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Щоправда, за власні гроші, але все-таки по
зачергове право на купівлю «Жигулів» вибо
ров Володимир Нижник, який вийшов пере
можцем конкурсу «На краще обійстя моло
дої сім’ї» в Ульяновському районі.
Цікаво і те, що в конкурсі, ініціатором яко
го в себе на місці був Ульяновський райком
комсомолу, брала участь... одна сім’я Нижни
ків. Але не подумайте, що, мовляв, один був

у конкурсі, то йому І приз. Зовсім ні.
Справа в тому, що ця сім'я виконала всі
умови соціалістичного змагання. І якою при
скіпливою не була конкурсна комісія, куди
входили компетентні й авторитетні люди, во
на визнала, що все гаразд.
Нижники виростили й продали продукцію
п’яти видів на суму понад десять тисяч кар-

бованців. Цифри нічого не говорять: як неї
було м’яса в магазинах, так і нема, але не в і
цифрах справа. Справа в людях: мають ба-1
жання - працюють. А праця, як бачимо, > ’
скочується. Тож поспішіть, конкурс тривау'І
І не лише в Ульяновському районі, а в об- 1
ласті>

І

Ю. ЯРОВИЙ.

Ульяновський районл

Для корюнівського краю, що на Чернігівщині, як
і
для сусідів із Росії, Білорусії, чорнобильський
вибух
став початком великої біди і численних людських тра
гедій. Невблаганна радіаційна хмара смертельним по
кривалом оповила щедрі українські поля, отруїла воду,
землю, повітря — саме життя. Випущений із пляшки
джин залишив за собою свіжі могилки, покинуті хати,
ударив по найнезахищенішому — дітях.
Тисячі їх лінуються зараз
в санаторіях і клініках
країни, за кордоном. А з початком шкільних канінул
ще десятки тисяч у супроводі дорослих вирушили
із
небезпечної зони в оздоровчі табори, розкидані по всій
республіці. Приїхали вони і на Кіровоградщину.

Більше ста иорюнісських хлопчинів і дівчаток від
почивали під час першої зміни у таборі «Сосновий бір»,
що на околиці обласного центру. Саме до них 22 черв
ня — у день початку важної і нровопролитної війни —
завітав її учасник Петро Михайлович Гребенюн, котрий
в рони воєнного лихолітя
визволяв
чорнобильський
край від німецьких загарбників. Через його життя бу
ремним вихором пройшла війна, через життя цих дітей
ворог іще страшніший і підступніший — бо невидимий.
Були в той день традиційні квіти ветеранам (разом з
П. М. Гребенюком перед вихованцями табору виступали
учасники Великої Вітчизняної С. А. Юрченко та 8. І.
Сіренно, котрі працюють тут же, в таборі), були воєнні
спомини. А потім сталося маленьке диво. Дітей запро«

сили в їдальню, де на них чекали мориаиоо, печиво і
цукерки. Вони були особливо смачними, бо привіз ЇХ
хлопчикам і дівчаткам П. М. Гребенюн. Від усієї душіи
від усього серця. Аби побачити радісний блиск в їхніх
очах, почути щасливий сміх.
Сиоочолий ветеран знає, як важко бути далеко
вій
рідного дому. Нехай же подароване ним скромне часту
вання залишить у дитячій пам’яті
добру згадку від
гостин на нашій кіровоградській землі.
На знімна х: учасники Великої Вітчизняної вій
ни С. А. ЮРЧЕННО, Я. М. ГРЕБЕНЮН, В. І, СІРЕННО —
гості вихованців оздоровчого табору
«Сосновий бір»$
фотографія на пам’ять.
Фото 0, ГРИБА,

НА КРИТИЧНОМУ ЕТАПІ

<
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іНа запитання редакції
«Молодого
комунара»
відповідає делегат XXVIII
з’їзду, завідуючий відді
лом
організаційно-пар
тійної і кадрової роботи
Кіровоградського обкому
Компартії України В. Д.
БАБІЙ.
1. Як Ви оцінюєте під
сумки XXVIII з’їзду Ком
партії України!
ШДПОВіДЬ: Детальний
аналіз роботи з’їзду ще
попереду. Та й, мабуть,
нову якість у розуміння,
оцінку форуму комуніс
тів України внесе XXVIII
з’їзд КПРС. Але вже те
пер можна із впевненіс
тю
стверджувати,
що
XXVIII з’їзд
Компартії
України пройшов у дусі
ленінських традицій, під
знаком партійної крити
ки недоліків і конструк
тивних пропозицій щодо
їх подолання.
Делегати
з’їзду дуже гостро від
чували тягар відповідаль
ності, який лягав на них
за прийняті рішення. Мо
ва йде не стільки про
внутрішні справи, скільки
про долю народу Украї
ни. В умовах політично
го плюралізму, коли різ
ні політичні сили пропо
нують свої шляхи виходу
з кризи, в якій знаходи
ться наше
суспільство,
з’їзд
продемонстрував
вірність комуністів
рес
публіки
соціалістичному
виборові,
комуністичній
ідеї. V цьому, на мій по
гляд, основний підсумок
з'їзду.
2. На з'їзді було лише
33 молодих делегати Із
1696-ти. Один з них, Сер
гій Тигнпко, прямо заяаив, що при такому став
ленні до комсомолу пар
тія неодмінно розвалить
ся; вона, по суті, стає са
мовбивцею. Ваша думка!
ВІДПОВІДЬ: Незважаючи на категоричність та-

кої заязи, я згоден з її
автором. Дійсно, останнім
часом наша партія мало
уваги приділяла
своєму
поповненню за
рахунок
молодих людей, ми, по
суті, не те що відмежу
валися, а не встрягали, як
раніше, в процеси, що
проходять в молодіжно
му середовищі, і в ком
сомолі зокрема. Справа,
мабуть, не 8 кількості
молодих делегатів з'їзду,
хоча вже одне це дуже
важливо, а в розумінні
партією проблем молоді,
постановці їх перед Ра
дами народних депутатів
й у вирішенні цих проб
лем. Наш з’їзд з цього
питання прийняв
відпо
відну резолюцію. Крім
цього, було визнано не
обхідним увести до скла
ду ЦК партії десятьох мо
лодих комуністів, які пра
цюють в комсомолі рес
публіки.
3. У виступі на з'їзді
Є. В. Мармазова прозву
чало сакраментальне пи
тання: «Хто відповість!».
Очевидно, кожен з нас
має в чому покаятись!
ВІДПОВІДЬ:
Перепро
шую, але, ставлячи
так
питання, Євген Васильо
вич мав на увазі не каят
тя в якихось там гріхах.
Ні, мова йде про відпо
відальність за
помилки,
допущені партією вже на
етапі перебудови. Мож
ливо, я в чомусь і повто
рюсь, та все ж хочу наго
лосити, що нашому поко
лінню комуністів не по
трібно каятися за
чужі
гріхи. А от шляхів вихо
ду із ситуації, яка остан
нім часом склалася в
країні, довкола
партії,
нам необхідно
шукати,
притому — найактивні
шим чином. Вважаю, що
XXVIII з’їзд Компартії Ук
раїни досить чітко й пред
метно заявив якраз про

такі наміри
комуністів
республіки.
4. Чи можна стверджу
вати, що рішення XXVIII
з’їзду Компартії України
матимуть
визначальний
характер для діяльності
партійних організацій об
ласті!
ВІДПОВІДЬ: Якщо мати
на увазі самостійну Ком
партію України в складі
КГІРС, то, дійсно, в знач
ній мірі це так. На своєму
з’їзді ми були одностайні
в необхідності ідейної та
організаційної
єдності
партії. Орієнтиром
для
партійних організацій по
винна стати позиція з’їз
ду стосовно інших полі
тичних сил, партій: кон
структивний діалог, спіль
на робота в ім’я консолі
дації суспільства, але за
умови спільності
мети.
Це, до речі, підкреслено
в доповіді ЦК; ми розгля
даємо консолідацію а ді
алектичній єдності з полі
тичним
розмежуванням.
У зв язку з цим важли
вим для партійних орга
нізацій є висновок з'їзду
про необхідність доко
рінного переосмислення
й піднесення на значно
вищий щабель політично
го навчання
комуністів,
цю роботу слід поз язувати з процесами рефор
мування партії,
політич
ними змінами в суспіль
стві.
Але
визначити долю
партії на критичному ета
пі суспільного
розвитку
має все ж таки XXVIII
з’їзд КПРС.
І. І. АРДЕЛЯН, делегат
XXVIII з’їзду КПУ, голов
ний лікар обласної лг
карні:
1. По тому, як прохо
див з’їзд, як виступали
делегати, і який буз у них
настрій, зрозуміло — ос
новні підсумки
будуть
після його другого етапу

у
вересні—жовтні. На
першому було дано мож
ливість виступити майже
всім
бажаючим. Люди
зверталися до ЦК, до
уряду, закликали щось
робити, аби не погіршу
валося становище радян
ських людей. Були і до
сить критичні виступи на
адресу ЦК КПУ, котрий
не захищає Україну
від
союзних міністерств, які
зробили нашу Радянську
Україну сировинним при
датком. Набудували бага
то потужних заводів, фабрик-гігантів,
збиткових
для України. Перепрофілювати зараз їх досить
важко, там працюють де
сятки тисяч людей і їх
треба десь влаштувати.
2. Заявив це не тільки
представник комсомолу.
Були подібні виступи з
місць і на секціях. Справ
ді, без зв’язку з молод
дю будь-яка партія не має
майбутнього.
Комсомол
був резервом партії, так
воно було і є. Багато де
легатів це підтримують.
На з’їзді прийняли ухва
лу надати 10 мандатів
комсомольцям, які пред
ставлятимуть комсомол у
ЦК Компартії
України.
Трьох обрали відразу, а
ще сімох оберуть самі
комсомольці. Аби не ви
йшло тільки, як у військо
вих. Від армії в ЦК вві
йшло 12 генералів і жод
ного молодшого офіцера
чи прапорщика, хоча й
вони
були
делегатами
з’їзду. Це, звичайно, не
здорова тенденція.
Гостро піднімалося пи
тання і про те, що на
з’їзді мало колгоспників
і робітників. А партія ж
в основному складається
з робітників, селян і тру
дової інтелігенції. Скажу
прямо, активніше
вела
себе на з’їзді молодь,
ніж представники
стар

шого покоління. Це було торка, яка виступила із і
закликом
припинити |
видно з роботи секцій.
Молодь збиралася а пе штурм обкомів Компартій
рервах обговорювати бо і братися за штурм ферм.
лючі питання, вносила ре Є надія, що в цьому році
хоч зупинимо погіршен
золюції і було видно, що
вона зацікавлена в пере ня умов життя народу.
Але якщо кожен не від
мінах, позбавлена зайвої
чуватиме особистої
від
обережності, типу
аби
повідальності, то
нічого
щось не сталося. Молоді
були більш прямі і від не буде. Газеті вашій ба
жаю більше
сміливості,
верті.
не бійтеся, але будьте
X На з їзді говорили,
об єктивними» На вулиці
що зараз кожен шукає
перед столичним
палавідповідь на теорему з
цом «Україна» бачив та
трьома невідомими; що
трапилося, хто відповість
ке; д зчинка років 9—10
і що робити?
тримає лозунг «Дайте мо
Що ж трапилося? Та
їй мамі роботу». Ну, хто
система, яка існувала, не ж не дає їй роботи і на
може далі обманювати
віщо дитину втягувати о і
людей.
це. Ми з неї вже змалку !
Хто відповість? ВіДПО
робимо ворога Радянської
8Іла сама система. її за влади. Йдучи з автобуса
раз просто міняють. Це до залу засідань, скільки
досить тяжко нині для доводилося чути викриків
наших людей. Може, мі і образ. Не знаю, як хто,
няють не завжди обдума а я працюю з 1962 року,
но, адже люди повинні стараюсь. Але ж не могли
мати
впевненість,
що мільйони комуністів бути
завтра жити не стане гір поганими. Ярлик чіпляти
ше.
на всю партію не слід
Що робити? Працюва Звичайно, вона
повинна
ти. Тільки тоді щось мо визнати, що не так все
же бути, коли кожен бу було. Комуністів, які а
де на своєму місці. Кру партії тільки заради при- ‘
гом люди працюють по вілеїв, ми орвинні позбу- і
гано, не знають на кого. тися. Користі ВІД НИХ для І
Працюй не працюй, а за партії ніякої.
робиш ту саму зарплату.'
4. Рішення — це просто
8 медицині вже є страй
як документи до дії, а І
ки. Як можна? Думаю,
вирішальне значення во
так довго тривати не бу
ни матимуть, коли люди
де. Демократія повинна
повірять в партію, коли
бути, але треба, щоб бу
ла дисципліна, підпоряд вона поверне соб» авто
кованість. На ідеях дале ритет. Якщо партія пере
будується так, як записа
ко не підеш. Наприклад,
виступав секретар ЦК по но а рішеннях з'їзду, то
ідеології і казав, що ні люди повірять. Бо поки
яка ідеологія не
може
що в нас, це єдина сила.
пояснити людям, чому
1 хоч партій уже багато,
та одне діло говорити,
немає мила.
Вдало і конструктивно
інше — щось робити.
виступив
наш перший
Комсомол зараз іде по
секретар обкому партії.
переду партії, бо на ньо
му менший вантаж відпо.Не боячись, сказав те, що
відальності за справи ми
думає. Вважаю, правиль
но міркує одна оренда- нулі.

