав їхнім товаришем... Він знав, де дру
кують революційні листівки, де їх перехо
вують,
переносив їх у надійні місця,
знав, де живуть більшовики, де їхній комі
тет. Старші ніколи не вимагали від нього
клятви, але кожен з них був певний — ма
лий Муравчик, хлопець з робітничої сім’ї,
ніколи не зрадить робітників.
Бентежною радістю ввірвався в його
серце буремний Жовтень. Тепер весь він
був з революцією. Тепер всього себе
віддав Радянській владі.
18 березня 1919 року в будинку, де зна
ходився Єлисаветградський більшовицький
комітет (нині ріг вулиць Леніна і Декабрис
тів) була створена міська комсомольська
організація. Андрій став одним із тих пер
ших, незабутніх, що сміливо стали поруч у'
•сьому з більшовиками. Роботи, справ ви
стачало. Бо вже через місяць комсомольці
виряджали на фронт, у бої за владу Рад
50 своїх найкращих юнаків.
Андрій теж протиснувся до столу, де
йшов запис добровольців. Але йому відмо
вили. Він кинув у запалі:
— Хіба і я не такий?
Старий робітник в окулярах звів на ньо
го очі:
— Не гарячись... Фронт і тут. Ми ство
рюємо й червоні бойові загони, щоб бо
ронити місто. Тобі ж воно дуже добре ві
дома. Ти ж добре знаєш кожну вулицю,
закуток. Невже ти, Муравчику, не всту
пиш до червоного комуністичного загону?
Він вступив. Вручили рушницю. Роботи
не кидав, як і всі комсомольці, виробляв
зброю для фронту; після праці організував
школярів на збирання серед населення су
харів для голодуючих північних районів
Радянської Росії.
І в тому вирі, у тій круговерті настало
1 Травня. Місто як могло прикрасилось
червоними прапорами. На Першотравневій
демонстрації Андрій ішов, землі під собою
не відчуваючи. Йому було легко і приємно.
Сьогодні він вперше, замість батьківської
полотняної сорочки, одягнув схожу на вій

— Я не була вдома, — плакала ще молода але геть посивіла від горя жінка,
прибігла, григор’євці вже від їхали. Кину
лась в хату, а там чоловік вбитии біля сто
лу Ми незаможники. Він
ділив панську
землю. До ліжка — хлопчик убитий. До ко.
лиски, а там у крові немовля... Благаю вас,
піднімайтесь, відплатіть за кров немовлят.,.
З міста помчали посланці на північ до
найближче розташованих частин Червоної
Армії. А тим часом з міста виходили за
гони займали оборону на південно-схід,
них околицях, біля залізничних колій.
Комсомольський загін, в якому перебував і Андрій, зайняв оборону на підступах
до Єлисазетграда, недалеко від станції Ка
натове...
Григор’євці вже виднілися на горизонті,

ськову гімнастерку, яку йому видали
на
свято в комсомольському комітеті. Перед
ним, струнким і підтянутим юнаком, роз
стилалась не бруківка, не вулиця, а життя.
Він любовно дивився на древко, на червоне
полотнище, що майоріло над будинками,
над його містом, над його Інгулом,
над
деревами, що почали вбиратися у ще несмі
ливий перший цвіт. Бачив себе у май
бутніх роках, бачив у тих майбутніх роках
своїх друзів. Уявляв і не міг уявити, а серце
билось, а серце казало: буде добре Андрію.
Поруч з ним ішла дівчина, може, комусь
і звичайна, а йому — найкраща в світі, дів
чина із сірими очима, з тихою посмішкою.
Колона карбувала крок, над нею неслась
пісня про бурі ворожі, про силу нашу,
дівчина співала, співав і Андрій, бо була
весна, було сонце, і їм було по дев ятнадцять...
І раптом обірвалось усе — і пісня, й хо
да, й демонстрація.
Першого травня 1919 року місто слухало

П. БЕЗТАКА,
М. СТОЯН.

їм розвідка донесла, що перед ними —
комсомольська частина, загін хлопчаків, що
патронів у них обмаль,, що про артилерію
вони й не чули. Григор’євці реготали:
— Бухне гармата — ті, жовтороті, розбі
жаться, як полохливі зайці...
...Андрій відірвався від Інгулу, майже
бігцем дійшов до скособочено! хатини,
двері розкрив — з рушницею і патронами.
І мати охнула, падаючи на стілець.
Він розповів їй усе. І вона знайшла в со^
бі сили затамувати журбу, знайти в собЧ
сили витерти сльози, знайти в собі сили
сказати:
— Іди сину...
...У руках рушниця. Окопчик у сірій зем
лі. Полин і полин. Курай. Степ. А за ним —
місто. Дівчина у лікарні. З нею не дове
лось і попрощатись. Забігав і до них додо
му — по дорозі. її батько сказав, що
пішла, може, будуть поранені. Не вірилось, що його зачепить куля. А в степу вже
гриміло, григор’євці лютували: комсомоль
ці не розбігались, аж ніяк не схожі на зай
ців; коли б їх було більше, ще побачили б
бандити, в кого ноги довші.
Бій наростав, лютий і жахливий бій, і в
тому бою лавами йдуть григор’євці. їхні
хвилі відкочуються назад, григор’євці по
силають парламентера. Парламентер кидає
одне:
— Негайно здавайтеся, босяки. Здастесь—
помилуємо, а ні — змішаємо із землею.
Йому летить відповідь:
— Будемо битись до останньої краплі
крові!
Бандит задкував, він боявся за свою
шкуру, боявся — ось-ось пролунає по
стріл, вони вміють стріляти. Але юні пам’я
тали, що бандит — парламентер, і в нього
не вистрелив жоден...
Комсомолята були поруч з більшовика
ми і бились, як більшовики... Бились до
останньої краплини крові, вмирали у поли
нах. Місто надсилало скупі поповнення. Лід
сильним натиском ворога юні почали від
ступати...
Г ригор’єв
скаженів — гадав захопити
місто блискавично, а воно без бою не віддавало й кроку. І лише 12 травня його за
гони ввірвалися на станцію. Та й не втихла
канонада. Аж захлинались у злобі григор’євські кулемети, сікли перон і вокзал, на пе
роні валялося бите скло. Андрій Муравчик
зі своїми товаришами не пам’ятав, коли
спав, коли їв, все гойдалося перед ним,
його не чіпали кулі, а він без промаху єлучав у ворогів, у їхні озлоблені обличчя.
...їх, вже маленьку жменьку, притиснули
до перону, до сірої стіни. Далі відступати
нікуди, хіба що прорватися у місто, в його
вулиці і садки, до Інгулу, Треба було про
рватися, адже це був не кінець, з півночі
поспішала Червона Армія.
Андрій дострілював останні кулі — і па
дали від них бандити на перон, на шпали,
на реики.
Та ось і григор євці вцілили в його чоло,
9 гРУДи, і він, все ще міцно стискаючи руш
ницю, востаннє глянув у задимлене сонце...
Андрійкові Муравчику було 19 років. У
комсомолі він був всього-навсього місяць,
іридцять, коротких днів...
Григор єв скаженів... Захопивши
місто,
він стріляв і стріляв. В груди, в серце лю
дей. А місто не скорилось. Воно ще раз
чЛ^?°СЯА Н3-допомогу прийшла
нсшпгг?3 Армія... і ЙШЛИ у бій комсомольці
поповнення. Т’» Що в часи бандит
измі •
втупили у комсомол... А з
ними І дівчина Андрія...
засв?чУе ВОГНІ. Струмують по»
~
3 гРимля?ь поїзди - на
Москву, Київ, Одесу, Харків, у Сибір і Дон-

тривожне повідомлення — до нього
від
Олександрії наближаються банди
Григор’єва.
Більшовики, комсомольці, робітники Єлисаветграда прийняли єдине рішення: місто
бооонити!

І місто загасило вогні. Воно поринуло у
темряву, дивилось на схід, на Олександрію,
звідки повз ворог. А може, й не повз, а
мчав на змилених конях, на кулеметних
тачанках, націлював гармати, гримів на
стиках рейок бронепоїздами. Він був доб
ре озброєний, підлий і зрадливий — кат
Григор’єв.
І місто взялося до зброї. Місто вистави
ло на околиці бойову охорону. В штаб при
бували люди звідти, зі сходу. І від розпо
відей холола кров у жилах. Там, де прохо
дили бандити Григор’єва, творилось щось
жахливе. Бандити розганяли ревкоми, вби
вали комуністів, комсомольців, зниш,ували
їхні сім’ї, не щадили навіть малих дітей.

Юнь! Зупинись. На хвилину. На мить!
и чуєш грім канонади! Ти чуєш горде м
сміливе слово комсомольця з робітничої
Балашівки, що 6ув у комсомолі ;сього.на.
чика’° ТрИДцать днів’ с»«»во Андрія Мурав-

I

**істо МОІ! Я пю6пю тебе! І ми засвічували для тебе вогні...

♦

Через тиждень кожен житель Кіровоградської області на вибор
чому бюлетені прочитає це ім’я: Ткач Павло Павлович. Зараз мо
лодий кандидат у народні депутати СРСР щодня зустрічається в
трудових, навчальних колективах з виборцями. Звісно, просто фі
зично він не зможе побувати всюди. Хоча бажання таке, як сказав
сам кандидат, у нього є. Наша газета пропонує більш як півсотні
тисяч читачам розмову з П. П. Ткачом. Вдумайтеся в слова, мовлені
кандидатом. Зробіть для себе вибір. Якщо основні думки його
передвиборної програми відповідають твоїм, читачу, — голосуй
за 33-річного кандидата в депутати!
Отже — інтерв’ю із П. П. Ткачом та ще кілька коротких роз
мов з людьми, які його добре знають.
КОР.: Який настрій після окЙужних передвиборних
зборів!
аша газета уже повідомляла, що
з чотирьох висунутих кандидатів
більше половини голосів набрали
два, один з них — П. П. Ткач.
П. ТКАЧ: Настрій? То вже в ми'пому. Скільки передвиборних
,-блів довелось переступити від
середини січня! Це і на заводі
своєму, де висунули двох канди
датів, і в об’єднанні, і на рівні ра
йону — з п’яти одного вибирали...
Так що певний досвід боротьби я
мав. Але не про це зараз треба
говорити. Раз мене зареєстрова
но кандидатом у депутати, то
маю розповісти людям про те,
як я мислю собі депутатську ро
боту.

жить до людей, ЯКІ вміють
мислити по-державному.
Це
чесна,
принципова людина.
Знаю його таким Із тих кіль
кох випадків, коли він без
оглядки захищав
громадські
інтереси.
Переконаний, що
Ткач ніколи не підніме руку за
те рішення, з яким сам не по
годжується, з яким не погод
жуються його виборці.
КОР.: Виборців сільських сьо
годні в області більше, ніж місь
ких, і вони хочуть знати, які в те
бе погляди на сучасний стан сіль
ськогосподарського
розвитку,
думки про завтрашній день се
ла...
П. ТКАЧ: Сільське господарству
Я знаю, звичайно, не так добре, ЯЙ

таке: чи перебудувався міськ
ком партії! Знаю, що варто
було йому мовити лиш одне
слово — ні! — і він мав би
більше половини своїх при
хильників у залі. Зараз модно
радикально
висловлюватись.
Ткач думав. А потім сказав:
«Сьогодні мені важко оцінити
роботу міськкому. Але якщо
мене виберуть депутатом —
вникатиму в роботу партійної
організації міста, про недолі
ки говоритиму відверто». Та
кий він у всьому. Не шукає де
шевої слави.
КОР.: Багато у передвиборній
програмі кандидата Ткача відве
дено місця екологічним пробле
мам. І, пригадується, на окружних
передвиборних зборах тебе, Пав
ле, звинуватили, що дбаєш лиш
про екологію свого міста...
П. ТКАЧ: То я приклад місцевий
наводив і мене неправильно зро
зуміли. Може І я неправильно ви
словився. А те, що екологічна
проблема зараз набула такої за
грози, не випадково — досі ми
на неї не звертали найменшої
уваги. Більше того, з кожним ро
ком поглиблювали її. Так вису
шили Аральське море, так зали-

були суперниками. Тепер же я
його довірена особа. Хочеться
підтримати робітника із Світловодська. По-перше, в наших
передвиборних програмах ви
явилося чимало спільного. А
по-друге (і це головне} — в
особі Павла Ткача я бачу лю
дину, яка має свою громадян
ську позицію і зуміс відстою
вати її, ставши депутатом. Сьо
годні вже багато хто розуміє:
народному депутатові такого
високого рангу мало
бути
просто добрим хліборобом чи
виробничником, хорошою лю
диною. Треба бути людиною з
державним поглядом на су
спільні процеси і проблеми—
часи бездумного
піднімання
рук минають.
КОР.: Можна було б багато го
ворити й про Інші розділи твоєї,
Павле, програми: про розвиток
сфери обслуговування у країні,
ставлення до воїнів-інтернаціоналістів,
пенсійне
забезпечення.
Знаю як серйозно ти працював
над цими розділами...
П. ТКАЧ: І працюю. Бо багато
мені ще треба вивчати, вникати.
Та й інформації зараз стільки от
римуєш, що іноді погляди міняю-

ПОВЕРНІМО ВЛАДУ НАРОДОВІ
КОР.: Давай почнемо з найваж
ливішого в твоїй програмі. ч
П. ТКАЧ: Все, що я пропоную
своїй програмі — важливе. В ме
не, вважаю, немає другорядних
положень. Спадщина із застійни^
’’сів нам зосталась убога — далі
к, як досі, жити й працювати
неможливо. Візьмемо найближчу
мені сферу — виробничу.
Яка
вона в нас консервативна, непо
воротка! Виробництво промисло
ве повинно бути гнучкішим, щоб
можна було його за найменшої
потреби перебудувати без особ
ливих матеріальних затрат.
Для
прикладу — наш завод. Навряд
чи буде найближчим часом по
треба змінювати щось у столяр
ному цеху: вікна й двері мати
муть попит і завтра, й післязавтра..«
А ось основні металеві конструк
ції, якими наше об’єднання по
стачає електростанції (гідро-, теп
лові, атомні) — можуть змінюва
тись щороку. Та чи спроможні ми
легко й безболісно переходити
на випуск найновішої продукції,
за останнім словом науки? Ні. По
ки що ні.
Ось тому й говорять сьогодні:
Закон про підприємство не є тим
вимріяним довгожданним
основ
ним документом соціалістичного
підприємства. Уже сьогодні
він
потребує кардинального доопра
цювання. Був прийнятий фактич
но каркас майбутнього Закону.
Що він, як на мене, повинен
насамперед передбачати? Підпри
ємству повинно бути законодавчо
надане право самостійно розпо
ряджатися ресурсами,
кадрами,
фінансами, укладанням договорів
з іншими підприємствами, викори
станням відходів...
КОР.: Хто ж заважає з самого
початку мислити по-державному!
П. ТКАЧ: Заважає надмір
ін
струкцій,
вказівок...
Сковують
ініціативу знизу. Ми вже звикли:
нам підкажуть, чого там пережи
вати, за нас вирішать... Ось вичи
тав недавно цифру з газет: 18
мільйонів управлінського апарату
в нашій країні. Це ті, хто не ви
робляє ніяких матеріальних цін
ностей. Хто строчить накази, по
станови, розпорядження... Це ж
лише для утримання такої чи
сельної
бюрократичної
армії
скільки грошей треба! Ось і від
раховують підприємства, відрахо
вують... Про яку ж самостійність
може йти мова? Скорочувати (й не
гайно!) слід бюрократичний апа
рат у відомствах, міністерствах.
Тоді й більше грошей залишати
меться фабрикам та заводам.
Бюрократія — вона живуча, так
просто не здасться. I знаходить
усякі шляхи й методи, аби збе
регти своє становище, свої при
вілеї. Суспільство має бути без
жальним до бюрократії, цього
гальма прогресу!

