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Орган Кіровоградського обкому ЛКСМУ
БАСНЯ
На берегу ингульсніх еолнъ
стоялъ однажды думсний гласный.
Въ Ингулъ гляделъ и думалъ снъ:
— Уеы! Купаться здесь опасної
і
Вода грязна!

Ода отбросами полна.
Не шутка заболеть здесь всякою
напастью
И мелко тутъ нъ несчастью...
И увидавъ, что тамъ лежитъ
свинья,
Еснричалъ:
' — Зачем свинья не я?
♦

*

Ф

& смертный! Нс кичись
"МЬ славою земною.
•ч гласный иногда не
прочь бы
стать свиньей.

МИТРИЧЪ.

Пэ елнсаветградської газети *Го®осъ Юга» від 1.VII.1907 р.)

Отак дотепно писалося колись в
одній із міських газет про екологіч
ну [хоч тоді ще й слова таного не
эмали в Єписаветграді) обстановку
на Інгулі. Нині не те. Нині слово
«екологія» стало одним із найуживані
ших І в обласній пресі, і на облас
ному радіо та телебаченні. Але чи
стало Інгулові від того легше!
Порівняно з $9.07 роком наше місто
виросло чи не втричі. А Інгул — на
впаки, змілів. Закиданий, як і за <0
років до революції, усяким непотре
бом, усе ж плине він до південної
околиці міста, вбираючи у себе не
ГяіМ нові притоки, як нові потічки бру
ду та відходів. Тому не дивно, що на
підступах до Завадівки наша ріка
являє собою сумне видовище.
Аж
дивно стає, як у такій сіро-буро-брудній воді досі можуть водитися хоч би
жаби...
Як виявилося, ще не ВСІ МОЖЛИВОС
ТІ екологічного безкультур'я вичер
пано кіровоградцями в межах міста.
Навпроти провулку Новозаводського
{с-ще Гірниче) одержує наш
Інгул
копий «імпульс». З ревищем, яке чу
ти майже за кілометр, вивертається
у нього день і ніч оцей ось брудний
пінявий потік [ДИВ. ФОТО). Не тем
просто доступитися до цієї труби, І
не тільки тому, що нона за роки сеого «функціонування» заросла дереаВОлН та кущами, а ще й тому, що
сморід найрізноманітніших відтінків
1! нюансів ніколи не полишає цього
місця.
Принаймні вдвічі ширшим стас Ін
гул тут, «наснажившись» каналізацій
ною рідиною, яку тільки при дуже
великій'наївності можна назвати очи
щеною.
Але й такий стан зі здоров’ям Ін
гулу і всього навколишнього не озна
чає, виявляється, що ми дійшли у цій
неблагородній справі до межі. До
межі (а точніше — до ручки) ми ді
йдемо тоді, коли усі ці «водні ресур
си» більше не віддаватимемо південним сусідам. Яким чином? О, дуже
просто: збудувавши нижче по течії, в
районі Інгуло-Кам’янки Новгородківєького району греблю. Як стало ві
домо, нині вже готуються комуніка
ції для ще однієї «будови віку». Та
<?вряд чи додасть вона віку усім И
©сьому живому в Інгулі й на його бе
регах.
День і ніч невтомно реве каналі
заційна труба на південній околиці
Кіровограда. Невже досі не зрозумі
ло, що це сама природа попас —
напевно, з останніх сил? Можливо,
це темна брудна вода, не зі своєї во
лі занапащуючи Інгул, гукає нам про
•ге! Д що ж ми — робимо вигляд, ні
би не чуємо!

С. ПЕТРЕНКО,
В. ГАНИЧ [фото).

ЧИТаИТв

Б ' наступних

номерах:

СІ! Ми звикли думати, що зони найбільшої екологічної напруженості нині
знаходяться у великих промислових ра
йонах. А тут...
®і Експеримент «Оренда» завершуєть
ся. Читайте інтерв'ю з секретарем парткому колгоспу «Родина» Йовомиргородського району і. О. Бойком.
ф.і Знову — ушу?

® Ви скучили за капусником? Ми —
також. Цим разом буде просто менше
гумору.
# Щоденник делегата ХНІ Всесвітньо
го фестивалю молоді і студентів у Кореї
від Кіровоградщини Миколи Цуканова,
який він обіцяв вести для «Молодого
комунара».

& сесії Верховної Ради СРСР

ХРОНІКА ПОДІЙ

Пленум
ЦК
Компартії
України
28 вересня відбувся Пле
нум Центрального Коміте
ту Компартії України, який
обговорив організаційне
питання.
Пленум увільнив від обо
в’язків першого секретаря
0 члена Політбюро ЦК Ком
партії України в. В. Щербицького у зв’язку з його
заявою про вихід на пен
сію. В. В. Щербицькому
висловлено подяку за ба
гаторічну і плодотворну ро
боту на чолі республікан
ської партійної організа
ції.
Після грунтовного обго
ворення на Пленумі кан
дидатур на посаду пер
шого секретаря ЦК КП
України до списку для
таємного голосування було
внесено кандидатури С. І.
Гуренка, секретаря ЦК КП
України і В. А. Івашка,
другого секретаря ЦК КП
України.
Таємним голосуванням
першим секретарем ЦК
Компартії України обра
ний В. А. Івашко. В під
сумках голосування зна
йшла відображення і дум
ка комуністів обласних
партійних організацій, в
яких напередодні також
пройшло висування і ши
роке обговорення канди
датур на пост першого
секретаря ЦК КП України,
5 кандидатура тов. Івашка
дістала при цьому най
більшу підтримку.
На Пленумі виступили
В. В. Щербицький І В. А.
9ваш ко.
Перед учасниками Пле
нуму виступив М. С. Гор
бачов.
(РАТАУ).

МОСКВА. (ТАРС). 25 вересня в депутатів і Верховної Ради СРСР,
Кремлі спільним засіданням Ради Закону про статус народних депу
Союзу і Ради Національностей по татів СРСР.
Передбачено розглянути про
чала роботу друга сесія Верхов
ної Ради СРСР. Сесію відкрив Го ект Законів про власність і коопе
лова Верховної Ради СРСР М. С. рацію в СРСР, основи законодав
ства Союзу РСР і союзних респуб
Горбачов.
Надзвичайно відповідальна І лік про землю, про оренду та
напружена робота чекає членів орендні відносини, про соціаліс
Верховної Ради СРСР. Депутати тичне підприємство, про пенсійне
розглянуть подані Урядом СРСР забезпечення, єдину податкову
проекти Державного плану еко систему в СРСР, про порядок ви
трудових
номічного і соціального розвитку рішення колективних
і Державного бюджету країни на спорів, про гласність і пресу ті
інші законодавчі акти.
1990 рік.
З пропозиціями Президії Вер
Проекти плану та бюджету на
1990 рік істотно відрізняються від ховної Ради СРСР щодо порядку
подібних проектів, що вносились денного і порядку роботи сесії
у попередні роки, як своєю спря на засіданні виступив перший
мованістю, так і змістом. Пропо заступник Голови Верховної Ради
нований план — перший, що фор СРСР А. І. Лук’яноа, Депутати
мувався в умовах, коли всі під роздільним голосуванням по па
приємства у сфері матеріального латах затвердили порядок денний
виробництва стали працювати на і порядок роботи сесії.
Слово для доповіді про Дер
основі повного госпрозрахунку і
самофінансування. Детальна про жавний план економічного і со
робив позицій плану проводилася ціального розвитку СРСР на 1990
з безпосередньою участю трудо рік і про хід виконання плану в
вих колективів, наголос робився 1989 році було надано першому
на виявленні об’єктивних можли заступникові Голови Ради Мі
востей підвищення ефективності ністрів СРСР Л. О. Вороніну.
Перший заступник Голови Ради
виробництва. При розробці пла
ну ставиться завдання
почати Міністрів СРСР Л. О. Вороній, який
процес оздоровлення економіки, представниа проект плану, відзна
переломити негативні тенденції, чив, що він є принципово новим
ослабити соціальну напруженість, за своїми підходами, пропорція
якомога швидше задовольнити ми і пропонованими заходами,
першорядні потреби трудящих.
серед яких — і надзвичайні. При
На сесії буде розглянуто також підготовці плану насамперед ста
ряд дуже важливих законопроек вились завдання переломити не
тів, спрямованих . на поглиблення гативні тенденції в економіці, ста
політичної і економічної реформ, білізувати її, посилити соціальну
гармонізацію
міжнаціональних спрямованість, почати планомір
відносии, зміцнення єдності і ний процес її фінансового оздо
згуртованості радянських соціа ровлення, задовольнити невідклад
лістичних націй. Зокрема, наміче ні потреби трудящих, почати ста
но обговорити і внести на розгляд білізацію внутрішнього ринку.
з’їзду народних депутатів СРСР
У доповіді було названо най
проекти Закону про зміни і до важливіші з характеристик соці
повнення Конституції нашої дер альної переорієнтації, які відобра
жави, регламенту з’їзду народних жають круїий поворот всіх галу

зей народного господарства до
першочергового задоволення по
треб радянських людей. Найбіль
шим структурним зрушенням на
користь споживання є різка зміна
пропозицій у виробництві продук
ції групи «Б» і групикА». Цей про
цес почався вже цього року, ко
ли приріст випуску продукції гру
пи «Б» у промисловості виперед
жає приріст групи «А» в 1,5 раза.
А в 1990 році передбачено випе»
редження
приросту
продукції
групи «Б» в 13 разів. Намічено
прискорене зростання роздрібно
го товарообороту — його перед
бачено збільшити в 1990 році на
40 мільярдів карбцванців. У ми
нулій п’ятирічці такий приріст
досягався майже за 4 роки.
Соціальній переорієнтації еко
номіки повністю підпорядкований
процес конверсії оборонних га
лузей промисловості. Так, випуск
непродовольчих товарів народно
го споживання оборонними галу
зями в 1990 році збільшиться
майже на 35 процентів і станови
тиме близько 40 мільярдів карбо
ванців.
Надзвичайно важливим завдан
ням проекту плану на 1990 рік є
зміцнення і розвиток матеріаль
ної бази
соціально-культурної
сфери. Головною проблемою тут
залишається житлове будівництво.
В цілому за чотири роки дванад
цятої п’ятирічки досягається хо
рошого зростання житлового бу
дівництва. На 1990 рік намічено
збудувати 144 мільйони квадрат
них метрів житла.
Проект Державного
бюджету
СРСР на 1990 рік сформовано за
доходами в 428,2 мільярда кар
бованців, що на 54,2 мільярда кар
бованців перевищує затверджену
суму на нинішній рік. Видатки ви
значено в 488,2 мільярда карбо
ванців, або менше, ніж було за
тверджено на цей рік на 6,6 міль-

Прес-центр
повідомляє
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
РАЙОН. Колгосп
імені
Котовського одним
з
перших у районі впорав
ся з сівбою озимих куль
тур. Вагомий внесок у
цей успіх зробили мо
лоді хлібороби. Зокре
ма, комсомольці трак
торист Микола
Солоп,
сівачі Тетяна Харченко,
Ірина Мажара та Воло
димир Мазур при зав
данні 32 гектара кожно
го дня засівали по 45—
50 гектарів.
НОВОУКРДЇНСЬ КИЙ
РАЙОН. Весь світловий
день працює збиральна
техніка
на
буряковій
плантації першої трак
торної бригади колгоспу
Імені Чапаєва. Разом з
досвідченими механіза
торами на збиранні та
перевезенні цукрової си
ровини старанно трудя
ться і молоді виробнич
ники. Постійно переви
конують норми виробіт
ку тракторист Микола
Іващенко
і помічник
комбайнеоз Юрій Лапа.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
ЗО вересня 1989 р.

ВЯТО міста! 235 років це
вам-таки щось... Навряд
чи хто жалнував, віддавши
вільний час рідному мн.ту,
побувавши протягом мину
лих суботи і неділі в різних
нуточнах обласного центру
та на Хуторі Надія. Шнвал
позитивних емоцій зривали
виступи оркестру курсантів
військово - диригентського
факультету при Московській
держнонсерваторії. Епіцент

С

У день
свого
церти до 235-річчя Кірово самоцвіти».
града відбулися минулої не «повноліття», на дев’ятнадця
ділі і на стадіоні СК «Зірка». тому своєму витку стало во
У них брали участь артисти, но Республіканським.
І знову, як у попередні ро
гості кіровоградців — А. Ве
сні, Я. Арлозоров, О. Воро ки, зустрічав Хутір Надія до
шило та інші. На жаль, їх рогих гостей з різних куточбачили тільки третина три нів нашої країни та з-за кор
бун та глядачі з віддалених дону. Відрадно, що сама про
нутків, котрі мали
польові цедура відкриття не була за
чи морські біноклі. Відкри формалізованою, виступаю
тої машини, яна б об’їхала чі тут говорили, як правило,
За
поле
і
показала
гостей без папірця, від душі.
бравши небагато часу, цере
монія початку свята залиши
лась багатьом у пам’ятну
щирими словами Н. Ю. Тобілеаича — внука
велиного
драматурга,
М. А. Тарковзблизька, не було. Не було і ської —- однієї з роду ТарЄвгена Петросяна,
хоча 8 ковських, кровно пов’язано
афішах значився. Деяні гля го з Тобілевичами,
сестри
дачі розважалися тим,
що відомого в світі кінорежисе
ловили моменти, коли вико ра А. А. Тарковського; у сло
навець опустить
мікрофон
Київського
униз, а голос його в цей час вах проректора
долинатиме аж до Сонолів- інституту театрального мис
тецтва
імені
І.
К.
Карпенкаських хуторів...
Добре дали себе розгледі Карого Л. К. Білецької та ін
ти тільни юні танцюристи з ших щоразу відлунювали й
Кіровограда (з майже
всіх ті проблеми, які постали ни
ансамблів міста), а найціка ні перед українським теат
на
віше «слухався» звукоіміта- ром, усім українським
тор Ю. Григор’єв, коли зо ціональним мистецтвом.
«Сцена — мій кумир...» —
бражав транзисторний прий
ці слова старійшини театру
мач.
Телевізор
і
магнітофон корифеїв багато чого озна
укупі дали б, мабуть, повні чали в подальшому перебігу
ше уявлення і про названих нинішнього свята. Всі гості
його
артистів, і про групи «Зод хутора зібрались на
чі» та «Червоний світанок». околиці біля сцени під від
критим небом, де й почало
Вісімнадцять ронів проми ся велике сценічне дійство.
нуло від часу, коли народи
Наш кор.
лося обласне свято театраль
ного мистецтва
«Вересневі
Фото І. ГАНИЧА.

«Я БАЧИВ ТАМ БАГАЦЬКО ДИВ...»
ром .духовної наснаги став і
«Книжновий світ», де спо
чатку було проведено діалог
«Покупець —продавець» про
Кіровоградщину, а згодом —
демонстрацію моделей одягу
і зачісон. Вдячні відгуки за
воювала в ці дні
виставка
«Архітектори — місту» в Бу
динку архітектора...
Сквер
Ленінського комсомолу згур
тував любителів виставною
старовинних і саморобних ав
томобілів «Ретро». А що ка
зати про враження від нонкурсу «Міс Кіровограда», фо
товиставки, виступів худож
ніх колективів. А дитяче свя
то у парку
Імені
50-річчя
Жовтня! А огляд-ноннурс ро
біт аматорів кіно чи військо
во-спортивне свято!..
ц:

Ці

Ц.

«Публіці пам’ятаються не
тільки виступи артистів, а й
такі епізоди, як наприклад,
падіння люстри в залі». Кон-

* * *

ярда карбованців. Про це повідомив у доповіді на сесії міністр
фінансів СРСР В. С. Павлов. З’яви
лася можливість, сказав він, запланувати скорочення бюджетно
го дефіциту вдвічі порівняно
затвердженим на 1989 рік, щ0
має принципове економічне і со
ціально-політичне значення.
Передбачається, що Закони про
Державний план і бюджет буде
прийнято не пізніше як наприкін
ці жовтня, що дасть змогу завер.
шити формування планів підпри
ємств, об єднань, галузей і рес
публік на початок наступного року,
26 вересня на спільному засі
данні Ради Союзу і Ради Націо
нальностей з доповіддю про про
ект Закону про внесення змін і
доповнень у Закон СРСР «Про
кооперацію в СРСР» виступив за
ступник Голови Ради Міністрів
СРСР Л. І. Абалкін.
З 27 вересня до кінця тижня
роботу сесії перенесено в Комі
тети Верховної Ради СРСР і комі
сії палат, куди передано проекти
Державного плану економічного
і соціального розвитку та бюдже
ту країни на 1990 рік.
А напередодні на спільному за
сіданні Ради Союзу і Ради Націо
нальностей відбулося обговорен
ня проекту Закону про внесення
змін і доповнень до Закону «Іїра
кооперацію в СРСР», У бурхливій
дискусії з одного з найгострішиж
питань, що хвилюють наше су
спільство, депутати висловили чимало
конкретних
пропозицій,
спрямованих на подолання нега
тивних явищ у кооперативній сфе
рі.
Верховна Рада СРСР більшістю
голосів схвалила в першому пи
танні основні положення запро
понованого Урядом проекту За
кону і доручила комітетам і комі
сіям доопрацювати його.
(ЇАРС).

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ УРСР
Стаття 46

В обкомі комсомолу відбулася нарада на рівні бюро з участю
перших і других секретарів міськкомів І райкомів ЛКСМУ. Було
обговорено проекти Законів «Про зміни й доповнення Конституції
{Основного Закону) Української РСР», «Про вибори народних деЬутатів Української РСР», «Про мови в Українській РСР».

І

«Громадянам
Української
РСР,
трудовим колективам, громадським
організаціям гарантується можливість
вільного і всебічного обговорення
політичних, ділових і особистих якос
тей кандидатів в депутати, а також
право агітації «за» і «проти» кандида
тів на зборах, в пресі, по телебачен

ВИРІШЕНО:
І. Внести в ЦК ЛКСМ України, обласну Раду народних депутатів
ганІ пропозиції щодо проекту Закону «ПРО ЗМІНИ И ДОПОВНЕННЯ
ЮНСТИТУЦІЇ (ОСНОВНОГО ЗАКОНУ) УКРАЇНСЬКОЇ РСР»:

ПОЧАТКОВИЙ ТЕКСТ ПРОЕКТУ

ню і радіо».

ПРОПОЗИЦІЇ

Стаття 60

«З’їзд народних депутатів Україн
ської РСР вибирає Верховну
Раду
Української РСР і Голову Верховної
Ради’ Української РСР, Місцеві Ради
народних депутатів вибирають голів
Рад».

«В республіці проводять
ся прямі вибори членів Вер
ховної Ради, Голови
Вер
ховної Ради
Української
РСР і голів місцевих Рад».

Стаття 61
«...Кандидати, які не отримали не
обхідної кількості голосів, і не обра
ні народними депутатами на повтор
них виборах, не балотуються».

’• ‘ ’

поло

Обмежити строк дії цієї
статті тільки найближчими
п’яти роками.

Стаття 35
«...Топоніми можуть передаватися
також мовою більшості населення
тієї чи іншої місцевості».

Замінити слово «переда
ватися» на «дублюватися».

II. Внести в Президію Верховної Ради Української РСР пропози
цію про проведення загальнореспубліканського референдуму з най
важливіших положень проектів Законів.

Дати визначення статусу
«Громадянин
Української
РСР».

III. Вважати, що альтернативний проект Занону Української РСР
«Про вибори органів народовладдя Унраїнсьної РСР» містить багато
конструктивних пропозицій, нотрі поеинні бути врахованими при
підготовці І прийнятті остаточного варіанту Закону Української РСР
«Про вибори народних депутатів Унраїнсьної РСР».

Стаття 89

«Витрати, зв’язані з підготовкою і
проведенням виборів народних де
путатів, проводяться за рахунок бюд
жетних коштів республіки».

Додати: «а також трудо
вих колективів (на основі
рішення РТК), громадських
організацій, внесків від ви
борців».

НЕЮВІАЕИНАII
ТРИБУНА

Стаття 97
«...До виключного відання
з’їзду
народних депутатів Української РСР
належить:
8) обрання Верховної Ради Україн
ської РСР;
9) обрання Голови Верховної Ради
Української РСР.

оиключити
даної статті.

пункти

8,

9

НЕ СМІТЬ КОМАНДУВАТЬ!’

Стаття 100
«...Верховна Рада Української РСР
вбирається таємним голосуванням із
числа народних депутатів Української
РСР з’їздом народних депутатів Ук
раїнської РСР».

«Депутати Верховної Ра
ди Української РСР виби
раються по територіальних
округах».

Стаття 102
«Верховна Рада, Української РСР:
8) дає тлумачення законів Україн
ської РСР».

Виключити
ження.

дане

поло

Стаття 107
«Голова Верховної Ради Україн
ської РСР вибирається з’їздом
на
родних депутатів,..»

Голова Верховної
Ради
Української РСР вибираєть
ся прямим голосуванням по
Всеукраїнському
виборчо
му округу.

Щодо проекту Закону Української Радянської Соціалістичної
Республіки «Про вибори народних депутатів Унраїнсьної РСР».

Стаття 14
«До відповідальності притягуються
також особи, які закликали чи агіту
вали за бойкот виборів».

Виключитиження.

дане

поло

Стаття 38
«Висування кандидата в депутати
Проводиться:
1) на зборах (конференціях), тру
дових колективів,
які нараховують
не менше 300 чоловік;
2) на зборах виборців за місцем
проживання, які створюються відпо
відними Радами народних депутатів
чи їх президіями спільно з окружни
ми виборчими комісіями. Збори пра
вомірні, якщо на них були присутні
ми не менше 300 виборців».

1) на зборах
трудових
колективів;
2) на зборах за
місцем
проживання,
які скликаю
ться відповідними Радами
народних депутатів чи
їх
виконкомами, а також іні
ціативними групами грома
дян, Збори правомірні, як
що на них були присутніми
не менше 100 виборців.

Стаття 45
«Програма кандидата в депутати
не повинна суперечити Конституції
СРСР, Конституції Української РСР.
У випадку порушення цієї вимоги ок
ружна виборча комісія може розгля
нути питання про відміну свого рі
шення щодо реєстрації кандидата в
депутати».

і

дане

Вважати, що даний проект найбільш оптимальний і всебічно
вважений, 1 при деяких його уточненнях буде Законом працюючим.

