
9 ТРАВНЯ — ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
Виставка в кінотеатрі

Понад сорок робіт. представлено, на виставці са
модіяльного образотворчого мистецтва, присвяченій 
45-річчю Перемоги радянського народу у Великій 
Вітчизняній віцні, яка відкрилася у кіровоградсько
му кінотеатрі «Комсомолець».

Пам’ять про загиблих, мирна робота, рідні краєви
ди —’ все: цс можна побачити у роботах аматорів. 

Прізвища.багатьох з них добре знайомі кіровоград
ським любителям образотворчого " мистецтва. Це 
Л. Зоріна та Г. Босий з Новгорбдки, П. Аїтов з 
Вільшанського району, В. Пацюк та М. Явтушенко 
із Знам’янського району.

Відвідувачів виставки, безперечно, зацікавлять і 
роботи дебютантів — петриківський розпис Л. Дзю- 
би з обласного центру, пейзажі В. Горобця з Світло- 
водська та багатьох інших.

& ГРИШИН,
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Орган Кіровоградського обкому ЛКСМУ

Виходить з 5 грудня 
№39 року

№ 18 (4097).

СУБОТА

5
ТРАВНЯ 
1990 р.

Щна 8 eon.

^ІПП^»ПН'»ТПЛ1ПППНПП'>ПТП‘і'Пі|ІПГ>ІП'ПНПГТ>ТННІ)П,>|ПП'ІПН',І'ПТППП,ИІНТПи'ПТГ>»П

Дописувач славний, 
дотепний, настирливий, 

всякий, 
і азетному слову віддавши 

природжений дар,

Найкраще учинить, 
як буде правдиво писати, 

Аби надіслати написане 
у «Комунар».

Усіх, хто невтомно

про слово друковане дбає, 
Сьогодні, в День преси, 

«МК» щиросердо вітаєї

(Див. З стор.).

□ ШО0ИШ
,9 •••••••••••••• ЧИМ ВЕЧЕРЯЮТЬ У ІНДЦ?

Як «Молодий комунар» 
уже повідомляв, Кірово
градська міська рада у 
справах іноземних уч- 
ніч організувала на ба- 

інституту сільгосп
машинобудування інтерна
ціональний студентський 
фестиваль миру. Про 
його хід розповідає на
шому кореспонденту за
ступник голови міськ
ради в справах інозем

них учнів О. В. ЖУРАВ- 
ЛЬОВА:

— Фестиваль відкрив
ся мітингом на захист 
миру в меморіалі Слави 
(на валах). Фестиваль 
присвячувався 45-річчю 
Перемоги.

— Це якось позначи
лося на його ході!

— Про це говорилося 
у виступах, зокрема, ве

терана війни М.Ф. То
лочна.

— Хто брав участь у 
фестивалі»

Представники 44 
країн, котрі навчаються в 
Кіровограді.

— А наші хлопці й дів
чат® були!

— Ми запрошували всіх 
школярів, але прийшло 
мало — учні 4-ї школи, з 
якими іноземців зв’язує 

дружба, учні мєдучилм- 
щ®.

— Які найцікавіші мо
менти цього форуму!

— Вечір у кафе 
«Юність» «Молодість сві
ту в боротьбі за мир». 
Всі учасники з різних кра
їн розповідали, як у них 
удома проводяться по
дібні фестивалі і як там 
борються за мир. Потім 
представники Палацу 

культури імені Жовтня 
показали українські на
родні звичаї. На другий 
день — виставка страв 
національних кухонь.

— Хто ж їх готуввв!
— Самі іноземці. Були 

афганська, палестинська, 
мозамбікська, ганська, 
нігерійська кухні. Можна 
було дізнатися, що їдять 
у Сьєрра Леоне, Нікара
гуа, Індії, Лаосі, Мснго- 

піг, Джібуті, Камбоджі«
— У програм« фестнва« 

лю значилися різні тур
ніри, концерти.»

У КіСМі в актовому 
залі провели змагання — 
спортивну естафету, міні* 
футбол...

— Футбол у приміщен
ні!

(Закінчення на 2-й стср.|»



СВЯТО РОЗМАЮ
Ввечері по програмі 

«Час» передавали, як про
ходив Першотравень у 
столицях. У одних, гово
рив диктор, без зайвої 
помпезності й надуманої 
урочистості. В інших, а це 
було видно й з телеекра
на — старі «добрі» тра
диції продовжувалися...

У нас, в Кіровограді (а 
я висловлюю щодо свя
та свою особисту думку), 
переплелося все. На пло
щу ім. Кірова пройти на
віть за дві години до по
чатку демонстрації не 
всім вдалося — треба бу
ло, як ото і в попередні 
роки, мати спеціальні пе
репустки. За ними люди

й проходили, розміщува
лися у зазначених секто
рах.

Міліціонер, який ціка
вився, чому я так бажаю 
потрапити на площу, че
рез декілька хвилин, ко
ли розговорилися, сам 
обурювався чиїмось роз
порядженням не пускати 
всіх. Я теж спочатку обу
рювався, та коли поча
лась, так би мовити, уро
чиста хвилина, в думках 
відзначив, що І акуратне 
відмежування площі й 
тротуарів від дороги було 
необхідністю—колони ма
ли змогу чітко 
центральною 
міста.

Демонстрація розпоча
лася без урочистих про
мов, вихвалянь. Просто— 
пішли представники ро
бітничого класу, школярі, 
студенти, працівники тор
гівлі... По радіо називали, 
хто крокує. Звучали й 
прізвища передовиків со
ціалістичного змагання, 
кращих людей міста.

Ось тут, мені подума- 
лося, дещо сценарій був 
схожим на попередні. 
Коли, наприклад, чулося, 
що ми, присутні, маємо 
змогу бачити 
ників 
який за

ІШІ’ ’ ’ 
і

ревиконав план, аж «ура» 
— бо таким урочистим 
голосом диктор промов
ляла це —•“ хотілося кри
чати. Ніхто нічого не кри
чав, а на привітних об
личчях багатьох з’явило
ся щось схоже на грима- 

м’ясокомбінат 
он який 
а м’яса а

повернемо-

рухатися 
вулицею

представ- 
м’ясокомбінату, 

минулі місяці ле-

су. план 
перевиконує, 
він хороший, 
магазинах...

Та давайте
ся до посмішок, до пре
красного розмаю, до дня, 
коли й погода благослов
ляла хороший настрій 
сонцем і теплом. НастріЯ 
в усіх моїх 
незнайомих,

кого бачив, був піднесе
ним, якимись вони, ЛЮ
ДИ, видавалися привітни
ми І щасливими, справді 
по-весняному радісними.

У колонах пливли пла
кати, на яких було ДУжЄ 
багато речень зі словом 
«солідарність».. Першого 
травня, справді, ми були 
наче всі солідарні в од
ному — у чудовому на
строї, привітаннях. І так, 
позірте, хотілося, щоо 
оці хороші слова, звер
тання, щоб оця справді 
людська солідарність бу
ла між нами, Кіровоград-

знайомих І 
просто тих.

цями, завжди, а не лише 
раз на рік у цей день.рік у цей день.

Ззичайно, відмовитися 
від старих форм прове
дення свята Першотрав
ня, повністю не вдалося. 
Але так хочеться вірити, 
що цей початок додасть
ся скромністю і невихва- 
.лянням, що студентів І 
учнів СПТУ не примушу
ватимуть давати підписку 
про прихід і участь у де
монстрації, як це було в 
минулі роки. Віриться, ЩО 
свято буде справді свя
том для всіх, що його ро* 
битимемо всі ми з ба* 
жаяням. Отак, принаймні, 
як започаткував нинішній 
Першотравень.

Юрій ЯРОВИЙ.
м. Кіровоград.

Делегати, на вас надія!
Минулого тижня відбувся пленум Кіровоградського 

обкому комсомолу, який розглянув такі питання:
1) Затвердження повноважень делегатів XXVI з’їзду 

ЛКСМ України, обраних на розширених пленумах місь
ких, районних комсомольських організацій області.

2) Про обрання членів Центрального Комітету ЛКСМ 
України.

3) Про рекомендацію в члени Центрального Конт
рольного органу для обрання на XXVI з’їзд ЛКСМ Ук
раїни.

4) Поточні питання.
При розгляді першого питання відзначалося, що на

передодні пленуму відбулося засідання виборчої ко
місії обласної комсомольської організації. Нею були 
зроблені витяги з протоколів виборчих комісій міських 
і районних комсомольських організацій. Після розгля
нутої інформації делегатами XXVI з'їзду ЛКСМ Украї
ни обрано:

Громового Віктора — від Кіровоградської районної 
комсомольської організації; Коваленка Андрія — від 
Олександріаської районної комсомольської організації; 
Палія Петра — від Онуфріївської районної комсомоль
ської організації; Тюхтія Сергія — від Гайзоронської

районної комсомольської організації; Забродного Сер
гія — від Світловодської міської комсомольської орга
нізації; Протосевича Павла — від Світловодської мі
ської комсомольської організації; Заточну Ольгу, Рил 
Юрія — від Знам’янської міської комсомольської орга
нізації; Гетьманчука Сергія — від Маловисківської 
районної комсомольської організації; Бабій Аллу — 
від Ульяновської районної комсомольської організації; 
Білозерського Анатолія — від Олександрійської район
ної комсомольської організації; Мовчана Олега — від 
Добровеличківської районної комсомольської органі
зації; Пальок Галину — від Бобринецької районної ком
сомольської організації; Бойка Олександра — від Но- 
вомиргородської районної комсомольської організації; 
Гусєва Олексія — від Голованівської районної комсо
мольської організації; Стеблину Володимира — від До- 
пинської районної комсомольської організації; Снопко- 
ва Сергія — від Новгородківської районної комсомоль
ської організації; Зубно Тетяну — від Вільшанської ра
йонної комсомольської організації; Позивая Дмитра — 
від Петрівської районної комсомольської організації; 
Бугайцову Ларису — від Устинівської районної комсо
мольської організації; Шмега Василя — від Компаніїв-

ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМУ

ської районної комсомольської організації; Мизмн« 
Віктора — від Новоукраїнської районної комсомоль
ської організації; Ярошенко Світлану — від Новоар- 
хангельської районної комсомольської організації; 
Бондаренко Олену, Возного Олександра, Власову Ірину, 
Гусакову Зою, Ермакова Ігоря, Стрельцова Юрія, Ско- 
ченко Людмилу, Тюпу Віктора, Михиду Сергія, Кравцову 
Олену — від Кіровоградської міської комсомольської 
організації; Піддубного Григорія, Поляшенка Віталія, 
Гориславець Тетяну, Орленко Оксану — від Олександ
рійської міської комсомольської організації.

Розглядаючи друге питання, пленум назвав кандидатів 
у члени Центрального Комітету ЛКСМ України. Ними 
стали Громовий Вінтор — організатор позакласної рд* 
боти Созонівсьної СШ Кіровоградського району, Гуссв 
Оленсій — перший секретар Голоєанівсьього райкому 
комсомолу, Віктора Тюпу — другого сенретаря Кірово
градського обкому комсомолу названо кандидатом у чле
ни ЦК ЛКСМ України за денілька днів до пленуму обко
му на пленумі Кіровоградського міськкому комсомолу.

При обговоренні кандидатур (третє питання роботи 
пленуму) в Центральний Контрольний орган для обран
ня на XXVI з’їзді ЛКСМ України рекомендовано Сергія 
Бочка, керуючого справами обкому комсомолу.

Також були розглянуті поточні питання.ЧИМ ВЕЧЕРЯЮТЬ У ІНДІЇ?
(Закінчення.

Початок на 1-й стор.).

— Так, адже надворі 
лив дощ. Переможців-на- 
городжували. Потім ан-

самбль «Гарний настрій» 
(керівник Я. В. Лукшевіц) 
показав концертну про
граму для учасників. Уче
ниці СПТУ продемонстру
вали моделі одягу, який

пошили самі. На третій 
день були екскурсія на 
хутір Надія, а потім — 
дискотека в інститутсько
му «Старому грамофо
ні».

— Це була звичайна 
дискотека чи тематична!

— Ми просили тема
тичну — про мир, тра
вень, але зробили зви
чайну...

— Студенти зосталися 
задоволені!

— Так. Вони ж і самі 
брали участь у організа
ції фестивалю. Особливо 
активними були представ-

ники міського земляцтва 
Індії та його голова сту
дент КіСМу Вівек Сенгар 
Сінгх. Студенти хотіли б, 
аби такі фестивалі були 
щороку.

З КОМСОМОЛЬЦЯМИ ТИ ЗУСТРІЧАВСЯ? [ У БЮРО ОБКОМУ КОМСОМОЛУ-]
Це запитання адресувалося заворгу Новоархангель

ського райкому комсомолу С. Єрьоменку. На жаль, у 
заворга не знайшлося часу., щоб відвідати бодай одні 
комсомольські звітно-виборні збори в школах за час 
їх проведення. Тож членам бюро обкому було про що 
думати, радитися, вирішувати...

* * $
Розпочалося бюро з розгляду кадрових питань. Зда

ється, що тут складного затверджувати обраних на ви
борні посади? Та в членів бюро складалася під час 
розмов певна думка про кожного товариша. В мене, 
як людини, що цікавиться не лише комсомольським 
життям, а в першу чергу тими, хто працює в Спілці, 
склалася цілком нормальна думка про всіх присутніх: 
Володимира Суботіна — головного інженера обласно
го штабу студентських загонів, Валерія Левченка — 
першого секретаря Олександрівського райкому ЛКСМУ, 
Наталку Зінченко — секретаря—зав. відділом учнів
ської молоді цього ж райкому, Валентину Безтаку —. 
секретаря — зав. відділом учнівської молоді Кірово
градського райкому комсомолу, Олександра Омельян- 
цеда — директора молодіжного спортивного туристич
ного центру «Гермес».

Запанував якийсь смуток, як мені видалося, коли 
розглядали питання «Про роботу Новоархангельського 
райкому комсомолу з керівництва первинними органі
заціями з умовах демократизації внутріспілкового жит- 
тя». Зачитувалася доповідна записка, яка вмістила в се-

бе аналіз роботи комісії обкому комсомолу, що зна
йомилася, вивчала даний напрям роботи райкому. Ось 
деякі витримки з доповідної:

«...Щомісячний прибуток від недавноствореного моло
діжного об’єднання «Елентрон» становить 400 крб. Ко
мітети комсомолу Новоархангельсьмої і Торговицької 
середніх шкіл проводять платні дискотеки. Гроші від 
них використовуються за рішеннями комітеті», комсо
молу цих шкіл...».

Також у доповідній відмічається роль комсомолу в пи
таннях захисту інтересів молоді через ради трудових 
колективів, зверталася увага на навчання комсомоль
ського активу. Однак, бригада обкому комсомолу зроби
ла висновок, що робота з напряму, що розглядався, ве
деться недостатньо. І вже зовсім іншого тону рядки де 
сказано, що протягом 1988-90 рр. не розглядалося пи- 
сьноГ ооганЬаШЇ Є мапи структУРи Районної комсомоль
ської організації, навчання комсомольських каппів ппо- 
ходить за «старинною», на семінарах оозгл5даю?ься 
ОДНІ І ті ж питання типу «облік, внесни, звіти-вибори.

У райком! відсутні звіти за проведену роботу в пер 
ретаїтіа и^ХТя І?89 Р°КУ' Пануе «У““» в «2-
номспмлпи комсомолу, що «працівники райкому
ють ну 1 теоретичну допомогу не нада-
ю ь, їх робота зводиться до наглядацької ролі».

егативних прикладів можна навести багато. Різно
манітних. , Як результат — минулий рік, перші чоти
ри місяці нинішнього первинні не оживились, не стре
пенулися від пелени застою. Вина з їх пасивності не 
лише комітетів комсомолу. Мабуть, райком комсомолу 
теж не дбав про спілчан, все пустив на самоплив.

...Коли слухав доповідну записку, коли на запитання 
відповідав перший секретар Новоархангельського рай
кому ЛКСМУ Анатолій Шаров, коли не мав про що

сказати, бо не був присутній на жодних звітно-вибор
них шкільних спілчанських зборах заворг цього райко
му С. Єрьоменко, пригадалося мені літнє відрядження 
до Новоархангельська. Після нього з'явився матеріал 
на цілу газетну сторінку «Затишшя» (5.08.198^).

В ньому йшлося про тишу в справах райкому. Як ба
чимо, справа з місця не зрушилася. Та це про справу. 
Повернемося ж у зал, де працювало бюро.

Розмова була серйозною. Деного. мене теж, дивував 
танки стан справ у даному райкомі. Байдужість А. Ша- 
роеа аж лянала, особливо, ноли мова 
сомольців. про зустрічі працівників 
Не знаю, як хто, але я б дав назву 
гімну з літнім матеріалом.

Після запитань, зауважень, навіть

заходила про иом- 
райному з ними, 
доповідній знало-

Після запитань, зауважень, навіть більше 
Сергій Снопнов висловив думку, з я«^в2%°^илпипсляи®сй’- 
її суть: хочеш працювати, можеш працювати прац и» 
дерзай, а не маєш бажання — вирішуй сам...

Останнім плановим було питання про нагородження 
Почесною грамотою обкому комсомолу за підсумками 
роботи в комсомольських організаціях області агіт
поїзда ЦК ЛКСМУ «Комсомолець України» його най
більш активних учасників. Також розглядалися ряд ін
ших поточних питань. Це такі, як про проведення чер
гового IV пленуму обкому комсомолу, про нагород
ження від імені ЦК ВЛКСМ знаком ЦК ВЛКСМ «Май
стер — золоті руки» військовослужбовців однієї з час
тин та інші.

Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.
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П/ ЛЬНА тисяч примірни- 
кіп нашої газети надхо

дь гь щосуботи не перед
платникам, а на продаж 
«вроздріб» — у кіоски 
«Союздруку». Як правило, 
всі вони розходяться дово
лі швидко. І ось напере
додні Дня преси ми рап
том виявили, що досі мало 
цікавилися, що ж спонукає 
пересічного читача про
стоювати суботнього ранку 
в черзі, аби купити, серед 
іншої свіжої преси, й «Мо
лодий комунар» |до речі, 
передплптиикові кожен но
мер коштує на 2 копійки 
дешевше]. Тому й виріши
ли взяти кілька міні-ін- 
інтерв'ю біля кіоска. І звер
талися до своїх читачів із 
одним запитанням: «Чому 
ви читаєте «Молодий ко
мунар»!». Ось які відповіді 
довелося почути.

Л. БАГАЦЬКИЙ, інженер- 
конструктор:

— Газето менше «зашо
рена», порівняно з іншими

виданнями області, менше 
сахається серйозних проб
лем. Ціную рубрику «Істо
рична пам’ять», «Еколо
гія». Матеріали, які там 
вміщуються, добре опра
цьовані, хорошого і про
фесійного рівня. Казенний 
ура-патріотизм — нечастий 
гість у «Молодому кому
нарі», хоч останнім часом 
його частка на сторінках 
газети зросла. Якщо по
казник того «патріотизму» 
збільшиться, то молодіжна 
багато втратить — і авто
ритету, і передплатників...

СИМОНОВА Наталя Дмит
рівна, облесний інститут 
удосконалення вчителів:

— Газету не передпла
чую. Іноді купую в кіоску. 
Одержуємо дома «Кірово
градську правду», то наві
що дві місцеві газети? Але 
молодіжну читаю. Якщо 
щось цікаве, то й на робо
ті обговорюємо. Запам’я
тався номер напередодні 
першого

матеріали на моральні те
ми. Іноді ту чи іншу статтю 
рекомендую прочитати си
нові своєму. Йому 16 ро-

ЗАЛЮБОВСЬКА Клввдія
Яківна; пенсіонерка:

— Я останні 5 років пе
редплачувала газету. Цьо
го року її одержує дочка, 
то ми міняємось пресою.