О. О. ПАВЛЕНКО, КОВАЛЬ
ЗАВОДУ «БУД ДЕТАЛЬ», СЕК
РЕТАР ПАРТКОМУ ЗАВОДУ:
— Коли бригада висунула
кандидатуру Павла Павловича,
деякі* люди з недовір’ям ста
вились до цього: не пройде
він, мовляв, там назначать ко
гось із своїх... Зараз скептики
інакше дивляться на передви
борну кампанію. Хоча, звичай
но, є й такі, що мислять: ну й
що, ну стане депутатом, так
там все одно не такі вирішу
ватимуть... А хто ж! Ткач нале-

промисловість, але багато читаю
зараз про село, зустрічаюся з
людьми. Якщо мене виберуть де
путатом, то насамперед я поїду
до колгоспників.
Великі борги ми повинні спла
тити селянам. Поки ми не пере
станемо оббирати колгоспників,
поки ми. не дамо їм зрозуміти,
що вони отримають сповна
за
свою роботу — доти ми нічого
не доб’ємось у сільському госпо
дарстві. Ця думка не мною пер
шим висловлена, але я стою са
ме на такій позиції.
Сьогодні на календарі 1989 рік і
нам зрозуміло, що Продовольчу
програму, яка за брежнєвських ча
сів була розрахована до 1990 ро
ку, ми не виконаємо. Це факт.
Сьогодні серйозно слід впровад
жувати різні форми власності на
землі (оренду, сімейний підряд),
не відмовлятись і від колективної
форми власності, від змішаної.
З моєї бригади Юрій Кучеренко
1 Віктор Петухов торік у листопа
ді пішли працювати в сільське
господарство — взяли в оренду
землю в одному з колгоспів Онуфріївського району. Хороші хлопці,
трудяги, не менше трьох сотень в
місяць заробляли, а от пішли. Ви
рішили спробувати себе. І таких,
я думаю, знайдеться ца кожному
підприємстві. Цс теж завтрашній
резерв нашого сільського госпо
дарства.
Як зупинити міграцію із села в
місто? Тут треба добре міркувати.
Київська міськрада змушує під
приємства платити понад 12 ти
сяч карбованців за людину, яка
прийшла працювати із села. Чи
вихід це? Не завжди. Десь воно
принесе користь, а десь шкоду.
Не можна штучно, примусово
стримувати цей процес. Слід шу
кати різні шляхи заохочення, аби
селянин залишався в селі.

М. М. БЛАГОДАРЕНКО,
ЕЛЕКТРОЗВАРНИК:
— Бригада, яку очолює наш
молодий бригадир, уже
по
над десять років — в авангар
ді. Велика заслуга — Павла
Павловича. Грамотний спеціа
ліст, здібний організатор. То
вариський, простий.
Чесний.
Ніколи не покривить душею
заради вигоди чи слави... Ось
приклад. Коли у Світловодську
серед січня із п’яти кандида
тів вибирали одного, Павлові
Павловичу найбільше запитань
надійшло. Було серед них в

шили по собі (на скільки ліг?!)
страшний пам’ятник — 30-кілометрову зону довкруг Чорнобиля, так
збирались прийняти гнилу, стічну
воду, із всієї Європи у канал
Дунай — Дніпро...
Люди повинні знати про еколо
гічний стан довкола себе. Глас
ності треба надавати не тільки
стан сьогоднішній, а й заглядати
у завтрашній день. Щоб можна
було попередити екологічну ка
тастрофу.
Пів-України поїть своєю водою
Славутич (як називаємо ми цю
славну річку, коли в лірику вда
ряємось). А яку воду він несе?
Атомні електростанції цією
во
дою користуються, хімічні комбі
нати... Використають — і назад
повертають. Та запевняють «спе
ціалісти»: вода фільтрується, во
на ще чистіша стає, ніж була до
сі. I колбочки з такою «чистою»
водою нам демонструють.
Все це обман. Я говорив Із спе
ціалістами. Вони одностайні: якщо
вода побувала в сполуці з хіміч
ними елементами — її не очисти
ти. Це ж не те, що в пас он водою
щебінка перемивається: відстоя
лась, пилюка сіла на дно та й
пий... Я вважаю, що якщо беруть
ось такі підприємства воду з Дніп
ра, то хай її назад пе повертають.
Ми ще не знаємо, яку чорну ро
боту продовжують чинити важкі
атоми з Чорнобильського краю...
Взагалі, я проти розміщення
АЕС на Україні. На Півночі треба
будувати. На безлюдді. Хай навіть
буде їх більше, але не треба ста
вити під загрозу життя людське.
У нас звикли вважати: аби дешев
ше було зараз. А треба думати
про завтра.
Берегти треба землю. Наші ро
дючі чорноземи насамперед. А ми
їх гербіцидами, отрутохіміката
ми... Інший напрямок треба роз
вивати у кормодобуванні: білко
во-вітамінні рослинні добрива за
стосовувати... Є маса якщо не зов
сім без шкоди добрив, то при
наймні мінімально шкідливих. За
хопились ми гербіцидами...,
В. Є. ПАНЧЕНКО, ВІДПОВІ
ДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ОБЛАС
НОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
СПІЛКИ
ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ, ДО
ЦЕНТ
КІРОВОГРАДСЬКОГО
ПЕДІНСТИТУТУ ІМЕНІ О. С.
ПУШКІНА:
— На передвиборних окруж
них зборах ми з П, П. Ткачом

ться. Час такий: що було прогре
сивним вчора — сьогодні уже за
старіло. Нам треба встигати за
передовою думкою. А прогре
сивна вона тоді, коли на користь
суспільству, на благо людини.
КОР.: Так. Але окрім програмних питань, маю кілька позапро
грамних. Зараз, у передвиборну
компанію справедливо говорить
ся, що нерідко на окружних збо
рах підтримку мають ті кандида
ти, яких ми звикли вибирати уже
не одне десятиліття. І хай у нього
й програма слабенька, і мислить
він в’яло, але от від землі чоло
вік, від верстата — і їм успіх на
зборах забезпечено. Сказав: «Моя
програма: ростити хліб» <— і зал
сповнюється
аплодисментами»
Але ж не на Виставку досягнень
народного господарства ми оби
раємо кандидатів, а в парламент
держави!
П. ТКАЧ; Я зрозумів. Звичайно,
інерція мислення ще у всіх нас
сидить. Треба її позбуватись. З
репортажів про окружні перед
виборні збори, що проходили по
країні, можна було зробити ще й
такий висновок: на них мало по
трапляло молоді. А молодь, це
моя така думка, менше вражена
духом застою, спроможна мисли
ти незалежніше, позбавлена сте
реотипів. Я вірю в молодих, енер
гійних людей.
КОР.: Народні депутати в на
шому суспільстві мають чимало
пільг...
П. ТКАЧ; Ну, якщо про це мрія
ти, то... Депутат має найвищі піль
ги в тому, що може безпосеред
ньо вирішувати важливі державні
завдання, конкретні справи
на
місцях.
А ці так би. мовити шкурницькі
пільги... Ну, хіба що на час від
кликання депутата для державної
роботи зарплату за ним треба збе
рігати і щоб він мав постійно мож
ливість користуватись транспор
том, аби поїхати за листом у да
леке село. В окрему ж касту депу
татів виділяти — це протиставити
їх народу, віддалити їх від людей
Врешті, виборці самі повинні ви
рішувати про надання пільг своє
му депутатові. Так само як і □ разі невдоволення роботою
роботою свого
депутата 7 -----мати повне право від
кликати ного, висловити недовір’я.
Вів розмову В. БОНДАР,
м. Світловодськ.

НАЗУСТРІЧ
ВИБОРАМ

Кандидат у народнр
депутати СРСР від
Кіровоградського
національнотериторіального
виборчого
округу № 48
ТКАЧ
Павло Павлович.
Народився 1955 року
у Світловодську.
Українець., Член
КПРС з березня
1980 року. Освіта ;
середня спеціальнаї
1985 року закінчив
Київський
індустріальний
технікум, технік(
механік. З 1978 року
очолює бригаду
електрозварників
заводу «Буддетальї
Світловодського
виробничого
об'єднання
«Дніпроенергобудпром».
Нагороджений
орденом Трудової
Слави і 11 ступеня.
Одружений,
має одну дитину.
Проживає в місті
Світловодську
по вулиці
Жовтневій, 4,
,
квартира 9.
Тел. 2-00-83.
Висунутий
трудовими
колективами
виробничого
об'єднання
«Дніпроенерго«
будпром»,
Світловодської
середньої
школи № 8,
Кременчуцької
гідроелектро
станції.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
18 березня 1989 р.

гт пгплні СТАРТУЄ
52 й ЧЕМПІОНАТ СРСР
СЬОГОДНІ
с
серБД команд другої ЛІГИ
«ЗІРКА»-8 9
СКЛАД КОМАНДИ
Головний тренер—майстер спор
ту Іштван Дьордьович Шандор.
Начальник

команди — Онисим

Аркадійович Гах.

Тренер — Олег Йосипович Кац
ман.

Адміністратор — Микола Івано
вич Титов.

ПЕРШЕ КОЛО
11 травня. «Зірка» — «Нива» (Тернопіль).
17 травня. «Шахтар» (Павлоград) — «Зірка».
20 травня. «Зоря» (Ворошиловград) — «Зірка».
23 травня. «Маяк» (Харків) — «Зірка».
29 травня. «Зірка» — СКА (Одеса).
1 червня. «Зірка» — «Суднобудівник» (Миколаїв).
4 червня. «Зірка» — «Кривбас» (Кривий Ріг),
червня. «Кристал» (Херсон) — «Зірка».
14
і/ червня. «Чайка» (Севастополь) — «Зірка».
17
20 червня. «Океан» (Керч) — «Зірка».
26 червня. «Зірка» — «Новатор» (Маріуполь).
29 червня. «Зірка» — «Торпедо» (Запоріжжя).
2 липня. «Зірка» — «Колос» /(Нікополь).
Мїі/лпл

18 березня. «Буковина» (Чернівці) — «Зірка».
21 березня. «Закарпаття» (Ужгород) — «Зірка»,
24 березня. «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — «Зірка».
1 квітня. «Зірка» — «Дніпро» (Черкаси).
4 квітня. «Динамо» (Біла Церква) — «Зірка»,
10 квітня. «Зірка» — «Кремінь» (Кременчук).
13 квітня. «Зірка» — «Ворскла» (Полтава).
16 квітня. «Зірка» — «Нафтовик» (Охтирка).
22 квітня. «Нива» (Вінниця) — «Зірка».
25 квітня. «Поділля» (Хмельницький) — «Зірка».
28 квітня. «Спартак» (Житомир) — «Зірка».
5 травня. «Зірка» — «Авангард» (Ровно).
8 травня. «Зірка» — «Волинь» (Луцьк).
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Шишков.

На ЗАПИТАННЯ НАШОГО КОРІ
Олександр хапсаліс
з Олександром я зустрівся напередодні :
«Зірки» на останній збір до Закарпаття Ні
Прохолодний дощ, футболісти тренувалиокрім травмованих Ігоря Різииченка та мої
розмовника.
- Що з ногою? — поцікавився я а Олен
Гнітивши як обережно він ступає.
_ На тренуванні дістав невелике пошко/
Д^Цаю, що до першого матчу з «Буковино
буде гаразд.

ВІРИШ—НЕ ВІРИШ
ДУМКИ БОЛІЛЬНИКІВ

Менеджер — Олег Григорович

_ Якщо не заперечуєш, почнемо інтервЧ
пиіання, яке найчастіше зустрічається в рє
Нін пошті. Чи довго збирається грати Хап
«Зірці»?

в. КРАВЧЕНКО:
Ознайомившись із складом команди, спочатку зрадів,
як дитина. А потім глянув на речі тверезіше. Чи впи
шуться «зірки» в схему гри Шандора,
чи знайдуть
взаєморозуміння? І найголовніше — чи довго ми мати
мемо такий представницький склад?

Воротарі — Олег Діброва, Олег
Самсоненко.

Захисники — майстер спорту Ва

о

лерій Самофалов, Михайло Пала
марчук, Йожеф Кароль, Олександр
Михайленко, Станіслав Бабенко,
Тарас Тулайдан, Микола Шевченко.

о

Півзахисники — Сергій Шелест,

о

майстер спорту міжнародного кла
су Олександр Хапсаліс, Олександр
Мезенко, майстер спорту Андрій
Ділай, Іван Дошкар.

о

о

Нападаючі — Ігор

Різниченко,
Едуард Денисенко, майстер спор
ту Микола Федоренко, Володимир
Трубников, Сергій Степашко.

ПРО ЛОБ

КАЛЕНДАР ІГОР

е

е

В. ШЕВЧЕНКО:
Я не хочу наперед ображати Ділая, Федоренка, Хапсаліса, Трубникова, але мені здається, що ми повто
рюємо сумний досвід нікопольського «Колоса», київ
ського СКА та деяких інших команд, які завжди робили
ставку на «зальотних» пташок.
A. ПОЛЯКОВА:
Візьму на себе роль провидця. Цього року багато
болільників передрікають «Зірці» місце у «вісімці». А
далі? Ветерани, які поповнили «Зірку», мабуть, не змо
жуть у буферній лізі підтримати ймовірний
престиж
команди. Втім, це так, припущення. Побачимо...

— Олександре, розкажи трохи про себе
трапив у в₽м*кий футболі

1

Г. ЄЙБОГІН:
Знаєте, у мене настрій піднесений. Нарешті у Кіро
воград повертається Футбол. Поряд з ветеранами гар
туватиметься молодь. З’явилась і надія, що ми вже не
будемо плестись у хвості турнірної таблиці, до чого нас
останні роки «Зірка» уперто привчала. Я з нетерпінням
чекаю старту сезону. I з надією — що ми потрапимо у
буферну зону.
B. ПОПОВ:
І ви вірите в «Зірку»? Ні, я не екстреміст. Згадаймо:
перед кожним сезоном газети б'ють в литаври, «покла
дають надії», «вселяють оптимізм», «вірять». Скільки
можна вірити? Міняються гравці, тренери, ігровий по
черк, підвищується зарплата футболістам і тренерам, а
ми продовжуємо перебувати на задвірках республікан
ського футболу.
М. ПМЇЛЬОВАНИЙ:
Думаю, цей сезон стане переломним для «Зірки».
Абсолютно спокійний за захист і півзахист команди.
Гірше, мені здається, з нападом. Я не дуже знаю Труб
никова, чув, що в Павлограді він був основною удар
ною силою. Якщо він заграє в «Зірці» — будуть голи, а
значить і очки. А що нам, болільникам, ще треба?

