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'ШАНОВНІ

ветерани;
КОЛЕГИ!

•

Бюро Кіровоградського обкому ЛКСМ Ук
раїни (МДС) щиро вітає вас з дорогим серцю
кожного спілчанина святом — Днем народ
ження комсомолу!
Не зважаючи на сімдесят два роки успіхів
В помилок, перемог і поразок, це свято зав
жди було святом тих, хто пов’язував І пов язус свої молоді роми з комсомолом.
Народжена в складний 1918 рік, комуністич
на Спілна молоді разом із народом
винесла
всі випробування нашої нслегної та супереч
ливої історії. Ми пройшли і через революцій
ний ентузіазм громадянської війни та перших
п’ятирічок, і через сліпе обожнюваная ВОЖДІВ,

і через героїчні самопожертвування
Велиної
Вітчизняної, і через нестримні рукоплескания
з приводу епохальних успіхів у побудові со
ціалізму. Це було. Це наша історія. І все ж,
ноглеомол навіть у рони сталінського режиму
та загального застою нерідно ставав реальною
підтримкою тих, хто прагнув змінити оточую
чу дійсність, допомагав багатьом талановитим
і самобутнім людям.
Останні роки внесли кардинальні зміни
в
наше життя. Не залишився осторонь і комсо
мол, головною метою якого став соціальний
захист молоді в нових економічних
умовах.
Щось вдасться швидко і легко, іншого можна
досягти шляхом довгої і напруженої праці.
Але «ніхто не дасть нам порятунку — ні бог,
ні цар і не герой». Зробити номсомол спілкою

молоді і для молоді можливо не директивами
чи постановами (навіть найправильнішими), а
тільки бажанням і силами самих комсомольців.
Впевнені, що в цей важкий для нашої орга

нізації час комсомол знайде в собі сили до
відродження.
Напередодні свята бажаємо всім комсо
мольцям, колишнім та теперішнім, успіхів у
навчанні та праці, міцного здоров'я, щастя і
мирного неба!
З Днем народження, комсомол!
Бюро Кіровоградського облас
ного комітету ЛИСМУ $МДС).
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ДОРОГІ ДРУЗИ

МИНУЛІ вихідні на кіровоградську сцену босоніж,

1 ПІДПІЛЬНЕ «МЕРОПРИЯТИЕ »,

Нам байдуже?
У педінституті відбулася
зустріч із народним депу
татом УРСР В. Панченком.
її тема — голодування сту
дентів у Києві. Кіровоград
ські студенти не брали в
ньому участь, але підтри
мали вимоги своїх
колег.
Делегація майбутніх
педа
гогів їздила до Києва.
На
зустрічі
виступила
член
цієї
делегації,
студентка
V курсу факультету укра
їнської мови та літератури
Лариса Єфременко. В. Пан
ченко розповів про рішен
ня парламенту з цього при
воду, про те, як воно прий
малося.
Зустріч не стала значною
подією в середовищі
сту
дентів Кіровограда.
«Моя
хата скраю» — цей прин
цип, поки щоь для
наших
спудеїв вищий за все.

АБО НОВИЙ «БЛИН КОМОМ»

фестивалю У
а _ подія неабияка. Але ще не
та». Для
аиіею було те, що самий «підпільний
сенсація. с®Нуа*І 5Андрій Миколайчук прибув до
Кіндрат» на У ₽
його колега-дипломант Іван СіКіровограда дальне, а^
пригадайте

Працівники центру д
уреата — маєте аж два! др.,.
сюрприз: замість оцв ньому більшість гг.п.
гигл був
°р явтооа і виконавця зі Львова і. Сітар.
дачів не визнали автор а за сценарієм він «інкогніто*
сьного.
н обкінця виступу.
І досить непогано

'^л^онами та зайвими децибелами. Невдало піді.
брали** фільм - «Давайте кохати!». Дехто сприйняв
цей заклик всерйоз і пішов геть .з залу.
Загалом вийшло «мероприятие», як сказав під завісу
ведучий із «Красного клина». Дозволю соб( тільки до.

дати: підпільне...

«Платформа»
стає «згодою»
21 жовтня в Кіровограді
відбулися установчі
збори
Кіровоградської організації
Української
партії
демо
кратичної згоди (назва ро
боча). Кістяк партії
скла
дають нолишні прихильни
ки т. зв. «демократичної
платформи в КПРС».
На зборах обрано
коор
динаційну раду кіровоград
ської організації І делегатів
на установчий з’їзд партії,
який відбудеться
в Києві
17 — 18 листопада ц. р. В
числі делегатів — народні
депутати УРСР В. Є. Пан
ченко і В. I. Шишкін.

Наш мор.

Круті СХОДИ
ведуть до підвалу поблизу
загсу на вулиці
Луначарського, де щойно відкрило
ся нове нафе від ресторану
«Весна».
Оскільки нова
кав’ярня
розташована майже
впри
тул до редакції, ми споді
валися там порозкошувати
а
обідню
перерву,
але...
влітку,
тут,
надіємося,
буде приємна прохолода, а
зараз допомогли б зігріти
ся хоч теплі кольори стін,
аби вони були. Та фантазія
дизайнерів спромоглася ли
ше на кристалічне
напи
лення
кольору
пацючої
шкурки — а згадайте, що
слово «сірий» навіть пере
носне значення має непри
ємне, а вже буквально спо
глядати цемент — спасибі,
ми не на будові.
І все ж
ізюминка в новому закла
ді є — його назва (див. за
головок). Та-а-к, «Круті схо
ди» — це вам не «Соки. Во
головне,
ди. Морозиво», і
білими
це
наймення
не
нитками пришите.

«мк».

м. Кіровоград.

Осінь у стилі барокко
Кіровоградські
музикан
ти,
викладачі
музичного
училища, учасники ансамб
лю старовинної музики «Ба
рокко» прь' обласному від
діленні музичного
товари
ства флейтист
Володимир
Залевський
та
піаністка
Світлана Концедалова одер
жали
першу
премію
на
третьому
республікансько
му ноннурсі камерних ко
лективів та виконавців.
Цей конкурс проводився
у рамках Всесоюзного му
зичного фестивалю «Золота
осінь» у м. Хмельницькому.
Оригінальність та своєрід
ність даного
змагання в
тому, що, на відміну
від
інших конкурсів, тут тре
ба
продемонструвати
не
тільки володіння своїм
ін
струментом, а й уміння гра
ти в ансамблі з іншими му
зикантами. У порівнянні з
Іншими виконавцями флей
та В. Залевського приваб
лювала красою й різнома
нітністю звуку, відточеніс
тю кожної музичної фрази.
Гра С. Концедалової відзна
чалася сміливістю та
емо
ційною напругою.
Після виступу на заключ
ному концерті переможців
Республіканського конкур
су їх було запрошено
ви
ступити в Київській
дер
жавній консерваторії.

О. ПОЛЯЧОК.

г

ТаР-Ь„оИ коліна і розклеєні на стовпах афіші міського
ЛЄН' Д лп-віпля «Красный клин». Там червоним по бі.
центру до.в лля
Р . п.ен. дндрія Миколайчука,
лому — вечір гум К ’дозвілля організували присмниц

Власна інф.

Кор

і галгфе (пізнали!) ступив перший лауреат
У У ліахувчасної
української музики «Червона ру.

«...Затишшя перед бурею»

ЩЕ И ДОСІ ЗЕЛЕНІ?
НАШ КОРЕСПОНДЕНТ ЗУСТРІВСЯ З УЧНЯМИ КІРОВОГРАДСЬКОГО МАШИНО
розмову
комБУДІВНОГО ТЕХНІКУМУ І МАВ з
З ними
НИМИ
РОЗМОВУ ’про
ПРО СЬОГОДНІШНІЙ
ком
СОМОЛ.

КОР.: Як ви
розумієте
сьогоднішній комсомол?

Ф. ПЛАХОТНЮК: Сьо
годні комсомол
важ
зрозуміти.
Ніяка
ко
не
ведеться,
робота
тільки слово існує... Декомсомол покотрим
трібен, щоб «вступити на
навчання. Комсомол має
над чимось працювати,
якась від нього віддача
повинна бути молоді.
КОР.: Якщо тан, то чо
му ви вступили до ком
сомолу?
М.
СЛАВИЦЬКИЙ:
Я
вступав у надії, що це мо
лодіжна організація. Але,
на жаль, це не так. Це,
так би
мовити,
велика
машина, апарат. Платимо
комсомольські внески, • а
куди вони
перераховую
ться? Певно, на них три
мають
апарат.
Вважаю,
що внески повинні
йти
на користь молоді.
Ком
сомол створився для то
го, я ввжаю, щоб готува
ти кадри в партію.

