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МЖК —за індивідуальним будівництвом
Постановою виконкому Кіровоградської
обласної Ради народних депутатів і бюро
Кіровоградського обкому ЛКСМ України
від 9 січня 1990 року «Про дальший розви
ток будівництва МЖК в області» рекомен
довано райкомам, міськкомам комсомолу,
районним і міським виконкомам роз
глянути питання організації створення
МЖК на базі індивідуального будівництва.
Обком комсомолу, Кіровоградський міськ
ком комсомолу протягом лютого-березня

АНОНС

@

цього року вирішують організаційні питан
ня і вивчають можливість створення тако
го МЖК. Для цього:
МЖК виділяється ділянка під забудів
лю; будівництво комунікацій і об’єктів
соцкультпобуту, проводиться за рахунок
виконкому. Загін МЖК наділяється гро
шовою позикою для будівництва, забезпе
чується технікою і механізмами.
Бажаючих брати участь у створенні і бу
дівництві МЖК за індивідуальним будів

АНОНС

фАНОНС

Як ми і повідомляли в минулому номері «МК», 15 лютого в місті було проведено День нам’яті, присвячений

ництвом в місті Кіровограді просимо за
повнити цю анкету і надіслати її у відділ
соціально-економічних
проблем
молоді
обкому комсомолу або Кіровоградський
міськком комсомолу, чи в редакцію газети
«Молодий комунар». Довідки можна отри
мати там же або за телефонами 4-73-70,
4-74-77.
Наша адреса: 316050, м: Кіровоград,
вул. Карла Маркса, 41, обком комсомолу.

Ф АНОНС

річниці виведення обмеженого контингенту радянських
військ з Афганістану. Після громадської панахиди від-
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
СІМЕЙНИЙ СКЛАД
_________
ДОМАШНЯ АДРЕСА (ТЕЛ.)
, у__

бувся концерт «афганців» та закладка пам’ятника
воїнам-інтернаціоналістам усіх поколінь Кіровоградщини у сквері Ленінського комсомолу.
Докладний фоторепортаж наших кореспондентів про
цей День чигайте в наступному номері.

Люди доброго
серця

У кіровоградському універсальному торговельному
об’єднанні «Кіровоград» склалася традиція проводити
різні конкурси, огляди, разом відзначати свята (а пра
цює тут понад 1000 чоловік). Ось і цього разу в актово
му залі зібралися працівники торгівлі, щоб вшанувати
донорів. Це — люди доброго серця, які безкорисливо
здають свою кров, яка допомагає рятувати життя десят
кам, сотням хворих. Тільки минулого року донори УТО
Є. Маргачова, В. Бешенцева, Л. Холодна, О. Гора, О. Ко
пійка (він — початкуючий донор, на фото йому вруча
ють нагороду) та інші працівники понад тридцять разів
здавали свою кров. Вони добровільно відкликаються на

г/гл-Х

прохання пологового будинку чи інших лікарень міста,
коли треба терміново допомогти пацієнтові, наприклад,
зробити пряме переливання крові. Це нещодавно зроби
ли Тетяна Арістова (на фото зліва) та Людмила Абра
мова. їм та іншим активістам товариства Червоного
Хреста вручено Почесні дипломи та цінні подарунки.
Потім для працівників УТО дав концерт зразковий
хореографічний ансамбль «Пролісок» під керівництвом
заслуженого працівника культури УРСР Анатолія Ко
роткова.
В. ГРИБ;
Фото автора.

ХРОНІКА
ПОДІЙ
КОР.: Чому ти, Галино,
бажаєш стати депутатом?
горВлада приваблює,
дість!..
Г. Ш.: Ні те, ні інше.
Приваблює бажання щось
змінити, бути голосом на
шого народу, своїх
ви
борців у республіці; до
биватися виконання їхніх
доручень.
Вважаю,
не
можна сьогодні
«грати»
сенсаційними
дешевими
зваблювати
обіцянками,
цим на свій бік людей.

програмою. Акцентую ува
гу на головних проблемах.

Моя позиція в політиці
така: я за грамотний під
бір демократичним шля
хом кадрів; рівність прав
людини;
чіткий
розділ
функцій законодавчої, ви
конавчої і судової влади;
створення Комітету Вер
ховної Ради республіки у
справах молоді, а при ви
конкомах — аналогічних
відділів, Я проти бюро
кратизму і номенклатури,

Української РСР по НовоарКандидат у народні депутати
виборчому округу №> 233 Галина ШАЛАПКО.
хангельському
Народилася в 1956 році
в селі Бузниковатому ВІльшанського району. Після
закінчення в 1973 році
Йосипівської
середньої
школи почала трудову ді
яльність
літпрацівником
Вільшанської районної га
зети «Ленінська
зоря».
Незабаром стала завіду
ючою відділом листів, а з
197.9 по 1984 рік — заві
дуюча відділом партійно
го життя цієї ж газети. З
1984 по 1989 рр. Галина
обиралася першим секре
тарем Вільшанського рай
кому комсомолу. Нині —
завідуюча відділом газети
«Ленінська зоря».

Член КПРС з 1980 року,
з того ж часу — член
Спілки журналістів СРСР.
Освіта — вища, в 1980 ро
ці заочно закінчила філо
логічний факультет Оде
ського держуніверситету.
Заміжню має двох дітей.

Пропрацювавши
п ять
років у комсомолі, пра
на
цюючи перед цим
журналістській роботі, мо
жу із певністю сказати:
життя знаю не з книг, з
ним зустрічалася, в
на
ших бідах і радостях жи
ла і живу. Думаю, добре
знаю молодь і зі мною всі
погодяться, також і стар
ше покоління, що моло
дим сьогодні
найважче,
що вони потребують мо
рального, матеріального,
соціального і т. д. захис
за
ту. Зрештою, цього
хисту потребуємо всі ми.
Іншими словами — нашій
республіці потрібні
чіткі
гарантовані закони, які б
були однакові для всіх.

КОР.: Зустрічаючись із
виборцями, про що ти,
Галино, з ними говориш?
Що розповідаєш їм?
Г. Ш.: Спочатку знайом
лю

аудиторію

зі своєю

оцінки людей за посадою,
безграмотності і неком
петентності.

В' економіці — за повну
місцевих
самостійність
Рад в управлінні економікою та вирішенні соціаль
них проблем;
перегляд
закупівельних цін на сіль
ськогосподарські продук
ти; нові форми господа
рювання на селі,
які б
сприяли ефективному ви
користанню землі і до
зволяли селянам розпо
ряджатися самими резуль
татами своєї праці;
на
ближення
переробної
промисловості до поля. Я
проти — економічно незер
обгрунтованих цін;
плати, на яку майже неможливо прожити...

У соціальному напрямі
— я за забезпечення на
лежних умов проживання
інвалідів і людей похило
го віку; надання доломо

молодим і багатодіт
ним сім’ям, соціальну за
хищеність воінів-інтернаціоналістів; за те, щоб ло
зунг «Все найкраще
дітям!» став
реальністю;
виділення жіночих Проб
лем в окремий соціальнозаконодавекономічний
Я
проти
чий комплекс,
дорогих
спорудження
об’єктів-довгобудів, і відомчих споруд.

У напрямі освіти і куль
тури — За захист прав
учителя
на
творчість;
звільнення його від
не
потрібної
регламентації,
невластивих йому
функ
цій; надання правових га
рантій, котрі забезпечува
ли б добровільну працю
учнівської молоді у віль
ний час; розвиток на селі
центрів естетичного вихо
вання школяріз. Я проти
принципу
залишкового
освіти
і
фінансування
культури.

У питанні екології — за
повну гласність 8 інфор
муванні
населення про
стан навколишнього
се
редовища;
проведення
всеукраїнського
рефе
рендуму з розвитку атом
ної енергетики. Я проти
недбалого ставлення
до
землі, бездумного вико
ристання
мінеральних
добрив.

КОР.: Певно, виборців
твоя, Галино, програма
влаштовує. А що про неї
кажуть вони самі?
Г. Ш.: В цілому я бачу
підтримку.

г Ш.: Розділ соціально
го напряму, — дв иДЄ/^х
ся про виділення жіночих
проблем В окремий
соХльио-економі.нии^^
конодаачии
.
Особливо в'А4*™® а '
тримка жінок.
'5*5 н '
що саме їхні побажання
доручення мені вд.асІ^Я
виконати, бо жшо
Я знаю ІЗ власного «ц
ДУ-

КОР: Вибач за дещо не
звичне
запитання.
як
сприймають тебе як
дидата-жінку?
Г. Ш.: Думаю, що перш
за все тут важать ділови
тість і компетентність. Ба
чу, ЩО мене розуміють і
вірять і жінки, і чоловіки.

Однак,
у та6р
тебе,
КОР.:
Г,— Галино, дуже серйозний
суперник...
Г. ІЯ.: Маєш ла увазі
В. І. Желібу, голову вико
навчого комітету Кірово
градської обласної
Ради
«народних депутатів?
Цю
людину я дуже поважаю
і позмагаюся в такій по
літичній боротьбі. Що ж
до чуток, ніби В. І. Желіба може використовувати
своє службове
станови
ще, скажу: мені
відомо,
піп він сам сказав: коли
таке станеться,
першим
відмовиться від депутат
ства. Суперники в мене
всі серйозні і останнє сло
во за виборцями.

Вітаємо колишніх воїнів-інтернаціоналістів із цією по
дією. Зичимо щастя, здоров’я вам і вашим рідним. Не
хай ніколи другого Афганістану не буде!..
Сьогодні, перш за все, цікаво як живуть, працюють
колишні воїни-інтернаціоналісти. В основному скрізь
нормально, по-людськи, але є випадки, коли їм доріка
ють, ображаючи гідність.

Розмовляючи з головою ради клубу воїнів-інтерна
ціоналістів Петрівського району «Аскер» («воїн») Ми
колою Кисілем — секретарем комсомольської органі
зації рудоуправління, розумієш, що не люблять хлопці
згадувати про війну, охочіше говорять про сьогоднішнє
життя.

Військово-патріотичний клуб «Аскер» має підвальне
приміщення, в якому займаються 3 групи — ЗО дівчат і
60 хлопців, котрі тренуються фізично і гартуються ду
ховно, поскільки «головне — виховувати духовну куль

туру молодої людини» (так говорить Микола Кисіль). —
«Чомусь ми гордимося нашими підвалами, «дітьми під
земелля», але це надзвичайно бідно для досягнення
високих гуманних цілей, особливо, коли їх весь час за
топляє каналізаційна підвальна вода. А тому ми про
симо райвиконком виділити для нас 4 кімнати у новозбудованому дев'ятиповерховому будинку!
Для роботи з молоддю потрібні люди зацікавлені.
Такі от, як голова райспорткомітету Валерій Ганжа, за
ступник районного військового комісара Олег Гіюк та
заступник голови райради воїнів-інтернаціоналістів, вчи
тель військової підготовки Чечеліївської середньої
школи Дмитро Позивай.

— Робота по патріотичному вихованню молоді повин
на бути по секціях, охоплювати всі регіони району, бути
з кожному селі, — стверджують колишні воїни-інтернаціоналісти.
Для членів військово-патріотичних клубів повинна бу
ти своя спеціальна форма, техніка, фонди, свій статус.
Всі ці та інші питання має вирішувати Рада народних
депутатів, а не безліч інших організацій, як це робиться
зараз, тобто влада має бути лише за Радами. На цьому

зустрічах тобі
запам’яталося?

найбільше

Г, Ш.: Про хід перебу,
дози
в районі,
області,
республіці. Я відповіла, як
закінчується
багато
ка
зок: «Я там був, мед-горілку пив, по бороді тек
ло, в рот <не попало...».

МОР.: Одне з «модних»
запитань: пільги?
Г, Ш.: Проти, звичайно,
Я
за
пільги
інвалідам,
учасникам Великої Вітчизіняної,
воїнам-іінтернаціопапістам.

МОР.: Взагалі-то, важко
здобувати перемоги?
Г. Ш.: Не те слово. Ща
живучий стереотип, що
коли, мовляв, молода те
ще із комсомолом була
довго
зв язана, то хіба
може така людина щось
змінити...
Відповідь у мене одно
значна •— зможу. Є для
цього і бажання, є чима
лий життєвий досвід, який
базується на знанні місцевого життя через зу.
стрічі з людьми на полі,
за верстатом, в школах, а
не через кабінетні папе
рові «розуміння». Тому,
думаю, не буду «новач
ком» в багатьох питаннях,
Інтерв’ю вів

Ю. ЯРОВИЙ,
спецкор «Молодого
комунара».
смт Вільшанка.

КОР.: Яке запитання на

НЕ ЗАВЖДИ ПО-ЛЮДСЬКИ
15 лютого виповнилася річниця виведення радянських
військ з Афганістану, який болить в душі кожного, хто
служив там, у рідних колишніх воїнів-інтернаціоналістів,
у всіх тих, хто з біллю в серці сприймав нікому не по
трібні смерті у так званій «схованій» війні...

ІДЕМО
ДО ВИБОРІВ

КОР-: Що * кОму, наИ'
більше подобається!

ІДЕМО

/

І

/ до ВИБОРІВ І

наголошуються у сзоїх передвиборних програмах кан
дидати у депутати до райради О. Гіюк та Д. Позивай.
У кожній Раді народних депутатів повинна бути мо
лодіжна програма, яка финансово підкріплена.
— Особисто мені, — загострює увагу Дмитро, —
пільг не потрібно, не люблю, коли ними «розмахують»
де треба й не треба. Але необхідно вирішувати соці
альні проблеми розвитку села: будівництво лікарень,
дитсадків, кафе, житла, культурно-спортивних центрів.
Наша увага повинна бути спрямована, в першу чергу,
на допомогу ветеранам, літнім людям,
багатодітним
сім ям, жінкам, які знаходяться в декретній відпустці..,
Одним словом, якщо О. Гіюк і Д. Позивай стануть
депутатами районної Ради народних депутатів, будуть
вирішувати земні питання, характерні для району.

Нині триває кампанія по агітації за кандидатів у на
родні депутати Української РСР і місцевих Рад. Петрііськии райком комсомолу виступає з підтримкою кандидатів, зокрема, у народні депутати до райради, —
воьнів-інтернаціоналістів Дмитра Позиоая і Олега Гіюка.

зав. відділом ідеології і культури обкому

А. СГОЯН,
КОМСОМОЛу^^І

АКТОР РОКУ
11 лютого в залі кіноте
атру «Комсомолець» про
тягом дня проходили зуст
річі глядачів фільму «Біла
кістка» з його головним ге
роєм Грантом — О. Панкратовим-Чорним. Талановитий
актор і режисер завітав до
нашого міста на запрошен
ня молодіжного центру до
звілля «Червоний клин». На
жаль, через зйомки нового
фільму актор запізнився на
один день, і тому не всі ба
жаючі ознайомилися з йо
го творчістю. Зете всі мо
жуть побачити його авто
граф.
Прочитавши слова Олек
сандра Васильовича, я від
чув смуток. «Ні, —• тут же
розвіяв він мої побоюван
ня, --- 8 моєму ЖИТТІ ВІД
НОСНО багато радощів, але
я хочу, щоб їх було
ще
більше в інших».
В його
темно-карих очах пульсує
водночас
іронія,
посміх,
поміркованість. А у висту^
пах перед кіносеансами він
показує професійне воло
діння аудиторією і створює

враження пустуна,
с
_
фантазеРа! дотепника — тутГ
в
уяві
,
і виникають
постаті
з
його «гусарських» ролей,
Як відомо з афіш та деяких публікацій у пресі, за
підсумками
глядацького
опиту О, Панкратов-Чориий
став кращим
кіноактором
оу-го року. Цьому визнан
ню
передувало 14
років
удосконалення
професій
ної майстерності. І „а цьо
му, звичайно, його творче
зростання не закінчилося.
•зараз Олександр
Васи
льович працює над новою
роллю у фщьмі режисера
О. Наумова «Десять рОціз
Фшьм ПРаВв
листУвання».
Фільм розкриває характер
післявоєнної епохи,
рО®£

актора незвичайна і стане
СВОЄРІДНИМ підсумком його
кінематогРафіЧНОго
до°вГ°
О- Панкратов-Чорний
член Московського
бюоо
Спілки
кЬнєалл™
°ЮРО
’»«у «ГДЕ**

так 2 в питаннях організа
ції його
матеріально-тех
нічної бази. Тут — за його
словами — ми, на жальї
стоїмо на задвірках сучас
ного світового кіно. До то*
го ж, ще
немає повного
взаєморозуміння у
кер’3*
ництва Спілки, дехто й досі
орієнтується
на старі дог
ми. Вийти з прориву в кіно
мистецтві і наблизитись хо*
ЧА б на одну п’яту до сві
тових стандартів — таким
бачить Олександр Васильо«
вич головне завдання чер
гового, V з’їзду кінемато
графістів.

. Серед знайомих, приятепартнерів Олександр*
асильовича
по кіно **
ь. Ахмадуліна, А. Мягко»,
Козаков, А. Тарковський,
Сокуров, О. Кайданов'
ський, Е. Рязанов, К.
назаров,
Михапкоз,
б’

^'астИПН€Є8.

ВІН

ХОТІВ

8 °Дн‘й «команді» 1
Фелліні або З Е. КлимО’
ВИМ

л. РОМАН08.

ківського райкому Ком
партії України.
— Степане Степанови
чу, як саме вас висували
кандидатом, хто запропо
нував!
— Запропонувала тре
тя тракторна бригада, по
тім
підтримали
інші
бригади, а потім і загальноколгоспні збори.
— Яким ви уявляєте
майбутнє
сільськогоспо
дарського
виробництва!
Зараз так багато розмов

роші дороги, житло, хо ведеться проти злочин
роші умови праці. Аби ності, недостатня.
— Чи вважаєте ви, що
людина могла прийти на
роботу і там переодягну нам у суспільстві слід го
ворити про існування ок
тися, помитися.
ремої молодіжної пробле
— А в галузі культури! ми!
— Якщо в селі будуть
— Одне від іншого не
люди, то і в будинку куль віддільне. Проблеми одні
тури буде цікаво. А як не й ті ж у молоді і в дорос
ма кому туди ходити, то лих.
нічого там і не відбувати
— Як, на ваш погляд, да
меться.
лі житиме комсомол!
— Комсомолу треба да
— Ваше ставлення до
шостої статті Конституції ти більше прав і самостій
ності. І не приймати, як
Кандидат у депутати Кіровоградської обласної Ради на раніше, до нього всіх під
родних депутатів по Верблюзькому виборчому округу № 39 ряд. Не виключаю мож
ливості існування також
Степан ФЕДАС.
інших молодіжних органі
Народився 1964 року в про оренду, фермерство, СРСР про керівну роль зацій.
сім’ї колгоспника.
1981 нерентабельність колгос КПРС!
— На вашу думку, де у
— Наш народ уже звик, нас в області найбільші
року закінчив середню пів...
— Колгоспи розпуска щоб була керівна роль. Я провали!
школу і працював тракто
— Економіка запущена,
ристом у колгоспі імені ти — не метод. Треба їх за те, щоб ця стаття зали
особливо переробна про
Ульянова
Новгородків- залишати, але можна да шилася.
вати людям і землю. Візь
— У випадку вашого об мисловість. Хотілося б, аби
ського району. У 1982 — муть, думаю, її не всі.
рання депутатом, що б ви м’ясо, молоко, зерно то
1984 рр. служив у армії,
— Що, на вашу думку, хотіли зробити, аби змен що
перероблялися
на
після цього повернувся у найперше потрібно сьо шити рівень злочинності в місці і тут же продавали
своє господарство на ту ж годні селу, аби в ньому за області!
ся. І обов’язково треба
роботу. Член КПРС, кан лишалася молодь!
— Навіть і не знаю, що газифікувати село.
дидат у члени Новгород— Щоб були у селі хо- тут зробити. Боротьба, що
— На зустрічах з вибор-

цями ви їм обіцяєте зро
бити щось конкретне для
свого села?
_ Хіба депутати зобо
в’язані щось вибивати? Во
ни повинні вирішувати за
гальні проблеми, а не ас
фальт стелити.
— Ви, звичайно ж, диви
лися трансляцію
з’їздів
народних депутатів. По
гляди якого депутата вам
найближчі!
— Дивишся, наче і той
правий і інший, але єд
ності в думках немає...
— Вас задовольняє рі
вень сьогоднішніх облас
них газет!
— Мені цілком виста
чає інформації, яку дає
преса.
— Про неблагополучну
екологічну ситуацію біль
ше говорять у містах; у
селі з цим, мабуть, кра
ще...
— І в селі не все доб
ре. Людей мало, вони
працюють по 3—4 роки з
гербіцидами, а треба —
рік, а потім п’ять років
перерви. Внесуть гербіци

ди під буряк, а наступно
го року сіють там пшени
цю, і ми їмо хліб з тими
гербіцидами. Поменше їх
треба застосовувати.
— У вас є суперники по
виборах!
— Один, голова Новгородківського
райвикон
кому. Моя програма май
же не відрізняється
від
його програми і від плат
форми райкому партії. У
нього, звичайно, більше
можливостей зустрічатися
з виборцями. У мене ж
часу обмаль. Хто з нас пе
реможе, покажуть вибо
ри.
— Якою б ви хотіли ба
чити майбутню
обласну
Раду народних депутатів?
— Щоб депутати в усьо
му дотримувалися зако
нів, Конституції,
підтри
мували трудящих і голов
ну увагу звертали на сіль
ськогосподарське вироб
ництво, бо наша область
не дуже промислова.

Бесіду вела
Н. ДАНИЛЕНКО.

