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ХРОНІКА
ПОДІЙ
ПОНОМАРЕНКО, СЕРГІЙ СНОПКОВ, ВІКУ грудні минулого року відбулася XXV
звітно-виборна конференція обласної комсо
мольської організації. Крім
обговорення
актуальних проблем її діяльності, на конфе
ренції були обрані керівні органи — облас
ний комітет ЛКСМ України та бюро. Телеві
зійне знайомство із членами бюро обкому
комсомолу (а їх у теперішньому складі 13
чоловік) відбудеться 26 січня цього року
о 19 годині. Під час «прямої лінії» по теле
фонах 2-84-18 та 4-34-21 ви зможете не тіль-

У телеефірі
«Екрану молодих»
«Пряма лінія»«

УВАГАІ

ки задати питання будь-якому члену б Р >
але н висловиш свої зауваження та пр
зиції щодо робо їй комсомольських органи
цій області.
ЗУСТРІТИСЯ З ГЛЯДАЧАМИ ГОТУЮ
ТЬСЯ ВАЛЕНТИНА ГРАБОВА, ЛЮДМИНАТАЛЯ
ЖУКОВА,
ЛА ЄГЕЛЬСЬКА,
СЕРГІЙ ВОЙПАН,
СЕРГІЙ АЛИМОВ,
ЮРІЙ ГОЛОВКО, ВОЛОДИМИР
...... - - ІЛ’ЮЩЕНКОВ. ІГОР ПОВЕНКО, ЮРІЙ КОН
ДРАТЕНКО, СЕРГІЙ ПОЛЯКОВ, ВІКТОР

КУДИ «ГНУТЬ»
ШАНОВНІ ТОВАРИШІ ВЕ- міст» не вікове, а соціальнополітичне — це той, хто ви
ТЕРАНИ1
Прочитавши в газеті «Кі- ступає проти гласності, де
ровоградська правда» від мократизації, кому хочеть
11 січня 1990 року статтю ся «твердої руки» і репре
«Куди «гне» В. Громовий», сій, хто за цифрами показ
обурений до глибини душі ників не бачить живої лю
екстремістськими, антипар- дини, чіпляється за команд
тійними заявами цього (ци но-адміністративні методи
тую) «з дозволу сказати «керівництва», тремтить за
«вчителя» історії та суспіль своє крісло і привілеї, не
ствознавства», який
«без рахується з думкою проспідставно, не маючи на це тих людей.
На жаль, такі люди (і я
права, до глибини
душі»
образив ветеранів війни та дійсно говорив про це) в
праці. Розумію тих, хто партії ще є і таких-людей
незадоволений, засуджує, і «розумом, честю і совістю
нашої епохи» не назвеш, я
приєднуюсь до них.
співро
сш не кажу вже про
Але в Созонівській
______ один
учи бітництво з ними.
__ ,__
працює
тільки
тель історії та суспільство
Ще одна маленька дезнавства
з таким
прізви
щем (а про те, що він учи таль: критикувати мій ' витель без «лапон», без «з до ступ
почали в місцевій
зволу
сказати»
засвідчує
такі
його
диплом
з відзнакою «Зорі комунізму» за
«Вираз - «Партія
КДПІ ім. О. С. Пушкіна, ряд слова:
грамот, остання грамота Мі скаже «треба»,
комсомол
ністерства народної
освіти
УРСР була вручена в серп відповість «єсть» — сьогод
ні 1989 року, знак ЦК ВЛКСМ ні не настільки актуальний,
«Кращому
вчителеві-комсо- щоб будувати наші взаєми
мольцю».
Дошка
пошани
ОК ЛКСМ України, товари ни в такому командно-при
ства «Знання» тощо. Вибач казному тоні». Тоді я при
те, що змушений проявити ніс до райкому комсомолу
нескромність). Як не дивно газету «Правда» від 15.VIII.
мене — це я, але «такодля_____________________
------передовиці
го», як написано у газеті, я 1989 р., де в
говорив і говорити
не «Партія і комсомол»
не
було
міг, клеїти на ветеранів яр- сказано те ж саме. Я чесно
лик сталіністів
__
____ я не міг би
навіть у маренні, а,
тим зізнався, що використав са
більше «протиставляти стар ме ідеї газети «Правда». Та
шому поколінню комсомоль після цього казусу знайшли
ців і молодь». Адже я онук,
можна
що не знав свого діда, яно- іншу фразу, якою
го забрала клята війна, син було б поманіпулювати.
батьків (нині
пенсіонерів),
які пройшли поряд усі зли
годні сталінського режиму,
і хочу бути таким батьком,
щоб не соромно було перед
донькою, яка через десятон
років запитає: «А що ти ро
бив у 1990 р., а твій дід у
1937 р.?». За мого діда со
ромно не буде, хочу,
щоб
не було соромно І за себе.

Для мено поняття «сталі-

Що ж, доведеться зізнава
тись, що і фразу, за яку
мене тепер «б’ють», я теж
знайшов, але вже в «Комсо
мольской правде», причому
не у виступі якогось з не
формалів, а о інтерв’ю од
ного з партійних
керівни
ків м. Львова. Я як лентор
завжди збираю вдалі вира
зи, і мені дуже сподобалось,
ян, відштовхуючись від ле-

нінського вислову про пар
тію, молодіжна газета вда
рила по тих, хто не заслуго
вує таких епітетів.
На жаль, той перший залп
в місцевій газеті так І зали
шився без відповіді, хоч
моя стаття в її редакції вжо
другий місяць покривається
пилюкою. Мабуть, гра йде
лише в одні ворота...
Шановні автори статті в
«Кіровоградській
правді»
чомусь не помітили того,
ЩО я говорив до і після
фрази, взятої з «Комсомоль
ской правды», а просто ви
рвали з контексту
«кримі
нал» і чомусь повішали ці
слова на ветеранів.
Якщо
хто і впізнав себе в
моїх
рядках, якщо хтось безад
ресну критику переадресу
вав собі, то це його особис
та справа, але не треба це
переносити на інших. Бо ін
ші розберуться, «хто є хто».
А ветерани розберуться з
першу чергу, бо саме вони
найбільш постраждали
від
культу особи, своєю кров’ю
на полях Великої Вітчизня
ної війни розплачувались за
злочинну політику Сталіна.
Доведеться
процитувати
самого себе: «Ми
повинні
відразу сказати, що перебу
дову розпочали здорові си
ли партії. Партія знайшла в
собі сили, щоб відмовитись
від усього того, що було
здійснено негативного за 70
років історії нашої країни.
Партія самокритично
піді
йшла до цього. Я не уявляю
собі роботу комсомолу без
взаємодії з партією. Дійсно,
нам потрібне тісне співро
бітництво перш за все з ти
ми силами, які стоять
за
перебудову». Звичайно, «Зо
ря комунізму» не могла пе
редати письмово всі відтін
ки
живого слова, але ж
існує протокол XXX комсо
мольської конференції Кіро
воградського району з моїм
виступом. А далі я говорив
про тих, від кого партія за
раз очищається.

Бо, хіба назвеш «честю»
епохи Берію, Кагановича,
Молотова та інших сталін
ських сатрапів?
Хіба назвеш «розумом»

“»"її«М3. 4.7МЗ,
2 <Чекаемо ваших запитань,

по ЗУСТРІЧІ 26 СІЧНЯ?
КІРОВОГРАДСЬКИЙ
ЛКСМ УКРАЇНИ.

В. ГРОМОВОГО?
ще вразив виступ^ почесно-

тих, хто давав «вказівки» го члена нашого
громадянперегороджувати
Дніпро, ветерана
ще
гещоб затопити святу україн ської(!) війни, людини
справжнього
роїчної ДОЛІ,
С"Р ав^в„ай.
ську землю, привести до бійця партії І. д. Завраи
екологічної
катастрофи, ського. Коли іва*н Денйсодовідку
про
вич показав
мільярдних збитків?
батьна,
реабілітацію свого
п:
Хіба назвеш «совістю» більшовина-ленінця, розстрі
під час
’
узбецьких мафіозі, які пе ляного
пору 30-х, коли говорив про
ретворювали дітей на «хлоп- те, ЩО сам дивом
корабов», ради грошей і серце обливалося кров ю.
Після зустрічі переглянув
нагород приписували цифри
свого виступу І вста
в
нібито
перевиконаних текст
вив речення, що не
хочу
планах.
мати
нічого
спільного
зі
сталіністами... А тепер, бач
Хіба про небезпеку ка те,
ян його перекрутили та
р’єризму не попереджав подали.
В. І. Ленін, говорячи про
Зразу ж після публікації
те, що правлячу партію мо стенограми мого виступу на
жуть розглядати як трамп конференції я зустрів ще
лін на високу посаду, люди одну учасницю зустріч^ —
дуже й дуже далекі від її Осецьку Галину Михайлів
ідеаліві?
ну. Як ветеран вона краще
Хіба не ганьбили високе мене розбирається в житті,
звання комуніста такі ре адже мз її пам’яті зникали
кордсмени книги рекордів безслідно вчителі, вимира
Гіннесса по орденах як ли від голоду цілі села. !ак
Л. Брежнєв, Н, Чаушеску та от, вона сказала, що підпи
плеяда прихвоснів рангом сується під кожним, сказа
нижче!?
ним мною словом, але про
Хіба назвеш честю і со сила бути обережнішим, бо
вістю тих, хто розпочав аф сили минулого ще знайдуть
ганську війну!?
спосіб для розправи. І ви
Такі риторичні питання ходить вона недарма тур
можна задавати без кінця.
бувалася за мою долю. Бо
Чому я заговорив на ком зразу ж після конференції
сомольській
конференції почалась організована трав
про сталінізм?
ля моєї особи, першим ак
Конференція відбувалася
комісії у
28 жовтня 1989 р.,,а
_____
27 жовт- том якої були
ня я вів зустріч комсомоль школі, а продовженням —
ців різних понолінь, що жи грубий шантаж (того ж Та
вуть в Созонівці. Слова ве
теранів не могли залишити тарчука, що і підписав стат
байдужими нас, комсомоль тю в «Кіровоградській прав
ців 70-х —80-х
років.
Ми
ді») на бюро райкому ком
глибоно захоплюємось людь
сомолу і публікація в га
ми, які в такі важні
роки
залишались людьми з вели зеті.
кої літери і в свої похилі ро
І спасибі всім тим, хто
ни залишаються молодими
по духу. Нам є чому повчи (цитую!) мене «благослов
тися у ветеранів і не треба ляє і підтримує» за небайштучно
провокувати кондужість до моєї долі, але
флінт понолінь.
На цій зустрічі
найбіль- турбуватись за мене нічо-

СВІДОМІ ГРОМАДЯНИ, АГОВ!
Розпочалися, як і перед
бачено законом, зустрічі
зареєстрованих кандида
тів у народні депутати Ук
раїнської РСР з виборця
ми. Перша така зустріч
відбулася в конференцзалі Кіровоградського ви
робничого
об’єднання
«Друкмаш». Сюди прибу
ли четверо із шести зареєстрованих по Кіровоградському
виборчому
округу № 226 кандидатів
у народні депутати: пред
ставник органу держприй
мання виробничого об’єд
нання «Радій» В. М. Мі
рошниченко, водій авто
транспортного підприєм
ства № 13554 О. А. Семе
рик, доцент кафедри по
літекономії КІСМу М. П.

Тарнавський та заступник
голови обласного суду,
кандидат юридичних наук
В. І. Шишкін.
Просторе
приміщення
було заповнене на трети
ну. Як висловилися деякі
присутні, це один із на
слідків невдало організо
ваної конференції вибор
ців об’єднання, але біль
шість зійшлася на думці,
що це один з перших
уроків незрілої ще де
мократії. Судіть самі: на
конференцію ніхто нікого
не заганяв, люди могли
вільно заходити й вихо
дити. На трибуні змінюва
лись кандидати та їхні до
вірені особи. Що ж мож
на сказати вже не про
кількісний, так би мовити,
а якісний бік зустрічі?

Скажемо, програма у
Віктора Михайловича Мі
рошниченка видалася не
позбавленою
притягальності й ефективності, Та
відчувається в ній надмір
на законкретизованість і
породжена цим поверхо
вість у підході до вирі
шення проблем. І хоча
претендент намагався до
хідливо пояснювати свої
задуми й підходи, все ж
зал сприйняв його про
граму стримано. Ще стриманіше була сприйнята
присутніми й передвибор
на програма О. А, Семе
рика. Побудована вона на
звичних старих формулах,
коли обіцянки зовсім не
підкріплені
конкретними
пропозиціями. Не виста-

ОБКОМ

ГО, бо повернути минуле
ніхто не зможе, правда, за
мість кулеметів, з яких э
30-ті роки знищували
фі
зично, зараз пробують зни
щити морально, б ють з ку
леметів брехні, але хід іс
торії не зупиниш.
111^ одне
звинуваченнядокір про те, що Я «хова
юсь в сільській ШКОЛІ» (ку
ди, до речі, я прийшов пра
цювати за
призначенням
після закінчення інституту
в якій працюю вже шостий
рік), я можу досить легко
зняти
пропозицію попра
цювати н® моєму місці
організатора
позакласної
роботи, вчителя історії та
суспільствознавства
Созонівської середньої
школи,
лектора обласного та рес
публіканського
товариства
«Знання», аспіранта соціо
лога інституту філософії АН
УРСР — тим, хто хотів по
яви цього наклепницького
матеріалу. Вони недаремно
тремтять за свої місця на
передодні виборів, бо зна
ють, що перед
народом
треба звітувати, а то і від
повідати за свою роботу.

Шановні
ветерани!
Ви
гідно пройшли через всі ви
пробування долі і не заслу
жили того, щоб хтось зараз
посягав на Вашу честь, то
му давайте разом розбере
мось у цій Історії, не будемо
брати
вкрай
перекручену
інформацію з третіх рук, а
на основі реальних фактів
і дій визначимо «Куди «гне*
В.
Громовий»
чи
«Куди
«гнуть» В. Громового». Чи
це вискочка
І
кар’єрист,
для якрго немає нічого свя
того, чи, може, зовсім інша
людина, і, найголовніше, —:
визначимо, кому вигідно бу^
ло через
кілька
місяців
розкручувати
цю
історію
якраз напередодні виборів,

В. ГРОМОВИЙ.

ЗУСТРІЧІ

чило, на мою думку, про
грамі цього претендента й
належної широти та всеохопленості, без яких на
вряд чи можна говорити
про справді державний
підхід до справ.
Програми М. П. Тарнавського та В. І. Шишкіна
справили найбільше вра
ження на присутніх. Ар
гументовані
теоретичні
викладки, продумані кон
кретні пропозиції — на
цьому фоні все ж вигід
ніший вигляд мав В. І.
Шишкін. Присутнім у залі
імпонували його розсуд
ливий підхід до проблем
сьогодення, цікава про
грама соціального захис
ту населення, диференці
йована для різних вікових
груп, поєднана з критич-

ною оцінкою теперішньо
го стану правового та со
ціального захисту;
схва
лення, особливо у жінок,
отримана думка Шишкіна
про те, що пора подумати
над таким законодавством,
згідно якого робочий день
у жінок, скажімо, стано
вив би 3—4 години. Це
одна з необхідних умов
зміцнення сім’ї, забезпе
чення
здорового вихо
вання дітей у ній. У про
грамі В. І. Шишкіна йшло
ся і про необхідність пов
ної гласності у всьому, що
повязано з наслідками
аварії на Чорнобильській
АЕС, соціальним захистом
воїнів-ліквідаторів; висло
вився він і про моральні
утиски, котрим був підда-

ний у період, що переду
вав висуненню його кан
дидатом у народні депу
тати.
Проведене серед
присутніх виборців анке
тування показало, що зі
значним
відривом ліде
ром на зустрічі став В. І,
Шишкін.
Позаду перший значний
масовий захід
пеоедвиборної кампанії. Вірніше
лише перша спроба текс/
го заходу, а попереду __
хочеться вірити — не ли
ше нові такі зустрічі, а й
зрослий інтерес виборців
до них. Бо, ЯК писав «Мо
лодий
комунар»,
кого
обираєш, те Й маєш?

с. ГРОМИЛО
м. Кіровоград.

«ПЕРЕВАЛ» БЕРЕТЬСЯ ЗА ПОЛІТИКУ
Нещодавно у Світловодську відбулися збори воїнів, молоддю міста, проведення вечорів Пам’яті, робота з
які виконували інтернаціональний обов’язок у ДРА У підлітками, які виявили бажання займатися в різномароботі взяли участь заступник голови міськвиконкому
інітіних секціях, що діють при клубі «Перевал». Думками
В. О. Болобан, завідуючий
організаційним відділом
про роботу поділилися також голови заводських клубів
Міськкому парти В. М. Пзшзгор’ев, перший секретер воїнів-інтернаціоналістів,
міськкому комсомолу А. Пзтока, завідуючий відділом
— Виборча кампанія, що проходить як в нашому міс
комсомольських організацій міськкому ЛКСМУ В, Ка
ті, так і в цілому по республіці, — звернувся до при
лим, голова ради ветеранів Великої Вітчизняної війни І
сутніх завідуючий оргвідділом міськкому партії В, М,
праці міста М. Т. Білоконь.
Пашагор’ев, — повинна сконцентрувати ті молоді сили,
Голова міського клубу «Перевал» С. Хохлов у своєму
які будуть працювати в ім’я перебудови і кращого жит
виступі розповів, яка конкретно робота проводиться
тя. Побажав перемоги в цій нелегкій політичній боротьбі,
воїнами-інтернаціоналістами — зустрічі з учнями шкіл і
Рішенням зборів воїнів-інтернаціоналістів була орга-
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нізоввна група підтримки за кандидатуру гппп.о . ■
го клубу «Перевал» С. Г. Хохлова, який висунутий^
дидатом у народи, депутати облаоюї Ради* народний
депутатів. Заступник голови міськвиконкому В О Боло
бан розповів про перспективу будівництва МЖК для"
воінів-інтернаціоналістів, а також відповів на запитання
що виникли в діалозі з присутніми
запитання,

заступник
«Переоапщголови
И «пик
Убу в0,н,в-1нтернаціоналІстІв
м. Світловодськ.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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ДОЗОРЕЦЬ
АНДРІЇ, як І В
інших міських і район
В
них комсомольських орга-

нізаціях, вже не буде
про«Комсомольського
жектора». Замість нього
народного
при
групах
____
створюються
контролю
молодіжні групи, тобто ті,
хто раніше входив до
штабів «КП».
багато

&

контрольних органів,
тільки й бачиш, як вони
дублюють один одного,—
говорив перший секретар
Олександрійського МІСЬКкому комсомолу Василь
Мороз. — Тепер робота
буде спільною, як про це
сказано і в рекомендацій
ному листі обкому комсо
молу.
— Але ж не завжди
чиїсь рішення і рекомен
дації правильні (про це
говорилося й на недавній
обласній спілчанській кон
ференції), — захищав уже
я «КП». — Легше всього—
приєднати «прожекторис
тів» до груп народного
контролю, давши декіль
ка, як і завжди, «цінних»
порад. .! — гора з плеч.
•— Яка гора? Це ти про
комсомол, про нас? — аж
обурився Василь* — Спо
чатку подивися, як у нас
ідуть справи, а тоді гово
ритимеш...
Залишив я міськком не
сам — із заворгом Тетя
ною Гориславець. Дівчи
на йшла не показувати і не
розказувати про комітети
комсомолу, не бути за гі
да, а в своїх спілчанських
справах, з блокнотом. На
мою
репліку,
мовляв,
«приставили»
до мене,
запропонувала вибрати ті
підприємства, де
хочу
побувати я. Ще Тетяна по
обіцяла повне невтручан
ня.
З цим я й прийшов на
Олександрійський
завод
поліграфічної техніки,

