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Стрілки годинника на фа
саді облвиконкому показу

V

I вали десяту, коли на площі
імені Кірова зазвучав
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ховий оркестр. Мелодіями
гімнів СРСР та УРСР поча
лася в Кіровограді 7 лис
топада демонстрація, при
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ф свячена 72-й річниці Вели
о кої Жовтневої соціалістич
о ної революції.
о
Незвичність була поміче
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Енгельса, Леніна, кольоро
ві надувні кульки, паперові
квіти. Написи
на транспа
рантах
у колонах:
«Геть
війну з життя людства!»,
«Слава Октябрю!», «Демо
кратія — наш
Історичний
вибір»,
«Пролетарі
всіх
країн, єднайтесь!»,
«Рабо
чей инициативе — инженер
ную поддержку». Настрій у
людей святковий, піднесе
ний.

ках, дівчата з величезними
червоними квітами під ко
лір пелерин;
пропливали
над головами перекреслені
чорні контури
бомб, про
пливали зображення крейсе
ра «Аврора», блакитно-білі
силуети голубів миру...
Не завжди можна було
зрозуміти,
хто проходить,
оскільки
щити з назвами
заводів чи організацій час
то сірі, з дрібними буква
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Святкова демонстрація в
Кіровограді пройшла при
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близно на годину швидше,
ніж раніше, і без
завер
шального акорду. Ним слу
жили в минулому парад
фізкультурників, чи
бара
банщиків, чи танцюристів.

ъ

на вже на початку проход
ження колон, коли на пло
щу після військових,
пра
пороносців
та
школярів
ступили курсанти
вищого
льотного училища
цивіль
ної авіації; ми звикли, що
коли у формі з погонами, то
повинні карбувати крок у
чіткому строї,
а курсанти
простували вільною ходою,
як і всі. Трохи бадьоріше
від інших ішли колони, які
мали свій оркестр.
Оформлення колон було
досить стриманим. Прапо
ри СРСР та союзних
рес
публік,' портрети
Маркса,
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Колона олієекстракційного заводу мала свою му
зику в особі баяніста; від
мітним був і оркестр «Чер
воної зірки». І звучанням,
і своєрідною уніформою --всі
духовики
в шкіряних
пальтах.
«Костюмними» були ще
кілька шеренг: Інгульського рудоуправління (чолові
ки йшли в касках із ліхта
риками),
авіапідприємства,
деяких ПТУ (хлопці в одна
кових куртках і кашкетах);
пройшли молоді люди в ук
раїнських свитках, жупанчи
ках, яскравих плахтах і хуст

ми, несли їх низько, і чи
тати ті написи було зручно
хіба що тим, хто йшов по
переду, аби вони оберну«^
лися. А ось напис «Стан
ція
Кіровоград»,
і лише
невиразне зображення ло
комотива дає зрозуміти, що
це залізнична станція. «Віт
рини» виробничого об’єд
нання «Ера», швейної фаб
рики оформлені виразно і
яскраво, але ж хто їх по
бачить у півметрі від зем
лі? Демонстрація — це ж
означає не тільки пройти
ся, а й себе продемонстру
вати, тобто показати.

Шкода, що їх не було. Пра
вильно, що святкові колони
не були перенасичені маке
тами і гучними плакатами. А
от невимушені фестиваль
но-карнавальні
моменти

святу ніколи не заважали.
Деяка офіційність
демон
страції пізніше розрядила
ся музикою великого
ду
хового оркестру, який грав
біля фонтану, незважаючи
на холод, і красивою ве
чірньою
ілюмінацією
на
площі та ближніх вулицях.
Наш кор.
Фото В. ГРИБА.

.......................................................... .........................
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«ГАМЛЕТ» ТА «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ»,
«Мертві душі» і «Біла
гвардія», його полотен відкрилася у Кіро
«Брати Карамазови» і «Життя па воградському
палаці
культури
на де Мольєра»... Це не книжко імені Компанійця.
П. Босий
працює в обласному
вий каталог, а перелік п'єс і ро
краєзнавчому

музеї,

а живопис

манів, чиї герої знайшли відобра для нього — захоплення. У пред
ження в картинах молодого
ху ставленій експозиції переважають
виконані на картоні ескізи теат
дожника Павла Босого. Виставка ральних декорацій до відомих лі
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тературних творів та образи, на
віяні нласичними
героями.
На
приклад, картини «У Ноздрьова»,
«У Плюшкіна». Є кілька графічних
робіт, пейзаж «Вічна весна». У по
лотнах досить чітко
простежую
ться елементи поп-арту; деяні на
гадують малюнки, що ними
ілю
струються дитячі
книжни в
за
штатних видавництвах. Схожість

уловлюється не стільки а предме
ті зображуваного, скільки в
«га
зетній» бляклості барв. А малий
триптих «Берег»,
«Бухта»,
«Па
рус» Просто заслуговує соковиті
ших барв своєю образністю і ком
позицією.

Відрадний
виняток — верхня
частина диптиха «Сон Чичикова».

Саме чудова комбінація голубо
го, синього, білого і чорного ко
льорів, їх насиченість примушу*
ще й ще раз замислитися над по
воротами сюжетної фантазії ав
тора.

Наш кор,
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ПОЗАДУ—ДРУГИЙ ТУР
Якщо перший тур районних комсо
мольських конференцій був
пред
ставлений однією — показовою (роз
повідь про неї на 4-й стор.), то вже
через тиждень відбулися ще шість
наступних. Про всі, звичайно, ми не в
змозі детально переповісти, однак в
цьому номері друкуємо звіт про
Ульяновську, на якій побував
наш
кореспондент.
Звичайно, кожна з конференцій
мала, як то кажуть, щось своє. У Компаніївці, наприклад, вона пройшла
жваво й цікаво. І делегати, і гості
тут чули не лише загальні звіти, а

прагнули справді революційного за
палу, сміливих пропозицій, рішень.
Хочеться вірити, що сьогодні, а та
кож у наступні тури ми бачитимемо
саме це. А зараз познайомимо вас,
шановні читачі нашого тижневика, з
інформацією про організаційні пле
нуми в райкомах комсомолу,
які
відбулися зразу після конференцій, і
на яких було обрано в

КОМПАНІЇВЦГ
першим секретарем райкому ком
сомолу — Анатолія БОЛЮКА, дру
гим — Геннадія СКРИПНИКА, секре

»>

ЗВІТИ І ВИБОРИ
В КОМСОМОЛІ

тарем — зав, учнівською молоддю-—

Оксану БОКОВУ;

НОВГОРОДЦІ:
першим секретарем райкому ком
сомолу — Сергія СВТУШЕНКА, дру
гим — Сергія БОЙКА, секретарем—
зав. учнівською молоддю — Тетяну

ПЕТРОВОМУ:
першим секретарем райкому ком
сомолу _ Сергія КОНЦЕВИЧА, дру

гим — Анатолія КОЛЕСНИКА,
ретарем — зав. учнівською
дю — Оксану КИСІЛЬ;

молод

КОВІЛЬНИК;

УСТИНІВЩ:

ОЛЕКСАНДРІВНІ:
першим секретарем райкому ком
сомолу — Олександра ШИШКУ, дРу.

гим — Олександра ГНИЛЯКА,

сек

ретарем — зав. учнівською молод

дю — Валерія ЛЕВЧЕНКА;

першим секретарем райкому ком
сомолу — Ларису БУГАЙЦОВУ, дру
гим — Анатолія КОВАЛЬОВА,
сек
ретарем — зав. учнівською молод
дю — Любоз БОЙКО.
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Директор без портфеля?

«Ефект», ще раз «Ефект...»

Відкиньмо високі слова і при
слухаймось до голосу розуму. Лай
він зайвий раз нагадає нам прос
ту житейську істину: народжую
чая тільки геніями, а от директо
рами, конструкторами, 6а, навіть
комерсантами стають. Часто-густо
за идасливого збігу обставин«

Не будемо гадати, кому нале
жить пріоритет в цій назві. Та як
що вам зустрінеться на автошля
хах області симпатичний «Моск
вич» з написом
на фургоні
«Ефект», не плутайте цю фірму з
Кіровоградським центром. Річ у
тім, що «Ефекти» два: «ентетеемівський» і процвітаючий коопе
ратив зі Світловодська на чолі з
кандидатом наук В. А. Юлем. Ав
тотранспорт з рекламою — то
власність Юля та його команди.
Кооперативу ж належить у Світловодську і, так би мовити, мо
нопольне право на інженерно-тех
нічні розробки.
Ось у такі «лещата» волею до
лі потрапив Валерій Самофал: з
одного боку власний «Ефект», спо
дівання якого на фінансові над
ходження треба будь-що виправ
довувати. З іншого — «Ефект» Ва
лерія Андрійовича Юля з розга
луженими зв’язками і багатоти
сячними можливостями.

Пеано, саме випадок
допоміг
стати Валерио Самосвалу дирентоР°м світловодсьного філіалу цент
ру НТіМ «Есрект». Щасливий? Час
покдже, а поки що кілька слів про
новоспеченого
комерсанта-посередника. Знайомі ми з ним давно,
що звідтоді,
як почав
Валерій
працювати інструктором
Світловодського міськкому
комсомолу,
Колишній (триразовий) «Молодий
комунар»
потреОував
на
свої
“'якти масу оперативної інфорПро суботники і юділеині
валЖ, зиирання врожаю, І завжди
цією інформацією сповна володів
інструктор
міськкому Самофал.
Десь близько року тому зв’язок
редакції з надійним громадським
кореспондентом несподівано
обі
рвався. неважко здогадатися чо
му — Валерій став директором.
Нова справа, відповідальні обоне4 залишили йому часу на
га?5тні «забави». Поставимось до
цього з розумінням, оскільки ко
мерційна діяльність вимагає пов
ної самовіддачі. А ще врахуймо
немаловажну обставину: самофал
починав з нуля.

Що являє собою центр НТТМ
«Ефект», гадаю, наші читачі вже
знають. Газета не раз про нього
розповідала. Відповідно,
філіал
мав виконувати ті ж посередниць
кі функції на проектно-конструк
торські розробки, але, так би мо
вити, з усіченим штатом працюю
чих, Власне, «розкрутити» справу
адміністрація центру в особі ди
ректора Миколи Цуканова дору
чила Валерію Самофалу.

почати? Це питання нео/л^но постає перед людьми, які
М^^ть сміливість взятися за нову
справу. Не обминув його й Вале
рій. Та вибору не було, оскільки
центр не запропонував керівни
кові філіалу нічого, крім зарпла
ти. Про окреме приміщення не
могло бути й мови, відкриття ра
хунку в банку теж здалося перед
часним. Та й що класти на той
рахунок, коли майбутнє — су
цільна непевність.

Замовлення серії «С»
(Світловодськ) народжувалися
непросто.
І перше з них навряд чи можна
назвати престижним.
Керівники
житлово-експлуатаційної
контори
№ 4, котра обслуговує новий мік
рорайон,
запропонували
спро
ектувати
в найкоротші
строки
спортивно-ігровий майданчик. Ви
мога була одна — споруда
має
задовольнити запити всіх
верств
населення вулиці Приморської.
Пошуки винонавців
(не надто
дорогих і вмілих) привели Валерія
в один
з проентно-конструкторських інститутів Кременчука. Чет
веро молодих інженерів взялися
виконати роботу в небачено но
ро гний строк — за місяць.
Ціну
впросили помірну, на рівні дер
жавної — 1400 карбованців. Вда
рили по руках. Але це було тільки
початком, бо за умовами догово
ру Валерій мав знайти і будівель
ників. Уклав договір з нооператиаом «Шанс», і знову чудеса опе
ративності: кооператори дали сло
во здати майданчик за чотири мі
сяці. Нині роботи на ньому завер
шуються.

Так філіалом в особі директора
було зароблено перші кілька ти
сяч карбованців.
Згодом прийшли
замовлення
2-«С», 3-«С»... Пошуки вигідних
партнерів привели Валерія аж на
Дзєржинський завод залізобетон
них виробів, що в Підмосков’ї. І
для цього підприємства було ви

готовлено проектну
документа
цію.
4- «С». Об'єднання «Спецзалізобетон» виплатило 5600 карбован
ців за оперативне включення у
виробничий процес нової техніки.
5- «С». Дніпропетровський агре
гатний завод готовий сплатити
91334 карбованці за виготовлен
ня проектної документації на зве
дення адміністративного корпусу
№ 42. Проект у стадії розробки,
до травня наступного року
він
має бути прийнятий замовниками.
6- «С». Для місцевого радгоспу
«Більшовик» проектується май
стерня по ремонту сільськогоспо
дарської техніки. Сучасна, з ура

мав квартири, хоча потребує жит
ла переважна більшість. Звідси й
кадрові проблеми: важко знайти
людину, котра .6 пішла працювати
в апарат, не маючи ані наймен
ших видів на житло.
Але ж погодьтеся; важно рвати
зі спонсором (в даному випадну
центром НТТМ), який
фактично
поставив себе на ноги,
допоміг
словом і ділом. Отож і Валерій ва
гається. Чи не тому й розмова на
ша нагадувала виважування аргу
ментів «за» і «проти».'
— У філіалу з’явилася
деяка
популярність? — запитував
себе
В. Самофал. — Так. їелер пропо
зицій на співробітників вистачає.
Нещодавно
правління
колгоспу
імені 40-річчя Жовтня запропону
вало
спроектувати
культурноспортивний номпленс зі і іадіоном

АКТУАЛЬНО
хуванням всіх вимог
рів...

і
басейном,
будинкам
побуту,
медамбулаторією, житловими
бу
динками...
— Але ж в штаті ти один, —- на
голошую на останньому слові. —
Важко буде...
— З цим усе гаразд, — парирує
Валерій. — Анатолій Патока, пер
ший секретар міськкому, підтри
мує, весь апарат теж.
А
щодо
практичної реалізації наших за
думів, то тут на інженерів надія-—
Сашка Форостяного, Ігоря Ґрицину... Ігор, до речі,
член
бюро
місьнному комсомолу. Не слід за
бувати і про воїнів-інтернацюналістів на чолі з Сергієм Хохловим.
Серед них знайдуться спеціалісти
будь-якого профілю.

механізато

Досить прикладів? Згодні,
до
сить. Додамо тільки, що за нілька
місяців функціонування філіалом
складено договорів на суму,
що
наближається до гросмейстерсько
го показника комерційної
діяль
кості, — 100 тисяч.

МЕНШЕ РОКУ ДІЄ
В СВІТЛОВОДСЬКУ
ФІЛІАЛ
ЦЕНТРУ
НТТМ «ЕФЕКТ». ПРО
НЕЛЕГКИЙ ПЕРІОД
СТАНОВЛЕННЯ ЦЬО
ГО КОЛЕКТИВУ, ПО
КЛИКАНОГО- МАК
СИМАЛЬНО НАБЛИ
— Тобто, є ціле бригада для ЗИТИ
ВИНАХОДИ,
виконання задумів з індексом ПРОЕКТНІ РОЗРОБ
«С»? — уточнюю.
ДО ВИРОБНИ
— Так, — погоджується Вале КИ
рій. — А задумів скільки! ? не ЦТВА, РОЗПОВІДАЄ
просто заробляти гроші, а робити НАШ
КОРЕСПОН
справжнє діло. Хочемо, скажімо, ДЕНТ.

Коли душа простору
прагне...
Ми кілька годин розмовляли з
Валерієм Самофалом на його ко
лишньому робочому місці — у мі
ськкомі комсомолу. Власне, в
апараті Валерія що й досі вважа
ють своїм. Кажу це не заради
красного слівця, адже директор,
як і раніше на профспілковому
обліку в міськкомі, більше того—
колектив обрав його головою
профкому. І ця обставина змушує
Валерія все частіше думати про
самостійність. Чому? Бо тоді ле
вова частина грошових надход
жень йтиме не центру, котрий
знаходиться в Кіровограді, а за
лишатиметься на рахунку органі
зації, при якій діє нинішній фі
ліал. Тобто, Світловодського мі
ськкому комсомолу. А гроші мі
ськкому, ой, як потрібні! На про
ведення масових молодіжних за
ходів, створення комп'ютерних
центрів і класів, для дольовоі
участі у житловому будівництві.
Бо ж навряд чи можна вважати
нормальним той стан, в якому
опинилися
члени
профспілки,
очолюваної Валерієм. За
шість
останніх років ніхто з них не отри

оновити міський парк імені Шев
ченка. Є проект розташування ку
точків відпочинку, котрі
досить
органічно впишуться в архітектур
ний ансамбль...
Валерій ділився і більш відда
леними планами, показував деякі
проектні намітки, і робив це так
переконливо, що мимоволі вірилось: вони реальні.

Не знаю, як сприйме мри про
автономію свого підлеглого
ди
ректор центру НТТМ «Ефект» Ми
кола Цунанов. Та, думаю, він ке
образиться. Адже завдяки першо
му в області творчому госпрозра
хунковому об’єднанню, яке
Ми
кола очолює,
з’являються
нові.
Послідовники
«Ефекту», а,
зна
чить, » носії прогресу.

Шановним другий секретарю!
Ваша моло
діжна ініціатива — це треба визнати одразу —
породжена, очевидно, щирим бажанням утри
мати на плаву «потопаючий» корабель нашої
редакції. І тому відкидати всі ваші пропозиції,
хоч вони й засвідчують деяку розбіжність праг
нень і методів їхнього втілення, — не можемо
собі дозволити. Хочемо однак
запитати; як
часто ви читаєте свою обласну молодіжну? Ян
часто читають її ті сенретарі, котрі ніби є ра
зом з вами авторами «обращения»' І чому досі
ні вас, ні їх ми не бачили ні в редакції, а ва
шого і їхніх імен — на шпальтах «Молодого
комунара»? Тоді, ноли в тижневику точилися
гострі дискусії з приводу долі
рідної
мови і
культури,
відродження
історичної
пам’яті,
проблем молодіжного дозвілля,
впровадження
оренди на виробництві, діяльності кооперати
вів, відродження занепалого авторитету
ком
сомолу, норінної перебудови системи політнавчання комсомольців, — ви вважали за краще
не втручатися, залишатися в тіні. Та й нині, за
мість того, щоб разом із колективом редакції
подбати про конкретне втілення лінії партії на
вдосконалення міжнаціональних відносин, ство
рення правової держави, повернення усім на-^
родам їхніх природних прав, не формальну, а
дійсну перебудову комсомолу, ідеологічної ро
боти, ви продовжуєте залишатися сторонніми
спостерігачами.

Чи потребує сьоіодні вдосконалення робота
редакції «Молодого комунара», чи є потреба в
еі^ебудові стосунків преси із вищестоящими
партійними, комсомольськими та іншими ор
ганами й установами? Безперечно! Але до
сягти цього вдосконалення, здійснити цю пе
ребудову, не вникнувши хоч би поверхово у
суть проблем, породжених роками застою, —
це все одно, що ловити чорну кішку в темній
кімнаті. Іут потрібні не фальшиві зізнання ти
пу: «Мы своим молчанием, равнодушием по
родили такой антимолодежный беззубый пе
чатный орган»; тут не допоможе голослівне:
«Нам необходимо сейчас сохранить свою мо
лодежную трибуну» (чи потрібна вам гака
трибуна, якщо ви нею не скористалися ні
разу?).
Даруйте, Ігорю, деяку різкість тону. Дле нам
здається, що другий секретар райному комсо
молу мав би бути достатньо підготовлений і в
плані економічних знань, і в плані розуміння
основоположних принципів ленінської
націо
нальної політини, і щодо поклинання та
ролі
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М. ЧЕРНЕНКО.
м. Свїтловодськ.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ БЕЗІМЕННИМ СЕКРЕТАРЯМ
«Марсі за компліман!» — так сказала Проня
Пронопівна Голохвостому у відповідь на його
нахабні залицяння, над чим дружно регочуть
щоразу театральні глядачі, щойно випаде їм
нагода побувати на черговій виставі «За дво
ма зайцями»... «Ме-е-ерсі за компліман!» —
ці слова згадалися і працівникам газети, коли
прочитали «Обращение секретарей комсо
мольских организаций г. Кировограда к мол4£жи города и области». І було від чого.
«Уважаемые сверстники! — так пафосно
починається те звернення анонімних секрета
рів. __ Сегодня мы обращаемся к вам по при
чине кризисного состояния областной моло
дежной газеты «Молодий комунар». Кризис
этот проявился в падении авторитета газеты,
так как...» (тут на мить
обірвемо цитату).
Отож, перш ніж повідомити, як саме «так», на
думку авторів (чи автора) «обращения», про
явилася криза «Молодого комунара», спро
буємо уточнити один момент. Папірець, гучно
названий «обращением», з’явився в редакції
тижневика в кінці передплати, яку цього року
«секретари комсомольских организаций г. Ки
ровограда» успішно провалили, бо не секрет,
що слово «плюралізм» деякі спілчанські ва
тажки обласного центру давно вже перекла
дають як «самоплив». Результат: на наступний
рік «Молодий комунар» має у Кіоовограді
значно /ленше передплатників, ніж у нинішиь^У’ А ЩОД0 того, у який бік якісно змінювайася обласна молодіжна за останні 3—5 ро
ків _ читачі газети пишуть мало не щодня і,
сподіваємося ще напишуть, прочитавши наше
«Марсі...».
Як уже мовилося, звернення анонімне. Але
не безадресне. У кінці є й телефон для «пред
ложений, пожеланий, замечаний»
N2 3-30-61,
Не треба бути комісаром Мегре, аби встано
вити, що це службовий телефон другого сек
ретаря Кіровського райкому ЛКСМ України
Ігоря Ермакова. Оскільки додзвонитися до
нього з нашими «замечаниями» нам не вдало
ся, відповідає/ло через газету.