роботу комунального тран них традицій і звичаїв, стання пільг для неї в мі
пропагувати
відзначення ру піднесення економіч
спорту.
Потрібно тісно ув’язати національних дат і свят. ного потенціалу суспіль
будівництво нових
під Виступатиму активним при ства. Буду активно висту
приємств з дотриманням бічником збільшення час пати за реалізацію ініціа
вимог екології. Потрібно тин витрат на соціально- тиви комсомолу по ство
поставити це питання під культурну сферу. Особли ренню на виробничих під
новий контроль Рад. Не ву увагу слід приділяти приємствах області моло
обхідно також звернути школам, бібліотекам, те діжних фондів. Вважаю
увагу на роботу закладів атрам, самодіяльним клу також необхідним, щоб
громадського харчування: бам, культурно-освітнім і радянські і господарські
органи більше
звертали
значна частина захворю освітянським
закладам.
уваги на проблеми і тур
вань населення, а особли Необхідно провести
ве боти молодої сім’ї.
во молоді, іде з цих за лику роботу по виявлен
кладів.
Усю молодіжну політи
ню додаткових коштів на
Кандидат у народні депутати обласної Ради народних
Сприяти духовному від народну освіту і науку.
ку вважаю найдоцільніше
депутатів по 113-му виборчому округу Сергій КУКСЕНКО. родженню української на
із проводити через спеці
Вважатиму одним
ції на основі всебічного
альний комітет у справах
Народився в 1969 р. в соціальній сферах.
Роз вжитку. Добиватимуся до розвитку української куль найважливіших своїх де
селі Мала Бурімка Чорно- виток демократизації, ши тримання принципу соці тури, добиватися повного путатських обов'язків по молоді при обласній Раді
народних депутатів.
баївського району Чер рока інформованість гро альної
справедливості. виконання організаціями і стійний захист інтересів
каської області. Українець. мадськості про свою ді Працюватиму на збіль установами, закладами на молоді. Здійснення моло
Особливу увагу у своїй
Кандидат у члени КПРС. яльність,
врахування в шення частки відрахувань родної освіти й органами діжної політики проводи роботі приділятиму мате
Закінчив 1986 року Вели- практичній роботі пропо у місцевий бюджет
від влади Закону про мови в ти на засадах пріоритет ріальному забезпеченню
кобурімську середню шко зицій трудящих, спрямо виробничих підприємств, Українській РСР. Сприяти ного розв’язання соціаль і соціальному захисту мо
лу, нині студент IV курсу вувати свою діяльність на постійно піклуватися про відродженню
націо-наль- них проблем молоді, зро- лодих спеціалістів.

історичного
факультету
КДПІ імені О. С. Пушкіна.
В 1983 р. нагороджений
значком ЦК ВЛКСМ «За
отличную учебу». За від
мінне навчання і громад
ську активність
портрет
С. І. Куксенка поміщений
на інститутській
Дошці
пошани.
Добиватимусь реально
го народовладдя, надання
Радам всієї повноти влади
в політичній, економічній,

міськкому комсомолу.
КОР.: Ігоре, скажи, ти
хочеш стати політиком,
бачиш себе ним!
І. Є.: Я вже політик. Мо
лодий, комсомольський. І
хочу, щоб наш час не був,
як 70—80 роки, політикою
бездуховності,
отупіння,
боязні і зневіри. Подивімо
ся, як молодь вирішувала
соціально-економічні пи
тання. Нам же дозволяли
займатися дозвіллям, ще
чимось подібним.
Якщо

побудову правової дер
жави.
Буду обстоювати
все
бічну реалізацію плюра
лізму
форм
власності,
впровадження нових форм
господарювання, переве
дення нашої області на
дійовий
госпрозрахунок.
Виступатиму за цілковиту
гласність у справі вироб
ництва і розподілу в об
ласті продукції харчуван
ня та предметів широкого

ча це — та сама молодіж
на політика.
КОР.: Сьогодні ж не ті
часи...
І.
Не ті, та залиши
лася інертність. От я її, в
першу чергу, (якщо, зви
чайно, стану депутатом)
прагнутиму
ліквідувати.
Інертність, звичайно,
не
заборонена. Заборон не
має. Кричали: дайте, дай
те... Дали. От і добивати
муся, щоб молодь відчу
ла себе реальним рушієм

Кандидат у народні депутати Кіровоградської міської Радн народних депутатів по виборчому округу № 133 Ігор ЄРМАКОВ.
Народився в місті Вол
гограді в 1963 році. Після
закінчення восьмого кла
су вступив в 1978 до машинобудівельного техні
куму. З 1982 по 1985 рік—
служба у ВМФ. З 1985 по
1988 рік — слухач вищої
комсомольської школи і
вчитель історії в одній з
середніх шкіл м. Москви.
1988—1989 рр. — другий
секретар
Кіровського
(м. Кіровограді райкому
комсомолу. З листопада
1989 року —■ другий сек
ретар
Кіровоградського

ЧЩли далі, владно зупиня у тих процесах, які прохо
ли: туди «ініззя». Били не дять у суспільстві.
лише по руках, а й по го
КОР.: За що ще візь
лові.
мешся, якщо станеш де
КОР.: Приклад!
путатом!
І. Є.: Будь ласка — міс
І.
На Кіровоградщицевий. МЖК. Колись каза ні глибоке коріння пусти
ли, що то екстремісти, ла інформативна ізоля
рвачі і т. п. Добре, що змі ція. Дуже мало ми знає
нився секретар міськкому мо про політичне життя
партії, а разом із цим змі молоді в інших регіонах
нилося і ставлення до як Союзу, так і республі
МЖК.
ки. Преса, в тому числі й
Взагалі нас били дуже «Молодий комунар», по
відчутно і при створенні винна бути
реєстратиемолодіжних
госпрозра ною, а не дозволеною і
хункових підприємств. Хо- ми повинні її використо-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

ПРОВЕДЕМО
ФОРУМ!
ЗЛІТ-90

•

вувати для впливу на мо
лодь, як це робиться в
Москві, Прибалтиці, Біло
русії.
У нас і молодь, і газета
відійшли від питань, що
хвилюють суспільство. У
«МК» — багато, якщо не
90% консерватизму.
Га
зета «під рукою» — це не
газета.
КОР.: Чи відрізняється
твоя програма молодіж
ним напрямом?
І. Є.: Ні, думаю, між
старшим і молодшим по
коліннями не варто вбива
ти клин. Основне в про
грамі — економічне пи
тання. Ми з «КП» робили
рейди і прийшли до ви
сновку, що оте неконтрольоване м’ясо, яке несу
ни проносять за день сот
нями кілограмів, лише по
місту плюс більші залиш
ки свого в себе — це всетаки крок до покращення
життя. Як зробити — тре
ба подумати. Для цього
нас і оберуть.
Друге, на що зверну
увагу — боротьба з бюро
кратами, хапугами, шах
раями. Робітничий конт
роль повинен тут сказати
своє слово.
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Мабуть, наивразливіша точна нашої Спілки —
шкільний комсомол. ВЛКСМ завжди черпав у
ньому живильні сили. Тільки сили ті стали ду
же кволими І тануть на очах — все менше ба
жаючих зв язати свою молодість із Ленінською
Спілкою Молоді.
Проходить переоцінка цінностей, ідеалів. На
віть зрілим людям часом важко розібратися, а
чотирнадцятирічним?..
Пропоную з метою Підготовки до Всесоюзно
го зльоту-90 провести обласний шкільний фо
рум «Ініціатива». У порядок денний
винести
такі питання:
1. Про комсомол у школі.
2. Про стосунки з органами народної освіти,
з учителями.
3. Про шкільну пресу.
4. Про демократизацію життя школи.

5. Про
сомолу.

політичну

•

програму

Ще — я за партію «зе
лених», Офіційну. Думаю,
вона змогла б покращити
екологічний стан Кірово
града. Я за нові насад
ження. В першу чергу —
молодь масово повинна
насаджувати дерева.
КОР.: Як у тебе з куль
турою!
І. Є.: Думаю, гаразд.
Беру уроки української
мови, почав з «Букваря».
Дійшов
до підручника
третього класу. Скажу —
мені, росіянину, приємно
вивчати таку чудову мо
ву людей цієї славної
землі.

Думаю дати бій без
культур'ю,
озлобленості
й нахабності. Хоча все це
—наслідок соціальної при
гніченості. В тому числі й
молоді, яка не може на
віть
працевлаштуватися.
Вихід бачу — створювати
на підприємствах моло
діжну «бронь»,

КОР.: Що є в програмі
про стосунки з партією?
І. Є.: Нема смислу це в
програму записувати, бо
молодь сьогодні не має
керма влади ні еконо-

мічної, ні політичної. Але
те, що ми тягнемося до
того керма, — незапереч
на істина.
Правда,
навіть
свою
економічну програму не
можемо створити і тіши
мося тим, що «наша»
включена пунктом у за
гальноміську
партійну
платформу.
КОР.: Політика...
І.
Суверенітет полі
тичний
і
економічний,
Довго ми говорили про
п’ятнадцять республік
п’ятнадцять сестер.
Зараз бачимо, що є й
двоюрідні, а не рідні сестри, і є дуже серед них
як слухняненькі, так і веноредливенькі. Треба
вий договір Союзу. 1 про
нього починати
думати
«знизу»,
КОР.: Твій задум, якщо
станеш депутатом?
І. Є.: Створити моло
діжну групу. € на Україні
про це слушна поговір
ка: гуртом і батька добре
бити. Бити ми нікого не
збираємося, але відстою
вати спільно розумні мо
лодіжні ідеї прагнутимем,
інтерв’ю вів
Ю, ДЖЕРЕЛЬНИЙ.
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шкільного

ком

Нехай шкільні ради, комітети комсомолу запро
понують кандидатури. Справ для всіх вистачить.
Проходити форум повинен у кілька етапів з
6. Про Спілку підлітків.
проведенням
брифінгів і пресНехай самі шнолярі визначать гарячі точки обов’язковим
шкільного життя. Вибори на форум мають бу конференцій керівників обласного рівня з роя
ти прямі, рівні, таємні. Відбуваються на зборах ботою дискусійних клубів і центрів, де учасни
від
чи конференціях виборчих округів, в які вхо ки могли б обговорити різні точки зору,
дить певна кількість шкіл з нільністю учнів найобережніших до найрадинальніших.
згідно встановленої квоти.
Учасники
зборів
Комсомол взяв курс на політизацію.
Цього
вибираються на загальношнільних зібраннях вимагає час. Форум може поставити
діагноз
відповідно нормам представництва.
шкільному комсомолу. Зможе вибрати тих, хто
Право делегувати своїх представників мають поїде на Всесоюзний зліт-90, визначить програ
також неформальні об'єднання, любительські му пку їм доведеться відстоювати
клуби, які мають свій статут і відповідний ста
В. М А ЛИШОК,
тус.
Керівництво підготовною форуму
повинен
член комісії ОК ЛКСМУ по роботі
взяти на себе оргкомітет чи ініціативна група.
з шкільною молоддю.

ЗА

СПРАВЖНЄ

Серед претендентів на депутатські мандати до Олек
сандрійської міської та обласної Рад народних депута
тів
понад двадцять представників від комуністичної
Спілки, молоді України. Вони зараз об’єдналися в іні
ціативну групу «Зміна». Назва ця досить-таки символіч
на. Адже комсомольці й молодь не просто декларують
свою причетність до нового покоління громадсько-полі
тичних сил, але й наголошують на зміні приоритетів у
суспільному та економічному житті міста.
Яка ж передвиборна платформа молодіжних канди
датів? У першу чергу — це бажання прискорити процес
утвердження справжнього народовладдя, закріплення і
зміцнення реальної влади Рад. Ініціативна група «Зміна»
(а її фундатори запевняють, що у випадку перемоги на
виборах 4 березня вони продовжуватимуть спільну ро
боту й надалі) прагне до неухильного дотримання прин
ципів соціальної справедливості в усіх сферах суспіль
ного життя. Необхідно, вважають молоді кандидати в
депутати, щоб громадські права і гарантії не лише про
голошувалися, а й забезпечувалися на ділі. Народні об
ранці повинні бути не звичайнісінькими виконавцями, а
справжніми творцями, які вмітимуть приймати само
стійні рішення без вказівок «згори».
Кандидатів у депутати від комсомолу хвилює сьо-

годні велике коло проблем. Це і порожнеча на прилав
ках продуктових магазинів, і дефіцит на промислові то
вари народного споживання, і незадовільні умови по
буту людей похилого віку, і повільне будівництво житла,
і недоліки в медичному обслуговуванні населення. «Змі
на» докладає всіх зусиль, щоб ці питання почали вирі
шуватися найближчим часом.
Особливе занепокоєння в молоді викликає екологічне
становище, забруднення навколишнього середовища від
ходами виробництва. Передвиборною програмою канди
датів з ініціативної групи передбачено запровадження
суворого контролю за діяльністю промислових підпри
ємств міста, особистої відповідальності їх керівників та
службових осіб за порушення природоохоронного зако
нодавства.
Молоді кандидати вважають, що лише пряме і повне
підпорядкування комунальних служб Олександрії викон
кому міської Ради народних депутатів дозволить навес
ти порядок і чистоту на вулицях, подвір’ях будинків,
здійснити ремонт шляхів, налагодити безперебійне водоі теплопостачання квартир,
Не можна, на думку молоді, використовувати залиш
ковий принцип у питаннях виховання підростаючого по
коління, подальшого вдосконалення системи народної

ці з що чекаю? Перш за
все складних запитань і
віри їхньої в те, що я
здатен відповідати і вирі
шувати ці питання. їхньою
вірою я живу і вена мас
підтримувати мене у пе
ріод виборчої кампанії.
3. Протягом найближчо
го часу нашій республіці
•необхідно досягти, перш
за все, економічної
са
мостійності, звести регіо
нальний госпрозрахунок,
впровадити
орендні
і
фермерські стосунки
на
підприємствах і в колгос
пах.
4. Щодо мови, то я осо
бисто хотів би добре зна
ти не лише українську,
російську, але й фран
цузьку, англійську. Рідне

Кандидат у народні депутати обласної Ради народних ДЄч
путатів по 83-му виборчому округу міста Олександрії Олек*
саіідр КУПЧЕНКО.
Олександр
відповідає мова повинна процвітати,
Народився 8 березня
1963 року. Після закінчен на запитання анкети, змі але хотілося б уникнути
непорозумінь,
ня у 1985-му році Оде щеної в «МК» за 27 січ багатьох
які можуть бути. Справа
ського політехнічного ін ня ц. р.
1. На першому етапі з тому, що на підприєм
ституту працює на ДТП13506 міста Олександрії. труднощів не відчувало ствах, діяльність яких тіс
Член КПРС. Член
бюро ся. У кандидати пройшов но пов’язана з подібними
міськкому
комсомолу, спокійно, колектив дозі- ж в інших регіонах, не
можна переводити доку
секретар ради трудового рив, висунув. Спокійно.
українську
2. Від активності вибор ментацію на
колективу.
по 62-му міському вибор
чому округу маю супер
ницею директора пивзаво
ду Т. Я. Соловйову.
Як тут не хвилюватися,
коли в нашому суспільстві
ще діють певні стереоти
пи. Однак, маю надію за
хопити виборців
своєю
програмою. Можливо, су
перники обіцятимуть збіль
шення виробництва пива,
швидкого і якісного ре
монту автомобілів, що на
сьогодні ще може
при
тягнути людей. Я маю Іін-

автомобілі і автобуси? По
дихайте отак рік-два чор
ними хмарами диму
від
«Інарусів» — почнете ха
патися за груди.

Не лише обіцяю, а, як і
мої колеги з тролейбусно
го управління,
працюю
над розробкою нових тро
лейбусних маршрутів. Ду
маю, мої виборці пере
свідчилися, ЩО це (Не пус
ті обіцянки: ведеться ро
бота по відкриттю нового
тролейбусного маршруту
по вулицях Яновського,
Садовій, Кропивницького,
Полтавській.

£ $ Я:

татів, що вони пропонують
у своїх програмах «боро

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА

нас так часто хаоріють лю
ди. Та тому, що, .дякуючи
вседозволеності, нікого не
турбувало питання: скільки
тисяч тонн бруду зависало
над вулицями Кіровограда?
Мене дивує той спокій,
з яким нас офіційно пред
ставники міськвиконкому
знайомлять з цими дани
ми.

До речі, я взагалі, якщо
оберуть депутатом, напо
лягатиму, щоб у нашому
місті відкривалося якнай
більше тролейбусних мар
шрутів, щоб вони заміни
ли автобусні.
Але це перший напрям,
який у моїй програмі
сформульовений як «збе
реження повітряної чис
тоти вулиць».
Не менш хвилює напев
не не лише мене, а й моїх
виборців питання:
коли
отой бруд із великих під
приємств, таких як «Чер
вона зірка», не зависати
ме в повітрі?
Не сенрет, що прибутки
деякі заводи
заробляють
на
нашому з вами
здо
ров’ї. Раніше навіть ніхто
не думав про те, чому э

Впевнена, що знайду під
тримку у виборців, запро
понувавши поставити крап
ну в будівництві екологіч
но шкідливих підприємств.

БІЛОВОЛ.

— Вважаю, що я в дуже тися за екологічну чисто
Це добре, але тут по
важких умовах. Мої
су ту».
трібно до виборців йти з
перники займають
такі конкретними пропозиціями.
Моя — така: перш за все
посади, що говорять самі
місто від загазо
за себе. Це — О. В. Мальч, очистити
ваності. Що зробилося на
заступник директора
Кі вулиці
Полтавській,
всі
ровоградської станції тех знають: там неможливо
пройти.
Невже
об
’
їзну
до

нічного
обслуговування
зробити,,
рогу не можна
г__
автомобілів — І3597. Ще щоб через місто не їздили

мову, бо потім доведеть
ся тримати
ще й цілий
штат перекладачів. З еко
номічного боку це неви
гідно.
5. Вважаю, що поява й
діяльність неформальних
об’єднань сприяла і сприяє
перебудові
в
цілому.
(Згадати б хоча події у
Чернігівській області).
Перспектива комсомо
лу бачиться у дещо ту
манних тонах, бо не на
вчився він працювати на
людей.
Багато
чесних,
ініціативних спілчан зне
вірилося в ідеях комсо
молу. Протягом довгих
років набирали людей, які
комсомолу не потрібні, не
було натурального відбо
ру, коли йшов стопро
центний прийом. Повинен
минути час, поки Спілка
«очиститься».
6. На місцях усякого
роду привілеї ніхто не в
змозі
відмінити. Навіть
на рівні республіки, адже
багато є союзнопіддаиих
відомчих підприємств. Це
повинно вирішуватися на
засіданнях Верховної Ра
ди України або ж Верхов
ної Ради СРСР і постано
вою відмінятися.
Справою
першочерго

ІЦе цікавить питання, на
яке у різні часи дазалася'г1
різна до сміхоти, відповідь. Це — ріка Інгул,
Правду
люди говорять,
що рікою ті великі калю
жі вже >не назвеш. Навіть
більше — ви, люди добрі,
подивіться, що то за ка
люжі! Коли були морози
до десяти градусів, зони
навіть і не думали
за
мерзати. Знаєте, чому?
Я якось пройшлася ко
лишнім берегом
колиш
ньої ріки. Боляче дивити
ся, як у ті калюжі повти
кались труби. От і стікає
по них тепленька рідина
відходів. От і не замерзнють через це вони. Тож
пропоную — гроші,
які
будуть вилучені як штра
фи з підприємств за за
бруднення
атмосфери і
т. п, направити на відрод
ження ріки. Щоб есе це
робилося
відкрито
та
гласно, і щоб мої виборці
змогли прогулюватися її
берегами, як це робили
їхні бабусі й дідусі.

Кандидат у народні депутати Кіровоградської міської
Ради народник депутатів по виборчому округу № 62 Лариса
Народилася в 1961 році ший напрям.
Хоча й висунув мою
в Кіровограді. Після закін
мі
чення десятирічки з 1978 кандидатуру пленум
по 1983 рр. навчалася в ськкому комсомолу, я не
розмежовувати в
КІСМі. Пізніше — два ро буду
ки роботи за направлен своїй програмі, а надалі
ням на одному з підпри і в роботі — це нам, це
ємств Одеси. А з 1985 ро вам. У місті всі проблеми
ку Лариса — інженер вл- взаємопов’язані, І виділю
робничо-технічного відді я одну з них — екологію.
Повірте, це не данина
лу тролейбусного управ
моді. Мені доводилося ду
ління обласного центру.
же багато чути від депу

НАРОДОВЛАДДЯ
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uoczTMRMOCTi роботи закладів кульосвіти, підвищення ефективи
— злочин перед майтури. Економити на !а
вС:х соціально значимих
бутнім. Але ДЛЯ
де їх взяти? «Зміна» пропопроблем необхідні кошти. А
саМоврядування й самонуе розробити чітку коннс “
бачатиме повний госпфінансування міста. Вона
і
хуванНям фінансових
розрахунок з обов язкові .
W’ иеУмств, незалежно від
та матеріальних засвб.,ви Аіс
бюджет. Тобто, міськїх відомчої підлеглості, в .
„апрями використання
рада повинна сама влзна
соціальних програм,
суспільних коштів, Ф1
> вИсГупае проти бюрократичІніціативна труна р
.
вИ0Вух ЯКОстей працівників
мої номенклатури, оцінкі Ап<,ХОвннх і моральних традисуто за анкетними Данимидуховних •_
Голов.
цій періоду застоІ®’31а.а00ДниЧР депутатів вважав піклуним завданням для народних депу^
захист інвання про зростання добробуту кож

слово, зви-

борну платформу кандидатів від м0

жучи, вона
Думаю, що на почайно, за мешканцями
„пянильний вибір,
«іатку березня городяни зроблять І * ДЕРУСОВ.
м. Олександрія.