АКТУАЛЬНО

$

Е ЗНАЮ, повірите чи
ні, а торік ми викинули
на смітник
півмільйона
штук курячих яєць. Будьякій людині
здоровим
глуздом важко збагнути,
як можна так просто взя
ти і викинути на вітер,
скажімо, 35 тисяч карбо
ванців. На жаль, це була
жорстока
реальність,
■»равда, з нею в нашому
колгоспі миритися не ста
ли. Почали шукати ринок
збуту. На Кіровоградщин*і та і в республіці —
перевиробництво курячих
яєць. Особливо влітку їх
нікуди дівати, вони скоро
псуються. В останні роки
доводилося
за півціни
продавати
на
ринках
Одеси, Миколаєва, Кри
вого Рогу, Первомайська.
Замість 70, збували
по
40 копійок за . десяток, А
вже сьогодні вийшли на
зовнішньоекономічну орбіту і всю надпланову
продукцію
експортуємо
за валюту. Тепер
кури
нашого колгоспу
несуть
нам... долари, Добитися
цього
було
непросто.
Бюрократичний
апарат
центру ще великий і мо
гутній, здаватися не хоче.
Після того, як облвикон
ком надав нашому спецгоспу по
вирощуванню
птиці право виходу на
зовнішній ринок, три місяці(!) шукали інофірму,
яка 6 згодилася купувати
курячі яйця. Нарешті ми
знайшли і підписали кон
тракт.
Будь-яку сировину фір
ма не бере. Потрібна хі
мічно «чиста» і кондицій
на продукція. Представ
лені нами зразки про
йшли ретельну перевірку
і
одержали
схвальну
оцінку. Мінеральних до
бавок при
вирощуванні
курей-несучок не застосовуємо. Постійно контролюємо
якість
ЯЄЦЬ.
Плануємо налагодити ви
робництво дитячого хар
чування. Тому продукція,
самі розумієте, (і зерно,
і яйця, і молоко), у нас
«чиста».
Називати фірму не бу
ду, це поки що невелика
комерційна
таємниця.
Скажу тільки, що знахо
диться вона в Західній
Європі і за минулий рік
переробила і реалізувала
продукції з яйцесировини на суму 36 мільйонів
доларів. Наш контракт
не такий великий, всього
більш як на 100 тисяч до
ларів. До того ж третину
від цієї суми забирає
держава. Довелося знову
кланятися
Москві
аби
Рада Міністрів СРСР дала
дозвіл на бартерні зв’яз
ки. (Наша .республіка й
досі в цьому плані без
правна, валюту тримає І
розподіляє центр). Ми їм
товар — вони обладнан
ня і центру тоді нам ні
чого не треба сплачува
ти. Не хочемо весь час
бути якимось
сировинним придатком інофірми.
Набагато вигідніше тор
гувати
переробленою
продукцією. Чекаємо рі
шення уряду Союзу, а
час покаже.
На сьогодні інофірмі ми
вже продали 3 мільйони
штук яєць, недавно
за
вантажили ще дві маши
ни. Хочемо розширювати
зв’язки. Партнери охоче
йдуть назустріч,
Запрошують приїхати,
познайомитись з технологією
переробки яєць та інших
видів
сільськогосподар
ської продукції. Пропо
нують лінії для перероб
ки продуктів тваринниц
тва. Після жнив поїду до
них прицінюватися,
що
краще придбати.
Вдома

роботи — непочатий край.
Хоча за 4 роки мого го
ловування, люди кажуть,
стало набагато краще і в
колгоспі, і в селі Кетри*
санівці, і самі колгоспни
ки потроху змінюються.
До цього в селі за 10 по
передніх років не було
збудовано жодного кіло
метра дороги з твердим
покриттям, увесь цей час
«будувався» дитсадок, 15
років стояло в планах бу
дівництво школи, 32 ро
ки — спорудження лазні.
Тепер
щороку
здаємо
7 кілометрів доріг з твер
дим покриттям, 4 житло
вих будинки, побудували
дитсадок на 140 і серед
ню школу на 392 місця,
бензозаправну для жите-

КУРИ

для молоді умови, умо
ви... А треба, щоб і мо
лодь сама працювала над
створенням цих умов. На
першому місці повинна
бути праця, потім — від
починок. Хоча я за те,
щоб людям було де від
почити. Щоб зацікавити
молодь — старе примі
щення школи
передали
під мотоклуб. Його відві
дує близько 30 чоловік.
Це в основному старшо
класники і частина ви
робничників.
Закупили
для них 7 мотоциклів, 4
картинги, купимо ще 5
важких мотоциклів. Орга
нізовує роботу мотоклубу кандидат у майстри
спорту
по
мотогонках
Олександр Іванович Кри-

санівку навіть не внесли
в план газифікації на на
ступну п’ятирічку. Не все
під силу
господарству,
хоч останнім часом і полілшили своє фінансове
становище. Із збиткового
за останні 4 роки стали
прибутковими. У 1986 ро
ці рентабельність
була
мінусова, в 1987 році
одержали 200 тисяч кар
бованців чистого прибут
ку, в 1988 році — 700 ти
сяч карбованців, а о ми
нулому більше мільйона.
Відповідно, помітно зро
сла заробітна плата кол
госпників. У механізато
рів торік середня зарпла
та була 370 карбованців,
у доярок — 350, у шофе
рів — 230, е в птахівниць

НЕСУТЬ.
ВАЛЮТУ

с сс
Сео

лів села. На кошти колвідремонтовано
госпу
церкву. Треба, щоб лю
дина хоч в щось вірила і
якщо вона бажає ходити
до церкви, то я вважаю,
немає тут нічого погано
го. В перспективі будува
тимемо новий
будинок
культури і музичну шко
лу.
Можливо,
запитаєте,
для кого це все? Та я й
тут буду оперувати циф
рами і фантами. Скажімо,
за 4 роки в колгоспі за
лишилося працювати 40
молодих людей. Цифра
неабияка,
але недавно
зробив аналіз по дитсад
ку і школі, то, виявляєть
ся, групи і класи потроху
збільшуються. Якщо так
піде, то за кілька років
близько половини моло
ді залишатиметься
працювати в колгоспі. Радіс
но на душі, що цей про
цес почався і село моло
діє.
Ми створюємо умови
для того, щоб молодь за
лишалася на селі.
Хоча
останнім часом тільки й
говоримо: треба робити

«енно. Молодь тягнеться,
з бажанням навчається
цим видам спорту. Для
молодих купили відео, Є
своя відеотека. Трохи ли
шається молодь на селі.
Але треба багато працю
вати
над
поліпшенням
умов праці, Це насампе
ред благоустрій
ферм,
тракторних бригад. У нас
все повністю механізова
но, ручної праці, як та
кої, немає. За два остан
ні роки добре впорядку
вали ферми. Доярки пра
цюють у дві зміни, ВИХО'
дять на роботу через
день. Молода дівчина на
фермі повинна ходити в
капцях, а не в чоботях.
Ми до цього наближає
мось. Зрештою, сільська
жінка повинна
почувати
себе жінкою, а не раби
нею домашнього чи ко
лективного господарства.
В цьому плані однією із
головних є проблема га
зифікації села. На жаль,
майже все
доводиться
робити власними силами.
Скажімо, в районі Кетри*

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

— 220 карбованців. В чо
му ж секрет, що у мину
лому році, в порівнянні з
попереднім,
заробітна
плата механізаторів зрос
ла в середньому на 150,
а в доярок на 100 карбо
ванців? А секрету ніяко
го немає. Ми одними з
перших в області і самі
перші в районі три роки
тому перейшли на нові
форми організації і оп
лати праці. Спочатку це
був бригадний підряд, а
останні два роки діють
орендні відносини. Опла
та праці всім йде від ва
лового прибутку.
Люди
почали відчувати на своїй
зарплаті не тільки кіль
кість і якість виробленої
продукції, а й те, якою
ціною вона виробляється.
Тобто йдеться про собі
вартість. Раніше доярка,
механізатор і спеціаліст
одержували зарплату не
від собівартості продук
ції. Нині це враховується.
Процент зарплати у вало
вому
прибутку, напри
клад, в 1986 році стано
вив 126 відсотків. Тобто
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стан господарства.
За
карбованець
на кожен
раз нам дуже заввясає
виробленої продукції ми
монополізм відомств.
Є
карбованець
платили 1
офіційні дані, що за ос
26 копійок зарплати. У
1989 році цей показник танні 25 років ціни на ви
був 56—57 процентів. Тоб роби промисловості під
вищилися в 5—7 раз, а на
то наближаємося до оп
тимального завдяки
но сільськогосподарську про
вим формам організації і дукцію — в 2 рази. Тоб
то нам нині потрібен не
оплати праці. Та головне,
керо
що помінялося саме став отой перехідний,
ваний, а справжній ринок.
лення людей до роботи.
Я не можу сказати, що Коли колгоспи будуть са
всі зрозуміли:
колгосп мі вирішувати, скільки й
чого виробляти та про
не — це моє особисте. В
душі кожного поки що
давати, а ціни буде дик
переважає інше; колгосп тувати ринок, 3 насичен
ням його ціни падати
не — це наше, а значить
нічиє. Нове
принаймні муть. Уряд тільки гоеорить про ринок, але ні
змушує людину відчути,
що колгоспне — це і моє. чого конкретно не роЗа рік-два в цьому оста бить, хоч єдиний вихід у
точно переконати немож нас — ринкова економі
ливо, бо перед цим де ка. Буде тяжко і, щоб єрвсятиліттями у селянина тувати руку, краще від
відбирали оте «моє».
тяти палець.
С. ББРГЕР,
Відрадно, що люди по
голова колгоспу імені
чинають потроху освою
40-річчя Жовтня.
вати економічну
грамо
ту. Раніше в тваринництві Бобринецький район.
ніхто не знав ціни кор
ВІД РЕДАКЦІЇ;
Таких,
мів. Доярку це не ціка
як Сергій Бергер, сьогод- ’■
вило. Ніхто ие знав, що
ні небагато. Не тому, що ]
таке собівартість,
вало серед наших молодих су*
вий прибуток. А тепер
часників таких немає зоб- Н
кажуть, що корми доро
сім, а тому, що молоді ||
гі, давайте економніше їх
досить важко було себе П
витрачати. Чому торік ме
реалізувати, хоч і «моле-І
ханізатори 2-ої тракторної бригади на 60 гекта дым везде у нас Д©ро° л
га».„
И
буряків
рах
цукрових
Сергію Зі рік. Вже чо- І:
обійшлися без затрат руч
роки головує в рід- Г;
ної праці? Бо весною по тири
йому селі, ІДО речі, й до- "
такі,
бачили, що посіви
голова і
що можна обійтися без сі наймолодший
сапи. Раніше на це не колгоспу в районі). За цей
господар
хіба час збиткове
звернули б уваги,
ство
вивів
у
рентабельне,
сказав би щось одині однавіть вийшли на міжна
кому. Поставили б туди
людей сапати і віддачі не родний ринок. Сьогодні
було б ніякої, тільки не на експорт йде поки що
план
виправдані витрати. А так вироблена понад
11 тисяч карбованців ме сировина, а завтра вже
ханізатори заощадили і будуть продавати е себе і
все пішло на зарплату в за кордон перероблену і
готову продукцію. Колек
кінці року. Заощадив —
го
одержуй. Немала заслуга тив Сергія Бертера
в цьому молодого спе ловним вважає поліпшен
ціаліста Василя Микола
ня соціального розвитку
йовича Абрамця, на яко
села, покращення умов і
го завжди можна поклас організації праці та від
тися — не підведе. Він
починку,
впровадження
мій ровесник — ледве за
передових технологій у р
тридцять, але ще й не вік
виробництво. За 4 роки, ■
Ісуса Христа. Торік
був
наприклад, навчилися ви- 1
бригадиром 2-ої трактор рощувати і збирати до- ’
сить непогані врожаї пер- []
ної бригади, а тепер пра
цює агрономом-обліковелективної, високобілкоцем. В цьому році почин
вої І такої незамінної за
підтримано і без затрат
вмістом амінокислот куль
ручної праці на 90 гекта
тури, як соя. Урожай її
рах оброблятимемо цук
в 10 центнерів з гектара
рові буряки.
рівнозначний 40 центне
Всюди
впроваджуємо
рам пшениці на
круг»
саме нове і прогресивне,
Найбільше
сої
в
області
І в рільництві, і в тварин
вирощує С. Бергер і має
ництві, Бобринеччина —•
високоякісні корми.
це по суті Таврія, в нас
В непростих умовах до
мало із року в рік випа
дає опадів, і тому посту водиться вирішувати над- .
рову проблему.
Уявіть і
пово переходимо на ши
село Кетрисаніврокорядну технологію ви собі
рощування сільськогоспо ка знаходиться на трасі І
дарських культур.
Київ -=» Миколаїв і на те- ’
риторії
сільської
Ради
Маємо сад. Останні три
«конкурентів» чимало, аж
роки його беруть в орен
7
організацій!
Працює
ду пенсіонери. Сад пов
там 150 сільчан, а в кол
ністю ©купляє себе, не госпі — 435, Б господар
зважаючи на те, що ви
конуються повністю пла стві ще не вистачає ме
ни. Надпланову
продук* ханізаторів, а б Кетриса- .
нівському відділенні райцію дівати нікуди. Надія
тут тільки на зовнішньо сільгоспхімії їх працює!
15 чоловік, в «авторетів
економічні зв’язки і су*
райсільгосптехнїкм —■ 10,
часне обладнання
для
13 — Б філіалі РТП ї 15—•
переробки фруктів. В тва
ринництві — теж впро в сільському споживчому
ваджуємо все передове. товаристві. Це • основно
Займаємося
голшткнізаму молодь. Проте, з кож
цією нашої червоної сте ним роком колгосп по
пової породи корів. Не повнюється
молодими
давно ми із зоотехніком працівниками й спеціаліс
були на аукціоні в Києві тами, дехто повертається
і купили 64 голови най • рідне село.
кращої породи е респуб
Отакий він, Сергій, чи б
ліці голштинофризів. Хо то пак, Сергій
їй Воловим*«
Володиміи Ь.
чемо тепер зробити пле рович Бергер. І таке його
мінну ферму і через два господарство.
Словом,
роки
самим
приймати більше треба
довіряти
участь в такому аукціоні, молоді,
більше чу/фї
буде ТОте «
ь/ДІ, іІ Шіюиіе
поліпшувати
фінансовий них <сучасних господарств. |

і,

І
І

І

ТРЕТЯ СТОРІНКА

З ЧИТАЧЕМ

СЛОВАМИ І ГРІШМИ
У роки застою лозунг иУсе
д"’
дітей» Ніяк не підкріплювався
Д
лом. Турбота Про них відклад
иа невизначений час. Слоза мило
сердя і співчуття звучать із високих
трибун і сьогодні. Та, на жаль, ча
сом, ще й тепер залишаються красизими словами, но більше.
По-іншому розуміють турботу про
дітей працівники
Кіровоградського
приймальника - розподільника

і^аісз ПОГРІБНА завідує Омельницьною бібліотекою-філіалом Онуфріївсьного райо
ну, воде клуб молодого виборця. За активну роботу по обслуговуванню населення зона
нагороджена грамотою відділу культури райвиконкому.
Фото 3. МИЛОСТЮКА*

Істина
встановлена

числам,
ТАК

ВМІННЯМ
ШАХОВИЙ
КЛУБ кКАЇСА»

Т. ПОДАШЕВСЬКА,

НЕ ТРЕБА НАМ РОЖЕВИХ OK

«Ми з дружиною пенсіонери, — писзз до
редакції мешканець Знам’янки М. Черяо00-1. — Дочка у нас — інвалід з дитинства,
зараз їй 36 років. Зона інвалід 2-ої групи.
До цього часу одерясувала 40 карбованців
пенсії, з 1 січня цього року їй добавили 10
карбованціз — стало 50. У постанові Верховмої Ради СРСР вказувалось, що інвалідам з
дитинства 2-ї групи буде виплачуватись пен
сія у розмірі прожиткового мінімуму — 70
карбованців.
Допоможіть встановити істину».
Редакція надіслала цього листа завідую
чому обласним відділом соціального забез
печення А. Г. МАЛОМУ, Ось що він нам
відповів:
«...Пенсія Оксані Черновол, 1953 року на
родження, спочатку була призначена у роз
мірі 16 карбованців, з 1 січня 1980 року
збільшилась до 25, а з 1 січня 1937 року —
до 40 карбованців на місяць.
Згідно із Законом СРСР від 1 серпня ми
нулого року інвалідам з дитинства 2-ої гру
пи розмір допомоги з 1.01.1990 року збіль
шеним до 50 карбованців. У такому ж роз
мірі була встановлена пенсія і дочці автора
листа.
Після одержання постанови Ради Міністріа
СРСР № 181 від 6 лютого цього року сума
призначеної допомоги Оксані Черновол з 1
січня нинішнього року буде збільшена до
70 карбованціз на місяць».