Мені подобається, що ви 
захищаєте правду. Дехто 
каже, що «Молодий кому
нар» займається критикан
ством. Я не згодна. Крити
ка сьогодні потрібна. По
винні бути різні партії, 
різні газети, полярні погля
ди. Це вчить думати, зна
ходити справді раціональ
не зерно.

Святкова листівка
-Коли в редакційній поштовій 

скриньці ми знаходимо об’є.мисті па
кети зі зворотними адресами ♦Голо
ван івськ, С. Піддубник», «Знам'янка, 
О. Устиновськии», «Новоуьрнїнка, 
Ю. Лунашевсьний», «Новомйргород, 
В. Шульга» — то вже знаємо, що 
згодом читач побачить на сторінках 
<МК» цікаві статті з цими підписами.

Відкрилася в обласному центрі но
ва художня виставка — тут як тут 
Г. Харитонов з інформацією. Відома 
рок-група випустила новин диск чи 
виступила із вражаючою програ
мою — про це напишуть аж Із Моск
ви Д. Тначенко і А. Кравченно. Що 
було років зо двісті (і менше) тому, 
повідають кіровоградці Р. Лимар
ський, С. Бонфельд, С. Шевченко. Ба
гато років на різні теми пишуть до 
газети В. Левочко, Р. Дайдакулов (Кі
ровоград), М. Столн (Новомиргород- 
сысий район), В. Чебишев (Олександ
рія). Ламають ерудити голови над 
кросвордами М, Сьоміної та І. Чорно- 
івана з обласного центру, всі смію

ться над гумором їхнього земляка
A. Висоцьного і О. Гуцола з Малої 
Виски.

Щира подяка 1 найкращі побажан
ня з нагоди Дня преси нашим вір
ним помічникам!

Вітаємо також постійних авторів 
газети Н. Гарас, Л. Савицьного (Но- 
воукраїнсьішй район), В. Вієвську 
(Добровеличківиа), А. Рибак, К. Гор- 
чар (Новгородка). Г. Шалапко (Віль
шанка). Н. Мельник (Гайворон), Л. По
валім, В. Островерхову, 0. Рлбошап- 
ку, М. Петрова (Знам’янський район),
B. Тільнова, Г. Красного (Мала Вис
ка), М. Чуба (Голованівський район), 
М. Суржна, 0. Жовну, В. Піскового 
(Ноиомиргород), В. Дерусова (Олек
сандрія), В. Милостюка, 0. Коваленка 
(Онуфріївна.), Л. Дмитришина (Улья
новський район), М. Я щенка (Бобри- 
нець), В. Громового, А. Гандрабурова 
(Кіровоградський район), кіровоград- 
ців Л. Багацького, М. Тупчієнка, 
В. Бондаря, А. Стояна. В. Гончаренка, 
Т. Подашевську, Д. Танського, С. Ко

лесникова, В. Постолатія, 0. Перлю- 
ка, О. Косенка, А. Корінь, А. Березов- 
ського, О. Івановича, О. Полтавця, 
С. Гусарченка, К. Залюбовську, 
В. Какжова, А. Мартиненка, Н. Доб- 
ріна.

Поздоровляємо з журналістським 
святом кіровоірадців Г. Щербину, 
В. Руденна, В. Кобзаря, А. Саржев- 
ського, В. Якуніна, В. Панченка, В. Со- 
рокіна, чиїх виступів у газеті дав
ненько не видно, і а ми сподіваємося, 
що так буде не завади.

Шлемо віТсішія зі святом й че
каємо матеріалів від П. Кизименка, 
і, Каранта, 3. Куценко, М. Хогландю- 
на, В. Афанасієнна, Т. Кононенко, 
0. Гавриленка, Г. Когана, О. Кривуль- 
ченка, О. Гаврилова, А. Луньова, 
Ю. Ілючека.

Наші поздоровлення і колегам з 
районних, обласних, багатотиражних 
газет, працівникам друкарень.

Працівники «Молодого 
комунара».

«МК»: КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ
В останні роки, як ніколи, люди жадібно вчи- 

туються у кожен друкований рядок, дослухають
ся до голосу радіо, телебачення. Цьому € чима
ло причин. Одна з них, на мій погляд, в природ
ному намаганні пізнати себе, своє життя, суспіль
ство, в якому живемо. Народ вперше за багато 
десятиліть побачив і відчув свою сутність, почав 
усвідомлювати себе як народ.

Час диктує рядок. Без перебільшення можна 
сказати, що засоои масової інформації стають 
могутнім срантором творення нашого життя.

Написав ці рядки і замислився; «А яне місце в 
цьому нашої обласної молодіжної газети «Моло
дки номунар»/ Чи все ми робимо для того, щоб 
молодь Кіровоградщини пізнала себе, стала 
кращою, трудолюбивішою, культурнішою, духов
но росла? Ми «дзеркало» чи «прозоре сило»,».

Усіх нас турбує, щоб газета була змістовною, 
цінавою, розумною, а журналісти — більш са
мостійними, номпетентними, зі своїм стилем. Як 
досягти цього ідеалу, та й чи під силу він нам?

На мій погляд, газета може стати отим духов
ним центром, який об'єднує все розумне, прогре
сивне, культурне тоді, коли журналіст стане ін
телігентом у високому його розумінні, йому слід 
бути відповідальним не лише за свою профе
сійну справу — випуск газвти, а й за ті осоолиаі 
стосунки між людьми, яні повинні складатися, 
за саму атмосферу того місця, де він живе і пра
цює.

Ми навчилися описувати події та факти — для 
цього є сила устелених штампів. Та сьогодні це 
вже замало. Чим глибше йде процес перебудо
ви, тим більше він вимагає від журналістів гли
бини, уміння не прокричати про проблеми, а по
казати їх у всьому обсязі. Перебудові нашого 
життя притаманне не тільки зривання масок і роз
вінчування дутих величин, але й бережливе став
лення до людини. Ось тут журналіст повинен і 
вже бути насамперед дослідником| аналітикам, - 
соціальних і політичних явищ, ось у цьому якраз 
і проявляється його інтелігентність. Певний, що 
для журналіста основною заповіддю в наш час 
має бути гасло — «Не нашкодь». Саме так, адже 
словом можна не тільки вилікувати, а й ранити 
душу людини.

Але газета це не тільки журналісти, це ще й її 
читачі, сьогодні у «Молодого комунара» при
наймні 36 тисяч (такий тираж газети) вірних при
хильників. Читач — суддя газети.

Гірко зізнаватись, але іноді доводиться чути, 
що наш «Молодий комунар» більшість передпла
чує тому, що це порівняно дешева (за вартістю) 
газета, та и програми телебачення друкує регу
лярно. Звиклим до сенсаційності матеріалів, які 
друкують, наприклад, «Комсомольская правда», 
«молодь України» та інші видання, читач вимагає 
цього і від нашої газети. Він стурбований, що 
«Молодий комунар» ще не з усіх проблем на
шого буття має свою чітно визначену позицію, 
що газеті не завжди вдається довести до кінця 
вирішення піднятих на її сторінках питань.

Дійсно, не завжди ми встигаємо за життям, 
окремим матеріалам бракує актуальності. Ще не 
завжди ми уміємо писати правду; дотримуватись 
фактів навіть тоді, коли вони нам неприємні; бу
ти чесними при зборі та розповсюдженні новин; 
не ВСІ володіємо культурою полеміки. Вихід в 
тому, щоб постійно вивчати запити наших чита
чів і робити газету якраз для них. Слід шунати 
нові форми відображення процесів суспільного 
життя, перестати тільки проголошувати плюра
лізм, а й застосовувати його на практиці, не плу
таючи при цьому об’єктивність 3 об’ЄНТИВІЗМОМ, 
а газету з прохідним двором. Тут необхідно 
вияви І и свою ініціативу, творчість, переживан
ня за майбутнє країни, свою зацікавленість у не
обхідності конкретних змін.

В, ІВАЩУК.СКІЛЬКИ ОБІЦЯНОГО ЧЕКАТИ...
нашим читачам? Приблизно таке питання що- 
до впровадження офсетного друку я задав 
директору видавництва «Кіровоградська прав
да» Кирилу Васильовичу Павлуню. Та розча
рування не було, бо ми з вами, шановні друзі 
нашої газети, одержали досить бадьору й 
конкретну відповідь:

За графіком випуск газети офсетним спо
собом заплановано розпочати у третьому 
кварталі цього року. До 10 травня ми маємо 
одержати офсетну машину. Протягом трьох 
місяців будуть проходити її випробування. 
Отже, у вересні вже маємо намір друкувати 
офсетом.

Хоча всяке може бути, не слід думати, що 
коли директор сказав, то саме так і не інак
ше все відбудеться з його волі.

Але люди з видавництва вже одержують на 
заводі машину. Приміщення для монтажу 
устаткування готове. Затримка лише за самим 
устаткуванням.

Отже’ всупереч загальновідомому прислів’ю/ 
за останніми відомостями, обіцяного чекати 
нам лишилося тільки 3 міряці, аж ніяк не три 
роки.

Т. ЛЕОНІДОВ.

БЛІЦ-АНКЕТА-90
Давні прихильники «Молодого ко

мунара пам’ятають ті не такі вже й 
старі часи, коли в газеті друкувався 
так званий «Відривний талон», за 
яким визначалася краща (на думку 
наших читачів) публікація кожного 
місяця. Із цілого ряду причин (се
ред яких — і невисока активність 
читачів) цінне починання не зна
йшло, висловлюючись «канцеляри
том», належного розвитку. Г ось ни
ні, покладаючи надії на День преси, 
а також процеси активізації насе
лення,, які, на думку преси, «мають 
місце», ми вирішили спробувати... 
Так, так — відродити колишній «Від
ривний талон» під назвою «Бліц-ан- 
кета». І для початку виносимо на 
суд активних читачів усі публікації, 
які нинішнього року визнавалися на 
редакційних летучках кращими. 
Вам, шановні читачі, належиться під
креслити ті з них, які є, на вашу 
думку, «кращими серед кращих» 
(бажано, щоб таких ви визначали не

більше трьох). Потім анкету слід ви
різати і надіслати до редакції за та
кою адресою. 316050, м. Кірово
град, вул. Луначарського, 36, редак
ція «Молодого комунара», «Бліц-ан- 
кета».

Під великим секретом повідом
ляємо також, що в разі успіху сьо
годнішньої анкети ми забезпечимо 
надалі її регулярний вихід.

КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, СТАТТІ, 
ІНТЕРВ’Ю, РЕПОРТАЖІ І Т. П.

(ВИЗНАЧІТЬ КРАЩІ}
1. «З плечей снігової баби», но

мер за 24 лютого;
2. «Писати романи сьогодні, ма

буть, аморально», 3 березня;
3. «Омега» гончарного круга?», 

З березня;
4. «Хрест на все життя», 10 бе

резня;
5. «Не треба ждати з моря пого

ди...», 10 березня;
6. «Це — мені, це—кумі». А нам?, 

17 березня;

7. «Афганський парк», 24 березня,
8. «Євреї в Єлисаветграді», 31 бе

резня;
9. «Дамба, дамба...... амба?», 7 квіт

ня;
10. «В ряду прекрасних алегорій...», 

14 квітня;
11.......................................................

ІЛЮСТРАЦІЇ:
1. Фоторепортаж із Польщі, 20 

січня;
2. Фото на 12 стор., 17 лютого;
3. Малюнок до матеріалу «Вибо

рець чи обиватель?», 24 лютого;
4. Фото на 2 crop., 24 лютого;
5. Малюнок до матеріалу «Омега» 

гончарного круга?», З березня;
6. Малюнок на 1 crop., 17 березня,
7. Фоторепортаж на 1 crop., 27 бе

резня;
8. Малюнок до матеріалу «Можли

во, останній шанс?», 7 квітня;
9. Ілюстрація на 1 crop., 14 квітня
10...............................



КОМСОМОЛЬСЬКА 
ПЛАНІРКАШЕКСПІР НАПЕВНЕ ПОМИЛЯВСЯ XXI З’ЇЗД ВЛКСМ

(Закінчення. Початок 
у минулому номері).

— Ваше ставлення до 
ІГдляна та Іванова!

— Вважаю, що в їхній 
діяльності є таке, що тре
ба було б підтримати. Це 
закономірно. В боротьбі, 
зв’язаній з корупцією, 
злочинністю, хабарниц
твом. Але разом з тим їх 
діяльність, з моєї точки 
зору, спрямована на до
сягнення якоїсь кар є- 
ристської мети. Недарма 
їхнім лозунгом було: 
«З’їхати в Кремль». Але я 
вважаю, що стосується 
ЛигаЧоза, зони на ту кан
дидатуру вибрали. Окрім 
всього іншого, я ще й 
сибіряк, дорогі мої то
вариші. А той, хто бував 
а Сибіру, знає, що така 
там взагалі неможливе. 
Товариш, який приїхав до 
мене з Ленінграда, ска
зав: «Знаєте чим я пере
коную зараз ленінград
ців, що. Ви добросовісна 
людина? Тим, що вас 
Андропов на роботу 
взяв». Але нічого. Склад
на боротьба. Важка бо
ротьба. Але це боротьба. 
Я вірю в наш народ, в те, 
що він розбереться, хто 
є хто.

З залі аитвв дух плю
ралізму. Але не всім ви
ступаючим вистачало по
літичної і самої звичай
ної культури дискусії. В 
тому числі й тим делега
там, хто це «помічав». 
«Что за бардак, я вас 
слрашнзаюії» — саме таїс 
оцінила ситуацію одна 
делегатка. Погодьтеся, 
досить грубо з порівнян
ні з такими перлами пла
катного розпису, як 
«Президиум, заседай до 
посинения!», «Регламент! 
Кончил, не кончил — 
слазь!». Молодь є мо
лодь. 5 молодечим дух 
прагне вирватися з яки
хось штучних шор, пере
бороти стереотипи. На
віть у тому, що не всі де
легати були одягнуті по 
форме, вловлюється якась 
розкутість, розпрямпе- 
ність спраглої за вальним 
висловлюванням думки, 
бальзамом для душі і 
приємною несподіванкою 
стало знайомство з Львів
ською делегацією □ пе
рерві між засіданнями. 
Уявляєте- далеко від до
му, на чужині раптом на 
повен голос чуєш, як 
заучить рідна пісня. Львів
ська делегація примітна 
не тільки тим. що висади
ли її на балконі. Хлопці 
вчепили на стіні синьо- 
жовтий прапор, таких жа 
кольорів крутяться на 

нитці м'яч. Дехто з співа
ків у красивих е вишитих 
сорочках. Он уже під гі
тару співають жартівливі 
пісні, які на ходу пере
кладають на російську, 
польську та інші мови.

А потім утворилася ці
ла черга: сто- значків з 
національною символі
кою розійшлися вмить. 
Одного дня львів’яни да
ли справжній концерт. 
Стали колом у вестибюлі 
і співали багато народних 
пісень, а також «Реве та 
стогне...». Останньою на
певне найкраще можна 
було висловити стан де
легації комсомолу Украї
ни. Вже а перший день 
довелося збирати підпи
си, щоб опублікували для 
делегатів з’їзду нашу 
Декларацію намірів і по
ставити на обговорення. 
Коли розглядались про
цедурні питання, то її не 
врахували. Потім Декла
рацію таки надрукували, 
але події-розвивалися до
сить драматично. Коли 
делегати України ознайо
милися з Деклараціями 
намірів інших делегацій, 
то вже остаточно впевни
лися з тому, що повинні 
об’єднати на федератив
ній основі досить широ
кий загал соціалістичних 
сил. У своєму виступі 
Анатолій Матвієнко наго
лошував, що з монополь
ною ідеологією нам не 
вижити. Висловлені про
позиції зал зустрів оп
лесками, потім їх не раз 
цитували. Здавалося й на 
секціях з більшістю ді
йшли згоди. Проте ре
дакційна комісія не взя
ла це до уваги і на голо
сування поставили питан
ня про єдність, повернен
ня до унітарного комсо
молу, а не про федера
цію. Вихід було знайдено 
правильний. Збори пред
ставників делегацій дору
чили написати звернення 
першому секретарю Львів
ського обкому ЛКСМУ 
Олександру Шлапаку та 
Сергію Тигипку. Звернен
ня одностайно підтрима
ли латиші і вірмени. По
працювали і в інших де
легаціях, щоб переконати 
побільше делегатів На 
початку засідання вирі
шили зайняти всі вільні 
мікрофони. Зрештою з’їзд 
нас підтримав, проголо
сувавши за комсомол, як 
федерацію спілок моло* 
ді. Ось такі були деле
гатські ігри. Перемогу ук
раїнська делегація здобу
ла тому, що була одна з 
найдружніших і згурто
ваних, мала лідерів, чітку

стратегію 1 тактику. Ще говорювали до півночі. В 
один важливий документ понеділок на ранко- 
на рахунку української вому засіданні з’їзду 
комсомольської організа- прийнято «Звернення XXI 
ції — звернення делега- з’їзду ВЛКСМ до ЦК 
тів XXI з’їзду ВЛКСМ КПРС і комуністів краї- 
«Про трагічну долю на- ни». В окрему резолюцію 
ціональної символіки», виділено особливу думку« 
яке підписали 62 делега- «Я радий, що з’їзд 
ти. В ньому йдеться про прийняв лист-заериення, 
повернення історичних яке не співпадає з точ- 
національник святинь ук- кою зору ЦК. Це знамен- 
раїнського народу (гра- на подія. Після цього ще

мот, прапорів і корогоз) 
із запасників музеїв Мо
скви і Ленінграда, інших 
міст Союзу та з-за кор
дону.

Непослідовною і за
пеклою була боротьба за 
текст Звернення з’їзду 
комсомолу на лист ЦК 
КПРС до комуністів краї
ни «За консолідацію на 
принциповій основі». ЛАо- 
аа про цей лист зайшла 
з першого дня роботи 
форуму. Але спочатку 
його зігнорували і по
вернулися лише на чет
вертий день. Саме тоді, за 
словами самих делегатів, 
вони відчули тиск Політ- 
бюро і ЦК КПРС. Рішен
ня було прийняте, коли 
встає головний редактор 
«Правды» і. Т. Фролов і 
каже: все, що ви тут 
прийняли, ще нічого не 
означає. Далі пішли ар
гументи проти і з прези
дії засумнівалися. Поча
лося задкування і так об- 

більше хочеться вірити, 
що все-таки зона крути
ться», — сказав на зустрі
чі з делегатами ректор 
Московського історико- 
архівного інституту, на
родний депутат СРСР 
Юрій Афанасьєз.

Останні дні з’їзду були 
набагато продуктивніші, 
бо перші витрачено біль
шістю делегатів на позу
вання перед камерами на 
фоні мікрофону. Як вір
но підмітив наш кірово
градський делегат Сергій 
Поляков, час затягли, а 
потім галопом по Європі 
приймали важливі рішен
ня. Та ще й делегати, м’я
ко кажучи, підводили. 
400—500 з них майже що
дня були відсутні на пле
нарних засіданнях. Справ
жні причини залишаться 
назавжди таємницею 
ГУМів, ЦУМів, ресторану 
«Пекін». Шкода, але на
шому брагу журналісту 
за цей час так і нз випа

ло потрапити навіть У 
якийсь скромніший рес
торан. Перебиватися зран
ку доводилося бутербро
дами. З обід — прес-кон
ференціями, а на полу
день — брифінгами. Ро
бота з’їзду час від часу 
заходила в глухий кут. 
Інформація з місць свід
чила про те, що комсо
мольці первинних органі
зацій висловлюють неро
зуміння і подив від того, 
що діється нз з’їзді. Три
буну його на кілька хви
лин було надано не де
легату і навіть не комсо
мольцю, керівнику групи 
«Ласкавый май» Андрію 
Разіну. Він її використав 
для з’ясування своїх сто
сунків з «Комсомолкою». 
На трибуну з’їзду, як по
відомив сам Разін, його, 
як колишнього піонера, 
провіз голова ЦР 8ПО 
ім. 8. І. Леніна Ігор Нікі
тін. Потім з’їзд півгодини 
обговорював виступ Ра
зіна. До речі, Нікітін не
одноразово порушував 
регламент форуму. Коли 
Максим Сотников попро
сив кілька хвилин для за- 
чигання звернення до 
Верховної Ради СРСР з 
приводу справи Гдляната 
Іванова, Нікітін поставив 
це питання на голосуван
ня. Хоча цього не треба 
було робити, а голосува
ли аж. тричі.