про молодь, але недо
статньо. Якщо ця органі
зація не буде підпоряд
кована вищій Інстанції, а
стане самостійною, я без
будь-яких вагань вступлю
теж до ВЛКСМ.
Ф. ПЛАХОТНЮК: Ви за
питуєте нас, чим повинен
займатися, на нашу дум
ку, комсомол? Нам важко
зрозуміти, бо ми не від
чували
якогось
впливу
ВЛКСМ на молодь. На зу1з
вами згодився
стріч
комсоТІЛЬКИ тому, що
мол і його доля мені не
байдужі.
У нашій групі
багато комсомольців... а от
па розмову з вами
при
йшли лише
два
комсо
мольці і один не комсо
молець. Коли я йшов до
вас, мене запитали: «Тобі
що. більше всіх треба?».
Та, мабуть, потрібно.

А зараз наша розмова
з секретарем комітету
комсомолу Ігорем КЕРДІВАРЕНКОМ.
КОР.:

Чи

потрібен

сьо

Ф. ПЛАХОТНЮК: Коли годні номсомол?
І. К.: Комсомол потрі
я ©ступав до комсомолу,
я був наслуханий про бен як складова частина
нього з негативного бо нової політичної системи
ку. Чомусь не вірилось. нашої держави, яка за
Але сьогодні я розчаро раз формується.
Зміц
нення політичних і еко
ваний у ньому.
М. СЛАВИЦЬКИЙ: Вва номічних орієнтирів у су
ви
жаю, що комсомол пови- спільстві, звичайно,
нен існувати, але, зви- кличе до життя і нову
чайно, не «в такому стані, ідеологію, яка може ста
ти панівною. І в цьому
як сьогодні.
І. СТАТОВСЬКИЙ: Я ви випадку комсомол
по
рішив не вступати до ряд з іншими політични
ВЛКСМ тому, що споді- ми й суспільними орга
вався на кращі зміни У нізаціями має внести різ .
потроху номанітність у політичне
комсомолі. Він
змінюється в кращий бік, життя країни, перешкод
став
більше
вболівати жатиме формуванню по-

літичного монополізму.
Це можливо в тому ви
падну, коли
відбудеться
певне
переродження
8
комсомолі. Із дуже масо
вої організації,
орієнто
ваної раніше на лозунг,
він має перетворитися в
меншу, але діяльнішу
І
більш інтелектуальну ор
ганізацію.
КОР.: Що дав вам осо
бисто комсомол?
І. К.: Дуже багато, але,
можливо, не все позитив
не.
Головне
—
досвід.
Працюючи секретарем, я
бачив комсомол ізсереди
ни, але певний
елемент
скепсису живе і в мені.
Робота в комсомолі дала
розуміння, що не можна
використовувати
її
як
трамплін
для
вищого
стрибка у власній кар’єрі.
Це було і викликає в мо
лоді навіть
відразу
до
«лідерів» такого типу. І,
можливо, подібний стиль
роботи компрометує ідею.
КОР.: Які проблеми
є
НИНІ 9 комсомолі?

І. К.: На мій погляд,
комсомол повинен якісно
•вирости і цим забезпе
чити собі певне місце в
новій політичній системі.
Комсомол втрачає моно
полію на молодь,
це
об’єктивно і до певної
міри позитивно,
КОР.: Як працює
комсомол?

нині

І. К.: Старий комсомол
уже здав свої позиції, а
новий ще не сформував
ся. Можна сказати, що
існує комсомольська еко
номічна школа, а гума
ністична ще зелена
від
формування.
Вів розмову
Л. САВИЦЬКИЙ.
м» Кіровоград.

«Ми не вороги, ми однаково бідні...»
Критична ситуація снлалася у місті з
приміщенням колишнього
Ленінського
райкому партії. Ми вже повідомляли про
те, що сесія міськради прийняла рішен
ня про створення у тому будинку музич
ного коледжу. Відомо також, що 3-я мі
ська лікарня захопила злополучие при
міщення. А передувало цьому рішення
Ленінської районної Ради про передачу
приміщення лікарні... Криза влади по
родила кризове становище. Розмови про
те, що кабінети райкому партії не при
стосовані для лінарняних палат, медпра
цівники сприймають скептично — по
рівняно з умовами старого приміщення
тут просто райський куточок, до того ж,
лікарня розраховує на спеціальну буді
вельну бригаду, яка оперативно може
переробити деякі неполадки.
— Я заходила напередодні цієї події в
пульманологію, — розповідає лікар-онуліст С. Т. Цимох. — люди були настроєні
на переїзд. Тому й сталося захоплення,
що люди були до цього
психологічно

МИХАЙЛЕВИЧ.

готові, знали, що як на цей раз ми ні
чого не доб’ємось, то так і залишимось
у старому приміщенні.
А старий будинок на вулиці
Леніна
хоч зовні й непоганий, але для хворих
там ніяких умов. В палатах по
10—-12
чоловім, все тріскається, падає, розва
люється.
*
— Що ми можемо зараз зробити для
хворих, — наже Світлана Тихонівна, —
ліків обмаль, трави радіоактивні, хоча б
у палаті спокій був, а де ж він, той спо
кій, коли у палаті 12 хворих, а коли йо
му погано чи хтось помирає, це лікар
ня, всяке буває.,.
Лікарів і хворих можна зрозуміти. А
студентів? їх теж. Бо ж І в них примі
щення внрай погане. Тісне, старе. Музинантам, як І лікарям, багато ронів обі
цяли побудувати нове. Тан що не воро
гувати їм потрібно, а разом доходити
розумного компромісу.

_ Звичайно, — додав А. К. Сасімов, — міліція ні
коли сама не справиться з тим валом правопорушень, які
Принесуть грядущі економічні реформи. Потрібна до
помога держави. І -варто, мабуть, повернутись до тих
пільг, що надавались добровільним народним дружин
никам, аби хоч якось заохотити людей допомагати нам.
Про роботу за даний період підпорядкованих їм роз
ділів розповіли начальник відділу по боротьбі з роз
краданням соціалістичної власності В. І. Корнійчук, на
чальник відділу профілактики М. Б. Рачкован, начальник інформаційного центру В. Г. Гриценко, начальник
відділу державтоінспекції О.
П.
Барбімов.
начальний
відділення по боротьбі з організованою злочинністю від
ділу карного розшуну А. М. Запорожченко. Про зло
чинність у цифрах красномовно свідчить таблиця, а сто
совно конкретних фантів, то на них особливо не зупи
нялись, хоча дещо вдалось почути. Ось хоча б те, що
нещодавно на території нашої області винрита група
фальшивомонетників, які діяли на території Світлозодського й Олександрійського районів. По цьому факту
порушена кримінальна справа, йде слідство і час поду
мати про своє життя у заповзятливих махінаторів те
пер є.

Що ж, можливо й так, а поки ицо чотирнадцятирічна
Наталка, піднинувши своїм сусідам записки з вимогою
викласти по 10 тисяч, Інакше вона втопить їхніх дітей
у ванні, у душі весело реготала: от настрахала, мовляв.
А коли невдалу рекетирку піймали на гарячому, безне
винно знизувала плечима — хотіла пожартувати.

Зареєстроваано всіх злочинів
ПО ЛІНІЇ КАРНОГО РОЗШУКУ
з них:
умисні вбивства
тяжкі тілесні пошкодження
згвалтування
грабежі
розбій
крадіжки державного майна
крадіжки особистого майна
громадян
шахрайство
автоаварії із смертельними
наслідками
хуліганство
підпали
викрадення автомототрвнспорту
наркоманія
* *
ПО ЛІНІЇ ОБХСС
з них:
розкрадання державного чи су
спільного майна шляхом
при
власнення, розтрати чи зловжи
вання службовим становищем
спекуляція
хабарництво
порушень правил торгівлі

Кор. «МК».

В «Огоньке», «Комсомольской правде», «Литературной
газете»?..
Ні, не вгадали. Це навіть не добре відома «Советская
молодежь» чи такий же популярний «Собеседник».
Це — «Советский Красный Крест» — цікавий і пізна
вальний журнал, котрий може стати й вашим добрим
помічником і порадником. У тому випадку, звичайно
якщо ви передплатите його.
'
’
Але не поспішайте скептично усміхатися: ®и знаєте
що таке кок-чай? як приготувати ряжанку? чи потрібні
вуса й борода? ,в якому віці перевіряють дитячий' зір?
чому буває загар? чи корисні яйця перепілки?« яких ви
падках виникає головний біль у практично здорових лю
дей? чому буває металевий присмак у роті і як його позбутись? що це за ліки, які прописував римський лікар

'і

Не менш тривожні питання викликає зростання зло
чинності серед неповнолітніх. Тут цифри вперто піднімаються вгору. Не допомагає ні сім’я, ні школа, ні
відділ профілактичної служби. Як сказав його началь
ник М. Б. Рачкован, виною всьому — правовий нігілізм
молодих...