не

неповнолітніх, Мешканці м’с[а
ють цей заклад, що по вулиці
.
кіз Перемоги. Чимось нагадує
іззовні старовинний замок.
Гарна
споруда, нічого не скажеш. А ог
всередині... НІ, Н8 можуть перебува
ти сьогодні а таких умовах дітлахи,,
яких доля й так обділила. Та де взя
ти кошти на капітальний ремонт при
міщення, на придбання так необхід
них тут м’ячів, шахіа тощо? Мате
ріальні можливості
приймальника
обмежені в силу того, що зін утри
мується за рахунок бюджетних асиг
нувань.
Отож, не чекаючи допомоги і вка
зівок зверху, працівники приймаль
ника, розраховуючи на власні сили,
перейшли до активної діяльності.
Знайшлися й помічники. Значну ма
теріальну допомогу надали йому
обласне відділення Радянського фон
ду миру, архиепископ Миколаївський
і Кіровоградський отець
Василій,
кооперативи «Інформатика», «Нива*,
«Шлакоблок», «Фотон», Це — дов
гожданні, а головне конкретні про
яви турботи про дітей.

_ Хлопчики й дівчатка, котрі по.
трапляють сюди, — говорить началь
ник
приймальника - розподільника
В Н. Кривий, —- для нас, перш м
see, — А*™' а потім ужв правопо
рушники. Не з доброго диаа з я9илися зони тут, чимало з них за своє
кооотке життя бачили таке, що ум
ще й не треба бяло бачити. Горе-батьки та інші «вихователі», штовхнувши
підлітків на шлях злочинності й бр0.
дяжництва, «украли» у них звичайні
дитячі радощі і безтурботні забази. '
Ми лозинні, дати їм зідчути себе І
дітьми, такими ж, які ходять вуди- *'
цями Кіровограда за стінами цього
казенного дому.
Колектив приймальника-розподідьника та інспекція в справах неповно»
літніх УЗС облвиконкому щиро адячні всім, хто надав йому матеріальну
допомогу. Особливу подяку вислов
люємо отцю Василію, який пожерт
вував значну суму для дітей і всіляно підтримує програму благодій
ності.
Досить самих слів! У суспільстві
повинна бути створена така атмосфе
ра, в якій на ділі буз би забезпече
ний пріоритет турботи про дітей, а
милосердя, підкріплене бажанням і
ачинками громадян, стало б діючим
законам нашої країни. х
Попереду у нас ще багато справ,
важливих і невідкладних. І всім нам
для їх успішного вирішення потріб
но стати добрішими, милосердніши
ми, гуманнішими.

Пам’ятаю, з середині 60-х років продавалася трико
лірна плівка для телеприймачів. Вчепив її поверх ек
рану і маєш «кольоровий» телевізор. Жалюгідне це
було видовища — рожеаі обличчя, зелена вода, бла
китні будинки...
Біда, що й досі нам пропонують подібне, аби дизилися на езіт крізь рожеві окуляри. Та шахтарі люди
прямі і на терплять фальші. Відразу відчули її, коли
вуглевидобувні підприємства масово почали переводи
ти на госпрозрахунок. Адже ми знали, що вугільна
промисловість планово-збиткова і при існуючих мізер
них цінах на вугілля, відомчому диктаті та з багатьох
інших причин такий перехід неможливий. Та наказ бу
ло підписано. Насильницький і формальний госпроз
рахунок тільки розізлив людей. Як і а роки застою сло
ва знову розійшлися з ділом. Скажу відверто — серед
інших причин, які привели до страйку шактаріз у липні
1989 року, вищеназвана займає не останнє місце.
Ми хотіли перемін і чекали правди. Але цього на
сталося і ми вийшли на площі. Проте навіть у той
складний момент з шахтарями не були до кінця від
вертими. Коли перша страйкова ейфорія пройшла, гір
ники були згодні піти на компроміс. Як на мене, кон
структивна розмова за великим рахунком так і не від
булася. Підписавши відому 608-у постанову, побудова
ну загалом на безвідповідальних обіцянках, нас повер
нули в забої. Та фальш і неправда, як би не маскува
лися, таки вийшли «на-гора» і шахтарі пішли до М. І.
Рижкоза. Тепер чимало пунктів і строків 608-ї поста
нови переглянуто. Нарешті всі повернулися до проб
леми лицем, але відчуття невдоволеності у шахтарів
залишилося. І не тому, що в постанові щось не так,
Неприємно, що нас знову намагалися обдурити.
Та хіба тільки нас. Візьмемо гучне перебудозне гас
ло: «До 2000 року — кожній сім’ї окрему квартиру!».
З першого дня від його проголошення всі розуміли,
що це утопія. Тим часом засоби масової інформації,
чітко дотримуючись заданого курсу згори, перекону
вали нас, що до 2000 року в країні забудуть про черги

Як правило, у шахових завданнях сильніша
сторона має значну матеріальну перевагу.
Інколи ціла армія атакує одинокого короля і
створює матову ситуацію. Але, за словами
відомого проблеміста С. Лойда, завдання —
«ца не що інше, як знаходження короткого
шляху до перемоги».
Але перш ніж запропонувати вам знайти
такий шлях у завданнях наступного туру: про
понуємо перезіриги вірні рішення минулого
туру.
ЗАВДАННЯ t

4. Сс2і ФМ 2. Cd6X,
1. ...Cd 2. CWX.

на житло. Сьогодні рожевий туман розвіявся і навіть у
верхах визнають, що ця програма нереальна.
Треба згадати і трагедію Чорнобиля. Страшну прав
ду про неї ми почали взнавати тільки через чотири
роки.
З обуренням, якщо не сказати різкіше, пригадую, як
під праведним гаслом боротьби з пияцтвом та алкого
лізмом вирубувалися цілі плантації відбірник сортів
винограду в Криму та Молдавії, на десятки мільйонів
карбованців нищилося нове устаткування для спирт за
водів, Нас запевняли, що це правильна політика, та
навіть із глибокого забою шахтарі бачили, щз це по
милка, що боротьба із озеленим змієм» нз повинна
вестися варварськими методами, йти шляхом заборон.
Насамперед треба піднімати культуру нашого народу.
Сумні результати антиалкогольної кампанії відомі, ви»
знано помилки. Але нам від цього не легше, тепер тільки з більшою недовірою дивимося на наш уряд.
Ні, не той нині забитий шахтар, яким буз раніше, до
революції. Він хоча, щоб з ним були на різних і гово*
рили всю правду. Якою б гіркою не була, зона краща
за солодку брехню. Ми можемо відр&мити чорне від
білого, у всьому розібратися самі і не треба нам на
дягати рожеві окуляри.
Зараз зсе частіше можна почути розмови про дозір*»
урядові. На мій погляд, довір’я заслуговує тільки той
уряд, який крім всього іншого, повністю довіряє своє
му народові. На напіагласності і напівправд» не можна
закладати фундамент нового дому. Потрібна стопроцетна правда, Та чи почують мій заклик?
Зараз переживаємо глибоку кризу з економіці 1 в по
літиці. Одначе я, як і багато моїх товаришів по роботі,
вірю в зміни на краще. Прогресивні процеси будуть
посилюватися. Про це свідчить і публікація цього мв- *
теріалу, який у роки мовчання а кращому випадку по
вернули б автору.
В. ЧЕБИШ8В,
гірничий робітник шахти імені Ленінського
комсомолу ЗО «Олександріяяугішія».

ЗАВДАННЯ 2

Чорні: Kpf2 |4).
Мат в 4 »оди. |4 очка}.

Кє23 ТЬ5 2. ТВХ,
1 ...ТІ? 2. КЬ4Х.

ЗАВДАННЯ З

ЗАВДАННЯ З

1. аза КрзЗ 2. Крс4 Кра4 3. ТаіК.
1 ...Кра4 2. Тс§ Кра.3 3. Їа5\.
ЗАВДАННЯ 4

1. КрНі Кр(і2 2. Крі2
1 Тсіх,

Краї Зи Крез

Крэ1

А зараз пропонуємо вам нові завдання,
ЗАВДАННЯ 1
Білі: Нрї4, ТйВ, Кеб |3).
Чорні: КрМ (1|.
Мат у 4 ходи. [4 очка}.

ЗАВДАННЯ

Білі: Мри, Т<НЖ КЇЗ (3|,

§

Білі: Крсів, ФЬ4, Td6, ТеЗ, Са2, Ке7, кі1°П.В, с7, <І5, g6. $10).
Чорні: Кре5, Т72, Cdl, CgS, Kai, о.
(*»
Мат в 2 ходи. )2 очна),
■■■

ЗАВДАННЯ 4
Білі: КрЬ4,
Tt}$r Tf8, Ссб, Сс7 «11, К'7
п.л. «4, g6. НО).
Чорні: KpU, Фе/, n.n. d3, еЗ, gl, h4. (MМат у 2 ходи. {2 очна).

Я« завжди листи з відповідями необхідно
надсилати до редакції не пізніше, ніж з« *
діб з дня публікації завдань.

ЕКОЛОГІЯ
Ця щелепа, відкопана в
одному з давніх геологіч
них шарів, нежить у кабі
неті завідуючого
радіо
логічним відділом
облас
ної санепідемстанції в. І.
Чаплигіна біля підніжжя
німнатної пальми. Щеле
па ця., радіоактивна. От
же, відбувається експери
мент, подумає читач; але
коли так, то,
очевидно,
Володимир Іванович
екс
периментує
й на
собі?
Справді, робоче місце зав
відділом за якихось 2 — 3
метри від щелепи. Але лінар-лаиорант відділу В. А.
ЗуЬоьник запевнила,
що
самопожертва в ім’я на
уки на цей раз не відбу
вається.
І на
підтверд
ження своїх слів заміря
ла
приладом
СРГі-ьо-01
радіаційним фон у безпо
середнім близькості
від
щелепи (вийшло 95 мікроренгтген на годину) та
на відстані двох
метрів
(тут орон уже був у чоти
ри рази менший). Отже,
щелепа служить у цьому
кабінеті швидше ілюстра
тивним матеріалом
для
тих, хто цікавиться
при
родою радіоактивного ви
промінювання... Власне, й
кореспондента сюди,
до
радіологічного
ЩДДІлу,
привело бажання
дізнатися дещо про
поточну
радіаційну обстановку
--------г
в
Кіровограді й області. На
запитання
г'
------- '
відповідала
В. А. ЗУБОВНИК
------(за фахом — радіохімія).
АнКОР.:
Валентино
дріївно, напередодні
нашої розмови ви побували
на
сесії міськради,
де
піднімалося й питання ра
діаційної обстановки. Які
ваші враження?

напружена.
нашої санепідемстанції у нас доволі
Недавно стало відомо про
кількох місцях. Фонові використання
в
області
значення у нас, як і по на будівництві доріг ще
всій області, коливаються беню та каміння, яні ство
рюють на проїжджій час
в допустимих нормах — тині
фон принаймні в 60
від 10 до ЗО мікрорентген мінрорентген на годину.
на годину — 0,010—0,030
В. 3.: Дійсно, такі фак
мілірентгена на годину). ти маємо. Загальноприй
Треба сказати, що) ці зна- нятою є норма, згідно
чення змінюються в часі якої власний фон мате
на одному місці, не ка ріалу не перевищує 40 мі-

жучи вже про різні показання в різних точках.
Пояснюється це тим, що
на сумарний фон впли
ває цілий ряд факторів:
космічне випромінюван
ня, вплив радону, техно
генний фон... На згаданій
тут сесії говорилося про
необхідність вивчити вплив
В. 3.: На мою думку, радіації на кіровоградців.
багато депутатів драма- Але як це зробити, якщо,
тйзують ситуацію, пере- крім радіаційного, діє ці
більшують ті небезпеки, лий ряд інших шкідливих
які нібито таїть у собі ни факторів, які мають такі
нішня радіаційна
обста самі негативні наслідки—
зокрема, сприяють висо
новка.
КОР.: На чому заснова
кому рівневі
онкологіч
но ваш оптимізм?
В. 3.: Я все-таки про них захворювань, примі
ром.
фесіонал. Нинішній
ра
КОР.: І все-тани ви не
діаційний фон регулярно будете заперечувати, що
замірюється на території радіаційна обстановка У

крорентген (0,040 мілірент
гена) на годину (для про
мислового,
дорожнього
будівництва поза населе
ними пунктами тощо). В
селах Новоархангельського
району
Жеванівка,
КальнибоЛот
та
інших,
приміром, фон на проїжд
жій частині значно
ви
щий. Вищий він і на пло
щі Кірова в обласному
центрі, де під фундамен
ти будинків та для обли
цювання фасадів викори
стано чимало граніту, який
дає
підвищення
фону.
Але, як уже говорилося,
навіть на незначній від
стані від джерела
сила
цього
випромінювання
різко знижується, так що
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фактично воно не має ве
ликого впливу на
здо
ров’я людей,

же переконливо, але боюся, що наші читачі
зможуть
не повірити,
ніби
проблем немає...

НОР.: Редакція має до
стовірні дані про те, що
на початку квітня на Пів
денноукраїнській АЕС ви
никли
певні
експлуата
ційні
ускладнення.
Чи
вплинуло це на радіацій
ну
обстановку
в нашій
області?

В. 3.: А я цього й не
кажу. Просто хочу засте
регти багатьох, хто при
ступ головного болю, по
гіршення
самопочуття
одразу приписує впливо
ві радіації. Річ у тому, що
вся її небезпека якраз в

В. 3.: За нашими дани-

ми (а ми маємо пункти
замірів не лише в Кіро
вограді, а й у районах,
близьких до АЕС) — ні
яких помітних змін
радіаційного фону не відбулося. Обчислення
поназують, • що навіть враховуючи негативний вплив
Чорнобиля, наявність у
продуктах харчування ра-,
діонуклідів (а ми їх кон
тролюємо регулярно), кіровоградці
отримують
дозу за рік менше поло
вини Бера; (саме стіль
ки — 0,5 Бера — складає
норма для .населення, від
несеного до категорії Б,
— тобто, такого, що під
падає під вплив радіації).
КОР.:

Ви

говорите

ду-
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іншому — у тому, що лю'ди здебільшого не відчу
вають її впливу, аж поки
певна сумарна доза (для
кожного вона своя) не
викличе хворобливі ЗМІНИ
в організмі, скажімо, в
складі крові...
Багато може запобігти
шкідливому впливові ра
діації й підвищення са
нітарної культури. І, зви
чайно, не останнє місце
в запобіжних заходах на
лежить радіаційному кон
тролеві, а для здійснен
ня його на найвищому
рівні у нас, приміром, не
має сьогодні
вдосталь
технічних засобів. їх вза
галі взяти ніде. Нині до
водиться чути навіть про

те, аби перевести нашу
службу на госпрозраху
нок. Якщо це станеться,
то область може взагалі
залишится без радіацій
ного контролю.
КОР.: Ви
сказали,
що
дози, які одержують кіровоградці,
безпечні
для
здоров’я, бо не
переви
щують норм.
Наскільки
науково обгрунтовані
ці
норми?