фф ф »« фффФф
••
-ф® • • • Фф
••. •
• • еф
. * Фф

-

преси в соціалістичному суспільстві, щоб при
наймні не заважати справі. Через те дозволи
мо собі прокоментувати всі п’ять пунктів ва
шого звернення, які складають, власне, його
суть.

Вище ми вже з ясували, що забезпечення
висвітлення інтересів молоді в газеті є нашою
спільною справою (пункт а|, так само, як і не
обхідність зачіпати найболючіші політичні про
цеси і проблеми (пункт б); не може молодіж
на газета відмовитися публікувати, поряд і ви
щеназваними, і «факты, расчитанные на еди
новременный успех» (пункт в). Далі ви пише
те, що «газета должна выходить на украин
ском и русском языках, т. к. должны учиты
ваться все национальности, живущие в облас
ти». Що ж, можливо, в цьому є резон. Але
годі чому тільки українською й російською?
В області живуть також молдавани, болгари,
євреї... Чому ви вважаєте, що для них підхо
дить тільки російська, але не українська чи
їхня рідна мова? Як узгоджується ваша про
позиція із новоприйнятим Законом про мови
в УРСР?
Щодо останньої вашої пропозиції — про під
звітність роботи редакції тільки пленумові об
кому комсомолу, — то в цьому є здорове зер
но, і це питання треба обев’язково дослідити
глибше. Звісно, що у відриві від
загального
процесу демократизації цей захід уявляється
нам безперспективним. Так само, як і у відриві
від нових реалій, що засвідчують перші кроки
до створення правової держави, нові закони
про вибори, закон про мови та інші
правові
анти.

Звичайно, можна й далі розповсюджувати
розмножені на ротапринті примірники «Обра
щения...» на підприємствах Кіровського райо
ну, як це робилося донині. Можна зібрати
пропозиції молоді, а вже потім спробувати
вникнути у суть справи. Чи ж не краще роби
ти все навпаки? Чи не пора нам із вами ста
вити комсомольську ініціативу з голови на
ноги, послідовно вчитися і компетентно ко
ристуватися своїми знаннями і можливостями
у роботі з молоддю?
Редколегія «Молодого комунара».

ПЕРЕД
ПЛАТАМ

Нагадуємо,
Що
передплату

(і на
„Молодий
комунар“ )

продовженої

«молодий
КОМУНАР»
її листопада 1989р

ПЕРШИЙ МЛИНЕЦЬ —І...
0... вдало пройшла ХХХ-та Кіро
воградська районна комсомоль
ська конференція. На попередні
вона мало була схожа — критич
ний звіт відрізняв її від рапортомаяії, виступи, так І серед них не
так багато чулося самопохвал. Го
ворили тут про все: внутріспілко
во життя, господарську діяльність
комсомолу, авторитет первинної...
Після конференції відбувся ор
ганізаційний пленум Кіровоград
ського райкому ЛКСМ України.
На ньому більшістю голосів пер
шим секретарем райкому комсо
молу було обрано Валентину Гра
бову, другим — Бориса Павлова,
секретарем — завідуючим зідділом учнівської молоді — Ігоря
Машина,
завідуючим
відділом
комсомольських організацій Ва
дима Силаева.

«ПОКАЗУХА?»
У минулі роки у нас здебільшо
го все, а тому числі й комсомоль
ські конференції, зводилися до
«показухи». Тож, коли дізнався,
що ХХХ-та Кіровоградського рай
кому буде показова, подумав —
от і знову те саме: прекрасні ви
ступи, написані заздалегідь до об
говорення доповіді, відгуки на
зроблене і багатослівні побажан
ня, які починаються «разом з тим
нам слід...».
Сумнів про потрібність показової
конференції розвіяли перші сек
ретарі райкомів комсомолу облас
ті, які були на неї запрошені. Ви
являється, для деяких з них, хто
вперше проводитиме конферен
ції, це була свого роду паличкавиручалочка.
Володимир Халявка,
перший
секретар Ульяновського райкому
ЛКСМ. України:
— Сам процес підготовки для
мене зідомий, а проведення, ви
роблення рішень по ходу робо
ти — не знаю, як це робити, на
діюся дізнатися тут.

Олег Мельник, перший секре дима Синяєва і колишнього заві
тар Гайворонського райкому ком дуючого Михайла Гребенюка.
Як бачимо з даного прикладу,
сомолу:
якою
— За показову конференцію я, тут відсутня загальщина,
як то кажуть, обома руками. По- можна було б прикритися, напи
перше, час іде, навіть досвідченим савши, а потім прочитавши:
«не
секретарям варто побачити, повчи
тися у інших. По-друге, молодим, проявляють принциповості, ВИМОГ
таким як я, стаж роботи котрих у ЛИВОСТІ/ послаблена дисципліна і
комсомолі
незначний, необхідно т. п.». Детально проаналізоване і
всі організаційно-робочі
моменти добре висвітлене в звіті питання
знати но з брошур-рекомендацій, а
скорочення приросту нових чле
з практичного боку.
Що ж, забігаючи наперед, ска нів до лав районної комсомолі?.
жемо, що секретарі з Ульяновки, Лінія райкому тут повністю спів
Гайворона, інших районів не по падає зі словами
В. Мироненка,
їхали «з пустими блокнотами», чис
сказаними на VIII Пленумі ЦК
тими
магнітофонними
насетами
(дехто проводив магнітофонний за ВЛКСМ:
«Ми не будемо ніного «тягнути
пис). Крім досвіду,
запрошені
і
за вуха» в нашу Спілку, але ми
гості конференції мали змогу ба не повинні забувати г.ро те, що без
чити тут і інші, правда, вже нега уваги, без поваги до ножної моло
тивні моменти. Та про них — піз дої людини, яка вже в нашій Спіл
ніше...
ці, чи яка може прийти о нашу
Спілку, такої Спілки
просто
не
буде...».

Ще не подобалось І таке хоч би
й у Р. Вавренюка: разів зо тфИ
повторив: «у нас регламент стис*
Обговорення доповіді почалося лий, тому я постараюся якнайко
жваво. Першим піднявся на трибу ротше сказати... бо я прихильник
ну Віктор Громовий—вчитель істо регламенту...». Така пуста
сло*
рії Созонівської СШ. І перша, я б весність лише забирала час ^са
сказав, невдача: порушивши рег мого ж Руслана і набридала слу
ламент (зиступав вдвічі довше),
хачам. х
Віктор говорив красиво. Та так, що
Зрештою, на конференції було
в залі чулися репліки.
ще декілька цікавих, живих мо
Йшлося і про партійне керів ментів, коли мова заходила про
ництво комсомолом, і про від НРУ, питання мови, вибори 0 рес
родження української мови, про публіканські і місцеві Ради, і про
те, що звіт — і той робився ро вибори в республіканські -й міс
сійською...
цеві Ради не лише говорили, а й
Саме аналітичного обговорен зразу, ще навіть без республікан
ня, на жаль, не було і в виступах ського Закону про вибори, запро
Сергія Дерев’янка, колгоспника, понувала конференція рекомен
Миколи Мороза, секретаря парт дувати від комсомолу району
бюро колгоспу «Дружба», інших. Віктора Громового.

ЗВІТ

ОБГОВОРЕННЯ

От Олена Зінченко, секретар ко

мітету комсомолу Созонівської СШ,
Щодо критики на адресу ЦК так
та зуміла чітко висловитись
ВЛКСМ, так наведемо цитату зі про шкільний комсомол, про ста
новище старшокласників села.
З
Як завжди, після відкриття, кон звіту дослівно:
болем дівчина згадала про
своїх
ференція продовжилася звітом
«Но можу стриматися від крити
— наукозо-виробниче об’єд
районного комітету ЛКСМ Украї ки на адресу ЦК ВЛКСМ, останнім шефів
він не має своєї принципо нання «Еліта». Коли школярі, ба
ни про роботу за період з листо часом
вої позиції, послідовності в прий чачи, що шефи з них ніиудишні,
пада 1986 по жовтень 1989 року. нятті рішень, їх реалізації. На IV запропонували самі взяти шефстзо
ЦК ВЛКСМ приймає рі над «Елітою», то... що зи думаєте?
Зважте, за регламентом подібні Пленумі
шення про проведення всесоюзної «Еліта» погодилася, щоб учні були
звіти тривають довго і трапляє комсомольської
дискусії,
через шефами.
З виступу Ліди Ярошенко, біб
ться, що під час їх зачитування три місяці на V Пленумі відміня
ліотекаря
Аджамської
сільської
присутні, особливо на задніх ря ють дискусію.
На тому ж IV Пленумі перший бібліотеки, було чути, що до них, у
дах, просто-напросто засинають. секретар ЦК ВЛКСМ В. Мироненко колгосп, дуже рідко їздять праців
ники райкому комсомолу, обгрун
Все залежить від багатьох факто заявив від імені ЦК, що комсомолу тувала
теоретично, в чому ж зміст
своя програма не потрібна. Не про
рів: по-перше, яка доповідь, якою ходить і року, як на VIII Пленумі вислову стосовно їхнього села: «по
мовою вона написана, чи не обтя- приймається рішення про розроб вертати борги селу».
лення Програми і нового Статуту
Хоч і були цікаві факти, навіть
жена цифрами, чи не переповне ВЛКСМ...
дещо гіркосмішні в словах Ольги
на прописними істинами; по-дру
На тому ж VIII
Пленумі
ЦК Вавіленно, старшої піонервожатої
ге, як вона читається: бадьоро, а ВЛКСМ всі суперечки велися на Грузчанської СШ, однак, носили
вколо
організаційної
будови вони інформативний характер. До
чи ні.
ВЛКСМ. Вони настільки далеко ві речі, це біда не однієї Ольги — з
Звіт зачитувала Валентина Гра дійшли від первинних, що багато більшості випадків виступаючі го
бова, перший секретар райкому їх рішень стають просто неприй ворили типу «От у нас..,», а в під
Янщо на обласному рівні кріплення — фрази, фрази, фра
комсомолу. Він мав здебільшого нятними.
вони ще якось спрацьовують, то зи...
аналітично-інформаційний харак на місцях треба розраховувати ли
Дещо незрозумілим
залишив
тер: якщо, наприклад, говорилося ше на свою винахідливість».
спогад виступ Руслана ВавренюКоментарі тут, /лабуть, зайві.
про вісім районних КМК, то не ли
комсо
І ще один момент, який викли ка, інструктора відділу
ше назвали тих їх членів, що пе
організацій Кірово
кав бурхливу реакцію під час об мольських
ревиконують виробничі плани, а й
говорення: це — рекомендація градського райкому ЛКСМ Ук
назвали недоліки, які заважають
райкому комсомолу до комітетів раїни. Плутано наговоривши всі
трудитися з повною віддачею — щодо висунення своїх представ ляких слів про соціальні пробле
недостатня професійна майстер ників для участі у виборах в рес ми, він закінчив цю частину свого
ність, послаблена вимога з боку публіканські і місцеві Ради.
красномозства словами про від
секретарів комітетів комсомолу,
козбаси,
Як бачимо — хвилі часу не сутність у магазинах
□ тому числі й організаційного спливли
непоміченими Кірово м’яса...
відділу райкому, зокрема — Ва градським райкомом комсомолу.
Такого, мабуть, не варто гово
Акцентування уваги на сучасних рити. Можливо, Руслан знає не
проблемах — саме так можна словами, а якоюсь най... найро
умовно охарактеризувати наступ зумнішою порадою, як зарадити
ну частину конференції — обго справі можуть комсомольці ра
йону? То хай би про це і говорив.
ворення звіту.

ЩО ХОТІЛОСЯ
БАЧИТИ І ЧУТИ
Зразу скажемо: корінною, пере
ломною і т. д. ця конференція не
була. Цікавою — так. але ніяких
революційних змін не внесг.і^^чме так про неї відгукнулася'т^легат Лідія Григор’єва. член коміте
ту
комсомолу
Кіровоградської
центральної районної лікарні.
Мені хотілося, коли я йшов на
цю конференцію, бачити і чути не
традиційний живий звіт. Він був.
Мені хотілося бачити цікаві висту
пи, обгосорення — вони були. Був
добре організований і процес ро
боти, відпочинку гостей і делега
тів.

Ну, а як же недоліки? Чи, може,
про них не будемо, все-таки ж
конференція показова? Ні, чому Жі
бажала б більшої демократичної
і гласної роботи засідання пред
ставників делегацій — щоб
цз
засідання працювало, а не сліпо
погоджувалося одностайністю го
лосів із зачитом папірців,
по
чиналися «є пропозиція..|^ВЧия
пропозиція?
Не хотілося б чути багатос^яв я
— зрозуміло, наша мова багата
на епітети, на красиві, безвідносні
слова, але ліпити з них виступи—
не варто.
У роботі
конференції взяв
участь і виступив на ній завідую
чий відділом організаційно-пар
тійної і кадрової роботи обкому
партії В. Д. Бабій.

Ю. ЯРОВИЙ,
спецкор «Молодого комунара».
Кіровоградський район.
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Екзамени з оцінкою «трійка»"
У той час, коли в Ульяновсько
му райкомі комсомолу сокретармашиністка передруковувала шо
стий, вже остаточний варіант зві
ту про роботу районного комі
тету ЛКСМ України, який мав
зачитуватися наступного дня на
XXXI спілчанській конференції, і
на сторінках якого були слова
«...ще є випадки пияцтва серед
молоді», — в ресторані, неначе
підтверджуючи слова звіту, через
густу хмару цигаркового
диму
під магнітофонне завивання мож
на було спостерігати
танець,
який запозичили ульяновські па
рубки у своїх пращурів з минуло
го тисячоліття: незрозумілі рухи
рук, дикі вигуки і т. п.
Картина, як бачимо, підтверд
жувала слова звіту, над яким,
скажемо без перебільшення, до
велося добре попотіти працівни
кам Ульяновського райкому ком
сомолу. Шкода лише, що з ньо
му, скажемо зразу, не було дано
місцевого аналізу, чому молоді
так хочеться випити, а не зайня
тися чимось цікавішим. Та й що ж
□та: «цікавіше», де його взяти, як
організувати? Думав,
відповідь
отримаємо наступного дня, на
Ульяновській
районній комсо
мольській конференції.
Але справа з тім, що добре
організована конференція
про
йшла на дуже добре. Той же
заіт, на перший погляд, особливо
коли його читаєш, а не слухаєш,
видається діловим і конструк
тивним: через кожне
речення
критика, критика. Вибуло за 10
місяців 300 чоловік зі Спілки —
погано працювали (на підтверд
ження чулися загальні слова, які
можна сказати на будь-якій ра
йонній конференції в області чи й

республіки).
Пожурили
трохи
Мечислазську ^неповну середню
школу, де не прийнято до ВЛКСМ
жодного старшокласника за ос
танні місяці, згадали інші, подіб
ні школи тихим критичним сло
вом.
Аналіз причин втрати комсо
молом авторитету теж можуть за
позичити інші доповідачі. Як тут
говорилося, це «відрив від пер
винних, від реального життя, самозідхилення від участі у фор
муванні на підприємствах
рад
трудових
колективів...». Одним
словом, аналіз був загальний, та
кий, про який комсомольці, в то
му числі й делегати, гості кон
ференції чули вже не вперше.
Подібних зауважень можна на
вести чимало, самокритика
тут
брала верх на усім.
Абзац звіту здебільшого
по
чинався з факту: чи то позитив
ного, чи негативного, а як підсу
мок — щось на зразок: «разом з
тим у нас є ще певні недоліки».
І дуже шкода, що слова Володи
мира Халявки, першого секрета
ря Ульяновського райкому ком
сомолу, сказані перед початком
конференції і зміст яких: «кри
тикуючи — пропонуй!» так і за
лишилися словами. Сам він у біль
шості випадків теж не пропонував.
Звіт жв читав настільки сухо, що
виникало запитання: чому він пе
ред конференцією не прочитав
його про себе хоча б два рази?
От питання про мову, яке зна
йшло місце в попередніх варіан
тах звіту, було чомусь викресле
не. Хоча серед 334-х обраних де
легатів лише 5 були росіяни. Не
зважаючи на це, «за старинкою»,
звіт робився російською і висту
пи декому райком «рекоменду

вав» робити не державною сьо
годні вже мовою. Хоча
саме
нею, чистою, барзистою виступаз
перший секретар Ульяновського
райкому партії Володимир Гри
горович Блідар. Чому б комсо
молу не наслідувати цей
при
клад?
Якщо попередні
зауваження
щодо млявого читання
звіту,
надмірної самокритики, його безаналітичності можна
оправдати
хвилюванням перед
конферен
цією, то випадок з мовою свід
чить лише про небажання
чим
швидше включитися в перебудовний процес, який і поставив ви
могу перед нами не забути, збе
регти свою культуру, історію.
Прослухавши всі виступи, мож
на справедливо сказати, що де
які з них схвилювали. Так, Сергій
Замковий,
секретар
комітету
комсомолу цукрокомбінату, зра
зу ж почав про виховний про
цес, про те, що відсутня кон
кретність у даному напрямку ро
боти з молоддю. Згадав, що 29
жовтня, на ювілей Спілки, рай
ком комсомол
лишився осто
ронь організації в первинних (до
помозі) нашого з вами свята.
Ірина Лаценюк, старша піонервожата
Богданівської неповної
середньої школи, перша висло
вила побажання на адресу пра
цівників райкому комсомолу: «поменше треба сидіти в кабінетах,
і побільше — в первинних». По
дібне чулося ще в десяти висту
пах.
Взагалі, таке побажання, яка
прозвучало від Ірини Лаценюк,
не нове, і про нього можна бу
ло б навіть не згадувати, якби
воно не звучало... три роки тому
на минулій спілчанській
конфе

ренції. У звіті про це говорилося,
що райком комсомолу врахував
усі попередні зауваження, зро
бив висновки з критики. В дано
му випадку тут запровадили та
кий метод роботи, як «відряд
ження». Оскільки він, певно, не дав
бажаного результату, у звіті не
обійшлося й без самокритики ти
пу: «але разом з тим... ще бага
то працівників райкому комсо
молу мало виїжджає в первинні».
Не
схожою на . попередніх
шість виступаючих
була Олена
Маковійчук. Олена працює дояр
кою в колгоспі ім. Богдана Хмель
ницького, член комітету комсо
молу господарства. Вона не го
ворила красномовних слів про
успіхи, не сказала нічого, вже
всім відомого і набридливого
своєю повторюваністю про кризу в
комсомолі. Молода доярка, на
мою думку, професіонально внес
ла пропозицію по веденню со
ціалістичного змагання. Мовляв,
воно є скрізь, зле, щоб інформа
ція жива і «свіжа» доходила до
спілчан всього району, варто за
позичити в цьому напрямі досвід
деяких газет. І щоб не сухі циф
ри висіли на стендах, а з корот
кими і щирими коментарями про
передовиків, про... ледарів.
Ну, а решта виступів? Що еони
внесли цікавого в обговоренні
звіту і чи справді було це обго
воренням?
На жаль, обговоренням
звіту не можна було назвати ви
ступи окремих товаришів. В біль
шості випадків вони носили сло
весний характер — повторення
загальних слів, або мали чисто
інформативний відтінок — «от у
нас так, а у нас — інакше». Мені
здається, найбільша вада
таких

виступів у тому, що вони не но
сили аналітичний, пропозиційний
характер.
Врешті-решт, на цьому б мож
на було вже ставити крапку. Але
тоді з читача виникне цілком при
родне запитання: чому б заго
ловку не бути: «Як і десять років
тому»? Адже конференція
про
йшла тихо, спокійно, плинно. Ду
мається, було б несправедливо її
порівнювати із тими застійними
часами. Не видалася вон^^бомо
вою, із революційними
.
пропозиціями — це правда. Та
були тут і позитивні моменти.
Наприклад, відсутні були
самопохвали, які раніше ми сприй
мали- за належне. Не говорилося
надмірно і про кризу в комсо
молі, а значить, присутні розумі
ли, що говорінням авторитету не
піднімеш. Зрештою, оновили ви
борний актив. А він справляє вра
ження бойового.
Чи це так, з часом побачимо.
Але хочеться вірити, що комсо
мольські справи робитимуться в
Ульяновському районі
набагато
жвавіше, ніж пройшла конферен
ція, яка визнала роботу за звіт
ний період задовільною.
♦ ♦ ♦
Зразу ж після конфер4^^Г\ від
бувся
організаційний ^^Іленум
Ульяновського райкому
комсо
молу. На ньому першим секре
тарем райкому комсомолу було
обрано Володимира Халявку, дру
гим — Аллу Бабій, секретарем—
зав.
відділом учнівської
мо
лоді — Наталю Бойко, завідуючим
відділом
комсомольських
ор
ганізацій — Миколу Откидача.

Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.
Ульяновський район.

АЙ вибачить мені читач за,
можливо, заделекий екскурс
в >с»орію, але інакше як підійдеш
До питання про психологію його
величності масового глядача? Тоїо самого, який завжди хоче ба
чити «найновіше, найкраще, найгостріше,
найсучасніше,
най...
най..., найімпортніше»?. І в якого
найдоброчеснішого
журналіста
вистачить духу безапеляційно га
нити свого співвітчизника за те,
Що, надивившись нудних «вихов
них», «спрямовуючих»,
«реаліс
тичних», але малохудожніх фільм в, спектаклів і т. п., він мимо
волі потягся
до «заборонених
плодів» імпортного відео, навіть
за фантастичну ціну...

Втім, нині це теж уже історія.
Сьогодні відео стало куди
до
ступнішим — і за ціною, і за про
позицією. Та, як назло, зголодні
ла на пуританському харчі публі
ка кинулася ковтати все підряд,
що їй не підсували б. Якби ж то
хто сподобився у цей момент
«підсунути», хоч би для розши
рення
асортименту,
побільше
стрічок вищого гатунку — а їх,
кажуть, не бракує в зарубіжному
відео... Куди там! Полізли у на
ше «вікно» як не упирі, то костоломи; як не майстерно склепані
монстри, то убогі духом «супермени»... Переглянувши
немало
так званих комерційних стрічок,
я зрозумів, чому у Бобринці, у
Новгородці, а то деінде наш ма
совий акселерат, вражений
по
баченим відео, завзято (куди
тому
«нінзі»!) трощив
часом
паркові лави, дерева, перекидав
урни і щосили футболив сміття...
До речі, така бурхлива реакція у
декого з юних «відеоманів» спо
стерігалася на теремі нашої об
ласті в основному тільки на пер
ших порах після впровадження
відеосалонів. Потім чи то адап
тувалися до збуджуючого видива,
чи дали належний ефект «запо
біжні заходи», — нині, в усяко< му разі, про різні неподобства,
* вчинені під впливом відеострічок, до редакції принаймні чо
мусь не пишуть і не дзвонять.
Недавно довелося мені бути в
селі
Підвисокому
Новоархан
гельського району. Одне задо
волення було бачити, з яким за
хватом і охотою діти зустріли тут
звістку про те, що з райцентру
приїхало «відео». Того дня хл9пчики та дівчатка дивилися до
тепні, веселі мультфільми. А ме
ні, авторові, думалося про пере
ваги прогресу і ненав’язливого,
але всюдисущого
відеосервісу.
Згадувалася й не раз уже про
кручена по телебаченню реклама
сучасних
відеосистем
«Інтеркввдро», за допомогою
яких
можна не лише розважатися, але
й ефективно розвивати своє мислення, оперативно вивчати мови
тощо...
На грішну землю повернувся
того ж дня завдяки короткій, але
корисній розмові із новообраним
секретарем комітету комсомолу
колгоспу імені Енгельса Світла
ною Ярошенко. Розмова ця про
ходила не у якомусь далекому
закутку Новоархангельського ра
йону, а в правлінні колгоспу, роз
ташованому на окодиці райцент
ру. Говорили про молодіжне до
звілля...

— У вас, мабуть, відео часто
нині буває? — наївно поцікавився
я, не сумніваючись у ствердній
відповіді.
— Та ні! — чи то здивовано,
чи розгублено відказала
ново
обраний секретар. — Ми, прав
да, можемо ходити, на відеофільми у центр селища...
Отже, слова ці навернули на
думку, що до повного охоплення
Новоархангельського району (як
і багатьох/інших) відеосервісом
ще далеко. Згодом думку
цю
підтвердив і перший секретар
райкому комсомолу А, Шаров.,.
Висновок, здавалось би, сам со
бою
напрошується:
розвивати
слід відеомережу — з огляду на

ті нові можливості, які відкри
ваються на цьол^у шляху. Розви
вати її з тим, щоб поставити на
службу культурно-освітній,
на
вчальній роботі, та й дозвіллю
теж. Але...
У Новоукраїнці надумали ство
рити власний молодіжний центр.
Очевидно, ідея ця була для райкомівців не тільки новою, але й
дещо туманною. Одне випливало
із нашої розмови з другим сек
ретарем райкому ЛКСМУ О. Маринкевичем: одним з стрижнів
центру мав стати відеосалон,
який був би одночасно й філією
Кіровоградського
молодіжного
об’єднання самодіяльної твор
чості (МОСТ). І ось на базі пала
цу культури «Ювілейний»
член
райкому комсомолу Павло Ігнатьєв разом із своїми однодумця
ми та культпрацівниками закла
ли перший камінь, так би мови
ти, майбутнього центру. Та до
«другого каменя» діло не дійшло.
Бо невдовзі директор районної
кіновідеомережі О. С, Іщенко
разом із завідуючим райфінвідді
лом М. М. Драгою запримітили
кооперативного
конкурента
і
розпочали рішучий наступ на
нього. Дуже швидко і без види
мих втрат вони «перемогли». Та
й чи могло бути інакше?
Секретар
Новоукраїнського
райвиконкому, відповідаючи
на
це питання, був лаконічним: у
селі Диминому люди на сесії ви
конкому підняли питання про до
роговизну кооперативного відео:
цілий карбованець; до того ж 20
липня 1989 року облвиконком
прийняв рішення «Про забезпе
чення порядку ведення платної
театрально-концертної діяльнос
ті, організації гастрольної роботи
та відеопоказу в області».., Згід
но названого рішення, виконко
мам належало «забезпечити до
тримання порядку, за яким усі
відеотеки, відеозали, відеосалони, відеокафе і відеобари, неза
лежно від їх відомчого підпо
рядкування, реєструються вироб
ничими об’єднаннями кіновідеомережі і прокату кіновідеофільмів управління культури облви
конкому, дирекціями кіновідеомережі відділів культури міських
і
районних Рад і здійснюють
свою діяльність на основі укла
дених з ними договорів...». Пред
ставники влади одержали, згідно
цього рішення, право «припиня
ти показ відеопрограм, відеофїльмів у разі порушення репер
туарної політики, цін, встановле
них наказом Держкіно СРСР від

9 жовтня 1986 року № 404, про
дажу квитків
невстановленого
зразка і незареєстрованих у бух
галтеріях відділів культури...».
А. А. Кучерова, економіст ра
йонної кіновідеомережі, з якою
ми завели розмову про причини
негативного ставлення цього ві
домства до «мостівців», вважає
так:
— Я вам скажу як мати: сини
у мене підростають. Не хотілось
би, щоб деякі фільми, які пока
зують у тому відеоцентрі, вони
дивилися!
— Я вас розумію, але ж кіновідеомережа теж показує усяк!
фільми? — зауважив я.
— Зрозумійте, я говорю тут

не тільки як економіст кіновідеодкремції, а і як пересічна люди
на. Ми виховуємо дітей, висту
пи перед сеансами організовує
мо; та й не всі ті фільми, які
дає дозвіл показувати МОСТ, до
зволено показувати у відеотеках
нашої системи. Через те вони
нерідко зеодять - нанівець усе
наше виховання...
Звісно, після таких слів Алли
Андріївни щось заперечити їй
було просто неможливо. Тому
попросив її пояснити чому ж
тоді, за словами Павла Ігнатьєва, на Новоукраїнському цук
розаводі
працює
відеосалон
київського кооперативу «Сервіс»
і ніхто його не закриває.
— Дійде черга і до «Серві
су», — запевнила економіст.
Заглиблюватися в обставини
«відеоконфлікту» в Новоукраїн
ці, очевидно, немає сенсу. Інте
рес кіновідеомережі тут очевид
ний: збереження власної моно
полії на організацію показів.
Адже досить було місцевому
кооператорові Сергієві Калоші
оформити свою відеоапаратуру
разом із записами як арендовав
ну кіновідєомережею — фінан
сові органи одразу полишили йо
го контролювати. Те ж саме,
очевидно, доведеться зробити і
решті «відеосепаратистів».
Як я вже сказав, не можна не
поспівчувати турботі А. А. Кучерової про моральне здоров’я
підлітків. Та й «Молодий кому
нар» про це вже не раз писав.
Але від часу тієї нашої розмо
ви не полишає мене й сумнів:
невже ж це наші діти вже на
перед є настільки зіпсованими,
що не хочуть дивитися дозволе
них фільмів у кіновідеомережі і
біжать на «заборонені» в коопе
ратив, де а них деруть три шку
ри? А може, тут справа просто
в
якості обслуговування, яка
стала «нормою» в сільських кі
нозалах, через що й віддають
глядачі
перевагу
приїжджим
«джентельменам» малого екра
на»? У тому, що якість ця ниж
ча усякої критики, сумнівів не
має не лише у мене. А потім —
чи такий вже безідейний отой
вибір фільмів МОСТу? Адже діє
ця молодіжна організація під
егідою не чужорідного ЦРУ, а
нашого ж таки комсомолу...
Так, дуже різні думки про відеокомерцію витають нині в по
вітрі, так би мовити. Ось дирек
тор Добровеличківської райкіновідеомережі В. О. Поважнюк ви
словився при зустрічі зі мною
однозначно: «Я б усіх цих коо

ператорів порозгонив!». А ху
дожній керівник Юр ївського бу
динку. культури, що 38 8 кілометр
рів від Добровеличківки, зітхає:
«Е-е-е, якби нам відео, то було
б кому дивитися!». Відео 0 Добровеличківці є: щодня у невели
кому залі кінотеатру «Жовтень»
тричі на день крутять то «Полі
цейську академію», то «Коман
дос», то ще щось того ж гатун
ку... Але щоб якийсь відеокооператив поїхав у Юр’ївну? Та ні
защо, ніколи, Володимир Олек
сандрович — категорично проти!
Тому що б Юр’їаці крутять
фільми 20-річної давності і за
стійної якості — на
них тільки
тому й ходять, що більше немає

но що. Втім, у тому, що на село
шлють .найчастіше третьосортні
фільми, винен вже не В. О. При
сяжнюк.
Отож,
спробуймо відповісти
нарешті на питання, яке досі
тримали «про себе»; відео —
добро чи зло? Якщо зло — то
для чого воно нам потрібне, як
що добро — то чому так бага
то людей обурюється «відеоотрутою для мозку»?
Відео взагалі,„ як і всяка, пев
но, технічна новинка — дволи
кий Янус, І користь від нього
може бути неабияка, і навпаки.
Чому ж у нас, на переконання
дуже багатьох, «відеоянус» обер
нений до нас своїм не кращим
ликом?
— У своїй комерційній діяль
ності ми послуговуємося відеозаписами, які нам доступні, —»
сказав мені голова МОСТ О. Та
расов. — »Хіба можна нам стави
ти у вину, що практично не має
мо,
скажімо,
пригодницьких
фільмів вітчизняного виробницт
ва, які могли б конкурувати із
зарубіжними? Або — немає стрі
чок українською мовою, із вико
наними на сучасному рівні за
писами
здобутків
української
культури, про відродження якої
нині
так багато
говориться...
Причина — в тому, що на сьо
годні вітчизняного відео, не ка
жучи вже про національне, прак
тично не існує; та й з імпортного
ми користуємося тим, що нам
доступне... На мою думку, відео
під силу сприяти поширенню не
лише «комерційних» стрічок і
сюжетів. Більше того, МИ ЗГОДНІ
створювати навіть неприбуткові
салони, які утримувалися б на
відрахування з прибутків від «ма
сових» фільмів...
Що ж, можливо, Олексій і пра
вий у тому, що нинішні завсід
ники відеосалонів не одразу пі
дуть на відеофільми, які відріз
няються від нинішніх комерцій
них, як Парфенон від конюшні...
Я особисто схильний вірити в ін
ше. Та як перевірити, кожному
з нас свою правоту? Як нам
уздріти кращий лик Януса, якщо
він вперто не відвертає від нас
гіршого? А може працівники кі
новідеомережі
області,
котрі
претендують на монополію у відеобізнесі, тому й прагнуть її,
що знають вихід? Так хай же по
діляться з нами своїм неоцінен
ним знанням! Хай позбавлять
сумнівів і А. А. Кучерову, і Пав
ла Игнатьева, і автора, і читачів...
Я СЕЛЕЦЬКИЙ.

ПЕРЕБУДОВА?
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

Любимо повторювати пр©
царя Петра: «вікно в Євро
пу прорубав». Е начисто за
буваємо, скільки народів
замурував живцем великий
самодержець у своїй дер
жаві. Навряд чи могло те
єдине
«царське
вікно»
впустити світла стільки, аби
розсіяти морок по нужден
них закутках «всія Русі»«.
За дивною іронією
долі
[хоч і не без підстав), за
аналогією до «вікна б Єв
ропу», названо «вікном у
світ» і цей дерев’яний ящик
зі світним екраном. Інакше
кажучи — телевізор. Довгії
роки вікно це виходило,
образно кажучи, тільки на
«зразкову вулицю». Тобто,
бачили ми по телевізору
тільки те, що нам дозволе
но було бачити. Хоча, звіс
но, згодом появилися II
«нюанси»; поширшав
ви
бір: замість однієї програ
ми — кілька, замість «го
лубого» екрана — кольо
ровий..«
І все ж, що там не ка
жіть, але справжній пере
ворот у свідомості теле
глядача" відбувся тоді, копи
прогрес подарував
йому
можливість дивитися крізь
своє «телевікно» на інди
відуальні «пейзажі», б то
му числі й екзотичні,
досить було підключити ЕІдеомагнітофон, це
диво
техніки, і поставити насєту
із
записом.
Вітчизняне,
дбайливо
регламентоване
«телевікно» перетворилося
на «відесвікно» (здебіль
шого імпортне).
(.

^МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
листопада 1989 рл

АШПІРОВСЬКИЙ, Чумак, Джу
на, Дударчук... Ці імена нині—
на устах сотень тисяч людей. На
родні зцілителі, ясновидці, паропсихологи, телепати — а зараз це
відомо достеменно—поставили на
ноги, підлікували, оздоровили де
сятки тисяч людей. У повітрі за
вирувала надія на загальну пана
цею.
Списки з чергу на прийом до
екстрасенсів складаються вже на
1993 рік... І раптом з’ясувалося,
що розборханий можливим гнітю
чим чеканням народ можна ліку
вати через... телеекран.
Під час першої всесоюзної
трансляції на початку жовтня за
няття Кашпіровського навряд чи
знайшлося багато тих, хто дивив
ся б по другій загальносоюзній
програмі
«Кіносерпантин». Цю
передачу перенесли на пізніше і
головний режисер театру
імені
Ленінського комсомолу Марк За
харов не без іронії усім нам «дав
установку» на міцне здоров'я і
хороше самопочуття. Перекона
ний, його жарт багатьма був
сприйнятий як несерйозний і не
своєчасний. Бо є конкретні ре
зультати лікування! Є реальна (і
ледь не миттєва!) допомога!

К

ВАША ДУМКА?

Чому нині багато'
людей віддають пере
вагу пасивній, зболе
ній від суспільних про
блем позиції, що грун
тується хай а на будьякій — вірі? Тут мож
на почути цілий спектр
відмінних по суті ду
мок. Віє без претензій
і; та, що перебудова
породила в багатьох
надію на її стрімкий
^спіх, а його відсут
ність сприймається ба
гатьма як особиста об
раза, сил, однак активі
зуватися, бракує. Лю
дей важко в цьому зви
нувачувати — минуле
зачіпається за сьогод
нішній день. Тож фе
номен небувалої дони
ні популярності
екс
трасенсів — це до всьо
го і звичка жити чу
жим розумом.
Газета
«Известия»
недавно сповістила сво
їх читачів про став
лення до екстрасенсів
в інших країнах, зокрема, в Канаді. «38
цілодобових
каналів
телебачен’їя — на всі
смаки. Але чого не
ма — так це екстра*
сенсів. Невже за оке
аном не знають про
наш «прогрес»? Пояс
нення інше: будь-яка
Попервах скептичні у бік екстра
сенсів погляди Міністерства охо
пі-внічноамернкансь к а
рони здороз’я перейшли нині на
телепрограма
доро
нейтральні. Це вже добре, що
жить своєю репутацією,
хоч не втручаються, не заборо
не бажає дістати клей
няють.
Усе ж я б дозволив собі пожал
мо «темної і неосвічекувати з приводу такого невтруної». Сеанси ж масо
\ чання. Поясню чому. Хто, як не
вого гіпнозу — взага у наші лікарі мали б оперативно
лі річ небезпечна, прак ^проаналізувати, оцінити і систетично у всьому світі! \ матизуватя небувалий феномен
екстрасенсів! Вчені? Та їм для цьовони заборонені зако
А го треба роки! і, мабуть, саме тому
ном. Свято дотримує
так сталося, що нині цю нелегку
ться
найдревніший Д роль взяли на себе — хай не обпринцип медицини ■—• І \ ражаються колеги — дилетанти* журналісти,
«не нашкодь...».
Ф

*

Ці

Нав'язлива ідея па
нацеї від усік бід.
Скільки їй жити?

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

/И лист.сИгіада І989ря

Дилетанти-дилегантами, але са
ме засобам масової інформації
зараз дякує народ. «Пущать!» —
стоголоссям несеться громадська
думка і її луна підхоплюється усе
ширшими верствами
населення.
Втім, зворотний бік медалі теж
існує і мовчати про не? не слід.
Сліпий фанатизм у невивченому
питанні може призвести до гли
бокого розчарування, про наслід
ки якого можна тільки здогаду
ватись. І, мабуть, добре,
що
скептики ще не перевелись.
Багато хто переконаний: сила
дії екстрасенсів не в них самих, а
з навіюванні, яке еони виклика
ють в пацієнтів за рахунок свого
сильнішого біополя. Якби, вва
жають еони, вдалося виміряти біо
поле всіх людей на землі, то май
же одразу б можна було підліку
вати практично всіх.
0 дечому з цією думкою мож
на, звичайно, погодитись,, бо про
наявність біополя у людини і його
вплив на біополя інших відомо

давно. Але й уже досить трива
лий час ми знаємо про різну по
лярність біополів людини — плюс
і мінус. Попри наші елементарні
знання з фізики, тут існує така гі
потеза: різнойменні заряди — не
сумісні, однойменні ж — навпаки,
сумісні.
Аби розвинути хід подальших
думок, зверну увагу читачів на
один з матеріалів «Молодого ко
мунара» від 16 вересня ц. р.
«Важко буває перші 100 літ...». Ві
зит в редакцію на наша запро
шення науковця з Києва Зої Митрофанівни Гречишникової ви кли
кав справжній ажіотаж серед
журналістів, хоча ми, здавалося,
найпростіше і
найоперативніше
серед представників інших про
фесій, адаптуємося в періоди пе
реоцінки цінностей. Більшість із
нас в оті всі чудеса, описані в
згаданому матеріалі, вірять. Слі
по вірять — про це свідчать лис
ти та телефонні дзвінки до ре
дакції — багато наших земляків.
Мені теж видаються цілком на
уковими, апостеріорними дослід
ження цієї вченої. Однак є кілька
моментів, над якими варто замис
литись.
Ось один з них. «Плюсам» про

почуваємо, ось чому конфліктує
мої Не виключено, ЩО
яких усього 10 процентів, стануть
у нас незабаром соціально при
ниженою групою. Ну, а
залишається лише скоса п
ти в їхній бік, звинувачуючи »
усіх смертних гріхах. Чи нормаль
но це, ну хоча б зараз, коли а
воно на рівні, хай і живучої, але
гіпотези?
.
їх.