З інтерв’ю В. Миронен- 
ка (колишнього першого 
секретаря ЦК ВЛКСМ).

— Який підсумок з'їзду 
для Вас був би ідеаль
ним!

— Ідеальним результа
том я б звзжзв прийнят
тя Декларації, яка з са
мому стислому вигляді 
характеризувала б орга
нізацію, всі основні на
прямки її розвитку. А та
кож прийняття Програм
них цілей і Статуту. І го
ловне — визначитися з 
питанні майбутнього на
шої організації.

— В своїй доповіді Ви 
назвали рух «Сургутська 
альтернатива» ліквідатор
ським...

— Після першого ви
ступу з цього приводу я 
хотів просити слово на 
вечірньому засіданні. І 
відповідь моя була б ду
жа коротка: не хотів би, 
щоб із мого тексту вижи
далися слова. Мною бу
ло сказано: частина руху 
«Сургутська альтернатива». 
Я не мав на увазі весь 
рух. А те, що частина 
його стала на з’даерті.по- 
зиції, які я не схвалюю і 
на засуджую, про те. що 
молодіжний рух може 

утворитися 8 країні ТІЛЬ
КИ шляхом руйнування 
нині, існуючої організації, 
то як же це на назвати 
ліквідаторством,

— Ви за Союз ми з* 
Союз-федерацію?

— Скоріше за федера
цію. Тому, що впевнений 
така країна, як наша, 1Д 
частина суші, це навіть не 
країна, а величезний ре
гіон світу. З історії набу
ло випадку, щоб у повно
му значенні цього слова 
Існував такий Союз, саме 
як організація. Вважаю, 
з точки зору структури 
будемо розвиватися -■* на
прямку федерації. Зараз 
такий період, коли є еле
менти і унітарного Сою- 
зу і елементи федера
тивного устрою. Вони
створюють разом ті про
тиріччя, які дратують :ба- 
гатьох делегатів. А (маз
неться визначеності, 
все з’являється в свій !•
час.

— Скажіть, прийняття 
55-процентного обкладан
ня податком молодіжних 
центрів може викликати 
відплив комсомольців з 
організації!

— Я б це питання по
ставив інакше. Справа в 
тому, якщо такий закон 
буде прийнято, то наші 
законодавці здійснять ве
личезну помилку. І на
віть не з точки зору мо
лодіжних проблем, а з 
точки зору можливості 
розвитку малої економі
ки, яка небезболісно по
чала розвиватися. Я буду 
робити все, щоб цей за
кон не пройшов.

— Ви нагадали про те, 
що частина руху «Сургут- 
ська альтернатива» була 
оголошена ліквідатор
ською. Ви не могли б ви-
сповитися конкретніше!

— Наприклад, та, ‘ яка 
на з’їзді Російської Феде
рації заявила про ство
рення іншої організації— 
РДСА. А потім був ряд 
виступів а газетах.

Передбачання 8. Миро- 
нан-ка майже повністю 
справдилися. Прийнято 
важливі рішення. Мою- » 
лизо хтось чекав більшо- і 
го від з’їзду. А він, на ! 
мою думку, показав, на | 
якому рівні зараз ком
сомол. І хоч було багато ! 
галасу даремно (як за І 
Шекспіром), серед нього і 
чулися й розумні і твере- | 
зі голоси. Буває, поми-1. 
ляютьея й генії.

В. ТАРАСЕНКО.
Москва — Кіровоград.

З компетентних джерел
Всього на з’їзд було обрано 2019 делегатів. Визна

но повноваження — 2018. В числі делегатів —пред
ставники 55 націй і народностей. 1581 делегат, або 
78,3 процента, член або кандидат в члени КПРС. Ман
датна комісія з співчуттям констатує, що на з’їзд об- 

287 представниць прекрасної половини. 
Лише 10,3 процента - робітники промисловості, бу- 
дівяицтва. транспорту і зв’язну, 8,3 процента — тру
дівники сільського І лісового господарства. Всього 
пл.я2»ГаТ1“ ~ працівники культури і мистецтва! По- 
поаиГанМииПаДУ делвгвті* ~ Звільнені комсомольські 
праціаникн-апаратники.
їв яСп!Л двлвгат1в 6>’ процента у віці до 20 років, 
X 26Р™ ™а ’ Д..Ч Дв 25 р0КІа' « процентів - 
6ільїи<жЯтл 30 рОК", 14,3 процента — старші ЗО років, 

ільше 36 проценті» делегатів обрані в партійні орга- 
СРСР вПШ Тобпаи?ЗДУ ОврвИО 12 наРодних депутаті, 
автономних »«п!ЯмР0Ді'ИМИ дЄ"У««ми союзних і 
«тів Республік, місцевих Рад народних депу-

Із компетентних джерел також точно відомо, що 
акредитовано — 550 працівників засобів масової ін
формації, із иих близько двохсот технічних праців
ників і приблизно 350 журналістів і представників різ
них інформаційних агентств, 15 іноземних кореспон
дентів із Бахрейну, Болгарії, Великобританії, Іраку, 
Італії, Куби, Марокко, НДР, США і Угорщини.

ПРО РОБОЧІ ОРГАНИ З'ЇЗДУ: В складі Президії 
20 чоловік, в т. ч. В. Мироненко — перший секретар 
ЦК ВЛКСМ, В. Зюкін, І. Нікітін, С. Смирнов — секре
тарі ЦК ВЛКСМ, перші секретарі ЦК ЛКСМ союзних 
республік, від Естонії в Президії другий секретар ЦК 
комсомолу Естонії, від Литви — перший секретар 
райкому ЛКСМ Литви м. Клайпеди. З Президії — по» 
мічник начальника ГоловПУРу по комсомольській ро
боті і перший секретар Оренбурзького обкому ком
сомолу.

Цікава інформація: о складі Президії 3 жінки, 19 
комсомольських працівників, 1 військовослужбовець 
політпрацівник.

ІІ

* * * - .
Першим секретарем ЦК ВЛКСМ на альтернативній 

основ! із шести кандидатів (одинадцять зняли свої 
кандидатури) більшістю голосів обрано Володимира 
Зюкіна. Йому 36 років, член КПРС, росіянин, за осві
тою — інженер-механік. З 1978 року — на комсо
мольськім роботі. З 1989 року займав посаду секрета
ря ЦК ВЛКСМ. Головним завданням 8. Зюкін вважає: 
зробити комсомол організацією, дійсно потрійною 
реальній молодій людині.

Головою Центрального контрольного органу (ЦКО) 
ВЛКСМ обрано Валерія Парфьонова. Йому незаба
ром 36, член КПРС, росіянин, за освітою — інженер- 
механік. На комсомольській роботі — з 1978 року. До 
обрання головою ЦКО займав пост другого секретаря 
ЦК ЛКСМ Латвії. Головним в діяльності Центрального 
контрольного органу вважає: сприяти при діловому 
співробітництві з ЦК досягненню завдань, поставле
них XXI з'їздом ВЛКСМ.

З'їзд прийняв Декларацію, програмні цілі, новий 
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оловним 
підсумком цієї тривалої 
й неоднозначної розмо
ви став висновок: «Го- 
ринич» екологічних про
блем Кіровоградщини 
мас принаймні три «го
лови». Перша — це за
гроза від високої запи
леності й загазованості 
атмосфери в містах; дру
га — шкідливий вплив 
радіації; третя — небез
пека, яка загрожує ло
кальною екологічною 
катастрофою: Криво
різький гірничозбага- 
чувальний комбінат оки
слених руд (точніше — 
сховище його відходів). 
Очевидно, що цією трі
адою не обмежуються 
всі шкідливі для при
родного середовища 
фактори. Та все ж не ви
падково на засіданні 
«круглого столу» в об
ласній науковій бібліо
теці імені Крупської, 
організованому громад
ською радою по еколо
гії при обласному дер
жавному комітеті по 
охороні природи (держ- 
комприроди), увагу було 
зосереджено саме на 
цих проблемах.

Треба сказати, що на 
зібранні були присутні 
представники практич
но всіх організацій, і 
державних, і громад
ських, які мають якийсь 
стосунок до названих 
проблем, зокрема: об
ласного й міського 
держкомприроди, ви
робничих об’єднань 
«Олександріявугіл л я», 
«Червона зірка», «Ра
дій», центру по Гідро
метеорології, ДерЖАВТО» 
інспекції, Українського 
товариства охорони при
роди, природничого від
ділу обласного крає
знавчого музею, обл- 
сільгсспхімії, інституту 
сільськогосподарсько г о 
машинобудування, оліє- 
екстракційного комбі
нату, ливарного заводу 
(Кіровоград) тощо.

Почали розмову із 
«втішної» констатації: на
ша область за станом 
атмосферного повітря 
не належить до най
більш забруднених. Од
нак найвищий у респуб
ліці рівень онкологіч
них захворювань (360 на 
100 тисяч населення що
року) породжений, по
ряд з іншими, і атмо
сферним фактором. 
Особливо критичний 
стан склався в м. Олек
сандрії, на яку припа
дає на рік із 147432 тон
ни пилових викидів 
117506 тонн. 97,8 про

цента цих викидів в 
шахтарському місті «за
безпечують» підприєм
ства виробничого об’єд
нання «Олександріяву- 
гілля», зокрема — Ди- 
митрівська й Байдаків- 
ська брикетні фабрики, 
теплоелектроцентр а л і 
міста. Серед газів, які 
викидаються в атмосфе
ру, практично не влов
люються сірчаний ан-

гідрид (породжує кис
лотні дощі) та окис азо
ту. Скорочення видо
бутку вугілля, яке про
понує дехто — не вихід 
із становища. До того ж 
заміна його мазутом, 
який централізовано 
надходить із Російської 
Федерації, нічого не 
дасть: вміст сірки у ньо
му становить нині 3,5—4 
проценти; отже, при 
спалюванні буде утво
рюватися все той же 
сірчаний ангідрид.

В Кіровограді основ
ним забруднювачем ат
мосфери залишається 
«Червона зірка». Крім 
флагмана індустрії, ре
гулярно труїть кірово- 

градців розташований 
теж майже в центрі 
міста олієекстракційний 
комбінат. Додайте до 
цього «внесок» авто
транспорту (близько 200 
небезпечних компонен
тів) — і стане зрозумі
ло, чому в спеку й хо
лод на багатьох магіст
ралях обласного центру 
не продихнути. Як уточ
нили присутні на зустрі

чі активісти - екологи, 
в окремих точках міста 
картину доповнюють і 
викиди ряду невеликих 
заводів, які мають ли
варне виробництво, — 
заводів «Більшовик» і 
«Сегмент», приміром...

Представник виробни
чого об’єднання «Олек- 
сандріявугілля» М. П. 
Храптович зауважив, що 
сама технологія вироб
ництва брикетів пов’я
зана з пиловиділенням. 
І хоча далеко не скрізь 
в Олександрії забруд
неність у багато разів 
перевищує норму, бо 
заміри проводилися, 
очевидно, в «напруже
них» точках, але підста

ви для тривоги є. Зараз 
у виробничому об’єд
нанні встановлюються 
нові пиловловлювачі. Є 
проблеми із трубами з 
нержавіючої сталі. Але 
загалом технічно це 
завдання цілком посиль
не. Складніше із влов
люванням газоподіб
них викидів.

М. П. Храптовичу до
велося відповісти на ці

лий ряд гострих запи
тань, — зокрема, про те, 
куди дівається шлам і 
попіл з водоцинлонів 

- пиловловлювачів... Та 
коли дійшла черга ви
ступати завідуючому ра
діологічним відділом 
обласної санепідемстан
ції В. І. Чаллигіну, стало 
зрозуміло, що, незва
жаючи на пізній час, 
розмова ще не сягала 
апогею. Володимир Іва
нович почав з того, що 
до нього ледь не щодня 
телефонують із приводу 
чуток, які нема-нема та 
й збуджують тривогу 
серед кіровоградців. 

І Причина тривоги завжди

а і дома 
органів 
велику 

Ін- 
рудоуправ- 
будівництва

одна: нібито різке під
вищення рівня радіації 
в місті. Найчастіше по
дібні чутки не мають під 
собою підстав; загаль
новідомо, що природ
ний радіаційний фон у 
Кіровограді доволі ви
сокий, інколи ж через 
необережність або без
думність ми самі ство
рюємо для себе пробле
ми. Підтвердження то
му — різке підвищення 
гамма-фону на Великій 
Балці в обласному цент
рі, куди без 
контролюючих 
було завезено 
кількість щебеню з 
тульського 
ління для 
доріг. Аналогічна ситуа
ція — у Новоархангель- 
ському районі (села 
Кальниболот, Жеванів- 
ка, Надлак), де гранітом 
зі Смолінського рудо
управління було підси
пано дороги з твердим 
покриттям; результат — 
три-чотирикратне під
вищення інтенсивності 
гамма - випромінювання 
на проїжджій частині 
Доріг.

Разом з тим, стверд
жував В. І. Чаплигін, 
вміст радіонуклідів у 
воді та грунті в Кірово
граді й області не пере
вищує допустимих зна
чень. Усе ж це не озна
чає, що не потрібен по- 1 
всюдний контроль за І 
ними в різних точках І 
міста; не виключено, що І 
такий контроль може ’ 
виявити окремі небез
печні місця, де слід не
гайно проводити дезак
тивацію.

На запитання про те, 
чи контролюються стіч
ні води Інгульського ру
доуправління, В. І. Чап
лигін відповів, що це 
здійснює відомча служ
ба. За даними, які має 
санепідемстанція, вміст 
небезпечних речовин не 
перевищує норм. Але 
якщо в процентах це 
небагато, то валова 
кількість викинутих у 
річку радіоактивних від
ходів складає тонни. На 
деякі запитання заввід
ділом радіології відло
вів ухильно (зокрема, 
щодо зв’язку між радіа
цією і кількістю онкоза- 
хворювань), визнавши 
при цьому, що цим пи
танням досі майже не 
займалися. Те ж саме 
можна сказати і про до
слідження, пов’язані із 
шкідливим впливом на 
людей радону (практич
но немає дозиметрів). 
Ми продовжуємо обли
цьовувати деякі будин
ки в місті червоним 
гранітом, не враховую
чи при цьому, що він є 
джерелом слабкого ра
діоактивного випромі
нювання. Виявилося на 
зустрічі й те, що наші 
науковці досі не розро
били методики захисту 
помешкань від впливу 
радіації.

І нарешті — про тре
тю складову загрозли
вої «тріади» — Криво
різький ГЗКОР, будова
ний нині з Долинській. 
Цей супергігант, вияв
ляється, на сьогодні ні
кому не потрібен: його 
проектна потужність — 
26 мільйонів тонн на рік, 
а в Кривому Розі вже 
нині простоює аналогіч
них потужностей на 27 
мільйонів тонн. У задачі 
питається: заради чого 
було сплюндровано 3100 
гектарів родючих зе
мель і закопано в зем
лю мільярди карбован
ців? Адже реконструк
ція наявних потужнос
тей, що простоюють у 
Кривбасі, коштувала б у 
5 разів дешевше...gl

а особливу І 
тривогу, за словами за- а 
ступника голови облас- І 
ного комітету по охо- І 
роні природи П. П. Хар- " 
чемна, викликає майбут- | 
нє сховище кислотних І 
відходів КГЗКОРу, яке 
нині споруджується. Як 
виявилося, будівництво 
ведеться без належного 
обгрунтування, навіть 
без обов’язкової за та
ких умов геологороз
відки. Розташувавши 
майбутнє «кислотне озе- 

і ро» а балці, яка знахо- 
I диться просто над гео

логічним розломом у 
кристалічному щиті, Мі
ністерство металургії 
СРСР (а саме воно є 
господарем будови) сві
домо йде на створення 
ситуації, яка через 15— 
20 років неминуче при
зведе до екологічної ка
тастрофи, в результаті 
якої відбудеться 
лотне забруднення 
личезних масивів 
земних вод. Кілька 
йонів Кіровоградської й 
Миколаївської областей 
а результаті можуть 
стати малопридатними 
для життя людей. Втім, 
біда, не виключена й 
раніше: велетенська
гребля сховища відхо
дів висотою 65 метрів, 
будована без геологіч
ної розвідки, може 
зруйнуватися коли зав
годно...

Учасники зустрічі ви
рішили висловити свій 
протест із приводу по
дальшого будівництва 
КГЗК )?у, направивши 
листа до Верховної Ра
ди СРСР із пропозицією 
заборонити безперс
пективну будову.

кис- 
ве- 

під- 
ра-

С. ПЕТРЕНКО.
м. Кіровоград.

Уранові КОПАЛЬНІ закриваються
Уран, радіація... Після чорнобильської трагедії ці 

слова викликають у людей передчуття тривоги і навіть 
страху. А в нашому місті ще й ширилися найрізнома
нітніші чутки у зв’язку з видобутком уранових руд Ін- 
гульським рудоуправлінням. І ось приємна звістка — 
до 1994 року видобуток уранових руд Інгульським 
рудоуправлінням буде припинено. Стало це можли
вим завдяки здійсненню конверсії.

— З роками склався дружний, працьовитий колек
тив шахтарів, — каже директор Інгульського рудоуп
равління М. М. Новак. — Створена й непогана мате
ріальна база як на виробництві, так і для піднесення 
життєвого рівня людей. На балансі шахти — сто тисяч 
квадратних метрів житла, два дошкільних заклади, по
ліклініка на 360 відвідувань за зміну зі стаціонаром, 
їдальня, база відпочинку.

Словом, тут старалися, щоб люди за нелегку працю 
відчували й відповідну турботу. Та нині ситуація змі
нилася. Вже з початком нинішнього року обсяги ос
новного виробництва скорочено на 30 процентів. Лег
ко сказати скорочено. За цими процентами стоять 
люди, їхні долі. Багато хто, влаштовуючись на роботу, 
розраховував на житло, влаштування дітей у садочок 
та ін. І дуже добре, що керівництво шахти пішло тим 
шляхом, який дозволить найменше травмувати люд
ські душі. Людей не знімають, зокрема, з черги на 
житло Із закриттям основного виробництва паралель
но відкриваються інші виробництва. Так, до 1995 рону 
тут повинні освоїти випуск нових видів продукції з 
річним обсягом виробництва близько ЗО МІЛЬЙОНІВ 

карбованців, в тому числі товарів народного спожи
вання на суму 10 мільйонів карбованців.

Вже розпочато будівництво цеху по виробництву 
електродвигунів для побутової техніки. На їх базі в 
кінці XIII п’ятирічки буде освоєно випуск пральних 
машин. Створено невеликі виробництва по випуску 
швейних виробів, шлакоблоків.

Налагоджувати нові виробництва непросто. Шахтне 
обладнання для випуску побутової продукції непри
датне і буде продаватися іншим шахтам країни. Отож 
шукаються нові лінії, технології, устаткування. А на 
території шахти проводиться рекультивація земель, 
інші роботи. Цим краям буде повернено первоздан
ний вигляд.

в. ВАКУЛИЧ.
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ЩАСТЯ
СПАЛАХНУЛО—

І З Г А С Л О...
ТЕПЕР, по приїзді із недавнього відрядження, марно 

намагаюсь пригадати, які ж то дерева височіли 
обабіч неширокої асфальтівки, котра веде всякого по* 
дорожнього до недалекої Оситняжки. Тоді особливої 
уваги не звернула, відзначивши тільки мимохідь, що 
сільська дорога ніби огороджена двома рядами струн* 
них чи то тополь, чи осокорів, з яких ті, що справа, 
уже буяють на повну силу, а їх сусіди навпроти тільки 
набираються соків і снаги. їм ще рости.