* ;Н *

Завод,

тільки-но

про-

йшли прохідну,
покорив
своєю
чистотою й аку
ратністю. Забігаючи
на
перед, скажу — як на ме
не, то я б не тягнувся до
підприємств-гігантів типу
«Червоної зірки», де не
те, що загубишся, а ди
вуєшся: як там дають лад
керівники.
Відповідні до масштабу
і неполадки на заводі. Не

працюють в автоматично
му і напівавтоматичному
режимах.
— Справді, — погод
жуюся, — роботи б «КП»
вистачало. — А про себе:
ото передове підприєм
ство! Тут око та око за
працівниками
потрібне!
Бач, приймають, розши
рюються, так би мовити.
Є в нас робота,

здригнувся (як
приховуватиму; коли йшов
цікавитися роботою «про Олександр Арсентійович,
жектористів», око теж бу «читає» мої думки?). Рані
ло настроєне щось поба ше «КП» був на грані бай
чити таке.., ну, те, що не дужості. Та хіба лише
там лежить або щось з «КП»!
Парторг повідав, що ко
явної безгосподарності.
На цьому заводі — на лишній секретар комітету
впаки. Чистота радувала і комсомолу Вікторія Тіпікінастрій ліпшав. На чима на не лише запустила ро
лій території, поки пря боту «прожектористів», а
мував до адміністративно й ряд інших напрямів. Хо
го корпусу, жодного па ча на Вікторію й не спи
пірця, недопалка, сірника. сував усіх гріхів, але, як
Коли запитав олександрій кажуть, риба з голови...
ських заводчан, як їм Виходить, і комітет ком
вдасться підтримувати чи сомолу в значній мірі теж
стоту, у відповідь почув: був схильний до байду
«Ми просто не смітимо...». жості.
Зрештою, це було десь
Розмовляли ми з секре
тарем
парткому Олек до кінця минулого року,
сандром Арсентійовичем до тих пір, поки спілчани
Діхтеренком. Почали зра не обрали своїм ватаж
ком Олега Фесуна. Цей,
зу про «КП».
— На жаль, ця стіннів хоч і працює на нелегкій
ка у нас минулого року роботі (він слюсар), взяв
ся добряче. Не лишилися
не випускалася.
— Чому? — випалив я. осторонь і «прожекторис
Е, думаю, чистота-чисто- ти». Плани роботи, як во
тою, привітні і симпатичні ни міркують, хай будуть
цехи, а бач, про «КП» й планами, а почали свою
не подумали. Чи в них не діяльність із залучення
молоді до масової фізбуло про що писати?
Неначе вгадавши мої культури»
Нещадно
критикують
думки, О. А. Діхтеренко,
всіх, не дивлячись на ав
зітхнувши, продовжив:
— Ні, тем у нас виста торитети — як же так,
чало і вистачає. Перша— збудували прямо на за
якість продукції. Було б воді спортзал, молодіж
неправдою, коли б ска ний
комплекс
(уявити
зав, що з цим у нас усе тільки — триповерховий!)
гаразд. Підприємство по — і... пустувати все це по
рівняно молоде, тепер ми чало. Тож вирішили — як
розширюємося. В мину найкраще відпочивати.
лому році прийняли на
Із трудовою дисципліроботу більше ста сорока ною тут теж не жартують:
трудівників. Працюємо на провинишся — дороги в
складному обладнанні й МЖК не буде. До речі,
випускаємо машини, що незабаром завод розпоч-
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А навколо
гриміла
війна

чи^°
небачений бруд, що ’УО сідання штабів «КП»народбезладді звалено троси, молодіжних груп
будуть
контролю
металобрухт... А на сті ного
і після
нах — лозунги, які закли проводитися ДО
кають комуністів бути по рейдів. Після них зробити
переду, які закликають до підсумки, проаналізувати,
боротьби з лінню, бюро як враховувалися попе
редні критичні зауважен
кратизмом.
Напевне, з бюрократиз- ня.
*
Я»
*
мом, який призвів до таПочнемо Із найцікаві
кого стану фабрику, що
поряд з прекрасним заво шого і того, що мене і
дом поліграфічної техніки. розсмішило, і вразило на
Олександрійській фабри
Чці діаграмних паперів, іут
На
Олександрійській мені з гордістю показали
швейній фабриці план ро відчинені двері до... чо
боти склали на цілий рік. ловічого туалету і запро
З ним мене ознайомила понували його відвідати
Світлана Ьоленко, секре як одну з прикрас фаб
тар комітету комсомолу. рики.
навіть
Можливо,
Вона ж і повідомила, що для того, щоб всі мали
лишилося дівчатам
(тут можливість бачити
шик
майже весь колектив жі цієї вбиральні, двері туди
ночий) дрібниці: погоди не зачиняють. Принаймні
ти його з групою народ коли я проходив, вони бу
ного контролю і вже важ ли прочинені.
че — приступити до ро
Що до гордості, то тут
боти,
нема перебільшення. Бо,
«Січень — провести рейд за
словами працівника
по трудовій
дисципліні: фабрики, туалет будували
перевірка спізнень, втеч спеціально для
францу
з роботи; лютий — пере зів, які тут, як і німці, бу
вірка якості виробів, що вають у справах. Цікаво,
шиємо; березень — пере чи доступний він був під
вірка використання робо час перебування тут іно
чого часу»,
земців, та й тепер праців
Проти кожного місяця никам фабрики? бо ж ко
на папері зазначено, що ли я перепитав ще раз,
треба провести засідання чиж іо спеціально
штабу «КП» плюс — рейд для французів, знову по
типу перевірки
техніки чув ствердну відповідь,
безпеки,
використання Не знаю, що про це ска
електроенергії, умов пра зали б керівники підпри
ці неповнолітніх, роботи ємства (з ними я не зу
стрівся, було якесь засі
Ну а про «Комсомоль їдальні...
Одним словом, прочи дання), але туалет
тут
ський прожектор» зали
шається сказати, що його тавши оформлений в ко «не поступається анало
члени
приєдналися
до льорі
«Перспективний гічним закордонним зраз
групи народного контро план роботи «КП», я отри кам».
лю і утворили в ній свою мав інформацію для роз
А ще мені сказали, що
з «Комсомольським про
молодіжну підгрупу. Пра думів.
цюватиме вона за планом
фабриці
Спочатку подумав*: як жектором» на
народного контролю, але добре, коли на
місяць усе гаразд. Виходив і ви
здебільшого торкатиметься один день зібралися на ходитиме. Особливо йога
своїх, молодіжних проб- п ять хвилин і провели полюбили в цехах:
тра
лем.
засідання штабу, де вирі питься перевитрата папе
шили, що назавтра піде ру — а стіннівку винуват
Де мо перевіримо раз на рік ця, запізнення, самовіль
За Олександрією,
розмістився завод полі- спізнення на роботу, чи не відлучення з робочого
графічної техніки, є ще якість готової продукції,
місця •— так само не ми
декілька підприємств. Це
Перевірив ото раз, від не гостра критика поруш
— коптять своїми трубамітив «галочку» на плані, ника трудової дисциплі
МИ ТЕЦ-1-2 і брикетна
намалював ни. Про це нам сказав
«Байдаківська», а ще коли
фабрика
стіннівку,
вважай,
робота Юрій Кандиба, друкувальПрохідну останньої ми з
є,
бачте,
мов,
як
ми
ста ник, котрий працює в це
і
Горислазець
Тетяною
раємося. Мене, міркував, ху стрічкових діаграм.
пройшли.
По-справжньому взяти
не проведеш. План — для
Нами ніхто навіть пе
ся за роботу планують ко
окозамилювання
таким.
напевне,
поцікавився
лишні «прожектористи» з
як я.
тут твердо знали, що бри
дня на день, І не вина
Позаяк,
я
людина
та,
що
кет нам непотрібен. Прав
Геннадія Зоблаєва, Гали
да, коли ми зайшли на по міркує вголос, про все це ни Козиренко, Людмили
двір’я, то неначе пересту розповів, і мене ще біль Лу.пети, що робота «КП»
зачепила
посмішка сьогодні дещо зменшила
пили в минуле століття... ше
Пригадуєте, коли навча Світлани Ьоленко (мов оберти. Просто-напросто,
лися в школі, в підручни ляв, не туди говориш). І як пояснила секретар ко
ках історії були знімки — все стало на свої місця, мітету комсомолу Наталя
царські заводи, закопчене коли дізнався про таке.
Коханкевич, йде
пошук
обладнання і такі ж робіт,
У січні разом з фабрич нових форм роботи ра
ники, які прагнули кращо ною групою народного зом з народним контро«
го життя і ліквідації цар контролю і за допомогою лем.
ського режиму.
оргвідділу міськкому ком
Що ж, залишається по
Режим царський ми ще сомолу ведеться
підго бажати
«діаграмникам»
в 1917 році ліквідували, а товка так званої молодіж принциповості ще й у то
от про *умови праці..,
ної підгрупи народного му,
щоб
висвітлювали
Не будемо говорити заі контролю до проведення «прожектором» такі об’
робітників, які там працю всіх оцих рейдів у. пер- єкти, що будуються: «спе
ють. їх ми теж ре питалиі ших числах лютого. Ре- ціально для..,»»
про умови, бо було б цеі зультати за всіма напряЮ. ЯРОВИЙ,
блюзнірством. Слова про- мами будуть
детально
спецкор «Молодого
сто не злітали з язика. Іі проаналізовані і вже по
комунара».
так усе зрозуміло. Як і те, вторні рейди здійснювашо на території фабрикиі тимуться за планом, А зам. Олександрія,

не будівництво свого мік
рорайону. Тут будуть жит
лові масиви, дитсадок,
пізніше — школа. Що ці
каво: все це — ініціатива
трудового колективу, де
середній вік працюючих—
до 35 років. І очолює цей
колектив теж молодий, і,
як ви вже здогадалися,
ініціативний директор за
воду М, М. Лавренко.

* * *
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21 січня 1990 року їй було б 85. Вона, дочка
польського народу, відома своєю багатогранною
літературною творчістю та революційною
ді
яльністю і тим, що в 1939 році назавжди пов я*
зала свою долю з життям Радянського Ссюзу.
Ванду Львівну обирали депутатом
Верховної
Ради СРСі , прийняли до лав
Комуністичної
парти; з перших днів Великої Вітчизняної вій
ни вона перебувала
на
Південно-Західному
фронті у військовому званні полновий комісар.
Мені випало працювати спільно з нею у реІІ ФРОНТОВО1 газети «За Радянську Україп^Жи«т7.Вам А° ДРуну АскотРі її нариси і
памфлети. «Моснва неприступна», «За волю, за
молодість.», «Партійний квитон». Ці твори над
ходили з ліній вогню, тобто з передових пози
цій частин діючої армії, зокрема - з дивізії під
командуванням генерала Родимцева.
Пригадую, що в мене, як і товаришів по ре
дакції, викликало подив її вміння працювати.
Ванда Львівна Василевсьна дописувала не тіль
ки до нашої газети, членом редколегії якої вона
була, а й до фронтової радіостанції, що вела
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ТРЕТЯ СТОРІНКА

передачі українською та польською мовами на
окуповану територію,
до центральних
газет
«Правда», «Известия», «красная Звезда».
Цю
діяльність Ванда Львівна вже першої
воєнної
зими 1941 — 1942 років поєднувала з роботою
над багатоплановою повістю «Райдуга». Цікаво
знати, що газета «Известия» з номера в номер
друкувала цю повість, опублікував її також
журнал «Октябрь». Одночасно цей твір переда
вали по радіо. В повісті автор правдиво відобра
зила жорстоку дійсність в окупованому україн
ському селі.
...Тільки одного разу мені пощастило у фрон
тових умовах слухати її темпераментну промо
ву перед бійцями, котрі через три години мали
взяти участь у наступальній операції дивізії
Родимцева. Звісно, я й до цього виступу мав
уявлення про ще одну грань всебічної обдароЕано£.т* письменниці — ораторське уміння, бо
чув її запальні промови на мітингах у Львові
напередодні
війни та в Києві на початку її.
Але в умовах фронту, перед боями щирість і
схвильованість, з якою вимовлялося кожне сло-

во про «попіл, вугілля і купи руїн»,
ретворені рідні оселі фашистськими
блискавично передавалися солдатам і
винликали ще пекушшу зненависть
і впевненість у перемозі...

на яні пенелюдами.
офіцерам’
дб ворога

Багато увібрало в себе кипуче життя Банди
Василевської. і все це знайшло відображення
в творах письменниці - зокрема, в повіїтях
<»3орі в озері», «Ріки горять > (вони завеошили
трилогію «Пісня над водами», почату ще
Велиної Вітчизняної війни).
Особливо
зрілими
видаються мені п повісті, присвячені темам моралг. «Просто любов» і «Коли запалає світло».
Львівну найкраще можна
сказати
с овами Михаила Шолохова: «Ми пишемо кров!ю
серця, а серця наші належать партії».

Н. ДОБРІН,
колишній батальйонний комісар, парторг
редакції фронтової газети «За Радянську
Україну».
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«О Русская земля! уже
за шеломянемь еси!»
«Слово о пльку
Игоревь».
«Серед молоді посилю
ються пацифістські
на
строї, Девальвуються свя
ті поняття: воїнський обо
в’язок,
честь,
гідність,
вірність присязі, бойово
му братерству, військовій
товариськості. Гіевні сили
намагаються фальсифіку
вати воєнну історії^. Лу
нають голоси, які вимага
ють відмовитися від вій
ськово-патріотичного ви
ховання».

писати і говорити хто хо
че. Чим це закінчується?
Сьомим листопада у Мол
давії. Ви вважаєте, що в
армії діється щось особ
ливе, відмінне від подій
у суспільстві?
Даремно!
Ні, не можна дилетантськи підходити до цього.
Я, наприклад, особисто
написав листа Юрію Полякову
(автору
повісті
«НП районного масшта
бу»), я знаю армію іншою.
Армія — єдине, що зали
шалось святим ззажди,
за будь-яких умоз у будьякому суспільстві. Сьо-

причин кризи армійської
служби. Трохи по-іншому,
але про це ж говорили
мої співрозмовники І Ю. О.
Воронов і майор Гераси
менко та капітан Артур
Дерев’янко, учасник, до
того ж член Президії,
всеармійських
офіцер
ських зборів. сОфіцерські
збори, — сказав Артур,—
це, свого роду, повернен
ня до традицій російської
дореволюційної армії. На
цих зборах всі рівні—від
генерала Язовз до лейте
нанта сухопутних військ.
Мова йшла про поняття

годні легко стало говори
ти, не рахуючись ні з яки
ми наслідками. Не відчу
ваючи відповідальності за
свої слова (аїле ж не зав
жди зони будуть слова
ми!)».
Майор Герасименко —
учасник війни з Афгані
стані, людина, як я зрозу
міла навіть під час корот
кого спілкування, чесна і
віддана своєму обов’яз
ку. Його хвилює честь,
достоїнство офіцера Ра
дянської Армії, інтелі
гентність. Нехай не ви
дасться це комусь кра
мольним, але взірцем для
мене особисто, як і для
багатьох з нас, залишаю
ться офіцери
царської
армії. Ті, що писали вірші
і «музицирували на фортепіанах». Історія нашого
міста тісно переплелася з
історією армії. До речі,
якось у пашутінському ка
лендарі вичитали про ос
манський сад,
розбитий
полковником
Османом
між Великою Пермською
вулицею і річкою Інгул
(де тепер спортивна шко
ла). «Ну, який полковник
сьогодні розіб’є сад для
городян», — пам’ятаю,
пожартувала моя
при
ятелька. Жарти жартами,
але традиції офіцерства
російської армії сьогодні
втрачені і, я чомусь пере
конана, це теж одна з

офіцерсвкої честі, що у
нас, зізнаємося, призабу
те. Такі збори проходять
у кожній військовій части
ні (вони можуть бути у
масштабах гарнізону, ок
ругу, тощо. Але найголов
ніше — з конкретній час
тині) — і покликані дізна
тися про настроі в армії,
підняти авторитет офіце
ра. Я гадаю, сьогодні це
дуже важливо».
Я підтримую Артура.
Необхідність
повернути
авторитет
офіцерства
значною мірою сприятиме
поверненню
авторитету
служби в армії, проти
яко»
молодь
підбурює
дехто, користуючись тим,
що армію не могли не за
чепити суспільні катаклізми.

обов'язок. Знаю, хтось
саркастично посміхнеться,
мовляв, ну, звичайно, її
син не служить, можна
говорити. Але ж він буде
служити! Після закінчення
інституту. І ніколи я не
настроювала свого сина
проти армії. Шкода, що в
школі їх так погано готу
ють до військової служ
би. Ну і, звичайно, сучас
на армія лякає мене про
явами «дідівщини», різних
нестатугних
стосунків,
обов’язків. Треба доклас
ти всіх зусиль, щоб позбу
тися цього».

процес цей йшов не так
болісно. «Страшно спосте
рігати, — говорили мені
воїни запасу, — як ламає
ться дружба народів» В
армії це ж не можливо!
Люди тут пліч-о-пліч. На
ше покоління скільки ви
несло, але ніколи не було
різниці між нами в око
пах! Бо чим би це закін
чилося? Звільнили б ми
Європу, дали б мир, жит
тя народам».
Так трапилося, що од
ночасно з
підготовкою
цього матеріалу я читала
твори
древньоруських

Із проекту Звернення
всеармійських
офі
церських зборів.