«ПЯЮСОВИКІ8»,

має

взяти під

своє крило А. М. Кашпіровськии,
стверджує 3. М. Гречишникова
Віддамо їй належне: вона проти
лікувальних сеансів по телевізо
ру. Поки що, в усякому разі, ло
ма ПОТІК ВДЯЧНИХ ЛИСТІВ ВІД лю
дей — свідчення реального, фан
тастичного зцілення. Певно, не ві
рити нині у феноменальні мож
ливості Анатолія Михайловича по
меншій мірі безглуздо.-Однак хто
з певністю скаже, що занурення
з гіпнотичний стан мільйонів лю
дей не таке вже й небезневинне? Людина «вкололась» раз, АРУ'
гий — це вже наркоман? Інша
культурно, але часто пиячила
*
ось і «алкаш»! Тоді звичка до гіпносеансів — «гіпнонаркомані я»?
Невмотизована поведінка, що по
тім з’являється, вимагатиме чер-

чином, фактично благословила
розлучення.
Хай читач сам зробить висмоа.
ни... Скажу одне: консультативні
осередки для молодят, якщо гі.
потеза підтвердиться, певно, $у.
дуть створені, А от що робищ
ТИМ різнополярмим, хто вже Од.
ружився, має дітей?
ОВЕРНЕМОСЬ до води. Мивя^
писали, що члени секції «^іо.
електроніка» а Полтаві (при міс
цевому відділенні всесоюзного
НТО радіоелектроніки і за'я3ку
імені Попова) вважають: ЙКіц^
пропустити мінусову воду ЧЄрвз
сито вона стане... плюсовою. Яи-.
що повторити операцію, її . Ппкь
СОВ! якості поліпшуються. Чи сут
тєва різниця між ситом і розпи
лювачем, вмонтованим у водо,
прозід (душ)? Якщо — ні, вихо
дить, приймати душ можна цілодобозо тільки «плюсам», а «міну
сам» він просто шкідливий. Вони,
мабуть, повинні обливатися во-^
дою, взятою безпосередньо 3ЧГ
крана?
А ось цілий ряд «оздоровчий
теорій І тверджень, які в сукуп
ності протирічать одна одній. Вже
давно точаться розмови про так
звані біоритми, що постійно су
проводжують людину протягом її
життя. Фізичний, емоційний та
**
інтелектуальний рівень людини
графічно визначаються синусоїд
ною з періодичністю 23, 28 та 33
дні відповідно. Кооператив «Лі
дер», що існує при редакції, мо
же надіслати ці біоритми будьякому бажаючому.
Тепер звернемося до тверджен
ня 3. М, Гречишникової про енергопаузи. «Ті, хто народився в осін
ньо-зимовий період (з жовтня по
березень) мають енергопаузу з 5
по 1 1 число щомісяця; з квітня по
вересень — з 17 до 22».
Беру чистий аркуш, зирвховую
свої біоритми в ЖОВТНІ. Виявляє
ться, з 4 по 15 у мене має бути А
фізичний підйом, А за Гречишникозою з 5 по 11 «почуває себе
людина...
невпевненою, частіше
підвладна усяким несподіваним
нещастям,
хворобам.., Мабуть,
організм у цей час дуже ослаб
лений...».

П

?

понують зживати «тригодинну»
воду в їжу, купатися в ній. Ви,
скажімо, — «плюс». Так от, набиріть з три години ночі (за літнім
часом) цієї води, а потім цілий
день користуйтесь цією
«коло
сальної енергетичної сили» ріди
ною. Даруйте! Водопровід — єм
кість? Так. Відро? Теж. Тоді ціл
ком резонне запитання: чому а
одній ємкості заряд, якщо вірити
поданій схемі, міняється, в Ін
шій — ні!
З іншого боку, я готовий пові
рити, що заряд води взагалі таки
міняється., І заодно звернути ува
гу читачів на таке (див. узагаль
нену енергограму прісної води,
опубліковану у згаданому мате
ріалі): вода стає «плюсовою», як
правило тоді, коли населення нею
користується мало; перед робо
тою, з обід, після роботи, перед
сном ця вода стає «мінусовою».
Може, це пов’язано з тиском во
ди у водопроводі?
3. м. Гречишникова переміря
ла всіх членів редакційного ко
лективу своєю антенною. Були се
ред нас «плюси», були й «мінуси».
Згадаймо її слова про небажане
перебування цих людей а одному
колективі. Це «створює.., психо
логічний дискомфорт і часті кон
флікти в колективі». Добре ще,
що а нашій редакції достатньо
людей, здатних поглянути на все
це з відомою долею іронії. Але...
Недавно одна моя знайома пе
реміряла антенною в своїй уста
нові всіх своїх колег й одна з них
виявилася «мінусовою». І пішлопоїхало перемивання кісток! Не
забарилися і скоростиглі виснов
ки: а, ось чому ми себе погано

гоаого підживлення «гіпнонаркотиком». А там з'ясується,
що
дискомфорт, погане самопочуття
можна подолати тільки чергозонз
порцією випромінюваної
очима
психіатра енергії «невідомої си
ли».
В «Советской России» з одному
із серпневих номерів буз опублі
кований фейлетон «Ну и чудеса?»«
Автор стверджує, що після спіл
кування через телеекран з Алла
ном Володимировичем Чумаком
і вживання «освященної» ним во
диці він потрапив на... операцій
ний стіл і його ледве врятували.
Цього ж дня, як стверджує автор,
з ясуаалося, що багато людей ма
ли серйозні проблеми зі здоро□ ям; доходило до інсультів
та
інфарктів, А хто знає про реальні
наслідки телесеансів?
Чумак-то
(за ! речишниковою) — сильний
«мінус», а «плюсовиків» у на'- аж
90 процентів...
Одна з читачок «Літературної
України» (а саме ця газета «від
крила» широкому загалу З
/д
Гречишникову) як відгук напуб.
лікащю
«Людина живе
після
смерп?» («ЛУ» від 20 липня ц, р)
написала, що вона... розлучилася
з чоловіком, який на всі сто по
вірив у слова Зої Митрофанівни:
«...коли подружжя має різні заря
ди біополя, це призводить до
тяжких захворювань одного 3
членів подружжя, спостерігається
рання смерть одного з них...»
3. М. Гречишникова взялася з.

Спробуємо підсумувати: 6 днів—
енергопауза, 11 — фізичний спад,
2—3 критичні дні (дні, коли си
нусоїди біоритмів перетинають на
горизонтальній осі). Додаємо 5—6
днів магнітних бур та 5—6 їхніх
передднівт висновки «космических
часов», що публікуються а «Кре
стьянке» (несприятливі дні), горен
скоп в «Студенческом мериди
ане», фази Місяця — ось вам ка
лендарний місяць, (а то й більше)!
Якщо вірити всім цим теоріям, то
практично щодня треба бути обережним, не перевантажувати себе
нервово та фізично, і це у вік гі
подинамії, підвищеного стресово
го фактору?
Що нам, простим смертним, ро
бити! Не вірити всьому, що пи
шуть — це безглуздо: так можна
втратити статус homo sapia s, Ві
рити всьому — даруйте. Фанатич
но віддатися теорії, яке мам най
більше подобається! Нерозумно.
Чекати
висновків
авторитетних
вчених! Варіант, мабуть, найоптимальніший. але скільки чекати?
Ловлю себе на думці: чим біль
ше розширюється мій обсяг По
знань у пропонованій розмові,
тим невпевненіше себе почуваю.
З іншого боку, й ретроградом бу
ти якось незручно і, мабуть, не
серйозно. Проміжна ж позиція—
сприймати як належне все, що
відбувається довкола і терпляче
очікувати, що скажуть інші — цо
не для нас, журналістів.
Хто з нас має право на думку в
останній інстанції? Ніхто. Це ак
сіома. Відчуваю, що у певної, як
що не значної кількості читачів,
можу викликати на себе вогонь
критики. Бо взявся за перо у той
мас, коли з успіхом проводить
прес-конференцію А. 8. Чумак
(телепередача «Це ви можете»
В’Д 14.10.89 р.)г коли А. М. КашпіР°зський береться лікувати традищйно невиліковуван' хвороби,
навіть СНІД, Однак, переконанийі
система знань, узагальнення по
трібні! &о хто відповідатиме за
можливі
непоправні
наслідки?
Чумак? Кашпіровський? Журна
лісти?
Таких як я, що по-своєму сприй
мають чудеса в багатьох їхніх
проявах, немало. Важко запере
чити тій думці, що стрімко гнати
ся за чудовим міражем істини
необхідно і цілком природно для
ЛЮДИНИ. Що ми і робимо. Кожен,
ЯК може І ЯК розуміє.
А ти як міркуєш, читачу?
Анатолій 6£ ЗЇАКА.

«Діти — наше майбутнє», _ канк»»л
майбутнє. Перш за асе тому шв
•
Старики • — теж наше
нікому. Але не це основне^ Головна ш/,Д СТарості ще не “Аа"<>сь
ків, нинішнє їх становище в суспільстві*!?^* * *тазлення. А° с1гаРиморальності І душевної заможносте
и
показник рівня нашої
щу» и «любовь к отеческим гробами ^2?бО8Ь К родному пепелиа розпалі творчого пафосу непомітно пп-Л^?3*3 * °5ИН ряД' Ми Ш
! стариків із кол! своїх іХер!сї. Культ м^лодостГ* Свб® ВИКреС?ИПИ
Л—-__ ______
‘ *“мм‘ »гупьт молодості, сили, міцних м'язів

зробив старість остаточно непрестижною: заважає, мовляв, будіанмцтву нового суспільства. Хоча кожен, кто знайомий з основами
політекономії, знає: нинішнє багатство країни добуто безкорисливою працею старших поколінь, бо й ми тепер трудимось у рахунок
дітей І внуків,
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Недавно один сатирик пожартував: світле майбутнє наших дідів—
це наше похмуре сьогодення. У залі дотеп сміху не викликав...

ГРАНІ МОРАЛІ1

особливо, якщо доводиться зустрічати її в гіркій самоті при живих дітях і внуках.
СУСІДНЬОМУ будинку хова
стаоу бабусю.
бабисю ПронизлиПппии-»т._
ли стару
фво голосипа труба, виводами тужну мєлсдїю, гупав, поспішаючи
за нею, старезний барабан, котрий бачив на своєму віку всілако, о... Зачувши тривожні звуки,
зупинялись неподалік люди: хто з
байдужою цікавістю, хто з жаліс
тю («яке ж то горе родичам, хо
ча куди подінешся, всі ми смерт
ні»). Родичам, однак, було абсо
лютно байдуже, бо на похороні
їх просто-напросто не було, Про
воджали стареньку ближчі і даль
ші сусіди та подруги-пенсіонеркм, з якими колись просиджували
вечори на лавочці біля під’їзду.
Коли ж спускатись вниз вже не
стало сил, вони інколи забігали
самі: чи то просто погомоніти,
чи й молочка або чогось гарячо
го занести. «Сьогодні я вам, а
завтра, може, хто й мені, бо один
господь знає, що з нами буде».
Навідувався зрідка дільничний
лікар, оиписувда купу рецептів і
призначень, які особливо не до
помагали — роки і хвороби бра
ли своє. Та не тільки болячки
«з’їдали» стару жінку, кажуть су
сіди, гірко тужила вона за єди
ним сином, котрий як згинув десь
років двадцять тому, так більше і
не з’являвся. Одні
переконані,
що той десь на півночі, завер
бувався і гооші лопатою гребе,
інші — -еге ж на півночі, тільки
там, де небо в клітиночку і буш
лат із казенним штампом». А от
небагатослівний завідуючий
бу
динком Василь Григорович не сумнівається:
— Та його вже й живого не
має. бо такий був, що темних
компаній не цурався. Може й
прибили де, у них же свої, вовчі
закони. 8и самі подумайте, якби
був живий, хіба б за стільки часу
хоч якусь вісточку не подав. Ма
ти ж все-таки...
АТИ. Святе, дороге, неповтор
не слово для кожного. Мо
лода, сильна, красива і сухенька,
згорблена —- обидві вони мають
дане природою право назива
тись цим величним іменем, тіль
ки молодій ще жити, плекати на
дії і будувати плани, а старим,
котрі вже змростили дітей, по*
^ставили на ноги,
допомагали
'скільки могли, доводиться частогусто доживати зіку у колись рід
них, а тепер таких осоружних стінах.
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Дорослі діти
розлітаються
по
світу, у них самих
З’ЯВЛЯЮТЬСЯ
сими й дочнм, і
за
щоденними
клопотами й біготнею за черго
вими дефіцитами з наш
суєтним
час не завжди знаходиться хвиль
на, аби сповістити даленій неньці,
що «живий, здоровий, чого й вам
бажаю» 3 яким нетерпінням че
кають цих коротеньких
вісточок
наші мами, бо тривожиться мате
ринське серце, як там моя дити
на, хоч в тієї дитини вже
носи
сиві чи лисина на півголови. • чим
довше пустіє поштова скринька,
тим важчий тягар лягає на обра
жену душу: забули, стала непо
трібною і не їдуть, і не пишуть.
Та варто з’явитись довгожданно
му конвертові, як змикають доко
ри і образи, лист перечитується
кілька разів на день, детально об
говорюється на
дворових
посиІ^иьнах
з такими ж подругами:
Пенсіонерками — «бач. пише, що
внуни ростуть, а привезли б хоч
раз. щоб подивилася, бо помру и
на побачу»,

Ольга Сергіївна листів не че
кає ні від кого. Були три сестри—
померли, матері теж немає на
цьому світі. Лишилась єдина кро
виночка — син, та він листів не
писав ніколи: живе за кілька азтобусних зупинок. Візитами рід
ній мегер не «набридає», з’явля
ється один раз у півроку, а то й
У рік. Останній раз був... ет, що

там говорити, дазно був,
дуже
давио.
— Не потрібен він мені..., не
хай не ходить,., бачити його не
хочу..., — жінка твердо переко
нана у своєму рішенні, та весь
жах криється у тому, що побачи
ти сина Ольга Сергіївна не змог
ла б і при бажанні: зона майже
повністю сліпа. Хтозна, що тому
більше сприяло — чи стареча
хвороба, ми синівські «відвідини»,
після яких ще довго приходила
старенька до тями.

— Вона не казала ян, вигнала
нас з квартириї
Голих, босих...
Мені тоді три роки було. Це тоді,
як в номуналці, всі разом жили.
Нас вигнала, а собі якогось чоло
віка прийняла. Не казала?
— Але ж ваша бабуся...
—■ У мене немає бабусі.
Смазала — ям відрізала, і вже
йдучи, на ходу;
— Перестаньте дурницями зай
матись. Не лізьте не в своє діло.

Правду кажуть, що людина
своїми руками будує собі щастя.
Коли ж схибив, переступив через
найсвятіше... Кого винити, до ко
го прихилитись в останній свій
—- Як у мене за цих людей душа
час?
болить, — бідкається
медсестра
Уляна Микитівна, в молодості
Ленінського райкому
товариства
була гарною і, як камсе сама, ще
Червоного
Хреста
Л. І. Ткачен
ко, — не передати словами. Хіба ж
бетухою. Тепер стала сивою, зі
це
по-людсьни,
жити в одному
гнутою і буркотливою. Нашому з
місті і поминути матір напризво
медсестрою Лідою Михайлівною
ляще. Вона ж йому життя дала, а
він їй його вкорочує.
приходу зраДіла, але розпочала
Коли розмова мимоволі
захо
з атаки:
дить про сина, Ольга Сергіївна рі
— Ти чого це, Лідо, до цих пір
шуче її обриває:
— Нема чого за нього балакать.
таблетки не приносила. Я на них
Він сам по собі, я сама по собі.
тільки й живу.
Колись були удвох єдине ціле,
— Немає зараз в аптеках, не
тепер розмежувались, мов чужі.
завезли.
Точні координати роботи
так
— Нехай шукають...
званого «сина» (беру в лапки, бо
вважаю, Що через ганебне став
У цієї жінки один-єдиний син,
лення до рідної матері цей чо
причому не п’яничка чи якийсь
ловік давно втратив право
гак
рецидивіст. Досить
пристойний
називатись) жінка назвати
на
чоловік, займає високий чин в
змогла; чи то не хотіла, а чи й
одному з обласних центрів Ук
справді не знала, де гелер пра
раїни, інколи наїздить, а ог матір
цює її Василь.
до себе не бере. Незважаючи на
— То нічого не допоможе,
то, що знає: вона майже не хо
тільки...
дить. «Вибив» їй квартиру з усі
ма зручностями, домігся, щоб
—... біду накличете, — додаю
попри всякі черги поставили те
вже від себе, бо з розповідей
лефон. Причину такої синівської
сусіда і медсестри Любові
Іва
не
нівни чула, що приходив Василь, . «любові» Упяна Микитівна
приховує:
як правило, напідпитку. Так, пев
но, легше було з’являтись у рід
— Навіщо я їм у квартирі —
ному домі, заглушуючи алкоголь
стара, немічна. До них такі люди
ними градусами сором перед ма
великі ходять, а я тільки очі мо
тір’ю й сусідами, перед рідним
золитиму. Та й невістка гака, що
двором, котрий пам’ятає його ще
не говорить,, а пирхає... Зона й
хлопчиком.
удома нічого сама не робить, ро
— А як же ви самі? Адже,., і з
бітницю наймає. А це, щоб після
магазин треба, і... ну як же ви
мене виносила...
самі?
Чим заслужили ці жінки (по
— Я помзленьку, у мене тепер
області їх десятки, а /ложе й сот
усе помаленьку. Тут, за рогом —
ні — ніхто не займається подіб*
магазин, там далі — другий. (Ми,
ною статистикою) такої злочинної
до речі, й зустріли Ольгу Сер
байдужості від рідних і близьких.
гіївну, коли вона йшла з магази
Тим, що працювали з дві-три змі
ну, несучи дві досить важкі сум
ни, не шукаючи захисту а проф
ки). Купляю продуктів на кілька
спілок, бо треба було підняти ді
днів, скільки мені одній треба.
тей. Що жили впроголодь,
че
Так потихеньку й борщику собі
каючи обіцяного з високих три
зварю, знаю, де в мене що ле
бун райського благоденства, а
жить. Он сусід казав, якщо, Сер термін йото приходу все відсу
гіївно, буде вам погано, стукайте
вався, І ось зона реальність: мі
по трубах (у нас парове опален
зерна пенсія й гірка самотність..,
Багато можна було б розповіда
ня спільне). Спасибі йому, кар
ти
про матерів, нотрих дочки не
топлі мені купив на базарі, так
пускали на поріг рідного дому на
що обходжусь сама.
віть а гості; про синіє, які «забу
— А внук до вас не прихо вали» з’явитись на похорони, за
дна? — запитує Любов Іванівна.— те гнівно вимагали віддати їм гро
ші, відкладені на поминки. До
У вас же внук, казали, є.
якого рівня має докотитись су
спільство, якщо діти вважають за
_ Був, коли з армії прийшов.
підняти руку на матір,
Казав, буде їхати кудись з Кіро звичайне
«мститись» їй, враженій
хворо
вограда. Більше не приходив.
бами чи прикутій до ліжка, за ко
МАРІЇ Василівни, ще однієї лишні образи. 5 вибрати помстою
підопічної Л. І, Ткаченко, є найстрашніше — забутість.
» УСПІЛЬСТВО розсудило,
що
також онуки, котрі, на відміну від
* для таких людей потрібні
хлопця, нікуди з Кіровограда їха
спеціальні будинки, де нагоду
ти не збиралися. Однак дорогу
ють, нададуть кваліфіковану ме
до бабусиного дому давно забу
дичну допомогу. Будинки-інтерли. Не ходять і діти.
нати, котрі в простонародді на
На старенькому буфеті у Марії
Василівни
лежить
вирваний
з
зивають «богадільнями», стають
шкільного зошита листок, де ве
останнім приютом для багатьох,
ликими, трохи стрибаючими бук
хто колись зводив, воював, від
вами написано «адреса моєї доч
будовував. Але, потрапивши сю
ки» і нижче...
Це написала, бо ям помру, то
ди, звідки одна дорога, люди
щоб знали люди, де її шунати.
чіпко тримаються за зв'язок із
Може хоч на похорон прийде.
Розмова з Мариною, однією з
зовнішнім світом. Хто а силах,
онучок,
вийшла
недовгою,
але
навідуються до колишніх сусідів,
важкою. Молода жінка з сльоза
а найбільших щасливців відвіду
ми на очах
пригадувала
«сюр
призи», які бабуся влаштовувала
ють прямо тут. Принесений до
їм з матір’ю, коли мешкали в од
машній пиріжок чи сказане доб
ній квартирі, як нацьковувала на
ре слово довго зігріватимуть ду
неї рідного сина, втокмачуючи ди
шу думкою, що не забули, пам flтині, що бабуся хороша, а
мама
погана.
, .
. (
таю
гь.
А лід кінець, нервове затинаю
Скільки біди, горя нагромад
чись, спитала:
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жується в таких будинках (наша
газета писала недавно про Кіро
воградський психо-меврологічний
диспансер), що сльози, його ко
лишніх, нинішніх і майбутніх меш
канців давно розтопили б вічні
сніги на Північному Полюсі. Ті,
хто потраплять сюди «з доброї во
лі» чи з волі рідних дітей, знають,
що тепер у них єдина турбота —
чекати смерті. Ті, хто хоч трохи
може себе обходити, страшаться
цього дому як вогню — «вмира
тиму в рідних стінах».
Зоя Янівна теж не палала ба
жанням доживати віку в будинкуінтернаті. Та ампутували ногу, по
трібен був особливий догляд, а
двом синам про матір згадувати
ніколи: у одного все благополуч
но, тому й не старається додати
собі проблем, другий, алкоголік,
давно втратив сім’ю і безслідно
вник. Тоді вчепилась за останню
соломинку. Попросила написати
листа у Херсон, де живе колиш
ня невістка з внуком.
Невістка відгукнулась
відразу.
Приїхала з дорослим внуком і на
сімейній раді вирішили остаточ
но: бабусю оформлять в Херсон
ський будинок-інтернат. Взяли б
до себе, та в малогабаритній одно
кімнатній квартирі
тіснувато й
для двох.
— Ми будемо вас
навідувати,
та й ви в гості
вибиратиметесь,
все ж близько будемо, — скажіть,
чи багатьом мешканцям «богаді
лень» обіцяють такі перспективи.
Скажете, багатьом
(мається
на
увазі тим, кого привозять
сюди
діти, маскуючись під племінників
чи племінниць). Але чи 8 багатьох
з’являється довіра до таких обі
цянок? Скажете, ні.
,У Зої Янівни тана довіргі є. Не
вістка обійшла всіх лінарів, офор
мила документи, тепер
чекають
путівку з будинку-інтернату.
Ба
буся вірить цій милосердній жін
ці І не тому, що та працює в мі
ліції, а тому, що стала
для
неї
ріднішою під нолись народжених
і виведених 0 люди синів.