Стаття 85
«Вибори народних депутатів
від
виборчих округів є загальними: пра
во вибирати мають громадяни
Ук
раїнської РСР...».

Виключити
ження.

КОМСО
МОЛЬСЬКА
ПЛАНТРКА

Щодо проекту Закону Української РСР
«Про мови в Українсьній РСР».

Стаття 8Н
«З метою забезпечення представ
ництва громадських організацій.., од
на четверта частина народних депу
татів обирається від громадських ор
ганізацій».

Повністю виключити дану
статтю.

Повторне голосування..,

Стаття 80

,м ,

«Виборцям
гарантується
гласність, свобода
слова,
право друкуватися,
право
на демонстрації і мітинги».

Виключити
ження.

дане

поло

і ■

Стаття 55

«Вибраним вважається кандидат в
народні депутати УРСР, який отри
мав на виборах більше половини го
лосів виборців, що взяли участь в
голосуванні».

Доповнити: «Якщо по ок
ругу балотувалося
більше
2 кандидатів в народні де
путати, то вибраним
вва
жається кандидат, який от
римав найбільшу кількість
голосів виборців, що брали
уччасть у голосуванні.

ми самостійності і сьогоднішнім
Тиждень тому я зважився на
орендним колективом. Чи не то
експеримент. Навмання вибрав
му й результатами, які б пере
вернули наше уявлення про
у телефонному довіднику три
можливості землі і людини-госсільради, подзвонив туди. І...
подаря на ній, ми похвалитися
попросив наділ землі. Так, так,
не можемо.
отієї, що за першим декретом
А тепер назвіть мені адресу
Радянської влади, належить се
кіровоградського
селяниналянам.
одноосібника, істиного
фер
— Скільки? — запитав пер
мера, яких вже сотні сьогодні
ший голова.
є в Прибалтиці. Не силкуйтеся
— Гектарів тридцять, — від
повів йому якомога впевнені
навіть це зробити. Подібних
ше. — Можна й ставок...
прикладів, коли б селянин пра
Голова
гмикнув і в трубці
цював на землі сам по собі,
почулися-короткі гудки.
Уявляю, як переповідатиме
вільно
розпоряджався
кін
він знайомим ту оказію!..
цевим продуктом своєї ДІЯЛЬ
Дзвінок другий. Мій співроз
мовник виявився куди терпляНОСТІ, просто не існує. В кра
чішим. Запитав, де
працюю,
щому разі це — оренда землі
уточнив про сім’ю.
і засобів виробництва у кол
_ Зверніться до голови кол
госпу, — порадив. — На окре
госпу, який відповідно, і роз
мий наділ, звичайно, він не зго
поряджається згодом продук
диться, але в орендний колек
цією на власний розсуд. Завдя
тив порекомендує...
Третя розмова теж заверши
ки цьому, а також за рахунок
лася безрезультатно.
закупівлі лишків продукції з
_ Давайте дочекаємося
се
особистих (не плутайте з одно
сії, Занонів про оренду і земле
користування, — остудив МІН
осібними) господарств колгосп
запал голова сільради. — Тоді ч ників деякі господарства і три
й вирішимо, як далі жити...
маються на плаву.
Цей експеримент дозволяє, на
То чому б не дати наділ зем
мій погляд, глибше збагнути
лі на довгострокове користу
проблеми, перед якими стоїть
вання тому, хто виявить бажан
наше село. Вони, ці проблеми,
виникли вже сьогодні, В ХОДІ,
ня на ній хазяйнувати? Перед
бачаю відповідь деяких перівяк це не парадоксально, мас
ників-аграрників: бажаючих не
штабних позитивних перетво
рень. І поставили перед вибо
має. Ні, вони €.
Свого часу «Молодий кому
ром: яким формам господарю
нар» оголошував конкурс орен
вання віддати пріорітет?
дарів. Листів прийшло сотні. І
Колгоспам? «Ні, за півстоліт
майже всі наші кореспонденти
тя'вони так і но нагодували
прагнули до повної самостій
країну, показали свою повну
ності. Щоб як колись:
хутір,
неспроможність. Врахуйте, від
земля, ставок,
всіляка
жив
вернули людей від землі, це
ність. І — ніякого
диктату«
тих, хто на ній народився і ви
Спробували задовольнити
ці
ріс...».
вимоги, вели навіть перегово
«Але ж є Шліфер і Кам’янече, є колгосп імені Леніна, що
ри з керівниками господарств.
під Знам’янкою... Мільйонери,
Безрезультатно. Єдине,
чого
їхні
результати — найкраща
домоглися для кількох
новоагітація за колентивні методи
господарювання!..». Погодьтеся,
створених колективів, — це
подібних аргументів «за» І «про
внутрігосподарської оренди.
ти» можна привести достатньо.
Хто
вирішує
у
кожному
І в ході цієї диснусії навряд чи
випадну,
якій
формі госпо
вдасться визначити переможців
дарювання віддати
перевагу?
і переможених. Чи не тому й на
Все ті ж керівники, котрим ой
березневому Пленумі ЦК нашої
як не хочеться розлучатися з
партії було однозначно прого
портфелями. А над ними
—
лошено, а на З’їзді народних
депутатів
підтверджено
кон
РАНО, а над РАПО... Але ж пра
цепцію
про
рівноправність
во вибору —' ям жити і працю
вати — має належати самим се
трьох основних форм господа
рювання на селі — колективної,
лянам. Право на рівні Занону,
внутрігосподарської оренди та
який, віриться, буде прийнято
вже скоро.
одноосібних селянських господарств.
У пресі нещодавно з’явилося
- Колгоспи залишаються моповідомлення — на селі створе
нополістами на землю, продовно ООН. Що це?
Виявляється,
жують диктувати соціальну по
«Організація отвергнутих (від
літику на селі. Щоправда, одні . торгнутих) начальників». Себто,
це роблять під старою вивіс
колишніх керівників агропрому,
кою, інші — змінили її, ставши
котрі залишилися без нерівних
асоціацією кооперативів чи про
постів і нині створили процві
сто перевівши основні підроз
таючий
кооператив.
Хочеться
діли
на
внутрігосподарську
вірити, що ООН (і не одна) бу
оренду. Покладемо руку на сер
дуть
і в нашій області. А селяни
це і зізнаємося: невелика різни
тим часом д самі
вирішувати
ця між колишнім відділком і ни
муть: яким чином
годувати
нішнім кооперативом, що має
країну
—
у
складі
колгоспу,
над собою цілу низку керівни
орендного
колективу
чи
само
ків — диктаторів різного рангу,
стійно?
між вчорашньою тракторною
бригадою з першими елементаМикола ЧЕРНЕНКО.

ПРЕМ’ЄРА

РУБРИКИ

Незабаром наша
відзначить
газета
півстолітній
свій
ювілей. Ну чим, ска
жіть, не привід вда
тися до ейфоричних
спогадів, помріяти
про світлий завтраш
ній день. Мабуть, у
не такі вже й дале
кі, але пам’ятні ча
си, названі застійни
ми чи доквітневими,
ми так би й вчинили.
Та чи варто? Чи вар
то пишатися успіха
ми, яких, зізнаємо
ся, було не так вже й
багато і гордитися
перемогами,
котрі
здобувалися надто
дорогою, як для ци
вілізованої нації, ці
ною?
Отож пропонуємо
говорити
сьогодні
про те, що болить,
що заважає втілен
ню в життя ідей,
проголошених пар
тією і підтриманих'
народом. До розмо
ви запрошуємо всіх,
кому небайдужа до
ля перебудови і ко
му, звісно, є що ска*
зати. ПЛЮРАЛІЗМ
ГАРАНТУЄМО!
РЕДКОЛЕГІЯ-

< •
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У ВІЧНОМУ БОРГУ
Відкритий лист групи воїнів-інтернаціонапістів смт Віяьшанк д
виконкомів сільських Рад породних депутатів, райвиконкомів, відд
мадськості.
Ми, ооїни-інтернаціоналісти, як
І асі люди схвалюємо рішення Ра
дянського уряду про виведення
контингенту неших військ з Рес
публіки .Афганістан. Солдати Ра
дянської Армії залишили терито
рію Афганістану півроку тому,
ало сліди афганської війни ще
довго будуть непокоїти людські
серця, 8 першу чергу, материн
ські, чи« горе непоправне, а
втрати безповоротні.
Останнє, що бачили очі загиб
лих, — вершини гір та пекуче
афганське сонце. А ще вони ві
рили, що гинуть за справедливе
діло інтернаціональної допомоги.
Батьківщина в особі багатьох жінок-матерів благословляла юна
ків не посоромити честі радян-

с^іапьнсм.о

вання нездорової
гР°^нтерського солдата. Вони не посоро
думви Відносно всіх °'И;0’Г немили...
нвфоналістів? і^ х-бв не
Це лише тепер зависло
над
тактовні,
а може • ер ((МИлосвсіма, а особливо над матерями,
ггг.₽В-*
які втратили своїх синів, риторично
чи то запитання, чи то стверджен
ЛИХ воїнів і чути слова. «Я зало
ня, що подій в Республіці Афга
го сине туди на посилаа”]с~и кТ0
ністан можна було уникнути. Як
Ми зоїни-інтернащоналіс.и хто
би у декого із представників лі
пережив і бачив нестерпна пекло
тературної інтелігенції не було
війни, закликаємо до
такої вади, як відсутність елемен
у ставленні ДО матері» з • д
тарного такту, то це питання про
які трудилися і ростили дітей 4 ві
звучало б тільки в офіційних ко
рою у світле майбутнє, а д
лах і на нього було б дано офі
Гм у 80-ті віддати розквітлу юнь
ційну відповідь. А для чого ж пе
синів Батьківщині — віддати нарекладати вину на радянського
солдата, та ще й у віршованому ' завжди. Ми перед їхнім материн
римуванні (журнал
«Огонек»), „ ським горем у вічному боргу, на
ше ставлення до цих людей
Р'
для чого ятрити душу материн
вень нашої цивілізованості.
ську і давати привід для форму»

організацій, господарств
забезпечення, всієї гра.'
Дуже хочеться, щоб цей ли_
привернув увагу всієї громадські
ті до простого_ людського милої
сердя, реальної допомоги, 4 ч„
став поштовхом до хвипі гирі,
ного вшанування материнсько*»
горя.
Василь КЛИМ8НКО, Микол»
БУРДУК, Іван БУРДУК, Олед.

.

І

сандр САРДАНОВ, Оленсаидр
КАУЛІН, Аиатойій ' *
НЕГА ЛЮК, Юрій ДАВИ
ДОВ.

Автори відкритого листа, оча,
видно, мали на увазі виступ на.
родного депутата СРСР Євгенія
Євтушенка в 15-ому ічеранваоми
номері «Огонька»:

Яг

Поле
Миколи
Отрошка
Він буа вірний військовій
ррисязі до кінця, бо таким
Його виховали. Микола От
рошко загинув при вико
нанні бойового завдання □
Афганістані.
Народився хлопець 2Ь лип
ня 1963 року а с. Різному.
(Навчався ® місцевій восьми
річці № 7, був допитливим
учнем, з дитинства тягнувся
до механізації. Лід час літ
ніх канікул працював у кол
госпі імені Калініна.
На уроках мужності від
ветеранів Великої Вітчизня
ної чуа розповіді про ге
роїчні подвиги наших зем
ляків •— комсомольців Нувіми, Чорноморця, Нолісмиченна. Його дідусь по батьку
на повернувся до рідної до
мівки, загинув на війні. Із
роками а душі хлопця сфор
мувалося почуття обов’язку
перед Вітчизною. Це не гуч
ні слова, бо Минола ціною
свого життя підтвердив це.
Першим із класу заяву
до вступу з комсомол по
дав голова
піонерського
загону Отрошко. Він стаз
комсомольцем, а по закін
ченні 8-го класу пішої до
Бобринецького СПїУ, буз
зразковим учнем. Одержав
ши диплом
механізатора
широкого профілю, працю
вав у колгоспі імені Калі
ніна. 12 листопада 1981 ро
ку провели Колю до лав
Радянської Армії,
Виконуючи
військовий
обов’язок в Демократичній
Республіці Афганістан, Ми
кола буа сумлінним солда
том, чуйним товаришем І
просто — доброю
люди
ною.
Залишались
лічені
дні до кінця служби, та во
рожа куля обірвала його
життя. Це сталося 22 верес
ня 1983 року.
За особисту мужність і ге
роїзм при виконанні бойово
го завдання рядовий Микола
Петрович Отрошко нагород
жений орденом Чеовоної
Зірни.
На його честь названа по
ло, на якому він працював
механізатором. Там встанов
лений меморіальний пам’ят
ник, посаджено квіти... Його
не забувають вчителі і учні
Рівнянської
восьмирічної
шнолн № 7. Тут е куточок
Миколи Отрошна. Тепер І про
нього розповідають на уро
ках мужності.
Т. М1ЩЕНКО,
бібліотекар
колгоспу
Імені Калініна.
Ноаоукраїнський район,

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
ЗО вересня 1989 р.

ПИСЬМО

Злочинцями не народжуються, ними стають. Статисти
ка свідчить, що 60 процентів особливо небезпечних ре
цидивістів розпочали свою «карну кар’єру» в юному ві
ці. Несподівано ми виявили, що існують школи не лише
З математичним ухилом, але й спецшнолн для важних
підлітків.
На знімну: нікому ні до кого немає діла..
Фото ю. РЕДЯКІНА.
Фотохроніка ТАРС.

Брось, плечистый,
рочистый афганец,
кулаком над ученым трясти.
На войне одинокой изранясь,
он хотел твои ноги спасти»
В оправдании крови — опасность»
Что тебе неразумно велит
оправдать посылавших вас на смерть,
а спасавших от смерти — винить!
Разве этот оратор неважный,
для кого-то, к несчастью, смешной,
меньше был, чем афганцы,
отважный,
но з сраженья с афганской
войной!
Разве он тебя бросил куда-то,
чтобы на раскаленном плато
ты, советский простой гладиатор,
погибал — неизвестно за что!
Неоплатна любая кровинка.
Неутешно страна приняла
в сундуках из холодного цинка
еще теплые ваши тела.
Культ войны порожден
бескультурьем.
Разве больше войны виноват

«АФГАНЦУ»
тот, что вытащил стольких —
тюрем,
из-под «стингеров» —
СТОЛЬКИХ СОПДЭН
Стаду вечно быть хочеться киниоя,
и опять поднимается вой
над наивной чуть-чуть,
но великой
едуваячиковой головой.
Не хочу, чтоб, ржавея от горя,
караваном солдатской судьбы
к нам из Триполи или Анголы
плыли цинковые гробы.
У войны есть особое свойство -и
на крови фронтовое родство.
Но неужто важнее — геройство,
и не важно — во имя чего?
Эх, афганец, обманутый малый,
не тряси кулаком, припади
к этой вдавленной, а не впалой,
зск> эпоху вместившей груди.
Эх, афганец, неужто, неужто
даже во фронтовой полосе
знать — за что умираем
не нужно!
Ио тогда — кто такие мы

ЗАСУДЖЕНИЙ ДО РОЗСТРІЛУ
Ходоровський Осип Ісайоаич, 1885 року на
родження, член Комуністичної партії з 1903 ро
ку, до арешту — начальник лікувально-санітар
ного управління Кремля. 7 травня 1938 року
Воєнною колегією верховного суду СРСР за
належність до антирадянської терористичної
диверсійно-шкідницької організації, шкідницьку, терористичну і шпигунську діяльність був
засуджений до розстрілу.
Встановлено, що Ходороаський О. І. до кри
мінальної відповідальності притягнутий необ
грунтовано. Згідно рішення Головної воєнної
прокуратури постановою Воєнної нолегії Вер
ховного суду СРСР зід 11 квітня 1956 року ви
рок відносно Ходороаського скасовано і справу
припинено через відсутність у його діях складу
злочину...

с. 826), де вказується, що О. 1, Ходоровський
був заарештований у січні 1906 року і відбу
вав заслання у Вологодській губернії. Але
звідти він здійснює втечу, поліція знаходите
його у Миколаєві, і знову висилає. Та через
деякий час Ходоровський на волі. У циркулярі
Департаменту поліції Міністерства Внутрішніх
справ у списку осіб, які розшукуються як
державні злочинці, значиться (під номером
630 від 17 січня 1907 року) і Осип Ісайович
Ходоровський, єлисаветградський міщанин, ві
ком двадцяти років (на той час його рідня пе
реїхала до нашого міста).
Повідомлення із Прокуратури
Ходоровський веде революційну пропаган
СРСР від 20 лютого 1989 ро
ку за № 13/157-89 за підписом
ду серед московських пролетарів, у районі
помічника Генерального Про
Лефортово. Документ, який ми одержали в
курора СРСР радника юстиції
Центральному державному архіві Жовтневої
Л. Ф. Космарської.
Хто ж такий Ходоровський, яке відношення резолюції СРСР, повідомляє про зміст доне
він має до нашого краю? Якщо телеграфним сення Московського охоронного відділення
рядком, то — соратник Леніна, зів революцій від 6 серпня 1908 року про арешт Ходоровну діяльність у Миколаєві, Єлисаветграді, ського-Фарисенка у спразі розповсюдження
Москві... Уродженець Півдня Росії — Мико революційних листівок. Мірою покарання для
лаєва, Осип Ходоровський ще з шкільних ро нього було вибрано вислання з Москви у
ків прилучився до революційного руху: почав Єлисаветград, під особливий нагляд поліції.
товаришувати з молодими робітниками, які Тут революціонер-більшозик продовжує пар
відвідували соціал-демократичний гурток. Во тійну роботу серед робітників заводів Ельни познайомили юнака з творами Леніна, ворті, Бухгарда, Шклозського. Але через рік
Маркса та Енгельса, революційною періодич знову у Москві. З архівного документа ми
ною пресою, зокрема, з газетою «Искра», яка дізнаємося, що Ходоровський за належність
розповсюджувалася в місті. Так зростала його до Московської групи РСДРП був заарештозз.
класова свідомість, чому сприяли й самі об ний строком на три місяці.
ставини — пожвавлення революційного руху
На той час Ходороаський — вже професійний
у зв'язку з підготовкою до Другого з’їзду революціонер, добре підготовлений теоретично
знайомиться з В. І. Леніним. З 1912 року він
РСДРП на початку нового віку.
як журналіст у легальному більшовикКоли одеські більшовики, організували за працює
кому журналі «Просвещение», який був засно
допомогою місцевих соціал-демократів під ваним з ініціативи Леніна. В ньому, пО рещ
пільну друкарню, молодий революціонер буа відділом белетристики завідував М. Горький
іЛп„
.пР°пагандУ марксизму-ленїйізму
серед них. Тут, по вулиці 6-й Слобідській, у pJVol
(з 1911 до 1914 року було надруковано двадцять
будинку за номером 64, друкували листівки, вісім статей Володимира Ілліча), вів боротьбу
брошури революційного змісту для кишинів з ліквідаторами, троцьністами, буржуазними
націоналістами, які стримували розвиток ооао
ського, миколаївського та єлисааетградського люційного руху, Ходоровський підтримував тіг
комітетів РСДРП (дивись книгу «Барометр по ний зв’язок з вождем партії більшовиків
партійних товаришів І з допомогою редакиі?
казу« бурю», «Маяк», 1980 рік).
У 1905 році Ходороаського заарештовують журналу.
У жовтневі дні сімнадцятого року наш з^м
при переправленні забороненої літератури і за
суджують строком на вісім місяців. Коли ви- ляк відзначається ян антивний учасник збоай
ного
повстання Сущевсьно-Мар’янського naMonJ
на.~волю, Фе 3 більшою енергією почав
революційну діяльність. З листопада 1905 року Москви. Після перемоги Великого Жовтня Хп
МмилпЛ'і8” більшовицького комітету у місті доровський стає першим голоаою Ради пОбїт
РСДРГЦб? ' а ПОТІМ ~ секретар
Комітету ничих, селянських та солдатських депутатів v
цьому районі. Потім його направляють у на/
більшовик М. М. Голь, у книжці «Від- момаг праці. Точиться громадянська війна
Південному фронті, «у жовтні
Лйа Х»?>₽* («МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ », 1983
рік,, згадує, що після поразки Грудневого зброй ЦК РКП(б) прийняв ряд заходів. ЩО3 закріпити
ного повстання у Москві реакція повела наступ нерівний склад фронту та армій досвідченими
на робітничим нлас і на півдні Росії: «Багатьох партійними працівниками. Для організації п/
££??4,внїї< 8 Миколаївського партійного комі літичної роботи і керівництва військами Л
тету та Ради робітничих депутатів — Лихачева, Південний фронт були направлені Г. Д Базил/
Ходоровсьного, Ровнера (Аним), Лубенцоеа та аич. П. В Дашкевич, к. В. Мехонойин В 7
Інших - кинули до тюрми».
4
Межлаун, О. І. Онулод. О. 1. Ходоровський і' f
Цей фант стверджується і у Великій Радян Якір та інші» - стверджується у книжці \ Изо
(ТОМ пв₽ший, М, 1930
ській Енциклопедії, видання 1935 року (т^ 59, |“ТстоЬра303)?а ° С

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Осип Ходороаський буз начальником полігвідділу і членом Реззоєнради Південного
фронту (1918—1919 рр,). У Фондах 8Ц8К збе₽
рігається телеграма Леніну,
яку надіслав Хо‘ ‘
дорозський у зв’язку з нестачею паперу для
випуску фронтової газети. Партія розглядала
політичну роботу в частинах Червоної Армії
як важливий засіб досягнення перемоги над
ворогом.
Хоча ще не була закінчена громадянська вій
на, зелася підготовка до утворення СРСР. У
1919 році 3. і, Ленін як голова Раднаркому
рекомендує Ходоровсьного на посаду голови
Казанського губаиконкому. Саме в цей період
Ходоровський видає друком такі брошури як
«Другий Комінтерн», «Що таке Татарська Ра
дянська республіка», виступає на сторінках га
зети «Знамя резолюции». Старі більшовики/
своїх спогадах зазначають, що Ходоровський
мав хист публіциста, його мова була простой
водночас образна.
В особистій бібліотеці Володимира Іляім^
9 його кзартирі-музеї є і невеличкі книжки
нашсмо земляка, занесені до каталогу за но
мером 609: «Ходоровский И. И.. В. И. Ленин,
великий вождь пролетарской резолюции». Ка\[°сизд®т- 192° г.», вона мктш. 6.0«»поотп кдя ^мун.стичної партії, ілюстровгна
книжиц *" Лен,на та Маркса. По суті, «я
пеоеямпА ’Акрила майбутню Ленініану, буле
■
д на у Тулі, Москві, Краснодар: та
стаа^їїі°П“ОЛІ’ Тв1< Найник діяч Ходоровський
Друг?! И ПЄРШИМ біографом 9. і Леніна.
Памятям Зд НОмвР°м 4542: «Ходоровский И. И.
литотцоп к£^мУНисту на фронте». Козлов, Полнтотдел Южного фронта, 1918 г.». У складі

Участь
к.азан1А,9 Ходоровський приймав
РОЦІ ТутРмав ‘ АЭЭ ЯТОГО
РКГ|(б) У 1920
утворення аит устр‘ч и3 В‘ Ь Леніним ВІДКОСКО
Пізніше були лп°кНО1 Татарської республіка
ського про піо»У • ‘ковані спогади Ходора
питань (аР книжи^ пТЬ Леніна з національних
Ильиче Лени«/ “Воспоминания о Владимира®
стр. 375—379* 511)°М
издание
г''
®’да/?ьн’ пос^м4 й*Дма8 у свій час ₽1зні відП>
сторінках Повного ^Г° ,м я МОЖна зустріти на
а також прочитати *ИАання творів В. І. Леніну.
«їх Знав Ілл ім>% РОЗПОВІДЬ про нього у ННИНКороткі біогоаХ^ Г (М ” 1967 Р- Стор. Іі-бЗЬ
Сггаі^амсчая ^ойнЛв‘ЯОздост‘ є 3 енцинлог.едп
СССР»,
ина и военная интераенцня в
вул^на^“а "Ро Реаб|літацію О. І. Ходоровсьного
УДОм його дружині у 1956 ромі-
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Я тих фотографів, що несподі
вано знімають на вулиці і роблять
тим самим невеличкий, але при
ємний сюрприз, раніше теж неду
же любив. Я звертав на них увагу,
А вони на мене — ні. Воно, здає
ться, нічого страшного, але коли
зупиняють свій вибір на всіх ба
жаючих і не дуже, а тебе вперто
ігнорують, тут є над чим замисли
тись. Але ж кому хочеться над цим
замислюватися?..
Я їх вже здалеку бачу. Ось один
із них зазняв парочну, що йшла
переді мною, і з галантною посміш
кою видає якийсь папірець. На
ступна черга — моя. Роблю вигляд,
що нічого не помічаю (адже зні
мок мас вийти несподіваним), на
віть відвертаю голову набік. Але
не дуже, щоб, крім правого вуха,
на фотокартці вийшло і щось
із
обличчя. Іду собі, дивлюся
вбік,
коли натикаюся правим вухом на
чоловіка з розряду тих дужих і
кремезних молодців, про габари
ти яких один мій знайомий гово
рить просто і лаконічно — «ши
фоньєр». Під час нашого коротко
го змістовного обміну думками ме
ні найменше всього хотілося, щоб
фотомайстер надумав нас знімати.
Але навіть розмова з «шифоньє
ром» не привернула уваги фотогра
фа. Та я настирний!
Повернувся
дворами на квартал назад і знову
пішов йому назустріч. Тепер уже з
лівого боку. Він сфотографував то
го, що йшов попереду мене, і того,
Що позаду, мене ж не помітив.