В. 3.: Досить сказати,
що звідтоді, як сталася
аварія в Чорнобилі, ці
норми
стали
набагато
жорсткішими, ніж були
до того. Але й нині вияв
лені лабораторним шля
хом вмісти радіонуклідів
у воді, продуктах харчу
вання, приміром, на 2—З,
а то й більше порядків
Хоча, звинижчі норми.
і
чайно, це не значить, що
ми не повинні думати і
дбати про
і
оздоровлення
життя, зокрема
нашого
про убезпечення людей
від радіаційного випро
мінювання та радіоактив
них хімічних сполук...
Вів розмову
П СЕЛЕЦЬКИЙ.
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В останні роки сторінки багатьох періодичних видань ків ці праці мали неабияке значення, стали (разом із У своїй статті «Пошук талантів», надрукованій у газеті
були заповнені матеріалами про академіка А. Д. Са дослідженнями його учня) основою теорії приладів, на «Известия», він говорив про те, що «потрібно створити
харова, визначного вченого та громадського діяча. яких можна за певний проміжок часу одержувати ке найкращі умови для зростання й розвитку талановитої
Широкій громадськості стало відомо, що під час робо ровані термоядерні реакції, подібні до тих, що постій молоді, з якої можуть вийти творці науки». І застері
ти над створенням водневої бомби, осягнувши ту не- но відбуваються на нашому Сонці й зірках Всесвіту. В гав при цьому, що майбутній вчений має починатися із
В^безпеку. яку вона несла в собі для людства, він поста- недалекому майбутньому «Токамаки» (скорочення — зосередженої розумової праці протягом багатьох ро
й^вив перед урядом питання про обмеження випробу- від назви «тороїдальна камера з магнітним полем»), ків: «Студентів треба якомога раніше залучати до са
п вань зброї масового знищення. Однак ті його заклики можливо, стануть надійними й безпечними замінника мостійних робіт, спершу хоч би й порівняно простих,
котрі, однак, мають дослідницький характер», — писав
не були почуті. Більше того, академіка вислали з ми атомних реакторів, які зараз експлуатуються.
Два роки тому, у грудні 1988 року, в Інституті атом він.
Москви у Горький, ізолювавши від звичного оточення,
Поруч із ім’ям А. Д. Сахарова часто трапляється й ної енергії імені І. В. Курчатова відбулося торжество з
У некролозі газети «Правда» (14 квітня 1971 року)
інше — академіна І. Є. Тамма. І не випадково, тому, що нагоди відкриття радянської термоядерної установки
І наш земляк був учителем аспіранта Андрія Сахарова у «Токамак-І5». В ній застосовано чисту водневу плазму, було підкреслено велику роль І. Є. Тамма як вчителя
б фізичному інституті Академії наук СРСР. Це еін залу- температура якої наближається до ста мільйонів граду кількох поколінь радянських фізиків. Він став заснов
I мав талановитого учня як до великої науки, так і до сів. Наступний крок — побудова реактора, на яному ником школи фізиків-теоретиків, з якої вийшли й ві
І громадського життя, виховуючи у нього патріотизм, по- вирішуватимуться проблеми ядерної технології та бу
чуття громадського обов’язку, чесності тощо. А щодо дуть відпрацьовуватися заходи екологічної безпеки домі академіки А. Д. Сахаров, В. Л. Гінзбург, М. А.
Марков, М. В. Келдиш...
батька Андрія — Дмитра Івановича, то тут і я можу до- термоядерних електростанцій.
I повнити як очевидець: зустрічався з ним у Москві на
Ігор Євгенович завжди піклувався про
зміну.
Ті, хто спілкувалися з нашим земляком, часто мали
засіданнях активу вчнтелів-методистів у лабораторії фіпотім цю людину за взірець. Ось як пише про це док
л зики й методІЕі навчання Академії педагогічних наук
| РРФСР. На той час (середина п’ятидесятих років) якраз
тор фізико-математичних наук, співробітник Відділу
І '-вийшов його підручник із фізики; запам’яталося, що це
теоретичної фізики імені І. Є. Тамма Б. М. БолотовІ видання зразу ж високо оцінили вчителі. Можна бути
ський: «...Мова йде не тільки про наукове керівництво,
певним, що, завдяки впливу батька, Андрій Сахаров І
І вибрав своєю спеціальністю фізику. На відмінно закіна й про моральне. У питаннях поводження він (І. Є.
I чивши МДУ, він був призначений на військовий завод,
Тамм — С. Б.) був для Своїх учнів живим прикладом.
Де став автором кількох винаходів. Звідтіля Ігор ЄвгеБагато із тих, хто знав його, навіть і тепер, коли вже
И новим залучив його до свого відділу теоретичної фізики
. згаданого вище інституту, де молодий науковець залиминули роки після його смерті, в тяжких життєвих
П шився працювати І після закінчення аспірантури.
ситуаціях запитують себе, як би він поводився в подіб
Наприкінці сорокових років І. Є. Тамм разом зі своній ситуації». (Із книги «Воспоминания о И. Е. Тамме»,
| їм молодим колегою (на той час уже кандидатом фіМ., Наука). Влітку 1955 року, коли група вчених напра
I (УР<0'математичних наук) почав займатися питаннями
вила в Президію ЦК КПРС колективного листа проти
в Жвчення високотемпературної плазми.
Розглянувши
засилля лисенківщини, що гальмувало розвиток всієї
кілька варіантів, вони зупинилися на ідеї продовження
науки, серед тих, хто підписав цього листа, був і І. Є
часу існування плазмового шнура за допомогою то
Тамм, так само, як ще один наш земляк — зоолог
роїдального об’єму. Так, у 1950 році Тамм із СахароМ. М. Завадівський.
вим запропонували спосіб термоізоляції гарячої плаз
Рівно чверть віку тому учень I. Є. Тамма, тоді «же
ми в сильному магнітному полі. Згодом лауреат Дер
академік А. Д. Сахаров, надрукував у газеті «Изеесіия»
статтю
«Вчений- і громадянин» про свого вчителя. Були
жавної та Нобелівської премій, визначний радянський
там і такі слова: «Небагато вчених користується таким
вчений І. Є. Тамм так висловився про це відкриття:
незаперечним авторитетом у найширших нолах наукової
<<В галУзі керованих термоядерних реакцій А. Д. Сахаінтелігенції, як Ігор Євгенович Тамм. Це не фраза з
і! ровим не тільки було запропоновано основну ідею ме«ювілейного набору», просто це відповідає дійсності».
й Т0Ду'
базі якого можна сподіватися одержати такі
Вінцем визнаня плідної творчої діяльності нашого
реакції, але й проведено широкі теоретичні досліджень
земляка було присудження йому Президією Академії
у ня властивостей високотемпературної плазми, її стійнаук СРСР у 1967 році найвищої наукової нагороди—
кості і таке інше. Це зумовило успіх відповідних експе
Золотої медалі імені М. В. Ломоносова за виняткові до
риментальних та технічних досліджень, які завоювали
сягнення у розробці теорії елементарних часток те
-огальне світове визнання». («Литературная газета»,
інших галузях теоретичної фізики. Похований академік
листопада 1988 року).
І. Є, Тамм на Новодівичому цвинтарі у Москві. На йог і
даному разі наш земляк, як досить скромна людимогилі височить пам’ятник, виконаний талановитим
' Деи4° применшив свою роль. Адже ж відомо, що
скульптором Вадимом Сідуром І дуже прикро, що
її ПРП
К0НФ’ГУРаЦІЮ магнітного поля з обертовим
на малій його батьківщині в нашому місті пам’ять вче
I ці п^Тпорен^ям 1Г0Р Євгенович дослідив ще у 1928 роного зі світовим ім’ям досі не увічнена. Хоча всі необ
I ренцеь ЧЗС Й0Г° перебу°ання в Лейдені на кошти «Лохідні для цього документи підготовлено ще кілька рс
I
п^°НД^>>; настУпного року він опублікував наукове
ків тому й передано у міськвиконком.
мого ^лення нід назвою: «До електродинаміки рухоС. БОНФЕЛЬД,
Ь«ОсновиЄКТР°^а>>* Також У своїй класичній монографії
голова обласної секції пам’яток науки і техиі.
ТЄОрІ1 електрики» вчений продовжив розгляд
ки УТОПІК, член обласного літоб’єднання.
иного тороїдального поля. І через двадцять ро-

І
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знімну:

фото І. Є. ТАММД з автографом.

П’ЯТА СТОРІНКА

ФОТОМЕЛАНХОЛІЯ

ВАСИЛЯ ГРИБА

ЗВІДСИ РОЗЛИВАВСЯ ДУХ КОЗАЦТВА
1990 рік має величезне значення в історичній долі нашої
Батьківщини. В цей визначний рік нашого буття виповнюють
ся знаменні дати: 500-та річниця виникнення волелюбного
Запорозького козацтва, 300 років від дня народження остан
нього кошового отамана Війська Запорозького Петра Калнмшевського та жалобна дата — 310 років від дня смерті ви
датного сина українського народу, славного кошового ота
мана Івана Сірка.
На Нижньму Придніпров’ї, там, де нині Нікопольщина, у
1490 році виникло українське Запорозьке козацтво, яке про
тягом трьох віків відігравало прогресивну роль є історії укоаїнського народу та народів Європи» Тут, на-берегах Дніпра,
островах і в Дніпровських плавнях, у часи насильства й інкві
зиції середньовіччя створився єдиний на Землі осередок во
лі і незалежності, людської честі й гідності.

Запорозька Січ — прамати українсько» державності, вій
ськово-політична столиця України, протягом віків вела геро;чну боротьбу з турецькими султанами, кримськими ханами
га іншими завойовниками.
Карп Маркс, конспектуючи монографію М. І. Костомарова
s-оунт Стеньки Разина». відзначив: «...Коли заснувалось славне

Запорожжя — дух козацтва розлився по всій Україні», А в
ншій праці назвав Запорозьку Січ «християнською козаць
кою республікою».
Відстоюючи рідну землю від навали завойовників, Запо
розька Січ породила цілу плеяду видатних полководців та

ватажків козацько-селянських повстань; серед них — Костецький, Наливайко, Трясило, Сулима, Павлюк, Сагайдачний,
Нечай, Богун, Кривоніс,
Хмельницький, Сірко, Калнишеаський...
На Нікопольщині протягом більш 200 років існували Буць
ко-Томаківська Січ. Стара Чортомлицька. Січ,
Базавлуцька
Січ, Покровська Січ, Нова Запорозька Січ, Микитинська Січ.
де 19 квітня 1648 року Богдан Хмельницький був
обраний
гетьманом України, звідки почалася визвольна війна україн
ського народу 1648—1654 років.

Запорозькі Січі були не тільки військовими, адміністратив
ними і господарськими центрами козацтва, вони розвивали
культуру, мали церкви, школи, підтримували добрі стосунки
з європейськими державами, вели міжнародну торгівлю
Російські царі, грубо порушивши
укладену
з Богданом
Хмельницьким Переяславську угоду про військову спілку ?.
Росією, зруйнували Запорозьку Січ, а останній січовий отаман
Калнишевський був довічно ув’язнений у Соловецькому мо
настирі, По революції 1917 року, з часи сталінського мороку
та нищівного застою, сподівання українського народу на рів
ноправну спілку з РРФСР, на суверенітет України було зве
дено нанівець У школах учні, а в університетах студети були

позбавлені вивчення історії українського народу, з пам'яті
наступних поколінь стиралося поняття Вітчизни, забороняли
ся народні козацькі пісні, в робітничих та сільських клубах
зижизалося саме українське слово, майже всі школи на до-

ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ, ЙОГО МОЛОДІ

стославному Запорожжі, за винятком частини сільських шкіл,
ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ ДНІВ
переведено на російську мову. В результаті відчуження ук
КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ
раїнського народу від знання своєї історії повсюдно утвер
дилося нігілістичне ставлення до історичних пам’яток народу, 2 СЕРПНЯ — зустріч делегацій та їх розташування на узбе
зічна святиня острів Хортиця (м. Запоріжжя) опинився
під
режжі Олексіївської затоки Дніпра; 20.00 — зустріч учасни
загрозою, зникла з лиця землі Нова Січ (Микитинська, Пок
ків походу по Дніпру та парусної регати.
ровська, Буцько-Томаківська). Вони злиті водою «рукотвор
3 СЕРПНЯ — урочисте відкриття свята Днів Козацької Сла
ного» Каховського водоймища, затоплено козацькі могили,
ви; 11.00 — 13.00 — мітинг пам’яті біля могили кошового ота
кладовища. Кар’єрними розробками знищені історичні села,
мана війська Запорозького Івана Сірка; 16.00 — піший похід
понівечені родючі чорноземи, осушені колись
багаті ри
колонами у міста Нікополь, Орджонікідзє.
Автомобільний
бою річки, вирубані плавні. Над краєм навис найбільший у
похід до міста Марганець; 19.00 — урочисті мітинги та кон
Європі атомний монстр — Запорізька АЕС.
церти на стадіонах та площах; 23.00 — повернення учасників
походу на місце розташування.
Товариства української мови та Рух Нікопольщини 27 січня
4 СЕРПНЯ — 10.00—13.00 — відкриття та освячення пам’ят
1990 року звернулися до Правління Товариства у Києві з про
ного знака на могилі Пам’яті; 15.00 — відкриття пам’ятних
ханням започаткувати щорічні святкування
Днів козацької
знаків та дошок на місцях розташування Січей. Відкриття па
Слави на історичних землях Чортомлицької Січі.- Правління
м’ятника Тарасові Шевченку в м. Марганець.
нас підтримало і повним складом увійшло до республікан
5 СЕРПНЯ — 10.00—15.00 — відвідини Історичних
місць,
ського оргкомітету по проведенню свята.
зустрічі з краєзнавцями, екскурсії; 18.00—20.00 — екологіч
Ми звертаємося до всіх зацікавлених із проханням створити
ний мітинг на захист історичного середовища. Місце, про
крайові (обласні) оргкомітети по проведенню свята — Днів
ведення — площа біля пам’ятника Б. Хмельницькому, м. Ні
козацької Слави. Просимо повідомити склад оргкомітетів за
кополь, навпроти Запорізько? АЕС;
23.00 — мітинг-клятва
адресою: 322960, Дніпропетровська обл., м» Орджонікідзє,
пам’яті козацтву. Запалення свічок на могил? Івана Сірка та
вул. Тикви, 12/77, Носенку Анатолію Павловичу, тел. 4-30-65,
на могилі Пам’яті; 24.00 — великий вогонь повернення —
вівторок, четвер після 19.00.
розважальна програма учасників святкувань. Запалення Ве
ликої Ватри. Фейєрверк, Салют.