ГАХУ Онисиму Аркадійовмчу,
начальнику футбольної
команди «Зірка»

ФУТБОЛ. Кіровоградська «Зірка» виступає на всесоюзній арені з 1958 року. За цей час вона провела 1258
матчів: 488 перемог. 344 нічиї та 426 поразок, різниця м’ячів 1462 — 1340 на користь кіроаоградців.
Не важно підрахувати, що «Зірку» в нинішньому році чекають чільна ювілеїв. Так, 42-й матч сезону стане для
команди 1300-м. Напевно буде одержана 500-та перемога і забито 1500-й гол.

ІВажко відповісти однозначно. Річ у ті
Діржкомспорт веде переговори з грець ю
бом про мій перехід до нього. Контракт
затвердження. Але оскільки в Греції че
проходить за системою 8есна—осінь, я
можливість виступати за «Зірку» практичн
сезон. Розумію, що болільників цікавить су
тракту. Розкрити її не можу. Це — номери
є&иця.

Всі питання прагне Гах
Вирішить за один мах.
А рішать треба одне —
Кардинальне, головне;
Все зробіть, товариш Гах,
Щоб не був команді крах.

ШАНДОРУ Иштвану
Дьордьовичу, головному
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тренеру футбольної команди
«Зірка»
Хочу щиро вам сказать,
А точніше побажать:
Від обіцянок і слів
Переходьте до голів.

— Родо.
Алма-Ати, там закінчив ст
Школу-інтерпат. Виступав за юнацьку збірн
в П складі став чемпіоном Європи. Чудова
команда. Варто згадати лише кілька пріза
бо/іістів, які згодом стали справжніми і
ми — Безсонов, Бережний, Валь, Балтача,
лет Журавльов...

— Після європейського тріумфу, ЯКЩО І
ліюся, тебе й запросили до київського
— Так. Пропозицію Валерія Васильовича
новського я прийняв без вагань. Рокі вис
прссг^івлену команду стали найщасливіши*
спортивній біографії. Провів 135 матчів, /
чемпіоном СРСР, двічі робив коло поша
вигоашу Кубка країни. Загалом за «Дика/
ВІСІ.*А сезонів.

- У чому, на твій погляд, феномен треї
бмовського!
— Це людина, котра і в житті, і 8 футб
свою генеральну лінію. Скільки критикув<
лиса концепцію гри Валерія Васильовича
дошкульних стріл випустили в нього жу
здебільшого столичні, щодо так званого
пального футболу!.. А він йшов своєю ;
підбирав вихованців, які тяжіють до універ
футболу. Команда, яку торік ми побачили
піонаті Європи, — яскраве свідчення висок
фасіоналізму Лобановського. До ре^і, сло
фесіонал ізм» аж надто часто зустрічаєтьс

Тренування,
Від світання
Тренування
I, звичайно,

САМОФАЛОВУ Валерію,
захисникові, ветерану
КАЦМАНУ Олегу Йосиповичу, футбольної команди «Зірка»
тренеру футбольно? команди Пам’ятай як ветеран,
«Зірка»
Як гравець і капітан;
Це для Кацмана Олега..
Щоб команда добре грала,
Ніби альфа і омега:
Хай минає ресторан.

Вахтанг Кі

«НИЗЬКИЙ УКЛІН ДАНЕ

ВІДПОЧИНКУ

2323232323905348235348

з високоякісних бавовня
них та льняних тканин—
у широкому виборі в уні
вермагах та магазинах
«Промислові
товари»
споживчої кооперації.
Продається білизна в
комплектах і поштучно,
ОБЛСПОЖИВСПІЛКА,
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

ФЕДОРЕ
півзахисі
команди
Всі «ми з
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ДОБРОГО

НАВОЛОЧКИ.
ПРОСТИРАДЛА,
ПІДОДІЯЛЬНИКИ

ДІБРОВІ
воротарі
команди
Хочу я і
І тобі, С
«На ворі
Не лови

• >9 а

ГАРАНТІЯ

'Зручна постіль. Хіба
можна уявити без неї
повноцінний відпочинок,
здоровий сон. А ще —
красива білизна. Бонапредмет гордості госпо
дарки, вона — доречний
подарунок
молодятам:
білосніжна й кольорова,
однотонна й набивна.

тренування...
,
___ ,..... .......
до смеркання.
плюс аналіз
плюс Хапсаліс,

Ф
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ф
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Кілька років тому наша газета опублікувала
?нс6ЬкоГрСР
інтерв’ю з народним артистом Грузинської РСР
Вахтангом Кікабідзе. Ще тоді Вахтанг Костянти
нович обіцяв завітати до Кіровограда. Концер
ти в нашому місті на початку лютого можна вва
жати виконанням обіцянки. А взагалі ці концер
ти залишили приємний слід в серцях кіровоградців.
За час його перебування в нашому місті ми
зустрічалися кілька разів і говорили «про все
на світі», адже після першої зустрічі відбулося
скільки змін. В країні почалася перебудова.
КОР.: Пригадую ваш фільм «Чоловіки та інші».
Коли ми вперше розмовляли, тоді був лише
задум. Потім з задоволенням переглянула фільм.
Тільки чому він майже непоміченим залишився?
В. К.: Ви торкнулися дуже болючого питання.
Комусь мій фільм чимось не потрафив. Йому
дали третю категорію, як суперпоганому фільму.
Мене це вразило. А яке у вас враження від
фільму залишилось?
КОР.: Добрий фільм.
В. К.: Спасибі. Ти висловила мою головну ідею.
Я знімав фільм про доброту. Яке це щастя, ко
ли людина думає про добро. Мені здається це
в кожній нації закладено. Ми ж сьогодні тільки
кричимо про доброту І милосердя. Поганий

Я Тепер На «'Нвстудії зовсім не з'ивля-

юсь.
КОР.: Я так зрозуміла, ви образились.
тому виступаєте сьогодні в незвичній р°£. ХУ”
дожнього керівника колективу. Буба Кік8^3^
який співає, типовіше, ніж Буба Кікабідзе —к°нферансьє.
В. К.: У мене погано виходить?
КОР.: Що ви, навпаки. Я багато чула
відгуків. Ви принесли на естраду якусь особли
ву атмосферу.
В. Кл Це моя мета, моє бажання
естраді справжнього конферансьє. Вза-естраді повний хаос. Крім гвалту, зойків,
ту, диму нічого не чути.
КОР.: Ви противник року?
В. К.: Звідки ви взяли? Я дуже люблК> 0о^»
Але хіба рок це гвалт і гуркіт? Рок виник нз на
родній основі. Справжній рок. А у нас на ^Ра
ді ЯКИЙСЬ вінегрет. Розвелося ЦЇ4Х анс^
чудернацькими назвами. Он в Ленінграді с
па «Джунглі». Маразм. Ну які в ЛенінФаА*
джунглі!
КОР.: А мені сподобалась ваша іронія 3 ^11
воду групи «Чорньій кофе». Мовляв, груПТ» а
кави немає.
В. Кл Розумієте, що турбує. Ми, так би і*®8***

ТИ( дорвались

забоовн.ни

ти, дорвались до заборонена
страшенно американізуємось 1
родна пісня гірша від якогас
«За нього заміж не виходь»?
обов'язково повинен бути «як
Чому ми не використовуємо І
ву на естраді? Після Володі V
жодної української пісні на
Зникли мелодії. В російських
наголоси, щоб звучало «під зі
Втім про це можна "овориті
У нас багато І пов'язані вони »
дою.
КОР.: Справді, поговоримо
проблеми. 1 все-таки я хочу
надзвичайно сподобались заш;
ритмів року і національного ф<
на такій основі і має народи
мистецтво. Відчуваю, колектив
Вахтанг Кікабідзе, ще багато
шукати, але в тому, що це сам
я не маю сумніву. 1 кожен кі
це говорить. Добре, що наро/
співпало з нашим новим розуА
І по суті не так уже м погано
«трохи образились» на студію
ни та інші».

І ЧЕМПІОНАТ СРСР З ФУТБОЛУ
ОМАНА ДРУГОЇ ЛІГИ
ПРО ПОБАНОВСЬКОГО,
Тернопіль).
>ад) — <3ірка».
град) — «Зірка»,
«Зірка».
еса).
гдівник» (Миколаїв)
» (Кривий Ріг).
— «Зірка»,
оль) — «Зірка».
«Зірка».
»р» (Маріуполь).
Ю» (Запоріжжя),
(Нікополь).

МАЛОФЕЄВА

І ПЕРСПЕКТИВИ «ЗІРКИ»
КОРЕСПОНДЕНТА ВІДПОВІДАЄ МАЙСТЕР СПОРТУ МІЖНАРОДНОГО КЛАСУ

ОЛЕКСІ

'оих
З Олександром я зустрівся напередодні від’їзду
«Зірки» на останній збір до Закарпаття. Накрапав
прохолодний дощ, футболісти г*
—*
тренувалися.
Всі,
окрім травмованих Ігоря Різниченка та мого спів-^
Окрім
розмовника.
— Що з ногою? — поцікавився я в Олександра,
О-ч
__ і ПІЛ
і■«
А—..____ _
помітивши
як обережно гчвін
ступає.
— На тренуванні дістав невелике
-...... - пошкодження.
Ду^аю, що до першого матчу з «Буковиною» все
буде гаразд.
— Якщо не заперечуєш, почнемо інтерв'ю із за
питання, яке найчастіше зустрічається в редакцій
ній пошті. Чи довго збирається грати Хапсаліс у
«Зірці»!
— Важко відповісти однозначно. Річ у тім, що
Держкомспорт веде переговори з грецьким клу
бом Про мій перехід до нього. Контракт у стадії
затвердження. Але оскільки в Греції чемпіонат
проходить за системою весна—осінь, я матиму
можливість виступати за «Зірку» практично весь
сезон. Розумію, що болільників цікавить сума кон
тракту. Розкрити її не можу. Це — комерційна та
ємниця.
— Олександре, розкажи трохи про себе. Як по
трапив у вічний футбол!
— Родо.
з Алма-Ати, там закінчив спортивну
школу-інтерпат. Виступав за юнацьку збірну СРСР,
в її складі став чемпіоном Європи. Чудова то була
команда. Варто згадати лише кілька прізвищ фут
болістів, які згодом стали справжніми майстра
ми, — Везсонов, Бережний, Баль, Балтача, Сорокалет, Журавльов...
— Після європейського тріумфу, якщо не поми
ляюся, тебе й запросили до київського «Динамо»!
— Так. Пропозицію Валерія Васильовича Лобановського я прийняв без вагань. Роки виступів за
проявлену команду стали найщасливішими у моїй
спортивній біографії. Провів 135 матчів, двічі був
чемпіоном СРСР, двічі робив коло пошани після
виграшу Кубка країни. Загалом за «Динамо» грав
вісім сезонів.
— У чому, на твій погляд, феномен тренера Ловаиовського?
—- Це людина, котра і в житті, і в футболі має
свого генеральну лінію. Скільки критикували ко
лись концепцію гри Валерія Васильовича, скільки
дошкульних стріл випустили в нього журналісти,
здебільшого столичні, щодо так званого раціо
нального футболу!.. А він йшов своєю дорогою,
підбирав вихованців, які тяжіють до універсального
футболу. Команда, яку торік ми побачили на чем
піонаті Європи, — яскраве свідчення високого про
фесіоналізму Лобановського. До речі, слово «про
фесіоналізм» аж надто часто зустрічається в лек-

Е ВІРИШ
СПІЛЬНИКІВ
команди, спочатку зрадів,
і речі тверезіше. Чи впиШандора, чи знайдуть
:іше — чи довго ми матисклад?
ги Ділая. Федоренка, Хапздається, що ми повтозльського «Колоса», київюманд, які завжди робили

ндця. Цього року багато
рці» місце у «вісімці». А
4 «Зірку», мабуть, не змомати ймовірний престиж
цення. Побачимо...

унесений. Нарешті у КіроПоряд з ветеранами гарїсь і надія, що ми вже не
нірної таблиці, до чого нас
привчала. Я з нетерпінням
Ї£Ю — що ми потрапимо у

я не екстреміст. Згадаймо:
ти б’ють в литаври, «поклагимізм», «вірять». Скільки
>авці, тренери, ігровий пофутболістам і тренерам, а
на задвірках республікан-

переломним для «Зірки»,
іхист і півзахист команди,
цом. Я не дуже знаю Труб
ці аін був основною ударв «Зірці» — будуть голи, а
спільникам, ще треба?
тренеру футбольно? команди
«Зірка»
Хочу щиро вам сказать,
А точніше побажать:
Від обіцянок і слів
Переходьте до голів.

КАЦМАНУ Олегу Йосиповичу,
тренеру футбольної команди
«Зірка»
Це для Кацмана Олега,
Ніби альфа і омега:

Тренування, тренування...
Від світання до смеркання.
Тренування плюс аналіз
І, звичайно, плюс Хапсаліс,

САМОФДЛОВУ Валерію,
захисникові, ветерану
футбольної команди «Зірка»
Памятай як ветеран,
Як ^раввць і капітан:
Щоу команда добре грала,
Ха^ минає ресторан.
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сиконі тренера. Він вважає: є у футболістів профе
сійне ставлення до справи — буде результат.
— Доводилося чути, що людина Лобановським
аж надто сувора...
— Це правда. У стосунках з футболістами він
ніколи не дозволяє панібратства. Але про гравців
піклується, допомагає розкрити їм свої найкращі
якості. Ким був Заваров до «Динамо»? Таланови
тим порушником режиму. А став? Зіркою першої
величини в європейському футболі. Я перекона
ний: сьогоднішні відносні невдачі Олександр скоро
подолає. Певно, просто дає про себе знати втома,
яка накопичувалася протягом останніх двох сезонів.
— Тобі довелося грати поруч з Олегом Блохіним.
Чи не давив авторитет майстра на молодших фут
болістів!
— Всяке бувало. Інколи ми губилися на полі,
боячись вдарити навіть з найзручнішої позиції. Не
дай бог, мимо — від Блохіна дістанеться. Але по
руч з Олегом всі ми росли, на нього рівнялися.
Зайвий запал, деяка нервозність, які інколи про
глядалися в діях Блохіна, — то від щирого прагнен
ня добитися результату. Навіть ціною надзусиль.
Мені не доводилося зустрічати людини, настільки
відданої футболу. Не пам’ятаю випадку, коли б
Олег порушив режим, пропустив без причини тре
нування. А в житті він надзвичайно щира і поряд
на людина.
— А чим пояснити твій перехід до московського
«Динамо»!
— Не витримав конкуренції. Завойовувати місце
в основному складі київської команди ставало все
ваЖче, молодь, як ми кажемо, «підпирала». Тому й
написав заяву. Столичне «Динамо» тоді пережива
ло не найкращі часи. Змінювалися тренери — Соловйов, Царьов, Севидов, Малофеєв — всі чекали
від нас перемог...
— А їх не було!
— Епізодичні спалахи траплялися. Згадай хоча б
друге місце при Малофееву, коли ми до кінця се
зону гідно конкурували з киянами. Та вже наступного року — провал, ледве втрималися у вищій
лізі.
— 8 у всьому звинуватили Малофеєва!
— Так. Але він і справді не зумів підтримати у
команді бойовий дух. На мою думку, такі тренери,
як Малофеєв — це на сезон, не більше. Він може
розбурхати колектив, може бігати нарівні з грав
цями, на якийсь час зуміє вселити віру в себе, а
далі... Далі — крах. Гравці чекають від нього чо
гось нового, вони не можуть жити тільки старим
багажем. А тренер, як і раніше, пропонує їм од
не — «щирий футбол».
— Олександре, якщо не заперечуєш, давай по-

ДІБРОВІ Олегу,
воротареві футбольної
команди «Зірка»
Хочу я сказать два слова
І тобі, Олег Діброва:
«На воротях якщо став,
Не лови ніколи гав».