Пішов на принцип? Я теж такий.
Змінив свою зовнішність: купив
кооперативну кепку і кооператив
ний значок, із відвертим написом

«Ось купив собі значок». Карбова
нець, між іншим коштує. Хай, думаю, відзначить, що я їхнього
брата-коопервтора теж поважаю,
і, якщо мене помітить у натовпі,
пручатись не буду.
Знову не помітив.
Саме час думати про те, ■ що
винні не фотографи, а моя зовнішність,’яка не кіно-, і не фото,-і
навіть взагалі негенічна. Але ж
кому хочеться над цим замислю
ватись?..

Інша справа — симпатичні дів
чата. Вони, як я зрозумів, «поза
конкурсом». Тому одна з читачок
нашої газети і не здивувалася, но
ли їх з подругою так само раптово
удостоїв своєї уваги фотомайстер
біля магазину «Дитячий світ» у Кі
ровограді. А після цього вручив
завітний
папірець.
Документ
тобто.
А що таке документ? Одне з уні
кальних винаходів людства. Спо
чатку люди навчилися обманювати
один одного, а потім, щоб обдурю
вати не всіх підряд, а хоча б через
одного, винайшли документ. Тепер
можна довго і пристрасно говорити
про свою чесність, але без рятівно
го папірця ваш монолог буде схо
жий на розмову продавщиці і по
купця без яскравих і витончених
фразеологізмів типу: «Ви так часто
мене посилаєте, що вже б і зважи
ли мені на дорогу ковбаси». Тобто,
непереконливим буде ваш монолог.

Фотомайстер, що
«клацнув»
дівчат, навпаки, майже нічого не
говорив. За нього все сказав до
кумент, який він видав. Читаємо з
самого початку: «Гарантійний та
лон № 7 (виправлено на 8) без-

Через «не можу»
Робочий день заступника голови райеложивспілки з організації торгівлі Ніни Яківни Героги починається з телефонних переговорів.
— Вйручте. будь ласка, автомашиною! — бла
гає вона когось із керівників господарств, під
приємств чи організацій.
— Не можу! — хльоскає по нервах відмова.
— А через «не можу»? — не втрачає надії. —
Хоча б нь кілька годин — тоєар з бази одер
жати!
— Та зрозумійте ж, що не можу! Самі «гори
мо» через нестачу транспорту!
— Я-то розумію! І сама, буаа, так кажу про
пральний порошок чи мило. А от чи зрозуміють
нас споживачі?..
— Гаразд! — по якійсь паузі зітхає перівник. — Подзвоніть завтра чи післязавтра, мо
же щось «викроїмо».

’ V'

І «викроюють». Бо своїм транспортом райепоживспілка не обійдеться ніяк. Не вистачає
щонайменше п'яти спецмашин, не кажучи вже
про те, що й наявні у більшості своїй зноше
ні, часто виходять з ладу.
Ось який парадокс: бази забиті товарами,
які по тижню й більше залежуються, а в ма
газинах їх бракує. Навіть печений хліб інколи
доставляється з запізненням, бо спецмашини
доводиться ремонтувати і в дорозі.
Проблема транспорту вимагає термінового
вирішення. Адже на території району 139 під
приємств торгівлі, 31 — громадського харчу
вання, 18 заготпунктів, дві хлібопекарні, ков
басний цех, рибокоптильня, яйцебаза, овочева
перевалка, цех безалкогольних напоїв, підсоб
не господарство, забійний пуннт, склади шкіря
ної та Еторинної сировини.
— Зрозуміло. Що тридцяти дев’яти автома
шин різних марок і призначення, що є за спис
ком, явно не вистачає, — продовжує Н. Я. Герега. — Поповнити ж автопарк новими не мо
жемо. Со не одержуємо рознарядки. Не в змозі
виконувати наші заявки
і автопідприємство
13542. яке виділяє всь.ого близько половини по
трібної кількості автомобілів.

Тому більш-менш нормально постачаються
магазини там, де надають практичну допомогу
самі господарства,- Як, наприклад,
колгосп
імені Леніна (голова В. М. Гуртовий), колгосп
«Дружба» (голова Г. X. Перепеля«), який за
кріпив за Диківським торговим підприємством
2 вантажні автомашини, колгосп «Україна» (го
лова О. Д. ААихайлов).
Любо зайти в ці магазини, з полиць яких не
зникають товари, що є на складах. € що ви
брати і для дому, і для господарства навіть зе
умови дефіциту на певну групу товарів. Спо
живачів тут культурно обслуговують.
Зовсім інша картина, скажімо, в магазинах
Іванкоєсцької сільради. Пусткою віє від них,
бо товари надходять з великими перебоями і
в недостатній кількості. Виникають черги, ненепорозуміння, нервують і продавці, і покупці.
І навіть нікому поскаржитись, бо й на посаді
директора торгового підприємства вже понад
рік нікого не/лає.,.

Про «їутки І буми
Чого тільки не наслухаєшся поміж людьми!
Трапляються й провокації. Поширюють їх, зви
чайно, не прихильники перебудови, а ті, кому,
пн і раніше, вигідно здіймати бурю у склянці
ВОДИ.
Чого варте, наприклад, твердження про те
що, мовляв, доперебудуеалися вже до того, що
ніде нічого купити не можна, бо крамниці геть
порожні? Звідни ж у такому разі беруться міль
йонні питорги як у місті, так і в селі? Товаро
обіг. наприклад, за перше півріччя склав
по
району ІЗ мільйонів 126 тисяч нарбованців, що
на півтора мільйона з лишком більше, ніж за
відповідний торішній період.
Інша справа, що ще не повністю задоволь
няються зростаючі потреби. Але ж чи можна за
такий поротний строк розв’язати складні проб
леми довгих роніЕ застою? У тому числі у сфе
рі виробництва і розподілу товарів, торгівлі ни-

ФЕЙЛЕТОН

сім-вісім...
квитаиційного обслуговування (за
договірною системою)». Що це
за договірна система така, коли
клієнт не встигає навіть і слова
сказати, важко сказати. Але з ін
шого боку це, можливо, найпо
тужніший удар по бюрократії:
уявляєте, тепер договори можна
укладати посеред вулиці, в гамір
ному натовпі і без всякого офі
ціозу...
Читаємо далі: великими літера
ми — «Кооператив «Жилищник».
Ще один удар по бюрократу — на
віть якщо і забажає обкласти ко
оператив податком, а піди
його
знайди (ні міста, ні області, ні рес
публіки не вназано). І хто знає, мо
же це міжнародний синдикат: зво
дять хмарочоси на островах Фіджі,
а до Кіровограда приїхали трохи
валюти підробити?
Хоча, погодьтесь, клієнтів
всетаки це мало цікавить. Тим біль
ше. що в усьому іншому фотомай
стер і справді був кристально чес
ний: взяв за майбутній знімок
2 карбованці — так і написав про
це в гарантійному талоні № 7 (ви
правленому на № 8), сталося це
23 травня — мужньо
зізнався:
«Дата прийому замовлення — 23
травня». Звичайно, клієнтам би за
мислитись: а чи є плівка у фото
апараті? Але ж кому хочеться над
цим замислюватись?

Не відкрию великого секрету,
якщо повідомлю, що дівчата, вка
завши фотографу свою адресу,
чекають знімків по цей день. Вір
ніше, вже не чекають, якщо при
несли документ до редакції, по
яснивши попутно, що за кілька
хвилин «фотомейстри» «уклали

ми, де трапляються штучні труднощі, які галь
мують перебудову.

Живий приклад — мильний і порошковий
буми. Напевне, десь угорі упустили сприятли
ву мить для їх попередження, і наслідки ви
явилися непередбаченими. Механізатор, шах
тар, доярка залишилися, хоч і на короткий час,
без мила та інших миючих засобів, які потім
довелося видавати по талонах.
Втім, про глобальні причини цих «дефіцитів»
ми начиталися в центральній пресі. До всього
свій «вклад» у дефіцит названих товарів по
всякденного попиту внесли... хапуги та спеку
лянти. По карбованцю за шматок мила з-під
поли і півторе — за пачку порошку вимагаливони по закутках ринку і базарчиків, наживаю
чись за рахунок чесних трудівників.
— Так само могли щезнути з полиць магази
нів і сіль та сірники, — говорить голова. Але
ми попередили цей бум, який у нашому районі,
та й в області, засох, як нажуть. на корені. Зо
крема, як тільки почали «хапати» по
наших
магазинах сіль і сірники, ми одразу ж букваль
но завалили ними прилавки. Відпуснали без
будь-якого обмеження Навпаки, ще й на здачу
пропонували замість копійок. «Беріть, ними ж
склади забиті!» — припрошували продавці.
А тут ще дуже вчасно з’явилася в обласній
пресі інформація про наявність кількарічних
запасів і сірників, і солі. Бона допомогла нада
ти роз’яснювальній роботі
серед
населення
більшої конкретності та доказовості.

І поступово фальшива тривога вляглася. Не
обійшлося, звичайно, і без пронирливих ха
пуг, що мріяли «погріти руки» на створюваних
труднощах, і невір, які прагнули запастися сір
никами і сіллю на десятки років. Одна бабця
з нашого району, наприклад, (імені на цей
раз називати не будемо) клунками носила сір
ники додо/лу, щоб потім частину їх повернути
назад. Аж... на 27,5 кербованця(?!).
— Що, бабулю! Збиралися солити сірнички
на зиму?.. — потішалися односельці, вводячи
її в фарбу.
Дещо пізніше дочекалися «явки з поеинною» і любителів солі...

Чи можлива конкуренція?
— Ні! —т категорично заперечують праців
ники прилавку. — Чим же конкурувати, коли
товарів не вистачає, завозяться вони з пере
боями, асортимент досить обмежений, та й
якість бажає бути кращою. А тут ще й дефі
цити на додачу. Від нас же нічого не зале
жить!
— Як-то не залежить? — дивувався Володи
мир Олександрович іванкін, голова райспоживспілни. — Що, може будемо чекати, пони хтось
готовеньке на блюдечку подаватиме? Хіба ж
конкуренція лише матеріальну сферу охоплює?..
— Від того товарів не побільшає..
— Згодом побільшає. А поки що й наявною
Кількістю можна розпорядитися.
— Як-то?
— Уявімо собі, що в одному з наших мага
зинів раптом припинилися розтрати, торгівля
з «чорного ходу» чи з-під прилавна, обважу;
ванни, обраховування споживачів, зверхність і
хамське поводження з ними! Та до такого ма
газину розпочнеться справжнє паломництво —
відбою не буде від бажаючих користуватися
його послугами. А чому? Та тому, що всі без
винятку товари, у тому числі й високоякісні та
дефіцитні, потраплятимуть за прямим призна
ченням — у руки трудящих, а не кудись «ліво
руч». А ян відразу зміняться на краще взаємо
відносини! Відпадуть непорозуміння,
образи,
скарги — і продавці, і покупці стануть справді
взаємно ввічливими, доброзичливими. А мага
зин — кониурентноздатним.

Схоже на казку? Так, схоже. Але ж коли вду
матися — нічого казкового тут немає. Вже
сьогодні кожен магазин, ларьок, їдальня ма
ють /ложлиеості і повинні працювати саме так.
Так що від нас залежить, залежить...
Чи є в нас хоч один такий колектив? Ще не
має, але буде. Вже наближаються до високо
го рівня свідомості колективи відділу трикота-

договір» ще з кількома перехо
жими (тому власне і завітали до
нас — застерегти майбутніх мож
ливих «клієнтів»). Не знаю, як з
іншими, є з цими дівчатами фотомайстер повівся знову-таки чес
но: чорним на білому написав у
талоні — «дата видачі замовлен
ня — 33-є». Ну, хіба що не вка
зав місяця. Хоча, як ви самі зро
зуміли (і дівчата через певний
час — теж) це вже не має зна
чення.
Все достовірне у цьому гаран
тійному талоні з номером чи то
сім, чи то вісім, онрім одного —
його самого. Бо цей документ, ви
конаний далеко не друкарським
способом, при бажанні міг би виго
товити мешканець будь-якого
з
островів Фіджі,
не кажучи
вже
про Устинівну чи Новгородку, Що
правда, там, за океанами, цю опе
рацію проводити все-таки ризико
вано — хтозна, які у них там по
рядки. Можливо, за невиправдане
довір’я — фотоапарат на шию і в
онеан, тим більше, що до
нього
рукою подати — за
найближчим
рогом. У Кіровограді з океаном по
ки «напряжонка». Тому псевдофотографам І дихається вільніше. По
ни якийсь черговий клієнт не ви
явить обізнаність з Карним кодек
сом, де за шахрайство передбачено
переміщення На кільна років у міс
ця, єдина радість від яких — по
рівняна близькість до
островів
Фіджі.
А якщо цей клієнт ще й вияви
ться зовсім без почуття гумору І
поклич® дільничного міліціонера...
Але ж йому хочеться про це замис
люватись?

М. МЕДВІДЬ.

жу Дмитрівського універмагу, Суботцівського
продмагу, їдальні цукрозаводу, магазину села
Васино, парка села Долина, молочнотоварної
ферми колгоспу «Родина», промтоварного від
ділу Мекариського магазину та інші.
Звичайно, назвати всі передові колективи і
передовиків торгівлі на сторінках газети не
можливо. їх досить багато. Але, порівнюючи з
загальною кількістю, — ще надто мало. Понад
сто колективів і окремих працівників торгівлі
ще не можуть похвалитися високою культу
рою своєї роботи, повною відсутністю пору
шень чи зловживань.
Більше того, знайшлися й такі, що серед бі
лого дня залізли в кишеню держави, допус
тивши розтрати. Це — Кучеренко Л. В, з Івенкевецького магазину господарчих товарів, По
ліщук М. І. з Зеленогайського магазину това
рів повсякденного попиту, Руденко Т. С. — з
яйцебази райкоопзаготпрому, які допустили
нестачу матеріальних цінностей на великі суми,
і предстануть перед судом.
Майже восьмисотенному колективу праців
ників торгівлі при всіх успіхах є над чим за
мислитись...

Господарі!
Комуніст В. О. іванкін потрапив на посаду
голови Знам'янської райспоживспілки за кон
курсом, Довідався про нього з оголошення.,
вміщеного в обласній газеті, коли перебував у
Миргородському санаторії. Вирішив спробува
ти щастя.
Воно не підвело закоханого у свою справу
спеціаліста з вищою освітою і тридцятип’ятирічним стажем керівної роботи,^ Перемігшій
двох конкурентів, він здав у Башкирії таку ж
посаду і взявся до роботи на новому місці.
Роблячи вибір,
Володимир
Олександрович
знав на що йшов. Тут не трималися керівни
ки — за останні п'ять років змінилося
п’ять
голів. Про згуртованість, дисципліну, успішне
виконання планових завдань можна було лише
мріяти.
! все ж. не сподівався
зіткнутися з такою
апатією, збайдужілістю в колективі.
Марними
лишалися зусилля керівників середньої ланки
змінити становище на краще. Безсилими були і
партійна, профспілкова, комсомольська органі
зації. які не мали впливу на колектив.
«Що робити? З чаго починати?» — роїлися
думки.
Звичайно ж з кадрів. У ножному, навіть найнеорганізованішому нолеитиві є люди
здібні,
активні, здатні
захоплюватися і перемагати.
Тим більше, у такому великому, де працюють
40 комуністів і 137 комсомольців.
Почав шукати спільнинів-одмодумців. Порів
няно швидко знайшов — і немало таких! Ті зру
шили справу з місця, надали практичну допо
могу новому керівникові, допомагаючи
йому
утвердитися. За короткий строк — всього де
в’ять місяців, колектив, лідером якого є кому
ніст Іванкін, став невпізнанним. Скільки зроб
лено в організації праці, будівництві, поліпшен
ні торгового обслуговування населення!

Але сьогодні завдання стоять ще більші
масштабніші. І стрижневі серед них — наполег
лива боротьба за відродження господарників
г*:: _п_г
на кожному робочому місці, в кожному,.г КС«
лективі, впровадження нових
економічних
форм діяльності.
— Шлях до цього пролягає через сільські
споживчі товариства, замість штучно насадже
них у селах торгових підприємств, які перетво
рюють людину на своєрідний додаток до
справи, — говорить В. О. Іванкін. — Таких то
вариств є поки що всього три —в Суботцях
Богданівні і Дмитрівні. В недалекому майбут-’
ньому плануємо відродити їх повсюдно. Умо
ви для цього сприятливі: вже маємо 26 868 пайщиків, з яких 20 848 повнопайщиків...
В. ОСТРОЕЇРХО6А.

м. Знам’янка.

СЕРВІС

ПІОНЕРСЬКІ
ДРУЖИНИ
І ЗАГОНИ’
Піонерні
Дорослі друзі
піонерської
організації!
Прийнято рішення пре
будівництво памятник®
юним піокерам-героям в
селі Підлісне Олеисандрівського району.
Під час Великої Віт
чизняної війни піонери
села Підлісне Федя Шепель, Ваня Коноваленко,
Ваня Юрченко і Яша Матвієнко постійно переда
вали командуванню пар
тизанського затону імені
К. €. Ворошилова відомості про війська про
*
тивника,
повідомляли
прізвища зрадників, при
носили до лісу зброю,
боєприпаси і продукти.
Копи у жовтні 1943 року
в Підлісне прибули Ка
рателі, піонери своєчас
но попередили парти
зан про облаву, що го
тувалась, Гітлерівці схо
пили і стратили
г-оник
зв’язківців.
Хлопчики, що стали
героями, назавжди
за
лишаться у вдячній люд
ській пам’яті.
Ми звертаємося до
вас, піонери і комсо
мольці, дорослі друзі
піонерської організації,
до всіх, кому дорога па
м’ять тих, хто ціною сво
го життя завоював сьо
годнішній мир. Пропо
нуємо провести трудову
операцію «Червоний гал
стук», а виручені гроші,
перерахувати на будів
ництво пам’ятника юним
піонерам-героям є селі
Підлісне
Олександрій
ського району. Гроші пе
рераховувати на рахунок
70002 Олекскандрівсьиого РК ЛКСМУ. Просимо
робити помітку «На па
м’ятник піонерам-гереям».
Кіровоградське об
ласна рада піоне
рів.

«молодий
КОМУНАР»

30 вересня 1989 р.

ОЛОДИЙ чолоаік — при
ятелеві: «А
я розлучив
ся, ти
хіба
не
знав?
Жінка пода
ла.
Через
Наташку.
І
що воно їй
заважа л о?
Гроші заробляю, не п’ю, не б’ю.
А в Нагашки квартира окрема, ну
та і я мужчина. Як в Одесу їздив
до одної два роки, то і не висту
пала, бо не знала й не чула. Ну, а
тепер щоб я ще женився? Та хай
мене заріжуть. І так добре. Хоча
за мене й зараз знаєш скільки
пішло б? Ну, Наташчина подру
га — це так, як Наташка у відряд
женні, то 'можна на годину роз
слабитися. На роботі’є одна —
за мужиками аж пищить. То я й
пішов їй назустріч. Ти знаєш, таке
мале та незавидне, а я після неї
пішов до матері ночувати, бо все
одно б із жінкою того дня діла не
було»...