Ми віримо, що молодь України повернеться до пам’яті сво
їх славних пращурів, відгукнеться і прийде на Низ.
Республіканський оргкомітет по проведенню
свята Козацької Слави.

і

6 СЕРПНЯ — від’їзд делегацій.
Нз святі працюватиме аматорська радіостанція (на хвилях
160, 80, 40 м.).

У

КОЛІ МУЗ

Діти залізного молота

Маховик
рок-історії
здійснив черговий оберт
і залізний молот завдав
чергового удару. Хеві-метал повертається на вели
ку сцену. Попит на гітар
ну музику росте щодень.
Тліючий інтерес до сти
лю хард-н-хеві розгорає
ться з великою швидкіс
тю. Це засвідчив фести
валь «Монстри року», що
відбувся навесні цього
року у Москві.

лектив розпався. Соколо
ви вже хотіли припинити
заняття музикою. Та не
сподівано появилися се
стри Олена і Світлана
Молчанови, котрі виріши
ли випробувати себе в
стилі
хеві-метал.
Далі
прийшла ідея створення
нової групи. У кінці 1987
року після дебютного кон
церту група 1 «Маркіза»
стала готувати
матеріал
для першого альбому
«Мелодия».
Відкрив
фестиваль фірмі
«Джокер», утворений у
Москві влітку 1988 року.
Цей колектив завжди був
сильний своїм потужним
хард-роком, і просто фан
тастичний голос
нового
соліста групи Бориса Бу
рова став саме тією час
тиною ядерної сировини,
якої не вистачало для
ланцюгової реакції. Хлоп
ці виконали кілька пісень
з
дебютного
альбому
«Дама пік», а також час
тину нового матеріалу.
Наступною
на сцену
вийшла «Маркіза». Хоча
група появилися недавно,
насправді її
музиканти
далеко не новачки. Ядро
групи — Олена і Сергій
Соколови — почали свою
діяльність ще 1970 року.
Але всерйоз про них за
говорили тільки у 1985-му,
коли була створена група
" . Після виступу
«Дубль-1».
е <«Рок-панорамі-86»
“

складу групи увійшли та
кож ударник Ігор Марголін і гітарист Михайло Са
мосвалов (довгий час він
працював у «Альфі»). 1988
року Світлана Молчанова
пішла в групу «Прима
Донна», та кілька місяців
тому після розпаду цьо
го колективу, знову по
вернулася до своїх колег.
На фестивалі
«Маркіза»
показала деякі старі хіти
і зовсім нові пісні. Дру
гого дня разом із «Мар-

важкий ритм, на фоні яко
го Дмитро Варшавський
вправляється у вокалі без
надмірної жорсткості.
Далі був «Майстер». У
незмінному складі: Анд
рій Большаков (гітара),
Сергій
Попов
(гітара),
Алик Грановський (бас-гітара), Ігор /Молчанов (ба
рабани), Михайло Сєришев (вокал). Виступ про
летів на одному диханні,
шоу «Майстра» було пе
реповнене
вибуховою

кізою» на сцені появилася Енн Болейн, вокалістка американського скла
ду «Хелліон», і під захоп
лене ревіння публіки ви
конала дві пісні «Джудас
Пріст».
Як завжди, на висоті
виявився «Чорний кофе»,
який недавно записав но
вий альбом «Вольному—
воля». Номери з цієї пла
тівки, виконані групою на
фестивалі, мають помітно
змінену якість. Основний
удар зроблений на ритмсекцію, що качає помір
но динамічний, помірно

ВОСЬМА СТОРІНКА

»

«Монологи

на фоні
обпеченого
лелеки»
РЕЗОНАНС

7 ЛИПНЯ 1990

Матеріал під такою назвою, вийшов у світ
2 червня 1990 року в 22 »омері «МК» У ньому
Йшла мова про складну еН0Л°7™ У;мені Шевдоекола унікального саду колгоспу їм
.
ченка Кіровоградського району що> »^одаліК
обласного центру. Назиоалися коннретн^вину
ватці забруднення навколишнього
і
,
^..илі/гчИ’іППІ М М Г7
тав|д’’*$
ща — Інгульське рудоуправління
Р,.. , .
«Низельгур». Минув місяць, однак
від них газета не доченалася.
Кіровоградський обласний комітет ™
роні природи тільки й розглянув уб і Ц
газети. Голова облномітету П. С. тькьицепп ,
зокрема, повідомляє: «Завод '^зеп^„'цв^
рік викидає в атмосферу 176 тонн
«
речовин. Джерелом викидів є котельня з
ду, яка працює на мазуті з
МцЬого

енергією, жорсткий
енергійний треш прийня
ли на ура. Були виконані
пісні з останнього альбо
му групи «З петлею на
шиї». Та апогей настав
тоді, коли прозвучала її
стара композиція «Воля і
розум».
Виступу «Круїзу» чека
ли всі. І хоча багато хто
підзабув його музику (ад
же група майже рік про
вела в зарубіжних поїзд
ках), побоювання вияви
лися марними. «Круїз»,
як і раніше, неспокійний,
веселий, невтомний. Ва-

РОКУ

О

обмежився і п:д
нець фестивалю предста
вив публіці свій
новий
проект «Гейн», який був
сформований на початку
цього року в такому скла
ді: Володимир Бажин —
вокал (екс «Важким день»),
Андрій Шатуновський —
ударні (екс-«Кураж»), Фе
дір Васильєв — бас-гітара, Валерій Гаїна — гіта
ра, вокал («Круїз»). Музи
ка «Гейна» помітно дале
ка від треш-металу, мело
дійніша, доступніша
від
робіт «Круїзу» і майже
вся побудована на гітар
ному соло. На нього на
кладаються зовсім не при
•' 
му
таманні комерційні
зиці фрагменти. Всі шені
мозвучать англійською
вою і розраховані на експорт.
_ ___ фестивалю
в
за
фінал
тьмарив усе. Відбувся ці
кавий джем-сейшн, в яко
му величезна юрма му
лерій Гаїна (гітара, вокал), зикантів виконала знаме
Федір Васильєв
(бас-гі- нитий «Дим над водою».
тара) і барабанщик Сер Під зав’язку невгамовний
гій Єфімов виконали ста Гаїна порадував
народ
рий матеріал. Прозвуча виконанням гітарного ва
ло також кілька пісень із ріанту радянського гімну.
альбому «Калчер шок»
Третій фестиваль «Мон
(«Культурний шок»), який стри року СРСР» відбу
записується в ФРН На за деться в Ленінграді.
кінчення Єфімов проде
монстрував
віртуозність
Дмитро ТКАЧЕНИО.
гри на ударних. Виконав
твір, присвячений
тим,
На знімках автохто ніколи не був у Аф
Д. ВАРШАВСЬКИЙ
риці, і, Крім того, довів ра:
(«Чорний кофе»); «Маркі
глядачам, що непогано
за», В. ГАЇНА («Круїз»),
володіє і гітарою.
_
Виступом «Круїзу» Гаїна «Майстер».

I

«МОЛОДИЙ комунар»

екологічно нисте па= цього приводу
І
ні природи надіслао
- Нішо
—
льсь'кого
рудоуправління, то
Стосовно ’ниг>'"ьо<:ь^°н0 РІ(С 1988 рону підслід зазначити, що,*А'^н0’и£МСТВаМи в Інгул

=з=° 53=л ««-

Відповідь, як Відповідь. І на тому спасибі,
Лп мГоно сподіватися (принаймні сьогодні) на
шось революційне В ставленні до губителів
Хооди Ситуація на диво парадонсальна: є
"Хватці. є факти злочинної діяльності проти
навколишнього середовища, є міри покарамня Біда тільки, що серед перших важко
знайти справжнього винуватця, факти часто
залишаються тільки фактами, а міри покаранмя -Гкомариними укусами. І так буде, допоки
природними багатствами України розпоряджа
тимуться союзні відомства, допоки наша рес
публіка не здобуде реальний суверен.тет політичний та енономічнии. А поки що «сміються
І України стороннії люди», дивлячись на те,
ак союзні відомства нещадно грабують І спу
стошують народні багатства и сплачують за
на мізерні штрафи з нашої ж з вами вже по
грабованої кишені. Розплющимо очі! Досить
бути заложниками центральних міністерств!

1
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ВЛОРір^іЮТЬ

«п о Г Л Я А»
У «ПОГЛЯДА» — ЮВІЛЕЙ?

Кіровоградському «ПОГЛЯДУ» —
центру дозвілля молоді — «стукнув»
рік. За цей час тут розгорнулася бурх
лива діяльність, яка полягає в задовоДенні духовних потреб молоді. Це
здійснюється через такі напрями:

*
||

л™Т,а?Я та,[’ що ,еРез дак’лька «ИЛ н без втрати часу ви маєте змогу понаапакц "'СЛ"
~

пок«°™оХьм^^
вони планово надійдуть ,у мережу кінопрокату. Причина проста—«ПОГЛЯД»
укладатиме прямі договори з кіносту
діями, куплятиме фільми па вибір цУа
кіноринках.
1

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ
>
Крім своєї стаціонарної ігротеки у
«ПОГЛЯДА» є філіал у Ленінському
ЗВУКОЗАПИС
(м. Кіровоград) Будинку піонерів. Тут
Якщ° бажаєте свою колекцію попов.
на базі встановлених комп’ютерів пра
пити новими магнітофонними запнсамп
цює гурток комп’ютерної грамотності.
ВІДЕОПРОКАТ
^'^ГЄЦІ «П°МЯДУ» - близько
Отож, заходьте самі, пропонуйте дру
200 найрізноманітніших касет. Тут є і
зям, дітям, знайомим тут відпочити, де
найбільше на Кіровоградщині програм
кТ учиївСПТ^^"Я с^шокласнине забезпечення (біля 400 програм)«
'
ЗПТУ, любителів літератури
«ПОГЛЯД», як Відомо, бачить есе
Тут не лише розваги, а й логічні ігри, е
оамо&ляють касети як громадяни осо Нжко’Иж„в»т₽ИМІром’ як «серіально
спецпрограми: графічні, музичні, спор
бисто так І колективно (школи, бібліо
важко живеться школярам СШ № ін
тивні.
теки, СПТУ). ,у репертуарі — концерт вд'иїн ™™аЛС"Ь-йу
4
До речі, чим довше ви знаходитиме
ні програми як радянських, так і зару
Том|’н""’’
біжних виконавців.
Ру
теся в ігротеці, тим падатиме плата за
.
............
-ДИЬКС-Е
цей час!
н/тьЯГоХ'вч; пма±

КІНО І ВЇДЕО
Універсальний кіновїдеоз.ал у «ПО
ГЛЯДІ» — єдиний на Кіровоград. Він

рювань, заїкання ,

"С"’МЬН"5: «*>•

ТОЖ ЗАХОДЬТЕ»
•Кіровоград, вул. Полтавська, 71.

«погляд».

Э

■ ■ ОТІ ЕД
ГАРМОНІЙНИМ
Останнім часом інфор
мація про стан справ в
секціях і командах з кла
сичної боротьби потону
ла в великій лаві матеріа
лів про східні види єдиноборств. Вітаючи розви
ток
цих
легалізованих
пасинків офіційного спор
ту
на
Кіровоградщині,
водночас залишаюсь при
хильником
французької
«класики». Мені, в мину
лому члену збірної об
ласті, не байдужа доля
класичної боротьби
на
Кіровоградщині.
Тому
своє інтерв’ю із Миколою
Івановичем Романенком—
заслуженим
тренером
УРСР, старшим тренером
збірної області, суддею
всесоюзної категорії, за
відуючим кафедрою фізвиховання інституту сіль
ськогосподарського
ма
шинобудування я вирішив
розпочати з невеликого
екскурсу в історію кіро
воградської боротьби:
— Микола Іванович, в
1916 році на чемпіонаті
світу переміг
єлисаветградський борець Дани
ло Герасимович Посунь
ко. Його ,успіху Ваші учні
не повторили. Але цікаво
було б знати, хто з них
досяг найбільших резуль
татів на борцівському ки
лимі?
— Успіх Д. Г. Посунько,
чемпіона світу в обласній
першості, борця із світо
вим ім’ям легендарної
епохи Івана Піддубного
кіровоградським борцям

повторити не вдалось. Але
на всесоюзній і міжна
родній арені Кіровоград
був
представлений не
раз. Честь міста і області
в різні роки гідно захи
щали такі «класики», як
Олег Коршунов — пере
можець і призер моло
діжних першостей СРСР,
До речі, Олег в якійсь мі
рі звання чемпіона світу
здобув. Він переміг на
міжнародному юнацькому
турнірі «Олімпійські на
дії». В 60-ті роки першос
ті світу серед юнаків не
проводились і цей турнір
фактично був
неофіційною світовою першістю,
прообразом сучасних сві
тових
змагань.
Віктор
Савчук, який нині меш
кає у Москві — срібний
призер чемпіонату Євро
пи, переможець багатьох
міжнародних і всесоюз
них турнірів. Олександр
Ушаков
переможець
першості Європи
серед
молоді. До речі, в Італію
Олександр
від’їжджав
кандидатом
у майстри
спорту,
а
повернувся
майстром спорту міжна
родного класу.
Можна
ще
назвати Станіслава
Редозубова — перемож
ця багатьох всесоюзних і
республіканських змагань,
Сергія
Зелінського
чемпіона першості Союзу
серед юнаків, Володими
ра Макаренка — неодно
разового
чемпіона ЦР
«Авангард», призера України...

— У Вас тренувались
внуки чемпіона світу Ана
толій та Володимир Посуньки. Чи були вони схо
жі на борцівському кили
мі на діда?
— До результатів сво
го славнозвісного родича
вони не дотягнули. Але
хороші фізичні дані та
бійцівські якості багато в
чому зберегли. Анатолій
виконав норматив май
стра спорту СРСР, після
закінчення виступів пра
цював тренером.
Зараз
дослужився до майора в
УЬС. Про феноменальну
силу ж Володимира і за
раз ходять легенди серед
борців. Двопудові
гирі
були для нього дитячою
іграшкою.
(Пам ятаю, на тренуван
нях у Посунько В. М. стар
ші товариші розповідали
напівлегендарні свідчен
ня про його силу. То як
перекидав через хату ги
рю. То про те, як міг ЗІ"
гнути підксіу» порвати со
бачого ціпка, вирвати з
корінням молоде дерево.
Одного разу, при нас по
рвав навпіл загальний зо
шит).
— Ви навчили любити
боротьбу тисячі
юнаків,
виховали сотні першороз
рядників та кандидатів у
майстри спорту, десятки
майстрів. Практично весь
екіпаж кіровоградського
корабля «класиків» скла
дається з тренерів, які
виховувались у Вас. Назвіть хоча б декого з них.