Лікуйтесь ліками Галена
«Це був унікальний експеримент. Перш за все тому,
що проводився він на відстані в тисячі кілометрів.
Оператор — екстрасенс Євген Дубицький — зна
ходився в Москві, а об єкт, на який він впливав — жи
ва тканина в пробірці — в лабораторії Новосибірсько
го інституту клінічної та експериментальної медицини
АМН СРСР. Оператор посилавшу Новосибірськ сигна
ли, а жива тканина на них реагувала: клітини то різко
прискорювали, то сповільнювали ріст. Дубицький
«грав» з ними, як хотів, — міг підштовхнути до бурх
ливого розмноження, а міг умертвити.,.».
(«Загадки
таємничих сил»).
Як ви думаєте, в якому друкованому органі побачив
світ матеріал, уривок з якого ви щойно прочитали?

*

м^шодавно а обласному управлінні внутрішню справ
«І^бу^ся брифінг для працівників засобів масової |иАОПМІШЇ в Ткому взяли участь керівники
основних
їідооздлів УВС.
Заступник
начальника
управління
а Н Сасімов проінформував журналістів про стан злочинності в області за 9 місяців нинішнього року. По«Гвняно з аналогічним періодом минулого року картина
Еачебто покращилась - кількість зареєстрованих зло
чинів помітно зменшилась, але, як зауважив Анатолій
Костянтинович, ми відчуваємо, що це затишшя перед
буоею Наближається ринок, ціни уже сьогодні відчутно
б’ють ’по кишені. А що буде завтра, коли вони стриб
нуть Іще вище? Де взяти гроші, аби
гарно одягтись.
УЗУТИСЬ нарешті, просто прохарчуватись? Люди шука
тимуть різні способи добування грошей І не завжди це
будуть чесні...
*
...
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эивають «небесни^даоом Я?Ча спіпот«? ЧОМУ кефір на’ '
мозляті?..
Р
чи потрібна колискова нанеВи НЄ
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АКТУАЛЬНО
29 вересня «МИ» повідомив про прес-конференцію першого секретаря обкому Компартії України Є. Мармазова,
приводом для якої стала заява В. Панченка про його вихід з КПРС. Сьогодні ми вміщуємо запропонований
В. Панченком матеріал.

Ти ГНІВАЄШСЯ, Юпіте
ру, — значить, ти не
правий.
Латинське прислів’я.

1. ЩО СТАЛОСЯ!

Перший секретар Кіро
воградського обкому пар
тії Є. В. Мармазов висту
пив зі сторінок кількох
видань із «Заявою
для
засобів масової інформа
ції». 27 вересня її повний
текст опублікувала «Кіро
воградська правда».

І

Безпрецедентний факті
Може, сталася якась над
звичайна подія? Може, у
води Інгулу увійшов флот
іноземної держави? Мо
обласного
же, керівник
партійного штабу
взяв
слово для з’ясування по
літичної
обстановки в
республіці, області?

V

Та ні: сердитий виступ
Є. Мармазова виклика
ний тим, що редакція «Ве
чірньої газети», звернув
шись до мене з питан
ням про мотиви мого ви
ходу з КПРС, вмістила
текст заяви, яку я подав
до первинної парторганізації. Я дав згоду на її
публікацію,
розуміючи,
що все одно доведеться
пояснювати свою пози
цію виборцям.
А тепер зупинюся на
кількох вузлових момен
тах заяви першого сек
ретаря.
2. «...3 ІНІЦІАТИВИ КПРС»
Є. Мармазов і досі вва
жає, що перебудова, де
мократизація
суспільно
го життя почалася «з іні
ціативи КПРС». Це так і...
не так. Реформи почали
ся передусім тому, що
суспільство, багато років
•ведене «керівною і спря
мовуючою силою», набли
зилося до прірви. На той
час у вищому партійному
керівництві настала
—
нарешті! — пора зміни
поколінь: сама природа
втрутилася з хід
нашої
історії. Почало змінюва
тися співвідношення сил
у вищих ешелонах влади,
новим лідерам стало зро
зуміло, що реформи не
минучі.

Подібні ситуації
вже
не раз були у вітчизняній
історії. Згадаймо
кризу
після поразки Росії -а
Кримській війні і смерті
Миколи І. Вона привела
до реформ 60-х років, до
скасування
кріпосного
права. За логікою Є. Мар
мазова, сталося це з іні
ціативи царського уряду,
Знову таки: це так і не
так. Революція «згори»
покликана була до життя
кризою старих відносин у
російському суспільстві.
Після смерті ж Л. Бреж
нева за перебудову взя
лися
прогресивні сили
партійного
керівництва,
яким доводилося (і дово
диться) долати при цьо
му шалений опір з боку
консервативного
крила
КПРС. У партії є, по суті.

дві партії; одна хоче про
гресу, друга — тягне су
спільство назад, до ста
рих порядків.

Між іншим, якщо пере
будова почалася з ініціа
тиви КПРС, то хто тоді
був гніціатором застою?
3. «...ОБЛИТИ БРУДОМ
ПАРТІЮ»

Партійна
бюрократія
так звикла до свого вель
можного становища, що
коли
сьогодні звучить
критика на її адресу, во
на негайно зчиняє ле
мент: «нападки на КПРС»,
«партію обливають бру
дом»... Багато партійних
чиновників давно ототож
нили себе з партією, ви
рішивши, що саме вони—
довгий час привілейовані,
безапеляційні, — це і є
партія.

Є. Мармазов, звинува
чуючи мене в намірі «об
лити брудом партію», так
і не зміг нічого проци
тувати на доказ. В заяві
я писав, що «добре ро
зумію, що в партії є ба
гато чесних людей», і «до
тих із них, хто залишає
ться <*в КПРС», ставлюся
з повагою.

ва лише на шляхах пере
творення її в партію пар
ламентського типу. Рано
чи пізно утвердження ре
альної багатопартійності
і ринок змусять вивести
лартксми за рамки ви
робничої сфери. Незакон
но привласнена частина
партійного майна має бу
ти повернена народові,
монополія на владу по
винна змінитися політич
ним плюралізмом (один
із кроків до цього —
недопустимість поєднан
ня в руках перших сек
ретарів партійних і дер
жавних посад).. Немину
чою є і деполітизація ар
мії, правоохоронних ор
ганів, КДБ, освіти. КПРС
поки ще опирається цьо
му. Але — так буде.
4. «...СПРИЯВ
СТВОРЕННЮ
ОБСТАНОВКИ
МІТИНГОВОГО ТИСКУ»

Йдеться про лютневі й
березневі мітинги в Кіро
вограді. Пригадуєте: лист
«тринадцяти», мітинг на
стадіоні АРЗ... Очолюва
ний тоді М. Г. Саміликом
о-бком, запанікував,
ад
же виникла нестандартна
ситуація, а це для апара
ту, що звик до вказівок,
найстрашніше. Все, на що
спромігся тоді
обком,
спрацювало — на моє пе
реконання — проти ньо
го ж самого.
Відставки
бюро обкому не відбу
лося, еле М. Г. Самілик
незабаром есе ж змуше
ний був попроситися з
роботи, а Є. Мармазов—
повернутися з секретар
ського чудо-будиночка в
с-вою квартиру. Ще більш
очевидною стала неспро
можність штатних ідеоло
гів С. М. Шапікіної та
М. М. Суворова: їм ще
якийсь час вдалося втри
матися на своїх місцях,
але, бачить Бог, недов
го...