ФЕДОРЕНКУ Миколі,
півзахисникові футбольної
команди «Зірка»
Всі ми знаєм, що Микола

говоримо про «Зірку».
— Згоден. Але в колективі я новачок, отож не
чекай якихось далекоглядних відкриттів. На мій
погляд, «Зірка» у нинішньому її складі — команда
сильна, добре збалансовані всі лінії. Є свої лідери
в захисті — Паламарчук, Ділай, Самофалов, добре
взаємодіють півзахисники на чолі з Федоренком і
форвард Трубников. У Болгарії, де ми провели
кілька тоеариських зустрічей, малюнок гри ставав
виразнішим від матчу до матчу. Гадаю, що команді
до снаги боротися за вихід у буферну лігу.
— До речі, чи виправдана ця чергова реоргані
зація!
— Час покаже, але конкуренцію команд другої
ліги треба було якось посилити. А то надто багато
команд майстрів нашої республіки з року в рік
пасли задніх і, як мовиться, горя не знали. «Зірка»
теж до них належить. Тепер у всіх буде мета: не
просто залишитися в лізі, а обов’язково потрапити
в першу десятку.
— Наші читачі, зокрема кіровоградець Валерій
Бенюк, цікавляться ставленням гравців до футболь
ної Спілки.
— Ми — за Спілку, за статус професійних фут
болістів і тренерів. Але з однією умовою — керів
ний орган повинен бути не таким, як нам пропону
вали в першому його варіанті. Пора ліквідувати
бюрократичні надбудови на зразок Управління
футболу, пора надати клубам більшої самостій
ності. Тобто, я прихильник варіанту, висунутого
Лобановським.
— Олександре, кілька, коротких запитань, взятих
з листів болільників.
— Будь ласка.
— З ким із футболістів тобі найкраще гралося!
Тобто, йдеться про взаємодію на полі, розуміння
партнера, як ми кажемо, з півслова.
— З Безсоновим, Балем, Дем’яненком.
— Твій найпам’ятніший матч!
— 17 жовтня 1980 року з московським «Динамо».
Це був день мого народження, на полі виходило,
здається, все. Після моєї передачі Леонід Бурян
забив Гонтарю красень-гол.
— А свої м’ячі пригадуєш!
— Звичайно. У деталях можу розповісти про ко
жен м’яч, проведений у ворота суперників. Скажі
мо, завжди пам’ятатиму гол у ворота софійського
«Локомотива», який забив у матчі Кубка європей
ських чемпіонів.
— Тоді дозволь від імені кіровоградських болільників побажати тобі результативної гри за нашу команду!
— Спасибі.
Розмову віз М. ЧЕРНЕНКО.

Добре грає у футбола.
Тож потрібен нам Микола
і його прекрасна школа.

Заліпить аж... 5 голів,
Словом, тренерів розстроїв
І болільників підвів.

ДЕНИСЕНКУ Едуарду,
нападаючому футбольної
команди «Зірка»
Денисенко Едуард —
Це футбольний леопард.
Він очолює незмінно
В нашій «Зірці» авангард.
За минулий рік зумів

ПАЛАМАРЧУКУ Михайлу,
захисникові футбольної
команди «Зірка»
Ти настирний і сміливий,
Заводний і жартівливий...
Під час гри не розслабляйся,
Піднатужся, постарайся.

Хоч нелегко це, але:
Треба грати, як Пеле.

СКЛЯНИЧЕНКУ
Миколі Кириловичу,
секретареві парткому
ВО «Червона зірка»
Ти для них і брат, і дядько,
Дід, бабуся, мати, батько...
Поможи ж їм, рідний татку,
Точно «стрельнути в десятку».

СПОРТ

СЦЕНА, ЕКРАН, АРЕНА
О Увага, шанувальники
кіномистецтва! Наступної
суботи 25 березня у кіноклубі «Екран» вперше де
монструватиметься худож
ній фільм Андрія Тарковського
«Ностальгія»,
знятий в Італії в останні
роки життя
режисера.
Прогресивна преса вва
жає цю стрічку шедевром
світового кіно. У цент
ральній ролі фільму зняв
ся радянський актор Олег
Янковський. Отже, 25 бе
резня о 18 год. 40 ха. за
прошуємо подивитися ху«
дожній фільм
«Ностальо
гія». А сьогодні там же
демонструватиметься вже
відома
кіровоградцям
стрічка Андрія
Тарковського «Жертвоприношен
ня».
0 Не часто проходять
у нашому місті концерти
фортепіанної музики. Лю
бителям її буде приємно
відвідати концерт форте
піанного тріо Тернопіль
ської філармонії, у про
грамі якого твори кла
сичної спадщини і музика
радянських композиторів.
22 березня завітайте до
актового залу музичного
училища. Початок о 19
годині. А 24 березня у
залі музичного училища
відбудеться концерт Є. Саранцевої (Московська дер
жавна консерваторія). По
чаток о 18 годині.
0 Молодіжний
клуб
«Олімпія» будинку куль
тури імені Компанійця за
прошує молодь (і дорос
лих також) на чашечку ка
ви. Завтра, 19 березня, на
численні прохання кіровоградців повторюється вечір-змагання «Відео-ринг».
Початок о 19 годині, як
завжди у дискотеці «Олім
пія». Сьогодні у дискотеці
відпочивають працівники
сфери побутового обслу
говування, для яких підго
товлена програма «Від
усієї душі».

П. СИВОЛАП.
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Вахтанг Кікабідзе

ІЬКИЙ УКЛІН НАЩАДКАМ ЗАПОРОЖЦІВ»
ьм? Я тепер на кіностудії зовсім не з
ОРл Я так зрозуміла, ви образились.
у виступаєте сьогодні в незвичній Р абіДзе’■
інього керівника колективу. Буба
й співає, типовіше, ніж Буба Кікабідзе
>ансьє.
Кл У мене погано виходить?
ОРл Що ви, навпаки. Я багато чула
укіе. ви принесли на естраду якусь
атмосферу.
л«веРнПи
Кл Це моя мета, моє бажаНИЯІ,Гагал? на
справжнього конферансьє.
гурко.
>аді повний хаос. Крім гвалту, зоиК! 1
диму нічого не чути.
ЗР.: Ви противник року?
Р°кКл Звідки ви взяли? Я дуже лЮникИз на.
хіба рок це гвалт і гуркіт? Рок
есфа.
ній основі. Справжній рок. А У наС - -^<0 ч
кийсь вінегрет. Розвелося цих ан
юнацькими назвами Он в ЛеН!НГ^^ніНграл;
Джунглі». Маразм. Ну які в
нглі!
гчднія 3 пРи’
>Рл А мені сподобалась ваша »Р
уПа е, а
г групи «Чорний кофе». Мовляв,
кл

так би

Кл Розумієте, що турбує. Ми, та

ти, дорвались до заборонених жанрів і тепер
страшенно американізуємось. Чим українська на
родна пісня гірша від якогось муркотіння типу
«За нього заміж не виходь»? Чому наш рок
обов’язково повинен бути «як у них»?. Дурниці.
Чому ми не використовуємо національну осно
ву на естраді? Після Володі Івасюка я не чув
жодної української пісні на народній основі.
Зникли мелодії. В російських словах робляться
наголоси, щоб звучало «під захід».
Втім про це можна говорити довго. Проблем
У нас багато і пов’язані вони не тільки з естра
дою.
КОРл Справді, поговоримо трохи про інші
проблеми. І все-таки я хочу відзначити, мені
надзвичайно сподобались ваші пошуки синтезу
ритмів року і національного фольклору. Мабуть,
на такій основі і має народжуватись сучасне
мистецтво. Відчуваю, колективу, який очолює
Вахтанг Кікабідзе, ще багато треба працювати,
шукати, але в тому, що це самобутній колектив,
я не маю сумніву. І кожен кіровоградець про
Че говорить. Добре, що народження колективу
співпало з нашим новим розумінням сучасності.
‘ по суті не так уже й погано, Вахтанг, що ви
'трохи образились» на студію за фільм «Чолові
ки та інші».

В. Кл Я не за себе образився. За нас, за лю
КОР.: Вахтангу, ви багато гастролюєте, бачите,
знаєте. Відчутно зміни?
дей. Невже ви не помічаєте, ми в останній час
В. Кл Тобто, «жити стало краще, жити стало
ніби озвіріли. Б’ємося на сторінках преси, аж
пір’я летить. Нічого доброго з цього не вийде.
веселіше»? Боюсь, мене неправильно зрозумі*
ють. Зміни є. Але кидається в очі інше: як важМОР.: «Немає спокою на Апенінах...». Спере
ко зрушити з місця те, що застигло. НайсграшнІчаються сталіністи і їхні ідейні противники.
ше те, що ніхто не хоче працювати. Скільки
В. К.: Гадаєте? Погано, що ми бачимо пробле
довгобудів, як сплюндрована земля. Недавно
му лише в цьому. А полемізують далеко не ста
дивився передачу про озеро Балхаш. Знищена
ліністи.
МОР.: До речі, а як самі ви до Сталіна стави
природа. Людей чекає екологічна катастрофа
тесь. У вас був хто-небудь репресований?
набагато раніше, ніж вони сподіваються. В чо
му біда? Непрофесіонали керують і телебачен
В. К.: Так, мій дядько, один з перших пись
ням, і агропромом, і мистецтвом. Непрофесіоменників Радянської Грузії Микола Міцішвілі.
налізм нас загубить, якщо не опам’ятаємось.
Міцішвілі — це псевдонім, тобто «Син землі».
Доки філармонією, театром керуватимуть не
В 1937 році в одному домі серед друзів під
професіонали, про високу культуру нічого й ду
няли тост за Берію, він відмовився пити: за цьо
мати. Доки непрофесіонали від агропрому при
го покидька не буду. Увечері його арештували.
биратимуть есе до своїх рук, ми не покінчимо
Дружина багато років у сибірських таборах
з проблемами екології.
провела. Отакий був часі А Сталін... Що ж Ста
Треба опам’ятатися... Я говорив тут про сумні
лін скористався. Як виникають диктатури ви не
речі. Наболіло. Але хочу щиро подякувати кірогірше від мене знаєте. «Осінь патріарха» Мар
воградцям за теплі зустрічі на вашій землі. Не
кеса читала? До речі, ви запитували мене, як я
забувайте про свою велику традиціями культу
ставлюсь до фільму «Покаяння». Коли б він був
ру, пишайтеся своїми геніями Тарасом Шевчензнятий сьогодні, я б сказав погано. Але я знаю
умови, за яких Тенгіз цей фільм знімав. Тоді це • ком, Лесею Українкою, Іваном Франком, пи
було геройством Абуладзе. Ще ж ніхто не знав,
шайтеся тим, що ви нащадки славних козаківзапорожців.
Бесіду вела В. ЛЕВОЧКО.
що буде Квітень.

АВТОГРАФ
ДЛЯ ЧИТАЧІВ
«МК»
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ЛІТОПИС ШЕВЧЕНКІАНИ

УКРАЇНІКА

Вшанування і юві
леї народного поета
Тараса Григоровича
Шевченка в царській
Росії забороняли від
значати. Ця заборона
стосувалась і артис
тів м. Єлисаветграда,
яким не дозволялось
поставити п'єсу «На*зар Стодоля».

1914 року представник місцевої
української інтелігенції, видатний
кооператор того часу М. В. Левитський звернувся до Херсон»
ського губернатора з проханням
дозволити провести
концерти і
спектаклі, збір від яких піде на
пам’ятник Т. Г. Шевченку. І ще
прохав місцеве духовенство від
служити панихиду.
Херсонський
губернатор,
ознайомившись
з
програмою, дав дозвіл на святку
вання 100-річчя з дня народжен
ня поета. А духовенство не мог
ло простити виступів Т. Г. Шев
ченка проти бога у своїх віршах.
М. В. Левитський одержав те
леграму від архієпископа з такою
відповіддю: «О хулителе Пречис
той Божьей ЛАатери Тарасе Шев
ченко молитесь усердно по со
вести. чтобы бог простил ему
гнусные писания его, но панихиду
пригласите служить у себя на
квартире, а не в храме».
Та все ж молодь і прогресивна
українська інтелігенція добилися
дозволу на вшанування пам’яті
улюбленого поета і 19 лютого 1914
року до Петербурга була відправ
лена телеграма на ім’я члена Дер
жавної Думи Ф. Радичева, в якій
дякували йому і членам Думи, які
виступили з протестом проти забороїпі святкування сторіччя з

дня народження Шевченка.
Усі пожертвування від концерту
артистів-любитслів міста
Олек
сандрії в сумі 200 карбованців бу
ло переказано па спорудження
пам’ятника Т. Г. Шевченку у Києві.
З жовтня 1911 року голова
Об’єднаного комітету по споруд
женню в Києві пам’ятника Т. Г.
Шевченку направив Єлисаветградській міській управі подяку за
пожертвування на утримання па
м’ятника поету 49 крб. 75 коп.,які
записані на приход в міську касу
під статтю 767, і квитанцію висла
но Херсонській Казенній палаті.
Тільки після Великого Жовтня
вшанування пам’яті Тараса Гри
горовича Шевченка було узако
нено.
У постанові Народного коміса
ріату освіти 7 березня 1919 року
записано: «День 11 березня по
винен бути присвячений пам’яті
великого народного поета Т. Г.
Шевченка. По всіх школах і поза
шкільних закладах замість занять
у цей день повинні бути влашто
вані лекції, доповіді, реферати,
присвячені пам'яті поета. Для ро
бітників і селян повинні бути
влаштовані концерти, мітинги, що
всебічно висвітлюють
значення
великого народного поета як пер
шого борця за кращу долю тру
дящих мас».