Я не випадково звела
на одній сторінці два такі
далекі і зовсім різні урив
ки: з проекту Звернення
всеармійських
офіцер
ських зборів, що відбу
лися в Москві наприкінці
минулого року і «Слова
про Ігорів похід», геніаль
ної пам’ятки історії і
культури домонгольської
Русі.
Всеармійські офіцерські
збори зібралися в склад
ний — ми ще навіть не
підозрюємо, - який
він
складний! — час, коли по
чалися нівелювання цін
ностей
під прикриттям
гучних фраз спроби мо
рально обеззброїти лю
дей. Цю статтю я збира
лася писати вже давно,
ще тоді, коли тільки-но
почалися перші атаки на
армію.
Явище
безпре
цедентне для цивілізова
ного суспільства.
Скажу
відразу, багато з того, що
про армію пишуть нега
тивного, справедливо. Це
визнають і самі військові.
Командир одного з кіро
воградських
підрозділів
Ю. О. Воронов сказав у
розмові зі мною: «Хоті
лося, щоб перебудови бу
ло ще більше. Гласність і
демократія лише допома
гають нам».
Я розумію зас, товари
шу командир. Події остан
нього часу засвідчили, як
довго люди носили ка
мінь за пазухою. І всетаки, як ставитесь зи до
деякої втрати
престижу
армії? Скажімо, до нега
тивних розмов про служ
бу в армії.
Так сформулювала я пи
тання до Юрія Олександ
ровича, і він відповів, що
на негативні розмови про
армію він не реагує. Кад
ровий військовий, Воро
нов добре відрізняє біле
під чорного.
Хоч відверто
кажучи,
збираючи матеріал, спіл
куючись з
офіцерським
складом Кіровоградсько
го гарнізону, я перекону
валася, що людям зовсім
не байдуже те, що сьо
годні здіймається у пер
шу чергу зі сторінок пре
си, по відношенню до ар
мії. Майор В. Г. Гераси
менко сказав так: «Коли
про армію пишуть спеціа
лісти, я їм вірю, але ж
сьогодні про армію може

Моя знайома — мати
дорослого сина. Після за
кінчення десятирічки Бог
дан відразу ж вступив на
історичний факультет пед
інституту. Тепер служба в
армії дещо відійшла, але
мова не про це. -Якщо ти
будеш писати про
ар
мію, — сказала знайо
ма, — будь чесною. За
раз модно говорити про
армію, що завгодно. Але
кожна мати повинна пи
шатися тим, що її син викодуватиме
священний
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«ДРУЖБА»

ВІДЧИНЯЄ
ДВЕРІ

Від неї я чула ті ж сло
ва, що й від солдат і офі
церів
Кіровоградського
гарнізону. Ті ж слова, які
давно хотілося сказати
самій. Погана підготовка
до служби з армії? Так.
Нестатутні стосунки, «ді
дівщина»? Коли виявило
ся, що це існує в армії,
трапився буквально вибух.
Невже раніше про це не
знали? При міському вій
ськкоматі існує
Комітет
сприяння офіцерів запасу
міському військовому ко
місаріату, куди ввійшли
ветерани війни і партії,
люди, які чесно виконува
ли свій обов’язок і з чис
тою совістю можуть від
почивати від своїх рат
них справ. І все-таки ве
терани — люди
іншого
гарту. Сьогодні своїм обо
в’язком вони
вважають
допомогу військовому ко
місаріату по роботі з
призовниками. Я розмов
ляла з кількома членами
Комітету сприяння, людь
ми, які щиро намагають
ся розібратися у тому, що
відбувається нині.
Ззи• чайно, це нелегко, адже
ідеали у них були зовсім
іншими (для декого і за
лишились), але мене гли
боко хвилювало, як заці
кавлено вони сприймають
перебудову, як намагаю
ться сприяти тому, щоб
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— Миколо Федоровичу,
а як у Кіровограді
від
носно «дідівщини»? Вона
найбільше лякає тих, ко
му йти в армію, і їхніх
близьких.
— За 1989 рік у Кірово
градському гарнізоні не
було
жодного випадку

НЕЗАБАРОМ ВІДКРИЄТЬСЯ

Ми плануємо запропонувати

БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІ

НОВИЙ МАГАЗИН «ДРУЖБА .

нашим покупцям також книги

ЛУНАЧАРСЬКОГО

— Основна продукція, яку

видавництв союзник республік.
Магазин «Дружба» скоро

В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ

пропонує наш магазин, —

відчинить свої двері для покупців,
розповідає завідуюча «Дружбою»

Людмила Феліксівна Дремо, —.
«ПЕРЕДПЛАТНІ

ВИДАННЯ»),

книги соціалістичних країн.

(Закінчення на 6—7 стор.].

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

В ОДНОМУ З СТАРОВИННИХ

(РАНІШЕ ТАМ БУЛИ
|

авторів. Знаєте, що вва
жали
найголовнішою
причиною «погибелі зем
лі руської» древні літо
писці? Те, що між князя
ми не було згоди. Я не
хочу робити узагальнень,
але, побійтеся бога, як
що ви хочете заперечити,
ніби
нинішні міжрегіо
нальні конфлікти не вби
вають здоровий дух ар
мії. Про це ми говорили і
з військовим прокурором
Кіровоградського
гарні
зону М. Ф. Шинкаренком.
— Якщо відверто, —
сказав мені Микола Фе
дорович, — то сьогодні
головна біда в армії не
«дідівщина», а конфлікти
на національній основі.
Але про ці конфлікти ти
повіше говорити стосовно
військово-будівельнкх за
гонів, які комплектуються
за рахунок тих, хто не
підходить у бойові
час
тини. «Дідівщина»,
між
іншим, теж у будівельних
військах процвітає, а по
них виносять вироки всій
армії.

ПРОЯВІВ
«дідівщини». Я
переконаний,
це явище
необхідно
викорінювати,
заспокоюватись нам ра
но. Але— Давайте в.дверто
Пристрасті
навкруг
аомії кимось свідомо пі
дігріваються.
Мій
син
змалечку мріяв про долю
військового.
Зрозушпо
ріс серед військових. Але
останні два роки вже не
дуже рветься З офіцери.
До
всього
сказаного
М ф Шинкаренком можу
додати, що нічого
дивного в тому, що його
СИН «не рветься в офіце
ри» «емас.
Життя
Вій
ськового
невлаштоване.
Навіть військовий проку
рор, єдиний у місті, живе
сьогодні
у
приміщенні
прокуратури. Із сім єю. оа
10 років його донька змі
нила 7 шкіл. А як взагалі
живе сьогодні МОЛОДШИЙ
особовий склад, ніхто не
цікавився? Погано
живе.
Зараз
почали говорити
про професіональну
ар
мію. Дехто цілком
сер
йозно вважає, що профе
армія
може
сіональна
престиж
вій
врятувати
ськової служби. А що ду
мають про це самі
вій
ськові? Офіцер В. І. Колбасюк говорить:
.— Ну, звичайно, нам би
було
легше
служити,
маючи професіональну ар
мію. Але ж давайте буде
мо реалістами. У країні
1200 точок, якби їх пере
вести на професіональну
основу, то на утримання
треба було б 36 тисяч на
місяць. Уряд грошей на
пенсії занайти не може!
Так, з професіональною
армією мати
справу бу
ло б простіше. Само со
бою, ні про яку «дідівщи
ну», пиятики,
«самовол
ки» не було б мови, але
у професіоналізації армії
є свій зворотний бік. Та
й що ми соромимось, да
вайте скажемо прямо --мова йде про найманців,
Можливо,
під
впливом
«філологічних
відчувань»
у мене є неприйняття та
кої армії.
Як
говорять
співрозмовники,
солдат
призивається
в
армію,
знаючи, що це його почесний обов’язок. З цим
він і в бій піде. Заплати
йому 1000 карбованців —
роздумувати, в кого стрі
ляти, він не буде.
Я переконана, що
ре
конструкція в армії необ
хідна, колись,
можливо,
буде смисл мати справу з
професіональною армією
(не можу~ примусити себе
назвати її найманою), але
поки що... У Радянського
Союзу 60 тисяч кіломет
рів кордонів.
Захистити
його наймана армія
н9
зможе, так вважає
капі
тан Артур Дерев’янко, і я
гадаю, небагато
і
гарячих
голов
заперечать йому,
Ну, а ЩО стосується
професюналізму, то і« солдат
—
г
і офіцер повинні
бути
професіоналами
своєї
справи.

і надіємось — у нього будуть
постійні відвідувачі.

В. ГРИШИН.
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НА РІЗНІ ТЕМИ
/

ВІД «ВОИДИЬМЙ» ДО «ПОНИДЕЛЬНИКА»
була визначена
ЖИВУТЬ ДЕЯКІ
СТУДЕНТИ КІСМу... ною).
Вірніше
—
один
сту
дент — так би мовити вихідець
з Голованівського
району Сергій Грицюн. Бо
саме він умудрився в роз
кладі занять наробити без
ліч
помилок.
А мешкає
Сергій в четвертому, ново
му гуртожитку, де побував
наш кореспондент і поба
чив отой «понидельник».

*

*

*

Побувати в гуртожитках
КІСМу мені дуже хотіло
ся. Ну просто якась неви
дима сила тягне туди. Два
рази був, але й два рази
натикався на порушення
правил
проживання.
В
обох випадках зустрічали
ся студенти якщо не з
чаркою в руці, то з пляш
кою на столі. Писали. Ін
ститутська влада «вжива
ла заходів». Ще — коли
була нагода, дехто дохо
див до трибуни і звідти
заявляв,
що «Молодий
комунар» в корені підрі
зав паростки кісмівського
самоуправління
отою
критикою. (Хоча вона й

правиль

Але це, так би мовити,
передмова
(щоб читач
зрозумів, чому в мене
особливий потяг до гур
тожитків. Та цього разу
туди попасти
виявилося
складно.
На прохідній дорогу нам
(а ходив я туди із заступ
ником секретаря комітету
комсомолу інституту
Іва
ном
Бабенном і головою
профкому студентів Вален
тином Семсренном) пере
городив
владний
голос
вахтера:
— Не пущу! Я такий на
каз отримала, — наполя
гала на своєму добрих де
сять хвилин Антоніна Мат
віївна Білостецька. — Вже
ніч. шоста вечора...
— Коли ж у вас день? —
запитуємо по черзі втрьох.
— До п’ятої вечора. Тоді
й приходьте. І то не самі, а
з кимось із начальства ін
ституту. Зараз
ніч — не
можна!
Ми все-таки
пройшли.
Сказали, що маємо таке
право, відрекомендувалися
і пояснили мету свого ві
зиту, тим паче, що на той
час із нами вже був Ми
кола Желізковський, член
студради.

А тепер головне — це
було одне-єдине непоро

зуміння в четвертому гур
тожитку. Решта...
Перша кімната, в яку
ми зайшли, була наповне
на намаганням
вчитися
(сесія, сесія!). Та/у\ мешка
ють і Сергій Грицюк ра
зом з Анатолієм Онойком. Обоє стомлено ди
вилися на нас і про себе,
мабуть, дивувалися:
ну
чого вони ото тиняються,
самі б зубрили. Тут така
нудота в підручнику, а на
дворі“ зима, вечір, ох-хохо.
— Хочу в армію, там,
напевне, краще, ніж оця
сесія, — не сказав,
аж
простогнав Сергій.
— Так, мабуть, багато
хто хоче в армію під час
сесії, — засміявся В. Се
меренко.
У 202 кімнаті чулася му
зика. Заходимо. Нас при
вітно зустрів Ігор Тете
рюк, першокурсник фа
культету
конструювання
та експлуатації
машин.
Привітно, бо залишилося
хлопцеві отримати лише
один залік — з фізкуль

Про те, що вода проті мана Аль Рімаві була Д’в~
кає, говорили і в 306-А, де чина з Монголії. Звати її
мешкають
студенти-іно- Одонтуяа Дашхогійн. Роз
земці. Аль-Сунна Табіт з повіла вона про Монго
Йорданії так і сказав, що лію, а господар кімнати,,
Сесія в студентів — не
мед. Вона проходить цього йому просто шкода.
що
говорячи про Палестину,
рону по-новому для перших
курсів — без
екзаменів, новий прекрасний гурто показав на
географічній
житок
починає
гинути
на
але із заліками. Умови ж
карті, звідки походять ко
для навчання, для відпо очах.
Салик Расулов,
голова рені його роду.
чинку, для проживання —
студради четвертого ~ гур
слів нема, прекрасні!
Про сесію теж згадали,
тожитку,
до
речі,
мій
зна
Правда,
натерпілися
мешканці четвертого гур йомий ще з минулих рей особливо коли мова торк
дів,
не
міг
нахвалитися:
тожитку за перші декіль
Най
— Не
проживання,
а нулася підготовки.
ка тижнів. То води нема,
рай — в кімнатах простір,
краще готуватися — а
то світло десь дівається.
нові меблі,
затишок,
всі
Тепер кімнати гарнень зручності — ТІЛЬКИ ВЧИ спілкуванні як з книжкою,
СЯ.
—
с.
Расулов
і
вчить
 так і з товаришами.
кі, й де ми не були —
Тим
ся. Він — відмінник, лю
теплі, чистенькі, гарно об дина,
паче, в хороших умовах,
яка шанує всіх, але
ставлені. Є й деякі біди. і сама шанована, ян голо які мають студенти
чет
Наприклад, Ярослава Дем- ва студради теж обурює вертого гуртожитку. І які
ться,
що
скільки
не
звер

ковського, третьокурсни таються студенти до ко цього разу були чемні і
ка з 314-А кімнати, просто менданта, а віз і нині там... старанні. Такі, як і всі сту
_ Вже,
—
жартували
обурює: гуртожиток но студенти,
на труби на денти під час сесії.
правляли
телевізор
з по
вий, треба ж його берег
Кашпіровського, та
А нам залишається ли
ти, а не так: стоїть — не глядом
не допомагає і це трубам —
ше єдине: побажати всгм.
пада, хай стоїть. Протікає, протікають.
і в тому числі заступнику
Філій Дахошта з Анголи
як >на четвертому повер і Халіду
Адаму з Нігерії,
сі душ включать, стеля. коли їх запитали, як їм жи ректора з побутових пи
Де ремонтна служба? Не лося два попередні роки в тань, щоб четвертий гур
інших гуртожитках, запев
знайдеш. От і гниє від во нили, що це — небо і зем тожиток не став скоро таким, як другий.
ди стеля, точаться не ли ля.
Ще ми побували в паше залізобетон, а й у кім
Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.
лестинців. У кімнаті Ай
натах шпалери.

тури. Тож і в армію Іго
реві не хочеться, і не хо
тілося б, бо він, зізнався,
вже служив.

•

двоє...
Вона заходила в наше конструкторське бюро не один
раз. Заходила тоді, коли еони з Мишком тільки побра
лися і очі світилися щастям. Була й тоді, коли в серці
згустилися хмаринки суму, а в очах — втома і байду
жість. Прийшла й цього разу, після кількамісячного роз
лучення. Несміливо відчинила двері, сіла на вільний
стілець,
— /Лені потрібно з тобою поговорити, Михайле, —
сказала.
— Про що? — Його рука механічно водила слівець
по паперу.
— Є справа.
— Гозори. Хіба я тобі не даю.
— Я не знаю, як ти зрозумієш. Воно не зовсім...
— Та говори ж.
— Вітиа живе в твоїх батьків. Ти дуже хотів її зали
шити з собою,..
Замовкла. Кімната стала, немов якоюсь пусткою.
— Хотів і хочу, — хотілося пошвидше знати Мишкові
кінець такого інтригуючого початку.
— Ти можеш залишити Вітку з собою. Я претензій ні
яких не буду мати.
Він мовчав. Марія могла й іти. Все було зрозуміло.
Донечка, за яку вона кілька місяців тому стояла горою,
і яку суд залишив за матір'ю, раптом стала непотріб
ною. Так-то й так. Ми навіть пораділи за Мишка. Ад
же він зовсім не уявляв життя без Вітки. Вітка жила в
його батьків (Марія хотіла забрати її через кілька міся
ців, вирішивши якісь житлові проблеми).
Та колишня дружина не йшла. Витягла з сумочки
вчетверо складений папірець і простягнула Мишкові.
— Ти підпишися ось тут, — сказала несміливо. —
Добре було б, аби ще хтось із твоїх колег підписався...
Мишко пробіг очима папірець.
— Заміж виходиш?
— Виходжу. А він не хоче, щоб із дитиною...
Мишко байдуже поставив підпис. Підніс папірець до
найближчих своїх колег. Вони мовчки підписали. Не
знаю, як хто, а мені здавалося в ту мить, що підпису
вався смертний вирок. Бо ж там ясно було написано:
він, Мишко, ні за яких обставин не повинен розповідати
Віті про свою маму. Вона відрікалася від своєї дочки.
Дивний вигляд, правда, мало це відречення. Папірцем
хотіла жінка відмежуватися від дитини. Гарантії по
трібні були. Щоб ніколи, ніколи... Щоб у новій сім’ї,
яку вона планувала створити, був спокій.
Марія піде. Один листок забере із собою, другий —

копію, залишить Мишквгаі. Піде 1 вже, мабуть, ніколи не
зайде в наше конструкторське бюро.
З тих пір минуло багато часу. Однак в цій історії ме
ні й понині залишається багато чого незрозумілого. Поперше, те, що Марії було тоді не вісімнадцять, вона вже
була навчена життям. У той же час придумала цей па
пір. Для чого? Хіба він може служити якоюсь гаран
тією? Ні, звичайно. Хіба він може витравити з пам’яті
Віту? Ні.
Однак цей вчинок наводить і на іншу думку. Людські
дії не завжди виведені в якийсь логічний ланцюг, нема
межі чиненому злові. І це, звісно, характерно не тільки
для жінок. Наведений вище приклад близькіший мені,
бо я був його свідком. Та в цій ситуації і не збираюся
вивести, хто правіший і морально чистішй. Для Вітки це
особливого значення не має. У цій ситуації за будь-яких
обсіавин найбільше терпить вона. Недавно в пресі
з’явилося повідомлення, що на початку минулого року
психологи Сандра Блейкелі та Джудіт Валлерштейн
опублікували результати дослідження про вплив розри
ву між батьками та дітьми. З’ясувалося, що дев’ять із
десяти підлітків навіть через п’ять років продовжують
сподіватися, що батьки помиряться. Отакої думки ді
йшли психологи, побувавши в американських сім’ях.
З’ясувалося також, що троє із п’яти дітей почуваються
знедоленими. Чимало дітей схильні засуджувати себе,
мовляв, своєю появою на світ поламали сімейне щастя
тата й мами. Так у маленької дитини виникає комплекс
неповноцінності, який іноді залишається на все життя.
Ще глибші дослідження були започатковані в 40~х ро
ках групою англійських психологів. Вирішено було про
стежити долю всіх дітей, які народилися в перший тиж
день березня 1946 року. Минув час. Нині їм усім по 44
роки. Що ж з’ясувалося? У дитинстві половина діточок,
батьки яких розлучилися, відставали у розвитку від ро
весників, багато в кого була порушена мова. їх частіше,
ніж «благополучних)) дітей, мучили кошмари. У школі їх
вважали недбайливими і не вельми здібними учнями.
Хлопчики були агресивніші, частіше встрявали в конф
лікти у школі та вдома. Дівчатка, навпаки, були в ди
тинстві слухняними, тяглися до мами, брали на себе
частину турбот вдома.
До 20 років юнакам щастило здолати деякі свої проб
леми. А ось у дівчаток було значно гірше. Вони ставали
імпульсивними, часто нерозбірливими у зв’язках. По
спішні шлюби, як наслідок — розлучення було їхньою
долею.
Своєрідний злам настав у 36 років. Чоловіки в пере
важній більшості були на низькооплачуваній роботі або

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

КАРНИЙ
РОЗШУК
ПРОСИТЬ
допомоги

о

13 січня 1990 рону в магазині по вул. Леніна
у громадянки винрадено сумку з речами. На
рядом патрульно-постової служби за крадіжку
затримано громадянина Т., раніше засуджува
ного, янии ніде не працює.
Слідство ведеться Ленінським РВВС.

В ніч на 14 січня з гуртожитку по вулиці Добровольського в інженера КВЛУЦА вкрадено
телевізор, магнітофон та інші речі. Грабіжни
ків затримано.
В ніч на 14 січня від будинку № 26 по вули
ці Жовтневої революції викрадено автомобіль.
Зо здійснений злочин затримано учня СПТУ
№ 2.