вої ваги ліквідацію приві
леїв не вважаю. Ця робо
та повинна вестися пара
лельно з іншими важли
вими справами.
7. Можливість пробуди
ти творчі сили молоді є.
Перш за все — зацікав
леність, як матеріальна,
так і духовна,
залежно,
яке питання розглядаєть
ся. Труднощі перш за асе
з тому,
щоб
добитися
цієї зацікавленості.
По
трібно зламати бюрокра
тичний
механізм,
такий
довголітній і неперемож
ний.
8. Повністю упоратися з
проблемами охорони здо
ров’я та екології
протя
гом найближчих п’яти ро
ків ніяка Рада не зможе.
Бо: найперше — це жит
ло, друге :— великий де
фіцит у бюджеті (доходів
менше, ніж розходів). Це
все, як-не-як відображає
ться на екології.
9. Конституційна стаття
про керівну роль
партії
аж ніяк не узгоджується
з партійною тезою
про
необхідність передачі вла
ди Радам. Зони в повній
розбіжності. На словах —
влада Радам, конституцій
но — партії. Робота Рад,

Тут навіть заперечу такий
вислів, лний сьогодні а мо
ді — «без поради з наро
дом не будувати екологіч
но брудні
підприємства».
Звичайно, екологія — це
головне. Як то кажуть: не
матимемо чим дихати, до
іншого руки не дотягну
ться. У решті
положень
моєї програми моя пози
ція тана.

Я — за суверенітет У
федерації, за повну підтримку молодіжних пропозицій. У культурі
повернути втрачене — першочергове завдання, Почати просто необхідно
____
з
мови,
Підтримую
рух,
який веде
до прогресу,
який
виводить з криз,
який керується здоровим
глуздом.
У соціальному
питанні
відстоюватиму справедли
вість. Нікому ніяких при
вілеїв, Ніякого розподілу
між суспільством.
Саме
ВІН, отакий розподіл, за
кономірно сколихнув Чер
нігів, Інші міста, наше.
•Людей потрібно «згоду
вати. Чому одні 8 нас пе
ренасичені, інші голрдні’
На ці питання мало дати
відповідь, їх Требв
шувати. Як і те,
чому
пральна машинка «Зірочна\г'>ЯКц 8иготовЛ5>еться
на 80 «Червона
зірка»
так рідко з’являється
з
наших магазинах?
Можливо, дехто з мита41 а’ а також мої виборці
не знайдуть 3 моїй роз
повіді якихось моментів.

як обласник гак і місце
вих, залежить від того, як
оці два права на
владу
будуть між собою СПІВВІД
НОСИТИСЯ.
10. Вважаю, що у нас а
країні в цілому соціальної
захищеності не мають ні
молоді, ні діти, иі літні
люди. Соціально захище
ні лише відомства.
Нас
можуть облаяти, обраху
вати, зіпсувати здоров'я
ку і що ж... Хіба що з
книгу скарг напишеш. Ві
домство ж має права і за
кони, ЩОб ВІДСТОЯТИ СВО'
інтереси.
Законів, які б
захищали
споживача,
у
нас немає. Змінити таке
положення треба якомо
га скоріш, і це під силу
Верховній Раді.
11. Молоді і всьому на
шому народові треба не
докоряти, а вчити куль
турі, адже вона
дійсно
<на низькому рівні.
12. Я
депутатом бути
хочу, бо можу
принести
користь. На боці моїх су
перників життєвий досвід
і вік, іна моєму ж боці —
молодість і обізнаність у
питаннях економіки. Че
каю підтримки від вибор
ців і опиратися буду ли
ше на них.

то буду вдячна, якщо про
граму доповнять
вибор
ці. Обов язково всі за
уваження врахую.
Л. БІЛОВОЛ.
❖

*

Матеріал Лариси мож
на -назвати зверненням до
своїх виборців. Чи це так?
Пропонуємо замість після
мови коротке інтерв’ю з
Ларисою.
КОР.: Що взажаєш найголовнішим у передвибор
ній кампанії?

Л. Б.: Не обіцяти, що
дам людям більше м’яса,
ковбаси, взуття, а пропо
нувати ті шляхи, які при
зведуть до ліквідації деФ’Читу цИХ товарів.
КОР.:
° ' Твій шанс на усПіх?
гло” Один із трьох.
КОР : Першочергове зав
зав-
дання?

Б.: Щоб мої виборці
швидше мали змогу їзди
ти новим
тролейбусним
маршруТОм
по 8уЛИцях
Яновського, Садовій, Кропивницького, Полтавській.
ль*КОР-^ А ЯН Же ПИВО? КомЛ»л.7в,Ил- СУПеРНИН у свою
об’Цптиме збільшити
Пг,Е»?бНИЦТвО’ а інший ванняЩИ™
техобслуговул* б.: Це ж дуже доб
ре Але пропозиції варті
ТЬ які виконуються. Без
Г^МП °6щянки.
бі?КО₽”
побажаєш со
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Я*
Щоб обрали де
путатом.
Інтерв’ю ВЗЯЗ
Ю. ЯРОВИЙ,

У період оновлення на
шого суспільства суттєво
змінюється значення ба
гатьох громадських орга
нізацій, навіть тих, що
вважалися традиційно не
похитними у всій політич
ній структурі.
Трудящі
стали жорсткіше пред’яв
ляти свої вимоги для ак
тивного захисту законних
прав та інтересів. В пер
шу чергу, до профспілко
вих органів. На жаль, на
деяких підприємствах і
організаціях ці органи не
в змозі
розпорядитися
всією повнотою наданих
повноважень, якими їх на
ділив закон, і фактично
перетворилися в додатко
вий (і треба сказати, вель
ми зручний) важіль для
адміністрації.
Причини цього
явища
різні, та корені їхні сяга
ють в порівняно недалеке
минуле застійних часів.
Байдужість,
відсутність
елементарних
правових
знань, закоренілий фор
малізм. На фоні перебудовних процесів перера
ховані явища вступають у
серйозне протиріччя з ре
волюційним оновленням.
Тому, коли у світ з’явля
ються рішення цих орга
нів, які неможливо на
звати законними і всебіч
но обгрунтованими, ми
ритися з цим просто не
можливо.
На підприємстві гро
мадського харчування КІровського району пра
цював молодий
чоловік

О. На матеріально-відпо
відальній посаді пробув
лише 4 місяці — до того,
як
планова
перевірка
з’ясувала, що якість про
дукції, яку він відпускав
покупцям, не відповідає
нормам. Звичайно, сам по
собі цей факт кричущий,
тому адміністрація звер
тається до профкому з
проханням, аби той дав
згоду на звільнення О. за
втрату довір’я. Формаль
но для цього нібито є всі
підстави. Тому профком
під головуванням І. О.
Щербатюк, зібравшись на
своє засідання, розглядає
цей факт, але у відриві
від інших обставин, котрі
мають важливе значення
для вирішення питання
про давання згоди на
звільнення. Не запросив
ши на засідання працівни
ків лабораторії, котрі від
бирали пробу, не з’ясу
вавши есіх суттєвих мо
ментів, члени профкому,
за пропозицією
голови,
хутенько дали адміністра
ції згоду на звільнення.
А в суді з’ясувалось, що
при відбиранні проби бу
ла грубо порушена діюча
інструкція, що всю ніч
продукція (коньяк) знахо
дилась у відкоркованій
пляшці, що, до того ж, бу
ла реальна
можливість
для інших осіб зайнятися
її дегустацією, що стави
ло під великий сумнів ви
ну самого О. І для того,
щоб розібратися в усіх
цих правових тонкощах,

вимагалась,
очевидно,
участь юриста. Однак, у
профкомі склалася ганеб
на практика не запрошу
вати свого юрисконсульта
на засідання при розгляді
подібних питань.
Суд визнав звільнення
О. незаконним і відновив
його на роботі. Та й під
час судового
засідання,
коли виявились вказані
вище порушення, І. О.
Щербатюк з упертістю,
гідної кращого застосу
вання,
продовжувала
стверджувати, що проф
ком дав згоду на звіль
нення О. обгрунтовано.
Відомо, що прогули без
поважних причин є справж
нім бичем нашої і без то
го не здорової економіки,
і боротьба з ними по
винна бути безкомпроміс
ною. Але звільнення за це
правомірне лише тоді, ко
ли причина неявки на ро
боту не була поважною.
Саме її і не спромігся
з’ясувати профком міськмолокозаводу, давши зго
ду адміністрації на звіль
нення К. за прогул.
Дійсно, К. в один із по
неділків запізнився на ро
боту на 4,5 години, що,
згідно діючого законодав
ства, можна розцінювати
як прогул. За умови, якби
ще й причина запізнення
була не поважною. А
насправді, повертаючись
увечері з сім’єю на мото
циклі «Урал» від матері,
чоловік був
вимушений
зупинитись на півдорозі,

бо побіля Малої
Виски
мотоцикл вийшов з ладу і
всі спроби К. відремонту
вати його виявились без
результатними.
Попросившись до незна
йомих людей переночува
ти, К. залишив у них мо
тоцикл, а вранці поїхав у
Кіровоград, запізнившись
на ті злощасні 4,5 години
на роботу. Адже зрозумі
ло, що людина не могла
покинути просто неба до
рогу техніку. Профкому б
розібратися. Де там! Аніскілечки не сумніваючись,
він під головуванням В. В.
Троцької вирішив: запіз
нився — звільнити! При
чому, вислухавши К., чле
ни профкому почали ви
магати у нього «виправдальні документи». Які до.
кументи й від кого той
міг пред’явити, якщо тех
ніка поламалась в дорозі!
Мабуть, профкому слід
було б послухати пояс
нення господаря будинку,
що пустив К. з сім’єю на
ніч, що й зробив — уже
пізніше — тільки суд. А,
вислухавши,
визнав на
своєму засіданні причину
прогулу
поважною.
А
значить — відновив К. на
роботі.
Так
формально-бюро
кратичний підхід до кон
кретної
живої людини
обертається не тільки еко
номічними втратами (до
водиться оплачувати виму
шені прогули), а й дискре
дитує самі
профспілкові
органи, «підмочує» у тру

дящих їхній авторитет, а
при
певних обставинах
може бути джерелом со
ціально-політичної напру
женості.
Звичайно, бувають такі
випадки,
коли
членам
профспілкового
коміте
ту, навіть за дуже при
скіпливого аналізу обста
вин тої чи іншої ситуації,
важко з юридичного боку
визначити міру вини пра
цівника. Ось тут і дореч
ною була б кваліфікована
порада юриста. Та якщо
його немає, то доводиться
на свій страх і ризик прий
мати рішення.
Так, торік члени проф
кому термообрубного це
ху Кіровоградського ли
варного заводу,
розгля
даючи подання адмініст
рації про проступок слю
саря Є., вирішили дати
згоду на його звільнення.
Проте, не були з’ясовані
всі суттєві моменти.
Наприклад, поза
ува
гою членів профкому за
лишився такий факт: після
свого проступку Є. захво
рів і в період тимчасової
непрацездатності
був
звільнений з роботи, що
заборонено законом. Су
ду довелося
виправляти
неправомірне рішення ад
міністрації, і €. був від
новлений на роботі. Хоча
треба сказати, що голова
профкому
термо-обрубного цеху В. О. Яровий
після детального і всебіч
ного вивчення в суді всіх
обставин справи,
об’єк-

Іноді в наші життя приходять миттєвості, коли стає адвоката розвивається лише під час практичної роботи
снрутно, коли ми вимушені звертатися за допомогою до
інших людей: до рідних, близьких, друзів, знайомих. Але (особливості адвокатури на навчальній програмі юрфає також люди, чиї професії мають ту особливість, що ку майже зовсім не позначаються).
пони, так би мовити, за фахом своїм зобов’язані прихо
КОР.: Чи запам’яталася перша справа? Чи залишила
дити на допомогу. Одна з таких —- професія адвоната.
З адвокатом Тетяною Олександрівною СУКАЧ ми зу вона слід у Вашій подальшій роботі?
стрілися в юридичній консультації Кіровського району
Т. С.: Перша справа була найзвичайнісінькою —стаття
м. Кіровограда.
КОР.: Тетяно Олександрівно, розкажіть, будь ласка,
трохи про себе. Не секрет, що іноді на вибір життєвого
шляху впливають батьки та рід їхньої діяльності. Чи
так було у Вас?

Т. С.: Ні. Мама в мене — медичний працівник серед
ньої ланки, тобто фельдшер. Тато — колгоспний трак
торист. Я ж закінчувала сільську школу, а з сьомого
класу захопилась юриспруденцією, прочитавши книжку
«Сержант міліції». Сподобалися її герої — працівники
0 міліції, які захищають справедливість. Але потім заці
кавила робота в прокуратурі, тому що, на мій погляд,
саме працівник прокуратури має можливість захистити
справедливість. В адвокатуру потрапила за направлен
ням. Подобається працювати з людьми. Вони приходять,
маючи надію отримати допомогу, і це потребує постій
ного самовдосконалення: адже весь час виникають нові
питання, тому необхідно бути компетентною в різнома
нітних сферах права.

І

справді

КОР.: Але, якщо взяти інше співвідношення — закон
і мораль?

Т. С.: Закон — явище, що розвивається...
КОР.: Але ж загальнолюдські моральні норми з’являю
ться раніше, ніж закони?

тяжка

(Без відповіді). Зрозуміло, що людству набагато легше
було виробити моральні норми, аніж їх додержуватись.
Мабуть, тому й потрібні занони. Залишимо це на розсуд
читачів.
Чи впливає ваша робота на вміння спілкуватися з різ
ними людьми (або навпаки)?

Т. С.: Так, це було у 1984 чи 1985 році. Це була спра
ва, пов’язана із вбивством. Молода жінка, мати двох
дітей, вік — 23 роки. Звинувачення по п'ятнадцяти (!!!)
Т. С.: Мабуть, ні, бо у вільний час теж більше спіл
статтях кодексів різних республік СРСР, серед них такі
куюся з колегами.
злочини, як крадіжки, шахрайство, грабунки, а також
КОР.: Чи вважаєте, що працюєте за покликанням?
З вбивства. Була засуджена до виняткової міри покаран
Т. С.: Так. Іншу роботу навряд чи вибрала б. Та й за
ня, яку було замінено двадцятьма роками ув'язнення.,
У даному випадку така приреченість людини до злочин раз потрібно все більше адвокатів, бо в наш час адвокат
ності пов’язана з сім’єю, в якій вона виросла. Мати вже має можливість починати свою роботу з моменту
арешту.
пиячила, ніде не працювала, батька теж вдома не бува
Але власне я вважаю себе саме на своєму місці.
ло, сама вона почала життя з блукань по горищах та
закутках, підворіттях.
КОР.: Про побут... Які перспективи одержання нового
КОР.: Як ставляться до Вас люди, котрі звертаються
за допомогою?

ИОР.: Чи давно Ви працюєте, який вуз закінчили?

Т. С»: У 1982 році закінчила
Одеського університету.

юридичний

Т. С.: По-різному, бо й звертаються люди різні. Зро
факультет зуміло, якщо людина переслідує певну мету, але закон
не дозволяє її досягти, то вона залишається невдоволеною.

КОР.: Відомо, що юристи не одразу починають самостійно працювати, спочатку проходять стажування,
НОР.: Як вважаєте, наскільки закон відповідає потре
стажування.
Що можете сназати про його значення у подальшій ро бам суспільства?
боті?

Т. С.: Зрозуміло, що розвиток суспільства випереджає
Т. С: Після закінчення університету проходила шести розвиток закону. Зараз ми користуємося законами, які
місячне стажування. Справа в тому, що майстерність прийняті у п’ятдесятих-шістдесятих роках. Якщо врахо
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пан?еДмІї'Вгм^л?)ТЬ ->перед загрозою виникнення
Ду< За ДанИми Всесвітньої оргаСШЛпм V
здоров’«» кількість
хворих
вЖ ВІЧ ТмжАииА°роНу поДвоюється, а Інфіко
КІРОВОГРАДСЬКОГО ваних Біч-інфекцією вже 10 МІЛЬЙОНІВ.
ОБЛАСНОГО ВІДДІЛУ ппппауі1013і дослідження свідчать, що в СРСР до
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 2000 року при відсутності дійових заходів боДО ТРУДОВИХ
р?ТЬап ’3 хворобою віку» варто очінувати по
над зо тисяч випадків захворювань СНІДом і
КОЛЕКТИВІВ
1 мільйон 45 тисяч випадків інфікування.
ЗАВОДІВ, ФАБРИК,
Хвороба не обминула і населення нашої рес
ПІДПРИЄМСТВ,
публіки. Більшість областей уже повідомили
про
виявлення носіїв ВІЧ-інфекції. В Одеській
УСТАНОВ,
і Закарпатських від СНІДу померли двоє дітей
ОРГАНІЗАЦІЙ,
віком 4, а і 6 місяців, в Донецькій області —
КООПЕРАТИВІВ,
жінка 23-х років. При таких темпах зростання
ОКРЕМИХ ГРОМАДЯН.• до 2000 року в УРСР прогнозується близько 4-х

ЗВЕРНЕННЯ

В. ЖУК,
голова Кіровського ра
йонного
народного
суду м. Кіровограда.

вувати зміни в суспільстві, то цілком зрозуміло, що за
кони потребують вдосконалення.

114, стягнення аліментів.

КОР.: А як вважаєте, чи була у Вас
справа?

тивно оцінив їх, визнавши,
що Є. був звільнений не
правильно. Думаю, цим
профспілковий лідер не
тільки не зронив свій ав
торитет в очах робітників,
а й навпаки — показав
свою здатність критично
оцінювати власні дії 5 з
повагою ставитися до за
кону.
Побудова правової держази вимагає якнайсуво
рішого дотримання зако
нів не тільки всіма грома
дянами, державними ор
ганами й посадовими осо
бами, а й громадськими
організаціями. Та щоб до
тримуватись законів, тре
ба, як мінімум, їх знати.
Як свідчить практика, не
тільки члени профспілко
вих комітетів, а й товари
ші, що їх очолюють, до
сить часто не зовсім орі
єнтуються в діючому за
конодавстві.
Тому й сьогодні трап
ляється, що люди при ви
никненні виробничих кон
фліктів звертаються від
разу «вгору», бо переста
ють вірити горе-керівникам, що перетворились на
бюрократів,
демагогів,
формалістів,
кар’єристів.
А профкоми не завжди
захищають їх, людей. Пе
ребудова ж вимагає ін
шого підходу.

•

приміщення для вашої установи?

Т. С.: Поки що ніяких. Міськвиконком пропонував аж
на вулиці Жадова, але ж це далеко і зовсім не зручно.
Інша справа, якби, приміром, збудувати Палац право
суддя; де могли б розміститись всі юридичні служби.
Та вже мабуть краще тут, адже людям хоч шукати да
леко не треба, всі знають — за готелем «Київ».
На закінчення нашої розмови Тетяна Олександрівна за
пропонувала у разі потреби написати статтю для «МК»
можливо, разом із колегами. Шановні читачі, якщо вватаако? статт?ТР,бНЄ
давайте пропозиції щодо теми для

Л. ПАНАСЕНКО.
1

П’ЯТА СТОРІНКА

тисяч хворих і 500 тисяч носіїв небезпечного
^асТиТу "коТтіГу
СкТаЬнсІнПиТЄгРТЕУ8а^
вірусу.
У нашій області в минулому році обстежено
106250 чоловік, в тому числі 445 іноземних гро позиці в реалізації ідей гуманізму Тмиломадян. Обстежена на ВІЧ-інфекцію вся донор
ська кров. Перевірені 2000 чоловік із «групи
Для фінансування національної ппогоами бо
ризику». На щастя, носії вірусу і хворі СНІДом РОВ’ЯИУРСР ^аппоаапМ1НІС“Є₽пТВІ охоР°нн Здо
поки що не виявлені.
ровя УРСР запровадженим Республіканський
Пошук ефективних методів лікування і про * ОПЕРУ КИ1?вУсІнлгкПОТОЧНИЙ РахУнок № 700126
філактики проводиться вченими багатьох кра ІаннГсРСР МфТз2201Ь2НУП₽аВЛІННП ЖИТЛ0С0Ц
їн. Проблема СНІДу вимагає негайного
вирі
шення не тільки спеціальних медичних, але й
багатьох соціальних питань, на які необхідні
значні кошти.
Голова колегії — Ю. КИСЕЛЬОВ, чле
Колегія обласного відділу охорони здоров’я
ни колегії — Ю. ЛИСЕНКО, Т. ГУТзвертається до вас із проханням проявити »ніНИК, В. БОНДАРЕНКО, І. АРДЕЛЯН.