Відтоді вшанування пам’яті, і
ювілеїв широко і урочисто від
значається у нашій країні.
Так, 1918 року правління місце
вого кооперативу відрахувало в
фонд благоустрою могили
Шев
ченка 2000 карбованців. У доку
ментах Піщанобрідського волревкому за 1921 рік збереглася копія
наказу штабу Первомайської пові
тової‘п’ятірки про зняття бюсту
Олександра II для перелиття його
в бюст Шевченка. Ці документи
свідчать про велике бажання на
роду увічнити в бронзі свого поета.
1921 року в Каневі театральний
гурток провів свято річниці Т. Г.
Шевченка для Дітей. В театрі було
повно дітей. Другого дня свято
провели для дорослих. А у клубі
Маловисківського цукрового заво
ду самодіяльні артисти поставили
спектакль «Назар Стодоля». Вша
новуючи пам’ять свого поета, в се
лі * Олексіївні
Маловисківського
району вулицю Верхню переймену
вали у вулицю Шевченка.
Пізніше, висловлюючи свою лю
бов і повагу до поета, увічнювали
пам’ять про нього у назвах шкіл,
вулиць, бібліотек. У селі Михай
лівні Олександрівського району
сільгоспартіль була названа іме
нем Шевченка, у Знам’янці — біб
ліотека для дорослих № 2.
Правнучка Кобзаря А. В. Красицька у своїх спогадах писала
про те, як виникла думка про
створення кімнати-музею у Зна
м’янці: «1959 року я мала щасли

ву нагоду
побувати на батьків
щині свого прадіда. З батьківщини поета я поїхала у Канів на мо
гилу. Ця подорож справила на
мене велике враження, і я вирі
шила присвятити все своє життя
вшануванню
пам’яті
великого
співця свободи і щастя україн
ського народу».
У підготовці до 150-річчя з дня *
народження великого поета ак
тивну участь взяв старий більшо
вик і щирий шанувальник поета,
колишній робітник облдержархіву
А. І. Щерба. За підготовку свят*
Авраму Івановичу була надіслана ,
подяка від Урядового Шевченків
ського ювілейного комітету Ук
раїнської РСР за підписом голо
ви комітету М. Бажана.
А на цю видатну подію наша
землячка поетеса Олена Журлива
відгукнулась віршем «Тарасові»:
...У слави щедротній обнові
Ідеш забронзовілим у світ.
І я через далеч століть
Звичайним кожухом смушковим
Хотіла б тебе обігріть.

Нинішній ювілей поета яскра
вою сторінкою буде вписаний у
літопис Шевченкіани.
А. КУЗЬМЕНКО,
старший археограф обласне*то держархіву.

ЩО ПРОЧИТАТИ
Ця ноєа рубрика в сторінці «Унраїніка» ста
вить собі за мету допомогти читачеві зорієнту
ватися у морі книжкових новинон. Ми насам
перед пропагуватимемо книги, в яких ідеться
про минувшину України, культуру, етнографію,
про вічно живе фольклорне слово, зафіксоване
в піснях, казках, усмішнах, про видатних лю
дей нашої землі, зокрема уродженців Кіровоградщини... Коротні анотації з’являтимуться і
про найцікавіші на наш погляд, журнальні пуб
лікації.
Читачі можуть і самі ділитися враженням від
щойно прочитаної книги, запитувати, радитись.
ВАСИЛЬ СКУРАТІВСЬКИЙ.
БЕРЕГИНЯ.
ХУ
ДОЖНІ ОПОВІДІ, НОВЕЛИ. «РАДЯНСЬКИЙ ПИСЬ
МЕННИК», 1987. «Берегиня — це наша оселя.
Усе, що в ній є, що ми нажили, що приберегли
од своїх батьків та дідусів, чим збагатилися й

освятилися...». Ця книга — про народні україн
ські звичаї, обряди, про лад у родині і рукомес
ла, про пам’ять родоводу і народну педагогіну.
До речі, цю книгу зараз в багатьох школах Ук
раїни
використовують як підручник на уро
ках народознавства.
ІВАН БІЛИК. ПОХОРОН БОГІВ. РОМАН. «ДНІПРО», 1988. Цей роман довго писався, протягом
десятиліття, і довго йшов до читача. І це не ви
падково. Адже
попередній
історичний
твір
письменника «Меч Арея» у часи застійні був ви
лучений з ннигарень, бібліотек, як такий, що
викривлює «сучасну» історіографію, а ім’я Іва
на Білика майже не з’являлось у літературнохудожньому процесі, хоч працював письменник
не покладаючи рук. Новий роман — про до
християнську Русь, про рік 988-й в історії на
шого краю, про мудрих і немудрих князів Русі,

просвітителів Кирила й Мефодія.., Це друге ба
гатотиражне видання роману.
ВІЧНА
ЗАГАДКА
ЛЮБОВІ.
ЛІТЕРАТУРНА
СПАДЩИНА ГРИГОРА ТЮТЮННИКА. СПОГАДИ
ПРО ПИСЬМЕННИКА. «РАДЯНСЬКИЙ ПИСЬМЕН
НИК», 1988. Минуло уже дев’ять років, як тра
гічно пішов з життя видатний майстер україн
ського слова Григір Тютюнник. Нинішнього ро
ку його творча спадщина посмертно поцінована
найвищою літературною нагородою
республі
ки — Державною премією УРСР ім. Т, Г. Шев
ченка. Значну частину книги написали друзі,
рідні письменника, які добре знали його в жит
ті. Щоденники, автобіографія, записники, лис
ти, що досі публікувались у періодиці, — ви
даються окремою книгою. Незначний
тираж
книги уже сьогодні робить її бібліографічною
рідкістю.

ВІКТОРИНА «МИНУЛЕ РІДНОГО КРАЮ»
II ТУР
Читачі
газети, старшо
класники зокрема активно
відгукнулись на вікторину.
Ось лише окремі відгуки.
«Я цікавлюсь
історією
України і хочу взяти участь
у вікторині. До речі, мені
дуже сподобалась ваша но
ва тематична сторінка «Ук
раїніка». Бажаю їй цікавих
публікацій, барвистого й
довгого життя на сторінках
газети. І, звичайно,
щоб
ніхто із пузатеньких бюро
кратів не зумів її закри
ти», — пише восьмикласник
із Кіровограда Б. Бабич.
«Нас зацікавила віктори
на. Дуже добру справу ро
бить газета. Музей історії
нашої школи був відкритий
недавно, наприкінці грудня
минулого року. Матеріали
збиралися учнями, вчите
лями, батьками. Думаємо,
що й вікторина допоможе
членам нашого загону по
глибити
СиОЇ
краєзнавчі
знання», — діляться
вра
женнями члени пошуково
го загону музею історії
восьмирічної школи № 11
м. Олександрії.
«Ми погоджуємось,
що
сьогоднішня молодь має
неглибокі знання з історії
рідного краю. А людина,

що не знає минулого свого
міста, села, — збіднена ду
ховно, обмежена. Хай вік
торина залучає все більше
й більше молоді», — так
написали члени
історикокраєзнавчого гуртка Кіро
воградської
восьмирічки
№ 26.
Тоненькі конверти й ошат
но оформлені альбоми ле
жать на редакційному столі.
Об’єднує їх одне: прагнення
розповісти про свій край,
висловити свою
любов до
минувшини, вичерпно дати
відповіді на запитання. Не
такими вже ії складними
виявились вони для учасни
ків вікторини. Найпершими
відповіді надіслали краєзна
вець із Знам’янки О. Рябошапка, кіровоградці 0. Шумськиіі
та І.
Чорноіван,
К. Корчаїіна із с. Балахівки
ІІетрівського району, учас
ники клубу старшокласни
ків «Діалог» СШ № 2 м. Гай
ворона О. Адамович, О. .Огерчук, Н. Вакуленко, світловодчанка Н. Цебро, члени
краєзнавчого гуртка
Новгородківської
десятирічки
№ 2 та багато інших.
Деякі учасники вікторини
висловлюють
побажання,
щоб на підготовку відпові
дей давалось більше двох
тижнів. Але ж ми не встиг
немо тоді завершити вікто
рину у п’ять турів до кін
ця навчального року! Пора
да така: починати працюва
ти над запитаннями вікто
рини одразу ж, як тільки
газета потрапить до рук.
Ще одна пропозиція. її ви-

словилп ті, хто не встиг взя
ти участь у першому, турі:
чи не можна почати з дру
гого? Можна, звичайно. Біль
ше того: жюрі вирішило, що
бажаючі тільки зараз взяти
участь у вікторині можуть
відповідати й на запитання
першого туру. Це при під
битті підсумків дасть певну
кількість очок, звичайно,
менше, якби участь у вікто
рині було взято завчасно.
Попереду чотири тури, ще
багато можна надолужити.
Саме через це відповіді
на запитання першого туру
ми опублікуємо в наступно
му випуску «Україніки» при
підбитті підсумків другого
туру.
ЗАПИТАННЯ
ДРУГОГО ТУРУ

5. Утвердження
культу
особи Сталіна в 30-х роках
довгий час залишалося по
за увагою істориків,
су
спільствознавців. Запишіть
свідчення репресованих чи
тих, кого торкнувся холод
ний морок 37-го року. Або
й просто розповіді людей
про роки боротьби з «во
рогами народу».
Останній термін
надси
лання відповідей — остан
ній день березня за пош
товим штемпелем.
Для тих, хто вперше бе
ре участь у вікторині, нага
даємо: умови вікторини й
запитання першого туру бу
1. Що Ви можете розпо ли опубліковані в нашій га
вісти про виникнення ко зеті за 4 лютого.
зацтва: 3 яких часів ми
I останнє. Дуже зворуши
відлічуємо
першопочатки ли у відповідях першого ту
утворення української на ру записані свідчення про
голод 1932 — 33 років на Кіродності!
ровоградщині.
ЦІ
трагічні
2. Які події поклали по усні документи п’ятдесяти
чаток заселення території річної давності ми опублі
сучасної
Кіровоградщини! куємо в газеті окремим ма
теріалом. Тому сподіваємось,
3. Життя яких діячів де що й до п’ятого, практично
кабристського руху
було го запитання другого туру
пов’язане з нашим краєм! ви поставитесь так само
серйозно, відповідально — в
4. В творах яких радян ім’я Історичної справедли
ських письменників відтво вості.
рені події Великої Вітчиз
В дорогу, пошуковці!
няної війни на території Кі
ровоградщини!
ЖЮРІ ВІКТОРИНИ.

«ПОМИРІТЬ МЕНЕ З ОНУКОМ», —
ТОЧКА ЗОРУ

«молодий
КОМУНАР»

18 березня 1989

прошу я голову виконкому міської Ради на
родних депутатів та завідуючого міськвно. Ме
ні, українцеві з діда-прадіда, онук робить за
уваження: «Дєдушка, нє далеко, а далеко, не
глибоко, а глубоко». Як же так сталося? Хто
винен в тому, що я з внуком не знаходжу
спільної мови? Хто розірвав зв’язок між ми
нулим і майбутнім українського народу?
Питаю завідуючу дитсадком № 63: чому
мій внук не розуміє мене? — «А тому, — го
ворить, — що у нас російський садок». — «Що,
Ів садку тільки росіяни?». — «Та ні, не росіяни,
але садок російський». Хто дозволив україн
ських дітей відривати від українського наро
ду, від його культури, від його минулого? Яка
доля чекає мого внука н тисячі інших дітей’

Пішов я до директора СШ № 18, оскільки
надалі за місцем проживання внукові дове
деться йти до цієї школи. «Наша школа ро
сійська, — сказала мені директор. — І ви пер
ший звертаєтесь за навчання в українському
класі, ідіть до школи № 31, там, здається,
приймають на навчання українською мовою...».
Може, хай би редакція газети надрукувала
оголошення-заклик: батьки, діти яких приму
сово або внаслідок обставин не потрапили в
український садок, школу — озовіться!
Звернувся я до двох мам нашого цеху з
одним і тим же питанням: в якій школі на
вчаються ваші діти? Одна з них відповіла ук
раїнською: «В російську віддали, бо на той
час на Пацаєва була лише одна 18-а школа».

Друга мама відповіла по-ніровоградськи (с й
така, як відомо, говірка — суржик двох мов):
«Ми свідомо повели сина в російську школу,
бо може вступатиме колись до інституту, а
там викладання і підручники ж тільки росій
ською».
Хто до такого стану довів наших дітей, на
ших батьків? І чому це вкрай ускладнене пи
тання сьогодні розв’язується так несміливо,
так повільно?
А. БУДУН,
слюсар-інструментальиик, голова ради
трудового колективу цеху виробничо
го об’єднання «Друкмаш», член ро
бітничого контролю.
м. Кіровоград.