Акуратна асфальтівка при в’їзді в село переходить у 
вимощену камінцями бруківку із глибокими вибоїна* 
ми, в які раз по раз провалюється наша машина. Зму* 
шені чіпко триматись за поручні, все ж звертаємо ува
гу на кілька нових цегляних будинків, біля яких уже 
з’явились перші ознаки життя. Та сьогодні нам не сю
ди. Бо жінки, до яких їдемо, живуть не в таких хоро
мах. їх житло — то невеликі сільські хатки, здавна на
звані мазанками, де немає сучасного шику, де все по- 
простому, але чисто, охайно, акуратно.

Сьогодні ми їдемо до жінок, котрих минула Вітчиз
няна зробила солдатськими вдовами — кого в далеких 
сорокових роках, а кого й після них, бо щедро роздані 
війною осколки й незаживаючі рани не залишали о 
спокої колишніх солдатів, відбираючи силу, здоров’я, 
а то й саме життя.

Залишені ними дружини жили впроголодь, хоч під
німались задовго до схід сонця, а лягали вже із зір
ками, та все ж ростили дітей, як би важко не було. А 
було таки дуже важко.

Два місяці тому в Оситнязькому сільському клубі 
вшановували солдатських вдів. Зібрані з усіх кінців ба
бусі, пізнавали одна одну, не дивуючись тому, що чи 
не кожна з них спиралася на дебелий ціпок. Роки, го
ре, злигодні, а від цього — хвороби, зігнули спину, 
скрутили руки і ноги, завдаючи нестерпних мук. Коли ж 
слухали розповіді ведучої про власні й чужі поневі
ряння, плакали одна поперед одної. Згадували і недо
спані вдовині ночі, і сирітське дитинство синів та дочок, 
які душу пронизували голодними очима, згадували, 
згадували...

То до однієї, то до іншої підходила на вечорі жінка 
з мікрофоном, просила сказати кілька слів, та топились 
Слова у гірких старечих сльозах — скільки років після 
війни, а біль втрати ще пекучіший. Якби ж то дожив 
чоловік до сьогоднішнього дня, де сіють, а не стріля
ють, де і хліб, і до хліба.

Діти із місцевої школи дарували вдовам рушники з 
хлібом-сіллю, жінки із товариства Червоного Хреста 
вручили пакети із постільною білизною. Дякували, 
кланяючись бабусі, і їм, і богу, що дав дожити до та
кого часу. Все ж згадали про них, не забули, що й во
ни у час воєнного лихоліття й після нього ростили хліб, 
розорюючи, часто на собі, понівечені танками кол
госпні поля.

Ми приїхали в Оситняжку не тому, щоб розповісти 
про той лютневий вечір. Про нього писала новомирго- 
родська райгазета, повідомляло обласне телебачення. 
Ми приїхали, щоб подивитись, як і чим живуть ці жінки, 
щодня, бо увага на святі — то одне, а реальні будні— 
то зовсім інше. Бо подарованого на святі хліба виста
чить ненадовго, похід же до магазину для таких лю
дей — ціла проблема. Магазини далеко, а ноги вже не 
дійдуть...

Про Єлизавету Іванівну Києнко в сценарії того вечо
ра не було сказано жодного слова. Не хочу докоряти 
його організаторам, бо, може, й справді не про кожну 
розкажеш (вдів на вечорі було 26, а всього, за інфор
мацією секретаря сільради Г. С. Юрченко, їх в Осит- 
няжці — 34), однак хоча б згадати можна було б, тим 
більше, що сиділа жінка в залі. Майже кожній із ба
бусь присвячували черговий номер художньої самоді
яльності сільські аматори, а от про Єлизавету Іванівну 
чомусь забули. Хоча доля її аналогічна долям Ольги 
Панкратівни Білухи, Ганни Корніївни Мельниченко, Оль
ги Юріївни Красилюк та інших оситнязьких безталан
ниць, про яких на тому вечорі йшлося. Одружились— 
народились діти, пішов чоловік на війну — залишились 
вони сиротами.

Невеликий дворик Єлизавети Іванівни, по сільському 
«баби Сєви», вражає своєю чистотою. На грядці для 
квітів, що перед самим порогом, жодної бур’янини. У 
нешироких сінях — прилаштовані на стінах полички для 
посуду, щось на зразок мисників. Сільські люди стар
шого віку пам’ятають, що це таке.

Баба Сєза зустрічає мене насторожено — хто зна, що 
то за жінка ходить. Тим більше, що читала якраз «Сіль
ські вісті», де йдеться про якусь пройдисвітку, котра 
довгий час труїла старих людей, забираючи їх небагаті 
пожитки.

Побачивши невдовзі в моїй особі уважну слухачку— 
розказувала, розказувала...,

— Була я на тому вечорі, була, наплакалась так, що 
два дні слаба лежала. Бо як же жаль ту дитину, що 
виросло воно без батька і не знало ні доброго слова, 
ні батьківської ласки. У мене одненьке, а а людей он 
і по двоє-троє... Ох і набідувались же як...

По глибоких старечих зморшках збігають гіркі сльо
зи, капають на благеньку спідницю. Маленькі руки із 
скрученими навік пальцями («лікарка каже, то хвороба 

така — від тяжкої роботи, від холоду і голоду») то ви
тирають сльози, то розгладжують на колінах невидимі 
складки.

— Про що я вам казала. А, про сина... Один він у 
мене, зараз робить зоотехніком у Запорізькій області. 
Приїжджає частенько. Заробляє відгули і приїжджає. 
Каже, поїхали, мамо, до мене. А куди я поїду? Тут же 
всі мої на кладовищі лежать. Ось учора брат чоловіків 
приїжджав, із жінкою, з внуками. Провідали мене, з 
паскою поздоровили. Обіцяли приїхать у неділю (по
минки ж будуть) казали, на кладовище повезуть, бо са
ма не дійду. Там мама, брати й сестри поховань 3 трид
цять третього лежать... Всі бідні з голоду вмерли.

Єлизавета Іванівна витирає рукою непрохані сльози, 
що біжать і біжать по зморщених щоках.

— Ви, звиняйте, що плачу. То не я, доля моя плаче. 
І за себе, і за всіх родичів, що так і померли, не за
знавши ніякого добра... У тридцять другому році на
родилась у мами найменша дівчинка. А в хаті ж одна

вода. Іде мама десь у поле мерзлі буряки збирать, во
но ж бідне кавчить, аж заходиться. Я йому бурячка си
рого натру, з ганчірочку замотаю — аж давиться, сер
дешне... Ох, яке ж то горе тоді було. Мерли люди як 
мухи...

— Було б і мені таке, коли б не тітка рідна. Прийшла 
якось, каже, пішли, пастимеш мені корову, бо мого 
хлопця щось так покусало — геть запух. Пішла, а во
но й мене покусало. Забрали обох нас до лікарні, зра
зу в Капітанівку, а тоді вже в Златопіль. Місяців чоти
ри там були і нічого ж не знаю — як там дома. Коли, 
бачу, приїжджає тігка, забирає свого хлопця, а від ме
не все відвертається. Покинуть, значить, хоче. Я — в 
крик, у сльози. Вона й собі плаче, а тоді каже: «двох 
годували, то й третю якось витягнем». Аж тоді вже 
розказали, що померли з голоду і мама, і три сестри, 
й брат. А то ж скільки часу мовчали, ховалися.

— Це ж ось у неділю хочемо поїхать, покажуть, де ж 
вони там на кладовищі лежать. Хоч землю поцілую, 
поклонюся рідним своїм, прощення попрошу, що, бач, 
жива, а вони, бідні, померли в страшних муках.

— Так і лишилась я сиротою. Всякого було... Коли 
війна почалась, треба було комусь худобу гнать. Ви
йшло, що мені... Вернулася назад, а тут хлопець су
сідський — в школу разом ходили. Побралися в сорок 
другому, в сорок третьому хлопчик народився, місяців 
два йому було, як взяли чоловіка на фронт. Ну, а а со
рок четвертому, літом, прийшла ота повістка, якої всі 
так боялися... Так і стала я вдорою...

— Як жили? Важко, дуже важко. Про це вам будь- 
хто розкаже. Робили по-чорному. А їли... Не дай бог, 
щоб наші внуки дожили до такого... Оце вже як нала
дилося у нас, зайду, бувало, в магазин, а там же хліба 
скільки — очі розбігаються. Так я вірите, знаю, що є 
він і буде, а весь би забрала. Так мені й досі той го
лод пам’ятний...

Баба Сєва важко сперлася на стіл і потихеньку під
нялася з табуретки, перетворившись відразу у малень
ку згорблену бабусю.

— Горе старому — як вже сяду — то не встану... Бі
ля хати шкутильгаю потроху, а вже від хати — нікуди. 
І на вечір той, спасибі, машина і привезла, й відвезла« 
З усього села бабок позвозили. Де б ото і коли б ми 
гак всі разом зійшлися.

— А хто ж вам хліб, воду?.. Хто біля хати?.«

_ У мене сусіди кращі як родичі. Даю їм гроші - 
все чисто куплять. Ось Котляренко Олександр Пили- 
пович поперед мене живе - ЯК брат р.днии. Чи в.н, 
чи жінка (вона ще й кума мені) разів п ять на день 
прибігають — може зробить що треба.
- Більше ніхто до вас не приходить? Може діти із 

ШІ!їЛНема нікого. Мабуть, думають, що це ж у мене 
син є, то я не сама. Але ж син далеко. Добре, що сусі-| 
ди такі попались, дай їм боже здоров я. Не кидають 
мене, всим помагають. А скільки там мені треба.

Виходимо на вулицю. Біля бабусиного порога ось-ось ї 
зацвітуть тюльпани, піднімаються нарциси. Поряд з 
ми _  кілька червонуватих кущів тонів. Єлизавета іва- й
нівна сідає на лавочку, розпрямляє зігнуту спину.« |

_  То зимові піони. Ото білі, а далі — розові, а з 
цього боку — червоні. Вони г-а-а-рно цвітуть, пишні« 
такі.

По дворі ходить бабусине «хазяйство» — кілька ку-1 
рок і лінькуватий кіт — все ж жива душа в хаті. Не | 
вулиці — блаженна тиша. її порушує тільки сусідський | 
індик, котрий про щось незадоволено бурчить за ха-І 
тою. Баба Сєва гріє на весняному сонці натруджені | 
руки« п

— Ви погляньте, днина яка. Гарно ж як кругом — і 
тільки б жить.

Єлизаветі Іванівні — сімдесят. У 13 років вона зали-і 
шилась сиротою, в 24 осиротіла вдруге — стала вдо- в 
вою. Кількамісячним осиротів її син. Пройшли роки — І 
було на вдовиному віку всього, а от щастя своє недов-я 
ге пам'ятає як сьогодні. Тоді, після чорного серпнево-и 
го дня про нього думати було ніколи: треба було вря
тувати сина — від холоду, від голоду, від злої долі, 
котра уже торкнула його лихим крилом на самому по
чатку життя.

Жінка вистояла. Як їй прийшлося — знає тільки вона 
сама. Вистояла, бо поряд були такі ж зранені війною 
односельчанки, котрим, як і їй, довелося бути напівоси- 
ротілим дітям і за батька, й за матір. ’

Я дивлюсь на цю стареньку бабусю і думаю: що мої 
сьогоднішні проблеми, коли € що їсти, є що одягти, 
поряд з її сирітським дитинством, знівеченою моло
дістю, безталанним заміжжям. Поряд з її недоспаними 
вдовиними ночами, диким жахом за життя єдиної кро
винки — і після переможних салютів, незважаючи на 
каторжну працю, довго ще жили майже впроголодь. 
І тоді помирали з голоду люди.

У тридцять третьому тільки їй з великої родини по
щастило розминутися з безносою. У сорок шостому— 
сорок сьомому роках вона врятувала від неї сина. Але 
страх перед голодним мором залишився в серці на
вічно, тому й не може сьогодні спокійно дивитись на 
переповнені хлібні полиці.

Я дивлюся на цю стареньку бабусю і згадую свою, 
рідну (мамину маму), котрої уже чотирнадцять років 
немає на цьому світі. Згадую як байдуже ми — малі, 
нерозумні ставились до її розповідей, що за тієї 
страшної голодовки люди їли все, що можливо й не
можливо було їсти. Що знаходились й такі, котрі по
збавляли життя людей і торгували приготовленим з них 
варивом. Слухали, як казки — хіба ж то може таке 
бути? Хіба могли ми відчути отой страшний подих го
лоду, коли на плиті —— мамин борід, на столі — спече
ний бабусиними руками хліб?

У ті страшні тридцяті моя бабуся Ганна втратила чо
тирьох своїх дітей — від голоду і хвороб. Народженій 
У тридцять восьмому останній дівчинці (моїй мамі) че
рез п ять років судилося залишитись сиротою — про- 
пае безвісти її батько. Майже в цей же час поліг під 
Харковом ще один мій дід (по батькові), залишивши 
напризволяще жінку з трьома малолітніми дітьми. 
Отож про тяжку вдовину долю рідних мені людей на
пувана ще з дитинства. Але кожного разу, зустрічаю
чись з чиїмось горем, не можу спокійно дивитись на 
таких людей. Відчуваю себе винною...

...Чому я згадую про ті дерева, що зустрічають кож
ного при під’їзді до Оситняжки. Вищипувані в рівнень
кі рядочки, із злітаючими ввись вітами, еони схожі на 
струнких життєрадісних дівчат, які, піднявши до сонця 
руки, радіють небу, радіють квітам, радіють всьому О.»,,.. ..Ш.. -
го гарного українського села 7 Хоча 
поряд0— ^°л^гНЬОМ-У 3аТРИМУК:,ТЬСЯ- Поряд 

му й старіє потроху 
Оситняжка.

Лишаються на місці тільки ті, кому нікуди звідсиіха- 
тут У' ДЛЯ> них — Р'Дна сторона, тут — рідні могили 
ут — пам ять про коротке щастя, що спалахнуло і 

згзело»
Але ж воно було.
«. Ос«,».««, ФИЛИПЕНКО.

Новомиргородського району.

післявоєнним*пи»«С-Ы в0НН’ зранені ВІЙНОЮ, випробувані 
ньому плані пиг®"’тт"М. оситнязькі вдови. На перед- ьому плані — Єлизавета Іванівна КИЄНКО.

Фото С» ФЕН ЄН НА»

™ив°^у; В°ни ніби ознаменовують нове покоління цьо-
і. молоді, правда» 

--- — місто,
квартири із комунальними зручностями, то- 

.таоїе плто«*™ колись весела й життєрадісна
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ВИЗВОЛИТЕ
Гуркотить і вирує Берлін. Постріли, вибухи, вогонь. 

А в танку, замаскованому в руїнах будинку поблизу 
парку Тіргартен, спокійно. Івченко чергує біля рації. 
Баташвілі сидить за важелями. Лише командир Лукін 
припавши до перископа, як завжди, лається: *

— ЗвіротаІ В самісінький барліг заповзли.., Нічого
і там дістанемо! 1

Івченко горів у танку двічі; під Москвою і вже тут, 
у Берліні. Позавчора вранці вибралися з палаючої 
машини, а до полудня отримали новеньку тридцять- 
четвірку і, згаявши весь Першотравень у боях за 
центр Берліна, дісталися на вихідні позиції для атаки.

Перші години 2 травня 1945 року. Ніч. Радіозв’язок 
чудовий. Уперше командир з настирливістю бормаши
ни не шпетить Баташвілі, вимагаючи економити кож
ну мотохвилину; тепер запасу ходу вистачить аж до 
Ла-Маншу: танк-бо новий, та ще й тридцятьчетвірка!

Лукін батькує гітлерівців. Лукін — командир не
абиякий. А ось без лайки не може:

— «Володарі світу»... Паразити!
Баташвілі, щоб не заснути (вже он скільки спочин

ку не знали), наспівує собі під ніс щось грузинське. 
Івченко згадує страшну пору під Москвою. В контр
атаці на гітлерівців, які захопили Сонцегорськ, тан
ком струсонуло від страшенного удару, аж зметнулося 
вгору розпечене шмаття броні. Ледве очунявши від 
молотоподібного удару по голові, механік-водій Ів- 
ченко все-таки включив прилади пожежогасіння І 
Вбив вогонь.

Крім Івченка, живим тоді лишився Інтелігент. У 
танку так: біля важелів — Колгоспник (здебільшого 
колишній тракторист), командир — Робітник (нерідко 
довоєнний майстер цеху, а то й інженер), біля рації-* 
Інтелігент. На Інтелігентові, якого Івченко витяг з тан
ка, не було живого місця. Крізь пропалену вогнем 
Одежу виднілося чорно-червоне, схоже на печену 
картоплю тіло.

А радіо в танку вціліло. Не вимкнуте, воно кричало: 
— Рус, здавайсяі Москву капуті Рус, здавайся в по

лон і не забудь казанок та ложкуі Це — кінець... Ес 
іст енде!

Інтелігент, який лежав прикритий до підборіддя 
шинеллю, розплющив очі і ледве чутно запитав:

— Ти, Івченко, про що подумав, коли про війну ді
знався?

Івченко здригнувся. Про що він тоді подумав? Про 
Галину. Він одразу побіг до неї. Напередодні, після 
шкільного прощального вечора, вона віддала бать-

козі й матері атестат зрілості і пішла на околицю 
села, де хвилі золотої пшениці. А Івченко — за нею» 
1 там, у полі, вона, досі така недосяжна, раптом пал
ко обійняла його за шию і поцілувала... Це був пер
ший дівочий поцілунок в його житті...

Гітлерівці продовжували репетувати по радіо, та 
голос Інтелігента — тихий і кволий — Івченко все ж 
почув:
— Я питаю не про те, що ти зробив, а яка думка у 
тебе виникла першою. — І, мов сам собі відповідаю
чи, прошепотів;

— Я одразу про Берлін подумав. До нас тоді, в не
ділю, в райком люди збіглися: «Ви комуніст, ви і по
ясніть». Я сказав: «Коли фашисти полізли до нас, то 
ми будемо в Берліні. Там буде їхній кінець».

— Ти... ти очей не закривай! — закричав Івченко.—- 
І я теж тоді про це подумав. Про Берлін!

Та Інтелігент його вже не чув.
Після того бою Івченко поклав собі стати радис

том, замість загиблого друга. Радіотехніку знав доб
ряче, та одна біда — погана російська вимова.

Читав уголос Пушкіна, звик не соромитися запиту
вати, як вимовляється те чи інше слово. Допомогло.

— От звірота! — скипав командир Лукін, не від
риваючи погляду очка перископа.

Як тільки наші втягнулися у вуличні бої, на всіх 
радіохвилях «внакладку» стало чутно фашистську 
пропагандистську радіостанцію, що підступно імену
вала себе «катюшею».

— А ось тепер — ша! — відповідає спокійно 
ченко, дивуючись, чому мовчить «катюша».

— Хіба? — відірвався від перископа Лукін.
справді мовчать, падлюки. А то гарчали десять діб 
безперестанку: «Здавайтесь!».

Десять діб! Ні вмитися, ні перевзутися. Білизна до 
тіла прилипла... Не відійти від важелів, від радіостан
ції. У Баташвілі як вийшло? Він не ворога пожалів — 
дитину. Фертика років десяти-одинадцяти. Міг би 
розчавити, як жабу... Дитина. Рожеве личко, пухлі гу
би... Через це й загаявся Баташвілі на мить і... танк 
запалав. Ледве змогли вибратися.

— Панімаєш, панімаєш! — злякано бурмотів Бата
швілі.

Лукін не лаявся. Адже й він міг натиснути на га
шетку куле.мета, та куди там — хлопчак же... Знав 
Лукін і Сталінград, і Курську Дугу, і Зеєлівські висо
ти, всякими бачив ворогів, але таке, щоб фауст у май
же дитячих руках!