СПОРТУ

— Бондар М. М. зараз
працює вчителем фізвиховання СШ № 18 та тре
нером ДЮСШ. Він був
першим тренером О. Уша
кова, М. Є. Сушко (СК
«Авангард» заводу «Чер
вона зірка»), В. М. Посунька та М. А. Горбаня
(тренери ДЮСШ N2 3),
С. А. Редозубова (тренер
викладач СПІУ № 2, «Тру
дові резерви»). В КІСМі
на кафедрі фізвиховання
працюють Герушта (стар
ший викладач), Демещенко, Ліпчанський.
— Микола Іванович, да
вайте повернемось у на
ше сьогодення. Які успі
хи кіровоградських борців класичного стилю заі?
раз досягнуті?
пер
— Переможцем
шості УРСР 1990 рону
став Ігор Мороз з Новоукраїнки. До складу збір
ної
Укрради
ВДФСТ
профспілок входять май
стри спорту Микола Вой
тович та Руслан Марков.
На жаль, більше зараз
назвати класних «класи
ків» не можу. Прорахунки в підготовці резерву
допускаються ще на пер
шому щабелі шляху до
майстерності; з приходом
«дорослості» у борця ди
тячі тренери неохоче і
далеко не завжди відпус
кають його до більш до
свідчених тренерів стар
ших груп. От і виходить,
що, дорісши до класнос
ті, юні борці змушені чи
тупцювати на місці, не
отримуючи значного опо
ру від своїх ровесників,

чи покидати секції, бо їх
поступово
перспективи
Недостат
втрачаються.
ньо проводиться і робота
по залученню нових, сві
жих сил до занять кла
сичною боротьбою. І ому
вихід з цього положення
один: широка пропаган
да боротьби серед юні
плюс взаєморозуміння в
роботі
по
підготовці
спортсмена серед дитя
чих і «дорослих» настав
ників.
— Які змагання запам’я
тались найбільше?
— З прикрістю згадую
чемпіонат
України
у
Львові. Тоді наша коман
да йшла третьою, а до фі
нішу дійшли аж дев ятими. Один з учасників, не
буду називати його пріз
вища, не «зважився» і по
тодішній системі розпо
ділу місць з нас зняли
наші очки. Мало того, він
не приніс жодного залі
кового очка команді, так
через його
безвідпові
дальність втратили здобу
ті бали, які заробили його
товариші по команді.
— Микола
Іванович,
щоб не закінчувати нашу
розмову на невеселій но
ті, проведіть
протилеж
ний приклад.
— Він буде кумедним.
Станіслав Редозубов
на
килимі був завжди спо
кійним і розважливим, а
щоб не хвилюватись, пе
ред сутичкою часто вкла
дався спати. Так от, перед
зустріччю з одним із ос-

повних суперників, ЙОГО
забули розбудити
това
риші для розминки. Ого
лошують його вихід, а він
не виходить. Кинулись бу
дити. Так він і вийшов на
килим напівсонним. І що
думаєш, — переміг!
— 1 останнє. Які якості
виховує класична бороть
ба, на Вашу думку?
— Боротьба виховує не
окремі якості, а формує
гармонійну людину в ці
лому. Фізичний розвиток,
здобутий важкою працею
на килимі і доповнений
безкомпромісністю і чес
ністю борцівських
сути
чок, робить спортсмена
борцем і трудівником у
повсякденному житті. Як
що ж подивитись на бор
ця зовнішньо, то найкра
ще гармонію фізичної і
духовної краси «класика»
передає монумент загиб
лим воінам-червонояс^івцям. Позував скульп4?ан1Ім
один із наших борців~Яласичного
стилю. Серед
спортсменів цього виду
спорту — багато інжене
рів, вчителів, працівників
інших
інтелектуальних
професій. Іак що для
класиків прислів я «Сила
є — розум не треба» —
>$е підходить. Кого я пе
реконав, що класична бо
ротьба — це сила, здо
ров я, духовна краса, хай
приходять до секцій в ди
тячі школи. Ми чекаємо
зміну!
А. БОИНИЙ,
учитель Історії СШ
№15.
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ПОЧАТКІВЦЮ
ПРО
ЕКСТРАСЕНСОРИКУ
(Продовження. Поч. у №№ 25, 28).

5-Й ДОСЛІД З РАМКОЮ

Якщо вам вдалися попередні досліди, то можете бу
ти впевнені, що за умови систематичних тренувань ви
можете повністю оволодіти усіма лремудрощами біо
локації. А тепер розглянемо, як визначити позитивні й
негативні біоенергетичні зони. Візьміть у праву й ліву
руки дві рамки. Встановіть їх перпендикулярно до пло
щини свого тіла й спокійно рухайтесь по кімнаті, де
знаходитесь.
Якщо рамки сходяться, то така зсна є позитивною,
коли розходяться — негативною.
6-Й ДОСЛІД З РАМКОЮ

Візьміть у руку рамку, подумки накажіть їй рухатись
по годинниковій стрілці, потім навпаки. Якщо у вас ви
ходить, то передайте рамку комусь іншому й повто
ріть. Цей дослід наводиться для того, щоб стало зро
зуміло, чому під час диагностування та лікування за
допомогою рамки треба свій мозок тримати «чистим».
Можна з упевненістю сказати, що у всіх випаднах ви
(самі будете рухати рамми, але робити це будете несві
домо, через так звану підсвідомість (хоча правильніше
назвати її надсвідомістю). Тому твердо запам’ятайте,
ЩО коли рамки схрещуються, то зона позитивна, якщо
розходяться — негативна. Доводилось зустрічати і про
тилежні твердження. Чому? Відповідь на це питання бу
де в кінці наступного розділу, але переконливо прошу
спочатку подумати самим. Це дуже важливо для вашого

(

позви тну.
,
„ ,
Методи очистки приміщення, діагностики и лікування за допомогою рамен будуть описані в наступному
РОЗДІЛІ.

Розглянемо ще один дослід. За його мету береться
навчання визначенню артеріального тиску у людини
без використання будь-яких приладів. При цьому лю
дина може знаходитись в іншому приміщенні або навіть
в іншому місті. Для початку спробуйте зробити це в
одному приміщенні, контролюючи вірність власних від
чуттів приладом для виміру тиску.
Зігніть правицю у лікті так, щоб м’язи не були на
пружені, Долоня рухається від себе. Під час цього руху
подумки вимовляйте цифри 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, 140 і т. д. Коли ви будете промовляти
цифри, відповідні до нижнього та верхнього рівня
кров’яного тиску, то у руці з’являться особливі відчут
тя. У різних людей вони можуть бути різноманітними.
Дуже багато тут визначається вмінням відчувати. З пер
шого разу ви навряд чи зумієте абсолютно точно ви
значити тиск, але це приходить з досвідом.
Довготерплячий читач вже давно може задати автору
питання: «Що ж об’єднує всі ці випадки...?». Так, дійсно,
на перший погляд між біолокацією, ясновидінням, полстергейстом, віщими снами дуже мало спільного, але
подумайте — сучасна наука фактично не в змозі все це
пояснити. Та. видно, якщо буде додержуватись існую
чих методологічних поглядів, то й не зможе. (Являє пев
ний інтерес з цього приводу стаття В. Тростніиова). А
може не варто «винаходити велосипед»?... Давайте звер
немося до струнної теорії йогів і зрозуміємо, що всі ви
падки чудово нею описуються.

Тільки маленький крок в оволодінні використанням
інших тіл людини (опріч фізичного) дає нам приго
ломшливу картину «чудесних» зцілень хворих екстра
сенсами, феноменальних передречень Ванги і т. ін. Але
в цих випадках людина лише трішечки заглядає у своє
«я», ечиться його застосовувати.

МІЛЬ

Усі випадки ВІЩИХ СНОВИДІНЬ, пророку ьань, >.<поеидіння, стають цілком зрозумілими, коли взяти до уваги
що людське «я» являє собою частину чогось загально
го, що у йогів називають абсолютом. З точки зору
сьогоднішнього розуміння, абсолют — еелетенський
понадрозум Всесвіту, всі розумні цивілізації -- пород
ження абсолюту. Вони вторинні, і якщо так звані «за
кони» вірно сформульовані автором, то вони є загаль
ними для всіх цивілізацій (в усякому разі для" «світ
лих»).
Дещо осібно стоять випадки полстергейсту, домових
і т. д. Доводилося знайомитись з гіпотезами про те
що позаземні цивілізації таким чином проводять своє
рідне тестування людей. Можливо вони й вірні але я
додержуюсь думки, що властивості різних Площин
землі, о тим більш абсолюту нам ще не відомі. Спробую пояснити цю думку наступним логічним ланцюж
ком. Людина, яка володіє здатністю до телекінезч (на
приклад, Кулапна), є все ж таки людина, їй притаманне
те, що ми називаємо розумом, свідомістю але вона
має здатність пересувати предмети не торкаючись до
з.»””

».

, фі1и’и„й

у вигляді полстергейсту?

(Далі буде).

_______ __

ДЕСЯТА СТОРІНКА
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наприклад,

Хочеться сназати декілька слів ппл
ня цих заміток. Якщо інформація Р~г. Р ину написанвірна, то все людство, починаючи \ іАшРгЖана аот°Р°м’
серйозні потрясіння. Метою ІІЬПгАк
Р°НУ» чекають
дова нашої цивілізації. Тривали т...°Уде пиіс»<а пєребука сотень років. У цей час н-ійлі4 ОГО періоАУ — «Ільбудуть ЛЮДИ, котрі РОЗВИНУЛИ V
ППИСТОСОВЯНИМИ
тива.
у и У со6І здатності сенси-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

інженера
12.20 — Прем’єра документально
го телефільму «Казки бабусі Соломонії». 12.40 — Сеанс повтор
ного телефільму. «Життя спочат
ку». 16.00 — На IX Міжнародному
конкурсі ім. П. Чайковського. 16.30
— Телестудії міст РРФСР. Весна.
(Мурманськ).
16.55 — Природа
просить допомоги.
17.30 — Час.
Телевізійна служба новин (з сурдоперекладом).
18.00 — Колаж.
18.05 — Друзів моїх чудові риси...
«Любов, квіти
і успіх в руках».
18.55 — За безпеку руху. 19.00 —
Вечірня казка. 19.15 — Передача
пройшла о ефір... 19.40 — Телеві
зійний музичний абонемент.
На
концертах у Музеї образотворчих
мистецтв ім. О. Пушкіна. Переда
ча 1. 20.40 — ілюзіон. «Баби ря
занські». Художній фільм. 22.05 —
Вертикаль.
Прем єра
докумен
тального телефільму «Завіса».

«Сибір на екрані». 11.15 — Ц<А^
звірів. 12.00 — Московський
курс дитячої пісні. 12.45 — СсЭ^
повторного телефільму. 15.55 —
З наших фондів. Г. Малер.
Сим
фонія Ні* 6. 17.30 — Час. Телеві
зійна служба новин (з сурдоперенладом). 18.00 — Ритмічна гім
настина. 18.30 — «Відродження».
«Де мій дім». Про проблеми
сі
мейних дитячих будинків. 19.00 —
Вечірня
казка.
19.15 — Колаж.
19.20 — Я родом з 37-го... 19.55 —
На
IX Міжнародному
конкурсі
ім.
П. Чайковського.
20.40
—
«Важні рони».
Художній
теле
фільм. Із циклу «Телефон поліції
110». 1 серія. Прем’єра. 22.20
—
«Квиток у перший ряд». Музич
ний гороскоп.

атру юного глядача, 12.25 — Вас
запрошує Зразково-показовий ор
кестр Комендатури Московського
Кремля. 13.05 — Сеанс повторно

го телефільму
«Ігор
Савович».
1 серія.
16.00 — «Відродження».
Про долю
підмосковного
міста
Чехова. 16.40 — Програма Татар
ського телебачення. 17,30 — Час.
Телевізійна служба новин (з сур
доперекладом).
18.00 — Футбол.
Чемпіонат СРСР. ЦСКА — «Чор
номорець». У перерві — Вечірня
казка. 19.55 — Колаж. 20.00
—
оперЗапрошує Свердловський
<
ний. 20.40 — «Важкі роки»,
Художній телефільм. Із цинлу «Телефон поліції 110». Прем’єра,. 2 серія. 22.05 — Грає ансамбль. «Гобой».

че/пве^

понеділок
u липня
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9 ЛИПНЯ
10 ЛИПНЯ

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Ран
кова пісенька». Мультфільм. 7.50
— Футбол. Чемпіонат світу.
Фі
нал. 10.05 — Грає С. Орєхов (се
миструнна гітара).
10.25 — Оче
видне — неймовірне. 11.30 — Час.
Телевізійна служба новин. 14.30 —
ТСН. Телевізійна служба
новин.
14.45 — Фільм — дітям. «Пан Тау».
1 серія.
«Переполох в хмарах».
15.15 — Діалог з
комп'ютером.
16.00 — «Я вибираю любов...». До
кументальний фільм. 16.25 — Ди
тяча година. Я уроком французь
кої мови. 17.30 — Час. Телевізій
на служба новин. 18.00 — Ми
і
економіка. 18.30 — Хвилини по
езії. 18.35 — Голос Азії. Про І Між
народний теленоннурс виконавців
популярної музики і пісні. 19.00 —
«Виховання почуттів».
~
Художній
телефільм.
1 серія.
(Франція).
Прем’єра. 20.00 — Час. Телевізійна служба новин. 20.45 — Колаж.
20.50 — Актуальне інтерв’ю. 21.00
— Антиміст Москва — Брюссель.
З частина. 21.25 — Винаходити на
радість людям.
Диво-піч
Ігоря
Маслова. 21.30 — КВН-90. 23.10 —
ТСН. Телевізійна служба
новин.
23.35 — «Росія
молода».
Теле
фільм. 8 серія. 0.49 — «Музична
історія», Ніноконцерт. 1.30 — «Як
що Зірки засвічує...». Фільм-нонцерт.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — Хроні
ка одного журналістського дослід
ження. 16.40 — Позивні сердець
бойових. 17.15 — «День за днем».
(Кіровоград). 17.30 — Фільм-ноицерт «На вулиці миру». 18.00 —
На сесії Верховної Ради
УРСР.
19.30 — Актуальна камера. 20.00
— На сесії Верховної Ради УРСР
20.45
— Точна зору. (Кіровоград).
21.00 — На сесії Верховної Ради
УРСР.
14

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.30 — «Жи
ва
пам’ять».
Документальний
фільм. 8.15 — Життя, віддане піс
ні. Співає 0. Стрєльченко. 9^55 —
Мультфільми. 9.20 — Навколо сві
ту. Альманах. 10.20 — Дитяча го
дина. З уроком французької мо
ви. 11.20 — Колаж. 11.30 — Час.
Телевізійна служба новин. 14.30 —
ТСН. Телевізійна служба
новин.
14.45 — Фільм — дітям. «Пан Тау».
слона».
2 серія. «Полювання на
15.15 — «ТелеЕко». Журнал. 15.45
— Об’єктив. 16.20 — Хвилини по
езії. 16.25 — Здрастуй.
музико!
17.30 — Час. Телевізійна
служба
новин. 18.00 — Замість путівника,
або Що ми знаємо про Сеул? 18.15
— Політичні діалоги. 19.00 — «Ви
ховання почуттів». Художній те
лефільм. 2 серія. Прем’єра. 20.00
— Час. Телевізійна служба новин.
20.45 — Танго
в
аргентінських
ритмах. 21.30 — «Слово». Літера
турно-художня програма. 23.30 —
ТСН. Телевізійна служба
новин.
23.55 — «Росія
молода».
Теле
фільм. 9 серія. 1.19 — Спортивна
програма. ~ 1.49
—
«Вітражних
справ майстер». Фільм-концерт.