здійснила потужний ризок уперед,
і це стосується не тільки
пред
ставниць
другої
найдревнішої
професії...

Ранні та небажані
вагітності,
аборти, розбиті серця, розламані
сім’ї, венеричні
хвороби — ми,
погодьтеся, звикнися з цими су
путниками пристрасті до
зміни
подушок. Як звикнися з поваль
ним пияцтвом — а воно вірний
друг нерозбірливих
постільних
походеньок. Один з авторів, по
долавши зрозумілий для
пере
важної більшості візитерів дискомфортний настрій, відвідав кі
ровоградський шкірвендиспансер.
Суть розмови з головним лікарем
цього закладу О. І. Павелком зве
лася до спроби назвати причини
звертань сюди чоловіків і жінок
та попередження цього.
Олек
сандр Іванович тверезо оцінив
можливі позитивні наслідки ста
тей, подібних цій, щонайбільша

РОМІСКУЇТЕТ — це
навіть не полігамія.
Вона, якась безневинніша, чи що. Може,
тому, що
звичніша
для вуха і зразу зга
дуєш про гареми та сералі. Між
іншим, популярний журнал «Лю
дина і світ» щиросердно зізнався
своїм читачам: наступного
року
у них буде рідкісна нагода
по
знайомитися із найдревнішим ін
дійським трактатом «Камасутра».
Хто чув про ці «Глави про кохан
ня» (дослівний переклад
назви
із санскриту), той гідно
оцінить
планований крок журналістів. Од
нак ми вже сьогодні маємо мож
ливість навести окремі моменти,
котрі прямо стосуються теми роз
мови, Перекладач трактату від
верто захоплюється тим,
що з
точним науковим аналізом
мис
тецтва кохати, психології взаємин
статей, життя куртизанок та сек
суальної техніки автор «Камасутрм»» поєднав вражаючий суспільно-

документу іронічно і діалектично,
не помічати в ньому місць
про
таке. Цінність не лише літератур
на, а й прикладна трактату суттєво
зростає за рахунок доповнень і
коментарів («апендиксів»)
пере
кладача й упорядника, з яких він
граціозно й дотепно
порівнює
описувані автором
«Камасутри»
речі із творами римських поетів
(особливо Овідія) та сучасних йо
му теологів, юристів і лікарів. Зро
зуміло й інше: сприймати «Камасугру» лиш як підручник сексу
означало б вульгаризувати й спро
щувати задум автора... Зрештою,
відсутність тотожності соціальних
обставин тоді й тепер практично
виключає сліпе наслідування. Цей
трактат варто було б мати кож
ному бажаючому, і не в журналь
ному варіанті, а томиком. Видав
ництва «Молодь», скажімо...

Оскільки 'багатожонство й офі
ційне, і потаємне для наших країв
і часів нетипове, то здаля ніби не
дуже й страшно. Хорезм, як за
раз кажуть. І наче більше чолові
ків стосується. Нині ж і прекрас
на стать залишила ар’єргардні по
зиції у сексуальному плюралізмі і

чок мужиків». ! той у кращому ра
зі лікує його одного. А дружина?
Якби ж знаття, що через щедрість
натури чоловіка саме тепер. їй
треба оглянутись по-жіночому...

ИХІД? Ці слова вже
самі по собі
мають
стати важливими: ам
булаторні карти від
відувачів шкірвендиспансеру до реєстра

Останнє — зовсім не смішно.
Нам відома кримінальна справа,
коли хлопець здійснив страшний

злочин не просто через те, що
запідозрив наречену у зраді. Йо
го найбільше вразив спосіб, яким

вона нібито це зробила. На дум
ку хлопця, то був крайній ступінь
розпусти... А якби йому задовго
до того хтось пояснив, що ТО лиш
один із способів близькості, пР®"
сто «нетрадиційний» — трагедії ,
може, і не сталося.
ц$ __ лише чергова ілюстрація
до тази про слабку ефективність

для ЗО відсотків населення. Реш
та ж серед тих, хто потрапляє до
диспансеру чи, точніше, кого сю
ди доставляють, — групи підви
щеного ризику. «Бомжі», непра
цюючі, алкоголіки, колишні «зеки»
тощо. їм, хоч це й звучить похму
ро, за існуючої системи
профі
лактики спалахів венеричних за
хворювань уже мало що допомо
же. Воно й зрозуміло: терапія
для них зазвичай
упирається з
мур нерозуміння і невігластва з
сексуальних сферах, на відверту
брутальність. «Учора така пацієнт
ка була... — не стримується О. Ь
Павелко. — Досить скоро я зро
зумів: тут безрезультатно». Ефект
практично мало помітний, бо відо
мо: хворий насамперед має хотіти
видужати. «Аби не СНІДІ»
по
дібне бадьорствування демонструє
браваду пацієнтів диспансеру з та
кими «пустощами», як гонорея і
сифіліс. Практики помітили
різ
кий спад і таких захворювань з
появою публікацій про синдром
набутого імунодефіциту. Але ско
ро диспропорція вирівнялася і на
сьогодні рівновага знову нестій
ка. Більше чи менше
помітна
ефективність іноді без
вагомих
на те підстав роздмухується до
того, що вчорашні пацієнти гордо
вертаються в обжиті місця із за
певненнями «Я знову — о кей,
хлопчики!». На жаль, у цих словах
нічого, крім реклами. (Відомо, що
рецидиви — бич усякої хвороби.
Тим паче з розряду названих).

Утримайтеся, коли можете, від
слова, яким вам захотілося назва
ти все розказане. Ми запропонує
мо вам науковий термін, якщо
дозволите. Тільки обережно, на
зламайте язик. Краще по складах:
проміскуїтет. Означає те саме —
безладне статеве життя. Коли за
довольнити еротичний потяг —
все одно що склянку води випити
(була колись така теорія) або «два
нулі» відвідати.

побутовий документ своєї епохи.
Хоча вчені не дійшли згоди у при
пущеннях, коли написаний трак
тат, але це зже точно була ера
заможності і- розквіту міст, полі
ровані мури яких відбивали
гу
ляючих гарних жінок... Тож нарів
ні із глазами про різновиди ті
лесних зз’язків, шлюбів, пестощі
тощо є й такі, чия філософія й нин( багато з чому суперечить мо
ралі й нормам європейської куль
тури. Скажімо — «Королівський
гарем», «Посередництво у кохан
ні», «Катехізис куртизанок», «Сто
сунки з чужими дружинами». Ос
танній з перелічених розділів по
чинається так: «Можна спокусити
чиюсь дружину, якщо існує небез
пека померти від кохання до неї.
Посилення такої любові має де
сять ступенів»... (Серед них —- нав язлнаі мріяння, безсоння, схуд
нення і, врешті, смерть). Навряд
чи є резон ставитися до цього
унікального, за оцінками фахівців,

ти типу «а грішити на було со
ромно?» не проходять — те було
не на людях. Ось тому замість ву
лиці Комарова невдаха-домжуан
часто простує на вулицю Пацаєва,
Володарського чи де там ще з
нього є «один спец од всіх боля

з повіями вміщує, або бідкається,
що сексуальну культуру з нас ні
кому підвищувати.

3

стояли за словами «чесна дівчи
на» (тобто незаймана) і «чесний
хлопець» (тобто такий, котрий

.клаД«0ь
Навіть не знаємо, де
"е?Тупи->_
Хіба якийсь
<’я<Ивратив
Л.лтив наробить...
^^
-■

к'

швидше запропонує дівчині руКу
й серце, аніж диван). Однак і тут
на думку деяких, ще не все вд</

з
1

сконалено. Ми поцікавилися став
ленням двох МОЛОДИХ ЧОЛОВІКІВ
до проституції.

ТО,

а-гого збереження не здоа життя, і не лише сво-

я

3

И

и

КлИ

д,Твй та внуків медики за6ути розбірливими в ін•

зв’язках. «Перш ніж за„ ковдру, попросіть парт,ЭТИ
ї показати
довідку, що він не
г~“
^дефіцитний» — з такою по-

Обидва замахали рукамиї «Со
бі б таких жінок не хотіли.
узаконити
проституцію треба».
Перший обгрунтував такі «Я не
одружений,
постійну і надійну
подругу серед корисливих і пиха

можна не спішити, пам япро стан здоров’я нашої

н?г « Та й з етичного боку
е гаразд. Тому залишає-

тих сучасних жінок знайти в*"<ко
а природа свого вимагає.
му я повинен собі відмов.^и?
Був би такий будинок... ІДУ Куди
слід, знаю, що не треба витрача
тися мі на квіти, ні на кіно (не гро
шей шкода — зусиль і часу, а дя
ка яка за це?). . Не боїшся, що
підхопиш болячку — їх же тім

м»ДиЦИ^

лікарі перевірятимуть!.
Другий«Тоді б і порядним дівчатам було
легше. А то буває так: зустріча

дл*

ються двоє, а мета в них різна:
вона хоче заміж, а він, вибачте
переспати. Прямо про це бовкне
лише дурень, і лише так»
дурепа одразу вляжеться з
А більш-менш обачливий
почне
улещувати, щось обіцяти, в кохан
ні признаватися. Брехати, словом.
А навіщо? Хай би для фізіології

був спеціальний будинок, а слові
про високі почуття говорилися
лише тоді, коли ті почуття справ
ді є»...

Що ж, будинки-будинкам
наш погляд, небезпечна за - .Яс
ністю гумореска а одній із при

3 огляду на існуючу
нас це реалізувати ду-

ч3 ’

найбільш безпечний і над;йспосіб — моногамія. До неї ;

(

'
Л|Т

А‘**яо>
__
через мільйон
П іОйі) Iі Іі Зі
еа
волК>ц.
аесь мільйон літ із

Ї7

чи меншою інтенсивнісчомусь не дотримувалося,

ніколи на платило за це поанездатністю організму боро-

мС Я
■

3 найпростішими
хвороба.— зв якою нічого, крім моги-

Мабуть, у редакціях усіх газет
переводяться такі листи: «Зу-

'
і

сТ0Ічаіч^?л, такі слова говорив так
^впеаня« у вірності, а тепер пі-

| изо» Д° іншої, а зі мною навіть
И® вітається.., Порадьте, що роби-

Ми, звичайно, радимо, що
лложемо. І водночас бачимо: цим
Кдіаиагкам ще б на початку при.дмаитися до свого обіцяльника та

хрм приблизно визначити, на які
ячиню*х
здатен.

нету)... А про так
звані ніч
ні
профілакторії
скажемо. За
їх створення висловлюються

Е ТАК ДАВНО пресу
обійшла класифікація
донжуанів, яку
роз
робив американський
І письменник П. Трехтенберг. Придивіться
до ваших
ідо
ваши друзів — чи немає схоічійост/Л

ровоградські спеціалісти з венди
спансеру. Вхід туди — вільний,

?ОМАНТИК. Для нього кохан
ая — містичний процес, високо»

консультації й лікування — ано
німні. Чим не спокуса після отієї,
попередньої? І підхід
задумано

•МОЦІЙНИЙ
злет,
екзотичний, з
елементами трансу. Процес при

балтійських газет про відкриття у
Вільнюсі першого в Союз’ РСР

«Будинку зустрічей» була ба
гатьма сприйнята за чисту мо

демократичний. «Ви — наш клієнт,

якому чоловік і жінка постійно
»иакодятден у стані духовного на*

А тому до 70 процентів (цифра
з певних причин не зовсім точна)
застосовуються
заходи.
Місто
має бути саноааним від його шпа

:
•—Привіт, дівчатка! Можяа від вашої запальнички?.. А ви п
: тут оце давно нудьгуєте?
ї
>
— Чого ви, хлопці, мнетеся? Вам наша запальничка по- ; •
Іі трібна чи ?..
І
►
(Не з газет.)
►

З

ківі Звучить, погодьмось, не геть
демократично,
але який
вихід?
Медико-міліцейські рейди...
Ро
ків кілька тому їхня ефективність
була більшою. Ентузіазм спав че
рез, як це часто буває, неув’язочки — брак необхідної кількості
спеціалістів у таких рейдах та й
відповідного місця для
буйних.
(Окремі з «пацієнтів» доз'ясовують стосунки й у відділеннях дис
пансеру. А це переважно закін
чується бешкетами з висаджени
ми віконними
рамами й потро
щеними меблями).
Що ж до нормального загалу,
який і сам приходить... У диспан
сері сказали, що це немасове яви
ще. Чому і добре, і погано —4
зрозуміло. Не в змозі вигород
жувати факти зради і «цяцьки» а
нагороду, ми, однак, не приймає
мо й пуританської позиції. Про
одинаків — окрема мова. А коли
«залетів» сім’янин? Невже єдине,
що залишається — накласти
на
себе руки? Відомо, що жінкам від
носно просто подолати в
собі
страх і сором не лише перед чо
ловіком, а й перед лікарем, від
відавши кабінет гінеколога в по
ліклініці. А чоловікам? Тут медики
об єднуються, щоб зберегти сім’ю.
Вона — окремо (вважай — ано
німно), він — окремо. От у дру
гому випадку йому-іаки складні
ше. Ніби й «з ким не трапляєть
ся...», але скільки того диспансе
ру? То кум побачить, то свеї, то
сусід. І пішло-поїхал з. Аргумен

тури не надходять. Контроль і
облік іде виключно через спеціа
лізовані
кабінети.
Анонімність?
На жаль, для Кіровограда
сьо
годні це скоріше бажане, аніж
дійсне. Хоча спеціалісти а один
голос — «за». Протягом року та

кі приймальні вже діють у Сімфе
рополі і Ялті. Незабаром має бу
ти проаналізований їхній досвід.
Однак
відомо,
що це — крок
уперед. Але
гальмують
добру
справу традиційні^) проблеми з
фінансуванням
таких кабінетів—
приймальних і
комплектуванням

роз'яснень, хоча прогрес є. Лек
ції у школах читають за принци
пом
«лектор і слухач — одна
стать», і це відчутно розкомплексовує аудиторію. Питання школя
рів, як нам сказали, іноді шоку
ють, але й закликають до повної
щирості (як не вагітніти і чи вагіт

ніють, спілкуючись так і отак; як не
заразитись, технологія
стосунків
тощо). Піднімати ці
питання
на
сміх чи здавати, що для школярів
секс — терра інкогніта, вже не
солідно. Лікарі розраховують і на
класних керівників — з ними діти

кадрами. Слабке місце і переве
дення їх на госпрозрахунок: які б
гроші за візит і лікування не бра

тут часто щиріші, ніж із батьками,
скажімо. Дають фахові консульта^
ції на лекціях і в робітничих гур

ли, це відштовхне частину насе
лення. Ті пункти швидкого реагу
вання відкрито у Криму з огляду

тожитках. Інша справа — відповід
ної літератури для масового чи
тача все ще бракує. Бракує таких
лекцій-консультацій і по лінії
'
товариства «Знання». Г
3 рекламних
щитів лекторію на площу
імені
Кірова роками дивляться одні й
ті ж назви бесід одних і тих
• д же
авторів. Патологія
стосунків
стосунків
--один їх пласт, головне
— __• к-;.культу-_
ра взаємин. А про це дохідливої
серйозно мав би розповідати психосексолог або сексолог. Сьогод
ні ми ще раз висловимо поди8 3
приводу відсутності таких спеціа
лістів з області. Чого тут диву5а
тися і самопальним передрукам
з імпортних
підручників
сексу
сумнівного авторства й рівня.
У

на тривожну ситуацію із венерич
ним «букетом», але мова йде про
відкриття подібного і в обласно
му центрі.
Повальна терпимість до прий
нятого в печерах епохи мамонтів
стилю взаємин між чоловіками та
жінками легально вкорінилася й

розкущилася з нас і в розквіті
анекдотів із початком:
«Повер
тається мужик із відрядження...»,
відикіз зі сплетеними в косички
тілами, у брелоках та гаманцях із
парафіновими бюстами;
а знай
діть сучасний фільм без «роздягалки», а пошарудіть
газетами:
кожна через номер або інтерв'ю

Усмішку викликають у багатьох
звичні для старших поняття. ща

і тільки. Ви поважаєте себе й ото
чуючих і, скажімо, про всяк випа
док, прийшли до нас перевіри<
тись? Будь ласка». У КіровОЯ^
спроби зробити це були, ап®
ніяк ре знаходиться приміщень-«

ІНЬ зловісної абре
віатури СНІД покри
ла всі п ять населе
них континентів ЗвМ’
лі
і примусила 3,А
смакування сексуал»“
них надріз,,
малюнків
розмов
перейти і до речей більш про33"
їчних. Наприклад, до порад
ристуаатися
презервативами:

Але це почуття в «ром^нтика» швидко мина«, І знову
питання: «Коли ж я зустріУ ^^Г^уру зможу полюбити!».
п ^абяовннк. Сущий Кінг Конг,

У<», не стільки коханець, скільовмани4н«-колекціОМЄр.
Пд.
ГО ЧУТТЄВ|ЕТЬ ЗВОДИТЬСЯ до чеопоп«а вгзпочк‘”- « біографії. Вони
Вї<змноІО'ОТЬ СвО,° колекцію
«є*

сЛю жеЧЛСНИК

Не

"*₽*«*»«

аРтаУ» а падає з нею в по’
«и*

сао£Р'««о розслаблено
МГНЄТР£СНО' не знас ні 8МС®'
і глибоких переживань.

стояли за словами «чесна дівчи
на» (тобто незаймана) і «чесний
хлопець» (тобто такий, котрий
шви дше запропонує дія чині руку
Й серце, аніж диван). Однак
— і
і ---тут,
на думку деяких,
не все в до
сконалеио. Ми поцікавилися став»
ленням двох молодих
чоловіків
до проституції.
Обидва замахали рукаммі «Со
бі б таких жінок не хотіли. * '”'4
узаконити
проституцію
треба».
Перший обгрунтував такі «Я не
одружений, постійну і
надійну
подругу серед корисливих і пиха
тих сучасних жінок знайти в.-'кко,
а природа свого вимагає. Тс
**му я повинен собі відмовляй?
Був би такий будинок... Іду куди
слід, знаю, що не треба витрача
тися ні на квіти, ні на кіно (не гро
гро-
шей шкода — зусиль і часу, а дя
ка яка за це?). . Не боїшся,
що
підхопиш болячку — їх же там
лікарі перевірятимуть!.
лікар:
Другий:
«Тоді б і порядним дівчатам було
легше
А то буває так: зустріча
ються двоє, а мета з них різна:
«она хоче заміж, а він, вибачте,
переспати. Прямо про це бовкне
лише дурень, і лише таке глаїд
дурепа одразу вляжеться з нч М.
А більш-менш обачливий
почне
улещувати, щось обіцяти, в коханні признаватися. Брехати, словом.
А навіщо? Хай би для фізіології
був спеціальний будинок, а слова
про високі
почуття
говорилися
лише тоді, коли ті почуття справ
ді <»...

^но, але з огляду на існуючу
Юність У нас це реалізувати ду' склмно- Навіть не знаємо, де
,лнв первкУпити- Хіба якийсь
,0Л»Рвтив «аробить...

З метода збереження не здо3 життя, і не лише сво, з й дітей та внуків медики за,.лкв»оТЬ бу™ розбірливими в ін<мНик зв'язках.ч «Перш ніж за^«оаАРУт попросіть парт
ій показати довідку, що він не
^нодефіцитний» — з такою по-

идою можна не спішити, пам’я'^чи про стан здоров’я нашої
|£ИЦИН*нТа И з етичного боку
не ** гаразд. Тому залишає.(>ся найбільш безпечний і надійспосіб — моногамія. До неї
іодстао дійшло через мільйон
/іТ еволюції і весь мільйон літ із
УїЛЬїУОЮ чи меншою інтенсивніс'ю її чомусь не дотримувалося,
.^ніколи на платило за це позуо нездатністю організму боро
вся з найпростішими
хвороба— за якою нічого, крім моги-

КАР ЄРИСТо Шукає саме глибо
кі й тривалі зв'язки з жінками,
котрі їх не тільки кохають, а й
протежують.
Кар’єристи
часто
роблять крок І до міцнішого зв'яз
ку. Однак після одруження вони
стають мовчазними,
ворожими
аж до не такого вже віддаленого
розриву.
ЖОНГЛЕР. Часто підтримує три
валі зв’язки, але абсолютно неста
більний І ніколи не моногамний.
Своєрідний еквілібрист, що під
тримує рівновагу між двома жін
ками, ділить час і ласки. Партнер
ки, як правило, знають про існу
вання конкурентки, і такі випадки
іноді закінчуються плачевно,

КІТ-БЛУКАЧ. Найбільш
поши
рений тип. Хронічно Б&гзливий,
але парадоксально відданий під
владу своєї половини і свого до
му. Він найнепостійніший,
але
його успіх не позначається на сі
мейному стані.

Яи>

Мабуть, у редакціях усіх газет
* перажодяться такі листи: «Зу;гріча/7*,вЛ, такі слова говорив, так
упевняв у вірності, а тепер піуов до іншої, а зі мною навіть
вітається.., Порадьте, що робиМи, звичайно, радимо, що
можемо. І водночас бачимо: цим
дівчаткам ще б на початку при
битися до свого обіцяльника та
ірц приблизно визначити, на які

Що ж. будинки-будинкам1
іа
наш погляд, небезпечна за <. яс
ністю гумореска з одній із при
балтійських газет про відкриття у
РСР
Вільнюсі першого в Союз
бабула
«Будинку зустрічей»
гатьма сприйнята за чисту монічзвані
нету)... А про так
За
ні профілакторії
скажемо,
їх створення висловлюються «гровоградські спеціалісти з венди
спансеру. Вхід туди — вільний,
консультації й лікування —
німні. Чим не спокуса після отієї,
задумана
попередньої? і підхід

демократичний. «Ви — наш клієнт

ІЧИНКу

«;,эдатен-

Е ТАК ДАВНО пресу
обійшла класифікацій
донжуанів, яку розробив американський
І письменник П. Трах
тенберг. Придивіться
ваших друзів — чи немає схойсост'Л

Екч
д
I'
І

РОМАНТИК. Для нього кохан
ні — містичний процес, високо»
емоційний злет, екзотичний, з
іпіментами трансу. Процес, при
якому чоловік І жінка постійно
заходяться у стані духовного ма-

Психологи відзначають, що по
дібні типи формуються найчасті
ше з «маминих синочків», з лю
дей честолюбних, котрі не здатні
досягти успіхів на жодному ін
шому поприщі через відсутність
здібностей або волі. Може, тому
переважна частина «плейбоїі»—
не найбільші красені та розумни
ки. Це ж стосується і жінок, що
переходять із рук з руки, мов
естафетні палички. Чули жарт:
хто живе своїм розумом, а хто—
і своїм прогестероном (статевий
гормон).
«Будь Дон-Жуан глибоким, чи
міг би він любити всіх? Чи не є це
«всіх» незмінне свідчення повер
ховості? Коротше: чи можна лю
бити всіх — трагічно? Адже ДонЖуан — смішний... Чи це трагіч
не всіх, трагедія вселюбствз —
виключна перевага жінок? (Знаю
по собі) — Марина Цветаева.