Скільки їх покинутих, забутих,
безрідних і чиїхось матерів
та
бабусь тулиться у ветхих хатинах
і скніє в квартирах з усіма зруч
ностями. Огляньтесь, подивіться,
згадайте. Зупиніться в біготні за
черговими дефіцитами і подумай
те — коли ви були у рідної нень
ки? Подумайте і вжахніться, чи
не чекає й вас така самотина, як
що забули сьогодні дорогу до
отчого дому.
Не виходить з пам яті
давно
почута притча. Сім’я — батько,
мати і син вечеряє за столом, а
старого дідуня на низенькому
ослоні садять їсти біля
помий.
На другий день картина повто
рюється, а через деякий час
батько побачив, що син щось
майструє.
.— Що то, синку?
— Ослінчик ось роблю.
— Для чого ж він тобі?
— А коли ти старий будеш, я
тебе на нього їсти садовитиму...
СУСІДНЬОМУ будинну
хо
вали стару бабусю. Про
низливо голосила труба, оиводячи
тужну мелодію, гупав, поспішаю
чи за нею, старезний барабан. Ко
ли настав’ час нести покійницю до
автобуса, у невелиній юрбі
при
сутніх трапилось замішання:
за
встановленим звичаєм найперши
ми за труною мали йти найближ
чі, родичі. У бабусі їх не було. В
усякому разі на похороні.
— Господи, — зітхнула жаліс
ливо котрась із жінок з юрми, що
спостерігала неподалін
за
сум
ним видовищем. — Отак умреш і
нікому буде сльозу втерти.
Плакали за бабусею
подругипенсіонерки. Плакали мовчки, ви
тираючи пекучі сльози, бо. може,
не одна з них передчувала, що й
із нею тане буде. Не їдуть діти,
не пишуть...
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Ольга ПИЛИПЕНКО.
ВІД АВТОРА. З відомих причин,
імена й прізвища деяких діноеих
осіб матеріалу змінені, але доля
їх залишається без змін...

ТОРТ—ЗА

ПЕРЕМОГУ
На стадіоні
«Зірка»
пройшли спортивні зма
гання «Тато, мама, вчи
тель, інструктор і я —
спортивна сім'я», в яких
взяли участь учні 1—3-х
класів середньої школи
№ 5 м. Кіровограда. Ці
змагання були заліко
вим заняттям у студентів
4 курсу факультету фізвиховання
педагогічно
го інституту Віктора Яро
вого, Оксани Воронової,
Ірини Халіної та Воло
димира Федора. Хви-*
лювалися учасники, хви
лювалися й
студенти,
котрим вперше доводи
лося виступати в ролі
суддів і секретарів зма
гань. Перед їх початком
капітани команд покла
ли квіти до пам'ятника
воїнам-спортсменам, що
загинули в роки Вітчиз
няної війни.
Школярі
змагались у
бігу на ЗО метрів, стриб
ках в довжину з місця,
стрибках із
скакалкою,
комбінованій естафеті та
інші. Нелегко доводилось
не тільки учасникам ве
селих ігор, а й їх голов
ному судді Оксані Воро
новій. Чимало організа
ційних дрібниць доводи
ли дівчину до сліз.
І ось змагання
закін
чились.
Переможцями
стали хлопчики й дівчат
ка з 1 Д, 2 Б і З А класів.
Секретар комсомольської
організації Вінторія Гордова
подякувала
бать
кам,
учителям і учням
за
цікаву й безкомпро
місну боротьбу і вручила
командам торти.
Після закінчення зма
гань учні разом з вчите
лями пішли до школи, а
батьки залишились, аби
поставити оцінки студентам-практинантам. Були,
звичайно, й зауваження
та загалом педпрактика
майбутніх учителів
оизнана задовільною.

Хочеться сказати й про
те, що чимало трудно
щів виникало у студен
тів і тому, що багато чо
му, що потім пригодить
ся в безпосередній ро
боті з дітьми, їх просто
на факультеті не вчать.
Це, наприклад, як про
вести ранкову гімнасти
ку,
оформити папери
після проведення зма
гань і таке інше. Тому,
думаю, давно прийшла
пора зібратися разом
шкільним вчителям і ке
рівництву
факультету
фізвиховання педінсти
туту, щоб виробити єди
ні вимоги, аби наблизи
ти студентів до школи,
дати змогу частіше пра
цювати безпосередньо з
дітьми.
Л. коадд,
вчителька
фізкуль
тури
Кіровоград*
ської СШ № 5.

«молодий
КОМУНАР»
'И листопада

ШКОЛЯР І колгоспник

ДО 17
І СТАРШІ

Рік тому багато хто ставився до
ідеї створення нашою школою
міні-колгоспу як до чергового екс
перименту, яких чимало пережи
ла радянська школа. Та сьогодні
можу із впевненістю сказати, що
цього разу скептики помилилися.
І найкраще свідчення цьому —
конкретні результати.
Чітко визначалися три головні
позитивні начала у діяльності мініколгоспу. Перше — висока ефек
тивність профорієнтаційної робо
ти з сільськогосподарським ухи
лом. З минулорічного випуску
фактично всі хлопці-випуснники
зв’язали своє життя із сільським
господарством. Двоє навчаються
у вузах, 12 працюють у рідному

колгоспі. Не гірші результати і
цього року. Двоє будуть освоюва
ти професію зоотехніка і ветліка
ря, інші стали механізаторами.
Гірші справи з профорієнтацією
дівчат. Правда, зараз починає дія
ти чудово обладнана стараннями
наших шефів з колгоспу імені
Шевченка міні-ферма десь на 40
голів худоби.
Другим позитивним фактором с
непогані, виробничі показники міні-колгоспу. Ми орендуємо сад на
площі 34 гектари. Там усе робимо
самі, навіть продаємо яблука та
груші. Маємо 14 гектарів власної
землі (вирощусмо корми).
Основна наша робота восени та
взимку — міні-ферма. Там школя

рі освоюватимуть професії тва
ринника, оператора машинного
доїння.
Три рази на тиждень школа ма
тиме безплатне молоко, а від
продажу інших видів продукції
будемо мати 20 процентів при
бутку.
Добре попрацювала за догово
ром в колгоспі імені Шевченка
ланка стригалів.
У минулому році ми мали при
бутку 2,5 тисячі карбованців. За
раз вже є тисяча карбованців при
бутку від саду. Здали 7 тонн яб
лук, думаємо буде не менше 10
тонн.
Одним з головних стимулів про
дуктивно? діяльності членів
на

У Панчівській середній
школі працює гурток «Юний
атеїст». Ось уже два роки
керує ним досвідчений пе
дагог, ентузіаст своєї спра
ви Сергій Карпович Яшан.
Він хімік за фахом, проте
закоханий
в археологію,
підтримує тісні зв’язки з
Інститутом археології Ака
демії наук УРСР.
Члени гуртка О. Бойко,
В. Берневська, О. Яшан,
М. Бойко, О. Царуш, Н. Гон
чаренко, М. Константинов,
В. Барбой, А. Гугула на за
прошення дирекції Інститу
ту археології" побували на
розкопках разом з науков
цями Трипільської експеди
ції Інституту археології Ака
демії наук УРСР в с. Майданецькому Тальнівського ра
йону Черкаської області.
Очолював експедицію кан
дидат
історичних
наук
М. М. Шмаглій.
Майданецьке поселення
трипільської культури да
тується V—IV тисячоліттями
до нашої ери і належить до
епохи палеоліту. Його пло
ща близько 300 гектарів. Б
ньому виявлено 1487 спо
руд різного призначення. У
процесі роботи було розко
пано три житла перших зем
леробів і скотарів, виявле
но значну кількість розпис
ного керамічного посуду,
знаряддя праці, кістки тва
рин, жіночі статуетки, які
свідчать про існування в
той час перших релігійних
культів.
Члени гуртка «Юний ате
їст» мали можливість роз
ширити свій кругозір, отри
мати
кваліфіковану кон
сультацію спеціалістів, повнайомитися із сучасними
методами досліджень, які
використовуються в архео
логічній науці, набути прак
тичних навичок.
Дирекція Інституту архео
логії запросила школярів на
екскурсію і на розкопки в
наступному році.

У нашій школі немає ніяких гурт
ків і секцій для учнів 8—9 нласів.
Є спортивний зал, який не працює
вже скоро два роки. У школі вечо
ри майже не проводяться, хіба тоді,
коли ми організуємо. І то — нам за
являють: «Поломаний магнітофон».
Або: «Нам нема коли вами займати
ся». Що робить? Просимо директора:
— Ввімкніть на перерві магніто
фон.
Директор каже:
— Не заробили.
У нашому будинку культури кож
ної суботи проводяться танці. Вони
починаються о 20.00 і закінчуються
о 23.00. У восьмому класі ми з ди
ректором школи С. М. Яровим вста
новили «угоду», що ми будемо ходи
ти в будинок нультури на танці.
Але пізніше Сергій Миколайович
нам сказав: «Ніяких танців, сидіть
удома. Як я кого побачу, буду батьнів виклинати через сільську Раду
і будете платити штраф». Що нам
робить? Кіно починається о 19.30,
ааиінчується в 21.30 або о 21.00. Ди
ректор шноли нам заявив, щоб ніхто
є кіно не ходив, бо, якщо він ногось
побачить, буде винидати з нлубу за
шкірну.

Б. ШУЛЬГА.
Нсвсмиргородський район.
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Н, ГРЕБЕНЮК,
учениця Григорівської непов
ної середньої школи.
Світловодський район.

Перша вчителька.

Фотоетюд В. ГРИБА.

!. СЛЮСАРЕНКО,
учениця Кропивницької СШ,
голова
правління міні-колігсспу імені Героя «Радянсько
го Союзу В. Є. Ксліскичеика.
Новоукраїнський район.

Карбованець на морозиво

З клубу —
за шкірку!

Подорож
в інші
ери

шого міні-колгоспу є досить висо
ка заробітна плата — в середньо
му за літо 350 крб., окремі учні
заробили по 600—700 крб.
Повновладне самоуправління &
ефективна система багатогалузе
вих навчальних профілів, які ми
вивчаємо під керівництвом голов
них спеціалістів базового госпо
дарства, новизна, нетрадиційність
тих завдань, які вирішуємо — ось
джерело наших успіхів.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Просимо дирекцію
ШКОЛИ висловитися з цього приво
ду. Можливо ця дівчина — макси
малістка? А якщо вона має рацію,
думаємо, що її лист не повинен за
лишити байдужими й Інших учнів
школи.

РЕЗОНАНС
Ще 22 липня в «Молодому комуна~
рі»
було
опубліковано
матеріал
«Працювати? 7-Б? Немає місць!». Ду
же довго ми чекали відповіді
від
голови міськвиконкому
М. II. рибяльчеиіса. Нарешті, після
нагаду
вання, одержали відповідь від завія
дуючого міськвно В. П. ДРИГИ.
«Відділ народної освіти
Кіровсч
градського міськвиконкому повідом*
ляе, що питаннями тимчасового пра
цевлаштування
школярів у літній
період займаються
райвиконкоми,
районні відділи народної освіти та
безпосередньо директори
шкіл. У
квітні —травні цього року на
засіг
даннях виконкомів були заслухані
питання про працевлаштування уч
нів влітку 1989 року. Працевлашту
вання учнів проводиться організо*
вано. Для цього створюються трудо
ві об’єднання школярів. Елітну цьо
го року такі загони працювали на
виробничих
об’єднаннях
«Друн-<—х
маш», «Радій», «Червона зірка», за*
водах «Гідросила» та ливарному, на
місьнмолонозаводі, РБУ «Зеленбуд»» >
Однак значна
кількість підпркА
ємств
дійсно
ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ
ВІД
прийому на роботу школярів, поси
лаючись на відсутність некваліфї«
кованої роботи. Не проявили напої,
легливості в питаннях працевлашту?
вання школярів і працівники ряду
шкіл.
Для вирішення Цієї проблеми
п
школах міста вивчається
питанні
про відкриття
ШНІЛЬНИХ
ДИТЯЧИХ
кооперативів. Питання працевлаштування учнів у літній період 1990 рот
ну буде
винесено
на
засідання
міськвиконкому».

ЩО Ж, НАДІЯТИМЕМОСЬ НА НРА*
ЩЕ.

НЕ РОЗСТАНУСЬ З комсомолом? »
У нашому класі всі були комсомольцями.
І відмінники, і двієчники, і середняки. Активіс
ти й ті, кому все і вся було байдуже. Зате вчи
телям було за що зачепитись: «Ти ж комсо
молець, а одержуєш «двійки»!». Правда, ко
ристі з тих докорів було дуже мало.
Тепер, коли в комсомол приймають за ба
жанням, кількість комсомольців у класах різко
зменшилась. Нехай так, аби була вищою
якість. Біда в іншому — комсомол у школах
все більше й більше перетворюється на фор
мальну організацію.
Якщо аналізувати біди комсомолу, неважко
помітити, що проблеми ці дуже тісно пов’я
зані з проблемами партії. Тільки молодь, мо
же, більш радикальна, рішучіша, одвертіша.
Шкільний комсомол має свої особливості. На
мій погляд, успіхи комітету комсомолу у вели
кій мірі залежать від стосунків із дирекцією,
вчителями. Якщо молодіжні ініціативи дирек
тор, скажімо, підтримує, допомагає запрова
дити їх у практику, то й комсомольська орга
нізація має у школі авторитет. Якщо ж навпа
ки, то навіть найактивніші старшокласники, раз
чи другий натрапивши на стіну опору чи неро
зуміння, втрачають будь-яке бажання
щось
робити.
Так сталося в одній із шкіл Долинського ра
йону. Герої цієї розповіді вже закінчили шко
лу. Був у них дуже бойовий, активний комітет
комсомолу. Роль своєї організації (як і кожної,
що поважає себе) вони бачили в захисті інте
ресів її членів. Учні повинні входити і мати
вагомий голос в раді школи. Учні повинні мати
право бути присутніми на педрадах. Учні ма
ють право на своє, можливо, відмінне від учи
тельського чи директорового рішення. Педа
гоги ж не схвалювали такої діяльності комі
тету. Здавалося б, основний принцип для вчи
теля — поважати свого учня, бачити в ньому
особистість. У житті часто буває навпаки. Ди
ректор на зборах сказав, що комсомольська
організація працювала дуже погано. Хоча, са
ме цей комітет, по-моєму, був на шляху до
відновлення авторитету комсомолу в школі.
Який там авторитет! Є реальна влада — адмі
ністрація. Можете називатись
комсомолом,
можете організовувати (звичайно, в межах до
зволеного) свої вечори і зустрічі, але вимагати
більшого — зесь! Не тому й скінчились усі
ініціативи»

У тому ж Долинському районі є й протилеж
ні приклади. У Молодіжнинській середній шко
лі комсомольці й піонери входять до ради
школи. Голову ради дружини діти вибирали із
кількох кандидатур на альтернативній основі. В
Долинській середній школі № 2 створюються
різновікові загони по мікрорайонах. В кожно
му знайдеться підлітковий клуб чи Ленінська
кімната, де діти збираються. Допомагали їм
організувати такі загони організатор позакласної роботи Галина Іванівна Бойко та директор
Василь Васильович Дикий. Вже проведені суботник у парку ім. Космонавтів, екскурсія на
КГЗКОР.
...У школі діти запровадили п’ятиденну. Самі
змоделювали і з допомогою батьківського ко
мітету пошили собі форму. Проводять цікаві
дискусії на гострі політичні теми. Класні жур
нали заповнюють чергові по класу.
Усе це для багатьох шкіл майже фантасти
ка. Для Кіровоградської середньої № 25 теж,
У школі навчається понад тисячу учнів, ке об
ліку в комсомольській організації — 101.
— У нас, в 10-А класі, шість комсомольців,—»
каже Таня Швець. — Коли пропонуєш вступа
ти — відмовляються («для чого воно мені?»).
Раніше для вступу у вуз чи технікум треба
було обов’язково бути комсомольцем, зараз
цього нема.
Мабуть, добре, що комсомольський квиток
перестав бути перепусткою до вузу. Те шкіль
ний комсомол продовжують і далі використо
вувати як таку собі «підручну» організацію:
райком партії дзвонить в райком комсомолу—
треба провести суботник. Учні виходять і
«проводять». На жовтневу демонстрецію тре
ба 12 учнів з червоними гвоздиками і т. д.
— Була у нас пропозиція, — розповідає Та
ня, — для тих, хто протягом тижня не одер
жав жодної «трійки», в суботу зробити додат
ковий вихідний. Директор нас не підтримав.
— Це в суботу ніхто ходити до школи не бу
де, — ось його аргумент.
Думаю, раз комсомольці запропонували та
ку ідею, хай вони й стежать, щоб справедли
вість строго дотримувалась. Можливо, це й
самим комсомольцям і всім учням допомог
ло б стати дисциплінованішими.
Віталій Сибірцев пропонує мати в школі різ
ні організації, щоб було з чого вибирати. Вже

сам факт вибору передбачає активність, ввфо
жає він. Хоча й тоді будуть ті, хто залишить^
«сам по собі». Але нічого поганого в цьом^
Віталій не бачить.
— Щось на зразок багатопартійності. Тоді
люди, яких об’єднують якісь сеої переконеи*»
ня, спільні справи, будуть активніші і само стій*
ніші.
Організатор позакласної роботи цієї ж шк^
ли, Надія Юр’ївна Балабанова як ілюстрацій
думки Віталія наводить такий приклад:
— Є у нас український драмгурток, то туди
нікого не треба приводити за руку, самі дітй
йдуть. Так само — агітбригада. їдемо виступе«
ти аж у Знам’янку, в Новомиргород. Три ви
ступи підряд даємо — і нічого, подобається» тч
І ті ж самісінькі діти тікають, скажімо, з на«
вчально-виробничого комбінату, бо їм там нє*
цікаво.
Повинен бути колектив. 10-В — спортивний
клас. Хлопці займаються футболом, дівчатка-^
ручним м’ячем. Футболісти вже чемпіони об*
ласті і срібні призери республіки. Це, мабутьв
найдружніший клас у школі.
У Новоукраїнському районі знайшли Щ<Є
одну форму. В середній школі № 4 проводи
ться, наприклад, місячник «Закон і ми». Відбу
ваються бесіди в класах, зустрічі, вечори, кон
курси, вікторини. Беруть участь всі — від пер
шокласника до цьогорічного випускника. Всі
роблять одну справу. Є рада справи. У раду
теж входять і найменші, і найстарші. Форм^
роботи, звичайно, різні. Не будемо ж у дру*
гему класі проводити зустріч з інспектором у
справах неповнолітніх! їм пропонують якус^
гру, конкурс. Таким способом у школі дума
ють організувати свято «В дружбі наша силв»^
провести конкурс страв національних кухонь»''
розповісти про традиції народів нашої країни^
Колись, у шкільному хорі ми співали попу®
лярну тоді пісню «Не розстанусь з комсомо
лом — буду вічно молодим». Мабуть, не требф
боятися розстатися з комсомолом. Давайте шул
кати нові форми, якісь об’єднання, різновіковії
чи за інтересами. Ми начебто боїмося втратц*
ти комуністичні ідеали, маючи якісь інші орга
нізації, Навпаки, ми їх тільки зміцнимо.
С. ОРЕЛ»
Кіровоград ч— Дблинський —
Новоукраїнський райони. -

«УЧНІ ми
ЧИ СТУДЕНТИ?»