ОПОВІДАННЯ
Не можна стуляти очей, не можна! Івченко чергує 

біля рації, Баташвілі сидить біля важелів. Командир 
Лукін припав до перископа. Та ось команда: «Во
гонь!». Гармата б’є через кожні двадцять секунд. 
«Вогонь! Вогонь! Вогонь!» — чується в шоломофонах. 
Івченко повсякчас дублює команду. І раптом він ста
вить перемикач у положення «Радіо всім».

«Увага! Увага! Увага! — залопотіла «катюша». — Ні
мецьке верховне командування просить радянське 
командування припинити всі види вогню о першій 
годині за берлінським, о третій годині за москов
ським часом! /Ли капітулюємо... Увага! Увага!».

Івченко, Лукін, Баташвілі слухають: «Ми капітулює
мо...! Ми беззастережно капітулюємо!».

О третій десять Лукін наказує відкрити баштовий 
люк — і танк оповиває така тиша, про яку на війні й 
гадки не мали...

Вранці Баташвілі, вміло петляючи поміж нескінчен
них шеренг німецьких полонених, добивається до 
парку Тіргартен, до стрімкої колони з крилатою ко
ролевою Шарлоттою. Цей пам’ятник було встановле
но «на честь» перемоги гітлерівців над Францією. За
раз на її вершині — червоний прапор.

Звідси, крізь посічені, обпалені віти лип, видно рейх
стаг із прапором Перемоги на куполі, Бранденбурзькі 
ворота, на яких теж пломеніє червоний стяг.

їхати далі не можна: навколо море визволених з 
рабства людей. Уся Європа: росіяни, українці, бі
лоруси, поляки, югослави, чехи, шведи, норвежці, 
голландці... Танк оточують французи. Махають шапка
ми, капелюхами, хустками. Вони знають, що Париж 
уже визволено, і хочуть, щоб туди прийшли гостями 
їхні визволителі. Кричать: «Франсе! Паріз! Ла Манш!».

Стягнувши з танка Лукіна, вони підкидають його, 
щось кричать своє. А той, сердитий, не дуже серйоз
но й собі кричить:

— А що тут незрозуміло? Розбили звіра в його ж 
лігві. От і все. Кінець!

І Баташвілі з корми підтримує: — Канєц, панімаєш? 
Вище за всіх виліз Івченко. Він стоїть на башті і 

звідти бачить тисячі й тисячі людей, статую Шарлот- 
ти, рейхстаг, Бранденбурзькі ворота... Згадуючи вигу
ки гітлерівців під Москвою із закликами здаватися, 
він спокійно пояснює людям:

— Ви вільні. Це кінець. Так, так... Ідіть сміливо до
дому. Нікого не бійтеся, нікого на цьому світі!

Ілля ГЕЛЬМАН, 
учасник штурму Берліна,

(Закінчення. 
Початок у № 17).

Рядовий Бондаренко 
Сергій Миколайович, 1963 
*₽=1984.

Прапорщик Водолазно 
Сергій Петрович, 1960 — 
І 984.

Рядовий Кияшко Сергій 
Євгенович, 1963—1984.

Рядовий Корлюк Юрій 
Петрович, 1964—1984.

Службовець Радянської
Армії Костенко Наталя 
Іванівна, 1952—1983.

Сержант Кушнір Воло
димир Васильович, 1965— 
1984.

Рядовий Лазаревич Ста
ніслав Васильович, 1965— 
1984.

Молодший сержант Пет- 
рич Сергій Миколайович, 
1965—1984.

Гвардії рядовий Попов
ченко Валерій Г ригоро- 
зич, 1964—1984.

Рядовий Холодов Вале
рій Анатолійович, 1963 — 
1984.

Гвардії молодший сер» 
мсант Чабан Віктор Бори
сович, 1965—1984.

Рядовий Чемерис Мико
ла Миколайович, 1964 —* 
1984.

Рядовий Шевченко Олек
сандр Леонтійович, 1964— 
1984.

Молодший сержант Го
луб Віктор Миколайович, 
1964-1984.

Молодший сержант
Брасло Микола Леонідо
вич, 1964—1984.

Капітан Ковальов Борис 
Олександрович, 1953 — 
1984.

Молодший сержант 
Стрельцов Микола Воло
димирович, 1964—1984.

Рядовий Виняр Петро 
Йосипович, 1965—1984.

Молодший сержант Ча- 
банюк Ігор Іванович,
1963— 1984.

Сержант Ковтун Андрій 
Олександрович, 1964 —
1985.

Молодший сержант Зе- 
ленько Василь Миколайо
вич, 1966—1985-

Молодший сержант Бай
да Микола
1964— 1985.

Миколайович,

Рядовий Клюс Віктор 
Васильович, 1964—1985.

Сержант Зелик Сергій 
Іванович, 1966—1985.

Сержант Гончар Олек
сандр Олександрович,
1965— 1985.

Молодший сержант 
Власюк Микола Васильо
вич, 1964—1985.

Старший лейтенант Ко
нонов Юрій Володимиро
вич, 1961—1985.

Гвардії рядовий Кудрян
Анатолій Іванович, 1965— 
1985.

Рядовий
Олександр 
1964—1985.

Рядовий Недза Анато
лій Григорович, 1966 —
1985.

Єфрейтор Стеблина 
Олег Іванович, 1966—1985.

Рядовий Даниленко
Сергій Сергійович, 1966— 
1985.

Єфрейтор Заволока 
Юрій Володимирович,
1966— 1985.

Старший лейтенант Пе
реведенцев Олександр 
Михайлович, 1958—1985.

Рядовий Бєлов Олек
сандр Анатолійович, 1965
— 1985.

Рядовий Солоп Сергій 
Іванович, 1966—1986.

Молодший сержант Че- 
реднюн Валентин Анато
лійович, 1966—1986.

Підполковник Піянзин
Іван Федорович, 1940 — 
1986.

Сержант Коваленко Ва
силь Володимирович, 1966
— 1986.

Рядовий Олексюк Олек
сандр Дмитрович, 1966— 
1986.

Рядовий Яницький Вік
тор Григорович, 1966 — 
1986.

Рядовий Артюх Аркадій 
Миколайович, 1967—1986.

Рядовий Скічко Ігор 
Анатолійович, 1966—1986.

Рядовий Гладун Сергій 
Володимирович, 1965 — 
1986.

Рядовий Мірошниченко 
Анатолій Олександрович, 
1967—1986.

Рядовий Гордієнко Олек
сандр Борисович, 1966 
1986.

Молодший сержант Ко- 
зирєв Ігор Анатолійович, 
1967—1986.

Сержант Цимбал Вік
тор Юрійович, 1966—1987.

Рядовий Винник Іван
Богданович, 1966—1987.

Лейтенант Єшин Сергій 
Миколайович, 1964—1987.

Молодший сержант
Мельник Геннадій Костян
тинович, 1968—1987.

Рядовий Хлібійчук Ста
ніслав Степанович, 1968— 
1987.

Лейтенант Козин Вале
рій Григорович, 1964 — 
1987.

Рядовий Косьмин Олек
сандр Віталійович, 1966— 
1987.

Рядовий Куліш Віктор 
Миколайович, 1967—1987.

Рядовий Смаглюкоя 
Юрій Петрович, 1968 — 
1987,

Молодший сержант 
Краснокутський Юрій Вік
торович, 1967—1987.

Гвардії рядовий Невми- 
•айченко Олег Анатолійо
вич, 1967—1987.

Рядогіий Найдич Воло
димир Онисимович, 1967
— 1987.

Рядовий Мемрук Сер
гій Володимирович, 1967
— 1987.

Рядовий Бирзул Воло
димир Вікторович, 1968— 
1987.

Рядовий Азза Микола 
Іванович, 1966—1987.

Рядовий Чамлай Мико
ла Михайлович, 1966 — 
1987.

Майор Матвієнко Сер
гій Костянтинович, 1951 — 
1987.

Гвардії
Анатолій
— 1987.

Гвардії Рядовий Дран-
дауш Микола Миколайо
вич, 1968—1988.

Прапорщик Коваленко
Леонід Іванович, 1955 — 
1988.

Підполковник Вибрик
Василь Родіонович, 1943— 
1983.

Рядовий Крейтор Воло
димир Анатолійович, 1962 
— 1982.
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Вважаю, що найважче зараз у на
шому вузі доводиться історичному 
факультетові. Суспільні науки в 
країні перебувають у кризовому ста
ні. Найсуттєвішим кроком у напрям
ку виходу із застою, на мою думку, 
повинно стати надання інституту 
реальної самостійності. Але нові 
заходи намагаються впроваджувати 
старими методами, без урахування 
особливостей конкретного вузу. 
Щоб не бути голослівним, наведу 
приклад: істфак згідно з міністер
ським планом змушений значно 
скоротити навчальний процес із 36 
годин на тиждень до 28 на перших- 
третіх і до *24 годин на четвертих- 
п’ятих курсах. Керівництво факуль
тету зобов’язане організувати інди
відуальні заняття зі студентами, 
скоротивши академічні групи до 
14—15 осіб. Рішення наче й прогре
сивне. Але чи можна його виконати 
в умовах нашого вузу? Ні. В зв’язку 
з тим, що не вистачає аудиторій, 
історичний факультет навчається в 
другу зміну і про проведення інди
відуальних занять не може бути й 
мови. Виходить, 250—300 годин на 
рік для студентів втрачені безпово
ротно.

Не вистачає на історичному фа
культеті навчальних посібників та 
монографічної літератури і є лише 
незначна кількість видань україн
ською мовою. Цю проблему також 
частково можна було б розв'язати 
власними силами, якби вуз придбав 
хоча б одну копіювальну машину. 
На жаль, такої змоги інститут не має.

Багато нарікань серед студентів 
•викликає той факт, що на істфаці, 
як і раніше, вивчають історію КПРС. 
Причина негативізму полягає в тому, 
що цей же предмет вивчається на 
старших курсах, але вже у рамках 
історії СРСР. Як наслідок — стільки 
даремно згаяного часу...

А побутові умови, в яких живуть 
студенти? Лише половина студентів- 
■сториків забезпечена місцями в 
гуртожитку. Інші змушені мешкати 
на квартирах, виплачуючи інколи до 
50 карбованців на місяць. І це тоді, 
коли стипендія не забезпечує навіть 
мінімального рівня проживання. 
Крім того, гуртожиток № 4 через 
недбальство будівельників знаходи
ться в аварійному стані. Прикро та
кож і те, що скільки керівництво 
вузу не зверталось до представників 
різних інстанцій, винуватців так і не 
знайшли. От і живуть студенти в ан
тисанітарних умовах, буває, що і без 
води та опалення, з несправною ка
налізацією... Та хіба ж наша область 
настільки бідна, що, витрачаючи 
кошти на будівництво нікому не по
грібної площі і маєтків для «батьків 
міста», не має змоги забезпечити 
нормальне життя людям, котрим бу
де довірено майбутнє країни?

Інститут, як і раніше, виступає о 
ролі бідного, безправного прохача 
у держави...

О. БОНДАР, 
кореспондент газети «Радян
ський студент» Кіровоградсько
го педінституту.

В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ педучили
щі імені Сухомлинського близько 

півтори тисячі студентів. У гуртожитку 
живе 175, — сказала вихователь гурто
житку Л. А. Шило. — Планувалося ж, 
що мешкатиме 200 з лишком...

Це означає, що майже дев’ять деся
тих майбутніх учителів знімають кутки, 
бо вчаться тут здебільшого немісцеві. 
Позбавлені від турбот миритися з бур
котливими («там не сядь, туди не стань, 
хлопців не води») квартирними хазяй
ками і віддавати за це кілька десятків 
карбованців щомісяця сироти, напівси
роти і ті, в чиїх батьків на утриманні 
ще не одне і не двоє дітей.

Як же їм живеться самим собі госпо
диням (хоч відносно) в цьому п’ятипо
верховому цегляному будинку в центрі 
міста?

Поїсти, помитися, поспати — найна- 
гальніші побутові потреби людини. 
Металеві «солдатські» ліжка з панцир
ними сітками — по 5 на кімнатку. Що-ДЕ П’Ю, ТАМ ГУЛЯЮ,ТАМ СТЕЛЮСЯ, ТАМ ЛЯГАЮ...

(НЕСВЯТКОВІ ІНТЕРВ’Ю)

У Кіровоградському інсти
туті сільськогосподарського 
машинобудування я позна
йомився з кореспондентом 
вузівської газети «Студент
ський вісник» Світланою 
Тренич. Запитав, які студент
ські проблеми висвітлює га
зета (вона існує недовго). 
Світлана запропонувала пе
реглянути підшивку. Оформ
лення газети сподобалось. 
Але, гортаючи сторінки, 
мало, надто мало помітив ці
кавих кореспонденцій, роз
повідей про студентів, зама
льовок, не говорю вже про 
нариси та жваві репортажі.

— Світлано Василівно, 
скажіть, будь ласка, чи сту
денти читають газету «Сту
дентський вісник»!

— Не буду кривити ду
шею: мало хто її читає. Бо
лісно стає, коли хтось із 
студентів візьме в руки не
охоче, просто так, перегор- 

до інших потреб — гарячої води не
має, душ не працює, буфета немає. Є 
холодильники і кілька пральних машин. 
Кухня — одна на поверх. Кімната сан- 
гігієни — теж. Спеціального обладнан
ня в ній немає, на цих чотирьох квад
ратних метрах і миються, і перуть, і 
вішають випране, і прасують. Туалети— 
по одному на поверх. (На Гюверсі чо
ловік вісімдесят). А коли каналізація 
заб’ється — будь ласка, надвір. У 
дворовому ж туалеті немає даху, у стінах 
дірки і можна вмерти з переляку, се
ред білого дня наскочивши на, вибач
те, онаніста.

Кімната самопідготовки існує лише 
рік. Це щось на зразок читального за
лу. Досить затишна, але крихітна. Тіс
ненький і вестибюль, де працював теле
візор, тут же проводилися вечори й дис
котеки. Це в минулому часі, бо зараз там 
(як і в усьому гуртожитку) ремонт. 
Проводить кооператив «Люкс», котрий, 
як мені сказали, «бере дорого, робить 
стєрпно».

((Сухенька» газета?
не сторіночки і відкладе ку
дись. А ми ж працюємо з 
редактором над її випуском 
у надії, що її читатимуть не 
тільки працівники вузу, а й 
студенти.

— Як ви гадаєте, чому 
студенти не виявляють ба
жання читати це видання! 
Яка причина?

— Звичайно, їх ми теж 
розуміємо, але погодьтеся, 
що те, що вони бажають ба
чити в місцевій газеті, дру
кувати заборонено. Напри
клад, про деякі зарубіжні 
ансамблі, фотознімки ого
лених, матеріали на сексу
ально-любовні теми...

А якої думки про газету 
самі студенти?

Сергій Светлов, студент 
другого курсу.

— Сергію, ви читаєте свою 
студентську газету!

— Ні, не читаю. Вона суха.
— А що б ви хотіли на її 

сторінках прочитати?
— Бажано, щоб у ній дру-

кувалася інформація з жит
тя студентів, матеріали про 
спорт.

Ірина Котлярова, Олена 
Котляр, першокурсниці:

— Оскільки ми навчає
мось тут перший рік, то ма
ло читаємо «Студентський 
вісник», а взагалі вона су
хенька...

Л. САВИЦЬКИЙ.

— ЧОГО ВАШІЙ ГАЗЕТІ 
НЕ ВИСТАЧАЄ» — з таким 
запитанням ми звернулися 
до редактора Тетяни Петер.

— Приміщення. Ми сиди
мо в парткомі. Пропонували 
приміщення, куди треба їха
ти тролейбусом. Немає сво
го фотографа, а інститутські 
перевантажені, немає своєї 
друкарки...

— ПАРТКОМ ЯКОСЬ ПРО
СІЮЄ ВАШІ МАТЕРІАЛИ?

—- Ні. Але немає бази, є 
складності з випуско/л газе
ти в районній друкарні. Я 
там сиджу три дні з шести

Людмила Анатоліївна водила мене по 
гуртожитку і просила мешканців пока
зати їхні кімнати. В одній із них двоє 
дівчат збиралися пообідати «шрапнель
ною» кашею.

— Як ви тут харчуєтеся, дівчата? д
— Удень — в училищі, — розповідає 

Валя Адаменко, — а ввечері й уранці- 
вдома. Самі готуємо. Картоплю, цибу-^ 
лю, яйця з дому привозимо. Коли я жи
ла "на квартирі, то з харчуванням було в 
два—три рази важче. А тут краще, бо 
якщо я, наприклад, не привезла чи не 
зготувала, то дівчата поділяться, і на
впаки.

Привезена з дому пожива розсована 
в кімнатах по шафах і під ліжками. Тут' 
і голови миють, тут і чаї ганяють, і бі
лизну сушать...

У деяких кімнатах просторіше, ліж
ка дерев’яні. Тут живуть викладачі учи
лища. Вони й ущільнили учениць на 
кілька десятків місць. У декого—сім’ї, і 
вони займають суміжні кімнати, про-' 
биваючи між ними двері.

— Так було не завжди, — пригадує 
комендант Н. М. Сорока. — Колись 
приїздили спеціалісти і я ходила шу
кати їм приватні квартири. А тепер 
вказано в направленні, що адміністра
ція зобов’язана надати житлоплощу. От 
і надає...

Деякі педагоги під студентським да-, 
хом чекають кращих апартаментів 
більше 5-й років. А їхні вихованці, 
мають наочну ілюстрацію того, що їх 
чекає після випуску. І це ж іще дуже 
добре, гуртожиток хоч і не з найком- 
фортабельнішик, але й не з гірших!

У новообраної Олександрійської мі
ської Ради різних житлових клопотів 
буде, звичайно, вище голови. І, може, 
у них не потоне турбота про гуртожи
ток педучилища. Хоча б на тому рівні, 
щоб трохи розпросторити його для 
учениць, але щоб і їхні наставники не 
тіснилися по чужих сирих флігелях. Хо- • 
ча платитимуть вони за це свої гроші, 
а не батьківські...

Ну, а торгову точку з булочками та 
кефіром можна, здається, обладнати і 
без високих інстанцій.

Н. ГРИГОР’ЄВА.
м. Олександрія.
Р. У заголовку слова «п’ю» та «гу

ляю» вжито в цілком нейтральному 
смислі.

робочих. Ніколи збирати ма
теріал, ото й беремо те, що 
під руками.
- ЧИ Є В ГАЗЕТИ СВОЇ 

ПОМІЧНИКИ, АВТОРИ!
— Є на кафедрах машин і 

технології обробки металів 
тиском, сільгоспмашин, ро
сійської мови як іноземної. 
Треба б, аби вуз допоміг ре
дакції розширити штат.

— ЯК ПОШИРЮЄТЬСЯ ВА
ША ГАЗЕТА?

— Ми, двое працівників 
редакції, самі збирали по 
карбованцю на передплату. 
Поки був в інституті газетний 
кіоск, «СВ», там продавався. 
Кіоск закрили — газети ле
жать без руху. Ні студпроф- 
ком, ні комсомол розпо« 
неюдженням не займаються. 
Навіть вітрини немає.

Хотілося б зустрітися зі 
студентами, проапкетувати 
їх, але в цьому ніхто не до
помагає. Як на острові жи
вемо...

КВІТЕНЬ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Антифеодальна, антиімперіалістична революція звер- 

( шилася в Афганістані у квітні 1978 року. Вона захищала 
інтереси трудящих. Але мала і своїх ворогів, які при 
підтримці урядів Пакистану і Саудівської Аравії, оз
броєні Америкою, ФРН, Італією та іншими імперіаліс
тичними країнами, почали неоголошену війну проти 
народу Республіки Афганістан та її уряду. І ось уже 12 
років ллється кров на нашій багатостраждальній землі, 
гинуть мирні жителі... Одначе квітнева революція під 
керівництвом НДПА досягла значних успіхів. Здійсню
ється демократична земельна реформа, утворюються 
селянські кооперативи, активізується діяльність гро
мадських організацій молоді та жінок, профспілок.