«Вселюбстю» — не завжди
свідчення порочності, хоча сту
пінь причетності до культури з
інтимних стосунках визначається
як ніде точно. «Промісками» сга-

лід із американського фільму
ге, я знаю, що розстанемося то
«Четверо друзів» глушиз потяг
му, що йому треба їхати додому,
а не тому, що покине. По-третє,
до дівчат відповідними розмова
він погано знає російську мову і
ми, а коли відправлявся в туалет,
не зможе так допікати словами,
товариш послужливо подавав йо
як наші.., І не прийде через три
му відповідний журнал...
роки, коли він уже давно не по
трібен, з’ясовувати стосунки і
Втім, порнографічні видання у
нас заборонені законом, а про
псувати життя...».
онанізм завжди писалося, що він
Можна скільки завгодно гово
шкідливий, і лише недавно тон
рити, що це гидко і принизливо,,
публікацій на цю тему пом’якшив
і це буде правда. Ну, а зносити
пияцтво, плювки, матюки, штур
ся.
хани, типові для сучасних хлоп
Взагалі, якщо-таки ніяк поклас
ців — не приниження? А бути
тися на власний здоровий глузд чи
безплатною економкою і налож
життєвий досвід, можна сягнути
ницею для чоловіка і взамін тіль
по допоміжні засоби інформуван
ки чути: «Що ти за жінка, якщо
ня — якийсь та підійде. Мова, у
м’яса для сім’ї дістати не можеш,
першу чергу, про популярні ви
а так розстовстіла» — не прини
ження? А терпіти спочатку зара
дання серії «Знание». Скажімо,
ди майбутнього заміжжя, а потім
чи
про факультет «Медицина»
заради збереження сім’ї, заради
Попри весь
«Твоё здоровье»,
дітей, невміння чоловіка
бути І
скептицизм певної категорії чиджентльменом? Адже вважаємо,
тачів щодо абетковості друкова
абсолютна більшість наших «ли
них там істин зони все ж несуть
царів» не відає, що найбільше ці
позитивний заряд найперш своєю
нують їх подруги. «Жінки люблять
порізняльнісгю.
тих чоловіків, котрі ними займаю
ться»: Анна Ахматова. Чи не а
*
$
*
цьому умінні секрет успіху мет
ких спокусників-«спортсменів» і
розгадка міцної прихильності жі
нок до чоловіків, які не виділяю
ться нічим, окрім здатності по
стійно (а не поки не набридне)
приділяти жінці увагу в дрібни
дИБІЛЬШЕ прагнемо
цях?
Стають на загрозливий у плані
того, що від нас приховане, сама
СНІДу шлях і люди, котрим «те
варта приваблює злодія: лишеда*
пер уже все одно з ким». Після
краху кохання, розчарування, аби
хто кохає те, що дозволено. Чужа
розрадити журбу і хоч трохи ски
нути напругу як фізіологічну, так
дружина впадає в око не стільки
і психологічну... Люди, що знали
справжню взаємну любов’, ін
через свої привабливі
кшталти,
стинктивно шукають повторення
скільки через заздрісне кохання
тих почуттів. Знахідки, як прави
ло, дуже нечасті, небагато і ра
чоловіка; багато хто тоді вважає,
дості від успіхів-замінників. Ге
рой нової повісті Ю. Полякова
ідо з ній с щось таке... Привабли«Апофегей», котрий у студентські
роки пропустив крізь свою кімна
вою стаз вона не тому, що цнот
ту півгуртожитка дівчат, нарешті,
лива, а через те, що П пильнує
покохав, але обраниця, хоч і відчоловік. Страх

ціниться

ОСОБИСТЕ
ЖИТТЯ

\

КРИМІНАЛЬНА

ХРОНІКА
З 18 по 25 вересня на
території Кіроаоградщини скоєно 90 злочинів.
Органами
внутрішніх
справ
розкрита лише
третя частина. Нерозкритим залишилось вбивство
у Добровеличківському
районі. І ралилося за цей
час 2 згвалтування, оби
два розкриті «по гаря^чих слідах?». З 10 грабе
6. Мали
жів розкрито
,
місце 2 випадки злісних
хуліганств, 2
випадки
вилучення
наркотичних
засобів. За тиждень по
області
трапилося 26
крадіжок
приватного
майна громадян і стіль
ки ж крадіжок держав
ного майна. У першому
розкрито
випадку
злочинів, у другому Ли
ше 4.

понад

красу тіла, а заборонена розкіш

смакує більше. Дуже збуджує вже

Ий

та, що котрась зізнається: боюсь.

іИолоп, кого обурю« невірність
І

дружини (8Ін< у такому разі,

1

знає звичаїв Риму,

1

Рем, сини Марса і Реї Сіль8ІЇ, на- І

І

родилися не без

І

весталки).

не |

де Ромул і J

матері- 1

гріху

А зрештою, чого ти брав дру- |
1

1

жиною красуню і хочеш мати

І

цнотливою!

1

йдуть у парі. Якщо хочеш бути |

І

мудрим, стань до дружини

її І
не і

Риси ці ніколи

по- І

блажливим, розпогодь чоло і не
користуйся

правами

чоловіка,

Натомість шануй приятелів, котрих

об’єднає тобі дружина. Тоді міні
мальними зусиллями завоюєш їх-

н< довір'я. Братимеш

участь

у

1

200 кг посівно» пшениці викрадено а одно
му з колгоспів Нозоукраінського району. 2 ти
сячі карбованців з мага
зину у Бобринецькому
районі потрапили до ки
шень
злодіїв і 1119 карбо
)
ванців з металевого ящи
ка приймального пунк
ту склотари у Кіровогра
ді. Це лише кілька з тих
злочинів, які мають міс
це насамперед через
чиюсь безгосподарність,
халатність, байдужість.
Всього на території
області
трапилось 26
пригод, з них 17 ДТП, в
яких загинуло 10 чоловік
і 10 отримали серйозні
травми.

увс

облвиконкому

операція
проведена
«Прилавок», яка виявила
безліч правопорушень у
торгівлі, факти крадіжок,
обрахувань, незаконної
продажі товарів прямо
із складу, приховання
дефіцитних товарів, спе
куляцію миючими засо
бами, крупні недостачі.

бесідах з молоддю, і чимало аар-

тих уваги речей з'явиться у твоє-

І
І

’ тільки. Ви поважаєте себе й ото
чуючих і, скажімо, про всяк випа
док прийшли до нас пере»ЇРи"
тись? Будь ласка». У Кіролагр*#1
СпРйби зробити це були. ал<
ніяк
знаходиться приміщень.««

абр«ІНЬ зловісно? покрияіатури
СНІД
1
-"Ш віатури V'"'” населвпа всі "
п я'гь ■
З«'*'
В Я НИХ
них кон™нен ‘
зі.Я
ВЛ| ЛІ і НОН"'
пРимуСсексУаЛ*’'
лі « - .
смакування
м
алк>
нКИ
них кадрів^
ма1
*?Н
більчі "Р03’'
перейти
до рв"
пораЛ
.
ічниж. Наг.рикпад. Дзераативам ристуватися
’

луження. Але це почуття в «родитина» швидко минає. І знову
п°ста< питання: «Коли ж я зустрі
ну ту. ^^тру зможу полюбити?».

ЗАВОЙОВНИК. Сущий Кінг Конг,
суті, не стільки коханець, скіль
ки обманщик-колекціонер.
Для
нього чуттєвість зводиться до чер
гової «галочки» в біографії. Вони
п°повиюють свою колекцію не•*омно.

СПІВУЧАСНИК. Не переслідує
с*ою жертву, а падає з нею в по
кіль. Діє своєрідно, розслаблено
’ безпристрасно, не знає ні висоні глибоких переживань.

часом і вимушено. Буває ж
ють невезіння, що партнери або
таке
самі непостійні, або постійно —
рівень». Та меркантильна, та
«не
сварлива, та брехлива.,, Той п'є,
«Всетой грубіян, той скупий,
ц навіть
у таких
любство» жінок
і._
крайніх формах,, як проституція,
має виправдання.
Доведена прискіпливим журна
лістом до кипіння, одна з кірово
градських інтердівчаток рвонула
золотий ланцюжок на шиї:

— Ви думаєте, я з ним тільки за
це? Нічого подібного? По-перше,
він не обіцяє женитися, По-дру-

повіла взаємністю, заміж за нього
не пішла. Вони розійшлися і на
бачилися багато років, але зга
дував цей чоловік її постійно часто. Ці спомини особливо допомагали йому у вимушені хвилини
близькості з нелюбою дружи-

му домі, тоді як ти

ною...
У кримінальній хроніці почастішали повідомлення про згвалтування,і, які зчиняють неповнолітні.
Не остання причина тут — юнаць
ка ііперсексуальність. Як її роз
ряджати, щоб не йти на злочин і
не бути з ким лопало? Спорт, фі
зична праця — так. Сгудент-інза-

можна, вочевидь, розуміти і як

не втратиш

нічого»«

Пропонозаний під фінал корот
кий

уривок з «Аморес»

Оаідія,

пересторогу кидатися у крайно
щі, Тим паче — з такій делікатній

сфері.
Н. ДАНИЛЕНКО
І. КУЦЕНКО.

«МОЛОДИЙ
комунар»
вересня,1989 р«

Я так розумію...
Діалог
з ЧИТАЧЕМ

До педагогіки

доброти
Педагогічна
громад
ськість
Кіровоградщини
широко вшановує ’ свого
земляка В. О. Сухомлинського, вченого-педагога,
Героя Соціалістичної Пра
ці, якому 28 вересня ви
повнилося б 71 рік. У шко
лах, районах, містах об
ласті організовуються мі
сячники, тижні по про
паганді його спадщини,
яка набуває
особливої
актуальності в перебудовних умовах роботи шко

ли.

Багатьом відомо, що установ
чий з їзд Народного Руху Украї
ни, опинився в центрі уваги гро
мадськості республіки, нашої об
ласті. Мабуть, саме цим й виправ
дано трохи дивне рішення учас
ників зборів трудових колективів
області послати на цей з’їзд сво
їх делегатів, «Не обирали ж ми
ніколи, скажімо, делегатів на з’їзд
Компартії Уругваю...», — чула я
обурення на адресу альтернатив
ної групи делегатів від трудових
колективів. Я до самого
факту
обирання такої групи поставила
ся спокійно. Перебудова — наша
спільна справа, чому б не вник
нути • детальніше, які шляхи її
здійснення пропонує
Народний
Рух? Тому й поїхала на з’їзд як
посланець трудового колективу—
Кіровоградського швейного об’
єднання, де я працюю з 1972 ро
ку.

прошували, і, думаю, будь-який
з’їзд поставився принаймні з пі
дозрою до делегатів-самозванців. Але трудові колективи посла
ли нас слухати з’їзд з перших уст.
Таку можливість нам надали —
на площу перед Київським полі
технічним інститутом йшла пряма
радіотрансляція з усіх засідань,
Слухали її не тільки ми, а усі ба
жаючі.
Хочеться бути об’єктивною. Я
їхала в Київ, не знаючи точно, які
враження вивезу звідти. Автори
тет людей, які очолили НРУ, чо
мусь
не дозволяв
оцінювати
його однозначно як націоналіс
тичний, екстремістський.
Більше
того, реальні економічні, еколо
гічні і, врешті-решт, суспільні про
блеми, які поставив НРУ у своїй
Програмі, виніс на з’їзд, мали
свій резонанс і серед жителів на
шої області. Мені сподобалися
Я, як і багато моїх товаришів по виступи на зї’зді народних депу
поїздці, не відчувала себе обра татів В. Яворівського, В. Черняка.
женою тим, що такі делегати, як І в той же час я не розумію, як
ми, залишилися лоза залом. Це такі розумні люди у такий відпо
об’єктивно — на з’їзд нас не за відальний момент
перебудови

ПОЗИЦІЯ

опинилися на одній хвилі з екстремістськи настроєними
представ
никами Руху, які сміливо підняли
на з їзді бандерівський прапор і
самих бандерівців представили
мало, як не національних героїв?
Здавалося б, один штрих. 'Але
якщо є виправдання цьому, тоді
можне виправдати будь-що!
На площі теж були свої орато
ри, свої агітатори. І що не сподо
балося в їхніх виступах — абсо
лютно тенденційний підхід, упе
редженість щодо реальних прорахунків соціалізму, помилок пер
тії. Тут відверто йшло нанизуван
ня лише негативних фактів. Я —
комуніст з десятилітнім стажем, в
партію вступала свідомо. Згодна,
у нашої партії багато помилок,
складний період вона переживає
зараз. Але щоб так принижувати
її роль у розвитку нашого су
спільства... Я впевнена, це не на
користь перебудові, не на користь
демократії (що спільного у дешє-

вих сенсацій з демократією?), не
на користь усім нам.

Наше підприємство жіноче. А. г
жінка першою на собі відчуває
всю недосконалість побуту, еко
номіки, /морального клімату су
спільства, бо на ній сім’я, на ній
виховання дітей — це окрім ро
боти та громадської діяльно«?^ .
Але ми не розуміємо, чому зар< Д,
ди вирішення усіх гострих проб
лем сьогодні нас закликають до
розколу. Хіба перебудова — не
наше спільне завдання? Хіба не
партія її розпочала? Чому сьо
годні так звані радикальні сили
перебудови протиставляють себе
партії? Я думаю — це нікому не
на користь. І сподіваюсь, що в да
ній політичній обстановці не Ук
раїні амбіції не візьмуть верх.
Нам сьогодні треба бути в єднос
ті і доброзичливими. Я так розу
мію...
Лідія УСТЮЖАЖНА,
бригадир цеху № 4 НІроноградськсго швейного об’сднання.
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Важливою
подією в
житті області стало від
криття музею-німнати б
Олександрійському педа
гогічному училищі,
яке
носить ім’я цього велико
го педагога сучасності.
Напередодні дня
на
родження В. О. Сухомлинського на базі Кірово-1
градської області розпо- І
чєе роботу
Республікан
ський семінар заступників
директорів інститутів удо
сконалення вчителів з на
вчально-методичної
ро
боти: «Діяльність Кіро
воградського
обласного
інституту
вдосконалення
вчителів по впроваджен
ню у практику роботи ус
танов народної освіти пе
дагогічної спадщини В. О.
Сухомлинського». В робо
ті семінару беруть участь
відповідальні працівники
Центрального ІУВ.
З доповідями
перед
учасниками семінару ви
ступають начальник управ
ління народної освіти обл
виконкому Б. П. Хижняк,
завідуючий кафедрою пе
дагогіки Кіровоградського
державного педагогічного
інституту імені О. С. Пуш
кіна А. С. Бик, директор
обласного інституту вдо
сконалення вчителів, за
служений вчитель УРСР
М. А. Яровий.
У рамках семінару йде
обмін думками за «круг
лим столом». У ньому бе
руть участь відомі в об
ласті керівники шкіл, вчи
телі та ветерани педаго
гічної праці.
Учасники семінару зна
йомляться з досвідом ро
боти
установ
народної
освіти по
використанню
спадщини великого пе
дагога, відвідають Павямську СШ імені В. О. Су
хомлинського, його педа
гогічно-меморіальний му
зей, Новоукраїнський райметодкабінет та Комишуватську СШ, Олександрій
ське педучилище
імені
В. О. Сухомлинського, до
шкільний заклад колгоспу
імені В. І. Леніна Знам’янсьиого району.

Наш йор.

«молодий
КОМУНАР»

>0 вересня 089 р.

Успіх

революційної

перебудови

у нашій

країні партія пов'язує з підвищенням ролі мо

лоді. Політичне навчання в умовах перебудо

ви стає засобом формування і розвитку у юна

ків і дівчат нового мислення, творчого, по-гос
подарському зацікавленого ставлення до ви
рішення завдань прискорення соціально-еко

номічного розвитку країни. На творче

вирі

шення ідейно-виховних завдань спрямована й
програма перебудови системи політичного на

вчання комсомольців і молоді області на но-

вий навчальний рік.
Зміст і форми

комсомольського

політна-

вчання витікають із загальної соціально-полі

тичної ситуації в місті, районі,

визначаються

місцевими умовами і реальними можливостя
ми, які є в конкретних комсомольських органі

заціях, запитами й інтересами молоді.

Кожному членові ВЛКСМ, юнакові чи дів
чині, які не є членами Спілки, але бажають
навчатися в системі комсомо,чеського політ
навчання, гарантується добровільність вибору
предмете і форми навчання, право особистої
участі в формуванні навчальних планів, про
грам, проблематики курсу, виборах пропаган
диста або органів колективного керівництва
учбовим процесом.
Система комсомольського політнавчання є
єдиною для усіх категорій юнаків і дівчат: пра
цюючої і студентської молоді, комсомольсько
го, ідеологічного активу, учнів технікумів,
профтехучилищ. Вона організована як на окре
мому підприємстві, в організації чи учбовому
закладі, так і за місцем проживання молоді.
Комсомольці, неспілкова молодь у відповід
ності з «Основними напрямками перебудови
системи політичного і економічного навчання
трудящих» при бажанні, а також враховуючи
конкретні умови, завдання, що стоять перед
трудовими колективами, будуть навчатися в ін
ших школах марчскистсько-ленінської освіти
трудящих.
На сучасному етапі основний зміст комсо
мольського політнавчання визначають
акту
альні проблеми революційного оновлення ра
дянського суспільства, прискорення соціальноекономічного розвитку країни, участі молоді
в процесах перебудови. В новому навчально
му році слухачі комсомольського політнавчан
ня області вивчатимуть курси «Молоді про пра
во», «Молоді про Програму КПРС», «Ідеоло
гічна боротьба і молодь», «Техніка і людина в
сучасному світі», «Молодь, морель і культу

ра», «Комсомол і перебудова» та інші, які до
працьовані ,й доповнені, виходячи з інтересів,
пропозицій та запитів слухачів.

Основними формами організації навчально
го процесу б системі комсомольського політ
навчання області на 1989/90 навчальний рік'є:

ПОЛІТИЧНІ школи
I СЕМІНАРИ
Вони будуть працювати згідно програм ви
щеназваних курсів, доповнених і допрацьова
них з урахуванням інтересів і пропозицій слу
хачів, а також з проблем, самостійно визначе
них пропагандистами, слухачами, організато
рами політнавчання. Визначальний напрямок в
організації діяльності політшкіл і семінарів —
надання їм дискусійного, проблемно-пошуко
вого характеру. З цією метою в кожному міс
ті, районі визначені базові школи й семінари.
Опорними районами по реалізації цього зав
дання е області є місто Олександрія, Новомиргородський, Ульяновський, Гайворонський ра
йони.

ЦЕНТРИ ПОЛІТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
комсомольського
ІДЕОЛОГІЧНОГО АКТИВУ
Відповідно до моделі організації комсомоль
ського політнавчання в області вони створені
при обкомі, міськкомах, райкомах, комітетах
комсомолу великих первинних організацій з
метою уяснення комсомольськими активістами
основних завдань, шляхів, форм і методів
ідейно-політичної роботи, набуття практичних
умінь у цій справі. Навчальні курси розроб
ляються комітетами комсомолу спільно з ка
бінетами політосвіти партійних комітетів. В
навчальному році, що розпочинається, в об
ласті буде діяти 24 таких центри при міськко
мах, райко/уїах комсомолу. Очолюють їх пер
ші секретері міськкомів або райкомів ЛКСМ
України.

ПОЛІТИЧНІ ДИСКУСІЙНІ
КЛУБИ
Діятимуть на базі підприємств, організацій,
навчальних закладів, культосвітніх установ, а
також при Будинку політосвіти обкому партії,
міськкомах, райкомах ЛКСМ України, первин
них комсомольських організаціях, за місцем
проживання. У рамках республіканського екс
перименту по забезпеченню змісту, форм і
методів роботи дискусійних політклубів в них
будуть відпрацьовуватись такі підходи і про
грами діяльності:

ПОЛІТОСВІТА

І,.

МОЛОДІ

Г

— поглиблення практичної СПрЯМОБаНОСТІ
діяльності політклубів, формування у молоді
сучасного економічного мислення (дискусійні
політклуби ВО «Друкмаш», Олєксандрійсь <ого електромеханічного заводу, Перегонівсьного цукрскомбіна-ту, Голоеанівського району *0
інші);
— удосконалення структури дискусійних по»
літклубів, забезпечення гнучкості, динамізму,
оперативності й демократизму в їх організа
ції і діяльності (на базі Ленінського і Петрівського райкомів комсомолу, на базі первин
них організацій);

— комсомольські політклуби на базі закла
дів культури і медицини Малоеиснівського,
Олександрійською районів;
— створення банків ідей та вивчення соці
ально значимих ситуацій на базі політклубів
Будинку політосвіти обкому партії, Устинівської районної бібліотеки;

— розвиток дискусійно-полемічною харак
теру роботи політклубів, які працюють на ба
зі комсомольських організацій.

ПАРТІЙНОКОМСОМОЛЬСЬКЕ
ПОЛІТ школ и
Створені в колективах, де працює невелика
кількість комуністів і комсомольців. В основуй
навчального процесу покладені курси, реномендовані ЦК КПРС і ЦК ВЛКС/Л, проблеми і
теми, самостійно визначені пропагандистами й
слухачами. Навчальні програми включають та
кож різні аспекти життя і діяльності молоді,
ВЛКСМ.