КОНСУЛЬТПУНКТ
Добридень, друзі. Починаємо роботу
наїдогб консультпункту. Час: той, хто в
Цьому році закінчує школу, вже замис
люється над вибором професії. Перший
Лист, на який нам хочеться відповісти,
надійшов з Кіровограда від Тетяни
Молдаванової. Зона і її друзі цікавля
ться зовсім не адресами навчальних за
кладів і ми б, звичайно, могли відпо
вісти Тані особисто. Але питання, яке
вона ставить, турбує багатьох. Дівчина
Мріє бути юристом і «переконана, що
нічого з цього не вийде» (у вуз треба
складати математику, а з цією дисцип
ліною, як ми зрозуміли, у Тані стосун
ки не дуже добрі). «Навіщо взагалі ма
тематика у медичному училищі,
на
приклад», — сердито запитує
автор
листа. Іншими словами, яке відношен
ня має таблиця множення до органів
травлення. Не беремося
запевняти
Танк» у необхідності математики і в то
му, що вона обов’язкова для медика
чи юриста, але при нинішньому розвит
кові світової науки, науково-технічному
прогресі і при тій відсталості, що її пе
реживає наша країна у порівнянні з де
якими
високорозвиненими країнами,
підходити до цих проблем не можна.
У той же час система нашої середньої
і вищої освіти потребує радикальніших
реформ. Але поки що складати мате
матику необхідно. До речі, якщо
ти
Мрієш стати юристом, то запевняємо
Іеба. Тетяно, людям цієї професії необ
хідні знання не тільки з математики, а
^практично з усіх наук.
Нальчицькій Оксані надсилаємо адре
су медичного училища, яке розташова
не а місті Кіровограді по Комуністично
му проспекті, 16. Індекс занотуй обо
в’язково: 316012. В Олександрії
така
училище
знаходиться
за адресою:
317900, вул. Першотравнева, 31а. Які
потрібно складати екзамени (і всі інші
дані) ти отримаєш, якщо звернешся за
згаданими адресами. Оксана Гичко з
Олександрівського району, якщо ти ці
кавишся професією
культпрацівника,
надсилай документи до Олександрій
ського культосвітнього училища. Його
адреса: 317900, м. Олександрія, вулиця
Діброви, 47.
Адреса Київського технікуму легкої
промисловості цікавить Вікторію
Костюк з Кіровограда і, очевидно, не лише
Ь Л, Занотовуйте, будь ласка: 152601,
"
Київ, вул. І. Кудрі, 29.
Прохання М. Г. Аркана з Новоукраїнки дати список всіх училищ, які є в місті
Кіровограді і області, виконати водно
час не можемо. Та й потреби такої не
має. Слідкуйте за газетою, протягом
року ми вміщуємо адреси всіх училищ
Кірозоградщини. Вас і ваших дітей оче
видно цікавлять не всі підряд спеціаль
ні навчальні заклади.
У листі Світлани (прізвища не вказа
но) з Новгородки запитується, що тре
ба, аби працювати у дитячому будинку.
Нам дуже приємно, що сімнадцятиріч
на дівчина цікавиться статтями про дітей-сиріт. Очевидно милосердя
тобі,
Світлано, властиве. Тепер треба ще
обрати професію.
Можеш вступити до Олександрій
ського педагогічного училища на фа
культет дошкільного виховання.
Вудь
ласка, записуй адресу: 317900, м. Олек
сандрія, вулиця Діброви, 21.
Дякуємо за увагу до «Молодого ко
мунара».
Чекаємо ваших нових листів. Бажаємо
успіхів.

Є
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Отже, знайомимо — один з делегатів на Все
союзний студентський форум від нашої облас
ті, а, вірніше, від міста. Звати Дмитром, прізви
ще — Гасаненко, навчається він у Кіровоград
ському машинобудівному технікумі на другому
курсі. Білявий, серйозно-зосереджений
хлоп
чина. І програму, яка стосується багатьох ас
пектів, теж має досить серйозну. Ось вона у
повному обсязі і без змін,
Перш за все, що стосується комсомолу:
1. Комсомол пдвинен виробити свою про
граму.
2. Комсомол повинен відмовитися від моно
полії у молодіжному середовищі,
3. Комсомол повинен очиститися від фор
мальних комсомольців.
Далі стосовно навчального процесу:
1. Не згоден з новою програмою.
2. Вважаю недостатнім вивчення предмету
«Інформатика і обчислювальна техніка», бо ви
вчають лише на першому курсі і всього ЗО го
дин практичної роботи.

шуватиме різні питання спільно з адміністра
цією.
Одним із головних завдань форуму, вважає
Дмитро, повинно бути утвердження самостій
ності навчального закладу, тобто потрібно де
централізувати систему освіти. І цьому потріб
но надати законодавчої форми.
Довкола цієї програми було найбільше обго
ворення та запитань, і автор її з честю «відби
вався». Саме це й сприяло тому, що Дмитро
Гасаненко при голосуванні набрав найбільшу
кількість голосів І обраний делегатом.
Тепер трохи про те, як і де- проходило це го
лосування, тобто, по суті, вибори делегата на
форум від технікумів Кіровограда, Було ще три
претенденти: Наталія Олексійко від музичного
училища, Сергій Жашкевич — від будівельного
технікуму і Сергій Мироненко від технікуму ме
ханізації сільського господарства. Міськком
комсомолу вирішив, аби вибори були демокра
тичними, провести в будівельному технікумі зу
стріч кандидатів і комсомольського активу тех
нікумів міста, де й обговорити програми і кан
дидатури, Так і зробили. Кооперативний техні
кум, щоправда, свого кандидата не висував, з
медучилища представники, на жаль, на при
йшли.
Програми інших кандидатів були також до
сить чіткими. Наталка, наприклад, першим пунк-

Перед вами — солістка ансамблю студклубу «Інтеграл», що знаходиться в КІСМі, Олена
КОЛОС. На обласному огляді, присвяченому Всесоюзному фестивалю народної
творчості,
вона виборола II місце і диплом лауреата. Олена працює у студпрофномі вузу, але знали б зи,
як дівчина закохана і а українські пісні — їх вона чудово винонує анапельно.
Фото В. ГРИБА.

3. Потрібно ввести предмет — «Етика і пси
хологія сімейного життя».
4. Викладачу потрібно більше індивідуально
працювати з учнями. Для цього слід зменшити
кількість студентів у групах.
5. Після закінчення технікуму випускники по
винні працювати лише за своєю спеціальністю.
6. Підприємства повинні робити запити на моло
дих спеціалістів на перспективу, за цими заяв
ками визначити кількість студентів.
7. Практику вони повинні проходити на тому
заводі, на якому працюватимуть.
Стосовно побуту організаційних питань Дмит
ро виносить на форум такі питання:
1. Поліпшити медичне обслуговування сту
дентів.
2. На сільськогосподарські роботи з відривом
від навчання студенти можуть посилатися ли
ше за їхнім бажанням.
3. Збільшувати стипендію встигаючим учням
за рахунок відстаючих.
У межах міста пропозиції такі:
Створити загальноміську
раду технікумів,
яка буде організовувати обмін досвідом, спіль
ні культурні заходи тощо. Головним завдан
ням цієї ради буде здійснення управління ба
гатогалузевим міжтехнікумівським кооперати
вом.
Необхідна також і рада технікуму, яка вирі-

том пропонувала . ввести вільне відвідування
лекцій. Сергій Мироненко у своїй програмі ви
значав головним надати більше прав і самостій
ності студентам. Важливий наголос у своїй про
грамі поставив і Сергій Жашкевич: «Ми, які
навчаємося у технікумах, — студенти чи учні?
Чомусь йменуємося «учні технікумів». А повин
ні зватися студентами».
Усі ці програми, найважливіші їхні пункти бу
дуть використані у створенні єдиної програми,
з якою делегат Дмитро Гасаненко поїде на
форум. Взагалі, йому, як і багатьом іншим
представникам від технікумів усіх республік,
доведеться підняти чимало питань. Бо якось,
судячи з підготовки до форуму, головна орієн
тація йде на студентів вузів. Але у технікумів й
інститутів є проблеми, які не складають, одна
кової ваги. Ну ось, наприклад, коли йдеться
про «самопочуття», студенти вузів у ряд най
важливіших висувають проблеми студентських
сімей. Для технікумів така проблема не харак
терна. Або ж навпаки — у технікумів є багато
проблем з неповнолітніми, будемо називати їх,
студентами, і^ проходженням практик на під
приємствах і тому подібне...
Звісно, Всесоюзний студентський форум не
вирішить відразу всіх проблем, Але він їх по
ставить і зверне на них увагу нашого суспіль
ства.
3. КУЦЕНКО.

ХОЧУ ЛИСТУВАТИСЯ
Мені 13 років. Люблю читати, малювати,
танцювати. Дуже люблю звірів. У мене е
навіть двоє кошенят. Хто хоче зі мною листуватися, пишіть за адресою:
317900, м. Олександрія, вуя. 6-го грудня,
141/5, кв. 143, Шелест Ірині.
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Хочу листуватися з дівчатами та
ми, які читають газету «Молодим ко У .
•
Мені 13 років. Збираю фото а"са“бл‘^
рок-груп. Люблю читати. Дуже х у
друзів по листуванню. Я гостювала
бусі в Світловодську, а тепер -Д А°А°' ¥
Хто хоче зі мною листуватися, пищггь.
678185, ЯАССР, Мирнинским район, .
Р
нышевский, ул. Капаидарашвип , >
Барановой Ирине.

#

$

Сьогодні ми вже знаємо делегатів на сту
дентський форум, які будуть представляти на
шу область. Як і домовлялися, дорогі наші сту
денти, ми інформуємо вас про хід виборів, про
зміст програм, з якими ваші обранці поїдуть
до Москви.

ВСЕСОЮЗНИЙ
СТУДЕНТСЬКИЙ
ФОРУМ

♦

♦

Дуже люблю сучасну музику,
чу знайти друзів і однодумціз.

316015, м. Кіровоград^вул. Полтавська, 35,
Морозовій Альоні.
* * *

сидиш потім у хаті. У клубі фільми не дуже часто йдуть та й не дуже цікаві привозять. Отож є час полистуватися. Пишіть,

Поважаю сучасну музику, дуже люблю
читати. Мені 15 років.
316005, м. Кіровоград, вуя, Куйбишеаа, 1,
нв. 13/ Андріанозій Наталі.
# * *

.
г район,
317432, Малозисшаськнй
с. Крас
нопірка, вуп. Набережна, 54, Азсейцевій
Олені.
♦

*

е

*

Вчуся на «відмінно». Займаюся баскет
математику,
Мені 13. Дуже люблю
болом. Дуже люблю хімію. Захоплююся естрадну музику. Відповім на усі листи.
виступами Кобзона та Зінкевича, ансамб
317326, Ноаоукрпїиський район- с. Верлями «Ласказый май», «Машина времени». бідна, Росолонщук Лариса.
Моя адреса:
#
*
317320, м. Новоунраїнка, вуя. Дзержинського, 54. Щербині Тані.
Мені 16. Вчуся в машинобудівному тех
* * *
нікумі. Захоплююся зарубіжною » радян
вчуся в 7 класі. Хочу знайти собі дру ською рок- і поп-музикою, пишу вірші.
♦
зів по листуванню. Люблю читати, а язлти. Займаюся спортом. Відгукніться, однодумці.
317614,
Гайворонський
район,
селище
За

Тільки не подумайте, що в мене зовс.м недоузів. Просто наше село маленьке. валял, пуп. Спортивна, 4, Воїнському Олек
Гі коли вивчиш уроки, трохи погуляєш - сандру.
з••

ДО 17
І СТАРШІ

Хто ж наведе
поряден у сквері?

РЕЗОНАНС
Прочитавши у номері
«Молодого комунара» за
23 вересня ц. р. проб
лемну
публікацію під
назвою «Хто ж усе-таки
жертва?», ми, як і весь
квартальний комітет, ціл
ком згодні, що наш
сквер імені Павлика Мо
розова в обласному цен
трі справді знаходиться
у вкрай занедбаному
стані. Він завалений уся
ким сміттям. Немає з
сквері нічого для орга
нізації культурного до
звілля молоді, для від
починку дітей або лю
дей старшого віку.
Залишки літньої
пло
щадки,
яку
розібрали,
створюють разом із
за
пущеними деревами й ку
щами дуже неприглядну
нартину. Розорено й па
м’ятник Равликові Моро
зову. А тим часом його
героїзм підтверджено по
становою ЦК ВЛКСМ ще
в березні 1989 року.
14
листопада ми відзначати
мемо день народження
юного піонера-героя. Що
й назати, сумно стає при
згадці, що до цієї дати,
як і до дня його трагіч
ної загибелі, у сквері іме
ні юного піонера
зали
шаються нелад і занепад.
У вересні цього року,
до дня загибелі П. Моро
зова, чимало людей
по
кладало квіти до підніж
жя його пам’ятника у
сквері. І ян же контрасту
вали ці яснраві осінні кві
ти пам’яті зі сміттям, за
недбаністю клумб, самого
пам’ятника, усього скве
ру. Справедливості ради
скажемо, що й
актив
квартального комітету, і
учні шноли № 29 шеф
ствують над сквером, ре
гулярно прибирають тут
територію. Але цього за-'
надто мало.

Квартальний
комітет
одностайно
підтримує
автора статті «Хто ж усетаки жертва?» в тому,
щоб нарешті навести у
сквері належний поря
док. Ми вважаємо, що
для цього потрібна змі
на керівництва творчого
об’єднання молоді (ТОМ),
за яким закріплено цей
сквер.
Деякі зміни на краще
біля скверу вже настали
тоді, коли було нарешті
закрито спецвідділ по
продажу спиртного. Але
натомість у сквері влаш
тували місце для вигу
лювання собак... Хіба
сквер — підходяще міс
це для цього?!.
За дорученням квар
тального
комітету
Г. БАЛАН, Н. БУГАНОВА.
ВІД РЕДАКЦІЇ. Друкую
чи цього листа без уся
ких коментарів, ми споді
ваємося, що на нього від
гукнуться «усі зацінаалині особи».

*

я

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
11 листопада 1989 р.
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З ІСТОРІЇ ШАОЛІНЬ

СПОРТ

Древній стиль шаолінь грунтує
ться на глибокому розумінні до
цільності життя, свого внутріш
нього змісту і філософії.
Завдяки стилю шаолінь
стали
розвиватися багато інших стилів.
Яскравим потомком шаолінь, як
що так можна висловитись, є «пів
денний кулак». Та й інші стилі —
«довгий кулак», сінь-і теж бе
руть свої витоки і мають нині ба
гато його елементів саме з шао
лінь.
Ботхітхарма розробив 17 вправ,
які виклав у своєму трактаті «Іідзиньдзян». На підставі цих вправ
були вироблені основні
бойові
напрями шаолінь.
Бійці шаоліню стали ОДНИМИ 3

УШУ

Заняття друге
24. «Стійкі вершника»,
руки розкриті в долонях
управо. Голова повернуте
в бік долоней. Завершив
ши рух, ви перебуваєте у
«стійці вершника» з роз
критими вправо долонями,
25. Продовжуючи рухи
руками, описуємо півко
ло: лівою — через верх^
правицею — через руку,
на рівні плечей. При цьо
му права нога закроковує
за ліву схресну стійку.
26. Продовжуючи
рух
лівою ногою, переходимо
в «стійку вершника». При
цьому продовжуємо ру
хи руками по півколу, виводячи їх в позицію 24.
27« Ця позиція повто
рює рухи позиції 25,
28. Викроковуючи пра
вою
ногою вперед у
«стійку нападу»,
рвучко
виносимо правий кулак на
рівень обличчя, а лівою
захищаємо
простір ПІД
правим ліктем.
29. Підтягуючи
праву
ногу до лівої, робимо

ЯКЩО ОБРАВ
СОБІ
ДОРОГУ
до дня
МІЛІЦІЇ

«молодий
КОМУНАР»
4« «метолада 1989 р.

кращих серед представників ін
ших стилів ушу, бо вони займали
ся не тільки загальними фізични
ми вправами, а й спеціальними
фізичними, психологічними впра
вами, суворо дотримувались дієти.
Існує така легенда, що протя
гом 18 років Ботхітхарма значну
частину часу просиджував біля
білої стіни і... дивився на неї, до
сягаючи таким чином
гармонії
психологічних і фізичних вправ.
Він виробив спеціальні методики,
завдяки яким тіло було в постій
ній фізичній надготовності до
будь-яких навантажень.
З цього часу в усіх монастирях
почали займатися не тільки фізичною працею, а й спеціал^ни-

ми фізичними вправами, в основ
ному розробленими
Ботхіт-хармою. Для чого? Щоб монахи вміпи за себе постояти (вони часто
ходили поодинці, прохаючи ми
V
лостиню, а значить потрапляли в
різні ситуації).
Якийсь час в різних провінціях
існувало одночасно аж п’ять мо“**
настирів Шаолінь...
Так що ж таке шаолінь? Цей
стиль ушу характеризується надзвичайною силою, витривалістю,
спритністю, вкрай
стабільними
надзвичайної
стійками,, ударами
сили, стрибками з високою амплі
тудою. Ще одна характерна особ
ливість шаолінь — відмінна робо-

та в лежачому, як правило, но
зовсім зручному для самооборо
ни, положенні.
Мистецтво, тактика шаолінь описані в найперших трактатах.
Нині в Китаї існує дві асоціації,
котрі займаються популяризацією
ушу. Це — Всекитайська асоціація
ушу і асоціація шаолінь. Остання,
до речі, базується на території
монастиря Шаолінь. Обидві асо
ціації постійно організовують кур
си освоєння і вдосконалення май
стерності ушуїстів, Для Всекитайської асоціації характерне дотри
мання сучасного трактування сти
лів, для шаоліньців — древній,
уявлень про ушу.