Навіть заколот, організований колишнім міністром 
оборони Афганістану Шанавазом Танаєм, не похитнув 
віри народу в політику уряду. На початку квітня 1990 
року на бік держави перейшло озброєне угруповання 
моджахедів із 13 тисяч чоловік.

Ми віримо, що настане день, коли брат перестане 
вбивати брата і на нашій землі буде мир і спокій.

Нинішні та майбутні покоління в Афганістані ніколи 
не забудуть величезної ролі братньої допомоги, на
даної великою Країною Рад.

Мафуз НОВСАЗ, 
п’ятикурсник Кіровоградського інституту 

сільгоспмашинобудування.

Уряд Афганістану при підтримці більшості населен
ня країни і прогресивних сил планети прагне мирним 
шляхом урегулювати кривавий конфлікт. Відповідно до 
Женевських угод виведені з території Афганістану ра
дянські війська. У зв’язку з політикою національного 
примирення оголошувалося одностороннє припинення 
вогню, скликаються лої джирги, створюється коаліцій
ний уряд. Нинішнє керівництво згодне взяти участь у 
всенародних виборах президента та членів уряду на 
рівних правах з іншими політичними партіями. Зброй
ні сили РА більше року самі захищають суверенітет 
своєї країни. Потерпіли крах виношувані в Пешаварі 
плани по захоплеі^ю міст Джелалабада і Кандагара.
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ЛИСТ 13 ДАЛЕКОГО 
ФАН-КЛУБУ

. Нашому клубові «Надія» — близько року. Милю- 
иимо творчість Надії Чепраги, Відгукніться, одно
думці’ Ми розповімо вам про нашого кумира, про 
наш край. У свого листа вкладайте конверт для від
повіді й пишіть за адресою: 702713, Узбекская ССР, 
Ташкентская обл., Галабинский р-н, г. Солдатский^ 
ул. Ангренная. 78, клуб «Надежда».

Минулого року ваша газета опублікувала адресу 
нашого фан-клубу «Червона рута», який об’єднує 
прихильників творчості С. Ротару. Спасибі! Ми 
одержали багато листів. На знак подяки висилаємо 
вам фото Софії Ротару.

Нічого «Макар» не відспівався!
«Я з сотый раз опять начну 

сначала, 
Пока не меркнет сеет, пока 

горит свеча»...
Загато хто вже, здається, зрозу

мів, про що йтиме мова. Прихили- « .
ники впізнали рядки з пісні улюб- вЖе «• Воно нам здається гар- 
ленрї групи, противники скептич- 
но заявили «Ну от, знову...». . Ко
лишні прихильники махнули ру
кою: «Є-е-а, «Машина» вже не та». 
То ж давайте спробуємо розібра
тись, та «Машина часу» чи не та?

Не так давно «Мелодия» винес
ла на наш суд два альбоми: пер
ший «Машины времени», який на
зивається «В круге света», другий— 
сольний альбом Андрія Макареви
ча «Песни под гитару».

«Что зе скопленье народа 
Словно выставка мод. 
Одни другого важней 

и взрослей, 
И вьется длинная очередь, 
Котором не видно конца. 
Здесь по субботам производят 
Бесплатную запись 
В герои вчерашних дней, 
Срывая звёзды с погон. 
Стирая краски с лица».

«Оце зони про себе!» — заявить 
скептик. Ну що ж. Зазирнемо у 
минула.

Коли 15—17 років тому школяр, 
а потім студент Андрій Макарович 
та його «Машина часу» співали 
«Поворот», «Маски», «Кафе «Ли
ра», «Свечу», коли вони знаходи
лись у підпіллі, то, і 
яких, їх музика зачіпала сарця. А 
тапер у декого враження зміни
лось: «Ні, Макар уже одспівав 
своє!». Але тоді музикантам* було

по 20 років, а зараз під 35. Спро
буємо собі уявити, щоб «Машина» 
зараз співала такі ж самі пісні, 
щоб у 20 років Макаревич співав, 
наприклад, «Ветер надежды». Важ
ко уявити... Ми звикаємо до того,

ним і не потребуючим нічого ін
шого. Але музиканту і взагалі будь- 
якому художнику нецікаво сидіти 
на чомусь одному. 20 років «Ма
шина часу» йшла вперед.

«Не желая скандальной славы... 
Мы учились дышать отравой 

Точно рыбы э Москае-реке».
Альбом «В круге саета» — тепе

рішній етап колективу. Саіт «Ма
ленького города» у спокійному і 
ностальгічному виконанні Андрія, 
дещо незвичний тихий і спокійний 
голос легендарного виконавця 
«Запущенного сада» і «Поворота» 
Олександра Кутикова, який тут спі
ває, «Она уже в плену у летних 
сноа». Дехто звик чути голос Ку
тикова, як крик пораненого звіре, 
що аж мороз пробирає (гордість 
«Машини»)...

«З круга света 
Были мы рождены в пути. 
Почему мы не можем 
Друг друга найти в круге 

света».«.
Музиканти висловлюють т! дум

ки І враження, які хвилюють їх за
раз, а не 10 років тому.

На диску пісню «В круге света» 
, ...... вони співають разом з Борисом 

на думну де- Гребенщиковим, але його голос 
заучить лише у приспіві. Прихиль
ників хвилює питання «Чому так 
мало?». Ну, по-перше, це диск 
«Машимы», а на Гребенщикова, а

по-друге, як сказав на одному і 
своїх концертів у Театрі естради 
Андрій Макаревич — «Головне —а 
участь!».

Перший сольний альбом Мака
ревича «Песни под гитару» (а за
раз готується ще й другийраз готується ще и другий його 
сольний альбом) не зостався без 
уваги. На конверті малюнок Андрія, 
досить кумедний «Поет у роздумі». 
Поат, на стіні гітара, вікно, собачка 
Андрія — Джулія — своєрідний 
автограф Макаревича-художни
ка. Дещо сумна картина відтворю« 
настрій роботи. Веселого в піснях 
мало. Наприклад, долю людини у 
пісні «Мой приятель художник» 
поділяють багато поетів. Пісні па* 
м яті Володимира Висоцького, 
Олександра Галича...

«В край, куда он отправился/ 
Едут без возвращения»...

Сольний альбом Андрія зовсім 
не означає розриву з «Машиною». 
У анотації до диску Андрій нас 
заспокоює у цьому. Тим більше, 
що, як повідомив Андрій на кон
верті, зараз Олександр Кутиков 
готує свій альбом.

Облишимо суперечки про «Ма
шину» і послухаємо музику. Тихе, 
уважно...

«Кто тут прав, кто не прав, 
Я прошу вас, не надо,

не спорьте, 
Слишком короток вен, 
Не прошёл бы за спорами весь, 
Мы увидимся вновь 
З позаброшемом аэропорте 
при попытке успеть 
На когда-то отправленный 

рейс»..
А. КРАВЧЕНКО
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ШЛЯХ до прем’єри був для нас 
досить довгим, півтора року. 

На це вплинуло кілька причин. По- 
перше, рухомість акторського скла
ду, адже основна його маса — учні 
міських ПТУ та шкіл, які або закін
чують навчання, або йдуть у армію. 
По-друге, наш спонсор — адміні
страція ПТУ № 9, де працює мо
лодіжний театр-студія, не зззжди 
шзидко вирішувала питання мате
ріально-технічної допомоги, “ 
трете, паралельно в роботі 
ще кілька сценічних речей, — так 
пояснив обстазини, в яких готува
лася вистава «Снігове королів
ство» (за Є. Шварцом) виконавець 
ролі Кея Олексій Голубовський.

Хто уважно стежить за театраль
ним життям міста, прекрасно ба
чить, як наша публіка з року в рік 
втрачає інтерес навіть до гарної 
професійної сцени. Тому було не
сподівано й радісно побачити пе
реповнений зал ПТУ N2 9, де про
ходила прем’єра аматорського ко
лективу — молодіжного театру- 
студії «Етап».

Майже класичний початок: гасне 
світло, а кольорових променях 
прожекторів та освітлювальних 
«гармат» з’являється усміхнений 
безвусий казкар (Сзятослаз І ри- 
цюк) < таємничим «сніп, снал, сну- 
ре...» відчиняє двері в «Снігове 
королівство». За задумом режисе- 
ра-постановника Ю. О. Жеребцова 
(саме він запропонував назву ви
стави) в цьому «королівстві» гля-

ГРАН-ПРІЗА ІНТРИГУдачі повинні були побачити .від 
биТТЯ Характеру Ще ЗОВСІМ СВІЖО; 

го періоду в історії нашого життя. 
Хоча й не всі його риси зуміли пе
редати своєю грою молоді акто
ри — до справжньої майстерності 
діалогів та мізансцен ще далеко, 
та їх старанність, відвертість, са
мовіддача свідчать про великий 
потяг до театрального мистецтва.

Особливо вдалися ролі Радника 
(А. Черненко), Ворона та Ворони 
(С. Варющенко і К. Коротун), Ота
манші (А. Куренкова) та Малень
кої розбійниці (В. Іохіна). На жаль, 
психологізм, темпоритм та дикція 
(орфоепія, артикуляція) виконав
ців інших ролей залишають бажа
ти кращого, характери своїх ге
роїв вони розкрили поверхово.

Значну роль у сценографії ви
стави зіграли відносно нові фор
ми: досить часті музично-пісенні 
й танцювальні вкраплення а хід 
сюжету. В творчій співдружності 
із студійцями добре проявили се
бе колективи рок-балету (балет
мейстер С. Денисик) та рок-групи 
«Компроміс» (керівник В. Федо
ренко). Авторами музичних ком
позицій і тексту були ВІДПОВІДНО 
Світлана Соколюк та Костянтин 
Равинський. Хоча глядачі нагород
жували їхні старання тризалид^и 
оплесками, місцями створювалося 
враження переобтяження сценіч
ної дії роком

Недавно в Знам’янці відбузся тради
ційний фестиваль дитячих любитель
ських кіностудій. Ми розповімо про 
нього з допомогою фахівця, учасника 
фестивалю, до того ж одного з госпо
дарів — керівника Знам’янської кіно
студії «Надія» В. Дурнова. Думаю, ква
ліфікація його дозволяє говорити про 
компетентність судження: з 1979 року 
керував він фотостудією, а з тих пір, як 
перейшов три роки тому 0 кіно, студія 
вельми непогано виступала як на облас
них, так і республіканських конкурсах.

— Володимире, буквально кілька слів 
стосовно культурної програми фести- Гран-прі. Як сказала голова цього жюрі 
валю.

— Вона була досить насиченою. Кон
церт художньої самодіяльності, зйомка 
на відео з наступною демонстрацією, 
показ кращих фільміз ретро-програми, 
відвідини музею Т. Шевченка, демон
страція кращих фільмів ретро- та кон
курсної програм в СПТУ № 12, закрит
тя фестивалю спільно з клубом ветера
нів...

— Добре, давайте поговоримо тепер 
про те, заради чого це з се організову
валось. Що ви можетз сказати про кон
курсну програму!

— Відмінність цього фестивалю від 
попередніх полягає в тому, що раніше 
«виїжджали» за рахунок кращих стрі
чок,“ створених у попередні роки. Моя 
ідея, ■ підтримана обласним клубом-ла- 
бораторією кінолюбителіа, була л тому, 
щоб на фестиваль представити нові 
фільми. Далеко не асі студії області . 
змогли взяти участь у фестивалі, хоча 
часу на підготовку було досить.

— Ну, і що ж вийшло в тих, хто таки 
привіз фільми!

— На жаль, мушу сказати, що навіть 
роботи, визнані кращими, на дотягни до 
рівня ретро-програми. У ній, до речі, 
кращим виявився фільм олександрій
ської кіностудії «Ритм» «Кошеня, яке 
гуляло саме по собі!». А про рівень 
конкурсної програми свідчить хоча б те, 
що жоден фільм не завоював першого 
місця. Рівень падає, ідеї біднішають, їх 
втілення теж. Можливо, комусь не ви
стачило: часу, можливо, хтось розгубив-» 
ся перед уседозволеністю...

Але ж на непосильні завдання ніхто 
не замахнувся, усі стрічки досить прос
ті. Стосується це і фільмів-пвреможціз.

Друге місце посів «Металолом» сту
дії СПТУ № 12 зі Знам’янки. На мою 
думку, тема вирішена занадто прямо
лінійно.

Третє місце поділили аж три стрічки. 
«Суворо за інструкцією» — робота кі- 
нолюбителіз з Побузького (Голованіз- 
ський район). Хоч трохи цікаво (порів
няно з іншими), хоч якась інтрига, а го
ловне — фільм про кінолюбителіз. За 
це й присудило йому дитячо жюрі

С. Федорова, до різня приза ніхто не 
дотяг, але, оскільки він існує, його тре
ба комусь вручити.

«Перше побачення» — робота дитя
чо? групи кіностудії «Зірка» з Кірово
града. Член дитячого жюрі О. Перемо? 
висловилась так: тема нам близька, але 
занадто просто зроблено. До того ж 
фонограма не за віком.

—- А як ви оцінюєте ваш пасаж 8з 
«Незакїнченою історією», третім філь
мом, який завоював трете місце!

— Саме як пасаж. Зняти щось сер
йозніше не вистачило ні часу, ні умов.

— Які, на вашу думку, уроки можна 
винести з цього фестивалю!

— Треба брати близьку тему, прагну
ти розкрити Ті нестандартно, а голов
не — відповідально підійти до цього.

— І ще одне запитання. Я чув, як за
відуючий обласним клубом-лаборато- 
рією кінолюбителіа Г. М. Флейшман 
дав високу оцінку вашій роботі як гос
подаря свята. Адже І Гран-прі, і пам’ят
ні медалі, і візитки, і навіть емблема 
фестивалю — усе це було вперше, і все 
це треба було організувати... Яким чи
ном це вдалося, чи багато коштувало!

— Усе це ми не змогли б зробити 
без наших добровільних і безкорисли
вих помічників А. Єременка, О. Писа
рєва, С. Леви, О. Ткаченка... А кошту
вало — мабуть, рік життя, ніяк не мен
ше. Та справа хіба в тому? Головне — 
щоб свято запам'яталося, щоб учасни
ки його залишилися задоволені.

(Інтерв’ю взяв О. УСТИНОВСЬКИЙ.



«ТРИ КИТИ» ТЕОРІЇ
Теорія шашкової боротьби грунту<- 

■н»ся не «трьох китех»: опозиція, розмін 
і темп. Усі ці поняття взаємно повя* 
«ані.

ОПОЗИЦІЯ — це протистояння ша
шок (білих тв чорних), при якому під 
удер попадає той, хто першим робить 
хід. Наприклад:

Біла: еЗ, а чорна: ©5. Легко бачити, 
що чий хід, той повинен поставити 
свою шашку під удар. Тепер, якщо ми 
переставимо білу шашку на поле е1, а 
чорну — на поле 48, картина змінить
ся: опозицію займає той, хто повинен 
першим зробити хід, тобто, якщо у цьо
му становищі ваш хід, то сміливо йдіть 
на зустріч з шашкою суперника — і пе
ремога вам забезпечена. Таким чином, 
можна сформулювати таке правило: 
■якщо в партії залишилось по одній 
шашці і вони розташовані на одній 
вертикалі, то починаючий зазнає по
разки (попадає в опозицію); якщо шаш
ки розташовані на суміщених верти
калях, то починаючий -виграє (займає 
опозицію). Роздивимось парадокс О. І. 
Шошина, одного з основоположників 
дореволюційної шашкової гри: біла 
шашка на полі Ь2, а чорна — на а7. Не
хай черга ходу належить білим. В цьо
му випадку, як ви вже знаєте, білі зай
мають опозицію і виграють.

Друга позиція: біла шашка —- #3, 
чорна — 118. Хід білих, і знов опозицію 
займають білі. Об'єднаємо обидві позиції: 
білі: Ь2, (2); чорні: а7, 1і8 (2). Хід білих.
Хто опиниться є опозиції? Перевіримо:
1. Ь2 — аЗ а7 — 1)6. 2. аЗ—1)4 118—£7 
3. £3—14 %7—16, як бачимо, опозицію 
зайняли чорнії В чому справа? Тут нема 
заперечення. Справа в тому, що після
2. «З—Ь4 черга ходу перейшла до чор
них, і тому шашка 118 займає опозицію. 
Помітивши, що в становищі після
3. .,.£7—/6 білі, хоч і попали в опози
цію, можуть уникнути поразки шляхом 
жертви однієї з шашок: 4. Ь4—с5! 1)6:44 
5. (4—е5~4. [4—е5. Але дуже цікаво, 
якщо черга ходу була за чорними, то 
жертви (Ь6—с5 або 16—е5) не принес
ли б чорним порятунку. Перевірте спра
ведливість цього твердження самі.

РОЗМІН у грі має дуже велике зна
чення. По-перше, за допомогою роз
міну можна активно впливати на пози
цію — забирати (розмінювати) шашки

УРОК ЧЕТВЕРТИЙ
суперника, що займають сильне стано
вище, або швидко змінювати розташу
вання своїх шашок, щоб зайняти вигід
ніші поля. Розмін значно збільшує ма
неврові можливості бойових сил: він 
допомагає прискорити Тх перегрупу
вання і дає засіб для швидкого пере
кидання шашок з одного флангу на ін
ший. Мета розміну надзвичайно різно
манітна. Велике значення має розмін 
під час гри на опозицію. Розмін є за
собом, за допомогою якого можна 
випередити суперника я розвитку. Як
що потрібно, то за допомогою розмі
нів можна затримати розвиток своїх 
шашок, або зберегти кілька темпів у 
резерві. Окрім того, розміни можна 
застосовувати для послаблення сил 
атаки суперника в будь-якому районі 
дошки. Позиція шашок, позбавлена 
можливості розмінів, так звана безроз- 
мімна позиція, звичайно не має і ком
бінаційних можливостей. Така позиція 
мало не завжди є слабкістю, її дуже 
важко, в раз» потреби, змінити. Отже, 
розташовувати свої шашки треба так, 
щоб мати можливість у певний момент 
зробити потрібний розмін. Відсутність 
можливостей розміну,безумовно, < 
слабкістю, недоліком позиції. Безціль
ні ж розміни можуть непомітно спри
чинитися до погіршення позиції, не ка
жучи вже про те, що вони значно збід
нюють гру.

ТЕМП — це тихий хід простої шашки. 
Уся партія (коли не доходить до да
мок) складається з довгої серії таких 
тихих ходів, тобто з серії темпів, зви
чайно не беручи до уваги розмінів. Ми 
вже зустрічалися з поняттям темпу 
при опозиції. Там одна з сторін зазнає 
поразки тільки тому, що їй треба ходи
ти, тобто у неї зайвий темп. Але звідки 
взагалі береться виграш чи програш 
темпу? На початку партії кількість тем
пів у білих та чорних однакова. Білі, 
починаючи, дістають зайвий темп, . а 
чорні, відповідаючи, відновлюють спів
відношення темпів. Це відноситься тіль
ки для тихих ходів. А що діється при 
розмінах?

Розглянемо приклад:

Білі: е1, 12 (2); чорні: е7, 14 (2). Під
рахуємо суму номерів гориз.онталій, на 
яких знаходяться шашки (білі та чорні): 
^24-44-7 = 14. В цьому випадку ка
жуть, ще позиція парна (14 ділиться на 

2). Тепер сформулюємо нове правило: 
й парних позиціях починаючий потрап
ляє в опозицію. Дійсно: 1. еі—СІ2 с7— 
<16 2. 42 (Катастрофи можна запобігти
2. 12—еЗ 14—еЗ 3. <12—сЗ £3—112 4. «З— 
14 112—£1 5. 1’4—£>5 £І —112 6. сЗ—44«*)

Спробуємо другу можливість білих:
1. 12—еЗ 14:42 2. е1:сЗ с7—Цб 3. сЗ—(14 X 
Як бачимо, в опозицію потрапили чор
ні. Після розміну позиція залишилась 
парною (34-7=10), еле черга ходу пе
рейшла до чорних. Таким чином, при 
простому розміні змінюється парність 
позиції, тобто темп виграють білі.