ТАК не можна обходитися з
* людьми. Що ж їй, нз вули
ці в чужому місті треба було за
лишити подругу? Це було б полюдському, так? А чи по-людськи
пускати батька до дочки в гурто
житок на півгодини і відчитувати
його, мов хлопчиська, за затримку?
Гуртожитська
тема
черговий
раз повернулася до мене не ом
ріяними колись
гранями.
Роз
строєна подружня пара зайшла
до редакції не стільки поскаржи
лися на те, що дочка змушена бу
де залишити гуртожиток Кірово
градського медучилища, скільки
спробувати розібратися в тому:
доки людина з хорошої ставатиме
доганою лише тому, що на неї
Моявився папір? Чому елементар
на гостинність вважається вчин
ком, за який людину карають?
Щоб вам стала яснішою суть
справи, познайомлю з доповідною
завідуючої гуртожитком Г. П. Ша
поваловой де сказано, що Люд
мила 3. привела в гуртожиток на
ніч дівчину без певних занять,
котру забрала міліція для вста
новлення особи. У кімнаті було
накурено, Людмила вступала в

суперечки. Про поведінку Люд
мили надійшла заява від її сусід
ки по кімнаті Лариси К., котра
повідомила: щодня до і після від
бою Людмилу навідує іноземний
студент. Закінчувалася
доповід
на словами: «Прошу вжити захо
дів аж до виселення з гуртожит
ку».
Цей документ показав мені ди
ректор училища П. В. Колечкін,
до котрого я зайшла після довгої
попередньої бесіди із завідуючим
медсестринським
відділенням
О. 9. Парафіловим. Від
нього
взнала, що їхній гуртожиток —
«прифронтова смуга»: хлопці
з
Балки лізуть через балкон у вік
на, за вересень вибили 400 квад
ратів скла, у гуртожитку бувають
бійки, а міліція не хоче приїзди
ти, хоча наряди з дружинниками
заходять; основна провина Люд
мили (яку вона, до її честі, визна
ла) — дівчина, що ночувала в неї
без документів і без відома адмі
ністрації. Олександр Васильович
зважай це недріб’язковою про
винністю, як і куріння. «Що ж це
за медик, котрий курить?». А я
бачила, заходячи в училище, як
надворі курили хлопці в білих ха
латах. «Ну так то ж мужчини!».
Але ж медики!
Про інші моменти в історії з
Людмилою О. В. Парафілов ви
словився як про бездоказові. По
бачивши в доповідній посилання
На заяву Людмилиної сусідки, я
подумала, що, очевидно, в ній
могло міститися оте «щось», за
яке — «аж до виселення». Бо ж
Людмилина подруга нічого не
вкрала, нікого не побила, не беш
кетувала і, всупереч доповідній,
«з певними заняттями» — приїха
ла на курси.
— Зона вам не потрібна, ця
заява, — вгамував мою цікавість
Директор. — І ніхто Людмилу не
виселяв. Я запропонував матері її
забрати, і вона погодилася. Якби

наполягала, то ми б, може, пока
рали Людмилу, але в гуртожитку
залишили.
Я вже рушила до дверей, коли
II. В. Колечкін зупинив: «Мені б
хотілося почитати перед виходом
У газету, що ви там напишете, бо
в нас уже були випадки...».
Петре Васильовичу, це вже
нерівноправність. Як вам, то дай
почитати, а як мені на заяву гля
нути, яка, може, багато б прояс
нила, то ні?
Зміст тієї заяви переказала са
ма Людмила. Правда, вона каже,
що теж її не бачила, а чула від
класного керівника О. С. Проц.
Котра нібито й повідомила, що
під заявою підписалися всі дівча
та з гуртожитської секції, а дів
чата на зборах говорили, що ні
чого не писали і не бачили.
Людмило, як ти вважаєш, те
бе за діло попросили з гурто
житку?
к
Згодна, що дівчину я приве
ла незаконно. Ну, і курю. А все
інше, що казали — нібито інозем
ці вранці від мене йдуть, що таб
летки ковтаю — неправда. Вва
жаю, несправедливо виселили, бо

там набагато страшніші речі коя
ться, і нічого...
— Які речі? Бійки, крадіжки?
— Ні-ні. Дівчата до іноземців
заходять...
— А по скільки чоловік у кім
натах?
— По 3—4, то Людмилі повез
ло, що вдвох, — проінформував
О. В. Парафілов.
*
— Усі учні забезпечені гурто
житком?
— Всі, є навіть порожні кімнати
на ремонті...
Потаємна думка про те,
що
пропозиція
Людмилі
поміняти
місцепроживання підкріплювала
ся необхідністю звільнити площу
для когось
бідного-безпритульного, відпадала. Може, Людмила
в побуті так допекла сусідці, що
звернення тієї до коменданта бу
ло останньою можливістю діста
ти нарешті спокій — я вперто не
хотіла вірити, що все замкнулося
тільки на ночівлі сторонньої дів
чини, цигарковому диму і візитах
іноземця. Адже так виходило, що
можна і кожного із нас попроси
ти очистити власне житло, якщо в
ньому після 23.00 перебувають не
прописані е ньому люди і штори
на вікнах пропахли тютюном? Та
з іншого боку — ми ж і в свою
хату гостей запрошуємо лише як
що домашні не
заперечують,
інакше — неприємності і сварки.
У розповіді Лариси приїжджа
дівчина не займала такого знач
ного місця, яке відвели їй мої
попередні співбесідники, туї ак
центи змістилися.
— Приходжу з роботи о четвер
тій, а Людмилин іноземець уже
тут. Мені чи переодягтися, чи
прилягти, чи попрати треба, а він
сидить і сидить. Не пив, не курив
у кімнаті, то Людмила курила й
іноді (приблизно раз на тиждень)
з міста напідпитку приходила, а
він нічим не заважав, крім своєї
присутності. Скільки просила, щоб

вийшли. Якось у Людмили я помі
тила таблетки Вона їх приймала.
І з тією дівчиною вони тоді при
йшли заправлені. Я вранці пішла
до коменданта. А коли вони з ма
тір’ю забрали речі, то на моїй по
душці залишили записку із образ
ливими віршами.
— Ви бачили, як Людмила прий
мала таблетки?
— Ні, але як медик стверджую,
що приймала. Я знаю цю реак
цію — скляні очі, збудження чи
сонливість, незрозумілий сміх.
— Де ж вона їх брала, чи не
тут? — ми з Ларисою і О. В. Па
рафіновим сиділи в лабораторії,
заставленій шафами з пробірка
ми, колбами, флаконами. — Що
ви скажете на це, Олександре
Васильовичу? Таблетки — це, ма
буть, серйозніше, ніж куріння?
— В училищі таблеток немає,
ми навіть на уроках показуємо
порожні упаковки. А засвідчити
наркотичне сп’яніння від таблеток
складно і клопітно...
Як говорити
з Людмилиним
приятелем, я вже не знала, тим
більше, що він побажав бесіду
вати лише в присутності... Лариси.

їхня дискусія з приводу того, ко
ли гість приходив і заходив у кім
нату, мало що прояснила, Незруч
ність чимдалі посилювалася, бо
важко переконати людину (в кот
рої до всього ж і зрозумілі ут
руднення з російською) в тому,
що питання «Чи залишалися ви в
кімнаті до ранку» вона повинна
тобі вибачити, адже ти його ста
виш зі службової необхідності...
— Як би я зостався, коли там
Лариса? Я живу один, у мене все
є, але Люся до мене не ходила.
Була раз, коли приїхала та дів
чина. А де вона повинна ночува
ти? Я просив Люсю не курити, і
вона більше не курить. Непра
вильно її виселили...
— Звичайно, — це Лариса, —
при мені ти не зоставався, а ко
ли я ночувала в родичів чи від’їз
дила? — розмова явно заходила
в сфери, які «не для преси», і я
пішла з цим хлопцем до Людми
ли. Мені здалося, що він після на
шої розмови побоюється якихось
неприємностей для себе, то хай
заспокоїться, ніхто його ні в чому
не звинувачує...
Стоїмо так у куточку їдальні,
балакаємо, коли Людмилиного
друга бере за рукав молодий чо
ловік. Не студент — ті всі в хала
тах, а в піджаку-галстуку:
— Тут ходять із газети, переві
ряють, так ти з ними не зв’язуй
ся, тобі ж гірше буде, вони люди
необ’єктивні...
— Еге ж, — підтримую я незна
йомця, — вони як напишуть...
— А це я не від себе кажу, а
від людей, котрі в «М потому
комунарі» друкувалися...
«Від себе» секретар комітету
комсомолу училища
Олександр
Волошин висловив незадоволен
ня: чому, розбираючи справу ви
селеної з гуртожитку комсомол
ки, обминули його.

— Але ось уже ми зустрілися,
то давайте говорити. У вас часто
виселяють із гуртожитку?
— Не скажу! Це тонкощі нашої
виховної роботи. Бачте, інтимні
зв'язки довести дуже важко...
— А навіщо це доводити, чи
треба?
— Треба. Хай знають, з ким і
де це робити.
— Відносно «де» — згодна, а
щодо «з ким»... По-моєму, це ви
рішується індивідуально,
кожен
сам вибирає...
— А у нас є 14-річні дівчатка,
котрі дивляться на тих, що ходять
до іноземців, то й собі...
— А якщо дівчина пішла ночу
вати до співвітчизника? — про
довжую вивчати виховну плат
форму ватажка медучилищної мо
лоді.
— Виганяти слід і її, і його. Не
будуть гуляти, якщо не дозволя
ти. Скажу, що ініціатива йде не
від іноземців.
А як же все-таки з Людмилою?
Чи мають ці міркування . якесь
відношення до неї?
— Вам що адміністрація сказа
ла? Що виселили за чужу дівчи
ну? Тоді мені залишається приєд
натися. Відверто говорити з вами
не можу, бо по запитаннях бачу:
ви настроєні захищати виселену
дівчину...
Вона мене про це не просила.
І батьки теж, як ви пам’ятаєте. Я
навіть питала їх, чи не буде гір
ше, якщо вийде стаття. Тільки ру
кою махнули — ні.
Показово, що наші розмови з
О. В. Парафіловим, і з О. Волошиним закінчилися (з їх почину)
міркуваннями про статеве вихо
вання: його, мовляв, треба вести
з дитсадка, а воно не ведеться як
слід ніде. Я слухала і цілком по
годжувалася зі співрозмовником,
співчувала їхнім проблемам. На
приклад, дівчата народжують ді
тей з неєвропейськими рисами, а
батьки немовлят і не думали про
них піклуватися. СНІД наступає...
Я слухала, але думала передусім
на про виховання сексуальної
культури, а про виховання взага
лі. Про вплив виховних методів
на інших.
Ну, виселили Людмилу,
щоб
«інші боялися». А якщо інших і
не за таке ніхто не чепає? Хіба є
всевидяще око, яке б засікло, хто
в кого і до котрої години си
дить? А інші бачать, що іноземців
ні за які гріхи не виселяють, бо
куди? Наших, значить, є куди. У
квартиру з клопами, приміром.
Це все, думаю, не розвиває з
мешканця гуртожитку відчуття,
коли хочеться думати про нього,
як про рідні стіни.
Для бесіди з Людмилою ми
зайшли в кабінет О. В. Парафіно
ва, де сиділо кілька чоловік, уто
му числі й О. С. Проц, і щоб ні
кому не заважати,
спробувала
говорити пошепки, і так же відпо
відала Людмила.
— Людо, я тебе зовсім не
чую! — зауважила класний керів
ник.
Я розповіла потім цей епізод
О. Волошину і спитала, як йому
подобається такий стиль спілку
вання. Він стенув плечима, а при
сутній тут же учень усміхнувся:
«Так би могли й інші викладачі
зробити, це в нас звичне діло».
Мабуть, ще звичніше не дотри
муватися автономності особи в
гуртожитку. Я зовсім не хочу ска
зати, що коли сьогодні припинити
рейди, перевірки, чергування ви
кладачів, у його стінах запанує
мир, спокій і повний порядок. «Не
доросли» мешканці. Але ж усі ба
чать, що й каторжні
зусилля
«контролерів» студентського до
му, трохи знімаючи гостроту од
них проблем, одночасно
мно
жать інші...
Втім, у гуртожитку я не жила.
І, повернувшись з медучилища, в
компанії друзів сказала, що те
пер про це майже не шкодую.
На мене позирнули: «Ти не розу
мієш, яке це чудове життя». І я
зиркнула: може, ці недавні сту
денти завжди гасили світло о де
сятій вечора, спілкувалися в сво
їх келіях лише з однокімиатниками і до дівчат не підходили ближ
че ніж на 5 метрів? Чи не попада
лися? Чи гуртожитки в них були
схожі на домівки?
Присутня в товаристві дівчинка
років 6—7 звернула увагу на не
знайоме їй слово, повторила його
і осмислила:
— А я знаю, що гаке «общежи
тие». Це спочатку «вообще», а
потім уже «жить».
Вустами дитини...
Н. ДАНИЛЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

ГРАНІ
МОРАЛІ

Вони були
невидимими
і нечутними. І зараз
мене спитайте, які
вони — не скажу.
Знаю тільки, що
починається це
години через дві-три,
як погасне світло
і сон уже входить
у стадію солодкого.
Потім до ранку
не заснеш. Знаю, що
не допомагає
ні дихлофос,
ні «Прима»,
ні кип'яток, а плями
по всьому тілу
досягають розмірів
трикопійчаної
монети,
не маскуються
ні пудрою,
ні тональним кремом
і тримаються
до тижня. Я ходила
в спеку в брюках
і блузі з довгим
рукавом, носила
на шиї косинку,
але терпіла, бо це
вже була третя
квартира за два
роки, знайдена
з великими
труднощами.
Одним із найбільших
задоволень для мене
було на свята, коли
майже всі
роз'їжджалися,
пожити у подруги
в гуртожитку.
На ці кілька днів
віддавала вахтеру
паспорт, на останніх
сторінках якого
строго вказувалось,
що залишати цей
документ у заклад
не можна. Але, що
там порушення того
правила, коли днів
2—3 наді мною
не було квартирної
хазяйки, я відчувала
себе незалежною
і вільною..,

«молодий
КОМУНАР»
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ка. Чемпіонат світу. Крос. 19.00 —
Служу Радянському Союзу! 20.00
— Вечірня казна. 20.15 — Екран
документального фільму.
«Дивні
пригоди капітана Лепке».
Доку
ментальний телефільм.
21.00
—
«Час». 21.40 — Назустріч виборам.
21.50 — 3 фондів ЦТ. «Транзит».
Художній телефільм. 1 серія. 23.05
— Новини. 23.15 — Новини попу
лярної музики. Всесвітній коннурс
відеокліпів. Випуск 5.

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Фут
больний огляд. 9.05 — М. Мусоргський. «Хованщина». Вистава Дер
жавного театру опери
та балету
ім.
С. Кірова.
10.40 — Новини.
10.50 — Продовження опери М. Мусоргського «Хованщина». 13.05 —
Очевидне — неймовірне. 15.30 —
Новини. 15.45 — Грає Е. Москвітіна. 16.10 — «Роздуми на стародав
ній площі». Документальний теле
фільм.
16.50 — Хвилини
поезії.
16.55 — Новини, 17.00 — Дитяча
година. 18.00 — Народні
мелодії.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
Фігурне катання. Чемпіонат світу.
Поназові виступи. 21.00 — «Час».
21.40 — Назустріч виборам. 21.50
— А. Косенков. «Ніч на роздум».
Телевистава. Прем’єра.
22.50
—
Сьогодні у світі. 23.05 — Продов
ження телевистави
«Ніч на роз
дум».

▲ ут
16.30—- Новини. 16.40 — Ляль
кова вистава
«Анаіт».
17.30
—
«День за днем» (Кіровоград). 17.45
— «Час оішень — час дій». Обго
ворюємо проект загальних прим
ципів перебудови управління економіною і соціальною сферою в со
юзних республіках 18.30 — Твори
Шопена. 18.45 — Актуальна каме
ра. 19.15 — «Народовладдя».
На
зустріч виборам. (Кіровоград). 19.45
— Телефільм «Комбайни
системи
«Дон». (Кіровотад). 20 05 — «Міс
то — селу», (Кіровоград) 20.45 —
На добраніч, діти’ 21.00 — «Час».
21.40 — Назустріч еибсрам. 21.50
— «Все про кіно». 23.00 — Вечір
ній вісник.