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Сло
во». Літературно-художня програ
ма. 9.35 — Здрастуй, музико! 10.35
— Прем’єра документального те
лефільму «Балада про ту, що бі
жить по хвилях». 10.55 — Співає
В. Золотухін. 11.30 — Час. Теле
візійна служба новин. 14.30
—
ТСН. Телевізійна
.служба новин.
14.45 — Фільм — дітям. «Пан Тау».
З серія. «Ніч у заповіднику». 4 се
рія. «Пан Тау і чарівниця». 15.45
— Музична скарбниця. Симфонії
В.-А. Моцарта.
16.25 — Дитяча
година. З уроком англійської мо
ви. 17.30 — Час. Телевізійна служ
ба новин. 18.00 — Грає М. Латин
ський (скрипка). 18.30 — Зустріч
після зустрічі. 19.00 — «Вихован
ня почуттів». Художній телефільм.
З серія. Прем’єра.
20.00 — Час.
Телевізійна служба новин. 20.45 —
Колаж.
20.50 — Актуальне
ін
терв’ю. 21.00 — Пісня-90. 22.00 —
Герой і жертва архітектурного те
атру. Про архітектора В. Баженова. 23.30 — ТСН. Телевізійна служ
ба новин. 23.55 — «Червоне і чор
не». Телефільм. 1 серія. 1.00
—
«Навколо сміху». Вечір гумору в
Концертній студії Останкіно. 2.30
— Бліц. Розважальна програма.

А УТ
А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Худож
ній фільм із субтитрами. «Порт
рет дружини художника». 10.45 —
«Доброго вам здоров’я». Госпроз
рахунковий наркологічний центр
у Кіровограді. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 11.15
— Все
кіно. '2.С5
12.35 — Концерт
в* про
.
органної музики. 16.00 — Новини.
16.10 — Для
дітей.
«Веселка».
16.40 — Говоримо
українською.
17.00 — Закон і ми. (Кіровоград).
18.00 — На сесії Верховної Ради
УРСР. 19.30 — Актуальна камера.
20.00 — На сесії Верховної Ради
УРСР. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 - На сесії Верховної Ради
УРСР.

7.00 — Гімнастина. 7.20 — «Я
не можу не співати». Концерт-нарис. 7.55 — Фільм — дітям. «І ти

А ЦТ (II програма)

побачиш небо». 9.00 ,— Прем’єра
документального
телефільму
«Один серед Дзеркал». 9.35
—
«Клініка». Художній фільм. 10.50
— «Фридерік Шопен». Телефільм.
11.50 — Цей фантастичний
світ.

7.00 — Гімнастика. 7.20 — «Ка
нікули Кроша». Художній
теле
фільм. 1 серія. 8.35 — Ритмічна
гімнастика. 9.05 — Ілюзіон. «Баби
рязанські». Художній фільм. 10.30
— Документальні фільми «Згода».

9.00 — Новини. 9.20 — Село і
люди. 9.50 — Вінницький політех
нічний запрошує. 10.10 — Худож
ній фільм «Кара божа». 16.00 —
Новини. 16.10 — Танцює ансамбль
«Пролісон». (Кіровоград на
Рес
публіканське телебачення). 17.10
— Реклама. 17.15 — Шляхом онов
лення. Агрофірма імені Посміткого. «Перший
досвід».
17.45
—
«День за днем». (Кіровоград). 18.00
— На сесії Верховної Ради УРСР
19.30 — Актуальна камера. 20.00
— На сесії Верховної Ради УРСР.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
На сесії Верховної Ради УРСР.

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.20 — «Ка
нікули Кроша». Художній
теле
фільм. 2 серія. 8.25 — Джерела.
9.00 — Прем’єра документально
го телефільму «Справа Сокодєлова». 9.20 — «Важкі роки». Худож
ній телефільм. Із циклу «Телефон
поліції 110».
1 серія. 11.20
—
А.
Алексій.
«Підемо
в кіно!».
Фільм-вистава Московського
те-

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — Ге
рой і жертва архітектурного те
атру. Про архітектора В. Бажено
ва. 9.05 — Мультфільми. 9.30 —
Хореографічні композиції к. Голейзовського. 10.20 — Дитяча го
дина. З уроком англійської мови.
11.20 — Колаж. 11.30 — Час. Те
левізійна служба новин. 14.30 —
ТСН. Телевізійна служба
новин.
14.45 — Фільм — дітям.
«Пан
Тау». 5 серія. «Пан Тау у піонер
ському таборі». 6 серія. «Який же
3 них справжній?». 15.45 — Збе
режи і передай. 16.30 — «Кома
ров». Мультфільм. 16.40 — «...До
шістнадцяти і старші». 17.30
—
Час. Телевізійна
служба
новин.
18.00 — Прогрес. Інформація. Ре
клама. 18.30 — Прем’єра докумен
тального телефільму «Стежка до
Біловоддя». 19.00 — «Виховання
почуттів».
Художній
телефільм.
4 серія. Прем’єра. 20.00 — Час.
Телевізійна служба новин. 20.45 —
Актуальне інтерв’ю. 20.55 — це
ви можете... 22.05 — Співає
Ва
лентина Пономарьова. 23.15
—
ТСН. Телевізійна служба
новин.
23.40 — «Червоне і чорне». Теле
фільм. 2 серія. 0.45 — «Блиску
чий Дрезден», 1.50 — Пісні Ю. Візбора.

А УТ
9.00 — Новини.
9.20 — Грані
пізнання. 9.50 — П. Чайковський.
Концерт для скрипки з оркестром.
10.30 — Художній фільм «Самот
нім надається гуртожиток». 11.55
— На пісенному просторі. 16.00 —
Новини. 16.10 — Для дітей. «Ве
селка». 16.40 — «У неділю вран
ці». (Повтор від 11 березня
1990
року). (Кіровоград). 17.40 — Віно
чок українських пісень. 18.00 —
На сесії Верховної
Ради
УРСР.
19.30 — Актуальна камера. 20.45
— На добраніч, діти! 21.05 — На
сесії Верховної Ради УРСР.

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастина. 7.20 — «Ка
нікули Кроша». Художній
теле
фільм. З серія.
8.30 — Концерт
російського народного
оркестру
«Боян». 9.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.45 — «Важкі роки». Худож
ній телефільм. Із циклу «Телефон
поліції 110». 2 серія. 11.10 — «...У
мене всі діти гарні». Документаль
ний фільм. 11.20 — «Ми веземо з
собою кота». Х\4чо»<ній телефільм

для дітей.
0 — Камінь, коли
співає. 12.
Сеанс повторного
телефільму. «Ігор Савович». 2 се
рія. 16.00 — Білий олень. 16.25 —
Телестудії міст РРФСР.
(Ленін
град). 16.55 — Ритмічна гімнасти
ка. 17.30 — Час, Телевізійна служ
ба новин
(з
сурдоперекладом).
18.00 — Футбол. Чемпіонат СРСР.
«Спартак» — «Торпедо». У перер
ві — 18.45 — Вечірня казка. 19.50
— Колаж. 19.55 — Доброго
вам
здоров’я, лікарю Сарчук. 20.40 —
«Єрма». Художній фільм. Прем’є
ра. 22.05 — Наша спадщина. Зем
ля псковська.

іМтишуІ
13 липня
А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — Танго
в аргентінських ритмах. 8.20
—
Прем’єра документального
теле
фільму «Любов і гнів Чорногори».
8.30 — ...До шістнадцяти і стар
ші. 9.15 — Це ви можете. Ю.25 —
Пори року. Липень. 11.30 — Час.
Телевізійна служба новин. 14.30 —
ТСН. Телевізійна служба
новин.
14.45— Фільм — дітям. «Пан Тау».
7 серія. «З завтрашнього дня
я
не чаклую». 15.15 — Прем’єра до
кументального телефільму «Про
гноз на завтра».
15.35 — Образ.
Літературна передача для
стар
шокласників. 16.15 — «Віслючок».
Мультфільм. 16.25 — Живи, Зем
ле! 17.30 — Час. Телевізійна служ
ба новин.
18.00 — Мультфільм.
18.10 — Конкурс акторської пісні
ім. А. Миронова. 19.00 — «Вихо
вання почуттів». Художній теле
фільм. 5 серія. Прем’єра. 20.00 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
20.45 — Колаж. 20.50 — Це було...
було... 21.10 — Прем’єра докумен
тального
телефільму
«Грабіж».
22.00 — Веселі хлоп’ята. «Я та ін
ші. «Я». У перерві — 0.10 — ТСН.
Телевізійна служба новин. 1.00 —
«Червоне
і чорне».
Телефільм.
З серія. 2.05 — Аншлаг, аншлаг!
3.15 — «I знову оперета». Фільмконцерт.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Народні
таланти. Концерт. 9.55 — Чемпіонат_ СРСР з футболу.
«Динамо»
(Київ) — «Динамо» (Мінськ). 2-й
тайм.
10.35 — Скрипка
Ацуко.
16.00 — Новини. 16.10 — «У нолі
друзів». (Кіровоград).
17.40
—
«День за днем». (Кіровоград). 18.00
На сесії Верховної Ради УРСР.
19.30 — Актуальна намера. 20.00
— На сесії Верховної Ради УРСР.
20.45 ■— На добраніч, діти! 21.00 —
На сесії Верховної Ради УРСР.

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.15 — «Ка
нікули Кроша». Художній
теле
фільм. • 4 серія.
8.25 — Концерт
фольклорного ансамблю
«Лейгарід». 8.50 — «Шлях через шість
річок».
Документальний
теле
фільм. 9.15 — Підсніжник-90. 9.45
— «Єрма». Художній фільм. 11.10
— Ф. Аміров. Симфонія «Пам’яті
Нізамі». 11.40 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Як було
вбито Дениска..».
12.15 — «Кар
мен». Сторінни партитури. Теле
фільм. 13.15 — Сеанс повторного
телефільму. «Ігор Савович». З се
рія. 16.00 —- Програма Таджицької
студії телебачення. 16.30 — Міст.
17.30 — Час. Телевізійна служба

новин (з
Знаємо
- Світ, в якому ми живемо. чили
режисера М. Соосаара, /4 У
ментальний телефільм
з
острова Ніхну». 19.00 — Лелч рНЯ
казка. 19.15 — Колаж. 19.20
—
НЛО: неоголошений візит. 20.10—
Маленький нонцерт. 20.25— Спорт
для всіх. 20.40 — Лід знаком «Лі».
Частини 1, 2 і 3.
ми

15 ЛИПНЯ
д ЦТ (І програма)
14 ЛИПНЯ

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.30 — Наш
сад. 8.00 — Людина. Земля. Все
світ. 9.00 — Партнер. Комерцій
ний вісник. 9.30 — У світі тварин.
10.30 — Сімейний екран. Худож
ній телефільм. «Старший син». 1 і
2 серії. 13.00 — Зустріч в Концерт
ній студії
Останкіно з заслуже
ним тренером
СРСР А. Гомель
ським. 13.55 — «Крадене сонце».
Мультфільм.
14.05 — Політичні
діалоги. 14.35 — Фільми режисе
ра М. Губенка. «Й життя, і сльози,
і любов». 16.15 — Міжнародна па
норама. 17.00 — Вечір телекомпанії «Канал Плюс». (Франція)
на
Радянському телебаченні. 20.00 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
20.45 — Продовження вечора телекомпанії «Канал Плюс» (Фран
ція) на Радянському телебаченні.
23.15 — ТСН. Телевізійна служба
новин. 23.40 — «Червоне і чорне».
Телефільм. 4 серія. 0.45 — «Анюта». Фільм-балет.
1.53 — Співає
А. Миронов. Ніноконцерт.

7.00 — Спорт для ВСІХ. 7Л^5
Ритмічна гімнастина 7_ЛЭ
раж «Спортлото». 8.00 —
Р
’
раненько. 9.00 — На
чизні. 10.00 — Ранкова розважаль
на програма. 10.30 - Клуб манд
рівників. 11.30 — Здоров я.
— Музичний кіоск. 12.45 —
фільми за казками Д. Біссота.
чинна і дракон», «Малинове
ва
рення», «Забутий день народжен
ня». 13.15 — Образ. Літературна
передача для
старшокласників.
14.30 — Сільська година. Панора
ма. 15.45 — У світі казок і пригод.
«Царівна і ріка». Художній теле
фільм. Прем’єра. 17.20 — Хвилини
поезії. 17.30 — «Хочу зробити зі:
знання». Художній телефільм. 1 і
20.00 — Час.
2 серії. Прем’єра.
Телевізійна служба новин. 20.40 —
Думки про вічне. Недільна
мо
ральна проповідь. 20.55 — Анти
міст Москва — Брюссель. 4 части
на. 21.35 — Міжнародний
телефестиваль «Сходинка до Парнасу».
23.40 — «Червоне і чорне». Теле
фільм. 5 серія. 0.48 — «Пісня, мрія
і кохання».
Музична
передача.
2.22 — «Танго, танго, танго». Телефільм-концерт.

А УТ
А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастина. 9.50 — «На хвилі
дружби». Естрадний концерт Вір
менії. 11.15 — Концерт
духової
музики. 12.00 — Художня панора
ма. Анварелі П. Болотіна. 12.30 —
Реклама. 12.35 — «Доброго
вам
здоров’я». СНІД і його профілак
тика.
13.05 — Художній
фільм
«Талісман». 14.35 — Новини. 14.45
—
Прем’єра
документального
фільму «Любіть...». 15.45 — «Театр
і час». 17.00 — Суботні зустрічі.
Україна у дзеркалі історії. 18.30
— Відеомлин. Музична розважаль
на програма. 19.30 — Актуальна
камера.
20.00 — Вас
запрошує
Валерій Леонтьєв. 20.45 — На доб
раніч,
діти!
.21.00 — Художній
фільм «Рецепт п молодості». 22.25
— Вечірній вісник. 23.05 — «Му
зичний монітор». Серенада нічно
го міста.