Спробуємо розв'язати цікаву пози
цію: Білі: е1, £1 (2); Чорні: Ь4, Ь4 (2). 
Якщо хід чорних 1. ...114—-£3 2. еі — 42 
£3—112 3. (12—еЗ Ь4—сЗ 4. еЗ—14^. Але 
хід білих!

а) . Визначте парність позиції;
б) . Чим закінчиться партія?
Таким чином, ви вже знаєте, на яких 

«трьох китах» грунтується шашкова гра.
Перевірте свої рішення завдань дру

гого туру конкурсу, опублікованого у 
нашій газеті за 10.02.1990 року:

ДІАГРАМА Н2 *

Білі: сі, сЗ, (14, «1, і’2 1)2 (6).
Чорні: «З, 1)6, еЗ, <7, $5, %7 (6).
1. сЗ—Ь4 еЗ:£І.
2. еі — 42 аЗ.сЗ.
3. (12:а7Х
Якщо 1... аЗ:с5, то 2. е1— (І2 -еЗ:£І

3. 112—£3 с5:еЗ 4. (І2:а7Х

ДІАГРАМА Н2 6
Білі; 1)2, 1)4, с5, еЗ, е5, £1 (6). 
Чорні; Ь8, с7, е7, £3, £5, £7 (6).
1. с5—(16! е7:14 2. £І —1)2 14:(16 3. И21 

с5Х

ДІАГРАМА № 7

Білі: еі, (12, еі, еЗ, І2, 14, £1, £3, 1і4 (9).
Чорні: Ь4, Ь6, с5, с!6, е5, е7, 18, %7в 

116 (9).
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Пропонуємо розв’язати завдання за
ключного четвертого туру нашого кон
курсу:
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В усіх завданнях, білі починають, про
водять яскраві комбінації та виграють.

Нагадуємо, що листи з відповідями 
слід надсилати не пізніше 15 днів після 
публікації в газеті.

А. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 
суддя республіканської категорії, 
кандидат у майстри спорту СРСР.о@о© ••••••••

РЕЦЕПТ ДОВГОЛІТТЯ
Кожна свідома людина мріє про довге та щасливе 

життя, чи не так? Здавна люди шукали та створювали 
в творчій уяві якийсь чудодійний «еліксир життя», роз
питували довгожителів, вивчали системи ЙОГІВ... І все ж 
здебільшого — дарма. Бо найголовнішою завадою є ми 
самі — істоти, котрі, вважаючи себе вінцем природи— 
і тому знущаючись з неї мов з свого раба — почали 
вимагати від своєї матінки все, що можна, не даючи 
майже нічого взамін. Отож, все більше віддаляючись 
від матері-природи, ми й втрачаємо роки життя та його 
радощі.

Народний український філософ Порфирій Корнійович 
Іванов сприйняв природу не як випадково створену, а 
ян насирізь пронизану розумом матерію, найвищим 
витвором яної і є людина. Цього чоловіка не зламали ні 
життєві утруднення, ні знущання фашистів. Він гово
рив, що йога для нас не підходить, оскільки ми живемо 
в інших соціальних та нліматичних умовах. Замість неї 
Порфирій Корнійович створив власну оздоровчу систе
му якою може оволодіти ножна людина, але результати 
вона дає... А втім, спробуйте! Це зовсім не складно. До
сить виконувати такі настанови:

1. Два рази на день купайся в холодній воді, щоб то
бі було добре. Купайся в чому можеш: в озері, річці, 
ванні, приймай душ або обливайся, це твої умови. Га
ряче купання заверши холодним.

2. Перед купанням або після нього, а якщо можливо, 
то і разом з ним, вийди на природу, стань босими но
гами на землю, а взимку на сніг хоча б на 1—2 хвили
ни. Вдихни через рот кілька разів повітря і подумки 
побажай собі й усім людям здоров’я.

3. Не вживай алкоголь і не пали.
4. Старайся хоч раз на тиждень повністю обходитися 

без їжі й води — з п’ятниці 18—20 годин до неділі 12 
годин. Це твої заслуги і спокій. Якщо тобі важко, то 
тримай хоча б добу.

5. О 12 годині дня в неділю вийди на природу босоніж 
і нільна разів подихай і подумай, як написано вище. Це 
свято твоєї справи. Після цього можеш їсти все, що то
бі подобається.

6. Люби природу, яка тебе оточує. Не плюйся навкруг 
і не випльовуй із себе нічого. Звикни до цього — це

ТВОЄЗДОРОВ'Я
твоє здоров’я.

7. Вітайся з усіма скрізь і всюди, особливо з літ
німи людьми. Хочеш мати в собі здоров’я — вітайся з 
усіма.

8. Допомагай людям, чим можеш, особливо бідному, 
хворому, скривдженому. Роби це з радістю. Відгукнись 
на його нужду душею і серцем, ти набудеш у ньому 
друга й допоможеш справі миру!

9. Подолай у собі жадібність, ліньки, самозадоволен
ня, користолюбство, страх, лицемірство, гордість. Вір 
людям і люби їх. Не говори про них несправедливо і 
не приймай близько до серця несправедливих думок 
про них.

10. Звільни свою голову від думок про хвороби, 
нездужання, смерть. Це твоя перемога!

11- ДумкУ не відділяй від справи. Прочитав — добре, 
але найголовніше — роби.

12. Розповідай і передавай досвід цієї справи, але 
не підносся в цьому. Будь скромним.ДЕСЯТА СТОРІНКА « 5 ТРАВНЯ 1990 РОКУ • «МОЛОДИЙ КОМУНАР» О

КОЛЕК
ТИВНА 

«ЛАМБАДА»

У будинку культури кі
ровоградського виробни
чого об’єднання «Радій» 
відбувся огляд-конкурс ко
лективів художньої самоді
яльності виробничих під
розділів, присвячений 120-й 
річниці з дня народженья 
В. І. Леніна і 45-й річниці 
Перемоги над фашист

ською Німеччиною. Висту
пили вокальні ансамблі, 
танцювальні колективи.

Порадували присутніх ба
гатожанрова програма ди
тячого садка № 51/2, а та
кож ряд виступів 22 і 7 це
хів. Особливо сподобалися 
чоловіче тріо вокалістів 
цеху N2 15 (Є. Левицький, 

А. Квітко і М. Дінчул), со- 
лісти-вокалісти О. Вишти- 
кайло, Л. Копилова, В. Бон
даренко (цехи 13, 15 і 3).

Захват викликав танець 
«Ламбада» у виконанні 
Н. Лебединець, В. Лобача, 
Р. Дайдакулової, А. Гавази, 
Н. Жернової 1 П. Шевчука, 

Н. Андрієнко, О. Конкіна. 
Член обласного літоб’єд
нання, оператор цеху № 22 
А. Курганський, інженер 
технічних служб О. Дяко- 
ненко, слюсар цеху № 22 
Б. Косяновський, штампу
вальник цеху № 2 П. Бара 
баш продемонстрували хо

роший рівень художнього 
читання.

Кращі художні колекти
ви підприємства 
додні відкриття XXVПІ з їз
ду КПРС візьмуть участь у 
заключному концерті ^під 
девізом «Рапортуємо з їзду 
партії».

р. ДДИДАКУЛОВ.



БЕЗ ПРЕТЕНЗІЇ НА МОНОПОЛІЮ
Слоза ці передають не стільки дух цієї зустрічі скіль. 

КИ той висновок, який вона підказала. А йшлося н. 
вечорі про пошуки істини, а отже, зачіпалося питання 
і про монополію на неї. Гостями обласної наукової біб- 
лютеки імені Крупськоі стали уповноважений у споавах 
реліги при Раді Міністрів УРСР по Кіровоградський об* 
ласті В. І. Левицький, священики руської православної 
церкви кандидат богослов'я отець Владислав (В Т За 
Говський) зі Знам'янки та отець Анатолій (А Г Кузне" 
цоз) із Кіровограда, пресвітери общин євангельських 
християн-баптистів А. П. Мамалат і адвентистів сьомо- 
го дня В. М. Кашталян. їхніми слухачами й співрозмов- 
никами стали учасники літературно-дискусійного клубу 
«Співрозмовник» бібліотеки та обласної організації 
товариства книголюбів — студенти і викладачі педінсти
туту, інтелігенція міста, просто читачі бібліотеки

ІГ Вечір називався тан: «Мир вашому дому», і його не- 
ребіг загалом відповідав цій назві. Не відчувалося у зі’ 
лі ані 0Ідчуженості, ані протистояння, хоч зібралися 
тут і віруючі, и атеїсти. Більше того, нерідко вділі ви” 
слови з одного и другого боку слухачі зустрічали оп
лесками. Тобто - дотепне слово, доречна (чи навпаки» 
репліка, логічно зауваження сприймалися без огляду 
на приналежність промовця до тієї або іншої конфесії 
ЧИ ТО ДО атеїстів.

Служителі культу (а саме їм того дня як гостям було 
надано пріоритет) розповідали про особливості право- 
слав я, протестантських течій у християнстві, представ
лених на зустрічі. Чимало була сказано про те, що 
християнство як всесвітня релігія виступав нині за кон
солідацію людей різних національностей, за єднання 
народів, за мирне вирішення усіх питань у міжнаціо
нальних відносинах, за добродійництво, високу мо
раль, зміцнення сім’ї і т. п.

Як те було визначено й темою вечора, миротворчий 
струмінь переважав у розмові. І все ж неупереджений 
слухач міг, уважно слідкуючи за ходом діалогу, відчу
ти й інше: проблеми й питання, які хвилюють нині усе 
суспільство, так само актуальні й для релігійних громад, 

миттєве пожвавлення в залі настало, щойно мова за
йшла про проблеми впровадження Занону про мови в 
українській РСР. із відповідей служителів культу одра
зу виявилося неоднозначне ставлення до цієї проблеми, 
причому визначалося це не так приналежністю до тієї 
чи іншої конфесії, як світоглядними пріоритетами кож
ного з присутніх. Приміром, отець Анатолій однозначно 
заявив, що у нас «все повинно бути російською мо
вою — і навчання, і державне життя», а веяна спроба 
поставити справу інакше є, мовляв націоналізм. При 
цьому отець Анатолій посилався на те, що в інших краї
нах богослужіння ведеться державною мовою, забувши, 
очевидно, що на Україні такою вважається українська, 
трохи згодом, відповідаючи на аналогічне питання, отець 
Владислав був не такий категоричний: він висловив ціл
ковиту згоду з необхідністю відродження української 
мови в церковному богослужінні й зауважив тільки, що 
при цьому має враховуватися думка прихожан.

Серед запитань слухачів були й доволі курйозні. 
Приміром: «Діва Марія породила Христа. А хто породив 
Марію!», Відповідь на це була лаконічною: діва Марія 
народилася таким самим чином, як і всяка особа жіно« 
мої статі... «Чи вступають діти віруючих у піонери!» —. 
про це запитав, очевидно, хтось із студентів. В. М. Каш* 
талян відповів, що його син виявив бажання вступити в 
піонери, якщо його не будуть силувати порвати з релі
гією. Таку обіцянку хлопець отримав, а клас проголо
сував за те, щоб прийняти його в піонерський загін, 
Таким чином, як бачимо, піонери-віруючі нині теж 
трапляються і нічого страшного з того не виходить.

Розмова переключилася на зв’язок релігії І здорово*

го способу життя. Як говорили пресвітери та отці за- 
лежність тут нд їхню думку, пряма. Турбота про спасін
ня душі, на їхню думку, відволікає людину від гріховод- І 
ництва. «В здоровому тілі— здоровий дух» — ЦЄ| вияв- а 
ляється, біблійний вислів... Та, як доречно зауважив у 
своєму виступі учитель В. І. Каюков, далеко не кожен 
атеїст схильний до «гріха», так само як і далеко не всі 
віруючі вільні від того. Церква заслуговує всякого І 
сприяння за підтримання моральності, але це зовсім | 
не значить, що цій справі не може прислужитися й лю- [ 
дина з атеїстичними переконаннями, якщо вона прагне 
добра людям, рідному народові. Так що слід нам 
усім — і віруючим, і атеїстам — шукати не того, що 
нас роз еднує, а того, що мало б об’єднувати для 
оздоровлення душі народної. Підтвердженням готов
ності присутніх до діалогу й взаєморозуміння стала й 
участь у розмові представників незареєстрованої об- і 
щини «свідків Єгови», які теж виявилися присутніми на В 
вечорі і яким теж надали слово. .

Чимало уваги присутні приділили й обговоренню пер
спектив діяльності новоствореної Української право
славної церкви та її відносин з УКЦ, проблемі участі 
церкви в громадському житті. Прозвучало й питання І. 
про ставлення до діяльності Народного Руху України за і 
перебудову. Відповіді тут теж були неоднозначні: від 
тверджень, що Рух є організацією, причетною до полі
тики, а церква політикою не займається, — до звинува
чень, що саме рухівці підбивали віруючих Української 
католицької церкви до захоплення православних храмів 
на заході України. Студенти, як і слід було чекати, запи
тали про харантер І якість навчання в семінарії; торк
нулися в розмові й деяких економічних питань, зокре
ма — причин високих цін на Біблію, оподаткування і 
прибутків служителів культу тощо.

Наш кор.

НА ВІЙНІ ХОТІЛОСЯ вижити
Восени 1944-го уже 

відчувалася близькість 
нашої Перемоги. Коли і 
як це станеться, ніхто не 
знав. Але те, що наступ
ний 1945-й буде останнім 
роком війни, ні в кого і 
нас не було сумніеу.

Ініціатива у військових 
діях повністю була на- ра
дянському боці. В небі 
теж панувала наша авіа
ція, Ца — головні прик
мети того періоду. Від
бірні сили вермахту були 
вже на той час розгром
лені. Поповнення фашист
ських військ, яке прибу
вало на фронт, було під
готовлене, очевидно, 
СП/ХОМ.

Ми вийшли до дер
жавного кордону, а в де
яких місцях і перейшли 
його, Кожний укріплений 
пункт доводилось, брати 
з жорстокими боями, ці
ною важких втрат. Смерть 
і раніше була на фронті 
завжди за плечима. Та 
тепер, коли замаячив на 
видноколі кінець 
кожному особливо 
лося вижити, щоб 
краєчком ока подивитись, 
яке життя буде після та
кої страхітливої війни... І 
ще думалося: які ми те
пер будемо мудрі й спра
ведливі!

Мені, колишньому сол
датові, донині сняться

ВІЙНИ, 
хоті- 
хоч

обличчя моїх бойових 
друзів, які не дожили до 
сьогодні. У складі 5-го 
гвардійського Донського 
козачого кавалерійсько
го корпусу мені випало 
не тільки звільняти за
гарбану ворогом терито
рію рідної країни, але й 
поневолені народи Руму
нії, Чехословаччини, Угор
щини, Австрії. Випало на 
мою долю і втікати з ні
мецько-фашистського по
лону в перші місяці вій
ни, бути пораненим, кон
туженим. Нині не маю 
сумнівів, що вина за не
підготовленість нашої 
країни до війни повністю 
лягає на Сталіна і його

так:

оточення. Ціна цього за
надто висока — десятки 
мільйонів життів радян
ських людей, які полягли 
в боротьбі. Недарма ба
гато хто на фронті у не
довгі години затишшя го
ворили між собою
той, хто доживе до світ
лих дніє Перемоги, буде 
робити все для того, щоб 
не допустити нових воєн.

Випало мені звільняти 
Молдавію. Був потім у 
братній республіці через 
40 років і дивувався змі
нам на краще, які стали
ся. Мене привітно зустрі
ли чепурні будиночки із 
залізними покрівлями, під

, черепицею, шифером. 
Майже в кожному по
двір’ї — автомобіль...

1945 рік ми зустріли з 
Угорщині, на підступах до 
Будапешта, який штурму
вали близько трьох міся
ців. Ніколи не забуду на
шого старшину Павла Кулі- 
ша колишнього молодого 
вчителя з Володимирівни 
Кіровоградського райо
ну. Смертю хоробрих за
гинув він, кавалер орде
на Слави, вже а перед
місті угорської столиці, 
чужого, здавалось би, 
йому міста. Пам’ятаю йо
го останні слова: як жаль,

що не дожив... Тяжко 
дався нам Будапешт.

Згодом мене у боях 
контузило. Потрапив до 
госпіталю у м. Пала пів
нічніше Будапешта. Там 5 
почув уперше про Пере
могу, 45-ту річницю якої 
ми відзначаємо. Це справ
ді непомірно велика ра
дість і велика скорбота. 
Кажуть, що з роками сти
рається пам’ять про вій
ну, притупляється гіркота 
втрат. Не можу з цим по
годитися ніяк.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни.

м. Кіровоград.

II ТРАВНЯ

7 ТРАВНЯ
▲ УТ

16.00 — Новини. 16.10 — На до
помогу школі, 16.40 — «Незабут- 
ні • Марно Кропивницький. 17.55 
“ Концерт. 18.30 — На київській 
*0илі. Інформаційний випусн. 
19.00 — «Час рішень — час дій».
19.30 —. Документальний теле
фільм. 20.00 — Актуальна камера.
20.30 — На добраніч, діти! 20.45 — 
Музичне побачення, Програма те- 

^бачення Унраїни та Білорусії. 
У первр8і — 22.05 — Вечірній віс
ник.

8 ТРАВНЯ
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Музич
ний фільм «Через усі відстані». 
10.05 — «Доброго вам здоров’я». 
10.35 — Шкільний екран. 10 клас. 
Основи інформатики та обчислю
вальної техніки. 11.05 — Фільм- 
концерт. 11.40 — Шкільний екран. 
Українсьиа література. 11 клас.
12.10 — Концерт. 16.00 — Новини,
16.10 —* До 45-річчя Великої Пе
ремоги. «Позивні сердець бойо
вих». 16.40 — Духова музина. 
16.55 — урочисті збори та нон
церт, присвячені святу Перемоги 
радянського народу у Великій Віт
чизняній війні 1941 —1945 роню. 
Трансляція з Палацу культури 
«Україна». По закінченні — «Ак
туальна камера». На добраніч, ді
ти! 22.00 — Художній фільм «Двад
цять днів без війни». 23.35 — Ве
чірній вісник.

12.35 — Телефільм «Голоси з вій
ни». 13.05 — Новини. 13.15 — Кон
церт. 13.45 — «Солдатські вдови». 
З циклу «Надвечір’я». 14.45 — «Ви 
нам писали». Концерт. 15.45 —
«Вічний спогад про війну». 16.15 
— Кіноконцерт. 17.05 — «День Пе
ремоги під час війни». Прем’єра 
телевистави. 18.30 — Симфонічна 
музика. 18.50 — Світлій пам’яті 
загиблих у боротьбі проти фашиз
му. Хвилина мовчання. 19.10 — 
Класична музика. 19.30 — Акту
альна намера. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — Виступає ан
самбль пісні і танцю Північного 
морсьного флоту. 21.45 — Худож
ній фільм «Людина з акордеоном». 
23.10 — Вечірній вісник.

9 ТРАВНЯ
▲ ут

9.00 — Новини. 9.25 — В місь
кому саду. Музична
9.55 — Київ. Хрещатик. Парад, 
присвячений святу Перемоги ра
дянського народу у Велин*и Віт
чизняній війні 1941 —1945 років. 
10.45 — Сонячне коло. 11.^0 —•
Спадщина. Наш неоплатний борг.