І

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО
О. Г. Дани- сів під листом вони не покращення роботи клуб
Редакція одержала скар
ленко
надіслав
відповіді
ного
закладу
потрібно
по

ставили. Позитивно про
ги від жителів сіл
Верроботу завідуючої клу- ліпшити його матеріальнобівки та Борщової на не на скарги:
задовільну роботу місце
«Факти, наведені в лис бом Н. Куленко відгукую технічну базу. Правління
голова Покотилів- колгоспу пообіцяло в 1990
вих клубів і направила їх ті жителів села Вербівки, ться
ської сільської Ради Л. М. році провести
із проханням розібратися
відповід
підтвердилися.
При Ліщиновський та секретар
в ситуації у відділ куль не
тури Новоархангельського зустрічі з жителями села парторганізації колгоспу ний ремонт.
Факти, викладені в лисрайвиконкому.
Завідую- було виявлено, що підпи- В. М. Джугостанський. Для
ЧИЙ ВІДДІЛОМ

«РІШЕННЯ
СУДУ—ЗАКОН»
Можливо, читачі пам’я
тають статтю «Після ве
сілля»,
надруковану у
№ 33 від 19 серпня 1989 р.
У ній мова йшла про знач
ні незрозумілі недоробки
в слідстві, на основі яко
го суд виніс вирок двом
підсудним: шість
років
позбавлення волі.
Уже
йде четвертий рік, як ви
рок вступив у дію. І все ж
родичі одного з обвину
вачених стукають у всі
двері, намагаються до
вести невинність Михайла
Сакаля. Ми, звичайно, не
можемо робити якихось
висновків. Вивчивши спра
ву, лише висловили свої
сумніви. До того ж з’яви
лись деякі нові обстави
ни (див. вищезгадану стат-

тю). Відповідь редакції
надіслали голова облас
ного суду В. І. Телеганенко та начальник відділу
по нагляду за розглядом
кримінальних справ у су
дах обласної прокурату
ри, старший радник юсти
ції М. П. Даниленко. їхні
відповіді ми вмістили у
№ 41 за 14 жовтня з ко
ментарем кореспондента.
У замітці «Четвертий рік
після суду» зазначалося,
що і В. І. Телеганенко, і
М. П. Даниленко надісла
ли редакції відписки, не
дали конкретної, юридич
но обгрунтованої відпові
ді. Щоб не надсилати ша
новним слугам Феміди на
гадування знову, я вирі
шила зв’язатися із М. П.
Даниленком по телефону.
Михайло Павлович був
категоричним, не прихо
вував роздратування. На
гадав знову, що ми на
звали прізвище потерпі
лої. Ще раз готова визна-

«НАЇВНА «ІНТРИГАНКА»
«Ознайомившись із статтею «Наївна «інтриганка»,
опублікованій в газеті «Молодий комунар» (№ 51 від 23
грудня 1989 року), адміністрація, партійне бюро, проф
ком і рада трудового колективу інституту «Кіровоградагропроєкт» вважає, що автор статті С. Бондар (С. Орел)
однобоко і тенденційно висвітлила причини звільнення
т. Рєзник Т. М. з інституту, висловила думки про начеб
то існуючі утиски з боку адміністрації і громадських
організацій, а також взяла під сумнів стан моральнопсихологічної атмосфери в колективі.
До таких висновків автор приходить, на наш погляд,
тому, що не вважав необхідним зустрітися з представ
никами профкому, ради трудового колективу, праців
никами техвідділу, де працювала Т. М. Рєзнік, щоб
глибше розібратися в причинах конфлікту. Наведені в
статті інтерв’ю з анонімними співробітниками інституту,
сьогодні, в період гласності і плюралізму думок, не
переконують в правоті автора.
Ні зборах трудового колективу ЗО березня 1989 року
було прийнято рішення, в якому колектив просив пар
тійні, радянські, господарські органи захистити його від
дальших розглядів скарг і заяв т. Рєзнік Т. М. Одночас
но повідомляємо, що за наполяганням партійних і радян
ських органів розглядалось і обговорювалось питання
про стан морально-психологічної атмосфери в колекти
ві. Збори вирішили вважати морально-психологічний
клімат нормальним. Протоколи цих зборів направлені
в партком, райком, міськком, обком Компартії України
і об'єднання «УкрНДІагропроект», як вищестоящій ор
ганізації.

ти, що я як автор була
неправа у цьому плані.
— Чому я повинен вам
відповідати? Ви хто, жур
наліст? Тож і не лізьте не
у своє діло!
Я намагалася пояснити
шановному раднику юс
тиції, що не претендую
на істину, хотіла б лише,
щоб він дав конкретну
відповідь і мені, і вам, ша
новні читачі. Ось, напри
клад: слідство взагалі не
брало куртку звинуваче
ного на експертизу
(за
обставинами справи Це
досить важливо). По та
кій-то статті слідчий не
повинен був це робити.
Тобто, як кваліфукуються
дії слідчого, суду згідно
закону.
Михайла Павловича та
ке моє пояснення взагалі
роздратувало:
— Є закон — рішення
суду. Ми не зобов’язані
давати вам ніяких відпові
дей! Якщо у вас є сумні-

ви, то є й порядок роз
гляду.
Звертайтеся
із
скаргою.
У тому-то й справа, що
скарг уже подано цілу гору
і на жодну з них не дано
чіткої відповіді. Як це спів
ставити із
законом!
Редакція добивається тіль
ки цього. Не звільнення
Сакаля, не
виправдання
його, а кваліфікації
дій
людей, що займались цією
справою згідно закону.
Цього я не могла добити
ся від юристів під час під
готовки матеріалу. Ми ж
ідемо до правової дер
жави! Чому тоді всі до
кази, вся логіка, що супе
речать логіці
слідчого,
такі
беззахисні
перед
машиною правосуддя? Во
но ж правосуддя. Тобто,
суд — правий. І чому ж
тоді працівник обласної
прокуратури М. П. Дани
нам
ленко «не повинен
на
відповідати»? Адже,
вій
скільки я розумію,

У зв’язку з цим вважаємо, що публікація «Наївної
«інтриганки» направлена на очорнення колективу і під
тримку т. Резник Т. М. по невідомих для колективу при
чинах. Риторичні запитання в кінці публікації говорять
не про полемічність піднятого питання, а про прагнення
зіткнути в протиріччях адміністрацію і громадські орга
нізації інституту з так званими «перебудовними силами».
ВІД РЕДАКЦІЇ: Таку відповідь ми одержали від секре
таря партбюро В. А. Долгушева, голови профкому В. Я.
Єднана та голови ради трудового нолективу І. В. Гуйван.
Правда, ми ченали відповіді від сенретаря
партному
І. О. Лагодича, а листа одержали від тих, про кого йшла
мова в публікації. Ті, кого ми критикували, нам і відпо
відають! Мабуть^ одна з причин того, що справа Тамари
Михайлівни так довго тяглася і обросла
неймовірною
кількістю паперів, і полягає у цьому безплідному листу
ванні. Направила скаргу — Її спустили по сходинках до
тих, про кого мова.
Відповідь для редакції містить докори, що автор не
зустрівся з представниками профному, ради трудового
колективу, з працівниками техвідділу. І позиція профко
му, і ради, і співробітників (Л. Ю. Болотової, інших) ста
не зрозумілою будь-ному, хто ознайомиться із протоко
лами зборів. Однозначне, різке осудження Т. М. Рєзнік.
Оця ось однозначність і примушує задуматись, бо різко
му «одностайному» остракізму протистоять факти: бага
торічна і успішна робота за спеціальністю, багаторазове
обрання членом партбюро.
Дуже цікаву думку висловили автори відповіді редак
ції про плюралізм. Значить, якщо люди не хочуть нази
вати своє прізвище, то це в добу гласності і плюралізму
непереконливо? А скажіть, будь ласка, шановні В. А. Дол
гу шев, В. Я. Єднай і І. В. Гуйван — чи гарантується їм
при будь-якому плюралістичному спектрі думок служ
бова і моральна безпека? Чи не переконливий принлад
протилежному — доля Тамари Михайлівни?
І що значить «зіткнути в протиріччях» адміністрацію
з так званими «перебудовними силами»? Про яку пере
будову може йти мова, коли люди-не довіряють один
одному, керуються не істиною, а бажанням не потрапити
в опалу? То кого ж названо «перебудовними
силами»
(підкреслюємо — в лапках!) тих, хто не боїться говорити
правду?

ті молоді с. Борщов».
ють Місце, при
клубі працює ОДИН із _ ■ - _
тих фольклорних КО- ®
*г
тивів району «Вечору
який охоплює
реднього та
і- похилого
-ку. Для молоді
ло проводиться А—-

здійснює нагляд за
наскільки справедливо за
стосовується право ж *
кладах судочинства

ласті-

с. бонда?.

«Я ГОТОВИЙ
ПОСВІДЧИТИ»
Коли вперше прочи —5
влітку
минулого
статтю в «Молодому
мунарі» «Після ВЄСІЛ-П
то подумав, що ось мо-г —діжна газета
доб’сты^:^
справедливості. Та не
сталося, як гадалося- - —■
вас так само відмахну~^*~
ся, як і від родичів
хайла Сакаля.
Відлог
коротка:
«Сакаль
вильни засуджений зе
нений злочин». І В.
леганенко, і М. П. Дани
ленко, які давали

заходів, вечорів,
танців,
дискотек, на що вказано
завідуючій клубом Пар.
фенюк Г. М.
Дирекцію
кіномережі
зобов’язано систематично
демонструвати
кінофільМИ 0 сільському клубі».

відь, мабуть, не знайоми
детально із спра
лись
вою, во чому ж вони не
подивились на неї з точ
ки зору юристів, керую
чись законами.
Але чому ВИ опустили
руки? Чому не боретесь
за справедливість? Ясно,
що листи Ілнатова, Мічкура, Бордюга не беруться
до уваги, бо вони зеки і
цим все сказано. Я офі
ційно заявляю: Зубов осо
бисто мені казав про те,
що він навмисне звів на“
*Це
*
клеп на Сакаля.
я» можу підтвердити кому завгодно і де завгодно.
У Сакаля росте малень
кий сиїн, його чекає дру
жина (до речі, працівни
ки правоохоронних орга
нів не раз пропонували їй
відмовитись від чоловіка),
Все-таки надіюсь на ва
шу допомогу.
В. БОРДЮГ,
ув’язнений Черкаської
ВТК.

«МИ ЩЕ БОЇМОСЯ...»
Випадково прочитай а статтю в газеті «Молодий кому
нар» за 23 грудня 1989 року під назвою «Наївна «інтри
ганка». Схвильована там.,- що не можу не написати.
Свого часу я теж, ян і Марія Білоненко, працювала в
«Кіровоградагропрое
» і непогано знаю всіх людей,
згаданих у статті. Штеод’ую, не знала, що так далеко за
йшла ця негарна істср-я. Я, звичайно, дещо чула від чле
нів колективу і радила їм заступитися за Т. М. Рєзнік,
але відповідь чула гпрголизно таку: «Добре тобі гово
рити, бо ти в нас уже не працюєш».
Тамару Михайлівну
я знаю як хорошого спе
ціаліста.
Мені соромно за тих людей, яких я знаю, з якими
працювала з 1970 по
977 рік та й потім спілкувалася
ще не один рік. Це ■^«•рез їхню байдужість і боягузтво
жінці довелося стіл®ч->г пережити. Мої колишні колеги
боялися за себе, не <~<екала я такого «героїзму» і від
директора «Кіровограл^агропроекту» П. І. Довченка, ад
же від нього залежаче; припинення цієї брудної історії.
Добре ж приспали
• совість роки застою, коли й до
сі в деяких колективам ланує мораль «моя хата скраю—
нічого не знаю».
Добре, що Тамара
^хайлівна не здалася, хоча й до
велося їй змінити міси« роботи. Але хто ж, за які гроші
поверне жінці втрачай« здоров’я? Як же вся ця історія
п^3^!ачитьс* ‘на люДй2.- <отрі свідомо чи не свідомо винни Хто поніс стягненаяи»?
Я вірю, що спразед-пивість торжествуватиме, незва
жаючи на байдужість, боягузтво окремих людей і нав.ть колективів.
Га КОВАЛЕНКО,
викладач СПТУ Н9 8.

ПОЖИВЕМО—ПОБАЧИМО
«...Нам важко гадати про
доцільність
будівництва
сьомого
автодорожного
моста через те, що зали
шилось від ріки, зате аб
солютно зрозуміло, що
зв’язане з цим зростання
Інтенсивності руху побли
зу школи (№ 4 — РЕД.],
Палацу піонерів І майбут
нього дитячого парку не
можна вважати розумним.

враховуючи велику кіль яке разом зі своїм лис
кість дітей в даному ра том заніс до редакції В. Ф.
йоні. Крім цього, до уваги Зіноватний. І звернення, і
не береться той факт, що лист Вітольда Федорови
забрудненість повітря в ча були опубліковані в
14-му мікрорайоні і зараз передостанньому номері
значно перевищує всілякі «Молодого комунара» за
норми», — так писали у минулий рік під назвою
своєму зверненні до Кі «Уроки співу під супро
ровоградського міськви від автореву!».
конкому жителі вулиць
На критичний виступ га
Калініна й Островського,

17 ЛЮТОГО 1990 РОКУ

діючих будівельних норм,
® також
різноманітних
факторів, що стосуються
екології,
безпеки
руху,
масового
перебування
школярів,
розміщення
об єктів соцкультпобуту та
житла в цьому районі.

Про прийняте рішення
ви будете проінформован‘ Додатково».

.1
• «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

ОДЕНКА?
і

Оленка дуже сором’язлива, але
це, очевидно, через її хворобу.

Справа в тому, що дівчина не може
те, не пошкодуєте. Вона дуж- макя
ходити і тому мало з ким спілкує ва людина.
ться. Навчається Оленка в 10-му
Якщо хтось захоче листт.т.
класі, але вдома. До неї ходять Оленкою, напишіть до редак,<7ИСЯ 3
вчителі, а от ровесників я ніколи в
ШІ листи їй перешлють
’
ва‘
неї не бачила. Звичайно, юність
м. Світловодськ
С" Кї’ЯЧ—О.
егоїстична. І все ж, мені б дуже хо
тілося, аби ця мила, скромна дів
Від РЕДАКЦІЇ: прохай
чинка мала хороших друзів, хочу,
лати листи у сектор сгуден * ї а?с»щоб хтось написав їй листа. Повір- лоді з надписом «дляУ^"^’> «о-

ЇХ

; ДРУЗІВ

€ в мене маленька подруга. Така
цікава і хороша дівчинка, а зовуть
її Оленкою. Вона багато читає, за
хоплюється макраме, в’язанням, ро
бить гарні іграшки із усього, що по
трапить до рук — із шишок, пластеліну, гілочок.

С

ЧИ ЗНАЙДЕ

Гі

'

ШОСТА СТОРІНКА •

зети відповів перший за нятне рішення по реаті заступник голови Кірово Ці» генерального
градського міськвиконко міста з переглядом тран
му В. О. Ткаченко:
спортної схеми центо^аяи»«Виконком міської Ра ноі частини міста і змЛи-о-о
ди «народних
депутатів прокладення інженеон - х
комунікацій.
доручив спеціалізованим
Проектні матеріали гтю
проектним
організаціям
будівництву моста через
(замовник — управління ріку Інгул будуть розроб
житлово - комунального
лятись спеціалізована ..
ін
господарства) знайти прийститутом із врахуаач^м

ВІТЧИЗНА
Прийшла Надя. Розповідає,
що їхня бригада залиши
ла роботу. Німець запи
сав адреси і передав у
гестапо. Всім 9 чоловікам
наказано чекати виклику,
дадуть 25 батогів.
Це
страйк, колективна відмо
ва від праці.
26.VII.42. Зроблено ве
ликий прорив на Воро
ніж.
Взято Ворошиловград. Великі бої біля Рос
това. Коли кінець цьому?
29. VII.42. Закрили газе
ту. Закрили радіо. Ареш
тували місцевий уряд, всіх
18 чоловік. Медведкова,
Яворського та інших. Хто
такий Яворський? Невже
той, з ким я співпрацюва
ла в загальнозаводсько
му «Крокодилі»?
30. VII.42. Ходять чутки,
що Медведков повісився.
Арештували їх нібито за
підпільну роботу. Якщо
це так, то погану службу
вони правили.
10. VIII.42. Ходять і пе
реписують дітей від 8 до
14 років, Навіщо, ніхто не
знає.
11. VIII.42, Погані спра
ви на фронті. Під Росто
вом великий прорив. Нім
ці взяли Єйськ, оточують
Новоросійськ, взяли Тихорецьк і Великим грузин
ським шляхом дійшли до
П’ятигорська. П’ятигорськ
взято.
Як боляче писати ці
Віктор ЗАВІРЮХА живе в селі Коробчино Новомиргородського району. Пра
рядки. Ховаєшся, як вовк,
цює в місцевому нолгоспі ветфельдшером. Служив о Афганістані. Супроводжу
чекаєш день-у-день, а во
вав колони на трасі Джелалабад — Кабул. Був поранений. А нещодавно заступ
но замість того, щоб ста
ник голови Новомиргородського райвиконкому М. О. Коваль вручив колишньому «афганцю» бойову нагороду — орден Червоної Зірки. Фото С. OEHEHKA.^^j ло краще, стало гірше. Я
нічого не розумію. Німці
правди не кажуть, а взна
ти її ніде. Невже я ще ко-

кий час, так що в мене на
півголови сивина. (...).
До сьогодні всі вчителі
були на обліку і їм плати
ли як вчителям. Тепер
оголошено, що радянські
вчителі
не
визнаються
вчителями. Зарплатня їм
ліквідовується. Вчителем
є той, хто вчився в цар
ські часи. Я рада, що їм,
прихвосням
німецьким,
втерли носа. Справжній
радянський вчитель не пі
шов би ставати на облік і
не ходив би збирати мідь
та записувати людей в
Германію.

19.ІХ.42. Хмарний тоск
ний день. Я не можу зна
йти собі місця. Нервую.
Мені тяжко. Я не бачу
людей. Як вовк ховаюся,
коли хто чужий заходить
до т. Полі. Багато молоді
ховається та їде на село.
Відчувається наближення
лиха. Крізь щілину спосте
рігаю вулицю. Два поліцаї
без пов’язок перевіряють
документи у перехожих.
Схвильовані і заплакані
люди пробігають повз вік
на. Безперервно
гудуть
машини, завантажені хлі
бом. Це українське золо
то їде в Германію. В ос
танній газеті прямо ска
зано, що Україна повинна
стати житницею Європи,
Україна повинна віддати
все, тому, що Германія це
заслужила. Німці і так бе
руть все. Вже і душу за
бирають, будь вони про
кляті.
Молоденька
дівчина
(Зайцева) одна у матері.
Живе по Садовій. Збоже
воліла, через те, що її за-

манії повстання. Другий
фронт є. Чим солодшими
були мрії, тим гіршим ви
явилося
розчарування.
Ввечері у т. Полі мені ска
зали, що комісія працює
настільки
успішно,
що
перший ешелон піде 27
замість 29. З 3 по 14 бу
дуть виловлювати таких,
як я, і останній ешелон пі
де 14.

З нашого міста повинні
взяти 500 медпрацівників.
Арешти вже почалися за
раз. Що буде далі — не
уявляю. Коли кінець? На
род гине. Його, як скоти
ну, під конвоєм відправ
ляють в Германію, там
розсилають по концтабо
рах. Там голод, виснаж
лива
праця,
побої та
смерть...
2.V.43. Вже зацвіли виш
ні. Весна.., Страшна своїм
подихом
смерті весна.
Не радує весняний вітер,
не радує сонце і перші
квіти. Ми всі мерці,,. Жи
ві трупи... Ми вже забули,
що таке пшеничний хліб,
Я чекаю. Сиджу біля ре
продуктора в надії «ви
смоктати» хоч би щось із
гітлерівського
гавкання
по радіо. Все тихо. На
фронті без перемін. Лю
ди! Без людей людина на
може жити. Як я скучаю
за людиною, за простою
і гарною людиною.

20.V.43.
Вулиці
пусті.
Мертва тиша на них наво
дить моторошність. Йде
мо і мимохіть озираємо
ся, говоримо пошепки. На
рогах вулиць та під пар
канами зустрічаються дів
ки у шовкових платтях і

Окупаційний щоденник
і

18.VI1.42. Сьогодні зран
дісний ранок, 3. І. вдало
ся мене виписати з адре ку йде дощ і я у т. Полі.
си Грязна, 17. Приписав Приходять свої люди і
(Без дати). Сьогодні ба мені 2-х дітей, бо інакше розповідають
новини.
чила д. Митіного Валька і
не можу, щоб не написати це було б неможливо. Страшно. За день і ніч по
про нього. Бідне
дитя, Ура, я починаю виплутува місту заарештовано біль
шкода його. Якось він ви тись. Тепер візьмуся поси ше 150 комуністів. Вони
зирав із-за хвіртки,
ні лено за німецьку мову і були зареєстровані. По
ліцаї будуть знову ходити
мець йшов мимо і як буду набиратися сил, щоб
рушити через фронт. Там по хатах. Йду від т. Полі.
гримне на нього — по життя. Вперед, сміливіше! Там ніде сховатися.
жартував. Вальок злякав
21. VH.42. Сьогодні шу
16. VII.42. Опухла нога.
ся, кричав дуже. Тепер
заїкається, а як баче нім Запорошила рану і вона кають пшеницю на Балці
ців, — плаче і тікає. Мені нариває. Як би цим експе і Катрановці. Прибігала
боляче на нього дивитись. риментом не наробити со Валька. Віктор хоче схо
вати хліб у нас в саду.
Отже, за євреями по- бі серйозного лиха.
Порції хліба зменшили.
У німців з’явилися нові
слідували цигани. їх лов
лять по всіх усюдах та літаки. Населення називає Інвалідам дають 40 гра
Пшеницю мів на день. Так, уявіть
розстрілюють. Вічна
їм їх «човнами».
слава. Про них по місту дотрусили вже до Садо собі, це не помилка. Яка
інвалідів,
ходять легенди. Під Оде вої вулиці. Сказала 3. І. «турбота» про
чорт забирай! Робітникам
сою, наприклад,
цигани Приймає заходи.
поки дають 300 грамів на
разом із партизанами роз
17. VH.42. 8же
другий день. Ходять чутки, що
били загін німців.
Вони день ровенською
доро
народ кочовий, всі стеж гою і через вулицю Лені утриманцям взагалі не да
ки знають і можуть насо на на вокзал рухається дуть, а робітникам змен
шать.
лити добре нелюдам.
військо. Що це, відступ
22. VII.42. Була у т. Полі.
15.Vn.42. Сьогодні
ра чи перекидання сил?
(Продовження. Початок
див. у
1, 2, 4).
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ли-небудь буду вільною
людиною? Віль-но-ю?