ІНШІ ФОРМй
комсомольського
ПОЛІТНАВЧАН НЯ
В нинішньому навчальному році е області
працюватимуть цільові політсемінари,
полі
тичні клуби і курси для працюючої молоді,
які створені 3 метою оперативного роз’яснен
ня комсомольцям і молоді важливих рішень
•парті., Радянської держави і комсомолу, про
блеми політичного і соціально-економічного
життя країни.
Головна мета комсомольського політнавмання в новому навчапьколгу році — розвиток со’Г"\К0-Л0ЛІТИЧН01 активності молоді на оснс.
доволення її духовних потреб і інтересів,
ідвищення рівня політичної культури, зорісншліші” юна,?п ' Дівчат на реальні дії по внрігтпл«
політичних і срціально-еиономічннх
гМ' СПанУв»ння ними основ аналізу з
XX п" МаР'<ЄИЗМУ,-"ЄНІНІЗМу процесів
>4°
ТОпЛис ТЬСЯ ° СУСПІПЬСГБІ- зоріснтування В ПО
ТОЦІ непросто, ідеолог.... .. інформації.
„

В. КАЖАНОВ,

Ио«ХЬ1" м БїДинкУ ПОЛІТОСВІТИ обкому
«гомпарті! України»

ПІОНЕРСЬКИЙ

У іванківській

неповній

уріялц створити свій піо.

Перський фонд. Ініціатора-

Ми ЦІ?» цікавої справи бу»

h,

Лн

піонсрвотажа

школи

0льга Василівна Куделя та

колишня голова ради
?«ини Люба Габер. їх під.

Тримали піонери.
І ОТ у Долинський банк
почали
перераховувати
гроші, зароблені дітьми в
місцевому колгоспі «Шлях
до комуНІЗЛ^у»,
Піонеои
збирали помідори, капус
ту,
ЧИСТИЛИ кукурудзу.
Влітку зони вже придбали
на свої гроші путівки э
Батумі« Поїхали туди най
активніші,
найстаранніши
На зборі дружини дітлахи
самі складали списки у час«
^икіа поїздки.
Цієї осені піонери теж
будуть працювати в кол
госпів
Хочуть заробити
гроші на поїздку з Ленін8 ГРЯД під час зимових ка* нікул.
Доглядають вони і свою
кролеферму. На майбутнє
Планують на тій фермі по
селити І поросят,
и
Наш кор„

Зошит—•
на вагу
золота

ГОСПОДАРКА КАФЕТЕРІЮ
Останнім часом у двері магазину «Українська нов«
баса» аса більше заходить молоді. Зайшли І ми. Ка
фетерій займає майже півмагазину. Перегородки із
чудернацького в'язання манраме, сучасний інтер’єр,
своєрідні карбовані світильники І неповторний запах
кави. А яку тут готують каву! Господарює у кафетерії
комсомолка Рита Киянець. Окрім чаю та пази вона
запропонує вам різні соки, серед них і зовсім незви
чайні — із клюкви та глоду. А хто бажає підобідати
грунтовніше, тому подасть бутерброди з ковбасою,
салати із свіжих овочів, сосиски... Для ласунів тут
мають мигдаль у цунрі, ізюм, тістечка.

У торгівлі Рита Киянець працює вже шість років,
а в кафетерії — два (з дня його створення). Прикра
сила на свій смак вітрину, сама смажить та переме
лює каву, готує бутерброди, прибирає...
— У нашому магазині люди згуртовані, працелюбні,
чуйні, — говорить Рита. — Працюємо на повному
взаємодовір’ї. Мені більше до вподоби продавати иаву
аніж ковбасу, можливо тому, що а нафетерії спілкую
ся з молоддю. До речі, серед клієнтів є люди різкого
віку: школярі, яких ще не видно із-за прилавку, є сім
десятип’ятирічна бабуся.
Мо литвяноз.
Фото З. ГРИБА.

«БАНДА» З ТРУБОЮ І КЛАРНЕТОМ
»- Не положено, зас у списках немає, —
ігак зустріли хлопців з музичного училища у
Гуртожитку а перші дні вересня, коли зони,
Прибувши на навчання, пішли туди влаштову
ватися.
— У цьому році з гуртожитку житимуть тіль
ки дівчата, — пояснив заступник директора з
Господарчих питань Анатолій Петрович
Пи
ріг. — Тільки 24 місця для хлопців, поселимо
{Тих, у кого важке сімейне становище. Списки
іжв складено.
Хлопців, звичайно ж, це обурило. І вони по
чали шукати правди— Як це так, гуртожиток лише для дівчат,
ми ж там працювали, троянди садили.
— Нас навіть по паспорту неохоче пускають,
• як вийшов на другий поверх, то ледве на з
міліцією витурюють з гуртожитку.
— Нам доводиться ночувати хто де, навіть з
училищі, Про яке навчання може йти мова?
— Ми ходили в юридичну консультацію,
нам там сказали, що адміністрація повинна
потурбуватися про нас — якщо немає місць а
нашому гуртожитку, хай поселять в будь-який
Інший.
г

>
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Говорили вони схвильовано, часто перебива
ли один одного, тут же занлинаючи до порядну:
*Хай хтось один скаже!».
Ще більш напружено проходила розмова з
кабінеті директора училища Юрія Васильовича
Яюбовича. Зайшла я до нього в надії, що нонфлінт цей пише непорозуміння, врешті-решт
все стане на свої місця.
— А, так вони до вас ходили, а ви питали у
них, чи зверталися вони до директора, — запи
танням на запитання відповів Юрій Васильович
Любович. — А прізвища ви їхні записали?

Зізнаюся суворому директорові, що прізвищ
від хлопців не вимагала, не називати їх —* це
право самих студентів. Інша справа, якби вони
надіслали анонімку, а то ж прийшли самі,
— У мене спразді немає місць для хлопціз
у гуртожитку. 24 було на першому поверсі, зо
ни зайняті, — пояснив Юрій Васильович.
Виявляється, що ще весною адміністрація
училища вирішила не селити хлопців у гурто
житок. Найбільше їх на духовому відділенні,
на інших — одиниці. Директор передав спра
ви з гуртожитком завідуючим відділеннями.
Вони формували списки на поселення, вони ма
ли попередити всіх, хто туди не потрапив, що
цього навчального року еони в гуртожиток
поселені не будуть. Але вийшло так, що хлоп
цям з духового відділення сказали загалом:
не будуть поселені ті, які погано себе вели.
Кожен зрозумів-це по-своєму: якщо мені кон
кретно не сказали, що я вчинив те-то і те-то і
За це не буду поселений, значить маю право
на місце в гуртожитку. Лише одного першо
курсника поселено з гуртожиток і то лише че
рез сімейні обставини.
— Зрозумійте мене, — каже Ю. В. Любович, — я не хочу відповідати в суді за згвал
тування. У мас гуртожиток побудований непра
вильно. Уявіть собі великий хол, від нього
двері чотирьох кімнат. Так скрізь. Там схова
тися, раз плюнуть. Нам набридло виймати
хлопців з дівчачих ліжок. До того ж, за сані
тарними нормами з кімнаті повинні жити двоє,
у нас же по троє мешканців було (12 років
так жили). А ще ж треба поставити інструмен

ти, не забувайте, що вони студентам
необхідні.

просто

Так. добре, звичайно, що дівчата матимуть
Інструменти, що житимуть просторіше. Але все
це зроблено адміністративний/! шляхом за раху
нок чоловічої частини студентів. Директор цьо
го і не приховує: «Якщо комусь ми робимо
краще, то ясно, що когось іншого обмежуємо».
Звичайно, хлопців з духового відділення, ма
буть, було за що й не поселити. Меблі за рік
потрощили, люстри побили, пляшку з-під го
рілки в одній кімнаті знайшли, в іншій
по
пільничку із недопалками... Але, мабуть, треба
було ноннретно зловити когось за рУку на по
рушенні дисципліни і попередити: «Ось за це
ти поселений в гуртожиток не будеш».

— Та ви знаєте, що у нас там твориться, —
каже заступник директора по учбовій частині
Олександр Миколайович Чумаченко, — якби
ми так робили, то за тиждень можна всіх по
виганяти! 1 продовжив суворо:
— Ти пам’ятаєш, Толя (ім’я змінене —
С.О.), як я ».тебе а шафі брудну білизну зна
йшов разом із рибою сушеною? А коронок
від пляшки з горілкою?
— А я тебе, Петренко, (прізвище змінене —
С. О.) для чого останній раз викликав? — про
довжує директор,
-— Пива випив,
— А, ти ще й в гуртожитку живеш, а я не
знав. Ну, більше ти там жити не будеш.
— Це ж банда, — каже О. М. Чумаченко.
Така приблизно розмова (навела лише її не
величкий фрагмент), тільки із справжніми іме
нами і прізвищами відбувалася з кабінеті ди
ректора,
І я зрозуміла, що дирекція, якась частина
педагогів (не буду казати про всіх, бо, напри
клад, керівник духового оркестру М. М. Каленський, по-моєму дотримується трохи іншої
позиції) і студенти духового відділення, як дві
антагоністичні держави. Вони не тільки не ма
ють спільної мови, а й не намагаються її шу
кати, Чого варті тільки такі моменти:
Директор: — Я знаю, що ви там самосуд
чинили, били когось...
Хлопці: — Ну, вчили одного... Прокрався.
Д.: — А чого ж яи до мене не прийшли?
X.: — Що, доносити?
Д.: — Ну, нічого, я асе одно дізнаюся. Я
не хочу з суд через вас потрапити.
Отак і живуть два табори, один і другий за
своїми законами. І кожен вважає закони своєї
сторони єдино правильними. Мене вразили то
ни, на яких проходила розмова в набінеті ди
ректора. Шановні педагоги зривались на крик,
на постійні звинувачення. Хлопці теж доводи
ли свою правоту непереконливо, все заперечу
вали.
— Та цей Коля, інакше не може. Він тільки
що йому скажи, гарикає «Щь о таноє?» — і по
казано ян це робить Коля.
Я вірю педагогам училища, що нелегко їм із
своїми дорослими І непокірними вихованцями.
І меблів їм не настачиш, і люстр, і в гуртожит
ку вже на вікна до четвертого поверху включно
поставили грати, а хлопці як лазили до дівчат,
так і Лазять. Ну, як ти з ними будеш по-доброму
говорити? Але й виходу із лабіринту напруже
них стосунків не буде, якщо дотримуватиме
ться такий том. Не збираюсь вчити педагогів,
думаю, що вони й самі все добре розуміють, та
не вистачає часу, сил зупинитись, по-іншому
подивитися на цю банду із трубою та кларне
том.

В училищі маса проблем. Три квадратних
метри нз людину, це при тому, що тут багато
ззнять індивідуальні. Але крім квадратних мет
рів мені здається з училищі не вистачає пова-

ги до кожного учня як до особистості, або хо
ча б особистості потенційної. Не думаю, що
це біда лише музучилища, це біда нашої пе
дагогіки і суспільства загалом. Бачити в учневі
правопорушника, підозрювати його з чомусь—
всі вони одинакові — так, на жаль, мислить ба
гато хто з вчителів. І тим більше загостроюється ця проблема, коли діти трохи підроста
ють, стають 17—19-річними. Спробуйте-но, їм
довести, що випити пива — це неперевершений гріх, а горілка на дні народження одно
курсника взагалі злочин, а попільничка з недо
палками просто святотатство. Навряд чи й до
поможуть тут розповіді педагогів про те, яки
ми хорошими студентами були вони, як тяжко
їм доводилось, як вони вчились і утримували
сім’ю.
Не беруся аналізувати ситуацію з гуртожит
ком. Тим більше, що вирішили есе так: хлопці
дізнаються, де е вільні місця а інших гурто
житках, а директор згодився написати листа
з проханням поселити їх там. Але певна, що
все це можна було зробити спокійніше, роз
судливіше, щоб мати мінімум ображених.
Не буду згадувати тут Сухомлинсьхого з йо
го думками про вплив позитивних емоцій на
виховання. Знаю лише, що коли мій ледве дво
річний син зробить якусь шкоду і на нього на
сваряться, він плакатиме доти, доки йому на
скажеш: «Правда ж ти зробив це не навмисне,
і ти більше не будеш? Ну, не плач, ти ж гар
ний хлопчик!». Навіть йому хочеться, щоб йо
го поважали, відчували як особистість. А що ж
говорити про «хлопчика», якому 19, скажімо,
років? Не закликаю до всепрощення. Але як
вам подобається таке: педагог, наставник, при
йшов у гуртожиток і риється у шафі студента,
заглядає під ліжко, перевертає брудну білиз
ну. Чи не ефективний метод виховання?! Мені
здається, що культурний педагог навіть посо
ромився б про таке й думати! І тим вчитель
ніяк не привчить учня до акуратності, лише
втратить рештки свого авторитету в його очах.
А якщо додати ще й молоду впертість і затя
тість, то може стати ледве не ворогом. Так,
учень чи студент неакуратний, недисципліно
ваний. Та чи можна виховати дисципліну при
ниженням гідності?

У редакцію надійшов ли«?
від жителів села Турів Но»
вомнргородського району«
«Хочемо, щоб ви дали на#а
відповідь: чому нема ніде а
магазинах тоненьких зоши
тів! Та й на товсті не роз
женешся, Дітям не тільки а
школу, айв дитсадок по
трібні зошити. Та й у школак дають потрошку».
Цей лист ми попросили
прокоментувати заступника
начальника управління тор»
гізлею облвиконкому Тама
ру Іванівну ГРІНЧЕНКО:
— Так, у місті справді ви
никав
ажіотаж
навколо
шкільних зошитів. Але ми
вчасно зорієнтувалися. Зв’я
зались із управлінням на
родної освіти і разо?л вирі
шили давати зошити
на
школи, щоб забезпечити о
першу чергу школярів. Піз
ніше нам надіслали телегра
ми Міністерства торгівлі
УРСР і СРСР про аналогічна
рішення. Чому так? Я сама
розмовляла з деякими по
купцями, які брали по 2—З
сотні зошитів (кілька разів
стають в чергу) запитувала,
для чого вони це роблять«
«Згодяться» — така при
близно відповідь. Зошити
скуповували й приїжджі,,
Тож вважаю, що рішення
віддавати їх на школи була
правильним. До речі, зараз
у «Дитячому світі» є запас
зошитів. Школи чомусь на
спішать їх забирати.
До нас звертаються й
дитсадки — теж потрібні зо
шити. їм так само видає
ться певна кількість. Пита
ють і пенсіонери, на лист
ках із зошитів зони пишуть
листи. Але ж для цього іс
нує папір, який є у вільному
продажу.
— Тамаро Іванівно, а яка
норма на школяра!
— Сотня зошитів на рік«
Але зараз ще тільки поча
ток навчання, тож ми даємо
менше. Але до весни, я ду
маю, учні матимуть сто зо
шитів»

Як страшну крамолу наводять в музучилищі
таний приклад: хтось N зайшов у кімнату до
дівчини (залишивши документ на вахті, правда,
жестом неповажним), а коли завгосп відімкнув
(у нього що, є ключі від кімнат?) двері І по
цікавився, що \ там робить, той виставив його
за двері, мовляв, хто ти такий і яке ти маєш
право заходити. А я не дивуюсь тому
Бо
знаю, як деякі коменданти і завгоспи уміють
буквально топтати достоїнство студента. Якось
доводилось писати про гуртожиток технікуму,
де комендант мав ключі від усіх кімнат, і міг
заходити туди коли йому заманеться. Мають
бути якісь рамни, якась межа, за яку тобі сто
ронній, будь ти тричі педагог, що бажає лише
добре — зась. Інакше ні про яке виховання не
може бути й мови. Жаль, що цього не розумі
ють деякі педагоги.

А знайшовши спільну мову, без взаємних
дорікань, учителі і студенти музучилища мо
жуть зробити багато корисного: обладнати той
же гуртожитський підвал під спортивну кімна
ту, перетворити буфет у кав’ярню з кавою,
музикою. Але зараз є лише взаємні докори.
С. ОРЕЛ.

«МОЛОДІЙ
КОМУНАР»

ЗО вересня 1989 р.

Звинувачувальний висновок
1. Справи — у прокурора

НА РІЗНІ ТЕМИ

«ПИШІТЬ
„ ПРО
СНІГОВУ
ЛЮДИНУ»
Таке прохання висло
вили учні Іванівської не
повної середньої школи
Долинського району. «А
якщо організуєте ще м
експедицію, то нас мо
жете записувати до скла
ду її відразу ж», — піджартовували хлопці.
Обговорення
газети
«Молодий комунар» про
йшло весело. Інакше й
не скажеш. Хлопці й дів
чата говорили по суті,
про що їм хотілося б чи
тати в обласній молодіжці. Але тут же відпуска
ли «шпильки» одне од
ному, підказуючи
ку
медні теми. Ті, хто до
канікул були семиклас
никами, уже стали дев’я
тикласниками і самі підтрунюють над своїм до
рослим становищем. А
старших, як відомо, тре
ба слухати. Отож вони
пропонують
друкувати
для них побільше кримі
налістики, невеличкі фан
тастичні оповідання, від
водити
більше місця
спортивній тематиці. Дів
чата хочуть прочитати
щось про Юрія Шатуно
ва, розгорнути дискусію
про те, чи обов'язкова
шкільна форма. «А на
друкуватися
у
газеті
можна? Он наш Віктор
Юрків гумореску напи
ше. Ох і напише...». Про
сили ще частіше друку
вати всякі кулінарні ре
цепти,
поради
юним
майстрам і рукодільни
цям, бо, звісно, літера
тури на такі теми обмаль.
А от про секрети фоку
сів нас іще ніхто не про
сив розповісти. Іванівські школярі вперше. То
му для них і для інших
бажаючих обіцяємо, що
з Нового року відкриє
мо нову рубрику, де бу
демо
розказувати, як
оволодіти деякими сек
ретами фокусів. Навіть з
«репертуару» графа Каліостро.
Наш кор.

Серед слідчих побутує такий жарт. На запи
тання як справи, відповідають: справи у про
курора. Людям стороннім незрозуміло,
що
означає він реальну ситуацію. Коли завершує
ться слідство, встановлені всі обставини, допи
тані свідки і підозрювні, зібрані всі докумен
ти й матеріали, слідчий пише звинувачуваль
ний висновок і передає-<праву у прокуратуру.
Якщо, познайомившись з нею, у прокурора не
виникає сумнівів, справа направляється в суд.
У протилежному випадку матеріал повертає
ться з відповідною резолюцією. Повернути
справу на доснідування може й суд. Між ін
шим сьогодні тама практика дуже популярна.
Перестраховуючись у нових умовах, суди став
лять під сумнів чимало доказів слідства. На
решті про це почали говорити вголос. Насам
перед прокурори, але до їх голосу далеко не
завжди прислухаються, тому, що до прокурор
ського нагляду у нас побутує ставлення оби
вательське.
Перепрошую читачів, що так детально тор
каюся деяких подробиць правоохоронної спра
ви, але, зепевняю, до цієї статті вони мають
найпряміше відношення.
Звинувачувальний висновон пише
слідчий.
Вже з цього видно, яне значення має його осо
ба. Бід професіоналізму, чесності, енергії, розу
му слідчого багато що залежить.
Якось знайомий експерт-криміналіст жартома
запитав, ного в оперативній групі вважаю го
ловним.
— Ян кого? — в моїй уяві тут же виник об
раз відчайдушного детектива з Петровки, 38,
щоправда, не без впливу Юліана Семенова. Зви
чайно, співробітника нарного розшуку.
Енсперт
поблажливо
всміхнувся.
Навіть
при всій повазі до сміливців з карного розшу
ку, головним в оперативній групі був, є і зали
шиться слідчий.

Ну, стосовно того, чи завжди залишатиметься
А
ось чому поставилася до слів експерта скеп
тично, спробую пояснити. По ідеї слідчий най
головніша людина у розслідуванні злочину, а
насправді... Насправді ситуація складається
так, що сьогодні слідчий лише фіксує злочи
ни, а не розкриває їх. Про це говорять і спів
робітники міліції, називаючи слідчих бухгал
терами, що мають справу з папірцями. Гірка
правда. Але звинувачувати в цьому слідчих
безпідставно. Номінально слідчий незалежна
людина, він може самостійно вирішувати бага
то питань, але насправді слідчий залежить від
прокурора, суддів, що можуть одним розчер
ком пера перекреслити його роботу. Зайве
говорити, в якій м'рі слідчий залежить від
начальника міліції. Нехай лише спробує йому
не потрафити, відразу впаде у немилість. А це
ніяк не сприяє нормальній атмосфері і плід
ній роботі слідчих. Ставиться питання про не
обхідність виводу і прокурорського (у проку
ратурі теж є слідство, яке займається небез
печними злочинами, але дані замітки про слід
чий відділ міліції) і міліцейського слідства в
окреме відомство, але далі розмов справа не
рухається. Не так це легко зробити при нашій
вбогості, але робити щось треба. Тому що
злочинність росте, а рівень слідчої роботи па
дає. На моє запитання чому так, начальник
слідчого відділу УВС облвиконкому полков
ник А. К. Сасимов порадив познайомитися
ближче з роботою одного із слідчих відділень
райвідділів: «І тоді ніяких допоміжних запи
тань ставити не будете, запевняю вас, — ска
зав Анатолій Костянтинович. — У нас, напри
клад, тільки по Кірозському району 500 справ
у дії, а слідчих там 12. Можуть 12 слідчих од
ночасно вести 500 справ і хвалитися високим
показником розкриття?».
ГОЛОВНИМ СЛІДЧИЙ, говорити НІЧОГО’Не буду.