Що ж до «бруду», то
давайте відрізняти зло
втіху, голе критиканство,—
і гіркі констатації, необ
хідні для самоочищення.
Тривалі роздуми про пар
тію, її історію та ниніш
ню роль у суспільстві, а
також спроби — в рамках
доступних можливостей—
хоч якось сприяти її де
мократизації, привели ме
не до кількох принципо
вих висновків. Протягом
довгих пожовтневих ро
ків у нашій країні пану
вала тоталітарна система.
Партія,
одержавившись,
була її основою, становим
хребтом. Замість віри в
бога і його намісника на
землі людям запропону
Не пройшла безслідно
вали віру в партію, яка і критика «Кіровоград
все знає і ніколи не по ської
правди» — після
миляється, та в її керма
«лютневого «мітингового
ничів. Культ особи виро тиску» вона дещо посві
став з культу партії. Са жіла. ЛСУ «для білих»
ма ж вона, будучи «орде
но*
ном мечоносців», напів партійно-державна
військовою організацією, менклатура змушена була
швидко бюрократизувала передати під кардіоло
Повіяли
ся. В ній встановилася дик гічний центр.
татура апарату, і це на протяги в громадсько-по
довгі роки паралізувало літичній атмосфері міс
партію. Але виключне, та...
монопольне становище зі
Все це, ясна річ, не до
грало з самою партією вподоби Є. Мармазову.
поганий жарт: вона поча Є речі, про які він прос
ла інтелектуально і мо то воліє мовчати. Напри
рально
вироджуватися. клад, про провал на ви
Фарс брежнєвського пе борах до місцевих
Рад
ріоду — свідчення того. майже всіх наших
пар
XXVIII з’їзд КПРС пока тійних керівників — са
зав, що партія готова мого Є. Мармазова (в об
сьогодні лише до напів- ласну Раду), С. Шапікіної,
мір, до часткових реформ, A. Кошелевої, О. Спінка,
а не до обіцяної «щонай B. Мальцева, Г. Костроміглибшої демократизації». на (до Верховної Ради),
А це означає, що вона В. Щербини (на посаду
знову відставатиме від голови обласної Ради)...
демократичних процесів
Ніякої самокритики
з
у суспільстві, гальмувати
ме їх. Думаю, саме в цьо цього приводу не було.
му — одна з головних Все списали на «екстре
причин виходу комуністів містів» і їхній «мітинго
з лав КПРС. Не сумніваю вий тиск»,,.
ся, що справжня демо
Тільки Є. Мармазов лу
кратизація КПРС можли кавить, коли каже, що то

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

був тиск «на партійні, і
радянські органи».
Не
правда: радянські орга
ни ніхто не чіпав. А до
того ж, участь е органі
зації «мітингового
тис
ку» брав і міськком пар
тії. Він теж був серед
тих, хто проводив мітинг
на стадіоні АРЗ.
5. «...КОНСТРУКТИВНИХ
ПРОПОЗИЦІЙ
НЕ ВНОСИВ»

Вносив, і не раз. При
чому — саме «щодо удо
сконалення стилю форм
і методів діяльності’ об
ласної парторганізації», а
точніше — обкому.
Пропонував «як можна
швидше налагодити по
стійний живий діалог з ін
телігенцією» (виступ
на
пленумі обкому
партії,
лютий ц. р.).

Пропонував «налагоди
ти соціологічне вивчення
громадської думки», що
«дасть можливість краще
аналізувати
ситуацію ї
прогнозувати її розви
ток» (там же).

Пропонував
піти
на
кадрові зміни в складі
бюро обкому партії (там
же)
Пропонував рішуче пе
реглянути сам стиль пар
тійної
роботи:
«вихід
один, і він добре відо
мий ще з часів Леніна.
Іти в гущу мас, знати на
строї мас, рішуче від
мовлятися від страшної
звички: командувати ін
шими і самим жити за
вказівками» (там же).
Пропонував
серйозно
взятися за проблеми ук
раїнської мови та і атріотичного виховання за
галом (виступ на XXIII об
ласній
партконференції,
грудень 1988 р.; листи
М. Г. Самілику; звернен
ня до С. М. Шапікіної).

Пропонував почати ра
зом з творчою інтеліген
цією роботу над комп
лексною програмою роз
витку культури -в області
(пакет пропозицій до об
кому
партії,
1988 —
1989 рр.)..,

Є. Мармазов каже, що
все це «відноситься до
компетенції радянських і
господарських органів».
Невже?!
6. «...ДОЗВОЛИВ СОБІ
НЕТАКТОВНІСТЬ ЩОДО
СЕКРЕТАРІВ»

Нетактовність
щодо
секретарів? У заяві я пи
сав, що «не вірю в якусь
перебудову нашого ли
цемірного обласного пар
тійного штабу,
оскільки
він і досі опирається на
такі гротескні постаті, як
С. Шапікіна, М. Суворов,
Т. Валькова, В. Щербина,
В. Мальцев». Годі було й
сподіватися, що всі, кого
тут згадано, втішаться, зу
стрівши свої прізвища в
критичному контексті,

те

нічогоГ

ляють словники, — це
ХИмьигіИЙ; гротеск
—
то чудернацьке поєднан
ня трагічного і смішного.
Найчастіше таке
поєд
нання зустрічається тоді,
коли людина або виби
лася з часу і не помічає
цього, або з самого по
чатку зайняла не своє
місце. Це свого
роду
драма для неї і для ін
ших, тому моє ставлен
ня до «гротескних поста
тей» — переважно спів
чутливе.

7. «...пішов
НА ПЕРЕКРУЧЕННЯ
ДАНИХ»

«Про яку владу «пар
тійних мас» може йти
мова, — писав я в своїй
заяві, — коли серед де
легатів останнього з’їзду
КПУ робітників було ли
ше 12 процентів,
кол
госпників — 7 процентів,
зате штатних
партійних
працівників, —* 79 про
центів!».

Мене «впіймано» на то
му, що з названих 79
процентів не всі — штат
ні працівники. Тому на
веду кілька даних з до
повіді мандатної комісії
з’їзду. Серед 1696 деле
гатів — 204
робітники
(12%), 119
колгоспників
(7%), 43 секретарі
об
комів (2,5%), 316 секре
тарів міськкомів і райко
мів (19%),

Ось такі цифри. Що
це — партія робітничого
класу? Ні, звичайно, пар
тія апарату.
8. «...НІ ПРО ЯКІ ТАНКИ
МОВА НЕ ЙДЕ»

Виступаючи на XXVII!
з’їзді КПУ, Є. Мармазов
дорікав
М. Горбачову,
О Яковлеву і Е. Шевард
надзе за «...розвал соціа
лістичних об’єднань в Єв
ропі». Така критика й ра
ніше звучала з боку кон
сервативного крила КПРС.
Цікаво, що на другий чи
третій день після виступу
Є.
Мармазова
газета
«Правда»
вмістила
інтерв ю з Е. Шеварднадзе
про проблеми зовнішньої
політики. Перед сесійним
засіданням у Верховній
Раді я показав Євгену Ва
сильовичу свіжий номер
з інтерв'ю, пожартував
ши: «Міністр відповідає
Вам на Вашу критику».
Ось тГ*слова Е. Шевард
надзе, що їх я мав на ува
зі. «Что можно ответить
тем, кто задает вопросы:
почему допустили пере
мены в Восточной Евро
пе, почему
согласились
вывести свои войска? А
подтекст у них, видимо,
такой: почему не исполь
зовали танки для «наве
дения порядка»?
Неужели можно всерьез
полагать, что такое воз
можно, что подобным пу
тем можно решать проб
лему? Неужели мы нмче-

А зачепило ось що —
«гротескні постаті». Про-
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ображатися

ГРОТЕСКНИЙ, як повідом

•

му не научились, не за
помнили уроков
Афга
нистана, если уже поза
были 1956 и 1968 годы?
Может быть, нам хватит
похоронок и инвалидовинтернационалистов?
Но ведь вновь и ансвь
появляются выступления,
публикации, в
которых
именно с таким подтекс
том
критикуется
наша
«восточно - европейская
политика».
Я дуже поважаю Эду
арда
Шеварднадзе
як
мужнього і мудрого по
літика. До його слів мені
додати нічого.
9. «...ВИБОРЦІ ЧЕКАЮТЬ
КОНКРЕТНИХ СПРАВ»

Не треба мене лякати
виборцями. Втім нам, де
путатам, доведеться зві
тувати перед ними. В тім
числі і Є. Мармазову.
члену комісії в закордон
них справах. Як міцно
в’їлася нашим партійним
керівникам звичка гово
рити від «імені народу».
Бачте — «виборці чека
ють».,, Який
знайомий
стиль: «трудящі не доз
волять», «робітничий клас
осуджує», «з піднесенням
зустріли трудящі»...
Все це вже було. Змі
ніть чорнило є авторуч
ках.

...І на закінчення наве
ду слова зі статті мого
колеги,
літературного
критика І. Дєдкова, які я
прочитав у журналі «Ком
мунист» (1990, № 12). Во
ни — про шанс партії на
очищення. «Именно так:
шанс — всей организации
с ее малоподвижными
структурами,
иерархи
ческими этажами, стро
гой субординацией, ми
лиционерами
у
входа,
кастовыми привычками и
ритуалами, шанс очистить
ся, шанс возродиться, пе
рестать наконец переби
рать осторожными паль
цами все те же карты из
засаленной колоды испы
танных
номенклатурных
«революционеров» и, ог
лянувшись, увидеть
во
круг новые лица новых—
отстраненных, невостре
бованных, отлученных лю
дей. Увидеть, пока еще
не поздно, пока они не
ушли, разуверившись
и
разочаровавшись навсег
да, под другие знамена
или вообще — прочь из
политики.
Ничего, говорят е та
ких случаях, пусть
ухо
дят, пусть
все
уходят,
незаменимых нет, отще
пенцев-оппортунистов не
жалко, раньше надо бы
ло гнать, блюсти чистоту
наших рядов.г,»«
Гіркі, гострі І,., три
вожні слова, Мені здає
ться, що еони адресова
ні і першому секретареві
обкому партії Є. В. Мармазову.