писали в Германію. Я вже
теж починаю... Кілька днів
13.VIII.42. 3. І. показав підряд вчувалися голоси.
азбуку, на котрій пересту
20.ІХ.42. На фронті без
кувалися у тюрмі. Запи перемін. Сталінград не
сую її. Проста І цікава річ. взятий. В газеті пишуть,
Спочатку відстукують го що більшовики кинуть всі
ризонтальну лінію, а по сили на захист міста, яке
тім вертикальну. Запису носить ім’я Сталіна. Так,
ють дробом, Наприклад, це правда. Це місто зда
«Аня» буде так 1/1 3/3 6/3. ти не можна, неможливо.
21.VHI.42. Обшуки роб Гадаю, що це вирішаль
лять німці. Поліцаї стоять ний момент. Це точка пе
релому. І німці це відчу
по кутках та наглядають.
вають.
У
багатьох позабирали
22.ІХ.42. Поліцаї ходять
зерно. Знімається новий
врожай і в той же час по хатах і переписують
віднімають останні крихти курей, вівців, гусей, сви
хліба, що виміняли на ве- ней, корів. Все беруть на
реття. Пропадемо з го облік, і тоді його нікуди
лоду. Німці все роблять не можна подівати. Годуй,
швидко. Оточили місто і хоч витягнися, а зарізати
за одну ніч витрусили все, не маєш права. Хто встиг,
той сховав або зарізав.
18.ІХ.42. Рука не брала
23.ІХ.42. Сьогодні комі
ся за олівець, щоб деньу-день записувати всі на сія по відбору до Герма
ші муки. Багато довелося нії. Прибігла сусідка і ка
пережити за цей корот- же, що її не буде. В Гер-
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при редикюлях. Підлі! Як
вони можуть? Можливо
ті, з ким вони гуляють,
вчора вбили їхніх братів?
25.У.43. Про долю д. М,
нічого певного взнати не
можливо. Т. П. витратила
багато грошей, щоб узна
ти правду, все даремно.
Один поліцай каже, що
його стратили, інший —
що він живий. В СД т. Ню
сі відповідають, що він в
тюрмі. А від тюрми її го
нять і кричать: «Я вам го
ворив, що його нема, до
ки ви будете шукати його.
Геть звідси!». А вчора о
4-й годині ранку два полі
цаї приходили арештувати
д. М. — його нема вже
2 місяці. Він у тюрмі, —
відповідала т. П. — Мож
ливо, він втік звідти? —
спитав поліцай. Вони скла
ли акта і пішли. Не знає
мо, що й гадати.

(Далі буде).

СЬОМА СТОРІНКА

ПОНАД П’ЯТЬ ТИСЯЧ
людей зібрав минулої неділі передвиборний
мітинг на стадіоні «Металург» у Світловодську,
організований місцевими осередками Народ
ного Руху України за перебудову.

«Я ніколи не думала, що доживу до такого
часу», — захоплено говорила робітниця Небо
рак. І цією думкою були сповнені серця чи не
всіх учасників мітингу, бо для кожного світловодця цей мітинг був першим у житті. Гово
рити відкрито про наболіле, думане-передумане, висловити своє ставлення до невирішуваннх
роками й десятиліттями проблем, до тих. хто

повинен нести відповідальність за негаразди
нашого сьогодення, до тих, хто нині зареєстро
ваний кандидатом у депутати... Вперше, впер
ше. І всього було, як на кожному мітингу: і гір
кої правди, і гучних фраз, і дріб’язкових доко
рів. Але найголовніше — учасники мітингу від
чули себе народом, який може впливати на хід
суспільного житія в своєму місті.
На мітингу виступили робітники й інженери
світловодських підприємств, працівники радян
ських і партійних органів, учасники Руху, пен
сіонери, воїн-афганеиь, гості з Києва, Кірово
града й сусіднього Кременчука...

Звернення до земляків голови Кіровоград
ської міської організації Руху В. Кобзаря про
спорудження в географічному центрі України
під Добровеличківкою пагорбу пам’яті жерт
вам голодомору 1932—33 років було підтри
мане учасниками мітингу, сотні світловодців
поставили під зверненням свої підписи.

На мітингу було прийнято резолюцію, в якій
зокрема підтримано відозву комуністів гро
мадсько-політичного клубу «Перевесло».

В. БОНДАР.

ВІДВЕРТО
Хтось вважає його несерйозним чоловіком,
інший
думає, що .... якби таких, як Євген Михайлович, було
більше, краще б нам жилося». Ще хтось має Вишняко
ва за авантюриста, а дехто певен, що він борець за
справедливість. Справді, поведінка цього чоловіка не
звична для нас. Чи багато ви бачили інженерів, котрі
вели б гласну полеміку ,з начальником цеху, директо
ром, секретарем парткому? І він не просто дискутує а
п^КУ^СВО' ЯУМКИ на машинці ’ ЧІПЛЯ€ «истки в кори
дорі. Збирається натовп, читають, тут же обговорюють
Женеві ТТЬ; У’ К°“У П°ТРІ6НИЙ такий ««спокійний інклХ \ ЛК' АИСКУС" ПрОВОДЯТЬ групи, формування,
клуби, а тут один чоловік... Безпартійний, не член будьяких опозицій.
Найважливіші принципи Євгена Михайловича- буття
визначає свідомість і — піддавай все сумніву. Істини ві
домі. І в старших класах середньої школи, і у вузах чи
технікумах ми вивчали ці постулати, конспектували тво
ри класиків та, склавши іспити, забували чи просто від
кладали ті знання у своїй пам’яті десь убік. | чи багато
хто з нас по-справжіньому задумувався, чи за Марк
сом ми живемо, чи справедливі слова Леніна, що марк
сизм не догма, а керівництво до дії? Ну, з дією склад
ніше. Ще кілька років тому цілком радянський марк
систський, навіть банальний, але не санкціонований
(тобто не прибитий до паркана за наказом влади, а на
писаний вами і піднятий на нейтральній площі) лозунг
викликав шалений опір. Міліція забирала, ламала ті ло
зунги, а часом і руки сміливцям... Ось який страшний
марксизм був для командно-адміністративної системи.
Був і є. Тільки методи боротьби змінюються.
Так от, невисокий, худорлявий, русявий Вишняков
жив собі, вчився, працював і був певен, що будує ко
муністичне суспільство. І не яке-небудь, а за Марксом,
бо ж керівна роль належить марксистсько-ленінській
партії.
Десь у 1985-му році зрозумів, що держава наша
експлуатує трудівника не менше найжадібнішого капі
таліста. І почав аналізувати. І побачив, що становище
лондонських ткачів, про яких писав Маркс, дуже схоже
зі становищем робітників з його рідного 5-го цеху...
■— Впровадили одну з моїх рацпропозицій. Швид
кість конвейєра зросла вдвічі, відповідно й інтенсив
ність праці. Форд би заплатив мені за це тисяч 10 до
ларів. Ну, правда, сімдесят карбованців я одержав. Але
у робітників зарплата зменшилась приблизно на 10 від
сотків. У чому ж справа? Спрацювала система штрафів.
Виходить, мій талант використовується для підвищення
експлуатації. Спочатку винуватив у цьому начальника
цеху, потім зрозумів, що й начальник і директор заво
ду лише гвинтики величезної машини.
Почав Вишняков тоді боротися на виборах. Коли оби
рали начальника цеху, непокірний інженер не пройшов.
Став висувати платформу на посаду директора. Саме
не крісло завойовувати, а боротися за принципи керів
ництва. Випускає свою газету «Ідеаліст». Зайнявся чо
ловік політикою. І багато що зрозумів нового. На
приклад, те, що так звані робітничі органи (рада трудо
вого колективу) далеко не завжди захищають інтереси
тих, кого представляють. І що самі робітники не дуже
і не завжди прагнуть справедливості, боротьби, вони
звикнись зі своїм становищем і готові швидше вважати
своїм ворогом того, хто взявся щось доводити. Тоді й
з’явилася в його «Ідеалісті» цитата В. І. Леніна: «Ніхто
не винен у тому, що народився рабом; але раб, який
не тільки цурається прагнень до свободи, але виправ
довує і прикрашає своє рабство, такий раб холуй і хам,
що викликає законне почуття обурення, презирства і
огиди».
Вишняков певен: якщо ти хочеш жити багато, ти по
винен припускати, що хтось буде жити багатше за тебе.
Позаминулого року на заводі був такий випадок: на
чальник цеху запропонував одній із бригад підняти
премію всього відсотків на 5—8, лише для того, щоб
компенсувати втрату у заробітку. Робітники цеху друж
но виступили проти. Поки що більшість людей радіють
не тому, що мають корову, а тому, що в сусіда вона
здохла.
Пам’ятаєте відоме оповідання Олександра Яшина
(автора «Вологодських весіль») «Важелі» про засідання
- партійного осередку? Вперше широко друковане воно
І було лише в 1988 році, вже після смерті автора. Таку
і десь приблизно ситуацію спостеріг і Є. М. Вишняков у
! своєму колективі. У жовтні минулого року «Ідеаліст»
писав про систему держприймання. Вишняков сам факт
| її появи розглядає як засіб боротьби урядової бюро
кратії проти виробничої. Бо остання дуже вже розпе
резалась і занадто низька якість товарів підриває авто
ритет і владу бюрократії вищої. Тож, нижча не вироб
нича бюрократія всіма силами хоче позбутись держ
приймання. І робить це так: «Основна ударна сила —~
громадськість, у тому числі РТК. Можна було спостері-
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«»історичне нраєзнавство,
дослідження нраю,
його
історії, культури Відіграє
важливу роль у формуван;
ні
історичної
свідомості
народу, сприлє зростанню
культурного рівня, підвйщенню
його
соціальної
активності» — ці слова з
доповіді академіка Академії наук УРСР П. Т. Тронька г.рсне* сшеної в м. миколаєві наприкінці
мину
лого року, стали своєрід
ним лейтмотивом четвер?ОЇ Республіканської кон
ференції
3
історичного
мпаєзнавства, яка тут від
булася і була присвячена

200-річчю міста корабелів,
нашому молодшому
сусі
дові на річці Інгулі.
Від
Кіровоградської
обласної
організації УТОПІЯ у ній
взяв участь
краєзнавець
С. М. БОНФЕЛЬД. Подаємо
тези його повідомлення.

Документи архівів —
цінні джерела, які сприя
ють повнішому вивченню
маловідомих
історичних
подій, фактів, діяльності
відомих і визначних людей рідного краю.
У Кіровоградському обласному державному архіві, у фонді Єлисаветградського
реального
земського училища збе
рігаються документи про
одну з перших на півдні

із ним. Його писання не раз. зривали, але він знову ; І
знову давав свою відсіч як опонентам, так і невідомим І
ненависникам гласності. Ось що писав він у листопаді ■
минулого року: «Вимагаю від комуністів не заважати
мені жити по-своєму. Методи і форми я вибираю сам.
I запевняю, чинив би так само, якби був і членом пар,
тії. Не подобається — не читайте. Не правий
спро
стовуйте. Дурень — доведіть. Але не вами написано,
не вам і зривати. Так, ви праві. Я справді створюю собі
рекламу, працюю на публіку, бо така суть політичної
роботи: саме з народом. Келії, кабінети, закулісний^
мзепіт — не виключено, але не це головне. До 17-го
року комуністи не боялись встрягати в політичні бійки.
Душити противника силою стали пізніше (ГПУ—НКВС).
Що з цього вийшло, ми знаємо. Якщо твоя ідея пра- (
вильна, то демагог може перемогти тебе раз-другий.
Але потім навчить боротися і перемагатимеш ти. В ін- |
шому випадку — партійній ідеї гріш ціна. Значить, не
формал краще від комуніста знає, що робити і як жи
ти. У цьому суть, мета і необхідність демократії: забез
печення свободи для боротьби ідей і реалізації кра
щих. Ідей, а не гармат, військ, крісел, посад і влади».
На щастя, партком на заводі очолюють люди мисля
чі. Вени не пішли шляхом фізичного знищення стіннів
ки «Ідеаліст».
|
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Я
вважаю,
що
кожна
людина
має
право
на
свою
'
фе
думку, — говорить секретар парткому Ю. Л. Лукин- і
ський. — і треба давати можливість кожному її висло
вити. Загалом я особисто ставлюсь до теорій Вишняко
ва неоднозначно. З частиною його поглядів можу зго
дитися, але не з усим. Все це примушує мене звіряти
свою позицію, інколи переглядати її, у чомусь переко
нуватись не раз, щось відкидати. У партії дуже довг^Л
не було опонентів.
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Євген Михайлович міряв життя вченням Маркса. I як
він оцінює з цієї точки зору комсомол?
— Комсомол не грав і не грає ніякої ролі на заводі.
На посадах позасідали літні люди, молодим дороги
не даємо. Працює система, що дозволяє одержувати
гроші за стаж, розряд, тариф, але не за роботу. Вихо
дить, що молодий робітник працює хоч і більше за
старшого, але одержує все одно менше. Комсомол по
винен добиватися впровадження відрядної системи
оплати праці. Адміністрація поки що проти цього кате
горично. Але ж треба боротися. Мало хто з молоді йде
з відкритим забралом, доводить своє. Якби комсомол
взявся серйозно за відвойовування плати за кінцевий
результат, тоді у нього з’явився б шанс конкурувати зі
старшими, молодь побачила б у ньому захисника. По
літика, це що? Концентрована економіка.
Свої погляди у Вишнякова є й на міжнаціональні сто
Пропонує Євген Михайлович і вихід з такого стано сунки. Треба не просто повертати мову, треба поверта
вища. Та цитую не для того, щоб піднести думку його, ти на Україну український устрій життя. Щоб на руш
як істину, чи розглянути проблему рад трудових колек ник просто не можна було сказати «полотенце» (ну, хі
тивів. Хто він, Вишняков? Одинокий філософ? Ледар, що ба ж скажеш так на вишитий квітами та півнями руш
займається писаниною? Для чого рекламує себе, що він ник?). А парубок чи дівчина? Чуваків, подруг, хіппі
хоче? Він талановитий інженер, який бажає, щоб -знан раз скільки завгодно. А справжнього парубка ви часто
ня, талант і вміння його використовувались сповна і зустрічали?
I все-таки, для чого він пише? І що йому вдалося до
служили на користь людям, а він одержував (теж спов
на!) відповідну винагороду. Формула проста. Та маємо сягти? Не знаю, чи під впливом Вишнякова, але парт
на цьому шляху скільки догматичних, відомчих, ідеоло ком у своїй передвиборній платформі не обійшов ува
гічних, фінансових, бюрократичних і ще бог зна яких гою і ідею акціонерних товариств. Готуючи платформу,
перешкод, що й вихід з кризи маячить нам десь у да якраз відштовхувався від конкретних інтересів людей. І
лекому майбутньому. То що ж, Вишняков провидець, що І Євген Михайлович партком зараз підтримує. Він пере- ’
виведе країну з економічного тупика? Згадаймо один із йшов на іншу роботу — працює зараз у центральній к
основних принципів Євгена Михайловича — піддавай все заводській лабораторії. Висунутий кандидатом в депу- К
тати міської Ради. В листі до мене він пише: «Мені до- В
сумніву. Тож і не будемо робити висновків.
На заводі кожен робітник у середньому виробляє за ручили нову роботу, і зараз не до політики. Адже я 8
місяць продукції на 4 тисячі карбованців (по цеху бу не публіцист, я інженер. 1 зараз стало можливим ви- П
ває у два рази більше). А заробітна плата в середньо користати свій талант на користь людям. Хоч комусь, і
му — 230—250 карбованців. За Конституцією народ — якщо не начальству чи закостенілим робітникам цеху й
власник підприємств. Якщо народ, то й кожен працюю № 5. Чесно кажучи, набридло воювати з вітряками, К
чий на заводі у якійсь мірі є його власником. Всім ясно, Хоча я певен, що моє донкіхотство недаремне. Люди 8
що насправді це не так. Бо не тільки рядовий робітник, стали іншими. І не в останню чергу дякуючи і моїм зу- І
а й директор не може розпорядитися до кінця і вироб силлям, Інша справа, що, на відміну від інженерної ді- І
леною продукцією, і прибутками. Тож потрібно взяти яльності, політична дає результати далеко не одразу, І
позику в банку, викупити повністю завод, створити і часто зовсім не ті, яких чекав. Тому політик — це про- І
акціонерне товариство, яке б найняло директора. Різні фесіонал зовсім іншого складу, ніж інженер. Із залізом І
відомства, зайві управлінці при такій системі, за Виш- працювати набагато легше, ніж із людьми».
Так хто ж він? Невдалий політик? А може досить
|
няковим, просто відімруть економічно. А як же освіта,
мигпоиз пілпииа
....
І (
що пГііПГТЛ
просто мисляча
людина, Ш».
яка зрозуміла, ->..!.«>
скільки
житло, здоров’я? Вихід простий. Зарплата ж тоді буде го,. піл
не 250... Можна буде й квартиру купити, й нянечку для у нашому суспільстві перешкод для вільного розвитку і
дитини оплатити. Не будемо вважати цей варіант па реалізації особистості і намагається ті перешкоди до
нацеєю, але те, що Євген Михайлович не тільки скеп лати? Згодьтесь, не всі здатні розкуто і свіжо мислити,
тично посміхається, спостерігаючи по телевізору за ро а якщо й здатні, то залишають ті думки для курилки
ботою сесії Верховної Ради СРСР чи З’їзду народних чи для кухні. На люди, із відкритим забралом, як каже
депутатів, а думає, аналізує, пропонує науковий під Вишняков, не виходять. Хтось нічому вже не вірить.
Хтось боїться, хтось і думати вже не бажає. І есе ж є
хід — зовсім непогано.
До недавнього часу Вишняков вважав партком заво- ще у нас Вишнякови...
С. ОРЕЛ.
ду чистих металів ^марксистським (до речі, Рух пін
м. Світловодськ.
теж вважає немарксистською організацією), І «воював»

гати уміле маніпулювання громадською свідомістю для
створення «образу ворогів» в особі співробітників
держприймання. Одночасно відволікалась увага людей
від справжніх винуватців наших спільних бід. Цим, ма
буть, пояснюється не дуже зрозуміла впертість, з якою
РТК цехів блокують прийом на роботу спеціалістів з
держприймання. Ми спостерігаємо процес перетворен
ня громадської організації в ударну силу бюрократич
ної реакції. При цьому більшість РТК у своїй агресивній
слухняності не рахуються навіть із законом. Чому таке
відбувається? Чому чудові милі люди (коли брати їх
окремо), зібравшись в раду, таке витворяють? Члени
РТК одержують ніби посаду, а в бюрократичній системі
будь-яка посада обростає хоч і найдрібнішими, але
привілеями».

шли

%

Одинокий

І

•

17 ЛЮТОГО 1990 РОКУ

Росії
метеорологічних
станцій (заснована в 1874
році). Вивчення матеріалів
дало змогу висвітлити ді
яльність засновників ме
теостанції викладача фі
зики, кандидата
фізикоматематичних наук Р. В.
Пржишиховського, викла
дача природознавства Г, Я.
Близніна, наукові резуль
тати за 25-річну історію
станції.
Дослідження документів
заводу бр. Ельворті (тепер
ВО по сівалках «Червона
зірка») дозволило виявити
листування
колишнього
механіка заводу В. Г. Ко
вальського з капіталістом
Р. Ельворті з питань вина
ходу висівного апарату до
сівални, яка удостоювала-

• «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

ся дипломів на міжнарод
них виставках. Було вияв
лено, що дійсними автора
ми виписаних на ім’я ан
глійського бізнесмена па
тентів є вітчизняні техні
ки та робітники — інже
нер М. М. Чикалов, меха
нік В. Г. Ковальський. Но
татки про
випробування
тракторної сівалки й удо
сконалення її якості дали
змогу
простежити
роль
А. В. Полупанова, директо
ра, героя
громадянської
війни, в розробці І випус
ку у 1929 році перших віт
чизняних тракторних сіва
лок. Статті з історії двічі
орденоносного заводу «Чер^
вона зірка» у місцевій пре
сі сприяли тому, що па
м’ять про А. В. Полупано
ва була увічнена меморі
альною дошкою, яка вста
новлена на одному з кор
пусів заводу у 1987 році, а

шлях заводу від кінної сі
валки до тракторної
—
пам’ятним знаком.

На основі архівних матеріалів для «Зведення
пам’яток історії та куль
тури» підготовлені
істо
ричні довідки про діячів
науки і техніки: академі
ка І. Є. Тамма, педагога і
дитячого письменника І. П.
Деркачова,
військового
інженера Г. Є. Лангемака.
Для повнішого уявлення
потрібно комплексне ви
вчення документів в архі
вах. Матеріали про М, М.
Бенардоса
є
в архіві
м, Фастова, про Г. Е, Лан
гемака — в м. Старобєльську, про А. В. Полупано-

ва - в м. Євпаторії, про
піонера авіації П. А. Куз
нецова — в м. Кисловодську.

*

Ф *
Конференціяі була щедра
на доповіді та повідомлення науковців І ікраєзнавців,
зібрала
численних одно
думців історичного
крає
знавства. Загальною була
думка: залучення широних
прошарків населення
до
збереження і використав С
ня пам’яток Історії та куль
тури ян національної спад
щини — важлива підойма
патріотичного й інтерна
ціонального виховання. А
що стосується ролі крає
знавців у суспільному жит
ті, то досвід переконує в
тому, що вся пам’яткоохоронна робота рідного краю
починається саме з них.

ЛЕЛЕКА І ПОДОЛЯНОЧКА
У січні я побував у ди
тячому садку № 41, який
відноситься до У8С міста
Кіровограда (завідуюча—
Сухомлин Лариса Микола
ївна). Там проходив мі
ський семінар завідуючих
дитсадками на тему «Роз>аток українського мовйення в дитячих
закладах».
Науковцями за участю
Республіканського
методимного
кабінету
дошкільного виховання розроблені для
дошкільних
закладів
із
російським
мовним
режимом
три
проекти програмних завдань та методик навчан<ня дітей української мови, які різняться
методичними розробками для
навчання дітей різних ві
кових груп (журнал «До
шкільне виховання», № 7
за 1989 рік, стор. 22—31).