20 СІЧНЯ 1990 РОКУ

й зовсім ‘безробітні. Жінки частіше потерпали від пси
хічних розладів та алкоголізму.
Часто депресії дітей пов’язані із різким зниженням
прибутків сім’ї після того, як її залишив батько, 70 про
центів одиноких матерів живуть на допомогу. Доводи
ться багато в чому відмовляти, економити, в тому числі
й <на дитині. Може, вихід у повторному шлюбі? Але ж у
сім’ю прийде нова людина — вітчим або мачуха, ви
никнуть нові проблеми.
Кристофор Клюбоу із інституту сімейних відносин у
англійському місті Тавісток зробив висновок, що діти
глибоко переживають другий шлюб батьків. Погані
взаємини з вітчимом або мачухою — причина розпаду і
повторних шлюбів. Кожен другий такий шлюб нещас
ливий.
Сумна статистика і висновки вчених. Ще сумнішою
вона стає, коли бачиш статистику розлучень у нашій
країні. В 1988 році було зареєстровано 2 мільйони 680
тисяч шлюбів. Це на чотири проценти менше, ніж V 1987
році. Збільшується кількість розлучень. Якщо в 1950 ро
ці їх було 67,3 тисячі, то через двадцять років цей по
казник збільшився майже в 10 разів. Кількість щорічно
розлучених сімейних пар у нас наближається до міль
йона. По кількості розлучень на 1000 чоловік наша краї
на займає одне з пеоших місць у світі.
А ось який стан справ у нашому місті. Протягом ос
танніх п'яти років загси реєструють в середньому три
тисячі шлюбів. Найнижчим був цей показник у 1988 ооці
(високосному) — 2872. Водночас щороку й розриває
шлюб 50—52 пооиенти. Характерно, що більшість роз
лучень проводиться в судах, а це значить, що подруж
жя мало неповнолітніх дітей. Минулого року, зокрема,
таких розлучень було 1421. Отже, щонайменше півтори
тисячі дітей залишилося без одного з батьків.
Два проценти дівчат. — каже завідуюча міським
еідділом загсу А. Р. Авраменко, — виходять заміж, не
досягши 17 років. Такий шлюб заборонено реєструвати.
Доводиться брати дозвіл аж у Верховній Раді УРСР
Дівчата вагітні...
Якби створена сім’я була міцною, то, можливо й не
варто було б загострювати увагу. Однак такі скороспілі
сім I, на жаль, піддаються швидкому руйнуванню.
затьки розбіглися... А що ж зозулята? Яка чекає їх
доля, добре видно із наведених вище фактів. 1 даоемно
собі пару, влаштувати життя,
безневинні —• їхні зозулята.

Найбільше ж терплять

м. Кіровоград.

•

В. МИХАЙЛЕНКО.

П’ЯТА СТОРІНКА

Це лише кільна нрадіжок, що трапилися на
початку нового року. Своєчасно розкрити їх допомогло й те. що про
крадіжки
особисто
го майна громадян і викрадення автотран
спорту у міліцію було заявлено
вчасно у
зв’язну 3 цим
карний
розшук
звертається
до ніровоградціо. Оперативна обстановка в об
ласті і місті з початком нового рону ускладни
лася. Закликаємо вас до пильності. Громадяни*
Просимо вчасно звертатися у міліцію. Пам’я’тайте, це значною мірою може полегшити оознриття злочинів. Набирайте: 02!

ПОВІДОМЛЯЄ СЛУЖБА БХСС
За період з 8 по 15 січня відділом боротьби
з розкраданням соціалістичної власності вияв-

пенс З крадіжки, 2 випадки спекуляції, і випяп
“ 1°"”""'"■рг”А
град»СрадПченко° с₽°НУ приАо?о^ап УТ° ’КіР°вонинів ВО «Червона зірна» сиупип^>Єанні Робітімпортного виробництва на Ло «нЯПарфюмєРії
продала нерівнину гупткт
яку переності Ржевій Л. І/ >ртка хУД°жньоі самодіяль

на ринках міста Кіровограда ,»
правил торгівлі затримано « чолояТТ:::’
вилучено товару на еуму
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І туг я знову пригадую
слова моєї знайомої, яка
обмовилась про незадо
вільну підготовку до ар
мійської служби. Вона не
спеціаліст, але
відчуває
гнітючу проблему армії.
Ось про це, тобто про по
гану фізичну
підготовку
армійського поповнення,
говорив і Валерій Івано
вич Колбасюк. «Уявіть со
бі, кожний другий із на
ших солдат більше трьох
разів не підтягнеться на
перекладині.
Крос
на
«трійку» виконують про
центів 20—25, решта —
«двієчники». Ви посміхає
тесь, хочете запитати, чи

загальний розвиток сол
дат
задовільний?
пізні
є. | такі, хто переконаний,
НАТО — це місто у ФранЦІЇ, Ви знаєте; кого сьогодні готує школа.
Валерій Іванович робить характерний жест
рукою, а мені пригадується,і, як кілька років тому знайома лікар-терапевт, яка безпосередньо
займалася призовниками,
говорила у відчаї, що ні
кого призивати на служ
бу. Як не фізично хво
рий, то «олігофренія у
стадії дебільності».

*
■ь
&
&
&
• г
кь
£
Начальник відділу
,
>
МІСЬКОГО,
ровоградського
43
комісаріату
військового
і
(Продовження.
:<з
підполковник А. М. БеПоч. на 4-й сторі
<з
<3 ійійййййі**«444*44*
ШОСТА СТОРІНКА •

рестенко запевняє,
ЩО
сьогодні становище змі
нилося на краще, 3 по
трібною кількістю військ
справляється.
ьв
комат
Г"рл»ПЯЄТЬСЯ.
йде
основному В армію
мограмотна,
хороша
готують
лодь.
Добре
школах,
спеціалістів
У
ДТСААФІ. Правда, оптимістичний настрій Анато
лія Максимовича Ьерес
танка дещо не суміщає
ться з висловлюваннями
В. І. Колбасюка, якому до
водиться мати справу вже
З тими, хто «кр“в..прис"г*'
Втім, І Анатолій Максимо
вич зазначав, що далеко
не всі навчальні заклади
ставляться до своїх обов’язків

СВІДОМО

І

школи №№ 18, 6,
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якщо

СПТУ

N2 2, будівельний технікум мають хороші бази,
можуть похвалитися
ус
піхами
військово-патріо
тичного виховання, то СШ
№№ 15, 31, 16, музичне
училище,
Федорівська,
Грузчанська, Покровська,
Володимирівська,
Оситнязька школи у цьому
напрямку працюють
не
достатньо. В Кіровоград
ському, Кіровському, Ле
нінському (м. Кіровоград)
районах відсутні 200-метрові стрільбища, оборон
но-спортивні
оздоровчі
табори.

іне можуть діяти на під
літка особистим
прикла
дом. Ще не на потрібно
му рівні поставлена ліку
вально-оздоровча робота.

Віктор
Соп°9И°..
Ковтуненко,
генький — ОСЬ
І
ТИХ, кого у
назвали б ДезЄг''<•
Проти поруи^**5 . е
СРСР «Про загу'-у...
їнський обов Я>
шено кримінальну

Є випадки, коли
при
зовники ухиляються
від
служби в армії, не з’явля
ються на призовні пункти.
Наприклад, Зашлюк Іван
Міргевич, 1969 року
не
мродження, ухилився
від
Але давайте1
служби в армії, спеціаль
асе, про що
но обливши собі
НОГИ
ще. ВІДМ0В8
ц.
кип’ячою водою в
день
ар мії, де з ертиР*^.;.
відправки 15 грудня 1989 - теж СЬОГОДНІ ТИ«^^
року. При вивченніІ його
статутні стосу*«* _
особової
справи івиявина, хуліганство
лось, що Зашлюк ухиляє
галузки одного ,
Гостро стоїть питання з
ться від призову не впер
кадрами воєнних
керів
Останнім часом
М
ше.
ників. В основному
це
домо, що Вер*0’^
люди похилого віку, що>
деяких союзних ги ь
Олександр Роздобудько,
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СОЛДАТИ“?

I

I гор
Віктор
Соловйову
леКозтуненко, Серг^ _ ІМ^н
і
генький--- ОСЬ
час
тих, кого у В°ЄИ2Х*О>аМ*‘

назвали б
Дезе
закону
Проти порушників
СРСР «Про ^га^ИлорУ*
їнський обов ЯЗО сПРав^’
шено кримінальну

III
-,-сумУ«^
Але давайте п.ДсУя
вИ;

1

все, про ЩО и^іуЯ<итИ
ще, Відмова
армії, дезертиру
нетеж сьогодні ™П
пИяТИ
статутні стосунки^
ке, хуліганство
галузки одн<?г°
Останнім часом 4 домо, що Верх°
деяких СОЮЗНИХ Р

$ ф $ $ $ & ф **

прийняли постанови
проходження
військової
служби жителями в ме
жах своєї республіки. За
тія нерозумна і «некорис
на, як вважають в Кіро
воградському
гарнізоні.
Сьогодні жодна республі
ка, хіба що за винятком
Російської Федерації, сене
потягне» мати свою
ар
мію. То про що ж мова?
Я запитала литовця Вітаса
Юодвалькіса, що служить
у Кіровоградському гар
нізоні, чи хотів би
він
служити лише 0 Литві.
у відповів, що так бу
ло б гірше, бо більше
тягнуло б додому.
До
речі,
Вітас — селянин,
має спеціальність тракто-

риста-машиніста,
працю
вав у селі Дягучай Зарайського району Литовської
РСР, до подій, які
сьо
годні непокоять його рес
публіку, ставиться якось
інертно. Як сказав комсо
мольський працівник вій
ськової частини В. Ю.
Красін, 8ітас зараз у та
кому стані, коли з нього
можна ліпити асе, що
завгодно.
У розмові з працівниками політвідділу
Кірово
градського гарнізону я
зрозуміла, що дуже бага
то молоді приходять у
армію якимись інертними.
Боячись одного — «ДІДІВ
ЩИНИ», вони разом з тим

готують себе до того, щоб
змиритися, «відбути свій
строк». Почуття
власно»
гідності у них зовсім при
туплене.
Молоді люди
приносять з «гражданки»
комплекс духовної непов
ноцінності, готовність бу
ти приниженим і ображе
ним. Та ж сама «дідівщи
на» має досить глибоке
коріння насамперед у су
спільстві. Вона існує вже
з ПТУ, школах 5 навіть в
дитячих садках. Тут тре
ба щось кардинально мі
няти. Хіба можна уявити,
що такими стали нащад
ки Олександра Невського,
Дмитра Донського, Са
гайдачного, Суворова, Ку-

тузова, Тухачевського, 8і
талія Примакова. І замість
того, щоб будити у захис
ника Вітчизни почуття на
ми
ціональної гордості,
зайняті чимось зовсім ін
шим. Лякаємо воєнним
переворотом в армії. Ді
лимо суспільство на чор
них і білих. В, І. Колбасюк
розповів мені таку істо
рію: підійшов до нього
солдат і говорить, як же
так, я комбайнер, я ніко
ли не хотів навчатися в
інституті, але чому я по
винен вирощувати
хліб,
годувати країну, служити
в армії, а хтось навчати
меться в інституті, щоб
потім папірці
рахувати,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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зате армія не для нього.
Де ж тут соціальна справедливість?

«Я не знав, що йому
відповісти», — гірко ВСМІХнувся В. І. Колбасюк.

Несправедливо — так
кваліфікували
рішення
звільнити від служби сту
дентів і офіцери Кірово
градського гарнізону, і
більшість моїх колег-журналістів.

Боюсь, що подібна тен
денція принесе додатко
ву можливість відкупити
ся від армії. Чим? Інститу
том. Не знаю, чи стане це
прерогативою
міністра
Бакатіна,
але неважко
уявити, як турботлива ма-
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туся вмовляє свого бов *
дура: «Не заробляй «дві
йок», а то служитимеш в *
армії».
&
Мої дорогі ветерани з •а
Комітету сприяння Іван
Андрійович
Онищенко, ■Я
Василь
Олександрович
Строй, Михайло Степано
вич Броницький,
Прокіп *

***********

***

.

Кирилович Калайда, Іван
Якович Корешков та інші,
вашому зраненому поко
лінню, тим, хто пройшов
від Волги до Берліна, і не
снилося, що місія захисни
ка Вітчизни може стати
об’єктом торгу.
Воістину, о Руська земле!
Валентина ЛЕВОЧКО.

СЬОМА СТОРІНКА

© ГРАНІ МОРАЛІ

Трохи дивна «батьківська турбота»

КЛ ОЛОДИЙ він ще, дос
віду малувато»,..
__
5!
цю фразу, вимовлену то з
мУДрою
розважливістю,
то з офіційною
стрима
ністю, а то й із ледве чи
не батьківською
стурбо
ваністю, чув я того дня з
уст дуже багатьох
поса
дових осіб. Стурбованість
та вчулася мені й під час
розмови із головою Онуф
ріївського
райвиконкому
Ю. М. Абрамовичем. Ос
таннє особливо дивує, як
що врахувати, що якраз
із Юрієм Миколайовичем
чи не
найбільше законфліктував молодий голов а—держі нспектор Онуфріївської райради
Держкомприроди
УРСР
С. І.
Ялов. Так законфліктував,
що після довгої доброзич
ливої
розмови з корес
пондентом шановний
го
лова
райвиконкому . не
втримався, щоб не «поста
вити крапки
над «і» все
тим же батьківським тоном:

стан справ у оздоровлен
ні екологічної обстановки
в районі. Так, на терито
рії
—селища
Онуфріївни
до цього часу не виріше
но питання про закінчення будівництва
очионих
споруд (аякже, І «Моло
дий комунар» про це пи
сав! — П. С.|, внаслідок
чого забруднюється ста
вок та річка Омельничок.
На території парку
зни
кають цінні породи дерев
і рослин, руйнуються гід
ротехнічні
споруди і за
смічується територія пар
ку.
Не встановлений надій
ний контроль за утиліза
цією
відходів..., не про
водиться боротьба із ка
рантинними
шкідниками,
хворобами і бур’янами на
території селищ Онуфріївки,
Павлиша та інших
населених
пунктів району...».

— Ми вам сказали про
те гірше, що є, на нашу
думку,
в роботі
Ялова.
Може там у нього і є що
хороше,
але я не можу
про це нічого хорошого
сказати!
Далі
цитуємо з нонстатуючої
частини
рішення
Онуфріївського райвинонкому Кї 401 від 28 грудня
1989 року:
«Заслухавши та обгово
ривши інформацію голови
державного
комітету
по
охороні природи тов. Яло
ва С. І. про роботу район
ного державного комітету
по охороні
природи,
ви
конком районної Ради на
родних депутатів
відзна
чає. що в районі ПРОВЕДЕ
НА ВІДПОВІДНА
РОБОТА
ПО ПОЛІПШЕННЮ ЕКОЛО
ГІЧНОГО СТАНУ
РАЙОНУ
(виділення наше — П. С.).
Господарства
району
зменшили
кількість вне
сення гербіцидів,
отруто
хімікатів
у порівнянні з
минулим роком... Проводя
ться роботи по впорядку
ванню звалищ сміття. Го
туються матеріали по від
веденню частини
терито
рій
Деріївської
і Успен
ської сільських Рад
під
заповідник...».

Перервемо на мить ци
тування, щоб констатува
ти вслід
за райвиконко
мом: дещо таки в справі
охорони природи робить
ся. От тільки на чию ко
ристь це віднести — на ко
ристь
районного держ
комприроди чи районно
го органу влади?
Як ви
пливає із наведених вище
слів Ю. М.
Абрамовича,
заслуги його опонента в
усіх цих невеличких
до
сягненнях нема й близь
ко. Давайте на цьому й
погодимося. І цитуємо да
лі з того ж рішення:
8ИКОН«...Разом з тим
наком районної Ради
родних депутатів відзнарайончає, що в роботі
ного державного коміте
ту по охороні Природи ще
допускаються
серйозні
недоліки та
недоробки,
комітет слабо впливає на

Знову перервемо цитування, щоб вставити і своє
слово.
Ая-яй,
товаришу
еколог Сергій Ялов, а ще
й комсомолець, 1963 ро
ку
народження, наймо
лодший в області
серед
голів районних рад держ“комприроди! Що б то бу
ло взяти косу та викоси
ти бур’яни в Онуфріївці,
Павлиші та інших населе
них пунктах району. Що б
то було взятися за утилі
зацію відходів або пока
зати свій хист на
будів
ництві селищних очисних,
та й завершити
нарешті
цей довгобуд... А ви — ні.
Ви взялися писати подан
ня головам колгоспів ра
йону та критикувати,
та
конфліктувати, та інспек
торів держкомприроди з
області викликати, та акти
про недобросовісне
по
водження
з природними
багатствами і
об’єктами
складати... Ось і довелося
райвиконкомові
прояви
ти про
вас
батьківську
турботу (цитуємо далі):
«...Виходячи з вищевка
заного та з метою активі
зації
роботи
районного
по
державного
номітсту
і
охороні природи,

ВИКОНКОМ РАЙОННОЇ
РАДИ НАРОДНИХ
ДЕПУТАТІВ ВИРІШИВ:

1. Роботу районного дер
жавного номітету по охо
роні природи визнати не
задовільною. Вважати не
доцільним перебування на
посаді голови
районного
державного
номітету
по
охороні природи т. Ялова
С. І.
2. Зобов’язати районний
номітет по охороні приро
ди:
— широко
розгорнути
роботу по пропаганді при
родоохоронних
знань,.,
впровадженню
передово
го досвіду та забезпечен
ню бережливого ставлення
до природи...
— посилити контроль за
ходом виконання
заходів
по
оздоровленню
еколо
гічної обстановки, затверд
жених рішенням райвикон
кому № 40 від 20 лютого
1988 року та піднести пер
сональну відповідальність
керівників районних
під-

ВОСЬМА СТОРІНКА

РЕЗОНАНС

приємств, організацій та
колгоспів за їх виконання;
—■ до 1.02.90 року
роз
робити й подати до райви
конкому умови... оглядуконнурсу виконкомів сіль
ських і селищних Рад на
родних депутатів по охо
роні навколишнього
се
редовища;
— щоквартально прово
дити декадники по покра
щенню екологічної обста
новки в районі...».

На цьому перестанемо
цитувати рішення № 401 і
послухаймо Ю. М. Аврамовича:
— Наші дії не повинні
розходитися?.. Він (С. І.
Ялов — П. С.) повинен бу
ти консультантом. І гово
рити про те, що треба ро
бити. Для чого зроблено
цей комітет? Щоб охоро
няти природне середови
ще. У нас це теж не зай
ве, ми щороку принаймні
раз розглядаємо це
пи
тання. Потім треба пере
творювати його в життя...
Я прошу, було, Сергія Іва
новича раз на тиждень’до
мене зайти,
поговорити,
що зроблено... Може, ка
бінет, кажу, треба поміня
ти, транспорт надати? Ні,
відповідає, у мене є своя
машина.

— Ви розумієте, — так
само душевно,
по-мате
ринськи доброзичливо до
дає секретар
райвикон
кому С. А. Коврига, — я
Сергієві Івановичу на ви
конкомі говорила і зараз
скажу: він не уявляє, чим
повинен
займатися,
На
пропаганду
махнув
РУкою. Ось місячник можна
було провести по охороні
природи. А він цей шлях
не використав.,.
М. І. МОРОЗ, заступник
голови райвиконкому: Він
написав у кінці року, що
повільно будується кана
лізація. А як дійшло до
того, щоб вияснити, у чо
му суть претензій, то не
він нас, а ми його шука
ли...
М. М. МОМОТ, голова
РАПО: Взагалі, це у нього
є: склав акта, а що за цим
актом людина,
про
це,
певно, не думає. Я йому
про це, до речі, казав.
Ю. М. АБРАМОВИЧ: Я
тільки на засіданні райви
конкому
дізнався,
що
майже всі із шести десят
ків його торішніх подань
про порушення природо
охоронних норм лишили
ся без відповіді...