9.00 — Новини. 9.20 — «У неді
лю вранці». Інформаційно-музич
на програма.
10.20 — Ритмічна
гімнастика. 10.50 — Пісні радян
ських композиторів. 11.10 — Для
дітей. «Канал «Д». 12.40 — «Спад
щина». Пам’ятки історії та кульВолинтури міста
Володимира
сьного. 13.30 — Новини. 13.40 —
Телефільм
«У
полоні
юності
своєї». 14.10 — «Ви нам писали»,
Музична передача
за
листами
________
глядачів. 14.55 — У країні мультля ндії. 16.00 — Служба
солдат
ська.
17.00 — Телеспортарена.
17.30 — Село і люди. 18.00 — Спі
ває Дмитро Хворостовський. 18.40
— Реклама.
18.45 — Молодіжна
студія «Гарт». Частина 1. 19.30 —
Актуальна камера. 20.00 — Мо
лодіжна студія «Гарт». Частина 2.
20.45 — На добраніч, діти’ 21.00 —
Прем’єра художнього телефільму
«Провінціалки». 22.30 — Вечірній
вісник.

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастина. 7.15 — «Ос
відчення в коханні».
Художній
фільм з субтитрами. Частина, 1.
8.25 — Кінопубліцистика
союз
них республік. Прем’єра
доку
ментального телефільму «Облич
чям до себе». 8.45 — «Хто сназав
«мяу?». Мультфільм.
8.55 — Ко
лаж. 9.00 — Педагогіка для всіх.
10.00 — Відеоканал
«Співдруж
ність». 13.30 — Відеоканал
«Ра
дянська Росія»., 16.00 — Прогрес.
Інформація. Реклама. 16.30 — «В
пошуках втраченого». «Березіль90».
Про
Міжреспубліканський
фестиваль театрів України і Мол
давії. 18.00 — Волейбол. Першість
світової ліги. Чоловіки. Півфінал.
19.00 — Вечірня казна. 19.15
—
Телестудії міст РРФСР. (Ростовна-Дону). 19.45 — Документальний
телефільм. «У тайгу на неділю».
20.00 — Час. Телевізійна служба
новин (з сурдоперекладом). 20.45
— Прес-клуб. 22.45 — Нічний се-

А ЦТ (II програма)
7.00 — На зарядну, ставай! 7.20
— «Освідчення в коханні». Худож
ній фільм з субтитрами.
Части
на 2. 8.20 — Документальний те
лефільм із циклу «Земля триеоги
нашої». «Гіркота...». 8.40 — 3 ча
сів наших прабабусь. 9.00 — До
Дня
металурга.
Документальні
фільми.
9.25
—
Телепрограма
«Сім’я». 10.25 — Колаж. 10.30 —
Клуб мандрівників. 11.30 — Чем
піонат США з баскетболу
серзд
професіоналів НБА. 12.30 — Во
лейбол. Першість світової
ліги.
Чоловіки. Фінал. 13.30 — Відеока
нал «Радянська Росія». 16.00 —
Планета. Міжнародна
програма.
17.С0 — Студія «ТФ». 19.00 — Ве
чірня казна. 19.15 — Студія «ТФ».
20.00 — Час. Телевізійна служба
новин (з. сурдоперекладом). 20.40
— Студія «ТФ». «Наша дача». Ху
дожній телефільм. Прем’єра.

/

НА ДОЗВІЛЛІ
лунком
«розморожує»
Іншого. Чорт постійно
заважає тому, хто три
має папороть.
Хлопці
«розморожують» дізчат,
Сі дівчата — хлопців.

еив дівчину — вимагає
«викуп», зловив
хлоп
ця Л дає ляпаса і від
дає пійманому тканмну<
Пійманий—новий «Іван»,

ПЕРЕТЯГУВАННЯ
ЖЕРДИНИ

ведучий показує якийсь
рух. На рахунок (1, 2, Зл
4, 5...) всі хлопці повин
ні повторити цей рух.
Хто не встиг — тому:
а) на одній нозі проска
кати навколо
вогню;
б) стати на голову; в) навкаречки
оббігти
во
гонь; г) обнести дівчину
навколо вогню; д) діста
ти пальцями ніг вухо;
е) поцілувати дівчину;
є) зобразити мавпу, ко
рову, муху, коника-стрибунця...

РОБИ, ЯК Я

ВЕЖА
L

О*

&
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або вимагає Інший «ви
куп». Після того дівчи
на стає після голови, о
хлопець — у кінець. Зу
пинятися
не
можна,
хлоп'ячий «хвіст» захи
щає собою крайню дів
чину. Якщо багаїо хлоп
ців
у «хвості» — від
крайньої дівчини утво
рюється два «хвости».

тях руки. За сигналом
біжать навколо
вогни
ща в одному напрямку,
доганяючи одна пара
другу. Переможені не
суть
переможців
на
спині три рази навколо
вогнище бігцем.

Восьмеро хлопців ста
ють в коло, міцно беру
ться за плечі. На них, на
«другий поверх» вила
зить 4 хлопців, на «тре
тій» — 2, яні тримають
на руках дівчину. Обхо
дять навколо вогнища
З рази. Дівчина згори
обливає ведею людей.

КОТИК ловить
СВОГО ХВОСТА

Голева (перший в ря
ду хлопець) ловить ос
танню в ряду дівчину
(яка може бути не край
ньою, а другою-четвер*
ТОЮ з кінця, якщо піс
ля неї хлопці) 1 цілує її

Хлопці беруться ао
руки в ліктях, стають у
коло (варіант: один на
зовні обличчям,
дру
гий — досередини), дів*
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РАК
Четверо хлопців ста
ють на протилежних бо
нах вогнища попарно,
спиною один до друго
го, оерепяітаючи в вік-

ВІНОК

Немає сумніву — в Індії Існували ще древніші
тексти трактатів про любов, однак санскритський
текст мудреця Малланаги Батсьяяни вважається
нині вайдревнішим серед тих. що дожили до на
ших днів. Скільки років «Камасутрі»? Думки фа
хівців допускають розбіжності досить дивні —.
юід І століття до пашо.» ери до І—V століття нашої
єрп. Річ у тім, що санскрит на час написання
Ватсьяяпою трактату вже був мовою літургій
ною. Так чи інакше мудрець створив річ видат
ну. щасливо уникнувши небезпеки, що Гї завше
иесе в собі тема духовної любові. Мистецтво ко!хати, психологія сексу, куртизанки та їхні клієн
ти. більш чи тленш складні сексуальні позиції —
все це подано з клінічною безсторонністю і точ
ністю. гідною науковця. Одночасно з цим. «Камасутра> є суспільно-побутовим документом своєї
епохи, епохи достаті
Іту міст, з постатями
прекрасних жінок, котрі відбивалися в полірова
них мурах, коли королі тримали численні іеремя.

’/w
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•.погляд
m.

НірСЕСірад, вул. Полтавська, 71

ЧОРТ 6 ПАПОРОТЬ

Чорт руною «замсрожує» дівчат і хлопців»
Хлопець чи дівчина, три*
маючи в руці «гілку па
пороті», мають право
«розморозити?» поцілун
ком товариша (тільки
один раз). Потім гілка
передається тому това
ришеві, і він знову поці-

ВСТУП
Розділ і. Звернення.
Спершу Вершитель творіння дав чоловікам 1
жімнам правила поведінки е житті, що містилися
у ста тисячах розділів, ноли мсез про:

9

ЗОЛОТА РИБКА

Двоє
із закритими
очима і шнурком (реме
нем) довжиною до двох
метрів ловлять «золоту
рибку». Спійманий 6И*
конує три бажання.

СВАН

Хлопцеві
зав'язують
тканиною очі, яка трохи
просвічується, щоб бу
ло видно вогнище. Зло-

' СІТКА
Хлопці колом стиску*
ють дівчат. Випускають
по одній, котра поцілує.

о о о а $ о а4*

а їхні підлеглі охочіше сягали по Арту 1 Каму»
.(багатство і любов), ніж по Дхарму (релігійні по
стулати). Саме а такою річчю зустрівся французь
кий інженер Поль Ожен Ламерес. перебуваючи в
Індії у XIX столітті. Трактат, судячи в усього, на
стільки зацікавив Ламереса, що пін, перенлавши
його французькою мовою, наділив солідним ко
ментарем (довшим, ’ зрештою, за сам текст «Намасутрн»), Неважко припустити, що інженера на
самперед цікавило порівняння індійської філосо
фії, моралі і побуту з нормами, прийнятими в
культурних колах Європи. Характерно, що з та
ких порівнянь переможницею виходила мисль 1
практика індусів, що побічно засвідчує схиляння
перекладача перед Індією та її культурою. Фран
цуз щедро цитував римських поетів, коментуючи
«Камасутру», — особливо «Мистецтво ко?:ати>
Овідія. Додатки до окремих розділів (мовою Ламереса — апендикси) містили, крім усього, дум*
ни сучасних авторові теологів, юристів і лікарів-*
переважно французьких. Фахівці твердять також,
що текст Ламереса найточніший порівняно а
близькими дясереламп — англійським та чеським-.
Як і автор перекладу, ми певні, що «Камасутра>
наблизить екзотичну для пас мораль Індії, де еро
тизм настільки міцно пов'язаний з культурою,
літературою та релігією, що є невід’ємною скла
довою святих книг і навіть релігійних догматів.

ТА ІНШІ ПРАВИЛА КОХАННЯ, ЗІБРАНІ
П. Б. ПАМЕРЕСОМ, КОЛИШНІМ ГОЛОВНИМ
ІНЖЕНЕРОМ ФРАНЦУЗЬКИХ КОЛОНІЙ В ІНДІЇ
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мата сідають їм на руки
(варіант: дівчина сідає з
якого хоче боку, але
тримається за шию ли
ше одного хлопця). Бі
гають навколо вогнища.

Дівчата й хлопці діля
ться на дві команди І
починають перетягуван
ня, Варіанти; тягнуть в
ряд, один за одним;
тягнуть купою; за корот
ку палицю тримаються
лише два гравці, решта
тягнуть
один одного.
Хто виграв —* «пани»!
хто програв
«раби».
Переможці
оточують
«рабинь» колом. Випус
кають за «викуп». Дів
чата можуть виривати
ся. «Раби»-хлопці
ста
ють навкарачки а ряд,
боком один до одного.
По них проходять «пан
ночки», яких проводять
за руни «пани».

• •••••

Дхарму, тобто, релігійні обов’лзни;
Арту, тобто, багатство;
Каму, тобто, любов.
Ке підірване хворобами життя людини триває
близько ста років.
Його слід ділити між Дхармою, Артою і Камою
так, аби вони не порушували своїх’ прав. Дитин
ство мас бути віддане науці, молодість і зрі
лість — Арті і Камі, вік похилий — Дхармі, яка
гарантує людині остаточне вивільнення,
себтов
кінець мандрам.
Дхарма є здійсненням певних актів, приміром,
принесенням жертв, які не здійснюються через
свою марність на цьому світі, як і утримування
від інших дій — скажімо, споживання м’яса, яке
реалізується через підтвердження їх позитивних
наслідків.
Арта схиляється до Індустрії,
землеробства,
торгівлі та суспільних взаємин (І сімейних); а
ЕІД чиновників і купців слід учитися економити.
Кама являє собою приємність, що її досягають
за допомогою п’яти почуттів; їй можна вивчитися
за допомогою «Камасутри» і досвіду.
Коли Дхарма. Арта І Кама суперничають мйи
собою, Дхарма переважно горус над Артою, а Ар
та — над Камою. Але король віддає перевагу Арті, позаяя иона запевняє засоби для проживання.
Чимало прихильників і в школи, котра реко
мендує турбуватися саме про Арту, бо перш за
все слід задовольняти власні матеріальні потреби.
На ділі есі класи, яні живуть з праці, і всі осо
би, котрі розбагатіли, згодні з цією школою.
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НЕДІЛЯ, б ЛИПНЯ
1930 «Коли настане завтра». 2 серія.
10.00 Мультфільми Діснея. США.
2130 «Алмази запишаються н&зє.е1130 «Говард-качка», США. Фантасти- жди». (Агент 007).
СЕРЕДА, 11 ЛИПНЯ
13.30 »Цар Соломен і цариця Сев*
10.00 Мультфільми Діснея.
сьиа». США. У головній ролі Джіна Лслобріджіда.
1130. «Людина — летюча миша». США.
в головній ролі Д. Ніколсон.
15.30 «Назад у майбутнє». США.
1330, 1730 «Американський нінзй».
1730 «Кулан Б. Лі».
1930 «Життєва сила», США. Фантас США 1 частина.
1530 «Ріж і біжи». США.
тика.
1930 «Якщо настане завтра». З серія.
21.30 «Бовдури». США. Комедія.
2130 «Босьминіжка». США. (Агент
ПОНЕДІЛОК, 9 ЛИПНЯ
007).
Ю.С0 Мультфільми Діснея.
1130 «Геркулес у Нью-Йорку». США.
ЧЕТВЕР, 12 ЛИПНЯ
В головній ролі Шварценеггер.
Ю.С0 Мультфільми Діснея,
1330, 1730 «Покровитель». США. У
11.30 «Лазерна гармата». США.
головній ролі Д. Чен.
13.30, 1730 «Американський
иінзя»,
1530 «Околиця міста». США.
1930 «Якщо настане завтра», США. США. 2 частина.
15.30 «Коли не врятовує
«свище»,
1 серія.
2130 «Живи і помирай». США. Фільм США.
1930 «Якщо настане завтра». 4 серія,
Із серіалу про суперагента Джеймса
2130 «Ніколи не зарікайся», США.
Бенда, агента С‘07.
(Агент 007).
ВІВТОРОК, 10 ЛИПНЯ

10.00 Мультфільми Діснея.
11.30 «Легенда». США. Казка.
13.30, 17.30 «Дочка майстра нунг-фу».
Китай.
1530 «Дама з характером». США.

10.00
1130
1330,
1530

П ЯТНИЦЯ, 13 липня
Мультфільми Діснея.
«Зоряні війни». США. 1 серія.
1730 «Скла помсти». США,
«Борці за свободу», США.

II

«Мслсдсй коммунар»—
орган Кировоградского
областного комитета
ЛИСМУ |МДС).

НАША АДРЕСА:
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SfeCSQ, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарськсго, 36.

Но украинском языке.
Друкарня імені Г. М. Димитрова видавництва
ВИ 03073.
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2130 «Третього життя не буде». США.
(Агент 007).
НЕДІЛЯ, 15 ЛИПНЯ
I
10.00 Мультфільми Діснея.
1130 «Зоряні війни», США. З серія.
1330, 1730 «Школа злодійства»« Іта
лія. 2 серія.
1530 «Новий спортсмен». США, В го
ловній ролі Шо Коцугі.
1930 «Таємниця особи Борна», США.
2 серія.
21.30 «Ліцензія на вбивство», США.
(Агент 007).

Колектив редакції газети «Молодий
комунар» висловлює
глибоке спів
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19.30 «Есналібур». США.
2130 «Вид на вбивство». США. (Агент
607).
СУБОТА, 14 ЛИПНЯ
10.00 Мультфільми Діснея.
1130 «Зоряні війни». США. 2 серія.
13.30, 1730 «Школа злодійства», Іта
лія. 1 серія.
1530 «Помита ні;нзя». Японія.
1930 «Таємниця ссеби Борна». США.
1 серія.
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Валентина Андрійовича.
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