З

куточки, де можна поба
чити витвори
народної
культури, посуд, предмети
вжитку;
розповідається
про українські міста; є та
кож народні
костюми.
Особливо полюбляє мале
ча співати українські піс
ні.
У тридцять шостому дит
садку — два мовних ре
жими, через 3 роки поло
вина цього дитячого за
кладу перейде на укра
їнську мозу. Тут викорис
товуються другий та тре
тій проекти, на першому
етапі — розуміння та слу
хання, на другому етапі—
мовлення, але співробіт
ники не стали покладати
ся лише на пропоновані
програмні рекомендації.
Перш за все почали зна
йомити малят із назвами
предметів і явищ, які їх
оточують. Але виникли та
Перший варіант створе
працювати
ний
відповідно до
ідеї кі труднощі:
Ш. Амонашвілі, що дитину прийшли
10 випускників
щонайменшого віку можна Олександрійського
пед
•’аачати
навіть
кількох
' о а одночасно,, якщо ство училища, які українською
рити відповідні умови, не мовою практично не во
обхідні для засвоєння
та лодіють. Обговоривши це
використання цих мов.
За другим варіантом вва питання з вихователями,
жається, що непряме при вирішили проводити. їхнє
лучення дітей до
другої, навчання. Насамперед при
української мови, слід по
чинати з раннього віку, а дбали тритомний словник
організоване навчання У української мови, тлумач
вигляді занять та
інших ний словник та словник
виховних заходів
вводи труднощів, методичну лі
ться з чотирьох років (із
середньої групи), коли до тературу. Але особливо
шкільники вже добре за складна слрааа, виявляє
своїли рідну мову.
Третій же варіант роз- ться, з художньою літера
рахований на дітей шосто- турою. Належне місце у
го-сьомого років життя, у виховному процесі зай
старшій і підготовчій гру мають фольклор, рухливі
пах — за програмами пер
ігри, хороводи, потішки.
шого року навчання.
.
Керівники дитячих ДО- Діти дооре залам ятовушкільних закладів розпо ють (і розповідають про
відали, що зроблено в них це батькам) слова, набуті
для кавчання дітей укра під час образотворчої ді
їнської мови. Як правило, яльності: «олівці», «фар
створюються
своєрідні би», «пензлі», «папір».

У дитсадку N2 61 прово
диться впровадження ук
раїнської мови у всі види
занять, які проходять у
формі ігрової діяльності.
П’ятниця — день україн
ської мови. Допомагають
вивченню української мо
ви виставки дитячих ро
біт, спілкування з батька
ми, яке скрашує роботу,,
надає принадності ранкам.
Педколонтив
дитсадка
Мс 62 провів обговорення
проентів і прийшов до
висновну, що всі три про
екти хороші, бо мають на
меті навчити спілнуватися
українською мовою, при
щепити любов до україн
ської нультури. Гри групи
працюють з українською
мовою, одна з них повніс
тю перейшла на україн
ську. Проводиться семінарпрактикум для виховате
лів. Нрім ігор та розваг,
запропоновано заняття в
краєзнавчому музеї, зна
йомство з нашим земляком
Корнієвим, який написав
багато оповідань про зві
рів рідною мовою. Заняття
в художньому салоні по
требують більшої підготов
ки, але дають великий
ефект. Допомагають вільно користуватись
мовою
вечорниці із співробітни
ками та батьками.
У садку № 27 шість груп
працюють українською мо
вою (з півторарічного ві
ку), 8 —- російською. Як і
в дитсадочку № 36, тут зу
пинилися на двох варіан
тах проекту (другий
та
третій). Дітям
подаються
знання про Тараса Григо
ровича Шевченка, з вели
кою увагою слухають діти
з груп, у яких ведеться ви
ховний процес російською
мовою, своїх ровесників з
українських груп. Дитса
док і№
57 знаходиться
знаходиться на
на
док
’Е а/

території селища Нового,

де більшість населення —
російськомовна, тому го
ловним було питання про
думку батьків, але, судячи
з результатів, вона була
позитивною. Тут
взажа-

Кабінет дошкільного ви
ховання інституту вдоско
налення вчителів органі
зовує курси української
мови для вихователів, які
пройдуть з першого
по
двадцять
сьоме квітня,
Буде запрошено 60 чоло
вік із районів, де найбіль
ше дошкільних закладів з
російською мовою, — Кі
ровоградського, Знам’янського та Світловодського
(з кожного дошкільного
закладу — один вихова
тель). На жовтень запла
нована науково-практична
конференція «Гуманізація
навчально-виховної робо
ти у дитячих дошкільних
закладах».
І ось по закінченні самінару всі його учасники
як
мали змогу подивитись,
..... —, ....
втілюється у життя все те,
про що йшла мова. Дит
садок № 41 запросив всіх
присутніх на українські
вечорниці, що підготува
ли співробітники разом з
дітьми,

ють, що українську мову
потрібно прищеплювати з
двох років. У дівчатах, що
приміряють віночки та різ
ноколірні стрічки, можна
побачити майбутніх Наталок-Полтавон. У куточках
поставлені
скриньки
з
прикрасами. На новорічно
му евнті були дівчатка в
українському одязі, укра
їнський хлопчик Василько,
меланкуючі дівчата, та го
ловне — радісні оплески
батьніз, їхня
підтримка
співучої, мелодійної, кра
сивої мови, йшлося також
про те, що вивчати її ін
тенсивно слід
починати
одразу, сьогодні, із заві
дуючих дитсадками, з ви
хователів,
бо
хочеться
слухати українську мову
не один раз на тиждень, а
щодня, тому й заняття та
кі треба проводити не один
раз на тиждень, а щодня
(це цілком підтримує ав
тор цієї статті).

Роботу треба починати з
самого
раннього віку.
Спеціалізовані ж заняття
можна проводити двічі на
тиждень. Сподобалась ідея
міні-занять, які
можна
включати в роботу щодня.
Починати
можна
кра
ще з інтер’єру, зі створен
ня куточків колективними
зусиллями
вихователів.
Велику роль можуть зіграти у засвоєнні співучої мо
ви музичні керівники.
На міському
семінарі
був також традиційний
банк ідей, у який було за
пропоновано заняття у від
ділі етнографії краєзнав
чого музею, знайомство з
творчістю і життям лю
дей, іменами яких назва
но
вулиці
(наприклад,
Юрія Яновського), тема
тичну кімнату (етногра
фічну), конкурси на кра
щу пісню, танець, оформ
лення костюмів, конкурс
«Вихователь - чарівник»
(оформлення куточків).

У просторій кімнаті —
довгі столи з українськими
стравами. Вздовж них —
лави, накриті традиційни
ми ряднинами, у куточну
— ліжко з кількома по
верхами подушок,
рама
зі старовинними фотогра
фіями, вишивані рушники.
В іншому кутку змайстро
вана щедро
прикрашена
піч з котом, дерев’яні від
ра та коромисла. На стіні —
картина, на якій зображе
но старовинну садибу. €
тут також і великий май
стерно зроблений лелека,
тин із лавами біля нього,
на які ось-ось наче мають
сісти веселі парубки
та
дівчата у яскравому виши
ваному одязі. Біля печі —
господарка, що бідкається
за те, що, мовляв, зараз
прийдуть гості, а вона ще
не встигла приготувати ва
реники. Та, як годиться,

ВІДВЕРТІСТЬ-ЗА ВІДВЕРТІСТЬ
Я завжди щиро радію, коли в словесному мотлосі
початкуючих авторів знаходжу зблиски справжньої
поезії. Вони мені тоді нагадують живі зірочки, які хо
четься зігріти в своїх долонях і пустити з світ. Ось і в
сьогоднішній редакційній пошті мене порадували прос
ті і щирі рядки Зої Ярошенко із села Красне Озеро
Долимського району:
Два лебеді іздалену летіли,
В тумані синьому блищали крила білі-

Приємне враження справляють твори Оксани Степаненко (с. Злинка Маловисківського району), Ярослави
Бабич (м. Кіровоград) та небагатьох інших молодих
поетів. "На жаль, у більшості наших дописувачів віршо
вані опуси нагадують недосмажені млинці, які і їсти
не можіна, і викинути шкода (все-таки людина викорис
тала папір і згайнувала свій час)...
Ми живемо в пору гласності і перебудови, а тому я бУ;
«у з нашими авторами принципово відвертим в оцінці
?.\?іх поетичних чи прозових вправ. Тим більше,
що
більшість початківців у листах одверто заявляють, що
вони написали вірші (які схожі на вірші, ям будяк на
троянду). Отож, відвертість — за відвертість.
Коли мені до рук потрапив «роман» М. В. (адресат
чомусь ім’я своє не назвав), спершу я подумав, що це
невдалий жарт на тему, як не треба писати прозу. Але ж,
вчитуючись у наївний тенет неймовірно
розтягнутого
оповідання (хоч і оповіданням цей «твір» важно назва
ти) я зрозумів, що автор намагається говорити про сер
йозні речі мовою літературного жанру, поняття не маю
чи ЩО таке епічний образ, композиція і, врешті-решт,
чим відрізняється шкільний переказ від самобутнього
літературного твору.

«Роман» написаний приблизною російською мовою
від руки і, мабуть, в єдиній редакції. До речі, ми хоче
мо пояснити нашим дописувачам, що «Молодий, кому
нар» друкуй російські вірші в оригіналі, а прозові лише
українською мовою. Наша газета — не літературний
часопис а тому з російської ми перекладаємо лише

Привіт

Ваньки
Жукова!

Побачили ми тут і Подоляночку, та й Козу за
вели, яка танцем та ніснею прогнала з хати нечисту силу. У такі хвилини
по-справжньому
розу
мієш, що то за чуття рід
ного народу. Чудові, чис
ті дитячі голоси співали і
говорили справжньою ви
разною українською мо
вою, бо майже у кожній
родині хтось — чи то ба
буся, чи дідусь, чи
ще
хтось не забуває свою
мову, а почуте від рідних
та вихователів у ранньому
віці народне слово запа
м’ятається назавжди. Лу
нали на вечорі й народні
пісні «Ой, у полі крини
ченька», «Ой, у лісі кали
на», щедрівки, була
ін
сценізована пісня «Виши
вала дівчина» і т. ін. Як
що на початок був тради
ційний гопак, то на закін
чення співалися щирі по
бажання всім добрим лю
дям:
«I в вас, і в нас
Хай буде гаразд...».

Все бачене подає
на
дію, що стара добра на
родна традиція різдвяних
свят не проросте глухим
бур’яном нашої буден
ності,
Т. ЛЕОНІДОВ.

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНОЇ ПОШТИ

дописи, статті, репортажі, інформації тощо, Власне, есе
те, що стосується жанрів журналістики...
Деякі наші азтори творять за принципом: успіх визначає кількість, а не якість. Тому, приміром,, Євген Б.
надіслаз до редакції майже цілий рукопис своїх тво
рінь, кокетливо нас попередивши, що його псевдонім
пахне Україною. Щоправда, я цього не помітив, але те,
що його вірші нагадують вінегрет із банальних обра
зів, прохідних рядків, наївної дидактики, голослівної
публіцистики, прозаїзмів, примітивних рим тощо, мені
відразу кинулося в очі. І тому я хочу дати пораду: ша
новні колеги, не віршуйте для валу, пишіть для душі...
Дивовижна легковажність щодо власної творчості початнуючих поетів починається з елементарного невігла
ства. Я вже давно переконався, що більшість із них на
віть не чули про такі речі, як віршований розмір, види
строф, рими і тому подібне. Ось чому вони легко можуть
сплутати хорей з мотоциклом, а сонет написати у двад
цять рядків, від чого Петрарка і Шекспір неодноразово
перевернулися б у своїх домовинах. Зате завжди у початнівціп бере верх не скромність, а авторська амбіція.
Сергій Н. сміливо заявляє: «Я почав писати вірші». І да
лі, відповідно, пропонує редакції «Молодого комунара»
надрукувати його твір, яний схожий на зіпсований калейдосноп пустопорожніх рядків, типу: «В тіх байнах і
Крилов писав...». «Із пушки ворона він застрелив», «ОтзІтив лису ворон, бо думав, обдурив його. А лис забрав і
Тіррел-форд, і ладу дуже вищий сорт». Мабуть, досить
цитувати цю архібезграмотну абракадабру... десятиклас
ника. Гадаю, коментарі тут зайві.
Таний же самовпевнений у власній «геніальності» і
Един С. Він пише не тільни «стіхи», але і «пєсні». Не
знаю, як ці «пєсні» можна співати, коли в них — ні
смислу, ні розміру, окрім незграбних, а почасти і від
верто безграмотних речень, по суті, нічого немає.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

господарка з честю зустрі
чає щедрівників з меншої
та середньої груп, веселих,
сяючих, у мальовничому
національному одязі, який
кольорами засліплює очі.
Гарненька дівчинка шви
денько вносить на скатер
тині хліб-сіль.
Як годиться, і лантух ла
тали, у який треба склада
ти нащедровані скарби, і
мишей проганяли з хати,
кружляючи
у
веселому
танку. Та й вихователі не
відставали від малечі. «Пане-господарю, радуйся!» —
залунали їхні голоси.

треба називати, а зробити такий зворушливий підпис:
«Галочка, 15 лет». Оригінально, правда? Хоч у п’ятнад
цять років можна бути б уже й трохи серйознішим...
Початкуючі автори ніколи себе не утруднюють впер
тими і важкими дорогами пошуків свіжої метафори,
потрібного епітета, глибокої думки і цікавої віршованої
форми. Вони схожі на тих майстрів, які намагаються со
кирою витесати чарівне обличчя Нефертіті. Тому, як
правило, їхні твори оспівують давно всім набридлі істи
ни, незграбні рядки переповнені нудотливими фразами,
прописними істинами, сірою і бідною мовою. Як тут не
згадати великого Гете, який свого часу сказав: «Фрази,
які ненастанно повторюються, переходять кінець кін
цем в закостенілі переконання, і наші органи сприйман
ня остаточно притуплюються».

На ці невеселі роздуми мене наштовхнули вірші Т. Лобойко, В. Круглова, Н. Коханової, А. Войнова та багатьох
інших початківців, які із задоволенням плутають шко
лярське віршування із копітким і виснажливим творчим
пошуком. Не дуже приємна у нас вийшла розмова, але
зате відверта.
Між іншим, навчитися римувати на кшталт: «куматюрма», «весна-дурна», «пень-день» і т. д. може прак
тично кожна людина. Для цього потрібно тільки трохи
потренуватися. Але вивчитися на поета неможливо. Са
мобутність .дається тільки природою. Талант — це над
звичайно ріднісне явище і в цьому я вже вкотре переко
нуюсь, читаючи «мішками» римовані вправи (під гордою
назвою вірші) величезного загону початкуючих літера
торів.
Шановні мої колеги, зичу вам більшої серйозності у
творчій роботі і, безумовно ж, успіхів. Адже писав я Цей
огляд не заради якогось критиканства, а лише з тією ме
тою, щоб ви хоч трохи збагнули, яка це складна, важна
і незвичайна праця: писати твори. Ніноли про це не за
Але, як кажуть, це тільки квіточки. А ось ягідки пря бувайте.
Поезія — особа вельми вередлива, і легковаж
мо просяться до рота гурмана-гумориста. Надсилає нам них авторів не терпить у царині нрасного слова.

авторка свої горе-вірші і, вказуючи, якого числа (хоч
у цей день газета і не виходить), наказовим тоном про
сить обов’язково надрукувати їх, тільки «фамілію» не
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Валерій ГОНЧАРЕНКО,
член Спілки письменників СРСР„

м. Кіровоград.

ДЕВ’ЯТА СТОРІНКА

Нещодавно в читальному залі обласної ди та явно сподобалась юним читачам саме теат роль Хіріна €. Кисельов. Л як цікаво зіграв
тячої бібліотеки ім. А. П. Гайдара відбулася ралізована частина. її ведучий Костянтин По роль Шипу'гіна Володя Ротор!
літературна година, присвячена 130-річчю від ворозка запросив хлопчиків та дівчаток до ці
Під кінець ведучий звернув увагу присутніх
дня народження класика російської літератури кавої зустрічі з героями письменника. Серед на книжкову виставку «Чехов серед нас» та
А. П. Чехова.
них були і Хрюкін («Хамелеон») у виконанні запропонував прочитати його твори, доступні
Цього разу нашими гостями були вихованці Євгена Кисельова, і Ванька Жуков, роль якого підліткам. А попереду на відвідувачів бібліоте
школи-інтернату. У підготовці і проведенні за
ходу нам допомагали семикласники школи чудово зіграв Олексій Терьошіш. Полонила ки чекають нові зустрічі з письменниками та
№ 20 і вчителька російської мови і літератури присутніх своєю грою в п’єсі «Ювілей» Олеся їхніми творами.
Сайфудінова (Тетяна Олексіївна) та Олена
С. ФІЛАТОВА,
Лариса Віталіївна Верник.
бібліотекар обласної бібліотеки для дітей
Спочатку присутні стали учасниками літера Давидова (Мерчугкіна).
ім. А. П. Гайдара.
Догенпо, з іскрометним гумором виконав
турної вікторини «У світі чеховських героїв»,

НА РІЗНІ
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V ОЧЕТЬСЯ розпочати з переказу напіванеидотичної
А
ситуації, яка сталася в Добровеличківці, кажуть, ро
ків 7—8 тому. Отож, на столі відповідального секрета
ря правління райорганізації Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури задзвонив теле
фон.
— Алло! — пролунало в трубці. — Добровеличків
ка? Вас турбують із охорони природи. Не можете ска
зати, скільки туристів відвідало протягом року пам’ят
ник природи «Козацька криниця»?
— Ні, не можу, — відповів відповідальний секре
тар. — Подзвоніть за кілька днів...
...Днів через три ситуація повторилася.
— Так скільки туристів побувало біля «Козацької кри
ниці»? — пролунало з трубки.
— Двісті сорок, — була відповідь.
— Звідки у вас ці дані! — діловито поцікавилися в
трубці.
— Все дуже просто! Я порахував корки від пляшок,
які валялися у названому вами місці, й одержану циф
ру перемножив на три...
Тут можна було б сміятися. Але... (з-нову ці «але»!) з
першого сьогорічного номера газети «Радянська Ук
раїна» стало відомо, що сучасний географічний центр
України знаходиться в точці з координатами 48°23' пів
нічної широти і 31'10" східної довготи. Добровеличківські краєзнавці і любителі географії спробували «при
в’язати» ці координати до місцевості й були вражені:
географічний центр сучасної України виявився за кілька кроків від унікальної «Козацької криниці».
Що ж воно за криниця і в чому її унікальність? Оскільки добратися до неї, розташованої за якихось півтора—два кілометри від крайньої на північно-східній
околиці райцентру хати, виявилося неможливим через
мокву й розгрузлі степові шляхи (який там туризм у
такий час’), доведеться нам обмежитися описом на
основі усних свідчень добровеличківців. «Козацька кри
ниця» — це сьогодні просто джерело, що якимось ДИ
ВОМ б’є із землі на схилі пагорба набагато вище рівня
річки, яка тече балкою. Вода в джерелі холодна, смач
на й чиста, як сльоза.
Сьогодні, крім хіба що «туристів», про яких мовилося
вище, «Козацька криниця» мало кого цікавить. Забута,
як і козацька минувшина, звідки походить її ім’я, вона
не збуджує в уяві сучасника особливих емоцій чи асо
ціацій.

— Увічнити якимось чином географічний центр Ук
раїни! — голова виконкому Добровеличківської се
лищної Ради А. А. Степанов робить красномовну па
узу. — А кому це цікаво? Ви думаєте, сюди туристи
одразу кинуться дивитися на географічний центр? Не
певен! Ви зрозумійте, що центр цей символічний, він
ніякої пізнавальної цінності не становить...
Навряд чи можна рішуче відкидати зауваги Аркадія
в Андрійовича. Він — із реалістів. Врешті, як я розумію,
чоловік не проти встановлення «якогось пам’ятного
звана». Але щоб прокладати дорогу, упорядкувати са
ме місце побіля джерела... Де взяти на все це гроші?
Потім — кому займатися підготовкою проекту та його
втіленням? Селищному виконкомові й без того справ
вистачає: тут і проблеми водопостачання, і газифікації,
і благоустрою, й житлового будівництва...
Ніколи мріяти. Ніколи відволіктися від проблем тієї ж
суцільної каналізації і підводити очі до проблем духу...
Одним словом, голову виконкому можна зрозуміти. Але
вся іронія долі в тому, що не кому-небудь, а саме йому
рішенням Добровеличківсьного райвиконкому дору
чено...
Втім, спочатку був лист за підписом відповідального
секретаря правління райорганізації УТОП1К Д. Д< Проскаченка на адресу райвиконкому та правління облас
ної організації Товариства охорони пам’яток із пропо
зиціями з приводу наявності географічного центру,
«враховуючи географічну та історичну значимість тако
го факту», прийняти, по-перше, рішення про встанов
лення пам’ятного знака біля «Козацької криниці» (фі-