(шаолінь-сицюань-фа)

виносячи гїраве коліно,
маховий удар лівою ногою. При цьому робимо
накриваючий ляпанець лі
вою рукою по лівій ступні.
41. Приземляємося на
обидві ноги. При цьому
завдаємо удар униз пра
вою рукою.
42. Розвертаємося
не
180 градусів, дещо підво
дячись над
поверхнею
підлоги. Руки розгойду
ються в маховому русі.
43. Напівкрок
уперед
правою ногою і довгий
крок лівою. При цьому
ліва рука з відкритою до
лонею виноситься удар
ним рухом уперед.
44. Розвертаючись че
рез ліве плече на 180 гра
дусів, виносимо руки по
дузі на рівень обличчя,
роблячи довгий маховий
рух. Права нога в кінцевій фазі зігнута в коліні.
45. Ніби падаємо на ви
ставлену праву ногу. До
лоні виконують рух, немов придавлюють суперника додолу.
46. Піднімаючись на правій нозі, робимо різкий

півколовий рух
руками,
опускаючи їх нв рівень
попереку.
30. Робимо випад упе
ред правою ногою і різ
ко штурхаємо
наперед
себе руками з відкритими
долонями. Рівень рук --той же.
31. Підтягуємо ліву но
гу, розвертаємось на 180
градусів. Ліва нога зігну
та в коліні і приставлена
ступнею до правого ко
ліна. Руки роблять захис
ний рух: ліва — на рівні
піднятого коліна, а пра
ва — на рівні голови.
лі32. Робимо випад
вою
ногою
вперед У
лу«стійку зворотнього
ку». При цьому руки різ
кими рухами
завдають
удари; ліва
знаходиться
на рівні голови, права —
попереду.
33. Підтягуємо
праву
ногу і розвертаємося на
180 градусів. При цьому
ліва рука підтягується до
рівня грудей, а права —
робить
круговий
удар
зверху тилом кулака.
34. Робимо крок упе-

ред правою ногою і різ
ким ударним рухом роз
водимо руки в боки: пра
ва — на рівні коліна, лі
ва — ледь вище голови.
35. Виносимо ліву ногу
на рівень правої у «стій
ку вершника». При цьому
руки, зібрані в кулаках,
формуємо на рівні гру
дей.
36. Не міняючи стійку,
завдаємо прямі удари ку
лаками: лівим — уперед,
правим — назад.
37. Завдаємо удару пра
вою рукою (вона ледь вище голови), а лівою робимо захисний рух на
рівні грудей. Стійка
та ж.
38. Переносимо ліву ногу вперед у «стійку порожнього кроку».
ІПри
цьому права рука йде до
стегна, а ліва
з роз
критою долонею «— на рівень підборіддя.
39. Робимо крок
ред лівою ногою,
цьому завдаємо
;УДару
правою рукою. ЛіваI — 8
кулаці, біля стегна,
40, Робимо розніжку,
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Який зв’язок між кухонною пли
тою і обов’язками слідчого мілі
ції? Не знаю як для кого, а для
Олександра Трав’янка — прямий.
Хоч і працював у системі громад
ського харчування, хоч і подавав
документи у відповідний вуз, а
все ж повністю розкрити свої ку
лінарні таланти йому не судилося. Причому про події тих днів
Сашко розповідає в трохи неспо
діваному ракурсі.
— Працювати хотів тан, як в
училищі вчили: чесно, А значить,
із своїми
переконаннями
часто
«встромлявся #УДИ не слід». Ось,
щоб не був таким розумником, ме
ні й придумали стягнення з підви
щенням:
перевели в шеф-кухарі.
А на той час система була проста:
або бери те, що після зміни зали
шається (набігало багатенько), або
зроблять так, що не встигатимеш
нестачу поповнювати. Ось так я
платив-платив, а вони — сміялисьсміялись. І, може б я й витримав,
але мій сімейний бюджет — ні. То
ді я й попросився в міліцію, щоб
бодай трохи допомогти боротьбі з
тими, хто, як у пісні співається,
«чесно жить не хочет».

З тих пір минуло чотири роки.
Олександр став студентом-заоч

ником юридичного
факультету
університету. А в районній міліції
випробував себе майже у всіх її
основних службах. Певний ча£ був
міліціонером стройового підроз
ділу (це щось на зразок харак
терної для великих міст патруль
но-постової служби). ї тут він чи
мало дістав корисного від свого,
теж ще досить молодого ‘настав
ника Г. П. Кваченка. Саме за його
допомоги слова «профілактика»,
«адмінпрактика» і т. д., і т. п. ви
лилися для Трав’янка в копітку і
досить нелегку роботу,
Ну а найбільше розкрився він,
працюючи помічником оперуповноваженого карного розшуку. Ду
маючий, настирний, невтомний і...
великий гуманіст. ААабуть,
саме
останнє особливо допомагає йому
в роботі з так званим криміноген
ним контингентом. Що ж до зло
чинів, то з тих, що сталися остан
нім часом у районі, працювати
девелося майже по кожному. Це
і крадіжки, й пограбування, і вбив
ства престарілих. До речі, остан-

рух правим кулаком уго
ру. Ліва — на рівні і біля
правої пахвини, з розгорнутою долонею.
,47. Не міняючи позицію
праву
стійки, опускаємо
руку на рівень голови. Лі
ву долоню
розгортаємо
перед грудьми.
48. Робимо випад уперед лівою ногою,
Руки
через низ схресно по дузі
виносяться на рівень об
личчя.
49. Підтягуємо ліву но
гу в «стійку порожнього
кроку». Права рука внизу
навідліг формується в ку
лак, а ліва — з відкритою
долонею — знаходиться
над правим стегном.
50. Розвертаємося
на
180 градусів на лівій нозі
і робимо крок правою.
«Стійка вершника». Руки
по дузі довкола тіла пе
реходять до лівого коліна.
51. Підтягуючи по колу
праву ногу, робимо ру
баючий рух правою кис
тю на рівні правого колі
на. Лівиця формується в
кулак біля лівого стегна.

52. Крок уперед правою
і різко штурхаємо на рів
ні поперека обома руквми.
53» Розвертаючись
не
180 градусів на правій но
зі, підтягує/ло ліве КСЛгмЧЭ
до корпусу. При цьомув
нахиляючись до
коліна,
формуємо кулаки біля лі
вої ноги.
54. Робимо боковий удар
лівою ногою вбік; руки в
кулаках розводяться під
кутом. Правиця — знизу,
ліва рука — зверху.
55. Підтягуємо ліву но
гу до правої і розвертай
мося на 180 градусів. Ру
ки формуються біля сте
гон.
56. Випад уперед пра
вою ногою, викидаючи пе
ред собою обидві руки на
рівні поперека над пра
вим коліном.
57. Підтягуючи ліву но
гу в «порожній крок», ви
водимо руки через НИЗ І2
долонями
розгорнутими
перед собою.
58. Висхідна позиція. Руки опускають вздовж стегон.
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ні, що сколихнули громадськість,
відібрали у Сашка і його товари
шів стільки сил і нервів, що їх,
напевне, вистачило б не на один
рік життя.
На молодого працівника розшу
ку звернули увагу, почали доруча
ти складні завдання. На прохання
нолег з інших областей навіть на
правляли для надання допомоги в
пошуновій роботі. Ось так він, зо
крема, і потрапив у шахтарський
Павлоград, де вкрай розполсалися
нишеньнові злодії. І хто думає про
цю категорію злочинців із знева
гою, той помиляється. Це — про
фесіонали своєї справи, обережні,
хитрі, а в разі провалу — часто
жорстокі. І щоб піймати їх на га
рячому, треба, окрім везіння, ще
багато вміння і терпіння.
Звичайно, розповідати в подро
бицях про павлоградську операцію
рації немає. Адже кожна професія
має свої маленькі секрети. Одне
можна сказати: відрядження
ви
явилося результативним. Трав’ян
ко був відзначений наказом
за
ступником
міністра
внутрішніх
справ республіки. Це — як підсу
мок того, що попрацював як слід.

Ну, що ще можна розповісти
про цього двадцятип’ятирічного
міліціонера? Він — комуніст. В
партію його приймали тут же, в

райвідділі. Ось уже котрий рік
він незмінний секретар комсо
мольської організації, член рай
кому комсомолу. Нагороджений
нагрудним знаком ЦК ВЛКСМ «За
активну участь в охороні громад
ського порядку». До речі, комсо
мольська організація, яку очолює,
визнана кращою серед подібних
УВС області і нагороджена пе
рехідним червоним
вимпелом.
Слід сказати й про те, що недав
но Олександр став слідчим, на
правлено документи для присво
єння йому офіцерського звання.
А особисте життя?
Проходить
воно в тісній кімнатці, де живе ра
зом із дружиною та сином-малюком. Правда, не так часто, як хо
тілося б, із сім’єю — то навчання,
то відрядження. Якось підрахував
і вийшло, що майже півроку не
був дома. А якщо взяти до уваги
ще й часті виїзди по службі у ви
хідні і свята, то...
Нелегку обрав собі дорогу. Та й,
врешті, чи бувають вони легкими?
Головне, щоб до ДУ*хіі була та ро
бота, по совісті. І з цим Трав’янку,
здається, повезло.

О. ГАВРИЛЕНКО.

м. Бобринець.

«РОК-БОГЕМА-89» ПРОТИ СНІДУ

Кілька місяців тому у Дніпродзержинську вдало пройшов між
народний
фестиваль
«Бітломанія-89». Приводом для
нової зу
стрічі рок-музикантів на місцево
му стадіоні
«Буревісник»
стало
20-річчя відомого музичного фо
руму «Вудсток-69». Назва
цього
Американського містечка
багато
що може сказати
прихильникам
року, адже саме там у 69-му році
пройшов етапний для музики XX
<толіття фестиваль за участю рок-

зірок першої величини Америки
та Європи.
Річниці «Вудстока-69» присвяти
ли дніпродзержинці міжнародний
фестиваль «Рок-богема-89». Участь
в ньому взяли не тільки вже ві
домі, а й початкуючі рок-групи з
Москви,
Ленінграда,
Свердловська, Києва, Харкова, Одеси, Ростова-на-Дону, Мінська, а також із
Польщі,
Хоча на цьому фестивалі не вру
чали призів, не розподіляли наго*

род, глядачі змогли зробити свій
вибір. До найбільш популярних
колективів цього музичного свята
можна віднести групи «Відобра
ження»
та
«Квітневий
марш»
(Свердловськ), «Небезпечні сусі
ди» (Ленінградський
рок-клуб),
«Мроя» (Мінськ),
«Кому вниз?»
(Київ), «Командор танцює танго»
(Дніпродзержинськ),
«Вольна
Еуропа»
та
«Манкей
бізнес»
(Польща). їх сучасна виконавська
тексти
манера, гостросоціальні

«Інтердівча»
нам не чуже...
У 1982 році глядачі кінотеатру «Комсомо
лець» обласного центру на творчій зустрічі з

Олену Яковлеву, котра з успіхом
в фільмі чсПлюмбум»,

відомим кіномитцем Петром Юхимовичем Тодоровським як жарт сприйняли слова гостя,
що родом він із Бобринця. А це справді так.
Там минуло його дитинство. Там, у міському
будинку культури, прилучився до мистецтва,
захоплено передивлявся вистави місцевих ама
торів. Майже зі шкільної парти потрапив на

війну. Після Великої Вітчизняної змінив кілька
професій. Життя вивчав не за підручниками,
В кіно після закінчення ВДіКу почав працюва-

» ти як оператор. Дебютував фільмом «Весна
на Зарічній вулиці». У фільмі «Два Федори»
знімав Василя Шукшина.

І все це — лише підготовка: він жадав сам
втілювати в кінообрази все, що пізнає, осмис
лює, чим живе. У першому своєму режисер
ському фільмі «Вірність» прототипом голов
ного героя якого був друг Тодоровського, ра
зом з яким закінчив офіцерське училище і
який загинув на третій
день участі в боях.

Сценарій був написаний теж Тодоровським ра
зом із Булатом Окуджавою. Картина на одно
му з міжнародних фестивалів одержала приз
за кращу першу режисерську роботу. В 1971
році після фільму «Фокусник» Петро Юхимо
вич привіз до Кіровограда третю свою стрічку
<5Місьі|ий романс», а в 82-му тут же, в кіно
театрі «Комсомолець», представив землякам
«Кохану жінку механіка Гаврилова» з Людми
лою Гурченко в головній ролі. Її Маргарита
Сергіївна наділена талантом любити тільки
©дну людину і, якщо доведеться, чекати її про
тягом усього життя. Про душевність, доброту,
чистоту людини свідчить і образ, що зрів 8
душі Тодоровського ще з часів війни і який
► був майстерно створений актрисою Н. Андрій. чанко в наступному фільмі — «Військово-поЛ2>О8ий роман».
І ось на Кіровоградщині — прем’єра філь
му Петра Тодоровського «Інтердівча» за сце
нарієм однойменного бестселера В. Куніна.

Не чужий кіровоградцям визнаний майстер
кінорежисури підійшов до свого нового тво
ру з позицій глибокого вивчення життя. Дуже
старанно підбирав акторів. На виконання го
ловної ролі було оголошено всесоюзний кон
курс. Після довгих шукань
режисер
обрав

пісень нікого не залишили байду
жими.
Організатори «Рок-богеми-89»—
Дніпродзержинський
міськком
комсомолу,
молодіжне
творче
об’єднання «Райдуга» — перераху
ють
частину виручених від фес
тивалю коштів у фонд акції «АнтиСНІД», що проводиться журна
лом «Огонёк».

член прес-центру
ми-89».

8. КАЦМАН,
«Рок-бога-

У КОЛІ МУЗ
ДУМКИ,

ВІДГУКИ,

РЕЦЕНЗІЇ

О

дебютувала

У друкованій сорокатисячним тиражем рек
ламі говориться: «Героїня фільму Таня Зайце
ва працює медсестрою, та головна її профе
сія — валютна повія. А єдина мрія — вийти
заміж за іноземця.,.». З цієї ж позиції багато
хто пророкував режисерові ще перед зйомка
ми невдачу: збився, мовляв, з дороги. Коли
картина вийшла на екрани, критики заговори
ли про настання в кінематографі періоду роз
гулу «інтердівчат», про те, що на цей раз
Тодоровський пішов по лінії найменшого опо
ру, не шукаючи суто кінематографічних
рішень, а виклав на екрані літературне першо
джерело. Та це не так. Режисер виявив про
фесійну мужність і здоровий авантюризм. Не
зважаючи на те, що кінокритики вибагливого
смаку (ті, що засуджують уже заздалегідь —
за саму темуі) так і кажуть, що картина має на
меті «мерседесами», десятитисячними шуба
ми, «цяцьками» з діамантами — тим, що су
часно і актуально — заманити глядача в кіно
театр.
Та Тодоровський вважає, що незалежно від
того, позитивний
матеріал
чи
негативний,
справжній мистецький фільм кличе «у світлу
далечінь».
На тих, хто розраховує побачити в фільмі
«постільні» сцени, чекає розчарування. Єдина
сцена такого роду перетворена режисером у
символ стомливої праці. До речі, еротичних
Сцен у багатьох фільмах (особливо відео) —
скільки завгодно. В тому ж «Мене зовуть Арлекіно» вони навіть вражають своєю відвер
тістю, але глядацький успіх стрічки не такий
уже і значний. Ні, не еротика спроможна сьо
годні «заманити» широкого глядача в кінозал.

Як Петро Тодоровський досяг своєї мети —
створити фільм величезного глядацького ус
піху — загадка, секрет. Тим .більше, що, на
мій погляд, в картині є й недоліки. Події жит
тя Тані Зайцевої перетворені у ряд окремих
різножанрових сцен: масовки інтердівчат на
ближаються до гротеску, до загостреної ха
рактерності персонажів, сцени з матір’ю Тань
ки (блискуче зіграної Л. Мальованою) зняті в
традиціях психологічної школи, а сцени з бать
ком перевантажені натуралістичними подроби
цями. Крім того, якщо років зо два тому до-

статньо було самого факту наявності інтердів- й
чат, то сьогодні, щоб стати громадським яви- І!
щем, «Інтердівчаті» цього не цілком достат- у
ньо. І часом здається, що в чомусь не вдалося 1
знайти «нові характери в нових обставинах». І |
все ж «Інтердівча» стало подією мистецтва.
!
Повинен кінематограф активно втручатися в '
соціальні процеси, обганяти їх, пропонувати |
свої рішення в художній формі чи говорити ■
лише про вічні питання? Зараз багато спере- |
чаються про це. П. Ю. Тодоровський не за
лишається осторонь цих суперечок. З першого
до останнього кадру крізь веселість, напускну
впевненість «жриць любові» відчувається гір
кота їх «солодкого» життя, те, що кінець буде
сумним. Режисер виявив безкомпромісну гро
мадянськість, і головна героїня його — жертва.
Така людина в житті непотрібна, вона прирече
на на загибель,,.
Можливо, це не єдиний секрет величезного
глядацького успіху картини.Сьогодні, через три роки після 5-го з'їзду
кінематографістів, все частіше постає питання:
де обіцяні шедеври? Та майже кожному відо
мо, що шедеври не народжуються за наказом,
що від задуму картини до її появи на екрані
минає щонайменше три роки. Тобто тільки за
раз можливо чекати (чекати, а не вимагати!)
стрічок, які відображають нинішній стан
су
спільства.
Ми щиро віримо, що виходитимуть фільми,
які будуть здійснювати прорив у незнане, гар
монійні і цілісні (наприклад, як «Маленька Ві
ра», «Місто Зеро», «Фонтан»). Пам'ятаючи про
те, що найбільш справедливим цінувальником
є широкі кола глядачів, дозволимо собі вва
жати таким кінофільмом і «Інтердівча». Про
це свідчать постійні черги. Старшокласники і
пенсіонери юрмляться біля кінотеатрів, де де
монструється фільм.
Кіно оцінюється не тільки ідейністю, худож- 9
ністю, а й економічністю. Стосовно мистецтва
картина «Інтердівча» залишається загадкою
(продемонструвала ж Олена Яковлєва досто
вірність, прихований надрив і привабливу нер
вовість, є художня точність в зображенні об
разів іншими акторами). Та хай будуть праві ті
критики, що визнають лише феноменальний гля
дацький і комерційний успіх — це теж важли
ва ознака вимогливості нашого часу.

ШАНОВНІ
ЧИТАЧІ!
На жаль, програми
Центрального телеба
чення на 13—19 листо
пада сьогодні в «МК>
не друкуються. Як нам
повідомили на пош
тамті, газети «Гово
рить .і показує Украї
на» та «Радянська Ук
раїна» (ми передру
ковували їхні телепро
грами) до обласного
центру на ранок 10 ли
стопада чомусь не на
дійшли, а «Советская
культура» — з неї га
зетярі при потребі пе
рекладають програми
ЦТ — перенесла свій
вихід з 9 на 11 листо
пада. Тому з суто тех
нічних причин (щоб
тижневик надійшов до
у
суботу
адресатів
вчасно), у п’ятницю
журналісти не мали
змоги покладатися на
щастя і чекати на зга
дані газети протягом
невизначеного Часу,
~
Сподіваємося,
подіб
ні цьому прикрі інци
денти більше не повто
Вибачаємося
ряться,
за своїх колег?

і. ГЕЛЬМАН

ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ
13 ЛИСТОПАДА
ПОНЕДІЛОК
16.30 — Новини. 16.40 — «Наро
довладдя».
17.10 — Старовинний
романс. 17.40,— Вперше на екрані
УТ. Документальний фільм. 18.00
— Волейбол.
18.30 — «День
за
Днем*. (Кіровоград). 18^50 — Мульт
фільм. «Крилатий майстер». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуальна ка
мера. І9.зо — Театру ляльок —50.
(Кіровогоад). 20.25 — «А у нашім
новина». 20.45 — На добраніч,
3*ти! 21.00 — «Час». 21.40 — Все
про кіно. 22.50 — Вечірній вісник.