вже дивна поведінка ке чі, сім’я і нині там меш
рівників
господарств
і кає) землякові-полтавцеві
сільвиконкомів,
якщо й Ф. Т. Моргуну листа про
сам Ю. М. Абрамович ус те, що давно цікавиться
пішно відмовчується
на питаннями екології і хо
запити іншого державно тів би попрацювати
для
го комітету по охороні збереження
природи. А
природи — на цей раз коли його «почули» в да
уже обласного. Ось візь лекій Москві, то попро
мемо хоч би й докумен сився на роботу не «а
ти,
прямо
причетні до Полтавщині, де жив, а на
«справи Ялова», — листи рідній Кіровоградщині, бо
обласного
держкомпри родом Сергій ЯловІ
із
роди від 13 березня та придніпровського
<села
27 квітня 1989 року на ад Успенки
Онуфріївського
ресу
голови
Онуфріїв- району,
До
виконання
ських
райвиконкому
та обов’язків приступив
на
районного відділення Аг початку минулого року.
ропромбанку. У першому
Тут, у рідному
районі,
листі
до
райвиконкому він не був цілковитим «ін
йшлося про стен заповід когніто». Але досі,
поки
ного об'єкта республікан працював піонервожатим
ського значення «Онуф у сільській школі, хто про
ріївський парк». З ініціа нього з керівництва знав?
тиви райвиконкому на те
Тепер же треба було зна
риторії цього парку роз
йомитися. «Приглядання»
почали будівництво
ста
було недовгим — вже в
діону, грубо порушивши
березні — квітні «закру
при цьому постанову Ра
тилася справа»
довкола
ди Міністрів УРСР № 311
від 22 липня 1983 року та стадіону. А в грудні рай
відповідне їй рішення обл виконком, вперше й, мож
виконкому № 490 від 26 ливо, востаннє, запросив
жовтня 1984 року. І цей ши Сергія Івановича на
лист обласного держком своє засідання, виніс при
недоціль
природи, і наступний на суд: «Вважати
На
ту ж тему лишилися без ним перебування»...
відповіді. Районне відді ука всякому, хто братиме
лення
Агропромбанку на себе більше, ніж треба.
Таки права, мабуть, С. А.
прореагувало як належа
Козрига. ще не знав моло
ло: припинило
фінансу дий гарячий голова, чим

вання будівництва стадіо
ну. Та було вже
пізно.
Віднайшовши
«внутрішні
резерви», онуфріївці про
довжили будівництво ^(до
сі ще не завершене, але
таке, що неабияк «допов
нило» історичний
парко
вий ландшафт).
Воно, як бачите, ніби й
на краще (на думку деко
го з онуфріївців) вийшло:
і вовки ніби ситі, і вівці ні
би цілі. Та в тому то й
справа, що «ніби». Бо цей
невгамовний Ялов (а саме
він перший виступив про
ти будівництва стадіону на
заповідній території, а, від
чувши. що сам нічого не
змінить, виклинав із облас
ного номітету по охороні
природи інспектора
Є. С.
Лисицину, яка й підготу
вала листи, що ледве було
не
зірвали
будівництво
стадіону. Після цього інци
денту,
який
коштував
Ю. М. Абрамовичу нервів,
але не похитнув його за
лізної переконаності,
що
деякі закони пишуться не
для райвиконкому, і поча
ли керівні порушники при
родоохоронних
норм
в
Онуфріївському районі да
вати зрозуміти С. І. Ялову,
що він «молодий ще. дос
віду малувато...».

йому займатися. Бо
зай
мався б «пропагандою охо
рони природи», писав би
щомісяця до районної га
зети чи до «Молодого ко
мунара», закривши очі і
на ларн, і на нелади в ро
боті складів райсільгоспхімії в Павлиші, (голову рап
сі льгоспхімії В. М. Пітоню,
який за іронією долі очо
лює при райвиконкомі ко
місію по екології, теж роз
глядали на
засіданні
28
грудня і обійшлися з ним
більш, ніж ліберально) — і
керував би своїм
коміте
том далі без усяних «орг
висновків». Бо хіба Ю. М.
Абрамович та весь райви
конком, який проголосував
за пункт 1 рішення № 401,
мають щось до особи С. І.
Ялова? Звісно, що ні! Але
ось ті його екстремістські
замашки...

Що ж, таки не знає всіх
тонкощів своєї роботи (в
тому числі й бюрократич
них) Сергій Ялов. Таки не
вистачає йому, ще
студентові-заочникові
при

родничого
факультету,
юридичних знань. Не на
вчився він ще і з трибуни
провіщати, а в ділових су
перечках буває
різкий...
Таки доводиться йому й
Хто ж винен у непоін
Закономірно було б за нині їздити щодня в Кре
формованості голови рай
виконкому? Звісно хто — питати: а що,
не бачили менчук до сім’ї, бо хату в
Сергій Ялов,
бо не при
Ялова, рідній Успенці ніяк не до
йшов і не доповів у райви молодості Сергія
коли брали його на робо будує. Але, щоб у -невико
конкомі. Але — стійте! —
невже у нас відбулася вже ту? Виявляється, все
ба нанні рішень райвиконко
повна децентралізація ра
чили, все передбачали. Та му №№ 41 від 24.06.88, 40
дянських органів?
ҐГЙ ДНАК давайте краще тільки потрапив у голови від 20.02.89, 44 від 23.02,89,
не чіпати велику полі Сергій Іванович нефор 219 від 20.07.89, 114
від
тику (хоч саме від неї за мальним, як тепер прий 20.04.89 років винуватити
лежить, чи будуть нареш нято
казати,
шляхом. його нарівні з деякими
ті чітко визначені функції Щойно вийшло оте, нині, керівниками
організацій
держкомприроди — поки вже явно застаріле тим та господарств
району,
що їх регламентує тільки часове
положення
про так само як і в розорю
тимчасове положення). А держкомприроди, написав ванні берегів річки Омельз іншого боку — чи така він із Кременчука (до ре- ничок, то тут треба мати
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23 грудня 1989 рону у «Молодому номунарі»
було надруковано статтю «Мандрівки дилетан
тів околицями міста» про діяльність на Ніровоградщині робітничих загонів сприяння міліції
(РЗСМ). У зв’язку з публікацією матеріалу ре
дакція отримала листа, підписаного заступни
ком начальника УВС облвиконкому А. К. Шко
дою. в якому зокрема говориться: «Ознайомив
шись із статтею «Мандрівки дилетантів онолицями міста», необхідно зазначити, що її автор
Валентина Левочко підняла актуальні питання
стосовно зміцнення .правопорядку у суспільстві
с цілому і нашій області зокрема, які тривожать
працівників органів внутрішніх справ.
Члени робітничих загонів, а також автор
статті правильно піднімають питання забезпе
чення
«росмівців»
транспортом, службовим
приміщенням, необхідною екіпіровкою. Але не
все Відразу можливо зробити. І все ж для під
вищення маневрування спільних нарядів міліції
і членів загонів ряд підприємств, на яких ство

неабияку посадову
фан
тазію.
Чого ж вимагає цей не
вгамовний Ялов від
ке
рівників господарств та
організацій? Виявляється—
елементарного.
Ось хоч
би й згідно рішення рай
виконкому № 40 від 20
лютого 1989 року, у під
готовці якого він взяв
активну участь і в невиконанні якого (це ж треба!)

звинувау райвиконкомі
чували теж його, А рішення це вимагає ліквіда
ції самовільних
звалищ,
дотримання природоохо
ронних зон,
обладнання
мийок для автотранспор
ту, дотримання норм збе
рігання і здачі відпрацьо
ваних
нафтопродуктів,
створення
мулофільтрів
на схилах тощо...
Тим часом екологічна си
туація
□ Онуфріївському
районі погіршується,
що
позначається і на здоров’ї
місцевих жителів (див. рі
шення Онуфріївського рай
виконкому № 402 від то
го ж 28 грудня минулого
рону). І причина того по
гіршення, звісно, не в С. І.
Ялові й навіть не в його
керівному опонентові. При
чина — у багаторічній за
недбаності природоохорон
ної роботи, відсутності пла
номірної турботи про со
ціальний розвиток селищ
і сіл району,
екологічне
безкультур’я і бюрократич
не
самовдоволення.
Як
безглуздий пам’ятник усьо
му цьому, як символ
за
стою, з яким нам так важ
но поривати, стримить за
кілька кілометрів на пів
день від Онуфріївни капі
тальна двоповерхова
бе
тонно-цегляна
споруда
очисних, збудованих
ще
1974 року, які не діяли
жодного дня.
Коштувало
це будівництво щось близь
ко 200 тисяч карбованців.
Та це ще не вся ціна. І ни
ні продовжують
платити
онуфріївці за безгосподар
ність колишніх керівників
району (де вони тепеп?)
зростанням кількості
ін
фекційних
захворювань
<за минулий рік — в 1,2
раза), необхідністю витра
чатися на інші очисні, які
оудуються теж не кращим
чином (так, не забезпечено досі — а про це «Моло
дик комунар» писав
ще
торік у нвітні — герметич
ність збірнина каналізацій
них відходів, ЩО може ду
же скоро
катастрофічно
позначитися на стані під
земних вод)...
Залишати
Онуфріївну
мені довелося в деякій
розгубленості від тієї батьИ'ОСЬК°| турботи, 3 яною
тут Інколи
«турбуються
про людей». З С. І. Яловим
ШппуЛСН0.~ ВІН ПРЯМИМ
,шов У «екстре
місти». бо «молодий, досві
ду малувато». А що буде з
їпВИ^чтс
зацією? Що буде з буп’яками. автомийиами і т. д.?
чен™го»НС ЧкяЄ <<недоснідінший
~ • Япова прийде
милпс4; ЛТо
мекатиме
чаєК°рІ<кЛ ^ьооГпідка-'

й5

піл керівництвом"13 Щдно^о
захИист°п-НОМУ’ РУ^итьН°на
буХнія ^°Г0 вай°ну від
?ілнН^ків?аоЙбож7 ±Ив

?ам*наВї!1н₽.РОЗРаХОВу'оть

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
спецкор
«Молодого
комунара».
Онуфріївський райоя

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

рені РЗСМ, виділяють автотранспорт. На тери
торіях, що обслуговуються членами робітничих
загонів сприяння міліції, їм надаються службо
ві приміщення. Разом із становленням цих на
родних формувань, будуть розглядатися і вирі
шуватись питання створення оптимальних умов
для ефективної їх роботи.
За недовгий період функціонування РЗСМ ба
гато членів зарекомендували себе стійкими бор
цями за встановлення правопорядку, окремі з
них при затримці правопорушників виявили
сміливість і рішучість, за що 12 чоловік були
премійовані наказом начальника УВС області.
Ті члени РЗСМ, які в перші дні формування за
гонів допомагали працівникам нарного розшу
ку і слідчим, працюють на дільницях і маршрутах мікрорайонів, забезпечуючи там охорону
правопорядку і не претендують на будь-які на
городи, а відзначені за свій нелегкий і часто
небезпечний труд, непохвально відгукуються на
адресу автора статті».

Від редакції.Ми вдячні міліпй* нтП
проблеми створених у рамках* Тим«пгТаття пр0
мітету по боротьбі із злочинніст о пЛВ0Г0 к0‘
ЗЯГОІІІП сприяння МІЛІЦІЇ не
6 ІИЧИ
шоП°вМ увс"Юг ЧвС,,° КаЯіуЧИ
ма™ о сумн’іп“
їхні учасники'надаютьМреальну'поп™?ЗСМ> а
нам правопорядку І все-таки
,°Рга"
■

механЛ

Цінники міліції, жалкуємо! що деяТХкЖ
статті сприйняті учасниками РЗСМ »
Нагадаємо, мова йшла зовсім н Ло бтРсазоп^
незаслуїкено відзначено 12 чоловік а ппп пі
втішне становище членів робітничих
взагалі, надто ж про скрутне становише3мГлі?іії
(зарплата, транспорт, прІва на захист *?ощ5)Ц

І

ОСОБИСТЕ
ЖИТТЯ
Хто з чоловіків не чув
ни,
мандрівні
шукачки
сакраментальної
фрази,
справжніх
представників
кинутої спересердя влас
сильної статі.
ного дружиною або ж зов
Рвати волосся на голо
сім незнайомою жінкою;
ві, робити відчайдушну
«Знайду собі іншого»? До
спробу все повернути? Чи
цього ж асоціативного ря
робити флегматичний ви
ду відносяться й слово
гляд, ніби нічого не ста
сполучення типу: «Та талося, байдуже посміхати
ся при розмові з заком
ЯК ТИ» на першомуліпшому розі хоч мішка
плексованими
подруга
ми збирай», «Я на тебе всі
ми, нервово розшукуючи
свої молоді роки згуби
у косметичці чергову си
ла», «Хіба ж ти чоловік?»
гарету для зняття носталь
тощо. І — презирливогічного стресу?
зверхній погляд, насупле
Але існує ще одна ка
тегорія жінок. Це ті, яким
ні брови, в’їдливо-саркас
тична посмішка.
поталанило зустріти свою
щасливу зірку: гарного,
А й справді, чимало жі
нок, тобто дружин, впев
багатого,
щедрого
на
коштовні подарунки, не
нені у тому, що після дов
питущого, з аристократич
гоочікуваного розлучення
ними манерами, на «коле
з «ганчіркою» вони без
сах»,
темпераментного
особливих турбот знайдуть
коханця, що хвацько во
своє омріяне щастя. От
лодіє всіма прийомами
другий буде...
любовної гри.
На жаль, мені невідомі
Не буває?
статистичні дані з цього
питання. Але гадаю, на
.„Вже під час першої
віть упевнений, що в доб
зустрічі
він
подарував
рої половини жінок спра
Олені тоненький золотий
ва і Апі слів не пішла. Є,
ланцюжок, який напрочуд
певно, ризик, коли поки
звабливо облягав її ви
даєш першого чоловіка.
тончену шийку. Далі було
Що, немає? Тоді нехай
дороге плаття, як у ар
про це розкажуть ті друтистки, косметичні набо
Іжини, які рішуче наважи
ри, мереживні пеньюари,
лися
повернути колесо
імпортні чобітки,
дальні
ГОорту-ни на 180 градусів і;
вояжі на потужному «мері ^лишивши
остогидлого
седесі».
нелюба, сміливо рушили
Подруги заздрили їй,
на пошуки справжнього
читаючи захоплені Оленмужчини. Та так і не зна
чині листи.
йшли свого невловимого
Дванадцятирічна ТетянСинього Птаха... Ні кра ка відразу потягнулася до
щого, ні хоча б такого,
нового «тата» Вадима. До
аби дорівнював статусу
того ж усі її невинні ди
їхнього першого обранця. тячі забаганки він вико
Траплялися чомусь лише
нував миттєво. Не те, що
гірші.,.
«(домашній» тато Борис...
І повернувшись до роз
Та й сама Олена не вчо
битого корита, ці жіночки,
ра зрозуміла, що чоловік,
гірко зітхаючи, промовля- із яким вони прожили
ютА^.традиційну фразу: тринадцять років, став їй
«Справжніх чоловіків уже геть байдужим, хоча, мож
давно розібрали по сі ливо, й завжди був та
м’ях». Після такого, не ким. Зазирала під настрій
втішного для себе виснов у матово-мінливу глибо
ку, вони пробують повер чінь дзеркала і бачила з
нутися до того, з ким ньому справжнісіньку кра
уперше слухали весільний
суню, якій прожиті роки
вальс Мендельсоиа. Але... лише додали тремтливих
їх чекає тяжке розчару барв у примхливу палітру
вання: сімейне вогнище вродливого обличчя.
розграбоване,
їхнього
Почала ретельніше слід
| *">£ого» супутника життя
кувати за собою і поміти
Брали. Такі ж, як і во ла підвищену увагу з бо

ку чоловіків. Знайомих і
незнайомих. Олена дедалі
частіше стала зважувати
собі ціну.
Тут якраз надійшов час
йти у відпустку, і вона ви
рішила з їздити з Тетянкою на три тижні до тітки
у Москву. Де й зустріла
Вадима,
процвітаючого
столичного лікаря-стоматолога, голову кооперати-

де Вадим бере такі знач
ні суми грошей, адже у
кооперативах, як вона вва
жала, їх гребуть лопатою,
...Одного разу, повер
таючись із «Праги», Вадим
запропонував
відвідати
свого друга дитинства —
відомого спортсмена. Але
дома його чомусь не ви
явилось, натомість у роз
кішних апартаментах їх

Олена нерозуміюче по
дивилася на коханого. А
«гра» тим часом почалася.
«Леді» й «джентльмени»
поспіхом перевдягалися у
костюми Адама і Єаи, із
містких гаманців видобу
валися сотенні купюри,
стос яких усе зростав.
Але найстрашнішим було
те, що до цієї компанії
приєднався й Вадим, який

Вадим. Він був напідпит
ку. Переступивши поріг,
накинувся на Олену, по
чав бити її ногами. Страш
но закричала Тетяна. Ва
дим грубо вилаявся і пі
шов геть. Дівчинка у роз
пачі побігла слідом. «Тат
ко» сів у «мерседес» і ви
їхав з подвір’я.
Тетянка вибігла з під’їз
ду, кинулася до розкішно

•у, що займався виготов
ленням золотих протезів.
Розкішне життя МІЦНО
вхопило провінціалку у
свої жагучі обійми. Кож
ного вечора її заколису
вало різнобарвними вог
никами нічне марево пре
стижних ресторанів.
А яких знайомих мав її
справжній мужчина! Не
рідко за сусідніми столи
ками Олені доводилося
бачити популярного мо
лодого кіноактора, пись
менника, бестселери яко
го на
чорному .ринку
йшли за чималеньку су
му, супермодного співака
кон’юнктурної рок-групи.
Її анітрохи не хвилюзало,

зустріли його друзі, так у
всякому разі вони відре
комендувалися Олені. Бу
ло їх багатенько — два
надцять, по шість пред
ставників кожної статі.
Посиділи, потанцювали,
потім кремезний молодик
запропонував
присутнім
трохи розважитися — по
грати у популярну гру
«Ромашка». Олена про цю
гру щось трохи чула, але,
що воно таке насправді,—
не відала. Втім, одразу
погодилася. Кинули
же
реб, розподілили номер
ки.
— Вітаю, будеш остан
ньою, — чарівно посміх
нувся Вадим. — Роздягай
ся, люба...