терських об'єднань. Ці об’єднання мають сформувати
на думку письменника Олеся Бердника, покоління «.но
вого, духовного типу — творця, мислителя, господвря
сім’янина, дослідника космічних таємниць нашого по
ходження та покликання». Передбачається створення
поселень, «згуртованих любов’ю та історичними тради1
ціями того чи іншого етносу». Оголошено також КОн
курс на кращий проект Храму України-матері, Конкуп"
передбачає і вибір місця для спорудження такого хра^
му — храму науки, мистецтва, космічного самоусвідОм”
лення й осмислення...
Та повернімося на грішну землю. Намальована щой
но перспектива навряд чи захопить звиклих до безгро"
шів’я і сільських буднів виконкомівських працівників
Добровеличківки. Автор цих рядків, походивши 7^-дні
вулицями райцентру, які нинішньої теплої зими бук
вально потопають у грязюці, устиг відчути, хай і не пов
кою мірою, усю гостроту райцентрівських проблем^
Однак зуміли ж якось добровеличнівці, причому бЄз
допомоги з-за меж району, зібрати дев’ять тисяч карбованців на пам’ятник воїнам-інтернаціона'лістам, зумі
ли встановити пам’ятник жертвам фашизму і посадити
парк у селі Мар’ївці, яке знаходиться за кількасот мет
рів від «Козацької криниці». Щоправда, на здійснення
останнього (в основному —- на подолання бюрократич
них «рогаток») було потрачено чотири роки... | все
Життя найближчого до географічного — районного
центру України на ім’я Добровеличківка — не назвеш
суцільним святом. Досі не має селище сучасного бу
динку культури, а наявне пристосоване й перебудоване
приміщення, колишню церкву, вимагають назад право
славні віруючі. «Тихе життя» райцентру раз по раз по
рушують ю приїзд столичних футболісток, то поява
групи «рухівців» із синьо-жовтим прапором, то... Ось
той же невгамовний Д. Д. Проскаченко показав мені
листа, адресованого голові Українського фонду куль
тури, правлінню Товариства охорони пам’яток іс^Цції та
культури УРСР Б. І. Олійнику, редакції газети «Куліз’їура і
життя» і письменникові О. Ф. Коломійцю, який виступиХ"
цій газеті з пропозицією про увічнення пам’яті жертві- ч
лоду на Україні 1933 року, Дмитро Дмитрович вважає,
що Добровеличківка може також претендувати на праео стати місцем пам’ятника жертвам сталінського голодомору. І наводить свої резони: селище знаходиться у
смузі найродючіших чорноземів, де народ чи не най
більше постраждав від насильницької колективізації;
до того ж — тут географічний центр України...
Щопрасда, не всі думають так, як Д. Д. Проскаченко. Ось А. А. Степанов дивиться на справу іншими
очима:
— А коли, скажіть, люди не помирали! Он у грома
дянську тільки скільки полягло... Що він нам дасть, той
пам’ятник!
нансування — за рахунок кооперування коштів), а поНе будемо сперечатися з Аркадієм Андрійовичем і
друге — просити правління облорганізації взяти участь цього разу. Врешті, чоловік каже так, як розуміє. А пи
у цьому кооперуваніні. І ось тоді вже, після розгляду тання про те, будувати чи не будувати всі оті пам'ятни
цього листа, райвиконком доручив цю справу... так-так, ки, про які йшлося, все-таки, думається, вирішуватимуть
селищному виконкомові на чолі з А. А. Степановим!
не тільки і не скільки посадові особи, як самі люди —
Що ж, можливо, Аркадій Андрійович і має рацію, не цілою громадою. У цій громаді — і комсомольці (райдуже радіючи цьому дорученню (чи не цим частково ком комсомолу особливо активно співробітнич^'т із
пояснюється і його песимізм щодо доцільності увічнен правлінням районної організації товариства охорони
ня географічного центру республіки?). Але давайте на пам’яток)....
мить забудемо про резони суворих реалістів і дамо
Не ми перші помітили, що назва Добровеличківки,
волю уяві.
так само як і назви сусідніх сіл —- Любомирки, ДружеЦ ИМ і яким міг би стати географічний центр Украї- любівки, Братолюбівки, Любимівки — свідчать, що на
■ ни? Уява малює одразу величний пантеон, свого
цій землі живуть люди добрі, лагідні і щирі. Врешг
роду святиню, храм відродження культури й історичної
назви ці взагалі характерні для цілої України. І в цьо/
пам’яті, місце, що пов’язує в одне ціле сиву давнину,
своя висока символіка. Як і в тому, що географічний
козацьке минуле нашого краю, сьогодення українсько
го народу і його майбутнє. Майбутнє, яке матиме свої центр України співпав саме із «Козацькою криницею».
духовні цінності і свої народні символи та святині. До Бо козацтво, в нашому розумінні — це перш за есе дух
демократизму, рівності, справедливості. I це не гола
речі, як писалося в «Молоді України» (№ 2 за 1990 рік),
на Україні вже нині є сотні послідовників давньої ідеї символіка, це ті духовні строї, тіло яких — сама наша
Григорія Сковороди по «Горню Республіку Духу», котрі древня багатостраждальна земля 1 її всетерплячий на
недавно проголосили народження Української Духов род.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
ної Республіки. Мета її — консолідація нашого народу
та інших народів на основі так званих ноосферних браДобровеличківський район.

Ч Е Р г о в и й БЛІЦ
Редакція одержала багато листів
від
наших читачів із відповідями на завдання
шахового бліц-конкурсу, присвяченого
Дню Радянської Армії, який був оголо
шений на сторінках* «Молодого комуна
ре».
Ось правильні рішення завдань кон
курсу.
ЗАВДАННЯ 1.
1. С<І4! КрЬ5 2. ФІіб КрЬ4 3. Ф1)6Х.
1. ...а2. 2. ФаЗ + ! Кр:аЗ 3. Сс5Х.
ЗАВДАННЯ 2.
1. Фц4! Загрожує 2, Ф<17 + Крс5 3. Ка4Х.
1. ...С<16 2. Фа4-і-Крс5 3. Фс4Х.
1. ...КрЬ7 2. Фс8 + Кра7 3. Фа8Х.
1. ...КрЬ5 2. Фс4 + Кра5 3. Фа4Х.

1. ,..Кр(16 2. ФЙ74 Кре5 3. Кс4Х.
ЗАВДАННЯ 3.
1. СЬ8! Цугцванг. 1. ,.Л6 2. Тс7 Кр<16
3. Крс4 Кре5 4. Тс5Х.
ЗАВДАННЯ 4.
1. ТЬ5! Цугцванг. 1. ...КрГ4 2. Ф:с7Х,
1. ...Т:І6 2. Фе4Х.
1. ...ТЇ4 2. ФебХ.
Першими правильні відповіді на зав
дання бліц-конкурсу надіслали К. Орехов,
Г. Самборський (м. Кіровоград), М. Іванченко (Бобринець), Ф. Кирпа, Г. Лищук
(Гайворон) та чл&ни шахового гуртка Гайворонського тепловозоремонтного заводу
(керівник — С. Кирилов). Всі переможці
конкурсу нагороджуються
дипломами

ДЕСЯТА СТОРІНКА
ігімііііи
кДРЦЦІІ
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«Молодого комунара»,
Мат в 2 ходи. (2 очки).
Конкурс завершено. Сьогодні ми розЗАВДАННЯ 3.
починаємо новий бліц-конкурс, присвяі
чений Міжнародному жіночому дню — й і
8 Березня.
Чорні: Кре4, СЬІ, Сс7, п.п. 1)6, с4 1'4(6).
Читачам газети пропонується
чотири
Мат в 2 ходи. (2 очки).
завдання:
ЗАВДАННЯ 1.
с. . „ ,
ЗАВДАННЯ 4.
Білі: КрІі7, Фс7, ТГ4, К114, п.п. а4, с2, <14,
Білі: Кріі8, ФЬ7, Сс8, К<15, п.п. с5, 12
(І6. 83, g4 (Ю).
Є3 (7).
Чорні; Кр<!5, ТЬ8, СЬ7, Ка2, Кс8, п.п. Ь6,
Чорні: Кре5, К&8, КИ2, п. (14 (4).
со. (7).
Мат в 2 ходи. (2 очки).
Мат в 3 ходи. (З очки).
ЗАВДАННЯ 2.
Білі: Крк8, Фс2, Тсб, СЬ2, СГ5, п. (17 (6).
Останній термін відправлення листів із
Чорні: Кре7, С(18, КсЗ, Кєіі, п.п. а5 Ь5
рішенням завдань до редакції — 15 діб із
ЬЗ (7).
дня публікації.
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
• А

Допоможіть знешкодити злочинців!
Олен- частини управління внутрішніх справ області
сандрійським РВВС розшукується
Філіпов 97-7-02 і 97-3-02.
Юрій Майєвич, 1965 року народження, уродже
Олександрійським РВВС розшукується зник
нець і житель Олександрії, що звинувачується лий безвісти Любенко Анатолій Федорович,
1941 року народження, житель села Протопоу згвалтуванні.
За здійснення нрадіжок державного майна півки Олександрійського району, котрий 4 ве
Оленсандрівсьиим РВВС розшукуються раніше
засуджувані Рєпнін Микола Миколайович, 1955 ресня 1989 року пішов на роботу і не повер
року народження, уродженець Олександрівни і нувся.
Плахотнин Василь Олексійович, 1948 року на
Був одягнений: брюки темного кольору, шер
родження, уродженець села Омельгород Олекстяні, туфлі коричневі, сорочка кольорова.
сандрівського району.
Особливі прикмети: на лівій руці вище кисті
Громадяни, якщо комусь відоме місцепере
бування злочинців, сповістіть, будь ласка, у татуювання у вигляді сходу сонця і ім’я «То
найближчий відділ міліції. Телефон чергової ля».

НОТОК 0УКРа,*НСі’КиМ РВВС розшукується Коло.' ов Леонід Михайлович, 1937 року вародроку піжон ьЬ НовоУкРаїнки. 11 вересня
ПглГ
3 Д0Му ’ більше не повернувся.
пенні Г)‘,г,,ВІ привме™ зниклого: відсутній серубець V «игт Л В0Ї Руки’
«исті лівої рукируоець у вигляді рваної рани.
файна ч^Гна ^’чепе’вимНа ЧОРНОГО нольОруЛ?^'
біла майна
ЧеРевики теж чорного кольору,

ся тих, шилу вГдРоЄмоНх ИВО просимо відгуИНплю
безвісти зниклих
ЩО’Небудь Про
ляйте у райвідділи м"ліцП!*УИТе
02! ПоБ Я

|
■>
'б

вюто/юк
3 19 по 25 лютого

Понеділок
19 ЛЮТОГО

А ЦТ (1 програма)
16.00 — «Єгиптянин». Докумен
тальний фільм.
16.40 — Концерт
Державного академічного ансамб
лю танцю УРСР ім. П. Вірського.
17.25 — Дитяча година. З уроком
французької мови. 18.25 — Колаж.
18.30 — Час. Телевізійна служба
новин.
19.00 — Влада — Радам.
19.30 — Мультфільм. 19.40 — Ж.-Б.
Мольєр. «Тартюф». Фільм-вистава
Московського Художнього
театру
ім. А. Чехова. Прем’єра. 21.00
—
Час. Телевізійна
служба
новин.
21.30 — Актуальне інтерв’ю. 21.40
—
Продовження фільму-вистави
«Тартюф». 22.45 — Майстри росій
ської опери. «Життя і ролі Івана
Петрова».'
Петрова». 23.55 — ТСН. Телевізійна служба новин. 0.20 — «Довгий
шлях йде у ніч».
Фільм-вистава.
3.00 — Це було... було...

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — «У вихорі танцю». Концерт. 16.55 — До
кументальний фільм «Був Є. Буду».
17.40 — Назустріч виборам.
«На
родовладдя». 18.10 — «День
за
днем». (Кіровоград). 18.30 — «На
київській хвилі».
Інформаційний
випуск. 19.00 — «Назустріч вибо
рам». Зустріч з кандидатами в де
путати обласної Ради народних де
путатів по 106 виборчому округу.
(Кіровоград). 19.40 — «Юні госпо
дарі землі». (Кіровоград). 20.00 —
Актуальна намера. 20.30 — На доб
раніч, діти! 20.45 — Телеклуб «Діа
лог». 21.15 — Реклама. 21.30
—
Вперше
на екрані
УТ художній
фільм «Передай далі». 22.55 — Ве
чірній
віснин.
23.25 — Зимова
спартакіада народів СРСР. Фрістайл.

А ЦТ (II програма)
17.00 — «Фантадром».
Мультфільм. 17.10 — Ярмарок ділових
ідей. 18.10 — «Загадковий мандрів
ник». Документальний
телефільм
про А. Нінітіна. Фільм 1. 18.30 —
Час. Телевізійна служба новин (з
сурдоперекладом). 19.00 — На сесії
Верховної °адн СРСР. У перерві —
20.00 — Вечірня казка. 21.15 —
Армрестлінг. Москва-90. 21.35 —«В
інтересах справи».
Документаль
ний телефільм.
22.00 — Ілюзіон.
«Великий
утішник».
Художній
фільм.

УВАГА!

18 лютого о 14 годині на ста
діоні АРЗ ^вулиця Короленка)
відбудеться санкціонований мі
тинг Оновлення партії — онов
лення суспільства*. Об’яви про
інші місця і час проведення мі
тингу — недійсні.

Мтіїиця

20 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

21 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

22 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

23 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Каз
на про чарівний гранат».
Мульт
фільм. 8.45 — Ж. Б. Мольєр. «Тар
тюф». Фільм-вистава Московсько
го Художнього театру ім. А. Чехо
ва. 11.05 — Це було... було... 11.25
— Дитяча година. З уроком фран
цузької мови. 12.25 — Колаж. 12.30
~ пл
Телевізійна служба новин.
16.00 — Фільм — дітям. «Автомоснрипка і собака
Клякса».
1/.40 — Хвилини поезії. 17 45
_
Музиканти про музику.
1830 _
аа Телеаізійна
служба
новин.
19.00 — Молодіжний віснин 19 45
— Резонанс. 21.00 - Час. Телеві
зійна служба новин. 21.30 — Акту
альне інтерв’ю. 21.40 - «Сонячний
вітер». Художній телефільм.
Роз“ «ПоїзДна До Іркутсьна».
22.45 — Хокей. Чемпіонат
СРСР.
ЦСКА — «Динамо» (Моснва) з пе
ріод. 23.25 — Прем’єра докумен
тального фільму «Юлле з вар’єте
«Таллінн». 23.45 — ГГІ
' ТСН.
Телевізійна служба новин. 0.10 — «Зустріч1.50
__
на смуга». Телевистава.
Спортивна програма. 2.20 — «Нам
рано жити спогадами». Фільм-нонцерт.

6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Музи
канти про музику. 9.20 — «Соняч
ний вітер». Художній
телефільм.
Розділ 1. 10.25 — «Біля межі». До
кументальний телефільм. 10.55 —
VIII Міжнародний фестиваль теле
програм народної творчості
«Ве
селка». Музичний фольклор Тунісу.
11.30 — Навколо світу. Альманах.
12.30 — Час. Телевізійна
служба
новин. 16.00 — Східний Сибір. Кі
ножурнал. 16.10 — Музична скарб
ниця. Л. Бетховен. Симфонія № 7.
16.55 — Дитяча година. З у.роном
англійської мови. 17.55 — Рух без
небезпеки. 18.25 — Колаж. 18.30 —
Час. Телевізійна служба новин.
19.00 — Прогрес. Інформація. Рек
лама. 19.30 — Фільми і ролі Леоні
да Бикова. «В бій ідуть тільки ста
рики». Художній фільм. 21.00
—
Час. Телевізійна служба новин.
21.30 — Актуальне інтерв’ю. 21.40
— «Сонячний вітер». Художній те
лефільм. Розділ 2 — «Повернення
додому». 22.45 — «До миру на свя
тій землі». Документальний теле
фільм. 23.45 — ТСН.
Телевізійна
служба новин. 0.10 — «Тонни
по
вертикалі». Телефільм. 1 серія. 1.15
— Вернісаж Іллі Рєзника. Музична
передача.

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Кон
церт Державного ансамблю пісні і
танцю Чуваської АРСР. 9.20 — «Со
нячний вітер». Художній телефільм.
Розділ 2. 10.25 — Пори року. Лю
тий. 11.25 — Дитяча година. З уро
ком англійської мови. 12.25 — Ко
лаж. 12.30 — Час. Телевізійна служ
ба новин. 16.00 — Фільм — дітям.
«Де ти, Багіро?». 17.15 —«ТелеЄко».
Журнал. 17.45 — До 45-річчя Пере
моги. «Солдати Орлови». Докумен
тальний фільм. 18.15 — Маленьний
концерт. 18.30 — Час. Телевізійна
служба новин. 19.00 — ...До шіст
надцяти і старші. 19.45 — Людина
і закон. Правовий відеоканал. 21.00
— Час. Телевізійна служба новин.
21.30 — Актуально інтерв’ю. 21.40
— «Сонячний вітер». Художній те
лефільм. Розділ З — «Будні». 22.50
— Автограф. Співає Лоредана Бор
те (Італія). 23.55 — ТСН. Телевізій
на служба новин. 0.20 — «Гонки по
вертикалі». Телефільм. 2 і 3 серії.
2.30 —- Пра друзів-товаришів. Кіноконцерт. 3.22 — Нам дороги ці за
бути не можна. Фільм-концерт.

6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Кон
церт. 8.50 — ...До шістнадцяти і
старші. 9.35 — «Сонячний вітер».
Художній телефільм. Розділ 3. 10.45
— «Пам’ять не залишить у спокої».
Репортаж. 11.00 — Бойові супутни
ки мої. 12.00 — До 45-річчя Пере
моги. «Політрук Василь Клочков».
12.30 — Час. Телевізійна
служба
новин. 13.00 — Концерт народного
артиста СРСР, композитора Р. Па
улса. 14.55 — Переможці. 15.55 —
Мультфільми. 16.15 — Веселі стар
ти. 17.00 — Сьогодні — День Ра
дянської
Армії і Військово-Мор
ського Флоту. 17.15 — «Воля Все
світу». Художній телефільм. Впер
ше. 18.25 — Колаж. 18.30 — Час.
Телевізійна служба новин. 19.00 —
Фестиваль солдатської пісні. «Коли
співають солдати».
21.00 — Час.
Телевізійна служба новин. 21.30 —
Передача про воїнів-кантемирівців.
21.45 — Це було... було... 22.05 —
Погляд. 23.50 — Відлуння дня. 0.05
— «Бій на перехресті». Художній
телефільм, і серія. 1.10 — Співає і
розповідає
Клавдія
Шульженко.
2.15 — «Що тане цирк».

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Для дітей.
Канал «Д». 10.50 — Доброго вам
здоров’я.
Харківський міжоблас
ний
медино-генетичний
центр.
11.20 — На здобуття
Державної
премії їм. Т. Г. Шевченка. Музич
ний фільм
«Іван
Пономаренко».
11.50 — «Урок без дзвоника». Зу
стріч
з
педагогом-вихователем
Б. Нінітіним.
12.50 — «Фрески».
Музична програма. 16.00 — Новиі
ни. 16.10 — Для дітей. «Веселка».
17.20 — Господарем на землі. «По
вернення». 18.10 — Науново-популярний фільм «Служба сім’ї». 18.30
— «Народні таланти». Хор колгоспу
ім. Леніна Хустського району на
Закарпатті. 19.00 — «Усім миром».
Громадсько-політична
програма.
19.30 — Актуальна камера. 20.00 —
Чемпіонат СРСР з хокею. «Сокіл» —
«Торпедо». 3-й період. 20.35 — На
добраніч, діти! 20.50 — Реклама.
21.05 — На здобуття
Державної
премії ім. Т. Шевченна. «Автограф».
I. Козловський. 21.45 — Все
про
кіно.
22.05 — Вечірній
вісник.
23.25 — VII зимова
спартакіада
народів СРСР. Фрістайл.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Ян стати екс
трасенсом».
Науково-популярний
фільм. 8.35, 9.35 — Географія. 8 кл.
Природа Східного Сибіру. 9.05
—
Французька мова. 1 рін навчання.
10.05 — Французька мова. 2 рік на
вчання.
10.35 — Музика. 6 нл.
М. Римський-Корсакоа. «Снігуронь
ка». 11.05 — Домашня академія.
II. 35 — Народні мелодії. 11.45 —
Сеанс повторного телефільму. «Хо
діння по муках». 12 серія. — «За
грава». 13.00 — Біатлон. Чемпіонат
світу. 20 км. Індивідуальна гонка.
Чоловіки.
17.00 — «Фантадром-2.
Соль». Мультфільм. 17.10 — Біат
лон. Чемпіонат світу. 15 им. Індиві
дуальна гонка. Жінки. 17.40 — Рит
мічна гімнастика. 18.10 — «Загад
ковий мандрівний». Документаль
ний телефільм. Фільм 2. 18.30
—
Час. Телевізійна
служба
новин
(з сурдоперекладом).
19.00 — На
сесії Верховної Ради СРСР. У пе
казка.
рерві — 20.00 — Вечірня
Музич21.15 — «Улюблені пісні»,
ний телефільм за участю Л. Гур.
ченно. 22.00 — О. Пушкін, «Полтава». Читає С. Шакуров.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Музичний
фільм «Жити — це співати». 10.20
— Документальний фільм «Свобода
слова — як ми її розуміємо». 10.35
— Шкільний екран. 11 нлас. Осно
ви інформатики і обчислювальної
техніки. «Програмне забезпечення
ЕОМ». 11.05 — Село і люди. Доля
Зінаїди Левченко, або на роздо
ріжжі. 11.40 — Шкільний
екран.
9 нлас. Російгьна література. М. Ю.
Лєрмонтов. «Сторінки життя і твор
чості». 12.10 — Все про кіно. 16.00
— Новини. 16.10 — Грає ансамбль
народних інструментів «Сюрприз».
16.45 — Документальний фільм «У
мене всі діти гарні». 16.55 — Ху
дожня панорама. Заслужений діяч
мистецтв
УРСР
В. Задорожний.
18.00 — Сонячне коло.
18.30
—
«День за днем». (Кіровоград). 18.50
— Мультфільм «Шаро фотограф».
(Кіровоград).
19.00 — «Плеяда».
Художньо-публіцистична
програма, частина І. 20.00 — Актуальна
камера. 20.30
На гдобраніч, діти! 20.45 — «Плеяда», Художньопубліцистична програма, частина
II. 22.15 — «Карусель»,
Концерт
народної пісні. 22.50 — Вечірній
вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15 — «Мир
не життя відставного майора». На
уково-популярний фільм. 8.35, 9.35
— Природознавство. З кл. Зимує
ножний по-своєму. 9.05 — Німецька
мова. 1 рік навчання. 10.05 — Ні
мецька мова. 2 рік навчання. 10.35,
11.35 — Фізика. 7 ил. Архімедова
сила. 11.05 — «Я літаю на власних
крилах».
Науково - популярний
фільм. 12.05 — Сеанс повторного
телефільму. «Ходіння по
мунах».
13
серія — «Похмурий
ранок».
17.00 — Документальні телефільми.
17.45 — Грає Валерій Зажигін (ба
лалайка).
17.55 — «Фантадром-3.
Пожежа». Мультфільм. 18.10 —
«Загадковий мандрівний». Фільм 3.
18.30 — Час. Телевізійна
служба
новин (з сурдоперекладом). 19.00 —
На сесії Верховної Ради СРСР. У
перерві — 20.00 — Вечірня казка.
21.15 — «Вертиналь». Прем’єра до
кументального телефільму
«Ілля
Сельвінсьний.
Початок
шляху».
21.55 — Колаж. 22.00 — «Дзвеніть,
голоси, звучіть сурми». Й.-С. Бах.
«Кофейна кантата», «Змагання між
Фебом і Паном».