А

IT (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
уково-популярний фільм. 8.35, 9.35
— Фізина. 9 кл. Робітничі профе
сії плазми 9.05 — Італійська мо
ва. .0.05 — Учням ПТУ. Основи ін
форматики
обчислювальної тех
ніки. 10.35
11.35 — Астрономія.
10 кл. Зірки.
11.05 — Наш
сад.
12.05 — «Останній подвиг
Камо».
Художній
фільм
з
субтитрами.
13.35 — Новини.
13.40 — Твори
Ф. Шопена виконує С. Доренський.
14.05 — «Пам’ять»
Документаль
ний телефільм
про
збереження
традицій уральської народної піс
ні. 17.05 — 3 Фондів UT. «Транзит»
Художній телефільм 1 серія. 18.20
— Новими 18 30 — Легка атлети

6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мульт
фільми. «Солодке джерело», «Вов
чище — сірий хвостище», «Про
"
діда, бабу і Курочку Рябу». 9.05 —
Фігурне катання. Чемпіонат світу.
Показові виступи. 11.05 — Новини.
11.15 — Це
_ ____
було... було... 11.30 Дитяча година,
12.30 - Як
ми
відпочиваємо.
15.30 - Новини.
15.45
—
Майстер
_______ р
з
_________
Риштана
Ш. Юсупов. Про гончаря Шарофутдина Юсупова. 16.10 — Сільські го
ризонти. Документальні телефіль
ми «Брати під сонцем»,
«Кубан
ський експеримент». 17.05 — Но
вини. 17.10 — Здрастуй, музико!
18.00 — Влада — Радам. Телеміст.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
150 років М. Мусоргському. Уро
чистий вечір у Державному акаде
мічному Великому театрі
Союзу
РСР. 21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — Про
довження урочистого вечора з Ве
ликого театру Союзу РСР. 23.20 —
Сьогодні у світі. 23.35 — Репортаж
з Пленуму ЦК ВЛКСМ.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Художній
фільм «Загін спеціального призна
чення». 4 і 5 серії. 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 клас. Українська лі
тература. О. Т. Гончар. «Прапоро
носці». 12.15 — «Доброго вам здо
ров’я». Діагностичний центр міста
Донецька. 12.45 — Все про кіно.
13.55 — Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Автомеридіан.
17.10
—
Для дітей. «Веселка». 17.30 — «У
нолі друзів». Свято дитячої худож
ньої творчості. (Кіровоград). 18.00
— Телефільм «Кубанський експе
римент». 18.30 — Виступ ансамблю
бального танцю «Ритм». 19.00 —
Актуальна
камера.
19.30 — Ху
дожня панорама. Снульптори Білостоцькі. 20.05 — Прем’єра музич
ного
телефільму «Де
Черемоша
хвилі плинуть». 20.50 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50 —Ху
дожній телефільм «Земляки». 1 се
рія. 22.50 — Вечірній вісник;

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Там,
де паслись
мамонти».
Науковопопулярний фільм. 8.35, 9.35 — Фі
зика. 10 кл. Сучасні засоби зв’яз
ку. 9.05 — Французька мова. 1 рік
• навчання. 10.05 — «Агро».
Теле
журнал. 10.35. 11.35 — Географія.
6 ял. Північний Льодовитий океан.
11.05 — Французька
мова. 2 рік
навчання. 12.05 — 3 фондів
ЦТ.
«Транзит».
Художній
телефільм.
1 серія. 13.20 — Ритмічна гімнасти
ка. 13.50 — Новини. 13.55 — «Акто
ри і ооль». Документальний фільм.
17.05 — 3 фондів ЦТ. «Транзит».
Художній телефільм 2 серія 18.10
— Новини. 18.20 — Держтелерадіо
Башкирської АРСР Програма те
лебачення Башкирі?. 19.30 — Рит
мічна гімнастика. 20,00 — Вечірня
казка. 20.15 — Прем’єра донумен-

18.10
Мультфільми.
Образ. Літературна гра для стар
шокласників. 20.00 — Еечірня каз
ка. 20.15 — Реклама. 20.20 — «І
арфи звук, що за всіх ніжніший».
Фільм-концерт.
21.00
—
«Час»,
21.40 — Назустріч виборам. 21.50
— Фільми студій союзних респуб
лік. Прем’єра
художнього
теле
фільму «Крик». 23.05 — Новини.

фільм. 20.45
Виступає
народ
ний ансамбль танцю
«Світанок»
м.
Кременчука
21.00
—
«Час».
21.40 Р_ Прожектор

21.50 •—> Екранізація творів А. Че,
хова. «Смішні
люди».
фільм. 23.20 — Новини. 23.30
Новини популярної музики.
ній конкурс відеокліпів. Випуск 7.

А ЦТ (І програма)

Д ЦТ (І програма)

К

6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мультфільми «Сестричка Оленка і бра
тик Іванко», «Обережно,
щука».
9.05 — «Трясовина».
Художній
фільм. 1 і 2 серії. 11.10 — Новини.
11.20 — Дитяча година. 12.20
—
Концерт ансамблю «Зебо» Держ
телерадіо Таджицької РСР,
15,30
— Новини. 15.40 — Прем єра фільму-концерту «Мелодії землі
рід.
ної». 16.05 — Показує творче об’
єднання «Екран».
Дс«Ументальн|
фільми «Майстерні Роси. Рід скла>
фарбою напоєного...», «Я малюю
Боровськ». 17.10
Новини. 17.15
— ...До шістнадцяти і старші. 18.00
— Міжнаціональні відносини:
іс
торичний досвід і РРрблеми. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — Пре
м’єра документального
телефіль
му «Архітектура Пакистану». 19.20
— Прем’єра художнього телефіль
му «Фізики». За п’єсою Ф. Дюрренматта. 21.00 - «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50 — 12
поверх. 23.35 — Сьогодні у світі.
23.50 — Тео Адам запрошує... Му
зична програма.

А УТ

Д УТ

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Здрас
туй, музико! 9.25 — А. Косенков.
«Ніч на роздум». Телевистава. 11.35
— Новини. 11.45 — Навколо світу.
Альманах. 12.45 — У колі друзів.
15.30 — Новини. 15.40 — Музична
скарбниця. Твори С. Барбера, О. Бо
родіна, І. Стравінського, П. Чайковськсго, Д. Шостаковича
виконує
Державний
квартет ім. Бородіна.
16.35 — Портрет сучасника. Пре
м’єра документального телефільму
«Джерело». 16.55 — Новини. 17.00
— Дитяча година. 18.00 — Прогрес.
Інформація. Реклама. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Влада — Ра
дам.
19.30 — Заспіваймо, друзі!
21.00 — «Час». 21.40 — Назустріч
виборам. 21.50 — Зустріч з кіноре
жисером О. Германом у Концертній
студії Останкіно. 23.20 — Сьогодні
у світі. 23.35 — «Вечір у таверні».
Вистава Державного ансамблю на
родного танцю СРСР. Художній кеівнин
народний
артист
СРСР
Моисеев. Прем’єра.

9.00 — Новини. 9.20 — Художній
телефільм
«Земляки».
1 серія.
10.25 — Фільм-концерт «Візерун
ки». 10.35 — Шкільний екран. 6 кл.
Фізика. Водний транспорт
СРСР.
11.05 — Музичний фільм «Відлун
ня його життя». 11.40 — Шкільний
екран. 7 клас. Музика. Українські
мотиви в творчості М. РимськогоКорсакова.
12.10 — Село і люди.
Будівництво житла. 12.40 — Нови
ни. 16.30 — Новини.
16.40 — На
допомогу школі.
Музина.
Опера
Г. І. Майбороди «Арсенал». 17.15 —
Музичний телефільм «Думи
мої».
17.25 — Літературна карта Украї
ни. «Тарас Шевченко і Володимир
Даль». 18.00 — Телефільм «Тут був
Крилов». 18.30 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.50 — Мультфільм.
(Кіровоград). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Усім миром.
Гро
мадсько-політична програма. 20.00
— Кубок футбольного союзу. «Чор
номорець» — «Металіст». II тайм.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Назустріч виборам.
21,50 — Молодіжна студія «Гарт»,
23.05 — Вечірній вісник.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Хай
не сивіють конюшини». Науковопопулярний фільм. 8.35, 9.35
—
Фізика. 8 кл.
Коливання,
хвилі,
звук. 9.05 — НІмецьна мова. 1 рік
навчання.
10.05 — Учням
ПТУ.
Етика і психологія сімейного жит
тя. 10.35,
11.35 — Фізика. 6 кл.
Енергія і робота. 11.05 — Німецька
мова. 2 рік
навчання.
12.05
—
«Транзит».
Художній
телефільм.
2 серія. 13.05 — Новини. 13.10 —
Пісня Прокошиної. 13.40 — Про
грама документальних фільмів «И
чувства добрые...», «Дендрарій у
степу». 17.00 — «Східний Сибір».
Кіножурнал. 17.10 — 3 наших фон
дів. Концерт Державного
симфо
нічного
орнестру
Міністерства
культури СРСР. 18.00 — Новини.

24 БЕРЕЗНЯ

23 БЕРЕЗНЯ

22 БЕРЕЗНЯ

9.00 — Новини. 9.20 — Грають
юні музиканти. 9.50 — Телефільм
«Усть-Ілімські
анварелі»,
«Під
стріхою дома
свого».
10.35
—
Шкільний енран. 8 кл. Українська
література. Т. Г. Шевченно — ху
дожник. 11.05 — В. Арро. «Синє
небо, а в ньому хмари». Вистава.
В перерві — Новини. 16.30 — Но
вини. 16.45 — Господарем нд зем
лі. Промислове
птахівництво
на
Львівщині. 17,15 — Класичний ро
ман. 17.30 — Для дітей. «Веселка».
18.00 — Закон і ми. Обговорення
проекту закону про винахідницьку
діяльність в СРСР. 18.30 — Камер
ний концерт.
19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Назустріч вибо
рам. «Екран молодих». Зустріч з
кандидатом
у народні
депутати
СРСР А. Ситником.
(Кіровоград).
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор пере
будови. 21.50 — Художній
теле
фільм «Земляки». 2 серія. 23.00 —
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — До
машня академія. 8.45, 9.35 — При
родознавство. 4 кл. Подорож Іль
менським заповідником. 9.05
—
Іспанська мова. 1 рік
навчання.
9.55 — «Дерзайте, ви — таланови
ті».
Науково-популярний
фільм.
10.55,
11.45 — Природознавство.
2 кл. Здрастуй, весно! 11.15 — Іс
панська мова. 2 рік навчання. 12.05
— «Крик». Художній
телефільм,
13.20 — Новини. 13.25 — Пісні Під
москов’я. 13.55 — Світ твоїх
за
хоплень. Програма
документаль
них фільмів. «Ми не диваки», «Си
бір на екрані». 17.05 — Екраніза
ція творів А. Цехова. «Смішні лю
ди». Художній фільм. 18.35 — Но
вини. 18.45 — «Розповіді старого
моряка». Мультфільм. 19.05 — Те
левізійний бенефіс. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — «Як там, в Арсеньєві?». Документальний
теле

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Мульт
фільми «Пісенька радості»,
«Вес
няна казка». 9.15 — «Фізики». Ху
дожній телефільм. 10.55 — Веселі
старти. 11.40 — Новини. 11.50
—
Пори року. Березень. 12.50 — Кон
церт радянської пісні. 14.45 — Но
вини. 15.00 — Репортаж про від
криття І Міжнародного фестивалю
дитячих і юнацьких фільмів кіно і
телебачення.
16.20
—
Прем’єра
мультфільму «Острів скарбів». 1 і 2
серії. У перерві — Новини. 18.15
— Інтерсигнал. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Філософські бесіди.
Культура і цивілізація. 19.45
—
Хвилини поезії. 19.50 — Прем’єра
фільму-концерту «Грають
волин
ки». 20.10 — Актуальний об’єктив.
Прем’єра документального
теле
фільму «Повернення у
пустиню».
21.00 — «Час». 21.40 — Назустріч
виборам. 21.50 — А. Вівальді. «По
ри року». Прем’єра музичного те
лефільму. 22.30 —- Це було... було...
22.45 - Погляд.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Концерт
класичної музики. 9.55 — Лялько
ва вистава. «Мицик». 10.45 — У
дзеркальному
залі
Львівського
оперного. 11.30 — Художній теле
фільм «Земляки». 2 серія. 12.40 —
Молодіжна студія «Гарт». 13.55 —
Новини. 16.30 — Новини. 16.40 —
Звучить романс. 17.10 — «День за
днем». (Кіровоград). 17.30 — «Ко
лискова». Вистава Кіровоградсько
го обласного музично-драматично
го театру за п’єсою Т. Міннуяліна.
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Телепресклуб «Зво
ротний зв’язок». Зустріч з канди
датами у народні депутати по НЬ
ровоградському національно-тери
торіальному
виборчому
округу
№ 48 П. П. Ткачом та А. П. Горбенком.
(Кіровоград)., 20.45
—
На
добраніч,
діти! ' 21.00
—
«Час». 21.40 — Назустріч виборам.
21.50 — Художній телефільм «Зем
ляки». З серія.
23.00 —- Новини.
23.20 — Любителям джазу.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Пре
м’єра науково-популярного фільму
«Діло — табак». 8.35, 9.35 — Музи
ка. 2 кл. «Пер Гюнт». 9.05 — Ан
глійська
мова. 1 рік
навчання.
10 05 — Учням ПТУ. Фізика.
Ро
бітничі професії
плазми.
10.35,
11.35 — Географія. 5 нл. Погода.
11.05 — Англійська мова.
2 рік
навчання. 12.05 — «Смішні люди».
Художній фільм. 13.35
Новини.
13.40 — Ритмічна гімнастика. 14.10
— «Відкритий урок». Документаль
ний фільм. 17.05 — Прем’єра доку
ментального телефільму
«Очима
зоолога». 17.25 — За безпеку руху.
17.30 — Телестудії міст
РРФСР.
Програма
Краснодарської
студії
телебачення. 18.20 — Новини. 18.30
— «Фермер № 89». Теленарис. 19.05
— Прем’єра документального те
лефільму «Нове століття я зустрів».
Про життєвий
і творчий
шлях
М. Горького. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Перехід на літній час.
20.25 — Реклама. 20.30 — Ритміч
на гімнастика. 21.00 — «Час». 21.40
— Назустріч виборам. 21.50 — Пре
м’єра
художнього
телефільму
«Мандела». 00.15 — Новини.

26 БЕРЕЗНЯ

25 БЕРЕЗНЯ
д ЦТ (І програма)

21 БЕРЕЗНЯ

З 20 по 26 березня

20 БЕРЕЗНЯ

тального фільму «Шукаю
секун
данта». 20.35 — Грає оркестр на
родних інструментів Казанського
інституту культури. 21.00 —- «Час».
21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50 — 3 фондів ЦТ. «Транзит».
Художній телефільм. 2 серія. 22.55
— Ранкова пошта (повтор). 23.25 —
Новини. 23.35 — Новини популяр
ної музики. Всесвітній конкурс відеокліпів. Випуск 6.