Володимир ПАНЧЕНКО.

ТРЕТЯ СТОРІНКА

І
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СВЯТО У БАБИНЕ ЛІТО
—————
. .
не остаНнІ диі чудовФЇ пори, назза.
Комсомол святкує свій День народження в той час. коли в повітрі дихаю«
■
пропонуємо матерііаіЛИ» в яких
ної нашим народом «бабине літо». Вітаючи членів Спілки з черговою річницею»
■ ■
мова — про комсомол, про молодь, про свято.
——--------- ——-—■

ЯК СПРАВИ, КОМІТЕТ?
— 35 святом тебе, Сергіюї
— Тебе теж.
— Аз чим я яітаюі
' ~~ НайскорІш — з Днем
народження комсомолу. Я
«не помилився? — перепи
тав С. Алймов.

Так розпочалася
наша
розмоза з голозою комі
тету у справах молоді Кі
ровоградського
міськви
конкому Сергієм Алимоеим. До того, як він по
трапив у це крісло, працю
вав Сергій, першим
сек
ретарем
Кіровоградсько
го міськкому комсомолу.
Робота з комітеті майже

та сама, хоча обсягу біль
ше і в процедурних питан
нях легше. З комсомолі —
за всім бігай майже з про
стягнутою рукою, все ви
прошуй. Тут Інакше. Вико
навчий комітеті
Про комсомол Сергій

не забуває. Скріпив дого
вором комітетську діяль
ність і діяльність міськко
му комсомолу. Заходи, які
проводять спілчани міста,
оплачуються з рахунку ко
мітету.
От, скажете, і знову при
вілеї, хоча зовсім н© так.
Комітет у справах молоді
не те, що буде, а бажає

співробітничати з усіма мо
лодіжними партіями, орга
нізаціями, які - свою діяль
ність ДІЙСНО спрямовують
для задоволення різноманітних потреб молоді.
— Буде СНУМ чи ще
якась організація моло
діжна проводити захід для
молоді, мови нема, допо
можемо матеріально? —«
заявив Сергій Алимоз.
Зараз
найреальніша І
найсильміша в місті моло
діжна організація — ком
сомольська. З нею прове
дено день десантника, день
молоді, день прикордон
ника, день пам’яті Віктора
Цоя. До речі, фінансується
відпочинкова,
розважаль
на частина чи то свят, чи
то вечорів. І аж ніяк не по
літична. Мітинги — ні.
Цікавою виявилася і роз
робка «Програми-91, 92».
Суть ЇЇ з тому, що моло
діжні підприємства,
уста
нови, центри ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ
від оподаткування з при
бутку, а ці кошти (а мен
шій кількості) перерахо
вуються після укладання
відповідних догозор'з
на
рахунок комітету у спра
вах молоді Кіровоградсько
Звиго міськвиконкому,
чайно, ці відрахування про
доводять ті, хто уклав
говори.
Серед таких організацій
і підприємств є і... збитко
ві. Але співробітничати з
ними комітет не відмовив
ся. Навіть більше — допо
магає таким у проведенні
різноманітних заходів, ви
діляє кошти на інші по
трібні витрати.
У декого, можливо, про
майне підозра, що за ра
хунок цих відрахувань ко
мітет поповнює езій бюд
жет. Частково це так, але
тут обов’язково
зазначи
мо: кошти ж повертають
ся назад. Приміром, МОСТ
перераховує гроші, а на
будівництво
кафе їм ці
гроші назад позернуться.
І но стільки, скільки
від
них отримали, а скільки
буде потрібно.
Можливо в читачів, у ді
лових
людей виникнуть
якісь пропозиції, питання

! і і РІЖ т
Цю статтю затор запропонував газеті ще в кінці ве»
ресня. Але з огляду на важливість іі неоднозначність
тлумачення піднятих питань ми вважали доцільним
опублікувати її до дня народження комсомолу. Нам
здасться, що аона буде ще одним поштовхом до роз
думі® яро сьогодення найчисепьнішої молодіжної ор
ганізації.
Коли мене обирали до складу ЦК ЛКСМУ (МДС), я
обіцяв займатись двома питаннями: сприяти вивченню
громадської думки і інформуванню «рядових» членів
| спілки про те, що відбувається на комсомольському
| Олімпі. Щодо першого зобов’язання — напередодні
І пленуму, коли засідала ідеологічна комісія, ставив пиз тання перед С. Возченком (він тоді ще буз на посаді
п секретаря ЦК з питань ідеології) про створення соІ| МІОЛОГІЧНОГО центру і ВІН даз ВІДПОВІДЬ — буде цілий
Я інститут з проблем молоді.
п
Причому, діятиме він на госпрозрахунковій основі,
Я треба потурбуватись про те, щоб ця установа не переп творилась в знаряддя здирання грошей з обласних
організацій, проводила дослідження кваліфіковано,
М допомагала нам не кидатись з боку в бік як сліпі ко| шенята, а знати, що треба робити, щоб захищати інП тереси молоді. До речі, © доповіді вже і секретаря
я ЦК, того ж Вовченка, приємно порадувала опора на
!дані соціологічних досліджень.
За три дні з 13 по 15 «вересня треба було розгляну
ти 17 питань, причому всі вони були важливими і ви

І

політики (в тому числі і еконо
мічної) з
місті, Сергій
Алимоа з радістю
----- вас вислухає, а коли треба
допоможе.
Отже, заходьте, дзвоніть
у комітет у справах моло
ді Кіровоградського міськ
виконкому. Вія знаходить
ся по вулміу Леніна, 46.
Тел. 4-06-93.
ЩОДО МОЛОДІЖНОЇ

ЗВИЧАЙНО,

ний театр СЛТУ-9, як в«е-

святково в«"гнв“'Я'в’УІ,вй

_ Чомусь з річниці на
Ц.ОЇ Спілки мені
завжди
хочеться бути серед олек
самарійських
комсомоль
ців. Звідти почалася
моя
комсомольська робота. <-«рад школярів. Тих, хто
рить нашим справам, до
помагає в роботі.
_ Які ж наміри в семр«-

У комсомолі кожна ксь
■роша справа — це свято,
Справжнє свято буде, КО
ЛИ відкриватимемо пам’ят
ник
аоїнам-іятернаціон*.
лісгам усіх поколінь, НОпн
зможемо матеріально
помогти
розкритися та,
пантам
дітей, направляти
за наш рахунок на олім<
піади, змагання, семінару
фінансово сприяти впро
вадженню їхніх ідей чи то
У (Виробництво, чи ще
■якось).

Що побажаєш

ившШ

ЦЕ НАШ
ДЕНЬ!
Людмила
Так
думає
Єгельсьха про 29 жозтня,
А що саме — пропонуємо
з нею розмову нашого ко
респондента Юрія Ярово
го.
— Людо, нині на -комсо
мол чуємо багато нарікань.
Мовляв, ви такі, ви сякі.
От І про святкування його
річниці теж панують різні
думки...
— У спілчан, зважаю, є
свій день. Шкода, звичай
но, що всі гріхи спихають
на нас. Хоча ми були, як і
інші,
механізмом
даної
системи. Є в нас свої тра
диції,
вподобання,
свої
труднощі. Є і свято.
Вс
попередні річниці а своє
му зрілому для комсомол
ки віці згадую з приємніс
тю. Якщо були торжества—
так це чудовий відпочинок.
Цього року теж планує
мо без надуманості допо
могти всім бажаючим зро
бити 29 жовтня святом.
Це свого роду виховання.
І, повір, виховання а людини прекрасного, поповнення її духозного багатства.
— Як ти особисто СПЭИЙМ
маєш свято!
— Восени в мене два
ювілеї. День мого народ
ження і День нзроджзння
комсомолу. Роботи, прав
да, в той день буде... Але
хіба не приємно бачити,
як виступатиме самодіяль-
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магали вдумливого і відповідального підходу. Особ
ливо це стосувалось вирішення організаційних питань,
бо як учили нас на заняттях по історії КПРС. «Кадри
вирішують все!».
Результат голосування відомий всім, більшість голо
сів набрав Вовченко, і треба було тепер вже вирішу*
вати питання з заміщенням посади «головного ідеоло
га». На цю посаду, як не важко було здогадатись
;«верхи» мітили секретаря Харківського обкому ком
сомолу Андрія Дунєбабіна. Хоча з того і був супер
ник, а потім виплив і ще один конкурент, по суті го
лосували або «за» Дунєбабіна, або «проти». Андрій
заявив про те, що твердо стоїть на платформі кому
ністичних ідей, ідеї не винні, що виконавці були не та
кими, як слід.
Правда, в залі зразу ж пішли репліки про те, що чо
гось комуністичним ідеям не щастить з втілювачами,
то Сталін, то Мао, то Пол Пот, то Брежнєв...
Голосували довго: і відкрито, і закрито, але, не зва
жаючи на те, що □ залі сиділа абсолютна більшість
членів КПРС, Дунєбабін так і не набрав більшості го
лосів.
Так що шукаємо ідеолога, місце залишилось ва
кантним.
Щоправда, Дунєбабін під кінець зірзаз бурю апло
дисментів і «празих» і «лівих», коли зробив те, про що
співає А. Пугачоза: «бий, бий, бий свого, щоб чужі
боялись». Справа в, тому, що в нас «почесним гостем»