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Музичні
зустрічі.
10.05 — Кінопрограма
«Особистість і час». 10.35—Шкіль
ний екран. 6 нлас. Російська літе
ратура. Розвиток мови. «Опис при
роди». 11.05 — Художній телефільм
«Передай далі». 12.30 — «Волинь про
понує». Рекламний фільм. 16.00 —
Новини. 16.10—Для дітей. «Веселка».
16.40 —Республіканська фізико-математична школа. Підсумки мате
матичної олімпіади. 17.10 — Му
зичний фільм «Білий сон». 17.50 —
«Шляхом оновлення». Райком пар
тії і перебудова. (Кіровоград
на
Республіканське
телебачення).
18.30 — VII
зимова
спартаніада
народів СРСР. Фрістайл. 19.00 —
Назустріч виборам. Зустріч канди
датів в народні депутати по
ви
борчому округу № 70 м. Кірово
града із воїнами-виборцямм Кіро
воградського гарнізону.
(Кірово
град). 20.00 — Актуальна камера.
20.30 — На добраніч, діти! 20.45 —
«Візит до лікаря».
Профілактика
оннозахворювань у жінок. 21.00 —
Документальний фільм «Драма в
Заболотті».
21.30 — Молодіжна
студія «Гарт». У перерві — 22.30 —
Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Пре
м’єра науково-популярного фільму
«Однією глиняною буквою». 8.35,
9.35 — Література. 8 кл. М. Горький. «Пісня про Сокола», «Пісня
про Буревісника». 9.05 — Іспанська
мова. 1 рік навчання. 10.05 — Іс
панська мова. 2 рік навчання. 10.35,
11.35 — Біологія. 8 нл. Гризуни і
зайці. 11.05 — Наш сад. 12.05 —
Ритмічна гімнастика.
12.35 — *1
земля віддячить...». Документаль
ний фільм. 13.00 — Біатлон. Чем
піонат світу. 10 км. Індивідуальна
гонка. Чоловіки. 17.00 — Біатлон.
Чемпіонат світу. 7,5 км. Індивіду
альна гонна. Жінки. 17.30 — «Доремі». Мультфільм. 17.40 — Рит
мічна гімнастика. 18.10 — «Загад
ковий мандрівник». Документаль
ний телефільм. Фільм 4. 18^30 —
Час. Телевізійна служба
новин,
(з сурдоперекладом).
19.00 — На
сесії Верховної Ради СРСР. У пе
рерві — 20.00 — Вечірня
казка.
21.15 — «Охороняється державою».
Документальний телефільм. 21.45 —
О. Глазунов. Сюїта до балету «Раймонда». 22.00 — Поназують театри
країни. М. Коляда. «Гра у фанти».
Фільм-вистава Рязанського театру
юного глядача.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Концерт
духового оркестру штабу Червонопрапорного Київського військово
го округу. 9.55 — Документальний
фільм «Микола Биков — фронтовик-ніноолератор». 10.15 — «Здрас
туй, хор».
10.45 — Фільм-балет
«Дім при дорозі». 11.25 — VII зи
мова спартаніада народів СРСР —
фігурне катання. 11.55 — Майстри
гумору. Євген Дудар. 16.00 — Но
вини. 16.15 — До 45-річчя Вели
кої Перемоги. «Позивні
сердець
бойових».
16.55 — На
здобуття
Державної премії УРСР ім. Т- Шев
ченка. Кубанський нозачий
хор.
18.05 — Доброго вам здоров’я. По
втор від 17 лютого ц. р. (Кірово
град). 19.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 19.50 — Телефільм. (Кі
ровоград). 20.00 — Актуальна ка
мера. 20.30 — На добраніч, діти!
20.45 — Що вас хвилює сьогодні?
Інтерв’ю. 21.05 — VII зимова спар
таніада народів СРСР. Лижі. Стриб
ни з трампліну. 21.40 — Вперше
на екрані УТ художній фільм «Же
ня, Женечка і «катюша». 23.00 —
Вечірній вісник. 23.30 — VII зимо
ва спартаніада народів СРСР. Фі
гурне катання.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15 — На
вчальна програма. Прем’єра науново-популярного фільму
«Порядон
денний». 8.35, 9.35 — Література.
5 кл. К. Паустовський. «Мещерська
сторона». 9.05 — Англійська мова.
1 рік навчання. 10.05 — Англійська
мова. 2 рік навчання. 10.35, 11.40 —
Світ, що нас оточує. 1 кл. Хліб —
всьому голова.
10.55 — «Мішель
Габріель розповідає...».
Передача
англійською мовою. 12.00 — Сеанс
п вторного телефільму. «Моя
ву
лиця». 13.10 — Л. Зорін. «Цитата».
Фільм-вистава. 15.10 —Мультфільм.
15.25 — Прем’єра документального
фільму «Порховський взвод». 15.45
— «Піддані революції». Художній
фільм. Вперше.
17.10 — Колаж.
17.15 — Концерт. 18.10 — «Загад
ковий мандрівник». Документаль
ний телефільм. Фільм 5. 18.30 —
Час. Телевізійна
служба
новин,
(з сурдоперекладом).
19.00 — На
сесії Верховної Ради СРСР. У пе
рерві — 20.00 — Вечірня
назка.
21.15 — Спорт для всіх. 21.30 —
«Об’єктив. Відкриття фотоконкур
су «Земля — наш спільний дім».
22.00 — Фільми
студій союзних
республік. «Минуле завжди з на
ми». Вперше.

24 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)
6.30 - 120 хвилин. 8 30 - Наш
сад. 9.00 - Концерт. 9.45 — *'Ре
м’єра мультфільму «Ох, ти».
«Американська провінція».
Д
У
ментальний телефільм.
іи.з»
Людина. Земля. Всесвіт.. 11.^ —
45-річчя
Перемоги.
<(Кап’тан
• •
Художній фільм. 13.20 — Прем єра
документального фільму «Да- - Д®-ді... до... ду...». 13.50 — У світі тва
рин. 14.50 — Спектр. 15.20 —’О***
піаніст В. Горовиць. 16.10 — Дійові
особи.
17.40 — VIII Міжнародний
фестиваль телепрограм
народної
творчості «Веселка»- (Сірія). 18.00
— Міжнародна панорама. 18.45 —
Мультфільм. 19.10 — На прохання
глядачів. «Отель «Бертрам». Худож
ній телефільм. 1 і 2 серії. 21.00 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
21.30 — Телескоп. 21.55 — «Щасли
вий випадон». Сімейна телевіиторина. 23.00 — До і після опівночі,.
O. 45 — Відлуння дня. 1.00 — «Бій
на перехресті». Художній теле
фільм. 2 серія. 2.05 — Вас запро
шує Софія Ротару.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — «На хвилі друж
би». Державна хорова капела Ка
захської РСР.
10.20 — Докумен
тальний фільм
«Голосом
моїм».
11.20 — Дитячий театр. «Фарбова
ний лис». Вистава. 12.05 — Добро
го вам здоров’я. Відповіді на лис
ти телеглядачів. 12.50 — Новини.
13.05 — На здобуття
Державної
Шевченка.
премії
УРСР
ім. Т.
P. Іванченко,
історичні
романи
«Гнів Перуна», «Золоті стремена»,
«Зрада, або як стати володарем».
14.10 — До 120-річчя з дня народ
«Ле-
ження В. І. Леніна. І. Шведов «Ле
нініана XX століття», «Жовта ваПаліза». 15.25 — Г. Ф. Гендель.
стораль — опера «Ацис та Галакратея». 17.00 — «Чия
......... програма
.
---------у
ща?». Теледискусія кандидатів
народні депутати УРСР. 18.30
Скарби музеїв України. 18.45
Прем’єра документального фільму
«Фабрика над Тисою». 19.00 — Кон
церт самодіяльних художніх
ко
лективів Харківської області. 20.00
— Актуальна камера.
20.45
—
Програма «Братерство». 21.30
—
Вперше
на
екрані УТ художній
фільм «Золота баба». 22.45 — Ве
чірній вісник. 23.25 — VII зимова
спартакіада
народів
СРСР.
Фі
гурне катання.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Від
лунням нашої юності була... Переда
ча, присвячена М. Кристалінській.
9.40 — «Потерпілі претензій не ма
ють». Художній фільм з субтитра
ми. 11.15 — Прогрес. Інформація.
Реклама. 11.45 — Педагогіка для
всіх.
12.45
—
«Протистояння»
М. Старостіна». Про книгу «Футбол
крізь роки». 13.30 — «Вночі на бі
лих конях». Художній телефільм.
1 серія. 14.30 — Відеоканал
«Ра
дянська
Росія».
17.00 — Мульт
фільм. 17.30 — Прем’єра докумен
тального телефільму «М’ясні
ря
ди». 18.20 — Грає І. Калер (скрип
ка). 18.30 — Час. Телевізійна служ
ба новин (з сурдоперенладом). 19.00
— Біатлон. Чемпіонат світу. Еста
фета 4x7,5 км. Чоловіки. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Ковзаняр
ський спорт.
Чемпіонат
світу з
спринтерського
багатоборства.
21.00 — Спідвей. Чемпіонат світу.
21.30 — Зустріч в Московській Пат
ріархії. 22.30 — Всесоюзний кон
курс молодих виконавців естрад
ної пісні «Юрмала-90». 1.00 — Ніч
ний сеанс. «Детектив... Детектив...
Детектив...». 2.10 — «Витівки
мі
зантропа» Художній фільм. Впер
ше.

25 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)
8.00 — Спорт для всіх. 8.15 —
раж «Спортлото». 8.30 -— Ритмічна
гімнастика. 9.00 — 3 ранку ранень
ко. 10.00 — На службі
Вітчизні.
11.00 — Ранкова розважальна про
грама. 11.30 — Клуб мандрівників.
-12.30 — Музичний кіоск. 13.00 —
Хокей. Чемпіонат СРСР. «Динамо»
(Москва) — «Хімік». У перервах —
Спідвей. Чемпіонат світу. 15.15 —
Здоров’я. 16.00 — Нива. 17.15
—
Дитяча інформаційно-публіцистич
на програма «Марафон-15». 18.45 —
Грає лауреат Всеросійського кон
курсу Сергій Лукін (домра). 19.00 —
Недільним кінозал. Прем’єра мульт
фільму «Сьогодні у нашому місті».
Прем’єра документального фільму
«Аплодисменти...». 19.55 — «Непрофесіонали». Художній фільм. Впер
ше. 21.00 — 7 днів. 22.00 — Думки
про вічне. Недільна моральна про
повідь. 22.15 — Всі симфонії П. Чаиновського. Симфонія № 6. 23.15 —
«Приїжджайте...
Станція
Лопасня...». Про будинок-музей А. Чехо
ва у Меліхові. 0.00 — «Небезпечні
друзі». 1.34 — «Прекрасна Єлена».
фільм-концерт за оперетою. 2.59 —
«Уклін з Саратова». Документаль
ний телефільм.

А УТ
9.00 — Новини. 9.10 — Ритмічна
гімнастика. 9.40 — У неділю вран
ці. Інформаційно-музична програ
ма. 10.40 — Художній фільм «Два
капітани». 4 серія. 11.55 — Для ді
тей. Канал «Д». 13.25 — Новини.
13.35 — В країні мультляндії. 14.30
— Село і люди. 15.15 — Ви
нам
писали. Музична програма за лис
тами телеглядачів. 16.00 — Слава
солдатська. 17.00 — Видовий фільм
«Віденські ритми». 17.20 — Благо
дійний нонцерт Українського фон
ду культури. 20.00 — Актуальна
камера. 20.40 — На добраніч, діти!
20.55 — Телеспортарена. 21.40 —
художній
Вперше
на екрані УТ
ІЛ
—
фільм «Ранкове шосе». 23.25
народів
VII зимова спартакіада
СРСР. Фігурне катання.

А ЦТ (II програма)
8.00 —- На зарядку, ставай! 8.15 —
«Гуделка». Документальний фільм.
8.40 — Грає скрипаль Володимир
Ланцман. 9.30 —«Атака». Художній
фільм з субтитрами. 11.00 — Ко
лаж. 11.05 — «Містечно». Докумен
тальний телефільм. 11.30 — Клуб
мандрівників (з сурдоперекладом).
12.30 — «Поет руху». Про мульти
плікатора А. Алексеева. 13.10
—
Народні мелодії. 13.25 — «Вночі на
білих конях». Художній телефільм.
2 серія. 14.30 — Відеоканал
«Ра
дянська Росія». 17.00 — «Планета».
Міжнародна програма. 18.00 — Бі
атлон. Чемпіонат світу. 20 км.
Командна гонна. Чоловіки. 19.00 —
«Світ, в якому ми живемо». Фільми
режисера Д. Луньнова. «Бути і вва
жатися». 20.00 — Вечірня
казка.
20.15 — Ковзанярський спорт. Чемпінат світу з спринтерського бага
тоборства. 21.00 — 7 днів (з сурдо
перекладом). 22.00 — Всесоюзний
телеконкурс молодих
виконавців
естрадної пісні «Юрмала-90».

УВАГА!

Кіровоградський
магазин
«Книжковий світ»- (вул. Набе
режна, 13) продає тритомник
К. Симонова «Живі і мертві»
для учасників та інвалідів Ве
ликої Вітчизняної війни, воїнівінтернац і она лістів.

т йИВИИИВввВ«вИВИИ»вв%< Я

НА
ДОЗВІЛЛІ
Павло МОВЧАН

(УРИВОК)
.Пилюку збивши, пролетить
машина,
повітря скаламутивши до дна.
Могили стяті, все життя рівнинне,
сумна картина і земля пісна...
По цій землі колись вже волочили
прамагір нашу, і бринів аркан.
І, наче кіл, забитий у могилу,
колись стояв тут гостроверхий хан.
Він оглядав з височини безсмертя
своє свавілля й послух вояків...
О Боже правий, длань твоя
простерта
на несходиму ширину віків.
Солодить землю корінь валер’яни,
могилу лропіка гіркий кумис.
Та-а... скоро степ роздряпають,
як рану,
не скоро ще, таж станеться колись..,

Навіщо ж було баб отих тесати
І на круті могили волокти,
якщо колись потягнуть їх на страту
з похилої земної висоти?

Навіщо ж було землю оцю слухать,
копати студениці — криниці,
освячувати миром, Божим духом,
і класти хрест на губи та корці?
З криниць підвівшись, колонадний
порох
Отвердне в мармур і осліпне
степ,
І виповзе па шлях безрідний корінь
І до ступні чужої приросте.

Співай, співай протяжної, мандрівне,
про вольну волю, золоте ярмо:
шлях безкінечний у німі сторіччя,
а слово ще просторе для думок.
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сновидінь, було знайдено місце загибелі його
батька.
Свідчення про безперервність шляху індивіду,
ального «Я» в усіх етапах буття і небуття при
ходять до нас Із повідомлень про феномени
привидів, про спіритичні контакти з тими, хто
відійшов туди, про віщі сни, а доплюсуйте до
цього те, що нажуть ясновидці і результати га
дань різними способами. Важко заперечувати,
що наш розум, стан діють і за межею звичних
кордонів тіла. Це знаходить підтвердження і в
моїх експериментах щодо впливу на людей, які
не перебувають в полі зору.
Багато видумано термінів для
позначення
енергії, що обумовлює появу багатьох паранормальних здібностей людини, та систематизова 
них, достовірних доказів пони що дуже мало,
Немає пояснення навіть розрізненим явищам,
а про проблему загалом і говорити не ДОБО"
диться.

СЦЕНА, ЕКРАН,
АРЕНА

®
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ф Увага) Увага! 17 ЛЮТОГО О 18 ГОДИНІ В АКТОВОМУ ЗАЛІ ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ відбудеться
конкурс-шоу
«Містер X». Хто хоче перенонатися, що справжні
4) мужчини не лише ТІ, «ХТО
4 грає в хокей», повинен
4 придбати квиток у сту4 дентському
профкомі.
41 Ціна його — 1 карбова4 нець.
8
• «Гуп затих. Я вы4 шел на подмостки» — це
4 рядок із вірша Бориса
4 Пастернака «Гамлет». Ве4 чір пам’яті знаменитого
4 поета відбудеться у біб4 ліотеці імені Крупської
4 19 ЛЮТОГО О 17 ГОДИ4 Ні. Його підготували пра4 цівники бібліотеки спіль4 но з Ленінським відді8 ленням Товариства люби4 телів книги.
4
(8 18. 20, 21 лютого
4 кіровоградці
матимуть
4 щасливу змогу приймати
8 у своєму місті всесвіт8 ньо відомий ансамбль
8 народного танцю імені
8 Павла Вірського, концер8 ти якого відбудуться у
8 залі обласної філармо8 нії. 18 ЛЮТОГО ПОЧА8 ТОК О 16 ГОДИНІ. 20 і 21
8 ЛЮТОГО — О 19 ГОД.
8 30 ХВ.

Схоже, що наука наших днів перебуває на
підступах до створення загальної теорії нових
форм руху матерії та обгрунтування принципу
зрівняння взаємодії. Чи не прийде такий час,
коли буде віднрито закон збереження інформа
ції, що є продуктом інтелектуальної діяльності
людини? '
Чи не є мої маніпуляції з «діагностуванням»
людей, яких давно немає, за їх прижиттєвими
зображеннями, уявою посередників
підтверд
женням можливості сприйняття силограми тіль
ки за однією думкою, деталлю, записаною «на
плівку»? Чи, що ще фантастичніше,
думкою,
пійманою телепатично і відданою в роботу «суперпсихокомп’ютера» як відправну точну для
створення цілісної психолограми, скажімо, мис
лення поета, художника, філософа, будь-якої
простої людини, які жили нолись? Фантазія?
Так! Та чи немає в ній, як і в ножній фантазії,
раціонального зерна?
Дуже можливо, що «четвертий вимір», куди
фантасти, філософи та фізини звично ховають
все незрозуміле, дійсно вбирає в себе і збері
гає все те, що є. Чи не слугує народжуване жи
вою людиною енергополе ніби
енергетичним
містком від грубого живого до витончених
енергетичних утворювань, до того, що колись
було живим, а тепер існує в енергетичному об
разі?
На жаль, суцільні «чому б не припустити»...
Й жодної кінцевої відповіді. Тема справді до-

[Продовження. Початок у № $1 за 23 грудня
1989 року, у №№ 2, 3, 4 за 13, 20 та 27 січня,
Н? 5 за 3 лютого ц. р.).

«Молодой коммунар» •
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке
Друкарня Імені Г

БК02332.
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сить слизьна для розмірковувань. Правда, є тут,
як мені здається, досить вагоме «але»: на від
міну від багатьох тих, хто цікавиться цією не
звичною для тверезого глузду галуззю, мені
пощастило в тому, що в дечому можу переко
натися з власної прантики і фантазувати, вихо
дячи з фактів.

ФАНТАСТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ
Кому з нас не доводилось слухати розповіді
про незвичайні віщі сни, такі фантастичні, що
й придумати важко. А багато хто й сам їх ба
чив.
Людям часто сняться давно чи недавно по
мерлі родичі, близькі, знайомі. Колись у дав
нину були популярними в народі «тлумачі снів»,
«соннини», призначені для розгадування зна
чення снів. В наш час більшість грамотних і
психічно нормальних людей у сни, як правило,
не вірять. Недавно в одному з номерів журналу
«За рубежом» трапилась замітна про те, як
уявляють собі деякі психологи (здається, англій
ські) механізм людсьних снів. На їх думку це —
розвантаження нейронів мозку від зайвої інфор
мації, що накопичилася в мозкові під час антив.
ної його роботи вдень. Щось на кшталт «пере
мотування стрічок» з непотрібними записами,
відходами виробництва.
Однак особисто я гадаю, що механізм сновидінь не такий простий і повністю розшифрова
ний, як це уявляється деяким психологам. Свої
незвичайні сни переказувати не буду, але від
значу, що в літературі описані досить дивні ви
падки, пов’язані із сновидіннями. Взяти, для
прикладу, хоча б сон М. В. Ломоносова. Які вже
тут розмови про програвання (перемотування)
стрічок із записами? Адже за вказівками Ломо
носова, які він дав на підставі інформації із
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Тепер трохи про унікальне явище в нашому г ;
житті — ясновидицю Вангу, Вона — манедонна, жиее в прикордонному з Югославією місті
®
Петриче, де народилался 1911 рону, першого 8
січня (за старим стилем). Як мені розповідали рп
люди, що її знають, осліпла □ 13 ронів під час
к--»
пилової бурі, потрапивши в смерч. З 17 рокі$4«
почав виявлятися дар яснобачення. Були безус- - К
пішні спроби повернути зір (хірургічні
втру- ““
чання в Югославії). Зріст середній, тип обличчя
більше російський, аніж болгарський.
Міміна
при розмові майже відсутня, що, втім, харак
терно для більшості сліпих.
...За щасливих обставин мій візит, без будьяних попередніх процедур, мав суто дружній
характер зустрічі людей, які мають янесь відношення до галузі незрозумілого.
Після невеликої розмови Ванга почала гово
рити про мене. Це було трохи несподівано, бо в
.мене не було намірів запитувати щось про сеа хотілося насамперед перевірити достовір
ність и обдарування стосовно інших у ситуаці
ях, що
виключають можливість одержання
будь-якої інформації. Моя ж присутність при
прослухосуванні чогось про самого себе ніби
Робила експеримент яснобачення не зовсім «хі
мічно чистим», бо можна було припустити на
явність елемента телепатії.
п-оча.ла Ванга з того, що. махнувши руною
Ліворуч від себе (в бік дверей), сказала: «Твої
батьки померли, вони в гробах, це добре». Я Це
підтвердив, але про себе подумав, що вона
а здогаДатися про мій вік і, природно, зроживих
0И’ Що М0ЇХ батьиів
ссрея
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[Далі буде}.
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