стрімко роздягнувся і по*
клав на стіл кілька зеле
них асигнацій із зобра
женням першого прези
дента Сполучених Штатів
Америки. «Валюта», —
жахнулася бідолашна Оле
на, — звідки вона в ньо
го?».
З неї не вийшло «світ
ської» дами, грати вона
рішуче
відмовилася. У
відповідь її цинічно і бру
тально згвалтували. Семе
ро. Одним з них був і він.
На квартиру до тітки
вона прийшла побита, по
нівечена. Тетянка злякано
підбігла до матері, стала
витирати кров із обличчя,
рук, ніг.
Наступного дня завітав

го автомобіля, почала би
ти у товсте скло, несамо
вито закричала:
— Я ненавиджу вас! Нена-вид-жу-уі За що ви би
ли мою ма-му-у-у???1
Вадим щосили натиснув
на газ, і «мерседес» із
почуттям власної гідності
рвонув з місця. Дівчинка
не втрималася і впала під
колесо.,,
З допомогою тітчиних
знайомих Тетянку похова
ли у Москві, Додому Оле
на не повернулася, побоя
лася показуватися на .очі
чоловікові,
Поїхала на
Північ, а може, ще куди.
Шукати собі іншого?,.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРІ
Страх перед небажаною вагітністю здатен зафарбу
вати* подружнє життя у стійкий чорний колір. Особли
вий, клопіт цей для жінки, для котрої кожен день затрим^ менструації перетворюється з суцільну муку,
така відстрочка не завжди пояснюється вагіт
ністю, і аби дарма не псувати нервів, запам’ятайте по
чаткові тривожні ознаки.
Нудота іноді з’являється дуже рано: на третій—чет
вертий день (але її може не бути взагалі). Характерна
для такого стану нетерпимість до запахів, особливо сма
женого м’яса, цибулі, риби, соусів, часнику і як це не
дивно, до зубної пасти, крему, пудри, губно? помади.
Жінки іноді роздратовано засовують подалі улюблені
звичні духи, але їх часом дуже приваблює аромат не
знайомих парфумів. Буває, проявляється
нестримане
бажання скуштувати якоїсь страви, і не обов’язково солоного оселедця чи кислого помідора; це можуть бути
^^й^еолодощіг наприклад, морозиво. Жінка схильна

ТЕТ-А-ТЕТ

«об’їдатися» облюбованим продуктом досить дозго. що ви бажаєте згодом бачити ваших сина чи доньку
Повинні насторожити вас і нездоланна сонливість, легке здоровими й міцними, потурбуйтеся про це заздалегідь.
Не вступайте в статевий контакт з метою завагітніти,
запаморочення, слабкість у ногах, дратівливість, неуваж
ність, нездатність зосереджуватися. У деяких жінок мо коли хтось із подружжя чи обоє нездужають (особливо
жуть бути досить стійкі болі а животі, не пов’язані із з високою температурою), вживали напередодні чи на
вживанням пезної їжі. А взагалі затримка місячних без віть учора-позавчора спиртне, коли стомлені чи роздра
вагітності (і без патології) може бути днів до 20-ти. Як товані. Деякі дослідники вважають, що зачаття має від
що звернутися до лікаря в двотижневий строк вагіт буватися під час першого статевого акту. Оскільки під
ності, то можна встигнути зробити відносно безболісний час другого, якщо він відбувається через короткий час
міні-аборт, що не потребує госпіталізації. Так що не після першого, виходять, ослаблені сперматозоїди. Тоді
тягніть і завітайте про всяк випадок до гінеколога при можуть народжуватися діти з відхиленнями в здоров’ї,
траплятися викидні і навіть позаматкова вагітність. Отож
10-денній тиші.
Записуйте щомісяця ваші дні, щоб не прорахуватися, при повторному контакті вживайте заходів перестороги.
Вагітність інколи довго не настає, хоча лікарі стверд
адже в багатьох жінок цикл постійно зміщується. Днів
4—5 до і після менструації — відносно безпечні, мож жують, що і чоловік, і дружина цілком здорові. Часом
на вступати з статевий контакт без контрацепції. Але це причина — а особливостях будови жіночого організму
(наприклад, заважає загин матки). Тут може допомогти
за умови більш-менш стабільного циклу.
Ну, а коли вагітність навпаки, бажана? Для стану май зміна пози при інтимному контакті. Перед ним корисно
бутньої дитини небайдуже, коли відбулося зачаття. Як- також обом пити тепле молоко,
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Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ,
м. Ноаоукраїнка.

Добридень, наші юні друзі. Гортаємо сторінки ваших листів. їх надходить багато до реДанЦі?* Завести товаришів по листуванню сподіваються наші дописувачі різного віку.
На
приклад, Тані
Торещенко з села Головнівна
Олександрійського району всього 10 ронів. Дів
чинка любить маленьких звірів,
колекціонує
календарний і мріє листуватися з тими, хто має
однакові з нею захоплення. Можливо, Тані за
хоче написати Інна Юшко з села Лінарівки теж
Олександрійського району, котра хоче листува
тися з хлопчиками і дівчатнами з Олександрії і
сусідніх сіл. Вона теж дуже любить звірів, а
також... групу «Ласкавий травень»'. Отже, адре
са ТАНІ ТЕРЕЩЕНКО: 317916 КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛ., ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙОН, с. ГОЛОВНІВКА, вул. ШЕВЧЕНКА, 5. ІННА проживає у
селі ЛІКАРіВНА ПО вул. ПРОЛЕТАРСЬКІЙ, 121.
До редакції надходять листи, автори
яких
наголошують на своєму бажанні познайомитись
з особами протилежної статі. Оленсандо Єршов
із села Світопілпя Олександрійського району

• ДЕВ’ЯТА СТОРІНКА

мріє присвятити вірші хорошій дівчині. Щиро
бажаємо, щоб мрія сімнадцятирічного
юнака
здійснилася. Ще раз нагадуємо адресу: 317018
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
РАЙОН, с. СВІТОГІІЛЛЯ. ЄРШОВУ ОЛЕКСАНДРУ.
Ось 15-річна Вікторія Криворучко з Новомиргорода (проживає по вулиці Дудченка, 60) дуже
хоче познайомитися з хорошим хлопцем. Про
себе Вікторія повідомляє: «Молода.
Красива.
Характер не дурний. І взагалі приваблива дів
чина». Зверни увагу. Олександре, Вікторія лю
бить поезію, природу і «звичайно, дискотеку».
«Струнна, білява, висока» десятикласниця Оле
на Глінська теж мріє листуватися з юнаком, у
якого відкрита, чиста душа, котрий захоплює
ться класичною музикою. Гадаємо, Олена да
ремно жаліється на свою самотність, але мрії
дівчини про «казкового принца» ми розуміємо.
І бажаємо, щоб «принц» нарешті-знайшов її за
адресою: м. ДОЛИНСЬКА,
КІРОВОГРАДСЬКО!
ОБЛАСТІ, вул. ШЕВЧЕНКА, 49, но. 12. Телефон
2-35-76. До речі, Ігор К. з Гайворона взагалі

пропонує друкувати телефони тих. хто
хоче
листуватися. Пропозиція варта того, щоб пора
дитись. На нашу думку, «телефонне листуван
ня» — це вже зовсім інше. Не треба .лишати
людей такої давньої і доброї манери спілкуван
ня, як листи. Наш час, між іншим, «багато
втрачає» від того, що люди нехтують епістоляр
ним жанром.
Але дехто з наших дописувачів жаліється на
те, що, написавши за адресами рубрики «Хочу
листуватися»», відповіді не отримали. То мож
ливо виходячи з цього, Ігор і пропонує вміщу
вати телефони тих, хто звертається в газету з
наміром завести друзів по листуванню. Не от
римала відповіді на свій лист ОЛЯ СОКОЛ із се
ла КОМИШУВАТЕ НОВОУКРАЇНСЬНОГО РАЙО
НУ (вул. ВОРОШИЛОВА, 40. ПОШТОВИЙ ІНДЕКС
317337) і попросила опублікувати свою адресу,
а також НАТАЛЯ САМОЙЧУК, що проживає в
селі ДІВОЧЕ ПОЛЕ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО
РА
ЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПО ВУЛИЦІ
МОЛОДІЖНІЙ. 10. (ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 317904).

СПОРТ

МАРАФОН СТАРТУВАВ
Шашки — це одна з
«айдревніших та найпопуляр*ііших ігор, яка має батато прихильників у різних країнах світу. Шаш
кова гра — це засіб ор
ганізації змістовного до
звілля, яка своєю зовніш
ньою простотою в поєд
нанні з багатством та
різноманітністю комбіна
ційних ідей здатна при
нести творче задоволення
її прихильникам. Вона ви
ховує мислення, характер,
волю, витримку, вміння
розраховувати
наперед,
сприяє розвитку та трену
ванню пам'яті. Блискучу
характеристику шашковій
грі дав видатний вчений
та громадський діяч Бен
дж амін Франклін:
«Шашечную
игру
не
должно почитать бесполез
ным, праздным времяпре
провождением. Приобретая
от упражнения в шашеч
ной игре такие качества,
кан прозорливость,
осто
рожность,
благоразумие,
человек приучается и то
му, чтобы никогда не отча
иваться и быть непоколе
бимым»...

Вільгельс
Лібкнехт у
своїх спогадах про Карла
Маркса пише: «Маркс був
чудовий гравець у шаш
ки. Він став таким умілим
у цій грі, що важко було
в нього виграти партію».
За свідченням сучасни
ків, в шашки грав і Володи
мир Ілліч Ленін. Цією
грою захоплювалися Пет
ро І, Наполеон, О. Суво
ров, Чарльз Дарвін, ЖанЖак Русо, Лев Толстой,
Едгар По, Адам Міцкевич
та багато інших видатних
людей. Петро І не тільки
сам грав в шашки, але й
увів їх до програми своїх
асамблей.

Неодноразово в поетич
Немає сумніву, правий
них творах минулого та •кс-чемпіон світу П. Тес
сучасного оспівана ця на тем, стверджуючи,
що
родна гра. Великий її ша красота художнього тво
нувальник Адам Міцкевич ру зрозуміла та посильна
написав поему «Шашки», кожному любителю шаш
де є такі рядки:
кової гри, незалежно від
«...Любимая игра владын класу його гри.
в былое время
У нашій країні шашки—
Повсюду в наши дни
одна з найулюбленіших
любимы шашки теми,
Кто шумным играм враг, народних ігор. Починаю
корыстью не влеком,
чи з 1956 року, в Радян
Проводит за столом
ському Союзі регулярно
досуг в нругу своем,
проводяться
міжнародні
Чей ум живей, чей рух
способнее к паренью,
турніри. А з 1958 року ра
Тем шашни лучшее
дянські шашкісти включи
доставят развлеченье».
лися в боротьбу за світо
В нашому
розумінні ву першість.
шашкова гра — це не
Йдучи назустрічі
побавід’ємна частина загаль жанням наших читачів,
1
відкриваємо
на
сторінках
нонаціональної культури.
«Молодого комунара»
за
В наш час шашкова гра > очну шашнову школу. За
кожним роком завойовує рахування до школи —
все більшу популярність^ без вступних іспитів. До
статньо мати дошку з 64
Її притягальну силу дуже клітками, комплект шашок
влучно розкрив екс-чем і бажання навчитися цій
грі.
піон світу, французький мудрій
Передплативши
«Моло
гросмейстер П єр Гестем. дий комунар» на решту
У своїй книзі «Як я став 1990 рону, ви зможете вчи
в нашій заочній шаш
чемпіоном світу», він пи тися
ковій школі. Навчання бу
ше:
де захоплюючим і корис
«Профан обычно
гово
рит: я не играю в шашки —
у меня нет терпения. А
ведь для того, чтобы играть
в шашки, нужно не боль
ше терпения, чем для про
смотра спектакля или по
сещения
музея... Многие
игроки, разбирая
партии
мастеров, получают такое
же удовольствие, как при
разыгрывании
собствен
ных партий. Они видят в
этой игре снорее приятное
и захватывающее
зрели
ще, чем борьбу. Поэтому,
наблюдая за игрой
дру
гих, они часто
получают
эстетическое наслаждение,
ноторое не имеет ничего
общего с сознанием
сво
его
превосходства
над
противником.
Этим
они
напоминают любителя жи
вописи, который
отнюдь
не считает себя таким же
художником, как те мас
тера, произведениями ко
торых он восхищается».

ШАШКОВА ШКОЛА! УВАГА: КОНКУРС!
Втім, кожен навіть найвидатніший шашкіст свій
шлях до лаврів і визнан
ня розпочинав з азів —
правил гри. Свою манд
рівку у неповторний шаш
ковий світ розпочнемо з
цього і ми.

це
Шашкова нотація •
азбука шашок. Без неї
неможливо вивчити гру.
Разом з розділом «Шаш
Увага! Дошка для
гри кова школа» розпочинає
розташовується так,
щоб мо конкурс
розв’язання
ліва кутова клітинка біля шашкових комбінацій, кін
вас була обов’язково чорцівок та етюдів, який про
ного нольору!
Щоб навчитися читати водить редакція
«Моло
шашкову книгу або вести
шашковий запис, необхід дого комунара» спільно з
но вивчити шашкову
но обкомом комсомолу.

тацію, тобто систему
по
значення ПОЛІВ дошки, яні
утворюють вісім горизон
тальних та вісім вертикаль
них рядів.
Горизонтальні
ряди позначаються
циф
рами від 1 до 8, вертикаль
ні — буквами латинського
алфавіту «а», «в», «с», «<!»,
^«е», «|», «£», «|і». Вертикальні та горизонтальні ряди перехрещуються, і нож
не поле позначається бук
вою та цифрою тих рядів,
на перехресті яких
воно
знаходиться. Спочатку пи
шеться буква, а потім —
цифра. Наприклад: чорне
кутове поле в нижній пра
вій частині дошки знахо
ним. Ви зможете посилити диться на перехресті вер
свою гру, стати розрядни- тикального ряду «^» та го
«1»,
ном. Отже, перший урок... ризонтального ряду
тому воно зветься
Щоб
нраще
запам’ятати
нотацію,
декілька
разів
намалюйте діаграму,
На квадратній шахівни значте вертикальні та

1. БІЛІ І ЧОРНІ

ці, яку розділено на 64
клітинки, чергуючи білий
колір з чорним, вишику
валися одна проти одної
дві
армії — «білі» та
«чорні». Особовий склад
кожної армії — по два
надцять шашок, які роз
ташовані тільки на чор
них клітинах. Сили, як ба
чимо, рівні. Результат же
шашкової баталії зале
жить тільки від полко
водця — його підготовки,
знань, кмітливості, вина
хідливості, таланту.
ІГ£

ризонтальні
ряди, після
чого на ножному чорному
полі напишіть його
най
менування. (Дивись діагра
му № 1).

ДІАГРАМА Н9 1

Білі: 1)2, сі, сЗ, еЗ, 12 (5).
Чорні: еЗ, с5, с7, 14, g5
(5).
В усіх завданнях білі
починають, проводять яс
краву комбінацію і вигра
ють.
Листи
надсилайте на
адресу: 316050, м. Кірово
град, вул. Луначарського,
36, редакція газети «Мо
лодий комунар», розділ
«Шашкова школа». Строк
надсилання відповідей —
15 днів з дня публікації в
газеті.
ДІАГРАМА № 2
Умови: переможці кон
Білі: сЗ, с5, (12, (14, 114(5). курсу будуть нагородже
Чорні: а5, ©7, 14, f6, g5 ні грамотами обкому ком
сомолу та редакції, па
м’ятними
подарунками.
Якщо буде більше 10 пе
реможців, то
перевагр*
буде віддана тим, хто рс
ніше (за поштовим штем
пелем) надіслав відповіді.
Читачам, які вірно розв'я
жуть 12 завдань, за. їхнім
проханням редакція виси
лає довідки про виконан
ня нормативу
третього
спортивного розряду.
Бажаємо успіхів,
ДІАГРАМА № З
А. БЕРЕЗОВСЬКИЙ,
Білі: а5, Ь4, d2, g1, h2,
суддя
республікан
h4 (6).
ської категорії, канЧорні; c7, d4, d6, f4, 16,
дидат у майстри спор
f8 (6).
ту СРСР.

Перший тур

іг=-.в:

ПЛАНЕТА

СМЕРТЬ-ПОШТОЮ
Уайлі Денніс, президент відділення -національної Асо
ціації за прогрес кольорового населення в Джексонвіллі, штат Флорі да, одержав 19 грудня 1989 року пош
тову посилку, але відкрити її не встиг — кудись поспі
шав. Це врятувало йому життя. Вранці стало відомо
про загибель адвоката тієї ж Асоціації Роберта Робінсона, В його офісі вибухнула бомба, вкладена в посил
ку. Тоді Уайлі викликав поліцію. Та, оглянувши короб
ки, виявила бомбу, В день смерті Робінсона на одному
з федеральних суден Атланти була виявлена в пошто
вій посилці ще одна бомба.

щ0 цЄ — звичайний збіг чи ланцюжок пов’язаних між
собою подій? І якщо останнє, то в чому першопричина
цих подій? Відповідаючи на ці питання, слідчі федераль
ного бюро розслідувань прийшли до висновку, що ці два
випадки і вибух в Алабамі, що трапився на два дні рані
ше в будинку федерального судді Роберта Венса, — лан
ки одного ланцюжка злочинів. Венс також був убитим
бомбою, упакованою в поштову посилку.
Спочатку ФБР передбачало, що з Р. Венсом розправив
ся наркобізнес. бо серед справ, які розглядав цей суддя,
більшість були пов’язані з наркотиками. Однак розслідування навело на думку про те, що вся серія вбивств про
диктована расовими мотивами. І білого суддю Венса, І
чорного адвоката Робінсона пов’язує рух за громадян
ські права кольорового населення. В 11-му судовому ок
рузі, де працював Венс, розглядались звинувачення про
ти ку-клукс-клану. Суддя Венс виносив рішення про де
сегрегацію шкіл, був причетним до покарання 10 куклукс
кланівців, звинувачених у нападі на мирну демонстрацію.
І, нарешті, речові докази — коробки і вибухові пристрої—
були схожі, як виявило слідство, на всіх були наклеєні
марни на «патріотичні» теми.

Після вибухів почалося розслідування також історії
з листами, що були одержані кілька місяців тому теле
візійними станціями південних штатів. В них знаходились
погрози на адресу 11-го судового округу, заявлялось,
що «дії суду базуються на необ’єктивній і помилковій
впевненості в тому, що жертви не можуть ефективно

ДЕСЯТА СТОРІНКА

нанести удар у відповідь». Тоді ці послання були зали
шені без уваги.
Багато хто в США вважає, що саме перемоги руху за
громадянські права, жорстокіші судові переслідування
змусили расистів активізуватися. В 1975 році в ку-клуксклані перебувало 6500 членів, в 1989-му — лише 4 тися
чі. У той же час зростала кількість покарань за злочи
ни на расовому грунті. В 1980-му році їх було 9, в
1987-му — 15, в 1989-му — 42. Лави ку-клукс-клану по
ріділи, але в них лишились найбільш фанатичні і небез
печні расисти. Здавати позиції вони, як довели, не зби
раються.
Нинішні трагічні вибухи виклинали в Америці сум’ят
тя. Навіть в 60-ті роки, говорять тут, коли протистояння
між рухом за рівні права і расизмом досягло шпиля,
суддям не відправляли посилим, начинені смертю. Нині,
як виявилось, можливе й таке. Приклад колумбійської
мафії?
Убивство офіційної особи, пише «Вашінгтон пост», —
це завжди якесь «послання» суспільству. Такі вбивства
застосовуються не стільки для того,
щоб кого-небудь
знищити, скільки для того, щоб «нанести удар по право
суддю». Раніше вихватки расистів проти неугодних їм
суддів обмежувались лише словесними. образами. Тепер,
посилаючи бомби, їх хочуть залякати, щоб перешкодити
вирішенню конфліктів законним шляхом.