9.00 — Новини. 9.15 — Худож
ній фільм «Людина з акордеоном».
10.45 — «Село і люди». 11.15 —
Пісенне мереживо. 11.40 — Шкіль
ний екран. 11 нлас. Українсьиа лі
тература. 16.00 — Новини. 15.10 — 
Говоримо унраїнсьною. Передача 
IV. 16.30 —«Рідні наспіви». Фільм- 
концерт. 16.40 — Республіканська 
фізино-математична школа. 17.10
— Шляхом оновлення. Завод на
оренді. 17.40 — До 11-го Міжнарод
ного фестивалю фольклору. Кон
церт. 18.50 — Реклама. 19.05 —
Документальний телефільм. 20.00
— Актуальна намера. 20.30 — На 
добраніч, діти! 20.45 — Візит до 
лікаря, Вчимося володіти собою. 
21.00 — Музичний фільм «Наче 
дерево гілками». 21.30 — Моло
діжна студія «Гарт». В перерві —
22.45 — Новини.

д УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Фільм- 

нонцерт «Колисанка». 9.40 —Муль- 
типанорама. 10.35 — Шкільний 
екран. 8 клас. Історія УРСР. 16.00 
— Новини. 16.10 — Для Дітей. 
«Який не хотів бути хитрим». Ви
става. 17.20 — «День за днем». 
(Кіровоград). 17.40 — «Наші довід
ки». (Кіровоград). 17.45 — «Шко
ла: шляхи оновлення». (Кірово
град). 18.30 — На київській хвилі. 
Інформаційний випуск. 19.00 —
До II Міжнародного фестивалю 
фольклору. Концерт. 20.00 — Ак
туальна камера. 20.30 — На доб
раніч, діти! 20.45 — Що вас хви
лює сьогодні? Інтерв’ю. 21.05 — 
Романси П. І. Чайковського вико
нує Лідія Забіляста. 21.35 — Рек
лама. 21.40 — На замовлення гля
дачів. Художній телефільм «Склон
на води». 1-а серія. 22.45 — Ве
чірній вісник.

ни. 13.05 — «Доброго сам здо
ров’я». 13.35 — Екран зарубіжно
го фільму. Художній фільм з суб 
титрами. «Собака і закоханий!.. 
14.50 — Циркоса програма. 15.50 
— Документальний фільм. 16.20 — 
Валерій Леонтьев на гастролях у 
Києві. 17.00 — Суботні зустрічі. 
«Диваки, хто ви?». 18.30 — Науко
во-популярний фільм «Етюди про 
здоров’я». 18.45 — Сонячні нлар- 
нети. 20.00 — Актуальна намера. 
20.30 — На добраніч, діти! 20.45 — 
Музичний фільм «В світі натхнен
ня». 21.35 — Реклама. 21.40 — На 
ваші замовлення. Художній фільм 
«Склянка соди». 2-а серія. 22.45 — 
Вечірній вісник.

12 ТРАВНЯ
▲ УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — «На хвилі 
дружби». 10.20 — Кінопрограма 
«Екологія — турбота спільна». 
11.05 — «Ріголетто». Фільм-опера. 

12.30 — Телефільм. 12.55 — Нови-

9,00 — Новини. 9.15 — Ритміча 
на гімнастина. 9.45 — У неділю 
вранці. Інформаційно-музична 
програма, 10.45 — Художній
фільм «Склянка води». 1 та 2 се
рії. 11.55 — Балет... валет. 12.50 — 
Новини. 13.00 — Для дітей. Канал 
«Д». 14.30 — Село і люди. 15.00 — 
В країні мультляндії. 16.00 —
Служба солдатська. 17.00 — Сати
ричний об’єктив. 17.30 — Висту
пає великий дитячий хор Україн
ського телебачення і радіо. 18.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. «Ро
тор» — «Динамо» (Кинз). В перер
ві та по закінченні — «Телеспорт- 
арена». 20.00 — Актуальна каме
ра. 20.40 — На добраніч, діти! 
20.55 — До II Міжнародного фес
тивалю фольклору. Свято весня
ного фольклору. У перерві — 
22.40 — Вечірній вісник.

9 ТРАВНЯ НА СТАДІОНІ 
СПОРТКЛУБУ «ЗІРКА» 

м. КІРОВОГРАДА 
відбудеться великий 

святковий концерт 
«МОСКОВСЬКІ ЗІРКИ» 
у програмі візьмуть участь 

поет Дмомпозитор ІГ°Р ТаЛї^ 'група «Спасательный 
круг», автор-виконавець попу- 
•^Р'іих пісень Олександр Буи- 
п°в. група «Версиям, популяр-

на американська співачка Ліни 
Керрі, групи «Аллегро», рон- 
балет Володимира Преснякову, 
автор-виконавець пародій та 
куплетів Леонід Усач, конфе
рансьє Арнольд Гумницький 
групи «Далина» і «Красный 
рассвет».

Приймаються заявки па ко
лективні відвідування.

Початок о 18.00. ж
Довідки по телефонах: 4-12-оа, 

4-! 2-06.

ОДИНАДЦЯТА СТОРІНКА

УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ 
ОБЛВИКОНКОМУ 

ВЛАШТОВУЄ
12 травня о 14.00 в клубі-уні- 

вереального торговельного
об'єднання «Кіровоград» (вул. 
К. Маркса. 53) відбудеться день 
профорієнтації учнів середніх 
загальноосвітніх шкіл міста.

Запрошуємо на свято ви
пускників шкіл та їхніх бать
ків. оргкомітет.

• 5 ТРАВНЯ 1990 РОКУ

УВАГА! УВАГА!

8 травня о 17 годині в біб
ліотеці Імені Кругтської відбу
деться тематичний вечір за 
піснями В. Висоцького «Он но 
вышел из боя», присвячений 
45-річчіо Дня Пеиемоне.

Клуб «ВЕРТИКАЛЬ»,

6 травня в приміщенні об
ласного Будинку вчителя від
будеться конференція облас
ної організації Товариства ук
раїнської мови імен! Т. Г. Шев
ченка. Початок об п годині. 
Запрошуються шанувальники 
рідної мови.

Президія товариства.

• «МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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НА ДОЗВІЛЛІ

Шановні кірсвоградцг, гості нашого мЦ- 
та! Якщо ви вирішили цікаво прсєестН 
вільну годину, відпочити — просимо аавЬ 
тати на відеофільми, яиі демонструються 
в місьному молодіжному центрі дозвілля 
«Погляд». Для вас пропонуються такі філь
ми:

неділя, «ТРАВНЯ

8
$

10.00 «Том і Джері». США. Серіал мульт
фільмів про кота і мишку У. Діснея.

11.30 «Робофорс». Японія. Фантастика.
13.30 «Кривавий спорт». США. В голов

ній ролі — Жан Клод Вандам.
15.30 «Кінг-Конг в Гонконзі». Японія. При

годи.
17.50 «Кривавий спорт».
19.30 «Школа вище даху». США. Фільм 

про життя американських пілотів.
21.30 «Роззява». Франція. Комедія. В го

ловній ролі П. Рішар.

ПОНЕДІЛОК, 7 ТРАВНЯ
10.00 «Робін Гуд». Повнометражний 

мультфільм У. Діснея.
11.30 «Найробі». США. Пригоди.
13.30 «Американський Німая». 1 частина.
15.30 «Гейм у перехресному вогні». 1 і 2 

частини. США. Серіал з 8-ми частин про 
пригоди монаха з монастиря Шаолінь на 
Дикому Заході.

17.30 «Американський Нінзя». 1 частина.
19.30 «Вид на вбивство». США.
21.30 Поліцейська академія. 1 серія, ко

медія. США.

ВІВТОРОК, 8 ТРАВНЯ

10.00 «Єноти і втрачена зірка». США, 
Фантастичний повнометражний мультфільм,

11.30 «Червоношкірий воїн». США. При
годницький фільм за участю Ч. Бронсона.

13.30 «Американський Нінзя». Частина 2, 
США.
* 15.30 «Гейм у перехресному вогні», 3 і 4 
•частини. США.

17.30 «Американський Нінзя», 2 частина. 
США.

1930 «Восьминіжка», США. (Джеймс 
Бонд — 007).

2130 «Поліцейська
США. Комедія.

• • • • •
академія». 2 серія.

і
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СЕРЕДА 9 ТРАВНЯ

10.00 «Пінонкіо». США. Повнометражний 
мультфільм У. Діснея.

11.30 «З усіх сил». США, В головній ро
лі — С. Сталлоне.

13.30 «Великий Бос», У головній ролі 
Брюс Лі.

МІСЬКИЙ молодіжний
ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ

їв Шак

11.30 «Дуель вертольотів». США. При
годницький фільм.

11.30 «Кулак люті». В головній ролі Брюс 
Лі.

15.30 «Гейм у перехресному вогні». 7 і 8 
серії. США.

17.30 «Кулак люті». *
19.30 «Алмази залишаються назавжди». 

США. (Джеймс Бонд-007).
21.30 «Поліцейська академія». 4 серія.

США. |
• - . . П'ЯТНИЦЯ, 11 ТРАВНЯ

10.00 «Спляча красуня». США. Повномет
ражний мультфільм ’У. Діснея.

11.30 «Ризикована справа». США. При
годницький фільм.

13.30 «Шлях дракона». В 
Брюс Лі.

15.30 «Зоряні війни». 1 
Фантастика.

17.30 «Шлях дракона».
19.30 «Лише для твоїх 

(Джеймс Бонд-007).
21.30 «Поліцейська академія». 5 

США. Комедія.
СУБОТА, 12 ТРАВНЯ 

«Людина-павук». США. Мультфільм. 
«Лазерна гармата». США. Фантас-

Ази техніки
швидкого
читання

Колонка 
ділової людини

ГОЛОВНІЙ ролі

серія. .США.

©чей». США.

серія.

Кіровоград, вуз. Полтавська, 71

15.30 «Гейм у перехресному «огні». 5 і 6 
серії. США.

17.30 «Великий Бос».
19.30 «Ніколи не зарікайся». США. 

Джеймс Бонд, агент 007).
2130 «Поліцейська академія». ї серія. 

США.

10.00
11.30

тика.
13.30

ній ролі Брюс Лі.
15.30 «Зоряні війни». 2 серія. США. Фан

тастика.
17.30 «Гра під назвою «смерть».
19.30 «Живи і умри». (Джеймс Вонд-007). 

США. Фантастика.
НЕДІЛЯ, 13 ТРАВНЯ

«Срібні яструби». США. Фантас- 
мультфільм.
«Дикі острови». США. Пригоди.
«Вхід у лігво дракона». В головній

«Гра під назвою «смерть». В голов-

ЧЕТЕЕР, 10 ТРАВНЯ
10.00 «Слоненя Дамбо», США. Повноме

тражний мультфільм У. Діснея.

10.00 
тичний

11.30
13.30 

ролі Брюс Лі.
15 30 «Зоряні війни». З серія. США.Фан

тастике.
17.30 «Вхід у лігво дракона».
19.30 «Ліцензія на вбивство». США. 

(Джеймс Бонд-007).
21.30 «Твенделен». США. Фантастичний 

пригодницький фільм.
На вас, читачі,

ду» — Кіровоград,
чекає відеозал «Псгля- 
вул. Полтавська, 71.

ЧОМУ ВОИ0 «СМЬ ТАКЕ»? ДНЮ ПРЕСИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Існує багато спеці
альних методик осо
лодіння технікою
швидкого читання. Всі 
вони дають змогу 
після досить довгого 
і постійного тренуван
ня підвищити швид
кість читання б 2—3 
рази. В. і С. Бородінк 
у своїй книзі «Вчимо. 
читати» пропонують 
спрощену методину 
навчання 
му читанню. її 
слідуючому:

1. Свідомо 
шунте себе 
швидше, навіть з по
милками. Висока
швидкість читання по
винна стати вашою 
звичкою. Якщо по
первах не все прочи
тане буде зрозумілим, 
бентежитись не слід.

динамічно- 
суть в

приму- 
читати

Авторитетно стверджую: бути клієнтом 
13-го поштового відділку м. Кіровограда— 
ще схоже на стихійне лихо. Почуваєш се
бе, як Робінзон, викинутий на незаселений 
острів. Вже зарубки на одвірках почав 
робити. Перш іще ходив на ту пошту, по
яснював, ицо маю право отримувати і роз
повсюджувати інформацію, що це право 
занесене у Декларацію прав людини, 
Декларація свого часу була прийнята Ор
ганізацією Об’єднаних Націй і що, коли 
13-й поштовий відділок не доставляє мені 
періодику або ж доставляє її невчасно, 
цим він порушує мої людські права -— оті, 
що колись ми брали їх в лапки і вживали 
з означенням «так звані». Тут мені дуже 
хотілося б сказати, що поштарі • дивились 
на мене як на такого, що виліз з НЛО, але 
то було б неправдою, бо вони на мене 
зовсім не дивились, оскільки завжди сто
яли спиною і щось робили з газетами (хо
ча, що можна робити, коли ті газети над
ходять так швидко, як ведмідь за перепе
лицями бігає?).

Через деякий час я вже знав усіх на 
ймення. Оту спину, що ноло віцна, звати 
Тоня, оту. що зліва коло стіни — Таня, а 
найголовнішу — Ганна Степанівна. Навчи
лись і вони пізнавати мене — по голосу. 
Ходив я на ту пошту двічі на тиждень, як 
я пояснював своїм домашнім, «лаятись». 
«Лайка» відбувалась приблизно так (за 
автентичність реплік відповідаю);

Я (благально): «Чому по понеділках 
пошти не носите?).

Спииа-1 (категорично): «Ото ще за 80 
иеребе буду по понеділках працювати...».

І Я (затинаючись): «Я ж передплатив два 
| десятки часописів!».

Спина-2 (іронічно): «Нащо воно вам?».
Я (вирішив бути чіпким): «Зараз бере

зень, у кіосках вже третій номер «Прапо
ра» з'явився, а я ще жодного не одер
жав».

Спинв-3 (сповнена гордощів зв «сю

професію]: «Всі ваші журнали є. Вони в 
пачках у шафі, але ще не розібрані. Ніку
ди не дінуться».

Я (тупнувши ногою]: «Не піду з пошти, 
поки не матиму хоч що-небудь. Вже 
ри дні газети в руках не тримав!!!»,

Спкиа-1 (поблажливо]: «Дай йому 
то, мені) «Кіровоградську правду» 
віддати належне: «Кіровоградської 
ди» на пошті — як соняху біля клубу, коли 
кіно з району привозять; «Молодий кому
нар» — не буду скаржитись — надходить 
передплатникам вчасно теж. Правда, якщо 
у ньому публікується оголошення про на
ступний мітинг, то газета доставляється 
після мітингу).

Я (фальцетом): «А чи маєте мою доста- 
вочну картку?» (мовляв, знаю ваші секре
ти — не в тім’я битий).

Спина Н-ська (після паузи]: «Десь нема... 
Дома подивлюсь».

Я (втомлено]: «Покажіть книгу надход
ження кореспонденції».

Спини (всі разом): «Є тут у нас одна ди
вачка — записує тех що видала своїм пе
редплатникам. Ми тенс інколи звіряємо за 
її списком. Але ваших журналів там 
має. Ваші — вони якісь не наші».

ДОВІДКА. За минулий рік мені не

чоти-

(цоб- 
(слід 
прав-

не-

сійською моеою). Зовсім не отримую жур
налу «Прапор». Вже й мови нема про га
зети, що надходять (у кращому разі!) че
рез день.

Останнім часом поштовий відділок № 13 
кинув гасло: «Кожному клієнтові — фах 
поштаря!». Лунає дзвінок. Відчиняю двері. 
Дівчинка років тринадцяти: «Ось візьміть» 
(подає бандероль), — «У нашій скриньці 
опинилось». Іду до своєї енриньки. У ній 
лист, який я повинен (!) віднести у сусідній 
під’їзд. Одягаю куртку і біжу відносити.

Питаю Ганну Степанівну: «У вас сумлін
ня с?». Відповідає: «Та ж воно зараз скрізь 
тане робиться».

...Я ще й досі зберігаю у себе ве
ликий цупкий конверт з червоною діаго
налевою смугою, що його колись отри
мав, працюючи в Чікаго. Тоді а нього бу
ло вкладено конверт звичайного розміру. 
Коли хочеш, щоб твій лист був доставле
ний не пізніше, ніж через двадцять чоти
ри години (а відстань від тихоокеанського 
узбережжя США до атлантичного дорів
нює відстані від Ленінграда до Краснояр
ська), то вкладаєш отой маленький кон
верт у великий з червоною діагоналевою 
смугою. І він доставляється. Чи, може, 
його хтось-таки доставляє?

Тож повірте мені, Ганно 
всюди «скрізь таке».

Степанівно, не

: «Молодой коммунар» —• 
орган Кировоградского 

• областного комитета 
, ГМСМ Украины. I
| На украинском яаыке

ДОВІДКА. За минулий рік мені не на
дійшли номери 10 та 11 журналу «Всесвіт», 
«Пояснення відділку: «Журнали вкрадено 
з вашої скриньки членами неформальної 
організації ТОМ, яка розташована у сусід
ньому будинку. Я проглянув згадані жур
нали в бібліотеці. Там опубліковані нариси 
професора О. Є. Семенця з історії пере
кладу. От, виявляється, із-за чого ТОМ за
ліз у мою скриньку! Далі. Спочатку на
дійшов «Бюллетень ВАК» номер 6, а після 
нього — номер 5. Цього року не отрима
ла донька журналу «Піонерія». Коли я пі
шов «лаятись», «ПІонерії» «вже не було», 
тож мав задовольнитись «Пионерией» (ро-
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Б ПОСТІЙНОМУ 
щоб ко- 

що» 
ян найдо*

доцент Кіровоградського
Журналісти молодіжки — 

творчому пошуну: ян зробити, 
жен номер ви чекали з нетерпінням, 
суботи виглядаючи листоношу г ‘ 
рожчого гостя. Та, на жаль, ян видно з ва
ших листів, деякі працівники зв’язну «до
помагають» нам позбутися навіть найоїрні- 
ших передплатників. Люди прямо заявля
ють, що при такій доставці «Молодого ко
мунара» залишаються нашими читачами 
лише до 31 грудня.

Тож, внотре просимо «Союздрун» навести 
лад у своєму господарстві. Можливо, йому 
допоможуть деякі поради людини, яка по
бувала в багатьох країнах світу І через це 
не може примиритися з тим, до чого біль
шість із нас поступово зви нас.

Телефони: редактора — 2*54*26; «Ідпосїдального 
секретаря — 2-27*65; секторів: комуністичного, 
військово-патріотичного виховання — 466-79;
культури, моралі та студентської молоді— 2-29*92; 
комсомольського життя та енономіки —* 2-04'84. 
4-64-21; спорту — 4-64*21; учнівської молоді — 
2-59-82; соціальних проблем— 4-66-79; фотолабо
раторії — 4-94-94; оголошень — 4-28-96; корек
торської — 3-61-83.

2. Позбудьтесь звич
ки промовляти текст, 
який читаєте. Для 
цього потрібно взяти 
в рот олівець і стис
нути його зубами так, 
щоб губи та язик не 
торкались мого. Три
майте олівець е тако
му положенні під час 
всього читання. Так 
потрібно діяти до тих 
пір, поки не буде 
сумніву, що текст не 
промовляється.

3. Накресліть посе
редині газетної колон
ки лінію зверху вниз. 
Дивлячись тільки на 
лінію, попробуйте про
читати колонку. При 
цьому використайте 
бічний зір, щеб поба
чити йінці рядків. 
Практикуйте так 
денно, поки не зуміє
те прочитати всю 
лонку вірно. За 
попробуйте таким 
ном читати книги 
журнали.

4. Схоплювати 
глядом потрібно 
чатку один рядок, по
тім 2—3 і більше. Для 
полегшення відміру 
такої «порції», при
водьте пальцем під її 
останнім рядком.

5. Щоб ваші очі не 
«бігали» по сторінці 
знизу вгору, викорис
товуйте долоню або 
лист цупкого паперу, 
закриваючи уже про
читане. Пересовуйте 
їх вниз сторінки по мі
рі прочитування, > 
кожним разом збіль
шуючи швидкість.

6. Постійно слідкуй
те і відзначайте швид- 
ність свого читання. 
Примушуйте себе ду
мати про її підви
щення.
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