2. Протистояння
У Ленінському РВВС картина трохи краща,
На 11 слідчих тут 200 справ. Багато це чи ма
ло? На мою думку багато. Треба враховувати
й те, що справи надходять нерівномірно. Іно
ді слідчий веде по ЗО—40 справ на місяць. Не
набагато кращі справи у будь-якому іншому
районі області. Наприклад, у Новоукраїнці, де
4 слідчих, здається, більш як на 60 тисяч на
селення і де сьогодні спостерігається простотаки злет тяжких злочинів. Пригадаймо недав
нє звіряче вбивство матері і дочки — пенсіо
нерок, про що писалося у «Кримінальній хро
ніці» «МК». З тими можливостями, які має
сьогодні міліція для боротьби із злочинним
елементом, важко говорити про успішне про
тистояння йому. І якщо Світловодськ сьогодні
дещо вирізняється позитивністю ситуації, то
це не вселяє оптимізму на загальному фоні
оперативної обстановки. Воістину слушна
думка міністра внутрішніх справ В. В. Бакатіна
про те, що дешева міліція дорого коштує.
Гласність дала можливість зазирнути до мілі
цейських кабінетів так би мовити не в уроч
ний час, побачити, що тут відбувається. Ми так
захопилися цим «зазиранням», що наввиперед
ки почали вишукувати «жарені» факти. Благо,
за зачиненими дверима райвідділів, куди без
перепустки чи виклику — зась, таких фактів
вистачало. Та й зараз, переконана, вистачає.
Однак, за негативами ми забули подивитися
на інше, хоча б на те, в яких умовах працює
наша міліція. Якось у Ленінському РВВС мені
розповіли про такий випадок. Житель однієї
африканської (я підкреслюю, мова йде не про
високорозвинені країни!) країни, побачивши,
що слідчий користується звичайнісінькою ав
торучкою, здивувався: «Ви завжди так робите?
У нас для цього електронний секретар існує»(!).
О, наївний іноземцю, чи й тебе попереджали
слідчі, як мене Володимир Гончар: обережно,
стілець ламається. (Не тому слідчі не завжди
пропонують громадянам присісти. Чи це вже
означає елементарну культуру слідчого?).
Теж мені проблему знайшли, поламаний сті
лець, зауважували мені в УВС облвиконкому.
Можливо й не проблему, але такі ось дрібниці,
ян зламані стільці, необхідність слідчим іноді
самим купувати папір і конверти, відсутність
решіток у кабінетах слідчих (влітку через від
чинене вікно затриманому неважко втекти, вар
то лише слідчому відвести погляд, а він трап
ляється іі голови не підніме через писанину —
така реальність) висвітлюють просто-таки жеб
рацьке становище слідства у Ленінському РВВС.
А тут між іншим становище не найгірше!

3. Діалоги в райвідділі
Начальник Ленінського РВВС М. Я. Швець
вважає, що слідство бездіє у боротьбі із зло
чинністю. Як професіонали, слідчі до цієї бо
ротьби просто не готові. Нічого не узагаль
нюючи, начальник міліції вважає, що слідчі
Ленінського РВВС хороші виконавці і ніяк не
аналітики, що можуть на високому професій
ному рівні розкрити злочин.
Зізнаюсь, мене слова начальника міліції де
що спантеличили. І не лише мене. Присутній
при розмові замполіт Ленінського РВВС В. В.
Поліщук, ян мені здалося, теж не чекав емо
ційної тиради начальника і спробував внести
корективи, мовляв, слідство зовсім не винне,
що опинилося в подібному становищі. Важко
працювати слідчим. Треба змінювати штатний
розклад. І 8се-тани, майор Швець переконував
е іншому: нехай слідчі не 20, а 2 справи в мі
сяць розглядають, рівень їхньої роботи зали
шиться тим же.

4. 50 копійок мінус фунт лиха
Маючи на увазі невисокий професійний рі
вень слідства, Микола Якович дещо перебіль
шував, хоч цілком і повністю ставити під сум
нів його слова не доводиться. Скоріше треба
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Під віхолою днів модна у цьому році в НДР жіноча зачіска «сітілайн» неза
баром заховається під вишуканими шляпками, кокетливими шапочками, теп
лими беретами наступаючого сезону. Але ще є час... порадіти погожим соняч
ним дням і звернути на себе увагу навколишніх, з’явившись у новому ракурсі,
підиресливши індивідуальні чудові риси.
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мети на увазі всю міліцейську практику. Н<а
хочу стверджувати, що професіоналізм тут
знизився, він скоріше залишився на тому ж
рівні, що й раніше, а життя не стоїть на місці.
Ентузіазм же, готовність пам’ятати про обо-^
в'язок, коли поряд про нього не дуже пвм’я*
тають інші, коли розгільдяйство, пряме поту«»
рання негативним явищам суспільства, байду«
жість з боку відповідальних осіб — в міліцей*
ському середовищі, на жаль, не завжди при*
сутні. Зокрема, у слідчих. Як свідчить крил
нальна хроніка, .кількість крадіжок держави. .
го майна за останній час удвоїлась і утроїласьй
Крадуть там, де погано лежить, як відомо. В
такій же мірі збільшилась кількість крадіжок
приватного /майна громадян. Нерідко в цьому
повинні самі жертви. Слідчий задихається від
кількості справ, які йому доводиться вести од
ночасно. Слова Миколи Яковича Швеця про
2 справи на місяць — це, звичайно, елемент
фантастики. Наведу маленький приклад. Слід
чий Ленінського РВВС Валентина Пономаренко
за один день порушила 9 кримінальних справ,
5 з них по викраденню мотоциклів від про
хідної заводу «Червона зірка». На прохання
слідчого і з метою попередження звертаюсь
до читачів «Молодого комунара». Це вже не
перший раз саме звідси крадуть автотранспорт,
1 не дивлячись на це, власники мотоциклів
продовжують залишати їх без нагляду, хоча а
15 метрах звідси стоянка, де треба заплатити
50 копійок. Чи то грошей робітникам шкода,
чи якась інша логіка переважає, але своєю
безтурботністю, халатністю вони вносять пев
ний негативний елемент в роботу слідства, що
й без того не радує блискучими результатами.

5. Арифметика слідчого
Черненкова
— Як ви ставитеся до математики? — запитав
мене слідчий Володимир Черненков.
— Віддаю перевагу перевірці алгебри гармоч
нією.
— Зрозуміло, тоді послухайте лекцію з ариф
метики. На закінчення справи мені відводиться
2 місяці. Раз на тиждень я чергую в оператив
ній групі. Після чергування повинен відпочити.
Вважай 2 доби випадає. Щопонеділка півдня .
сиджу на нарадах, потім штурмую різні інстан
ції, роздобуваючи численні довідки. У нас же й
цього зробити при мінімумі затрати сил не
можна. Іноді по 2 години в приймальних яки
хось інвентарбюро марудять. Одним словом, я
підрахував: працювати, займатися тим, що ви
називаєте вдосконаленням своєї професійної
майстерності, я можу не більше двох днів на
тиждень. А в мене сорок справ у виробництві.
Можу я за 2 місяці провести розслідування так,
щоб комар носа не підточив?
— Це питання риторичне?
— Майже. Образливо, що в наше' становище
ніхто увійти не хоче. Справа на справу не схо
жа. Іноді снільни треба витратити енергії, щоб
розговорити людину.

Можливо й не зовсім справедливо, ніби ні
хто у проблеми слідства не вникає. На коле
гіях УВС, різних брифінгах, нарадах, пробле
мам слідства чимало уваги приділяється. Але
поки що далі балаканини справа не рухається.
Перевантаженість,
ненормований
робочий
день, погана технічна оснащеність приводять
до того, що слідчі знижують моральні ВИМОГИ'; '
до себе. Гору, мовляв, не перевернути, то що
мені більше всіх треба!
Що треба зробити, щоб змінити становище
у слідчих органах, адже неблагополучия тут,
не вигадка розпаленої уяви журналістики. Не
мені судити про кардинальні рішення, що но
сять державний характер. Але слід прислуха
тися до думок тих, хто говорить про штатний
розклад. Я далека від думки, що збільшена
кількість слідчих відразу покращить
якість
розслідування. І все-таки, давайте замислимо
ся над арифметикою слідчого Черненкова.

Валентина ЛЕВОЧКО.

понеділок

А ЦТ (П програма)

І

8.00 — Гімнастика. 8.15, 11.15 —
Навчальна програма.
«Ведмежа».
Науково-популярний фільм із цинклу «Пригоди
ведмежатка
Ніди».
8.35, 9.35 — Література. 9 кл. Кла
сицизм
у російській
літературі.
9.05 — Італійська мова. 10.05
Наш сад.
10.35, 11.35 — Історія,
б нл. Культура стародавнього Єгип
ту. 11.05 — Новини. 12.05— «Кіль
на інтерв’ю з особистих питань».
Художній
фільм з
субтитрами.
13.40 — «Устьчлімсьні
акварелі».
Документальний телефільм.
14.00
— Новини. 14.10 — Народні мело
дії. 17.00 — Контакт. 17.10 — Слу
жу Радянському Союзу! 18.10 —
В.-А. Моцарт. Симфонія N. 34 до
мажор. 18.35 — Про час і про себе.
М. Ісановський. 19.00 — На сесії
Верховної Ради СРСР. У перерві —
20 00 — Вечірня казка.

I

з жовтня
А ЦТ (1 програма)

2. жовтня

А ЦТ (Д програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Фут
больний огляд. 9.05 — «Недільний
день у пеклі».
Художній
фільм.
10.40 — «Ранок туманний». Фільмнонцерт. 11.25 — Пори року.
Ве
ресень.
15.35 — Музина
міста.
16.05 — Документальні фільми «За
кон збереження». «Мислення без
інерції». 16.50 — Мультфільм. 17.00
— Дитяча година. З уроком фран
цузької мови. 18.00 — Ми і еконо
міка. 18.45 — Сьогодні у світі. 19.00
— Прем’єра мультфільмів для до
рослих. 19.10 — Прем’єра докумен
тального телефільму «Перед мік
рофоном Юрій Левітан». 19.45 —
Народні мелодії. 20.00 —- Актуаль
не інтерв’ю. 20.20 — Концерт. 21-00
— «Час». 21.40 — За оперативни
ми зведеннями. МВС СРСР
пові
домляє. 21.50 — «Мандрівник». Ху
дожній фільм. Вперше. 23.30 —
Сьогодні у світі. 23.45 — «Час пі
знати й полюбити Русь». 0.15 —
«Небезпечний поворот». Телефільм.
1 серія. 1.25 — Новини. 1.30 — Кі
ноафіша. 2.30 — «І жартома, і все
рйоз» Кінононцерт.

▲ УТ

16.30 — Новини. 16.40 — Грають
юні музиканти. 17.10 — Науковопопулярний фільм «Правила
для
□ сіх». 17.25 — Другий Всесоюзний
фестиваль телепрограми, присвя
чений 45-річчю Перемоги у Вели
кій Вітчизняній війні. «Живу і па
м'ятаю». 18.00 — Музичний фільм
«Мелодії сонячного нраю». 18.30 —
«День за днем». (Кіровоград). 18.50
— Мультфільм. (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30 — Час
рішень — час дій. 20 00 — Лірич
ні мелодії. 20.15 — Телеклуб «Діа
лог». 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Все про
кіно. 23.05 — Вечірній віснин.

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Пре
м’єра художнього телефільму «По
літ сокола». 1 серія. 9.45 — «Флей
та». Документальний
телефільм.
10.15 — Грає ансамбль гагаузької
народної музики «Дюз Ава». 10.45
— «Перед мікрофоном Юрій Леві
тан». Документальний
телефільм.
11.20 — Дитяча година. З уроком
французької мови. 12.20 — Це бу
ло... було... 15.35 — Концерт
ан
самблю «Подолянка»
Хмельниць
кої обласної філармонії. 16.05 —
Прем’єра документального
теле
фільму «Не заздріть^. Про коопе
ратив «Будівельник». 16.40 — «В
країні невивчених уроків». Мульт
фільм. 17.00 — «Агро». Тележур
нал. 17.30 — Документальні філь
ми «Пошук істини». «Сибір на ек
рані». Кіножурнал. 18.00 — Здрас
туй. музико! 18.45 — Сьогодні
у
світі. 19.00 — «За кам’яною
сті
ною». «Будні начальника дитячої
колонії».
Документальний
теле
фільм. 19.50 — Прем’єра
худож
нього телефільму «Політ сокола».
1 серія. 21.00 — «Час». 21.40 — Ак
туальне інтерв’ю. 21.50 — Сходин
ки. 23 20 — Сьогодні у світі. 23.35
— Дійові особи. «Живу я тут».
0.15 — «Небезпечний поворот». Те
лефільм. 2 серія. 1.15 — Ноеини.
1.20 — Спортивна програма. 2.00 —
Пісні на вірші Сергія Острового.
А УТ
9.00 — Новини. 9.25 — Доброго
вам
здоров’я. 10.05 — Художній
фільм «Прошавай, шпана замоскворецька». 11.40 — Шкільний екран.
12.15 — Новини. 12.30 — Все про
кіно. 16.30 — Новини. 16.45 — Для
дітей. «Веселна». (Кіровоград на
Республіканське телебачення). 17.15
— Співає В. Мельниченко. 17.25 —
Обговорюємо «Проект Закону УРСН
про мови в Українській РСР». 18.00
— Другий Всесоюзний фестиваль
телепрограм, присвячений 45-річчю

КОМПЛЕКС ЧУЖОГО поля?
Перед останнім виїзним
турне
«Зірки» серця болільників були
сповнені надії, що нашій команді
вдасться, нарешті, подолати коми
лекс чужого поля, який чомусь
з’явився у другому колі.
Проте,
лише в матчі з «Кременем* їй вда
лося відвоювати очко (слабка вті
ха після поразки на своєму полі
у першому колі—0:1). Два наступні
поєдинки — з «Ворсклою» та
«Нафтовиком > — програні (0:2 та
0:1 відповідно).
Пригадуються поєдинки з пол
таечанамй та охтирцями в
пер
тому колі Обидва вони заверши
лися внічию — 2:2. Та якщо з
< Ворсклою* матч був напруженим,
бойовим і підсумок виглядав ціл

ком логічним, то гра з «Нафтови
ком» відверто здивувала. Маючи
беззаперечну
перевагу,
кіровоградці тоді діяли мляво, без на
строю і ледь врятували матч. Ду
малося: з Охтирки привеземо при
наймні очко. Однак сусід по тур
нірній таблиці старанно викори
стяв фактор свого поля і. забивши
єдиний м’яч, залишив наших на
15-му рядку турнірної таблиці.
Будемо відвертими: не серцеви
на таблиці цікавить зараз пере
важний загал болільників. Загост
рилась боротьба за перше місце
Хто: «Волинь* чи «Буковина»? У
луцьких футболістів шанси кращі.
На жаль, лише в другому колі сха
менулися уславлені
Ворошилов-

І

Перемоги у Великій Вітчизняній
війні. 18.30 — Грають юні
музиканти. Дитячий духовий
оркестр
Суботцівсьного Будинну культури
Знам’янського
району.
(Кірово
град). 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Круглий стіл». 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— Вперше на екрані УТ. Художній
фільм «Дивне нохання». 23.05 —
Вечірній вісник.

і

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15, 11.15 —
Навчальна програма. «Нові приго;
ди
Ніди».
Науково-популярний
фільм. 8.35, 9.45 — Світ, що
нас
оточує. 1 нл. Всі професії погрібні.
8.55 — Французька мова. 1 рік на
вчання. 9.25 — «Джунгарсьний три
тон». Науково-популярний
фільм.
10.05 — Французька мова. 2 рік на
вчання. 10.35. 11.35 — Музика. 6 кл.
М.
Римсьний-Корсанов.
«Билина
про Садко». 11.05 — Новини. 12.05
— «Люди і дельфіни». Художній те
лефільм. Фільм 1. 13.10 — Доку
ментальні телефільми «Автопорт
рет», «Нас зустрічає дитячий са
док». 13.30 — Ритмічна гімнастина.
14 00 — Новини. 14.10 — К« Воробйов. «Доля і книги». 17.00 — Но
вини. 17.10 — Сеанс повторного те
лефільму «Люди і дельфіни». Ху
дожній телефільм. Фільм 1.
— «Враження, факти, думни». До
кументальний фільм. 18.50—Мульт
фільм. 19.00 — На сесії Верховної
Ради СРСР. У перерві — 20.00 Вечірня казка

4 жовтня

поограм, присвячений 45-річчю Пе^МОГИ у Великій Вітчизняній війні.
10 35 •—Шкільний екран. 11.05 Село
і люди. 11.40 - Шкільний екран.
19 05 — Новини. 16.30 — Новини.
ібі5 — «Наука і час». 16.45
—
Музичний фільм «Маестро, клоун і
ми» 17.15 ~ Д° 50-річчя возз’єдм-іння Західної України з Україн
ською РСР У складі СРСР. 17.45 фільм-ненцерт. 18.00 — День
за
днем». (Кіровоград). 18.15 — «Об’єнтив
розповідає».
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера. 19.30 —
Співає С. Захаров. 20.15 — Усім ми
ром. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 - «Час». 21.40 - А. Ставничий. Е. Березняк, «в травні 42-го».
23.10 — Вечірній вісник.

д ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15, 11.15 —
Навчальна програма. «В гостях у
рисі». Науково-популярний фільм
із циклку
«Пригоди
ведмежатна
Ніди». 8.35, 9.35 — Природознав
ство. З кл. Коли падає листя. 9.05
— Німецька мова. 1 рік навчання.
10.05 — Німецька мова. 2 рік на
вчання. 10.35, Ц.35 — біологія. 10
кл. Ч. Дарвін. Штучний відбір. 11.05
— Ноеини. 12.05 — «Люди і дель
фіни». Художній телефільм. Фільм
2. 13.25 — «Людські недуги». Доку
ментальним фільм про
сільських
лікарів. 14.00 - новини. 14.10 Виступають орнестри народних ін
струментів м. Москви.
14.35
—
«Пришельці».
Документальний
фільм. 17.10 — Сеанс повторного
телефільму. «Люди і дельфіни». Ху
дожній телефільм. Фільм 2. 18.ЗО-—
Держтелерадіо Узбецької РСР. Таш
кент. 19.00 — інформаційна про
грама. 20.00 — Вечірня казна. 20.15
— Це дивне бельканто. 21.00
—
«Час». 21.40 — Екранізація творів
А. Чехова. «Дядя Ваня». Художній
фільм. 23.25 — Новини.

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Пре
м’єра художнього телефільму «По
літ сокола». 2 серія. 9.40 — Здрас
туй, музико! 10.25 — «Навколо сві
ту». Альманах. 11.15 — Сходинки.
15.35 — Музична скарбниця. Г. Берліоз.
«Фантастична
симфонія».
16.35 — Документальні
фільми.
17.15 — Прйкмети фестивалю. Про
III Всесоюзний фестиваль народ
ної творчості. 17.45 — Дитяча го
дина. З уроком англійської мо
ви.
18.45
—
Сьогодні у
світі.
19.00 — «За
кам’яною
стіною»
Будні вихованців дитячої колонії.
Прем’єра документального
теле
фільму. 19.50 — Прем’єра худож
нього телефільму «Політ сонола».
2 серія. 21.00 — «Час». 21.40—Кон
церт X. Іглесіаса у Палаці спорту
Центрального стадіону ім. В. І. Ле
ніна. 23.10 — Сьогодні у світі. 23.25
— «Фіалки по середах, або Портрет
майстра».
0.25 — «Небезпечний
поворот». Телефільм. З серія. 1.35
— Новини.
1.40 — «Мюзік Сам
міт» — на
«Музичному
рингу».
Міжнародна програма.

± УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Концерт
Великого дитячого хору
Україн
ського телебачення і радіо. 10.15 —
Другий Всесоюзний фестиваль теле-

ФУТБОЛ
градці і тепер, певно, кусають лік
ті від запізнілого спурту — очки
їм няні даються напрочуд легко
забивають багато (найбільше серед
усіх). Та розтриньканих на старті
очок не повернеш.
А що коїться внизу турнірної
таблиці! Ще недавно затюканий як
через свою бліду гру, так і скром
ний очковий багаж, Павлоград
ський «Шахтар* потужно провів
останні матчі і тепер розгублено
му маріупольському
«Новатору»
буде нелегко...
Наступний тур для «Зірки» —
З жовтня. її приймає черкаський
«Дніпро». Чемпіонат для кірово
градців завершиться чотирма мат
Чами удома.

А. ШПАК,

д

5 жовтня
ЦТ (1 програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Пре
м’єра художнього телефільму «По
літ сокола». З серія. 9.40 —Мульт
фільми. 10.10 — «На березі». До
кументальний телефільм. 11.00 —
Дитяча година. З уроком англій
ської мови, і2.00 — Закарпатські
візерунки. 12 20 — Кіноафіша. 15.35
— | з нами музика. 16.05 — Доку
ментальні фільми «Турбота наша
така». Кіножурнал
«Кооператор».
16.40 — Пісня-89. 17.15 — Фільм —
дітям. «Альфонс Циттербанне». Пре
м’єра.
18.15 — Влада — Радам.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
...До шістнадцяти і старші. 19.45 —
Хвилини поезії. 19.50 — Прем’єра
художнього телефільму «Політ со
кола». З серія. 21.00 — «Час». 21.40
— Актуальне інтерв’ю.
21.50
—
Концерт пам’яті Юрія Гуляєва о
Колонному залі
Будинку спілок.
23.50 — Сьогодні у світі. 0.05
—
«Тютюновий капітан». Телефільм.
1.26 — Новини. 1.31 — Телевізійне
знайомство. Народний артист СРСР
диригент Ері Клаас. 2.46 — Це бу
ло... було...

д УГ
9.00 — Новини. 9.20 — Для дітей.
«Канал». 10.50 — Другий Всесоюз
ний фестиваль телепрограм, при
свячений 45-річчю Перемоги у Ве
ликій Вітчизняній війні. 11.30
—
Художній фільм із субтитрами. «Ди
ні лебеді». 12.55 — Ноеини. 16.30 —
Новини. 16.40 — Прем’єра музич
ного телефільму «Відроджена піс
ня». 17.00 — Республіканська фізикО’математична школа. 17.30 —
Співає «Мастерок». 18.00 — Доку
ментальний телефільм.
18.30
—
Естрадний концерт. 19.00 — Акту
альна
намера.
19.30 — «Надве
чір’я». Передача для людей стар
шого віку. 20.30 — Концерт нласичної музики. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Молодіжна студія «Гарт». 22 55 —
Вечірній віснин.

;

± ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15, 11.15 —
Навчальна програма. «Чорні леле
ки, оленятко і Ніда». Науково-по
пулярний фільм із циклу «Пригоди
ведмежатна Ніди». 8,35, 9.35
—
Природознавство. 4 нл. Там, за го
ризонтом. 9.05 — Іспанська мова.
1 рік навчання. 10.05 — Іспанська
мова. 2 рік навчання. 10.35, 11.35 —
Література. 10 кл. О. Островський і
театр. 11.05 — Новини.
12.05
—
«Люди і дельфіни». Художній те
лефільм. Фільм 3. Частина 1. 13.05
— «Захист Мечникова». Докумен
тальний телефільм. 13.35 — «Ды
ханьем старины глубокой...». 1400
— Новини. 14.10 — Прем'єра до
кументального фільму «Щоб не бу
ло нестерпно боляче». 17.00 — Но
вини. 17.10 — Сеанс повторного те
лефільму: «Люди і дельфіни». Ху
дожній телефільм. Фільм 3. Части
на 1. 18.10 — Піввіку на
службі
енергетини. Прем’єра документаль
ного фільму. 18.40 — Мультфільм.
19.00 — Інформаційна
програма.
20.00 — Вечірня казка. 20.15 — Ху
дожня
гімнастина. Чемпіонат сві
ту. 21.00 — «Час». 21.40 — Ілюзіон.
«Загадковий пасажир». Художній
фільм. 23.30 — Новини. 23.40
—
Наш сад.