таря, котрим відає пробле
мами учнівської і студент
ської молоді!
— Зробити
пріоритет
нею роботу з ними. Плануємо створити
обласний
фонд соціального захисту
учнів і студентів. *Бо
“
скоро, при ринковій економіЦі, студентам
зі
саоєю
стипендією буде не до
свят. А тоді, коли
такий
фонд існуватиме, зможемо матеріально допомогти
одруженим
І малозабез
печеним студентам,
ло-4
сприяти
їхньому С'ЗЯТКОвому настрою.

молодіжній газеті!
— Газеті
повернутися
лицем до комсомолу, біль
ше допомагати нам. Адже
«МК»
комсомольський
орган. У нас є багато ко
роших починань саме сьогодні, цікавої інформації
про життя молоді області.
Ось хоча б в Олександрії
відкрився
коледж (їх у
СРСР лише 13), а газета
про це не написала... І
звичайно, щоб про те, як
ми святкували День на
родження комсомолу, теж
написали.
Думаю,
аМК»
не буде тут осторонь.
Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

НОТАТКИ З Н ПЛЕНУМУ цк ЛКСМУ

“«р«’
він моачаз але потім аГн » г '' вСЄ буЛО ЯобРв' ПОКИ
він говорив сказати важко загний ПрОМОву- Пр° Щ’
загальних фраз вів до то/о що п
ШУМ ® 38Л' '
одна людина, яка його слухача
д°' 2а СЗЗПІ .б/“’
і попросив тов. Грінцова пЛ»
~ ДУ”€баб|н- в,н жв
сали цю «промову», що
« г"0“14""“’.“' ЯКІ "И'
в реальній ситуації і скаааі ЗОвс[М не розЬираються
нєбабіну соромно за
' Щ° йому, товаришу Дуя передаю загальний змісті°вИ товариша ГР'НЧОТ’дХ
пц:ї кок^:?у:

встигли прийняти наЛз’їздІ Вс”*НЯЗ Резо”»ЦЙ. які н®
питання, тільки
Д ‘ ЬС5 зони зачіпають важлиаі
Дискусію викликала тіл читатиме 1 хто виконуватиме^
АИ ПО дальшому розвитку ОБММТИ-Г ЮЦІЯ “Про
«Супутник» геретаооитчг/ 5ММТ «Супутник». Тепер
тичник фірм. Без о-обпи»иЛ асоц,аіАію малих турис
Ц’-кз про засоби масО8О.. : незгод прийняли резопЮ’
СЬКІИ

КОМСОМОЛЬСЬКІЙ

ги-ьз.

НФ°Р^аЦН

в

республіку

(тих, що і були) «Комсомол^334обрано редактора
Ді України».
льского знамени» та «Моло
до суті «Супутник» та иї паголовніші стовпи на
ПОПУЛЙРН‘ газети — нзиСпілка.
’
тримається зараз наша

(Закінчення на 5-й стар,).

Матимемо пам’ять
матимемо майбутнє
‘ «Велике спасибі тим людям, а особливо, письменникам^ які підняли питання про створення
могил пам’яті про голодомор 1932—1933 рр.».
Такими словами я розпочала свій виступ перед
людьми, що зібралися на цвинтарі в селі Шутеньки Новоукраїнського району.

Було нас всього, мо
же, чоловік сорок ста
реньких жіночок, які
прийшли на цвинтар до
святої могили жертвам
сталінського голодомо
ру. В нас колись був
красивий хутір, у якому
проживало 50 сімей, а
після голоду, колективі
зації, репресій та злит
тя маленьких колгоспів
у один великий — люди
роз’їхалися,
покинули
свої і батьківські хати і
село розвалилося. Те
пер в ньому проживає
15 сімей, з яких 3 сім’ї
працездатні, а то всі
пенсіонери.
Але не зважаючи на
, , те, що всі старенькі, і їх
• ісік мало
залишилося,
мене підтримали, коли
я на поминках у квітні
цього року, запропону
вала, щоб жертвам ста
лінського
голодомору
насипати святу могилу.
Дуже тяжко було вико
нувати задумане. Я жи
ву в Кіровограді і тіль„^ки наїздами могла орга
нізовувати людей. Пер
шим відгукнувся на моє
прохання
пенсіонер
Опарьонок Іван Степа
нович, хоч у нього і не
має тут померлих з го
лоду, але він з свіжо
зрубаного дуба зробив
хреста, 3,5 м висотою.
Лихоліт Володимир Євтухович зробив дошкув
на якій вирізьблені сло
ва: «Щоб більше не по
вторилося», а потім прі
звища всіх померлих
від голоду 1932—1933 рр.,
яких у нашому селі 60
чоловік. Громко Мико
ла Ілліч вирубав дерева
на тому місці, де похо
вані ці жертви і де ма
ла насипатись
могила.
Тепер від шляху, який
проходить повз цвин
тар, видно цю могилу.
Старенькі жіночки від
65 до 75 років насипали
могилу, носили землю

відрами і фартухами.
Зверталася я до го
лови Ганнівської сільра
ди тов. Костенка, щоб
допомогли (відремонту
вати стіл та лавочки на
цвинтарі, які погнили І
поламались. Бо не бу
ло ж кому це зробити,
та ні дощечки, ні гвізд
ка не було де купить.
Але нам так ніхто ні
чим і не допоміг. Прав
да,
голова
колгоспу
ім. Дзержинського тов.
Фендриков за
нашим
проханням виділив маши
ну для того, щоб при
везти батюшку і півчих з
церкви. Велике йому
спасибі.
стаЗійшлися наші
ренькі люди з палицями, які вирубані з верби, бо навіть ціпка немає де купити.
Ніхто до нас з правління колгоспу та сіль
ради не прийшов. До
велося мені, як органі
затору, виступити
ред людьми, хоч я
своє життя ніколи
виступала, а в 64 роки
довелося.
В своєму виступі я
сказала: «Дорогі земля
ки! Ви подивіться на
наші краєвиди,
невже
на оцій багатій україн
ській землі могли вми
рати люди від голоду?
А вони вмирали цілими
сім’ями і селами. Цей
голод спричинила нам
не засуха, а наша Кому
ністична партія, якою
тоді керував наш бать
ко, як ми його назива
ли, рідний Сталін. До
цієї зграї були причетні
і наші земляки, які хо
дили з списами та ключ
ками і вимітали, не такі
вже й багаті хлібороб
ські засіки, до зернини
І до ниточки. Багатих
мужиків, яких е нашому
селі налічувалось 18 сі
мей,
розграбували
1
відправили на Соловки,

а інші розбрелися по
світу. Люди почали ви
мирати. В пусті хати на
селяли росіян, з них у
нас в селі залишилась
одна сім’я. Це був ге
ноцид,
Вона, ця сталінська
політика, не тільки витягала з печі останній
горщик з їжею, вирива
ла з дитячих рук варе
ну картоплину, а заби
рали посівний матеріал,
а це вже голод і сьо
годні, і завтра. Тепер

паспортів, ні відпустки,
ні лікарняного
листка,
за який повинні були
платити, не було в нас
профспілки, яка б мог
ла захистити людину».
Плакали люди, опла
кували
могилки,
які
ледь-ледь видно. Це бу
ли їхні батьки, брати,
сестри і односельці. Піс
ля маленького мого ви
ступу, провели освячен
ня могили і хреста. Ду
же гарно батюшка
правив панахиду.