14 ЛИСТОПАДА
ВІВТОРОК
9.00 — Новини. 9.20 — Все про
екран.
кіно.
10.35 — Шнільний
11.05 — Народні таланти. 11.40 —
Шкільний екран. 12.15 — Новини.
----16.30 — Новини.
16.40 — Для Ді
тей. «Веселка». 17.10 — фільм-конЧерт. 17.30 — Господарем на зем
лі. 18.00 — Документальний фільм.
18.15 — Обговорення проекту За
кону СРСР «Про пенсійне
забез
печення громадян в СРСР». 18.30
— Музичний фільм «Ательє». 19.00

— Актуальна
камера.
19.30
—
Чемпіонат СРСР з хонею. «Соніл»
— «Торпедо» (Горький). 2 і 3 періо
ди.
8
перерві — Телепрестайм.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час».
21.40 — Художній
теле
фільм «Кольє Шарлотти». 1 серія.
22.50 — Вечірній вісник.

15 ЛИСТОПАДА

СЕРЕДА
9.00 — Новини. 9.20 — Докумен
тальний телефільм. 9.45 — Естрад
ний концерт.
10.35 — Шкільний
екран. 11.05— — Екран молодих.
11.40 — Шкільний екран. 12.10 —
Село і люди. 12.40 - Новини. 16.30
— Новини. 16.40 — Грають
юні
музиканти. 17.10 - Документаль
ний фільм. 17.30 - Шляхом онов
лення. 18.00 - Музичним
Фільм.
18.30 — «День за днем». (Кірово
град). 18.50 — Наші довідки. (К«повоград). 19.00 - Актуальна ка
мера. 19.30 — Земле моя. Еколо
гія Дніпра. 20.15 — Усім
^иром.
20 45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Час».
21.40 - Художній
теле
фільм «Кольє Шарлотти». 2 серія.
22 45 — Вечірній вісник.

16 ЛИСТОПАДА

ЧЕТВЕР

ВІДЕОПРИСТРАСТІ —
НА ДОМУ
Змістовно провести свій час
У колі друзів, сім’ї, пізнати віДеосвіт вам
допоможе
моло
діжне об’єднання «Діалог»
Об’єднання надає з доставкою додому відеоапаратуру
1
касети з різноманітними запи
с^ми
відеопрограм.
Адреса
прокату,
м. Кіровоград.
ВУЛ
іініна, 32. кори. 3. Довідки —
телефоном 4-77-03.

О0 _ Новини. 9.20 — Грає иа
.00
мерний
оркестр Латвійської РСР.
ілО5 — Старти
надій.
10.35
—
шкільний екран. 11.05 - Звучить
Шкільний
екран,
гітара. іі/ш
ш ?25 _ «Двто«двто— Но
д/л дітей. «ВеселМузич— «Закон і ми». 18.00 — г"
Обговорення
Л^е,?ту Закону1 СРСР «про
"* ->
пен.
в
сійне забезпечення
• ромадян
ромаі
серця».
СРСР». 18-30 -- «Струни
«Г
_
Актуальна
ка":^.е%.зо9 - Чемпіонат
5
СРСР з
СК ім. Урицькохокею. «Сокіл»

го. 2 і 3 періоди. В перерві — Ре
клама. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Молодіж
на студія «Гарт». 22.55 — Вечір
ній вісник.

17 ЛИСТОПАДА
П’ЯТНИЦЯ
9.00 — Новини. 9.20 — Худож
ній фільм «Розірване коло», 10.45
— Співає І. Журіна. 11.25 — Теле
фільм. 11.40 — Шкільний
екран.
12.10 — Новини.
12.25 — Моло
діжна студія «Гарт». 16.30 — Но
вини. 16.40 — Лялькова
вистава.
17.30 — Циркова програма. 18.00 —
«Темп. Слідами виступів».
Коли
буде взуття.'» 18.15 — «День
за
днем». (Кіровоград). 18.30 — «На
Київській хвилі».
19.00 — Акту
альна камера.
19.30 — Прем’єра
телефільму «Софія ниївська». 19.50
— Реклама. 20.10 — Балет, балет,
балет. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — «Що вас
хвилює сьогодні». 22.00 — Худож
ній телефільм «Кольє Шарлотти».
З серія. 23.05 — Новини. 23.25 —
Світ поезії.

18 ЛИСТОПАДА

СУБОТА
з.иО — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — На хвилі друж
би. 10.20 — Вперше на екрані УТ.
Фільм «Повернення у 10 «А». 11.20
— Вистава «Втеча». 13.10 — Но
вини. 13.20 — Доброго вам
здо
ров’я. 13.50 — Солдатські
листи.
14.35 — «В об’єктиві
тварини».
15.20 — Живе слово. 15.30 — Кон
церт органної музики.
16.45
—
Скарби музеїв України. 17.00
—
Суботні зустрічі. 18.30 — Концерт.
19.00 — Актуальна намера. 19.30
— Сонячні кларнети. 20.45 — На
добраніч,
Діти!
21.00 — «Час».
21.40 — Відеофільм-вистава «Сує
та*. 23.10 — Вечірній вісник.

19 ЛИСТОПАДА

НЕДІЛЯ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастина. 9.50 — «У неділю вран
ці». 10.50 — А. Ліндгрен. «Легші
Довголанчоха». Вистава для дітей.
(Кіровоград на
Республіканське
телебачення).
12.55
—
Новини.
13.10 — Рекламний фільм. 13.30 —
Для дітей. «Канал «Д». 15.00
—
Село і люди. 15.30 — Ви нам пи
сали. 16.00 — Слава солдатська.
17.00 — Чемпіонат СРСР з хокею.
«Соніл» — «Торпедо». (Усть-Кам’яногорськ).
В
перервах — Телеспортарена.
19.15 — Актуальна
камера. 19.45 — Вистава
«Вечір
французьких водевілів». 20.50 —
На добраніч, діти! 21.00 — 7 днів.
22.15
—
Продовження
вистави.
23.15 — Вечірній вісник.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

УВАГА! УВАГА! УВАІА!
Міський громадсько-подітич” *
>
запроний клуб <ГІеревесло»
шує
всіх
бажаючих взяти
таких
участь о обговоренні
проблем:
15 ЛИСТОПАДА — «Злочин
ність в області; причини і на
слідки».

22 ЛИСТОПАДА — «Якими ми
хочемо бачити вибори?».

6 ГРУДНЯ — «Театр
імені
М. Кропивкицького сьогодні »
завтра».

—
«Екологія
20
ГРУДНЯІ
краю, тривоги і надії».

Зустрічі, як
дуться в залі
мої бібліотеки
ської. Початок

Відбу
завжди,
мистецтв обласім. Н. К Круп
о 10 год. ЗО хв

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
11 листопада і*89р.

ВФФФФФФФЄФФФФЄФФФФФФС НА ПРОХАННЯ ЧИТАЧІВ 9999999999999999^99999
9 > '
Н. Розповідає, що клюнула четверте ри
ба, але зірвалась, коли він тягнув її до
берега. Потім підсік ще одну — порва- £
лась волосінь. І побачили, що її кінці в
місці, де вона «порвалась», ніби обплавлені...
Залишалось третє підтвердження —
опік. Увечері наче нічого не трапилось
(а ми мовчали). Вранці обережно спи
тали Р., чи не обпікся він біля вогнища.
Він спочатку сказав, що ні. /Ли обдиви
лися його руки і запитуємо: а це що за
опік? Він: а, точно, було вчора, еле я 9
якось і уваги не надав, дрібниця така... _
...іреба сказати, що при контактах ПЦ,
як правило, попереджає, що можна
розповідати іншим, а що ні. І от якщо 9
розповідач підходив до забороненої
теми — він одержував імпульс. До ре
чі, у нас це записано на магнітофонній
плівці — як людина ні з того ні з сього
змінює на ходу тему або різко замов
кає, губиться.
В основному, я помітив, хлопці отри
мували імпульси і сигнали, коли мова
заходила про інші цивілізації. Справа в
тому, що, за нашим переконанням, в
Зоні їх кілька — принаймні дві. І лише
варто комусь заїкнутись про це — тут
же йде сигнал «стоп»...
Що можна сказати про їхні швидкос
ті, що можна сказати... (Мені здалось,
що Д. прислухається до чогось у собі:
не надійде заборона? — Прим. авт.).
Відстань у 16—17 мільйонів світлових
років — на такій віддалі знаходиться
їхня батьківщина — вони долають за...
Одному з наших запропонували злітати
до них на планету і повернутись назад.
Сказали, що займе це дві-три доби, за
їхніми поняттями •— багато часу... При
чому, на дорогу як таку пішло б наба ф
гато менше часу — хвилини.
...Що можна сказати про інопланетян
або, інакше, — представників ПЦ?‘ Вони
невидимі. їхні літальні , апарати можна
помітити лише при зльоті (.посадці, а
також при польотах у наших вимірах. ЕС
Самі ж пришельці «проявляють» себе >
лише під час контактів, ніхто з наших їх =3
не бачив. Ну, а під час контактів — бу "Р
ло. Якщо хто з наших вважатиме за не О
обхідне розповісти — нехай зробить це... X
Судячи з інформації; яку ми зібрали
в Зоні, там кілька цивілізацій. Вони кон Ж
курують одна з одною, але відкрито не Яворогують. Ось, наприклад, за нашо
го Н. між ними йшла постійна боротьба. я
Були постійні спроби вступити з ним у я
контакт то в однієї то в іншої ПЦ, але
кожного разу одна з них заважала зро
бити це конкурентам. Вони навіть тро і
хи «затиркали» його в результаті.

ніших аномалій. Справа в тому, що лю
дина сама по собі прилад, маловивчений.
Усе найцікавіше в Зоні відбувається,
як правило, у вечірній і нічний час. Моя
суб’єктивна думка така: сонячна енер
гія заважає ЇМ вдень, скажімо, вивчати
людей, вступати з ними у якісь телепа
тичні контакти. Тобто подолання соняч
ної енергії вимагає від них більших ви
трат енергії власної, необхідної для
контактів.

АДАЮ, читачі «СМ» з нетерпін
ням чекають продовження нота
ток про «М-ський трикутник», які
почали Павло Мухортов та Володимир
Синицин (республіканська газета «Ком
сомольское знамя» передрукувала їх
17—27 вересня нинішнього року —
РБД.|. До того ж, раз уже «СМ» зава
рила цю кашу, значить... Значить нам і
варити її далі.
Ця поїздка була, звичайно, лише роз
відкою, «Язика» а неї не привезли, а
привезли безліч запитань, на які в май
бутньому належить дати відповіді. Ма
буть, це буде досить складно. З чим ще
повернулись ці шестеро — дізнаєтесь,
прочитавши записані мною їхні розпо
віді. (Сам я поки що не був у Зоні. Слу
хаючи хлопців, я чомусь переконливо
уявляв собі Зону Із фільму Андрія Тарковського «Сталкер», знятого за брата
ми Стругацькими. Ні, не зовні схожі ці
Зони, точніше — в цьому у них мало
схожого. Мені здалося, схожість їх в
іншому. Я не буду пояснювати цього,
можливо хтось і так мене зрозуміє).
Я не психолог, не вчений (у якомусь
значенні — жаль]. Вони б поставили
шістьом моїм друзям-співбесідникам
інші запитання.
Спробуйте зрозуміти відповіді моїх
співбесідників — чоловіків близько і за
40, — їхні розповіді. Найлегше відмах
нутись від них, покрутивши пальцями бі
ля скроні. Це так же просто, як і сприй
няти усе почуте беззастережно, не вни
каючи глибоко. Я б закликав усіх, хто
читає а спухає людей, які побували в
Зоні, до терплячих роздумів, Не над
дрібними деталями, хоча це й цікаво,
корисно, — а над тим, що с Людина і
що є Всесвіт. Саме так — не менше,
Зважте, що перед вами не стенограма бесід. Багато чого залишилось «за
Про
кадром». Можливо, тимчасово,
щось мене просили поки що не говори
ти. Щось — не розповідали мені і, оче
видно, не рознажуть нікому. Ніколи? Не
знаю.
Передбачаю, що скептикам, войовни
чим скептикам та ідейним (внутрішнім,
не плутайте із Заходом) супротивникам
буде над чим побавитися і пообурюватися. Що ж, ножному своє.
Отже, шестеро.
Розповіді
Віктора
Коршунова, Олега Орловського, Вале
рія Парамонова, Віталія Поліщука, Во
лодимира Цветкова і Геннадія Еберен-

Г

е

— Постривай, ось так зразу ти кажеш
ІМ, ВОНИ, маючи на увазі, звичайно,
пришельців, інопланетян, представників
Позаземної Цивілізації — ПЦ?

— Це в нашій розмові «зразу». Але ж
ми пробули в Зоні сім днів...
роз
В першу ж ніч була спроба встанови
ти контакт зі мною — першим з нашої
групи. Вона була невдалою. Коли я зро
зумів, що зі мною намагаються встано
вити контакт, я почав записувати свої
відчуття і «видіння».
...Я пішов спати одним із перших,
можливо тому привернув їхню увагу.
Дрімав, Очі закриті. Раптом перед очи
ма пішли геометричні фігури: квадрати,
трикутники... Були вони з’єднані лініями,
що світилися. По тілу відчувалося поко
лювання. Між моїм мозком і ними ви
ник зв’язок — не мовний, а телепатич
ний. Відчувалось, що хтось вліз до тво
го мозку і там крутить «кіно»... До ре
чі, це «кіно» кожен з нас спостерігав
трохи по-іншому; очевидно, це
зале
жить від індивідуальних нейропсихічних
особливостей людини. Я бачив «кіно»
як на екрані телевізора. Ззовні палатки
був у цей час якийсь шелест. Не знаю,
що це було. Але шелест і бажання за
фіксувати початок контакту заставили
мене скинути заціпеніння, встати. Після
цього контакт не відновився. Виходить,
я їх насторожив своїми діями...
Виходить, я допустив помилку при
першому ж контакті, і зі мною потім
майже не, спілкувались. Зате мій сум
ний досвід допоміг решті: інші
вели
себе правильніше чи що.
Встановили майже цілодобове
спо
стереження за небом, особливо у ве
чірні і нічні часи. Повинен одразу ска
зати, що НЛО там зграями не літають.
Багато із побаченого пояснювалось
надзвичайно просто. Наприклад, світ
лячки вночі: якщо їх кілька в одному
місці, то вони створюють“ якусь фігуру.
Світились у нічному лісі і гнилючки. На
річці збоку від табору ночами бродили
браконьєри: темні, мовчазні фігури з
ліхтарями, як у шахтарів, на головах,—
чим'не пришельці?
...Це було в першу ніч спостережень.
Бачили маленьку освітлену кулю, що ь
летіла по небу. Трохи більша супутника, І
яким ми його бачимо з Землі, і летіла у
вона незвичайно: не впродовж горизон
ту, а опускалася згори вниз на ліс.
А під ранок на небі утворився ніби
промінь. Його можна було б прийняти
за інверсійний промінь від літака. Але
літак не пролітав, це точно, і висів цей
промінь зовсім невисоко над землею...

БЕСІДА ЧЕТВЕРТА: Ч.
і

...Я повернувся із Зони — ай досі
оговтатись не можу. І на життя я став
дивитися по-іншому, підходити до нього
з іншими мірками, мислити іншими ка
тегоріями.
— Що ти маєш на увазі?
— Я не знаю, як це пояснити. Знаєш,
там я зрозумів, що людина — це мен
ше пилинки, що ми ~ жалюгідно мала
величина. Єдине, в чому може місти
тись людська гідність, — це мисль. Не
буде мислі — ні на Землі, ні у всьому
Всесвіті людйна не потрібна.

У загадковому районі Пермської області побували члени історико-географічної
експедиції «СМ». Поки що це була лише розвідка..,
ца — у викладі Володимира Шулакова,
керівника історико-географічної експе
диції «СМ» (увага: кожному Із співбе
сідників присвоєна у цих замітках буква,
що не має відношення до його Ініціа
лів: Ч, Т, С, Д, Р, Н. Розповіді їхні бу
дуть не в тому порядку, в якому вони
перераховані вище. Так мене просили
співбесідники. Шестеро не хотіли, щоб
було зрозуміло, хто і що саме розпові
дав. На їхню думку, це не найголов
ніше].

БЕСІДА ПЕРША: Д
...Одне з перших вражень: птахів У
Зоні справді небагато, вони майже не
співають. Далі. Нас одразу ж «накрило»
якесь поле. Його природу нам виясни
ти не вдалося, але відчувалось воно
явно і постійно. Ми увесь час працю
вали з біолокаційними рамками — і во
ни часто вели себе досить неспокійно,
е місцями просто рвалися з рук. До ре
чі, обов’язково хочу відзначити, що ці
звичайні рамки — відмінний прилад,
бездоганний індикатор найрізноманіт«-

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

Потім за цим променем я вирахував та на рибалці Н. із Риги зловить риби
кі речі, що... Взагалі, поки що я про це (перше, що прийшло в голову)? Чітка
говорити не буду, побачимо в наступно- відповідь: до 16.00 Н. зловить три
окунці.
му році.,.
І третє. Іван запитав: що буде робити
— А все-таки!
— Я вирахував напрям, ми відправи- ввечері Оксана (це його дівчина, разом
лись туди втрьох. По-моєму, це нар приїхали), а що, скажімо, Р. з Риги. Від
серйозніше місце в Зоні. З одним із повідь: Р. Буде допомагати Оксані го
нас, Іваном із Запоріжжя (їх там було тувати на вогнищі вечерю і обпечеться.
Ми домовились нікому нічого поки
трос з цього міста, приїхали, як і ми),
вони вступили там в контакт. Вони пе не розповідати і пішли в табір. Ось тутредали йому дуже цікаву інформацію. то і трапилась фантастика. Про дітей
Пізнавальну. Я б на їхньому місці такої Ч. я уже сказав: співпало точно. Далі—
не передавав. Але, мабуть, вони таким рибалка Н. Дочекались, поки він по
чином нагородили нас за проникли вернеться з річки, і стали його розпи
вість, логіку суджень, які точно вивели тувати. У таборі, крім нас трьох, ніхто
нас на це дуже серйозне місце.
не розумів, чому ми його так детально
Тут-то все серйозне і розпочинається. розпитуємо. Запитую: скільки піймав?
І стає зрозуміло, що контакти — це не Він каже: три. Покажи, говорю. Пока
сни і не галюцінації. Ось факти.
зує — справді, три окунці. Запитую: як
Перше, що запитав Іван у них, було: ти себе почував під час рибалки? Він
скільки у Ч. дітей і якої вони статі? Сам каже: як під ковпаком усю дорогу,
він, Іван, цього не знав і знати не міг, (Врахуй; він не знає, чому я задаю
знайомі ми були якихось кілька годин. йому ці запитання). Далі я запитую, чи
Іванові відповіли: у Ч. двоє дітей, син І міг він піймати більше? Цілком, відподочка. Так воно і насправді.
відає. І Т. підтверджує — а він ловив
Потім Іван запитав: скільки сьогодні недалеко, — що клювало непогано.
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Усі, хто вийшов зі мною із Зони, —
а нас було 9 чоловік, шестеро рижан і
троє із Запоріжжя, — всі зізнавались:
ось їдемо й іншими очима дивимось на
світ, на життя.
...Я прекрасно розумію, раптом усвідомив, що якби я побував у Зоні раніше — не вчинив би багатьох дурниць,
помилок, нехороших кроків,
Справа в тому, що, побувавши в Зоні,
я чітко зрозумів (або в мене заклали це
поняття), що Розум, який присутній
там, — а він там є, я впевнений, — його
не можна вимірювали нашими земними
рамками. Це те ж саме, що поставити
поруч мурашку і слона: одного з іншим
не порівняти. І порівнювати їх — пусте...
Це я зрозумів абсолютно чітко і ясно.
Уявляєш, хтось інший, розумний, жи
ве в 16 вимірах. А ми - у своїх трьох
чи чотирьох... Це ж елементарщина,
ні
примітив, доісторична епоха яиесьі
Це рівень мавп, навіть нижче.,.
Володимир ШУЛАКОВ,
[Продовження в наступному номері).
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