10.35, 11.35 — Література. 6 кл.
О. Пушкін- «Дубровський». 11.05*7
Новини. 12.05 — «Люди і дельфі
ни». Художній телефільм. Фільм ЗЧастина 2. 13.10 - ^Вірність». До
кументальний телефільм про
на
родного художника СРСР, лауреата
Державної премії СРСР, члена-мореспоендента Академії художеств
СРСР Б. Щербамова. 13.30 — Рит
мічна гімнастина. 14.00 — Новини.
14.10 — «Земля душі моєї». 14.40
—
Кіноафіша. . 17.00 — Новини.
17.10 — Сеанс повторного
теле
фільму. «Люди і дельфіни». Худож
ній телефільм. Фільм 3. Частина 2.
18.15 — Мультфільм. 18.30 — Рит
мічна гімнастина. 19.00 — Інфор
маційна програма. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Концерт В.
" Яглінг
л :
:і
симфонічного оркестру Красноярської філармонії. 21.00 — «Час»,
союзних
21.40
Фільми студій
республік. «Пуща». 1 і 2 серії. Прем’єра. 23.50 — Новини.

7 ЖОВТНЯ

А ЦТ (І програма)

6 жовтня
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Пре
м’єра художнього телефільму «По
літ сонола». 4 серія. 9.40 — ...До
шістнадцяти і старші.
10.25
—
Мультфільми. 10.55 — «Ти і ми».
Фільм-нонцерт.
11.25 — «Справа
Стародубцевих”.
Донументальний
телефільм. 12.15 — «Прогуляннау
ритмах степа». Фільм-нонцерт. 15.35
— Марковсьні вечірки. 16.05
—
Фільм — дітям. «Такий
великий
хлопчик». 17.25—Релігія і суспіль
ство. 17.55 — Концерт Державного
ансамблю пісні і танцю Карель
ської АРСР «Кантеле».
18.45
—
Сьогодні у світі. 19 00 — Прогрес.
Інформація. Реклама. 19 30—Мульт
фільм. 19.40 — Співає М. Соловков.
19.55 — Прем’єра художнього те. лефільму «Політ сокола». 4 серія.
21.00 — «Час». 21.40 — «Треба...
Для безпеки держави». 22.00 — Це
було... було... 22.20 — Погляд. 0 05
— «Про бідного
гусара замовте
слово...». Телефільм. 1 і 2 серії. 2.16
— Новини. 2.21 — Театр Махмуда
Єсамбаєва.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Перлини
душі народної. 10.10 — «Правда»
і «Україна». 11.25 — Пісні рідного
краю. 12.20 — Новини. 12.30 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 16.30 — Но
вини. 16.45 — Другий Всесоюзний
фестиваль телепрограм,
присвя
чений 45-річчю Перемоги у Велиній
Вітчизняній війні. 17.15 — Інстру
ментальна музика. 17.30 — Шля
хом оновлення. 18.00 — Оперета,
оперета. 18.30 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.50 — Кінозамальовна. «Хутір
Надія».
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна намера. 19.30 —
Телепресклуб «Зворотний зв’язок».
Людський
фактор
і перебудова.
Повтор від 11 вересня. (Кіровоград).
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час».
21.40 — Художній
теле
фільм «Радощі
земні».
1 серія
23.10 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15, 11.15 —
Навчальна
програма.
«Оленятко
знаходить маму».
Науково-попу
лярний фільм Із циклу «Пригоди
ведмежатка Ніди». 8.35, 9.35 — Лі
тература. 5 кл. О. Пушкін. «Казка
про царя Салтана». 9.05 — Англій
ська мова. 1 рік навчання. 10.05 —
Англійська мова. 2 рік навчання.

8.00 — Пісні
і танці
народів
СРСР. 8.30 — Наш сад. 9.00 — Грає
І. Ойстрах. 9.35 — Людина. Земля.
Всесвіт. 10.35 — Програма телеба
чення НДР. 12.05 — «Хто ж такі
пташки?». Мультфільм. 12.25 — В
країнах соціалізму. 12.55 — Фотоконнурс «Я люблю тебе, життя».
13.00 — Воїнсьне братерство непо
рушне... Зліт бойових наставників
Московського військового округу.
14.00 — У світі тварин. 15.00
—
Меридіани дружби. Музиканти при
їхали. Міжнародна музична
про
грама з НДР. 16.05 — Фільм — ді
тям. «Рано вранці». 17.40 — Пла
нета. Міжнародна програма. 18.40
— Фільми режисера Л. Пчолкіна.
Прем’єра художнього телефільму
«Серце не камінь». 1 і 2 серії. 21.00
— «Час». 21.40 — Актуальне
ін
терв’ю. 21.50 — На концерті Алли
Баянової. 0.00 — «Слідство ведуть
Зиатоки». Справа 4-а. 1.31 — Нови
ни. 1.36 — «Навколо сміху». Вечір
гумору і сатири в Концертній сту
дії Останніно.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Сонячне
коло. 10.00 — Кінопрограма «Наш
сучасний». 10.35 — Для дітей. Ху
дожній фільм «Попелюшка». 11.55
— Співає Л. Ваннуле. 12.50 — Но
вини. 13.00 — «Доброго вам
здо
ров’я». 13.30 — Живе слово. 14.15
— У нолі друзів. 15.15 — Скарби
музеїв України. 15.30 — Концерт
дружби. 17.35 — Для дітей. «Чарів
ник смарагдового міста». І9.00 —
Актуальна камера. 19.30 — Телетурнір «Сонячні кларнети». 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Художній телефільм «Ра
дощі земні». 2 серія. 23.10 — Ве
чірній віснин.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Сіль
ська година. 9.20 — Свято
нової
кибитни. 9.50 — Мультфільми «У
яранзі горить вогонь», «Ну, постри
вай’». Випуск 8. 10.30 — Прогрес.
Інформація. Реклама. 10.50 — Ма
ленький концерт. 11.05 — Новини.
11.15 — «Шляхи-дороги
Тараса».
Передача 5. «Над Невою». «Повер
нення». 12.45 — «Вітя Глушаков —
друг апачів». Художній фільм з
субтитрами. 14.00 — Новини. 14-Ю
— Образ. Літературна
гра
для
старшокласників.
15.25
—
---До
шістнадцяти і старші. 16.10 — Ху
дожня гімнастина. Чемпіонат світу.
17.00 — МВД
СРСР
повідомляє.
17.10 — М. Лєрмонтов. «Тамбовська
казначейша».
Читає М. Козаков.

Фільм-нонцерт. 17.50 — «Далекий
Схід». Кіножурнал, 18.00 — Хокей.
Чемпіонат СРСР. «Динамо» (Рига)
_ «Динамо»
(Москва). У перерві
— 19.30 — Вечірня казка. 20.15 —
Науково-популярна програма * Під
знаком Пі». Частина 1. ~1.00
«Час». 21.40 ~ Науково-популярна
програма «Під знайом Пі». Части
ни 2 і 3. У перерві — Відлуння: по
дії тижня.

8 жовтня
▲ ЦТ (І програма)
8.15 — Ритмічна гімнастина. 8.45
— Тираж «Спортлото».
9.00 —
ранку раненько.
Розважально-пі
знавальна передача для дітей. 10.ои
— Служу Радянському Союзу' 11.00
— Ранкова пошта.
11.30 — Клуб
мандрівників. 12.30 — Мультфіль
ми. 13.15 — Погляд. Недільний ви
пуск.
14.15 — Музичний
кіоск.
14.45 — Здоров’я. 15.30 — VIII Між
народний
фестиваль
народної
творчості «Веселна». Свято вогнів
у Шнеєбергу. НДР. 16.00 — Дорослі
і діти. 17.00 — Сільська
година.
18.00 —
Міжнародна панорама.
18.45
—
Прем’єра
мультфільму
«Сивий ведмідь». 19.05 — Футбол.
Відбірковий матч чемпіонату світу.
Збірна НДР — збірна СРСР. 21.00 —
«Час».
21.40 — Сеанси
здоров’я
лімаря-психотерапевта
А. Кашпіровсьного.
Передача 1. 22.40
—
А. Вівальді. «Пори року». Виконує
камерний оркестр СРСР під керу
ванням
В. Третьякова. 23.40
—
Футбольний огляд. 0.10 — «Соба
ка на сіні». Телефільм. 1 і 2 серії.
2.19 — «Жила собі мрія». Фільмнонцерт.

А УТ
9.00 — Новини. 9.10 — Ритмічна
гімнастика. 9.45 — «У неділю вран
ці». 10.45 — «Дюймовочка». 11.50
— Літературна карта України. 12.25
— Новини. 12.35 — «Чиста крини
ця». 13.45 — Музичний фільм. 14.15
— «Від першої особи». 15.00 — Се
ло і люди. 15.30 — «Ви нам писа
ли». 16.00 — «Слава солдатська».
17.00 — Телеспортарена. 17.50 —
Прем’єра телевистави. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 — «Відеомлин». 20.35 — Реклама. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній телефільм «Ра
дощі земні». З серія. 23.00 — Ве
чірній віснин.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай! 8.15
— «Пуща». Художній
телефільм.
1 і 2 серії. 10.25 — Кінопубліцистика союзних республік. Прем’єра
документального телефільму «£початну було слово». 10.45 — Мульт
фільм. 11.05 — Новини. 11.15
—
Співає С. Пятничко. 11.30 — Клуб
мандрівників. 12.30 — Держтелера
діо Унраїнсьної РСР. «Чого і як на
вчати директора?».
13.00 — Чем
піонат США з баснетболу
серед
професіоналів НБА. 14.00 — Нови
ни. 14.10 — Художня гімнастина.
Чемпіонат світу. 15.00 — 3 фондів
ЦТ.
«Небезпечний поворот».
Ху
дожній телефільм. 1 і 2 серії. 17.00
— Новини. 17.10 — «Небезпечний
поворот». Художній телефільм. З се
рія. 18.20 — «НДР — країна спор
ту». 18.55 — Телевізійний музич
ний абонемент. На благодійних ве
чорах Радянського фонду культу
ри. До 100-річчя з дня народження
А. Ахматової. 19.45 — Вечірня каз
ка. 20 00 — Кіносерпантин. Дубль 1.
«Невдячність».
Художній
теле
фільм. 21.00 — «Час». 21.40 — Кін
ний спорт. Міжнародні змагання.
«Пардубицький стипль-чез». 22.25
— Це хвилює світ. 22.40 — Кіно
серпантин. Дубль 2.
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Аліна Маслюкова. Хто така? Мається го. Знавці відзначають з відповідна уеааі м драматургії — вона ав- нею інтонацією: «Не Петрушевська»
іор
п’єси «Продається
японське (більше « жінок порівняти ні 9 ким).
пальто а парашутного шовку», по Рядовий глядач на спектаклкі не ПОказаної
в
Кіровограді
Кемеров »їхатиме - а це типовий нині стан
ським драмтеатром імені Луначарсько- зелу
репертуарному
голоді

■
■

знімку: сцена з вистави за п’єсою В. Гуркіна «Музиканти*,
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театрів. Твір Маслюкової у виконанні акто
рів із Кузбасу, мені здалося, трохи під
штовхнув уперед громіздкий візок теми жі
ночої самотності. І на сцені, й на екрані, і
в книгах наші незаміжні сучасниці такі бід
несенькі, що жах. А у Віри (засл. арт.
РРФСР Л. Цуканова) є для цього всі умови,
а отже, не хочеться її жаліти. Навпаки —
за неї, можна сказати, радієш. Коханий хо
дить 9 років, а не жениться — ото нещас
тя! Що б уже лишилося від їхніх почуттів,
аби вони були одружені... ну хоча б років
із п'ять? Не виключено, що лишилася б ва
гітна студентка, як у чоловіка Віриної по
други. А ким би могла стати сама Віра? Он
ще один приклад — сусідка. Душевна жін
ка, хазяєчка, матуся турботлива, все в дім
тягне, чоловіком керує — все при ній. Але
ж, господи, яка криклива, обмежена, стом
лива! А Віра в кінці вистави хоч і залишає
ться одна, але то на сцені; глядач знає, що
за кулісами обидва її претенденти на ува
гу так швидко від неї не відмовляться.
Ось іще жінка, на початку спектаклю са
мотня, а в кінці — при чоловікові й трьох
синах-богатирях — Філумена Мартурано
(теж у виконанні Л. Цуканоаої) з одноймен
ної п’єси Едуардо де Філіппо. Річ добре
об’їжджена театрами і хоч і не «гвіздкова», зате досі безпрограшна. Ця вистава
кемеровців залишає відчуття перегляду —
прийшли, подивилися, десі» засміялися, десь
обурилися
безвідповідальним Доменіко
(вальяжно зіграним засл. арт. РРФСР А. Дахненком), десь поламали голову над пово
ротами біографії Філумени — і можна з
помірним задоволенням поаплодувати. Ме
ні видалося, що артисти тут' грали упівсили,
особливо виконавці другорядних ролей —
так і ловиш себе на думці про їх непотріб
ність у виставі.
Два складніших спектаклі — один компо-
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«МОЛОДИМ
КОМУНАР»

вдячні всім, хто відгук
нувся на нашу анкету.
Одним із перших за
питань було таке: «Чи
передплатили
ви вже
«МК»-90? Багато хто з
наших авторів підкресли
ли
варіант
відповіді
«Передплатив на
весь
рік». Останній
варіант
був таким: «Не перед
платив, бо...». Малося на
увазі, що наш заочний
співрозмовник
напише
чому саме не передпла
тив. А дехто проявив не
абияке почуття гумору,
просто підкресливши цю
відповідь і не пояснивши
чому ж він не перед
платив нашу газету. Ли
ше один «екскореспондент» (так він назвав се
бе, підписуючи конверт)
дав жартівливу відпо
відь: «Встигну — «еще
не вечер».
€ в нашій анкеті й та
ке запитання: «Чи бува
ють випадки, коли точка
зору, висловлена на сто
рінках нашої газети, не
співпадає з вашою дум
в кою?».
Більшість тих, хто
в надіслав нам заповнені
в анкєди, вважають, що
думка газети і їхня осо
бисто іноді не співпадає.
~ У декого вона часто не
5 співпадає. І лише деоє
певністю згодні із дум_ нами, висловленими на
_ сторінках «Молодого ко

мунара». Нас це радує,
адже коли людина не
згодна, вона має свою
позицію, думає, полемі
зує. Хотілося, щоб ви,
шановні читачі, надсила
ли нам більше листів із
своїми різними погляда
ми на ту чи іншу проб
лему, підняту газетою.
Нам дуже хочеться, щоб
у тижневику було біль
ше полеміки, співставлень протилежних суджень.
Послідовність
і відстоювання власної позиції читачі, що відгукнулись, оцінюють в серед
ньому на 3,8 (за п’яти
бальною системою). Ін
формативність — 3,7,
стиль, мову, літературне
виконання — 4,1, глибину
аналізу вибраної теми—
3,5, привабливість у по
дачі матеріалу — на
тверде 4, гострот), кри
тичність, сміливість — на
3,8 бала. Отже, ми —
середнячки. До відмін
ників нам далеко.
Більшість наших «ан
кетних» авторів вважа
ють, що «МК» дуже ма
ло друкує суто розва-’
жальних матеріалів, і в
той же час інша части
на читачів переконана,
Що газета шукає деше
вої популярності (один
із
авторів-жартівників
додав ще й таку фразу:

«Комсомольская
прав
да» також «дива в реше
ті не-друкує». Багато хто
з наших співрозмовників
по анкеті хочуть, щоб
газета більше врахову
вала інтереси
молоді
(«Друкувати про молодь,
а не про пенсіонерів!»).
Дехто вважає, що тижне
вик не має своєї позиції.
Один із наших кореспон
дентів думає, що «МК»
консервативний, ще один,
що газета занадто по
вчальна.
Пропонували ми своїм
читачам оцінити рубрики
газети. Найбільше плю
сів зібрали такі: «Говоримо відверто», «Жур
наліст змінює
профе
сію»,
«Грані
моралі»,
«Девши клятву Гіппокра
та», «Діалог з читачем»,
«До 17 і старші», «На
дозвіллі». Найбільше мі
нусів — «Комсомольська
планірка»,
«Світогляд)»,
«Перебудова: твоя по
зиція», «Ахіллесова п’я
та».
-Дуже цікаво було нам
знати також, хто з авто
рів нашої газети най
більше подобається чи
тачам. Багато хто взага
лі проігнорував це за
питання. Серед тих, ко
го названо, — Н. Дани
ленко, В. Бондар, В. Левочио, І. Куценко, Чомусь не припали кільком

зиційно («Музиканти»), інший віддаленістю
зображуваного в часі від сьогодення («Эв-д|
мок Шинон» Д. Голдмена).
У «Музикантах» я лише ближче до фіналу«
здогадалася, до чого тут вплетения середньовічного сюжету в сучасний. Це казко,
яку МОЛОДИЙ герой придумує ДЛЯ Дружи- де
ни — вона любить казки, і це остання мож-ливість її втримати. Музичні зонги в п'єсі— —
це скоріше з кінематографічного арсеналу,?
а сіренький побут молодої родини переда- ~
но майстерно, надто ж лінія реалізації ®
підлості — витонченої, рідкісної навіть для ®
нашого бездушного віку. Ну ось: жонатий ®
чоловік, одержавши відкоша від замученої
комуналкою і бідністю товаришевої дру- ®
жини, зачаїв на неї злість і вирішив одімстити. Як? А є ще один дружок, проти якого ні одна не встоїть — так сюди його, сюди. І не встояла... Жорстокий спокусник у
виконанні засл. арт. РРФСР В. Мірошничен- І?
ка в якусь мить з'являється на сцені в еле- У
гантній «трієчці» і... жіночих червоних чоботях на каблуках — півень! Чудова знахідка. Хороші в спектаклі й декорації. І ду- Л
же приваблює участь у виставі двох хлоп- Ц
ченят. Одному років три-чотнри, не більше, інший — молодий школярик. Обидел П
грають прекрасно.
Неординарне враження від «Замку Ши- 2нон». Тисячу сто... якийся рік, королі, прин- -А
ци, боротьба за престол, придворні інтриги — далекувато від нас. Непогамовне но- ■. ->
хання, помста за невірність, жіноча нещи- д
рість та істеричність, молода суперниця, '
настроювання на свій лад батьком і матір’ю д
дітей — близько. Не справляє враження ці- г]
лісності й динамічності тріо королівських і }
синів — мені здається, що через статич- г)
иість, картинність поз, хоча дехто вважав □
це доречною стилізацією під Шекспіра...
Н. ЧЕРСЬКД.
я

» 6 Є • ® б *

«Плейбой» для кіровоградців?
У № 31 за 5 серпня
комунар»
«Молодий
«Анкету
опублікував
«МК-90». Ми, журналісти, хотіли дізнатися вашу, шановні читачі, дум
ку про газету, оцінку її
поліграфічного оформ
лення, аналітичності, го
строти, критичності, рів
ня
стилістики. Хотіли
мати ваші побажання
стосовно моделі молодіжки-90.
Відгукнулися читачі з
Рівного Новоукраїнського району, із Світловодська, з Кіровограда, а
один лист надійшов на
віть від військовослуж
бовця з ПетропавловськаКамчатського,
мабуть,
нашого земляка. Писали
нам учні, студенти, вчи
телі, робітники. Є листи,
де не вказана ні адреса,
ні професія. Ми щиро
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ОГЛЯД АНКЕТ «МК»

читачам до смаку матеріали Ю. Сердюченка.
У цьому році, як ви
стверджуєте б анкетах,
газета стела цікавішою.
Для багатьох інших на
ших кореспондентів во
на залишилась на тому ж
рівні.
Більшість наших заочних
співрозмовників,
судя
чи з відповідей, раніше
ніколи ке зверталися до
газети. Але є й такі, ко
му доводилось звертати
ся. У кількох випадках
на їх листи газета ніяк
не відреагувала. Це для
нас тривожний показ
ник. Журналісти візьмуть
його до уваги, більш
уважно
ставитимуться
до листів читачів.
В анкетах ми знайшли
багато
цікавих
поба
жань. Військовослужбо
вець Олександр Юркальський із Петропавловська-Камчатського радить
нам: «Друкуйте побіль
ше гострих, критичних
публікацій, беріть при
клад
з «Камчатского
комсомольца». Токар із
Кіровограде Віктор Пол
тавець пише нам так:
«Коли «МК» став тижне
виком, він був цікавим.
Але, на жаль, постійно
зменшується
гострота,
критичність,
сміливість
публікацій. Дуже мало
матеріалів- на теми між

національних стосунків,
про нашу національну
історію, зарез це бага
тьох цікавить». Учитель
з Кіровограда (прізвище
не називає) бежас нам
«...власного визначення,
дискусійності, неповтор
ності,
авангардизму».
Науковий працівник із
Світловодська О. В. Форостяний вважає, що нам
треба «...підвищити за
гальний рівень, публіку
вати неофіційні думки,
погляди».
Школярі, що
відгук
нулись на вннету, про
сять, щоб ми більше дру
кували текстів популяр
них сучасних пісень (По
нова Оксана, м. Кірово
град), уривки з фантас
тичних творів. А Підріз
не Оксана, учениця 9-го
класу з села Рівне висловила побажання загальне: «Оновлюватись,
набирати все
більшої
популярності».
Не обійшлися
наші
«екскореспонденти»
й
без гумору. Студентка з
Кіровограда
відповіла
так: «/Лало місця для
написання побажання».
Ще раз дякуємо тим,
хто відгукнувся.
Воші
зауваження і пропозиції
«Молодого
журналісти
врахують,
комунара»
творячи «МК»-90.
С. ОРЕЛ.

ЗО вересня 1989 Р
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