у с-воїх селах такі мо
гили!
Багато про голод я не
могла розповісти, тому,
що мені тоді було 6 ро
ків, але я дещо запам’я
тала.
Мої батьки відвели в
колгосп худобу, відвез
ли реманент, який був»
Потім приїхали гарбою
і забрали з хати все, що
було. Залишились голі
стіни і ми голі і босі, а
нас було шестеро. Ні
рядниночки, ні подушки,

партія визнала свої помилки в керівництві, а
хто ж відповів за все це,
хто понесе за все це
кару господню? Ми ще
не забули, як відбудо
вували післявоєнну роз
руху. Працювали вдень
і вночі. Бігали босі за
трактором, що лопала
ся І закручувалася шкі
ра на ногах. А одержу
вали за цю рабську пра
цю 300 гр. зерна і 10
коп. грошей на вироб
лену паличку. Ми були
прирівняні до робочо?
скотини. Ми не мали

було гарно І тужно.
Після освячення був загальний обід, який при
готували наші жіночки.
Могилу ми прикрасили
чорнобривцями, айстра
ми та жовто-блакитним
прапором. Горіли свіч
ки на могилі і в кожно
го в руках.
Тепер ми ще посади
мо 4 дуби по краях мо
гили. Якщо вони вирос
туть, то не зітреться па
м’ять про жертви ста-'
лінського голодомору.
Люди, читайте І робіть

ні горшка в хаті не ли
шилося, а проте кожної
ночі викликали батька
до сільради в с. Караказельово, яке від
нас
за 3 км. І батько ішов. І
тільки тоді, як пообіця
ли посадить батька а
тюрму, він не витримав
і завербувався на шах
ту у Кривий Ріг. Після
цього почали викликати
матір до сільради кож
ної ночі. Одного разу
вона пішла і не повер
нулася. Ми з старшою
сестрою пішли її шука

Що там , угорі
(Закінчення. Поч. на 4-й стор.].

За більш дрібними питаннями та кількома переголосуваннями до найголовнішого питання «Про поточ
ний момент і план практичних дій ЦК» дійшли вже в
цейтноті і жваву дискусію довелось швидко згорнути,
що викликало незадоволення а більшості учасників.
До речі, в звіті про пленум в «Молоді України» за
16 вересня чомусь забули вказати, що виступав в об
говоренні питання про поточний момент і наш другий
секретар обкому комсомолу Віктор Тюпа.
Єдине питання по якому не було досягнуто згоди,
або як зараз модно говорити — консенсусу, | частина
делегатів, зокрема зі Львівщини, бойкотувала голосу
вання — це питання про рекомендацію до складу ЦК
КПУ представників від ЛКСМУ (МДС). Перший секре
тар Львівської спілки Олександр Шлапак (ще
один
ґ
— — він
“ єдиний
....... “ секретар
—;—, обкому, якого не запро
факт
сили на з’їзд КПУ) досить вміло аргументував недо
цільність такої рекомендації, та есе ж більшість про
голосувала «за».
Пленум прийняв до виконання рішення з’їзду про
референдум, щодо зміни назви Спілки, хоча його фор
му та механізм так і не затвердили.
Все ж найближчим часом референдум відбудеться I
Гф. Я хочу звернутись до всіх членів нашої спілки з проханням взяти в ньому участь. Бо це не просто зміна
вивіски, це останній шанс врятувати нашу спілку, де

мократичну суть наших програмних документів доповякою б_ могли бути комунити такою ж назвою, під ____
ністи і соціал-демократи, віруючі і невіруючі. У мене
ще буде можливість аргументувати свою позицію, ад
же референдуму повинна передувати дискусія, отож,
підкреслю лише одне: зміна назви — це нормальний
процес і КПРС не раз міняла назву РСДРП, РКП(б),
ВКП(б), це робили і всі спілки молоді східноєвропей
ських країн.
То ж і нам потрібна загальна назва, яка б задоволь
нила всіх. Мусимо надати право обласним організа
ціям, колективним членам називатись так, як вони хо
чуть. За зміною назви потрібна буде і зміна нашої
символіки та атрибутики. Може тоді І «Молодий ко
мунар» перестане єднати пролетарів усіх країн?
На закінчення, ще один статистичний факт: середній
вік членів ЦК — 27 років. Це мене порадувало і тим,
що я все-таки за віком на цьому рівні і тим, що ми
не перетворились в клуб «кому за 30-ть».
А за стінами будинку ЦК Київ вирує. Спочатку від
бувся комуністичний мітинг на захист пам’ятників Ле
ніну. І на нашому Пленумі це питання іноді виплива
ло, то львів’яни розповідали, як тамтешні комуністи
встановлювали рознарядку на райкоми комсомолу,
щоб зібрати такий мітинг, то випливла цифра, що та
ких пам ятникїв в нас конвейєрним способом виготов
лено аж 45 тисяч, то в кулуарах пробували з’ясувати,

ти. Вона сиділа в холод
ній хаті, вікна вибиті і
затулені соломою, а бі
ля дверей сторожував
її дід з рушницею. Се
стра десь ходила, плака
ла і маму випустили,
тільки зняли з не? свит
ку і ми пішли додому.
Мама була в одній со
рочці, а надворі лютува
ла зима, метіль,
гори
снігу. Вона взяла мене
на руки і ми зігрівали
ся одне біля одного. Ми
виїхали в Кривий Ріг до
батька та так і врятува
лися від голодної смер
ті.
Одяг, який у нас за
брали, носили ті ж акти
вісти, які забирали, а
ліжко дерев’яне наше
ще й досі стоїть в хаті
активіста, правда,
він
недавно помер.
А в мого чоловіка в
сім’ї від голоду помер
ло двоє. Дідусь вирізав
печінку здохлих коней
в колгоспі і тримав усіх
на ногах. А як не стало
коней, дідусь помер, а
маленька Таїсочка (2 ро
ки було) все плакала І
просила їсти та так і по
мерла. Всі останні лежа
ли
опухлі,
лопалася
шкіра, витікала вода £
ніг, та нагодився батько,
який десь був на заро
бітках і щось приніс з
продуктів і так врятував
рід від голодної смер
ті. Сусід наш, ще й ро
дич, був їздовим у по
лі, де вже колосився
хліб, а мама йшла з по
ля і зірвала колосок. То
він накинувся на неї:
«відправлю в тюрму, я 1
родного отца не пожа
лею». От такі були жор
стокі люди, і це з тих
ледарів, які не хотіли
працювати. Отак у віль
ний час згадуєш наше
життя, наше дитинство,
стає дуже страшно і як
розповідаєш внукам, то
зони завмирають
від
страху, Нехай вони цього не знають. Нехай
більше це все не повториться.
Н. ІВАНОВА.

ким все-таки ставились пам’ятники Леніну, якщо
сам був категорично проти такої форми
увічнення
пам’яті...
В неділю (16 вересня) відбулось зразу ж два мітин
ги. Один організували колишні комуністи, що зараз
зараз
створюють партію демократичної згоди. Вів його/
>. ва
потім і на імпровізованій прес-конференції відповідав
на питання, депутат Верховної Ради України О. Ємець.
До речі, він сказав, що останні ілюзії щодо Леніна в
нього розвіялись після того, як прочитав в «Известиях
ЦК КПСС» лист Леніна Молотову, де була вказівка,
користуючись голодом початку 20-х років, розстрілю
вати священиків...
Ємець висловив ідею: там., де «вдячне населенням
не може більше терпіти пам’ятників вождю світового
пролетаріату, їх, щоб не порушувати закон,
треба
просто зачохлити.
На цьому мітингу дісталось не тільки Кузьмічам, нащадкам Хрущовської «кузькіної матері», а і пролунав
заклик виходити з комсомолу і створювати нову де
мократичну спілку молоді.
Я особисто вважаю, що в нас є шанс це зробити ін
шим шляхом, провівши референдум по назві та змі
нивши там, де треба, керівництво. Ми вже пройшли
половину дороги по шляху перетворення нашої спілки
(В блок прогресивних сил молодіжного руху України.
То ж будем сподіватись, що після референдуму піб:ГеМнеАз^:ГлИЧНОЇ СПІЛКИ М0Л0АІ УиїаГни АвУжеУ не
прокинеться нілАГ»ТИСЬ В °ЧІ Н?Р0АУ' ЩО СПІЛ“а НаШв
Р „НЄТЬС ' П.де по ШЛЯХУ національного відроджен
ня та економічного прогресу.
Віктор ГРОМОВИЙ,
член ЦК ЛКСМУ (МДС).
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Зоряний час жовтого листя '
Жовте листя сиплеться і на стару єлисаветградську бруківку, і на нову,
зроблену під старовину ж йТе листя чіпляється за металеві мережива дореволюційних решіток, змаДючнсь із ними у вигадливості візерунків. Жовте
листя розцвічує тоскну осінню сірість і вміло приховує шапочки грибів — та
чи довго вміючи нашукаткі л хоч на борщик раз поїсти, як не на діжечку
засолу!
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Засинають степи, пустішають парки, життя переміщується в теплі стіни.
Вітрюган навпіл зі сніжком иушує діставати шапки й чобітки — але мод
ниці драпірувати свої принци не квапляться. Милуйтеся стрункими ніжками,
поки морози не вдарили! і Лшіть весла, бо човни залягають на зимову спляч
ку. А шкода, що вже не сеЛк підпливти метрів на сто від берега і лягти в
дрейф, щоб помилуватися ^опою. 8 Інгулі поблизу Кіровограда вона, зви
чайно, «зимой и летом ол«мм цветом», в от у ставках зараз чиста і прозора,
наче вимите скло.
л
Осінь була порою весіль V часи патріархального землеробства, коли
влаштовувати свята можна СЗуло лише після жнив. Раніше часу не було, бо
зрання до смеркання в погг Тепер цілорічно й мало не цілогодинно реєст
руються. Вінчаються ж в церкві не щодня, то для нас ще дивина А піднесений стан душі й веселощів пору переходу від застояної пере УДови д
нерозвинутого ринку — уже дивина. Тому люди, ще здатні якось п д
бі й іншим настрій, гадаємо, варті бути зафіксованими для