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Наш
сад. 9-05 — Творчість народів сві
ту. 9.35 — Людина. Земля. Всесвіт.
іО ЗО — Мультфільми за мотивами
міфів Стародавньої Греції. *АР£<>
назти», «Лабіринт», «Персеи», «‘Про
метей». 11.55 — У країнах соціаліз
му. 12.25 — Фотоконкурс «Я люб
лю тебе, життя». 12.30 — Пісні на
вірші А. Софронова. 13.00 —- Пере
хід на літній час. 13.10 — Фільми
кінорежисера X. . Нарлієва.
«/мій
сказати
«ні!».
14.30 — Новини.
14.40 — Материнське серце. Про
зліт солдатських
матерів у Ко
лонному
залі
Будинку
епігон.
16.10 — У світі тварин. 17.10 — 15
хвилин з життя жінни. 17.25
—
Міжнародна програма.
18.25
—
Прем’єра художнього телефільму
«Кримінальний талант». 1 і 2 серії.
21.00 — «Час». 21.40 — Супутник
телеглядача. 22.00 — «Бурда» про
понує... Театралізована вистава но
вих моделей одягу. 23.20 — «До І
після опівночі».

▲

ут

9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна
гімнастика. 9.45 — Художній теле
фільм «Земляки». З серія. 10.55 —
Літературна к^рта України. «Вели
кий Кобзар» на Запоріжжі». 11.40
— Сервіс для автомобіля. (Експресінформація). 11.45 — Доброго вам
здоров’я.
Профілактика
СНІДУ.
12.15 — Новини. 12.25 — Лялькова
вистава «Терем-теремок». 13.20 —
Живе слово. Культура української
мови. 14.00 — Для дітей канал «Д».
14.25 — Художній телефільм «Без
сім’ї». 1 та 2 серії. 17.00 — Суботні
зустрічі. Завтра — день
виборів
народних депутатів СРСР. 17.45 —
Музичний фільм «І. Пономаренко».
18.15 — Скарби музеїв
України.
О. Осьмьоркін. «Україна». 18.30 —
Сатиричний об’єктив. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30
Оператив
ний пост «АК». 19.40 — Ф. Іскандер. «Сандро з Чегема».
Вистава
Московського театру
«Ермітаж».
20.35 — Реклама. «Сюрприз лотереї
ДТСААФ». 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — Про
довження вистави «Сандро з Чеге
ма». 22.35 — Вечірній вісник. 23.05
— Світ поезії. Т. Г. Шевченко. «Со
ва».

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — Сільсьна година. 9.20 — Повтор на ва
ше прохання. Роки, покоління, піс
ні. 10.10 — Прогрес.
Інформація.
Реклама. 10.55 — «Людина, яка за
крила місто». Художній
фільм з
субтитрами. 12.10 — «Погляд». До
кументальний телефільм. 12.40 —
Дер?ителерадІо Дагестанської АРСР.
Літературний годекан. 13.35 — Те
левізійний музичний
абонемент.
Клас професора Янкелевича. 14 45 —
Мультфільми
«Весілля
сойок»,
«Цуна і Цруцуна». 15.25 — Рекла
ма. 15.30 — «Степова ескадрилья».
Художній фільм. 16.40 — «Винахід
ництво і екологія». Документаль
ний фільм. 17.35 — Показують те
атри країни. Н. Асанбаєв. «Черво
ний паша». Фільм-вистава Башкир
ського театру драми ім. М. Гафурі.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
—
...До шістнадцяти і старші. 21.00 —
«Час». 21.40 — «Чаплініана». Фільмбалет. 22.45 — Новини. 22.55
—
Чемпіонат США з баскетболу се
ред професіоналів НБА.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.15 — Ритмічна
гімнастика. 8.45 — Тираж «Спортлото». 9.00 — 3 ранку раненько.
Розєажально-пізнаЕальна
переда
ча для дітей. 10.00 — Служу
Ра
дянському Союзу! 11.00 — Ранко
ва пошта, 11.30 — Клуб мандрівни
ків. 12.30 — Дитяча інформаційнопубліцистична програма. 14.00
—
Музичний кіоск. 14.30 — Здоров я.
15.15 — Сьогодні — День виборів.
15.25 — Погляд. Недільний випуск.
16.25
—
Прем’єра
мультфільму
«Полювання».
16.45 — Фотоконкурс
«Я люблю
тебе,
життя».
16.50 — Сьогодні — День виборів.
17.00 — Сільська година. 18.00 —
Міжнародна панорама.
18.40
—
Прем’єра художнього
телефільму
«Вибач нам. саде». 1 і 2 серії. 21.00
— «Час». 21.40 — Здрастуйте, лі
карю! 21.55 — Квиток у перший
ряд. Лідери радянської
естради.
23.30 — Футбольний огляд. 00.00
Новини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — У неділю вран
ці. Інформаційно-музична
програ
ма. 10.50 — Сьогодні — день вибо
рів. Репортаж. 11.05 — Художній
телефільм для дітей. «Свічна яскра
ва мов сонце». 12.15 — Музичний
фільм «Цвіт папороті». 13.05 — Но
вини. 13.15 — Сьогодні — день ви
борів. Репортаж. 13.30 — Лялько
ва вистава. «Кому співає веселка».
14.10 — Перлини душі
народної.
15.00 — Село і люди. Роздуми піс
ля Пленуму ЦК КПРС.
15.45
—
Сьогодні — день виборів.
Репор
таж.
16.00 — Слава
солдатська.
17.00 — Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Металіст» — «Арарат». II тайм.
17.45 — Програма
«Братерство».
Україна — Білорусія. 18.35 — «Ук
раїна в ООН», теленарис. 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 — Відеомлин. Музична розважальна про
грама. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Художній
телефільм.
«Напринінці
зими».
22.55 — Вечірній вісник.

А ЦТ (П програма)
8.00 — На зарядку, ставай! 8.20
— Програма документальних теле
фільмів «У країну вулканів за зе
леним голубом», «Долина
нарза
нів». 9.00 — Пісні і танці народів
СРСР. 9.30 — Музей на Делегат
ській. 10.10 — Фільм — дітям. «Во
ротар». 11.00 — «Як слово
наше
відгукнеться...».
Документальний
телефільм. 11.30 — Клуб мандрів
ників. 12.30 — Концерт популярної
музики. 12.55 — Спорт і особис
тість. «Мій
тренер».
Теленарис.
13.25 — «Повернення «Весни». До
кументальний фільм. 13.55 — Фут
бол. Чемпіонат СРСР. «Торпедо» —
«Спартак». 15.45 — Фільми студій
союзних республік. «Дуже нудна
історія», «Доброго ранку». 17.25 —
Танці, танці, танці. Міжнародний
конкурс професіональних виконав
ців бальних танців. 19.15 — Спор
тивна гімнастика. Міжнародні зма
гання на призи газети
«Московские новости».
20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Спортивна гімнасти
ка. Міжнародні змагання на призи
газети «Московские новости». 21.00
— «Час». 21.40 — Здрастуйте, лі
карю! 21.55 — «Інтервенція». Ху
дожній фільм. 23.40 — Новини.

І

І

!
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АХІЛЛЕСОВА
• П’ЯТА •

Тучкін з винуватим виглядом зайшов до кабінету на
чальника цеху.
— Єгоре Івановичу, — несміливо хриплим голосом
почав він. — Я до вас стосовно випадку з конвейєром...
Трохи помовчав, потім раптом випростався, засунув
руки в кишені спецівки і почав швидко ходити туди-сю
ди по кабінету, від пальми до столу:
— Не можна так, неправильно це, несправедливо. Ні,
ви скажіть, хто у всьому винен, Петров, Гамлетов, дядя
Ваня?.м

— Продовжуй, чого зупинився, — заговорив
Іванович. — Шкідник ти мій ненаглядний.

УСМІШКА

Єгор

— Але до чого ж тут Петров, Гамлетов, дядя Ваня?—
почав благати Тучкін.
— А що — тебе карати? Ні, ти у нас фігура помітна,
людина поважна — депутат райради, молодий депутат.
Ти розумієш?
І Єгор Іванович обережно, по-батьківськи збив щиг
лем із спецівки зніченої видної фігури пилинку.

Начальник цеху встав з-за столу, налив склянку «Боржомі», подав Тучкіну:

— Годі тобі, Сашо. На краще випий. Чого гарячкува
ти? Подумаєш, диверсія — зупинився конвейєр. Хіба це
конвейєр? Його уже давно пора списати в металобрухт.

Тучкін зупинився.
— Мовчите? Всі мовчите? Всі згодні! А я не згодний!
Бо ж я відволікся, мені відповідати. Одному. З усією
суворістю!..

фффффффффффффффоффоофффєофооооффффффффффффффффффффффффффффффффффф^0

Але не покарати не міг. Такий час. Розумієш? Пе-ре-будо-ва!

Олександр ПЕРЛЮК.
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БАЄЧКИ- НАГАЄЧКИ
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За що?

Ф
•

ЖІНКАМ
Обминаючи косметичні саломи, можна позбутись зай
вої ваги.

*— За що прогнали
з двору їжака? —
Індик питає котика Мурка, —
Він, як і ти, мишей ловити вміє,
На інших гризунів наводить страх».
— Як я?!!
Та він же лащитись не вміє
В господаря в ногах.
Господар тільки на поріг,
А я вже лащуся до ніг.
їжак цього не вміє, ні.
Тому і наслідки сумні.
Такі Коти ще є, на горе,
В усіх дворах,
В усіх конторах.

ЗАВІДУЮЧОМУ
СВИНОФЕРМОЮ
Не засмажиш ревізорові
порося — підкладе свиню.
ПРАЦІВНИКАМ
ГІДРОМЕТЦЕНТРУ
Не кидайте слів на вітер
та тіні на ясний день.

ГУМОРИСТОВІ
Поспішиш — читача
розсмішиш.

Повернення не буде
Сказав якось Вовчисько до Слона:
— Вже непрестижна праця керівна.
Біжу я лісом, а мені услід
Гукають:
— Бюрократ і дармоїд!
Собакою простеньким на цепу
Спокійніше, або десь у степу
Овечок з вівчарами випасати.
Настане ніч — лягай спокійно спати.
А як перебудови час мине,
Тоді вже можна — в крісло керівне.
Я вірю, все повернеться назад...
Так думає чиновник-бюрократ,
Та іншу думку мають наші люди:
Минулому повернення не буде!

Фотожарт В. ГРИБА.

ф
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Скільки криків душі викликає мовчання бюрократів!
Так затиснув критику знизу, що з неї тік єлей.
Епітафія: «Втонув у морі застарілих інструкцій».
Перейшов від слів до справи :— і засунув її у довгу шухляду.
Застосовуючи передовий бюрократичний досвід, користувався відсталою технікою.
А Доброзичливий бюрократ був майстром ввічливої відмови.
Є
Борис ЧАМЛАЙ.
А Ніколи не стояв збоку — лежав каменем посеред шляху прогресу.
м. Кіровоград.
А Стоячи на п’єдесталі
феоаеффффффффффффффффф********* ‘ ФФФ
ФФФФФФФФхФффеа
постійно відставав від жит
тя.
______________ ________________ ____________________________________ .ф
А «Йому не вистачає гли
ф
ф бини», —- сказав бюрократ,
закопуючи
молодий
та
лант.

З НАРОДНОГО ГУМОРУ

ТРЕТІЙ

Олег СЕЇН.
Сидить один дивак біля ставка з підсакою
в одній руці, у другій руці тримає дзерка
ло, наводить його на воду. Підійшов до
нього перехожий і запитує*.

— Навіщо
•оду?

ви дзеркалом

наводите

на

—• Рибу ним ловлю, — відповідає чоловік

— А як же ви ним ловите? І скільки спій
мали?
__ Хто ж тобі скаже! Спершу піди прине
си пляшку, тоді й розкажу.
Побіг, приніс пляшку й запитує:
— Скільки впіймали?
__ Ти будеш третій, — відповів дивак.

Записав А. ВИСОЦЬКИЙ,

коли

І

чоловікаі

більше

£»І Щоб добре пере
носити магнітні бурі, по
трібно мати залізне здс
ров’я.
ф Бюрократ-самовбивця:
вбив
у собі
все
людське.
ф Бажання приховати
свій вік — перша озна
ка старіння.

ХОМА-ДЕМОКРАТ
На трибуні зав Хома
Бив себе годину в груди:
— Не хвилюйтеся дарма,
Що було — того не буде
Із цієї висоти
Особисто заявляю:
Бюрократів і рвачів
Під мітлу повимітаю.
В мене сумнівів нема,
Та й для вас, гадаю, ясно,
Що вступили вже в права
Демократія і гласність.

І

не

На віку всього бува,
Будем прямо говорити,
Якщо в мене щось не так—
Критикуй мене відкрито.
...Критикнув Петро Хому,
Обізвавши бюрократом...
А на другий день Хома
Скоротив Петра за штатом.

І

«

Віктор ЧОРНОГОР.
с. Нова Прага,
Олександрійський, рдйон.

ф 3 морської
піни
з’явилася Афродита,
з
мильної піни виник Де
фіцит.
Скільки сірих тво
рів показано по кольо

ровому телебаченню!

МОЗАЇКА
ПЕРЕБУДОВИ
БЮРОКРАТУ
Це тобі перебудова
Змайструвала на добро
Гарнітур міцний, дубовий
В похоронному бюро.

ДЕМАГОГУ
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АНОНІМНИКУ

АРХЕОЛОГАМ
Не заривайтесь,
довелося розпрощатися
лопатою, котрою загрібаєте
гроші.

По заслузі в час прогресу,
Неспокійної доби,
Анонімна, без адреси,
Буде пенсія тобі.

СПЕКУЛЯНТУ«КООПЕРДТОРУ»

СМІХОТВОРЦЯМ
Не варто надсилати ре
дакторам такі твори, від
яких можна померти зо смі
ху. Хто ж їх тоді надру
кує?..
,

ф
ф

Подаруночок практичний
Час припас тобі тайком:
Кляп для рота механічний
З засекреченим замком.

ОБСЛІДУВАЧЕВІ
Не ходи гоголем, поки
не призначать ревізором
продовольчу базу.

м.

Борис СЛЮСАР,

А тобі, о друже-враже,
Не підвищуючи тон,
Карний Кодекс хай розкаже
Про торгівлю і Закон.
— Утік з роботи, вже
виключити...

Світловодськ.
(■
|

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины,
На украинском язике.
Г.~М. Лимит,..» ..»..■■чт»
БК 03560.

0 Солідний вік — це

тягне на кухню, ніж на
танцмайданчик.
0 Найнечесніша
торгівля совістю.
О' Не
так страшний
бюрократ, як бюрокра
тична система.
01 Щоб винести сміт
тя, не обов’язково вино
сити рішення.

ф

ф

АНТИБЮРОКРАТИЗМИ
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Демократичність сто
сунків: начальник автоколони і водій обзивають
один одного останніми
словами.
Ці Нарешті одержали
сміливість
санкцію
на
висловлювань!

БРАКОНЬЄРОВІ
Чим далі в ліс, тим біль
ше... можна одержати.

— Продаємо молоду недешево!

..................................ФФФФФФФФФФФФФФФФЄФЄЄ•••••<•♦•*<<
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другий день

тут гойдається,

а ніхто не вміє

Мал. В. КОЛІСНИЧЕНКА.
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