Лідери руху за громадянські права не раз в останній
час заявляли, що, не зважаючи на успіхи в боротьбі за
рівні права, расове насилля продовжує залишатися за
грозою для американського суспільства. Джозеф Лоурі,
президент організації «Конференція християнських лі
дерів Півдня», сказав: «Внутрішній терор являє собою
таку ж небезпеку для нашої національної безпеки, як І
тероризм міжнародний».
Едгар ЧЕПОРОВ,
власкор АПН.
Нью-Йорк,
,

•

Дорогі друзі! Сьогодні ми розпочинаемо шаховий бліц-конкурс,
присвячений Дню Радянської Армії.
На ваш розсуд пропонуємо чотири
задачі.
Свої рішення ви повинні присла
ти до редакції за 15 діб після пуб
лікації. Переможці конкурсу
бу
дуть нагороджені Дипломами «Мо
лодого комунара».
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1 вівторок.
I

Вечірня казна. 21.20 — «Обережно,
діти!».
Дону ментальниіАвклльм.
21.30 — 3 фондів ЦТ.
лас
тівки». Художній телсфіл^ж 1 се
рія. 22.35 — Кіномеридіан.

дельнинов. 19.15 — Хокей. Чемпіо
нат СРСР. «Динамо» (Москва) —
ЦСКА. У.перерві - 19.50 — Вечір
ня каэкйь21.15 — Концерт. 21.303 фонді^ТЦТ. «Небесні ластівки».
Художній телефільм. 2 серія. 22 35
— Баскетбол. Кубок Р. Корача. Чо
ловіки. ЦСКА — «Фонола». (Італія).

гдожній фільм. Прем’єра.
23.10^^1
^Летіло життя. В. Висоцьіечено-інгушетії.
кий у Чече

недітЗ ■
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6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Донументальні фільми. 9.10 — Мультфільми. 9.30 — Голоси народних
інструментів.
10.00 — Прем’єра
документального фільму про Афганістан. 10.20 — Це було... було...
10.45 — «Терези». Літературна полеміка навколо публікацій 1989 р.
11.25 — Дитяча година. З уроком
_
французької мови. 12.25 — Колаж.
12.30 — Час. Телевізійна
служба
новин. 15.30 — Концерт музичного
фольклору народів РРФСР і УРСР.
16.00 — Прем’єра документального
фільму «Як стати
екстремістом».
16.30 — Здрастуй, музико. 17.05 —
Прем’єра документального фільму
«Вартові спокою». 17.30 — «Буди
нок для Кузьки», «Казка для Наташі». Мультфільми. 18.00 — Вла
да — Радам. 18.30 — Час. Телеві
зійна служба новин. 19.00 — Мо
лодіжний вісник. 19.45 — Хвилини
поезії. 19.50 — «Право на минуле».
Художній телефільм. 1 серія. Пре
м’єра.
21.00 — Час. Телевізійна
служба новин. 21.30 — Акція «Жит
ло-2000». Передача 2. 21.40 — Пе
ребудова: проблеми і рішення. Об
говорюємо проект Основ
законо
давства Союзу РСР і союзних рес
публік про землю. 22.40 — Воло
димир Висоцький. Монолог. 23.45
— ТСН. Телевізійна служба новин.
0.05 — «Довга дорога в лабіринті».
Телефільм. 1 серія. 1.15 — Спор
тивна програма. 1.45 -- Зустріч з
Висоцьким.
/

я
Л
■
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15.30 — «Тигр задрав двох корів
на
Джайлоо».
Документальний
фільм. 15.55 — «Розповіді старого
моряка».
Мультфільм.
16.15
—
Об’єктив. 16.50 — Дитяча година.
З уроком французької мови. 17.50
— Ми і економіка. 18.25 — Колаж.
18.30 — Час. Телевізійна
служба
новин. 19.00 — Грає лауреат між
народного конкурсу А. Ковтун (ба
ян). 19.15 — Театр А. Чехова. «Три
сестри». -.Фільм-вистава. 21.00
—
Час. Телевізійна
служба
новин.
21.30 — Акція «Житло-2000». Пе
редача 1.
21.45 — Продовження
фільму-вистави «Три сестри». 23.25
— «Терези». Літературна полеміна
навколо публікацій 1989 р. 0.05 —
ТСН. Телевізійна
служба
новин.
0.35 — «Двадцяте грудня».
Теле
фільм. 4 серія. 1.45 — Доля і час.
Театр на Таганці. 2.35 — Що знає
про кохання кохання.
Ліричний
концерт.

▲ УТ
16.00 — Новини. 16.10 — Мульт
фільм. 16.20 — Народні таланти.
17.35 — «Населенню про цивіль
ну оборону». (Кіровоград). 18.05 —
«День за днем». (Кіровоград). 18.30
— «На київській хвилі».
Інфор
маційний випуск. 19.00 — Час рі
шень — час дій. 19.30 — Музич
ний фільм «Карпатські акварелі».
20.00 — Актуальна камера. 20.30 —
На добраніч, діти!
20.45 — Телеклуб «Діалог».
21.15 — Реклама.
21.25 — Все про кіно. 22.35 — Ве
чірній вісник.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Художній
фільм «Лілова
нуля».
10.35 —
Шкільний екран. 10 кл. Основи ін
форматики і обчислювальної тех
ніки. 11.05 — Співає
вокальний
квартет «Явір». 11.50 — Доброго
вам здоров’я. 12.20 — Все про кі
но. 13.30 — Фільм-концерт
«Го
лос». 16.00 — Новини. 16.10 — Для
дітей. «Веселна».
16.40 — Теле
фільм «Україна сьогодні». 17.00 —
Художня панорама. 17.45 — Інстру
ментальна музина. 18.00 — «Кіровоградщина спортивна».
(Кірово
град). 19.00 — Земле моя. Емологія — турбота спільна. 20.00 — Ак
туальна камера. 20.30 — На добра
ніч, діти! 20.45 — Реклама. 21.00 —
Пісні Ігоря Шамо. 21.30 — Кіноко
медія «Буває».
22.35 — Вечірній
вісник.

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (II програма)
17.00 — Прем’єра мультфільму
«Пінгвіненя Поло». Фільм 1. 17.30
— Музей на Делегатській.
Ман
дрівка в дитинство. 18.00 — Поезія.
18.30 — Час. Телевізійна служба
новин (з сурдоперекладом). 19.00
— Телестудії міст РРФСР. Програ
ма Хабаровської студії телебачен
ня. 20.00 — Вечірня казна. 20.15 —
«Сибір на екрані». 20.25 — Музич
ний телеабонемент. Історія як ле
генда. Передача 4. 21.30 — Верти
каль. Прем’єра
документального
фільму «Котлован». Частина 1
—
«Матерія думки».
Частина 2
—
«Матерія існування». 22.40 — На
прохання телеглядачів. «Ні хвили
ни спокою». Творчий вечір компо
зитора В. Добриніна.

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Хо
чу все знати!». 8.35, 9.35 — Етика
і психологія сімейного життя. 10
нл. 9.05 — Французька мова. 1 рік
навчання. 10.05 — Французька мо
ва. 2 рік навчання. 10.35, 11.35 —
історія. 7 кл. Ян Гус. 11.05 — «Ця
набридлива оса». Науково-популяр
ний фільм. 12.05 — Ритмічна гім
настика. 12.35 — Сеанс повторного
телефільму.
«Хліб — іменник...».
1 серія. 17.00 — Прем'єра мульт
фільму «Пінгвіненя Поло». Фільм 2.
17.20 — Прем'єра документального
фільму «Єгиптянин». 18.00 — Рит
мічна гімнастика. 18.30 — Час. Те
левізійна служба новин (з сурдоперенладом). 19.00 — Грає квартет
Держтелерадіо СРСР. 19.15 — Хо
кей. Чемпіонат СРСР. «Крила Рад»
— «Хімік». У перерві — 19.50 —

А ЦТ (І програма)
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А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Пус
тотливе кошеня». 8.40 — «Марія».
Документальний фільм.
9.20
«Право на минуле». Художній те
лефільм. 1 серія. 10.30 — Володи
мир Висоцький. Монолог. 11 зо —
Навколо світу. Альманах. 12.30 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
13.00 — VIII Міжнародний фести
валь телепрограм народної твор
чості «Веселка». 15.30 — Музична
скарбниця. 16.05 — Прем’єра до
кументального телефільму «Рекон
струкція». 16.55 —- Виступають ор
кестри народних інструментів Мо
скви. 17.25 — Дитяча година. 18.25
— Колаж. 18.30 — Час. Телевізійна
служба новин. 19.00 — Прогрес. Ін
формація. Реклама. 19.30 — Пре
м’єра мультфільму «Дракон і сон
це». 19.45 — «Право на минуле».
Художній телефільм. 2 серія. Пре
м’єра.
21.00 — Час. Телевізійна
служба новин. 21.30 — Акція «Жит
ло-2000». Передача 3. 21.40 — Зу
стріч у Концертній студії Останніно
з
доктором
педагогічних
наук
Г. Китайгородською. 23.00 — И--С.
Бах. Сюїта № 3. 23.35 — Прем’єра
мультфільму для
дорослих. «За
єць. яний любив давати поради».
23.45 — ТСН. Телевізійна служба
новин. 0.10 — «Довга дорога в ла
біринті». Телефільм. 2 серія. 1.1а —
Майстри мистецтв. 2.30 — Кіт
і
клоун. Фільм-концерт.

▲ УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Докумен
тальний фільм «Даша Севастополь
ська. Хто вона?». 9.30 —Відеомлин.
Музично-розважальна
програма.
10.35 ■— Шкільний екран. 11 ил.
Основи
інформатики
і обчислю
вальної техніни. 11.05 — Музич
ний фільм «Подолянчики». 11.40 —
Шнільний екран. 9 кл. Російська
література. 12.15 — Художній те
лефільм «Його батальйони». 1 серія.
13.20 — Село і люди. 13.50 — Те
лефільм «Прогноз на завтра або
чортове колесо». 16.00 — Новини.
16.10 — Співає
вокальний
ан
самбль
«Ліленя».
16.40 — Теле
фільм
«Кантофабула».
17.00
—
«Міфи і дійсність». 18.10 — «День
за днем». (Кіровоград). 18.30 —- «У
пам’яті народній».
(Кіровоград).
19.00 — «Усім миром». Громадськополітична програма. 19.30 —Фільмконцерт «Минуло 100 років». 20.00
— Актуальна камера. 20.30 — На
добраніч, діти! 20.45 — Музичні
зустрічі. 21.45 — Прем’єра теле
фільму «Третій нолір часу». Сту
дія «Укртелефільм». 22.55 — Ве
чірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Хочу
все знати!». 8.35, 9.35 — Природо
знавство. З кл.
9.05 — Німецька
мова. 1 рік навчання. 10.05 — Ні
мецька мова. 2 рік навчання. 10.35,
11.35 — Література. 7 кл. 11.05 —
«На лежбищах морських
звірів».
12.05 — Прем’єра фільму-концерту. 12.35 — Сеанс повторного те
лефільму. «Хліб — іменник...». 2 се
рія. 17.00 — Прем’єра мультфільму
«Пінгвіненя Лоло». Фільм 3. 17.30
— Прем’єра документального філь
му. 17.40 — Концерт джазової му
зики.
18.30 — Час.
Телевізійна
служба новин (з сурдоперекладом).
19.00 — Грають А. Федоров і В. Си-

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мульт
фільми. 9.00 — «Право на минуле».
Художній телефільм. 2 серія. 10.15
—
Прем’єра
Документального
фільму «Де шунати вихід?». 10.35
— Співає чоловічий хор. 11.25 —
Дитяча година. З уроком англійської
мови. 12.25 — Колаж. 12.30 — Час.
Телевізійна служба новин. 15.30 —
Фільм — дітям. «Лома». Вперше.
16.45 — Документальні телефільми
«Як програти на виборах»,
«Поромниці». 17.15 — у нас в студії
А. Мельнинов (фортепіано). 17.45 —
...До шістнадцяти і старші. 18.30 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
19.00 — «Розмова по суті», «Влада
на ножний день». Про досвід ро
боти місцевих Рад і підготовку до
виборів
у Тамбовській
області.
19.45 — Хвилини поезії. 19.50 —
Дорога довжиною у 150 років. Про
династію Садоеських. 21.00 — Час.
Телевізійна служба новин. 21.30 —
Акція «Житло-2000». Передача 4.
22.30 — Музика в ефірі. У перерві
— 23.30 — ТСН. Телевізійна служба новин. 0.55 — «Довга дорога в
лабіринті». Телефільм. З серія. 1.59
— Етюди Дворцової площі. Пере
дачі 1 і 2. 2.59 — Святкові зустрічі.
Естрадна програма.

± УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Для дітей.
«Канал «Д». 10.50 — Музичні зу
стрічі.
11.50 — Художній
теле
фільм «його батальйони». 2 серія.
16.00 — Новини. 16.10 — Республі
канська фізико-глатематична шко
ла. 16.40 — Для дітей. «Веселка».
17.05 — Музичний фільм «Георге
Мустя». 17.45 — Шляхом оновлен
ня. 18.15 — Естрадний
концерт.
18.45 — До
70-річчя
Київського
академічного українського драма
тичного театру імені Івана Фран
ка. «Театр і час». 20.00 — Актуаль
на камера. 20.30 — На добраніч,
діти! 20.45 — Візит до лікаря. Вчи
мося володіти
собою.
21.00
—
Вперше на екрані УТ.
Музичний
фільм «Свята». 21.40 — Молодіж
на студія
«Гарт».
В перерві —
22.40 — Новини.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Хочу
все знати!». 8.35, 9.35 — Літерату
ра. 8 нл. М. Некрасов. «Роздуми бі
ля переднього під’їзду». 9.05 — Іс
панська мова. 1 рік навчання. 10.05
— Іспанська мова. 2 рік навчання.
10.35,
11.35 — Природознавство.
2 кл. Зима у лісі. 10.55 — «Мисте
цтво бути щасливою». Науково-по
пулярний фільм. 11.05 — Інтегра
ція:
ініціатива,
підприємливість,
прибуток. 11.55 — Ритмічна
гімнастина. 12.35 — Сеанс повторного
телефільму.
«Хліб — іменник...».
3 серія. 17.00 — «Козел на городі».
Мультфільм. 17.10 — До національ
ного свята Індії — Дня республіки.
17.35 — Держтелерадіо
Башкир
ської АРСР. 18.30 — Час. Телеві
зійна служба новин (з сурдопере
кладом). 19.00 — Арена. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Ритмічна
гімнастика. 20.45 — Ще раз про
кохання. Концерт. 21.30 — Ілюзіон.
«Той, хто втратив пам’ять із Ко-

28 СІЧНЯ

27 СІЧНЯ

23 СІЧНЯ

6 ЗО — 120 хвилин. 8.35 —Мульт
фільми. 9.05 — Дорога довжиною
у 150 років. 10.15 — Пори року. Сі
чень. 11.15 — ...До шістнадцяти і
старші. 12.00 — Прем’єра докумен
тального фільму
«Автопортрет з
чужими очима». 12.30 — Час. Те
левізійна служба новин. 13.00
—
Концерт. 15.15 — До національно
го свята Австралійського Союзу —
Дня Австралії. З дмем народжен
ня, Австраліє! 16.15 — Дітям про
звірят. 16.45 — «Біле оленя». 17-10
— До національного свята
Індії.
«Лотос на долоні». 18.10 — Поезія
Л. Лавлинського. 18.25 — Колаж.
18.30 — Час. Телевізійна служба
новин. 19.00 — рух без небезпе
ки. 19.30 — «Грім
не
вдарить».
Мультфільм для дорослих. 19.35 —
«Руфь». Художній телефільм. Пре
м’єра.
21.00 — Час.
Телевізійна
служба новин. 21.30 — «Доля одно
го винаходу». Теленарис. 21.45 —
Це було, було... 22.05 — Погляд.
— іСгі. Телевізійна служба
носим. 0.10 - Прем’єра
фільмуконцерту «Валерій Леонтьев у ІнЗНАТОКй^
«Слідство
ведуть
е’г*Удар у відповідь». 1 і
55 ** По сторінках пере
дачі «Пишемо мемуари».

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — У колі
ДРУзів. Концерт.
10.25 - Мульт
фільм. «Три
панька».
10.35
—
Шнільний
екран. 5 кл.
Музика.
11.0^ — Програма
науково-попуфільмів
«Іскандернул ь»,
«Ян-Гантау».
11.40 — Шкільний
екран. 9 нл. Історія. 12.15 — Ху
дожній фільм «Занляття
долини
змій». 16.00 — Новини. 16.10
—
«На пісенному просторі». Концерт.
16.40 — Телефільм «Школа Васи
ля Скакуна». 17.00 — Співають ді
ти. 17.25 — «Заради істини». 17.55
— Концерт популярної симфоніч
ної музини. 18.30 — «Садова, 88».
(Кіровоград). 19.00—Екран молодих
(Кіровоград).
20.00 — Актуальна
камера. 20.30 — На добраніч, діти!
20.45 — «Думки вголос». Джазова
композиція. (Кіровоград). 21.05 —
Концерт. 23.00 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Хочу
все знати!». 8.35, 9.35 — Музина.
7 кл. М. Глінна. «Вальс-фантазія».
9.00 — Англійська мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Англійська мова.
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Світ,
що нас оточує. 1 кл. Москва
—
столиця СРСР. 10.55 — «Час муж
ності». 11.05 — Домашня академія.
11.55 — Ілюзіон. «Той, що втратив
пам’ять
із
Коленьо».
Художній
фільм. 13.35 — Документальні філь
ми. 14.15 — Сеанс повторного те
лефільму. «Хліб — іменник...». 4 се
рія. 17.00 — Мультфільми. 17.30 —
Телестудії міст РРФСР. Програма
Ленінградської студії телебачення.
18.30 — Час. Телевізійна служба
новин (з сурдоперекладом). 19.00 —
Квадратура кола. Частина 1. 20.00
— Вечірня назка. 20.15 — Квадра
тура кола. Частина 2. 21.00 — Кон
церт ансамблю російських народ
них інструментів «Орнамент». 21.30
— Спорт для всіх. 21.45 — Прем’є
ра художнього телефільму «Зима
в раю».

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — До
машня академія. 9.05 — Російські
народні лісні виконує Володимир
Єфімов. 9.20 — Наш сад. 9.50
'
Людина, Земля, Всесвіт. 10,50
—
Концерт чоловічого хору
фірми
«Байєр»
м. Леверкузена
(ФРН).
11.20 — У світі тварин. 12.20
—
До 45-річчя Перемоги.
Чотирисе
рійний художній телефільм
«Ви
кликаємо вогонь на себе». 1 і 2 се
рії 15.05 — Меркурій. Комерційний
вісник. 15.35 — Спектр. Міжнарод
на програма. 16.05 — Мультфіль
ми. 16.20 — Діалоги про партію.
17.20 — VIII Міжнародний фести
валь телепрограм народно? твор
чості «Веселка». (Індія). 17.45
—
Міжнародна панорама.
18.30
—
Фільми
і ролі
Леоніда
Бимова.
«Сварка в Лукашах». 21.00 — Нас.
Телевізійна служба новин. 21.30 —
Супутник телеглядача.
21.55
—
Повтор на ваше прохання.
Грай,
гармонь. 23.10 — До і після опів
ночі.
1.10 — «Слідство
ведуть
ЗНАТОКИ».
«Удар
у відповідь».
З серія. 2.36 — «Дон Жуан». Фільмвистава. 4.02 — Це було... було...

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — «На хвилі друж
би».
«Ленінградський
камерний
оркестр». (Кіровоград на Республі
канське
телебачення).
10.25
—
С. Воробнсвич. «Пан
мандатор».
Вистава. 12.00 — Вперше на екра
ні УТ. Музичний фільм «Тема до
роздумів».
13.10 — Доброго вам
злоров’я. 13.40 — Новини. 13.50 —
Кіноконцерт. 15.00 — Чия програ
ма нраща? Теледискусія кандида
тів у народні депутати Української
РСР. 16.30 — Українські мелодії.
16.45 — «Скарби музеїв України».
17 00 — Чемпіонат СРСР з хонею.
«Сокіл» — «Спартан». 19.15 — На
ші гості. Наполним артист Грузин
ської РСР В. Кікабідзе 90.00
—
Актуальна
камера.
20.30 — На
добраніч, діти! 20.45 — Телетурнір
«Сонячні кларнети». 21.55 — Впер
ше на екрані УТ. Художній теле
фільм
«Кримінальний
талант».
1 серія. 23.00 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Кон
церт музичного фольклору Турк
менії. 8.45 — Документальні філь
ми «Щоб горно не згасло», «Хто
намалює коня». 9.30 — «Постріл у
спину». Художній фільм (з субтит
рами). 11.00 — Прогрес. Інформа
ція. Реклама. 11.30 — Педагогіна
для всіх. 12.30 — Криза культури —
де ж еихід? 14.00 — Російська мо
ва. 14.30 — Відеоканал. Радянська
Росія. 17.00 — Юрмала-90. V Все
союзний телевізійний конкурс мо
лодих виконавців радянської ест
радної пісні. Регіональний
етап.
18.10 —^Горіховий прутик». Мульт
фільм. 18.30 — Час.
Телевізійна
служба новин (з сурдоперенладом).
19.00 — В. Кикта. Фрески
Софії
Київської. 19.40 — Поезія. В. Ма
монтов.
20.00 — Вечірня^ назка.
20.15 — Кінопубліцистина союзних
республік.
Документальні
теле
фільми. 20.55 — Органний
вечір
у Полоцьну. 21.20 — «Театр папи
Карло». Мультфільм для дорослих.
21.30 — А.
Гаврилін.
«Анюта».
Фільм-балет. 22.40 — Музика і мо
да. 23.20 — Кіноконцерт з посміш
кою. 0.15 — «Королева
бензоко
лонки». Художній фільм.

А ЦТ (І програма)
8.00 — СлорТ для всіх. 8.15
—
Ритмічна гімнастика. 8.45 — Тираж
«Спортлото». 9.00 — 3 ранну ра
ненько. Передача для дітей. 10.00
— На службі Вітчизні. 11.ОД—Ран
кова розважальна програма. 11.30
— Клуб мандрівників. 12.30 — Му
зичний кіоск. 13.00 — До 45-річчя
Перемоги. Чотирисерійний худож
ній телефільм «Викликаю вогонь
на себе». З і 4 серії. 15.25 — Здо
ров’я. 16.10 — Панорама «Сільської
години» 17.25 — Дитяча інформаЦіино-публіцистична програма «Марафон-15». 19.00 — Недільний кіно
зал. «Летіли два верблюди». Мульт
фільм. «Коли я повернусь». Доку
ментальний телефільм.
19.45
—
«Вільне падіння». Художній Фільм.
Вперше. 21.00 — 7 днів. 22.00 —
Думки про вічне. Недільна мораль
на проповідь. 22.15 — Всі симфонії
Чаиковсьного. Симфонія Я? 2. 23.05
— Водне поло. Міжнародний тур
нір. ЦСКА (ВМФ) — «Шпандау-04»
(Західний Берлін). 23.35 — Ф. Достоєвсьний. «Дядечків сон». Телевистава. 2.39 — Маленький
кон
церт.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — «У неділю вран
ці». Інформаційно-музична програ
ма. 10.50 — Художній фільм для
дітей. «Пастух Янка». 1 та 2 серії.
13.00 — Новини. 13.20 — Для ді
тей. «Канал «Д». 14.50 — Музич
ний телефільм. «Не отвержи
ме
ня». 15.00 — Село і люди. 15.30 —
«Ви нам писали». Музична програ
ма за листами глядачів. 16.00 —
Слава солдатська. 17.00 — «Вкраї
ні мультляндії». 18.10 — Скарбни
ця
пам’яті.
Приватні
колекції.
18.45 — Телеспортарена. 19.15 —
Програма «Братерство». Зустріч з
Надією. 20.00 — Актуальна намера. 20.40 — На добраніч,
діти!
20.55 — Концерт ансамблю
«Но
вий день». 21.40 — Вперше на енрані УТ. Художній фільм «Кримі
нальний талант». 2 серія. 23.05 —
Вечірній
вісник.
23.35 — Відеонур’єр.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, ставай! 8Л5
— Грає оркестр
симфонічної і
естрадної музики ЦТ і ВР. 8.45 —
Телестудії міст РРФСР. Світе мій
безмірний. Тюмень. 9.20 — «Вален
тин і Валентина». Художній фільм
(з
субтитрами).
10.50 — «Земля
тривоги
нашої».
Документальні
фільми. 11.30 — Клуб мандрівників
(з сурдоперенладом). 12.30 — На
екрані
—
служба 01. 12.55 —
Ф. Пуленк. «Обад». Концерт
для
фортепіано і 18 інструментів. 13.20
— Держтелерадіо Української РСР.
Районні будні періоду перебудови.
13.50 — Концерт симфонічного ор
кестру
Держтелерадіо
Вірменії.
14.30 — Відеоканал. Радянська Ро
сія. 17.00 — Планета. Міжнародна
програма. 18.40 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Кишеня
Росії». Про історію нижньогород
ського ярмарку. 22.00 — Фільми
студій союзних республік. «Ці не
безпечні двері на балкон». Худож
ній фільм. 23.25 — Фільми режисе
ра В. Виноградова. «Мої сучасни
ки».
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Скоринка за хрест
Театр
кризовому
стані. Вина в тому не
тільки митців — драма
тургія життя
відвертає
від драматургії
сцени.
Нічого в цьому хорошо
го нема. В такі періоди
ймовірно чекати від ви
довищних закладів сим
патії до «легких» жанрів,
аби глядач хоч тут зна
йшов короткий
душев-

0
0
0
в

Я

ний спочинок, А Кірово
градський
театр Імені
М.
на

Л. Кропивницького
запізніле
відкриття

сезону виставив прем’є
рою трагедію «97» Ми

коли Куліша. Українське
село, 20-ті роки. Комнезами, голод, куркулі. У
школі по історії проходили, зараз у журналах

протилежне читаємо. Що
нового в старій п’єсі?
А зал театру (очам не
повірила)
повінісінький.
Навіть ложі
та балкон.
Захотіла публіка переві
рити, на що здатний но
вий художній керівник
театру (він же й поста
новник спектаклю) М. І.
Барський? Глянемо й ми.
Першим
персонажем,

в

Олександр КОСЕНКО
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Я відаю палку імлу цілунків.
Я знаю гомін збуджених сердець;
Знервованість напружених стосунків1
Пекельний біль,
Коли всьому кінець.
Де стіни в’ють галузки винограду.
Згадалося,
Моя любов жила.
Давно вже там володарює зрада,
І смуток розправляє два крила.
Ні,
Я не жду від долі подарунків.
Я звик частіше кликати на герць,
Я відаю
Палку імлу цілунків.
Я знаю
Гомін збуджених сердець,
* * -В
Коли впаде з очей полуда,
Поглине враз тебе юрба.
Хай скаче посмішка безглузда
На зацілованих губах!
Ти там,
В юрбі,
Тепер для мене
Навік похована
Живцем.
Під узагальнений знаменник
Твою ходу,
Твоє лице!
Та чи навмисно вже?
Не знаю.
Я твій пригадую портрет,
Коли всміхається Даная
Крізь позолочений багет.
Що роки йдуть
Звичайне діло.

Не напасть,
І не біде.
Я палл’ятаю,
Вечоріло.
Дзвінкий танок вела еодв.
Прудкі струмки вбирали зливу,
І
В береги —
До яворів!
Яким я був тоді щасливим
Під кожним дотиком твоїм.
Не знав я ніжності такої.
Я цілий всесвіт серцем грів.
Вривався в засклені покої,
Палахкотів
Далекий грім.
Пташиний гурт стає на крила.
Дзвенить часу стрімкий потік.
Я пам’ятаю, вечоріло,
І чи забуду вже
Повік?

ДУМКИ. ВІДГУКИ,

що владно запанував на
сцені, стали денорації —
величезні панно з хреста
ми і картинами переки
нутого світу. Дискотечна
підсвітна ніби зминає той
час із нинішнім. Та й дра
матургічна матерія виста
ви не здається тодіш
ньою — це наче ниніш
ній аналіз давніх подій,
хоч написано ген коли.
Раніше, певно, п’єса і
критиками тлумачилася,
і глядачами сприймалася
однозначно. Бідняки, кот
рі голосують за вилучен
ня церковних цінностей,
'аби за них купити голод
ним хліба, — «хороші».
Заможні селяни, котрі не
віддають хрест і чашу —
«погані». Бо самі ховають
хліб і односельців хочуть
заморити.
Тепер коло думок роз
ширюється. Хто довів се
ло до голоду? Хто поста
вив до влади невігласів і
п’яниць? Хто громив хра
ми? І головне, навіщо?
Адже хліб прибуває в се
ло вже тоді, коли полови
на жителів перебралася
на цвинтар...
Драматургом у центр
трагедії вміщений Мусій
Копистка — людина неосвічена, обмежена, підкаблучник у жінки, але в
критичний момент здат
на ма рішучі дії і жер
товну мужність. О. Майстренку особливо вдала
ся мова його героя. Ні
якої
літературності,
а

живі недолугі слівця за
битого дядька з усіляки
ми «льо» і «сьо». І зов
сім інший він у сцені
розстрілу. Це несхитний
борець, якийяе втече і не
впаде на коліна.
Інший центр притяган
ня спектаклю — Ларивон

РЕЦЕНЗІЇ

другому ряду. Виняток
Орина (засл. арт. УРСР
С. Мартинова). Роль і за
В
змістом страшна, і мож
ливості зовнішнього ви
яву жаху її стану багаті,
але мені здалося,
що
Орині не вистачало відф з
а
чаю, що вона все ж не
в
дійшла до краю.
Може, тому, що немає
краю нашому намаган
0
ню збагнути
суспільне
божевілля,
описане
в
п’єсі М. Куліша?
Коли
люди, котрі жили на ро
дючих чорноземах і з діа
да-прадіда були майстер
з
ними землеробами, му
сили (за
робітничо-се
і
лянської,
не
панської
влади) їсти з
голоду
•ЗГ
власних дітей і вбивати
один одного? Немає то
го краю, за яким було б
можливо остаточно зро
зуміти, що «свої на сво
їх» кидалися тому-то і
тому-то — і тим самим
мимоволі
виправда-^.
Хоча наше недалеке м?
0
нуле
було
подібними
виправданнями заклеєне
так щільно, що відриває
ться ця липучка нешвид
ко, не скрізь і пекельнсболїсно.
Основний же пафос ви
38
стави для мене вмістився
0
у фразі Панька (В. АЛ
ДОШИН), яку він промов
ЕЭ
ляє по складах під лозун
а
гами про ентузіазм і щас
тя майбутніх поколінь:
«Революція стала неінте
ресна».
Дивися, слухай і думай,

(засл. арт. УРСР А. КосяЧЄНКО). Глухонімий, кот
рий протягом
вистави
махає дрючком,
дико
кричить і зловісно бли
має скаженими очима.
Але три моменти — ко
ли віддав хліб нещасній
жебрачці, коли повернув
чашу й хрест і підвівся
після
розстрілу — за
свідчують, що сила, спле
тіння духу і волі, добра
і зла в цій безправній і
затурканій
людині
не
менш складні, ніж у його
односельців,
котрі по
черзі беруться вершити
чужі долі. Не маючи до
того ні морального пра
ва, ні необхідних здіб
ностей. Але за одними—
революційна правота, в
інших—обріз за поясом...
Особливе місце в спек
таклі належить Гирі. Си
туативно,
у канві дії
п’єси, він, звичайно, не
гідник і глитай. Крадько
ма об’їдається і обіцяє
відро французьких духів
дочці, коли люди пухнуть
з голоду. Купує умираю
чого Стоножку (виразно
зіграного засл. арт. УРСР
І. КРАЕЦОБИМ) за скибну хліба. Але протестую
чи проти вигрібання з се
ла хліба, проти насиль
ницького розкуркулювання і реквізиції священ
них реліквій, він
вияв
ляється правим історич
но... Виконавець цієї ро
лі В. БАБИЧ, на мій по
гляд, — актор такого пла
ну, як Євген Леонов.
Майже в усіх ролях одна
ковий і майже в усіх (і
тут теж) — привабливий
яснравою характерністю.
Жіночі ролі й драма
тургічно, і особливо сце
нічно впевнено стоять )

»
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ція бачиться сьогодні...
І. КУЗНЕЦОВА,

Прочитала замітку у вашій га ти 20 хвилин. Цією рідиною маза
зеті «Хочу бути красивою». Маю ти обличчя вдень, можна на ніч.
пораду для Оксани М. із власного Ця суміш добре витягає приші,
досвіду. Візьміть 50 грамів соняш робить обличчя чистішим.
никової олії, додайте натертий на
дрібній терточці корінь хрону. По
О. МЕЛЬНИК,
судину з олією і хроном постави
пенсіонерка,
ти в каструльку з водою. Кип’ятим. Мала Виска.
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СЦЕНА
ЕКРАН
АРЕНА
Д У 1989 році журнал
»Новый мир» опублікував
роман російського пись

менника, емігранта тре
тьої хвилі
Олександра
Солженіцина «Архіпелаг
ГУЛАГ». 23 СІЧНЯ клуб
«Собеседник», що
діє
при обласній
науковій
бібліотеці імені
Крупської, спільно з облас
ним .товариством люби

а

■

телів книги запрошує вас
взяти участь в обгово
ренні цього твору. ПО
ЧАТОК О 18 ГОД. ЗО ХВ.
МИСТЕЦТВ
У ВІДДІЛІ
ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ
ІМЕНІ КРУПСЬКОЇ.

Д 24 і 25 січня ЗАЛ
ОБЛАСНОЇ ФІЛАРМОНІЇ

а

запрошує любителів су
часної естрадної музики.
О 19 год. 30 хв. тут ви
ступатиме
ростовська
ШОУ-ГРУПА «АМАЗОН
КИ».

Але повернемось до студентів. За фотогра ловік. — Все абсолютно вірно, окрім однієї де
фіями зниклих, привезеними їх родичами та талі. А саме: Ви сназали, що у мене травмована
друзями, продіагностував. Діагноз, на жаль, не кисть руки. Цо не так, але така травма була у
давав ніяких шансів знайти хоч когось живим. мого брата-близнюка.
Отже, подумалось мені, коли вони пішли, там,
Як завжди для перевірки розповів про прижит
тєві хвороби тих, чиї фотокартки були
меуі в «інформаційному полі», також можуть бути
помилки,
неточності. И те, що приймалось мною
показані.
І у випадну з «уральцями», і з «хібінцями» від «Івана», виявилося у «Петра».
Випадон цей одиничний, тому можна допус
висновок один: накрила снігова лавина, розта
не — будуть знайдені. Виявилось, що уральська тити й випадковий збіг. Але, можливо, це й
група у завірюху, що розпочиналася, постави складніше, ніж здається на перший погляд:
ла намет між двома прямовисними скелями і їх то ж були брати-близнюки.
1982 року з проханням допомогти у розшуку
там швидко замело, а «хібінців» накрила сніго
людей, що пропали, до мене зверталися ледь
ва лавина, яна сповзла із сопки.
не
щотижня. Позначились, очевидно, розповіді
Говорячи про можливості біодіагностини в
галузі криміналістики та розшуку людей, що тих, кому вдалося зробити в подібних випаднах
послугу,
та й кілька публікацій в наших газе
пропали в результаті нещасних випадків, мені
хотілося зробити невеличкий відступ і розпо тах та журналах відіграли, гадаю, свою роль.
похмурі лаври понійного Жерара Круазе мені
вісти про такий факт. Якось московські зна Та
йомі попросили продіагностувати молоду по ні до чого й діагностику «живий чи мертвий»
я
намагаюсь
робити якомога рідше, бо вважаю,
дружню пару киян. Я найдокладніше відмітив
що це справа слідчих органів та патологоана
усе, що мені здалося, згадавши, зонрема, що у томів.
чоловіка, очевидно, була травма кисті
руни
Наведені мною факти не є «випадковими вці(здається, правої). Це молоде подружжя, при
і підштовхують до нових роздумів
їхавши до Москви, відвідало мене з візитом лірваннямн»
на
тему про ЩОСЬ і про пов’язані з ним за
вічлизості.
— Ми одержали результати Вашої діагности гадкові явища. Докладніший перелік сумних
ки за результатами фотознімків, — сказав чо- випадків, з якими мені довелося мати справу,
недоцільний.
РОЗДУМИ ПРО «БАНК ПАМ’ЯТІ»
(Продовження. Початок у № 51 за 23 грудня
А що, власне, може приховуватися за поро
гом життя? Таке питання можуть задавати ба1989 року та у № 2 за 13 січня 1990 року}.

гато читачів, які впевнені в тому, що смерть
перетворює все о порох. Це питання не дає
спокою й мені. Розпочинаючи цю роботу, я від
значав, що зараз для мене найголовніше —
скласти картину того, що залишається після
загибелі живого організму. І справді, вже з’0і
бралося чимало фактів, які свідчать про те, що
після смерті живого організму залишається
якийсь комплекс інформації про цей організм,
про його колишні форми, про перенесені ним
зміни, про порушення цілісності його частин.
Це так, В іншому разі л не міг би здійснювати
досить точне~ діагностування померлих,
які
пішли «на той світ» недавно, або ж кілька сто
піть тому.
Проблема, про яку йдеться, фантастично
складна, можливості для її вирішення досить
обмежені. Та все ж варто спробувати знайти
підходи до її вирішення, виходячи з особистих
спостережень та достовірних фактів, одержаних
від інших.
Не приховуючи своїх спроб янось обіпертися
на загальновідомі досягнення науки, я ра
зом з тим вимушений визнати, за своїми
бистими спостереженнями існування
іниЗЕ/О
світу — світу вселенської інформації, в якому,
поєднуючись, існують минуле, нинішнє та май
бутнє, світу, До якого йде все нинішнє з тим,
щоб продовжити там своє існування згідно з
програмою, закладеною своєрідним «комп’ютеНа жаль, це надзвичайно складно, і я хотів би
ще раз підкреслити, ЩО йдеться лише про МОЇ
окремі, фрагментарні роздуми без будь-яких
серйозних претензій на глобальні, теоретично
обгрунтовані висновки, я тільни намагаюсь
реалізувати одне із найзаповітніших бажань:
намалювати для самого себе картину ТОГО,
небаченого, але реального світу яка сподобала
ся б здоровому глузду, тобто, будучи принципоне встУп^а б в жорстокий конфлікт
І непримириме протиріччя з усіма законами
існуючої парадигми. Вже є кілька начерків, але
^охоплююча картина ще це позначилась.
Що ж, це можна зрозуміти, і якщо авторові гі
гантської панорами Ф. Рубо вдалося розмістити
СУ т„РТТому полі поі великі армії того ча^іти°ЛТ.В»рити гРанД'0зний образ '«сугліжчого»
с
у длл Есезагального огляду непросто.
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(Далі буде).

□
«Молодой коммунар»
орган Кировоградского
областного комитета
ПКСМ Украины.
На украинском языке
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