демократична
СПІЛКА МОЛОДІ
(УГОРЩИНА)

ВИ НЕ МАЄТЕ ГАР
НОГО
СУЧАСНОГО
МАГНІТОФОНА?
у ВАС НА ПОЛИШ
НЕ СТОЇТЬ КОЛЬОРО
ВИЙ ТЕЛЕВІЗОР П’Я
ТОГО ПОКОЛІННЯ?
ВИ НЕ БУЛИ В УГОР
ЩИНІ, АВСТРІЇ, ІТА
ЛІЇ?
НЕ БАРІТЬСЯ! ВИ
ЗМОЖЕТЕ СТАТИ ВО
ЛОДАРКАМИ ВИЩЕ
ЗГАДАНОГО ЯКЩО
ВІЗЬМЕТЕ у ,АОТЬ У
РАДЯНСЬКО - угор
ському К0НКУР-КРАСИ

...11111111» и ***1

у КОНКУРСІ ПЛАфЖа організа
цій БАГАТЬОХ КРА
їй.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ
у КОНКУРСІ ПРИЙ
МАЮТЬСЯ ЗА АДРЕ
СОЮ: М. КІРОВО
ГРАД, ВУЛ. К. МАРК
СА, 41, (К1МН. Н5),
МО «ДІАЛОГ», 1ЕЛ.
4-77-03, 4-73-52.
ПОСПІШАЙТЕ!

НА ВАС ЧЕКАЄ ПЕ
РЕМОГА!

ПРО МОЛОДУ «ОВГОРОДКІВЩИНУ І НЕ ЛИШЕ...
А ВОНИ НУДЬГУЮТЬ...
У
виконкомі
Інгуло-Кам’янської
сільської Ради народних депутатів
переконували, що е селі є де відпо
чити молоді, мовляв, до її послуг бу
динок культури і стадіон, І з тих пір,
як вчитель місцевої школи С. Д. Дуд
ник почав виконувати обов’язки ін
структора по спорту, значно пожва
вилась фізкультурно-масова робота.
Змагання з волейболу, футболу про
водяться не лише серед мешканців
села, а й з спортсменами інших гос
подарств. Прикро, правда, що інгулокам’янці програли волейболістам з
Новоандріївки, та надію на успіх во»
ни не втрачають. Довгий час спор
тивно-масова робота в колгоспі «Зо
ря комунізму» була занедбана, тож
набрати відразу спортивної форми

тепер не так просто. Рідко став бува
ти порожнім стадіон біля школи. Не
лише під час навчального року, айв
дні літніх канікул збираються на ньо
му школярі, щоб пограти «в футбол.
Та оце, мабуть, І все дозвілля. Бо
вечорами молодь все ж нудьгує в селі,
не знає, куди себе подіти, як провес
ти свій відпочинок. У сільському бу
динку культури відсутні художні ке
рівники. Років два тому були дівчата,
та вийшли заміж і виїхали. Не при
жилися вони, можливо, ще й через те,
що житлом, як молодих спеціалістів,
їх не забезпечили, а жити на приват
них квартирах не хотіли. Переїхав у
рідну Новомиколаївку й Микола Пись
мо. Тепер немає в Інгуло-Кам’янському
будинку культури й баяніста. Вихід з
становища, що склалося з кадрами
культпрацівнинів, єдиний: посилати на
навчання своїх здібних молодих лю
дей. Така спроба зроблена; в культ

освітньому училищі навчається кол
госпна стипендіатка Валентина Чала.
Та чи під силу буде Тй самій підняти
культуру в селі, організувати змістов
ний відпочинок для молоді? Не віри*
ться у це, коли бездіють самі молоді
люди.
— Бо нікому організувати. Повинен
же бути ватажок, за яким би тягну
лась молодь. А за ким Іти? В нас та
кого немає, — сказала комсомолка
Віра Досінчук.
Не сидить склавши руки завідуюча
сільським будинком культури К. Ю.
Сорока. Агіткультбригаду організувала.
Та який ефект її виступів без музики?
Не кожного влаштовує участь в агіт
бригаді, а більше нічого молодим лю
дям не пропонують. Тому й нудьгу
ють вони вечорами.
А. ІВАНОВА.

ШКОЛА: МИ НЕ ПАПУГИ?..
МОНОЛОГ ПЕРШИЙ

Сучасна школа. Як зробити її навчально-виховний процес
таким, щоб при найменшому завантаженні дати школярам
міцні знання, виростити їх здоровими, вихованими? Насам
перед це потрібно робити через національно-освітній роз
виток дитини, бо без знання свого коріння, історії вперед
ми не підемо. На жаль, в духовності ми втратили багато.
А все духовне відродження має йти через мову, слово.
Історію України, на мою думку, слід вивчати з першого
по випускний клас, виховувати в школярів почуття любові
до рідного народу, а для цього в навчальну програму треба
включати все — від вивчення творів Кобзаря — до народ
них пісень.
Законом про мови України передбачено поступовим перехід на впровадження української мови на території респуб
ліки. Я проти поступовості, такий перехід має бути негай
ним. Бо поки ми будемо зрікатися свого рідного, доки в
■містах України будуть соромитись розмовляти рідною мо
йвою, вважаючи її сільською?
Щоб школа відповідала потребам суспільства, в корені
погрібно змінити кадрову систему. Я проти розподілу спе
ціалістів після вузів. Кожен з них має право поїхати туди,
де він бажає працювати. Але більші вимоги повинні стави*
тись до керівників господарств І виконкомів Рад народних
депутатів. Саме вони повинні турбуватись про створення
умов для молодих спеціалістів. До речі, це було б конкрет
ним завданням депутатів на місцях, бо поки що вони без*
діють, а звання народних обранців для них — то лише
почесне звання.
Дещо про пільги для сільських педагогів. Я — проти них.
Ніяких пільг, ні для яких категорій людей, крім ветеранів
війни, не повинно бути, бо там, де пільги, там дефіцит і
махінації. Не потрібен поділ людей на касти, . всі повинні
перебувати в однакових умовах, одержуючи відповідно за
вкладену частку своєї праці заробітну плату. Моя точка
зору: моральних стимулювань у роботі вчителя не повин
но бути. Обладнане за всіма вимогами часу робоче міс
це — ото і є його засіб стимулювання.
Як на мою думку, то центрами вдосконалення вчителів
•мають стати бібліотеки й методичні кабінети. Вузи повинні
готувати педагогів як спеціалістів І психологів в одній осоСі. А нині складається враження, наче у нас вчителі — не
доучки, бо їх без нінця-краю посилають на курси перепід
готовки чи вдосконалення.
Атестація вчителів — паперотворчість, якої не повинно
бути. Вчитель має одержувати заробітну плату за свою пра
цю, а не відповідно до атестації.
Вчителя потрібно розвантажити від виховних планів, політінформацій, виховних годин і т, д. Він повинен давати
знання, вчити дітей працювати самостійно, творчо, пошу
ково й виховувати на кожному уроці. Вважаю, що лише в
початкових класах має бути класний керівник, а в старших
не виховна година, а уроки історії, літератури і всі інші
повинні бути виховними. Досі в нас було багато планів,
якими передбачались цікаві бесіди, виховні години, різні
виховні заходи, але результативність їх дуже низька, на
віть в селі, де всі знають один одного, школярі не поступЛЯНеСвсе зро7уНВ1лаоВпокиСЩО І з навчальним процесом. Чому
. ”е пікомР6 і 17’ понів (маю на увазі І і ІІ-й класи) мають
ЯІТ!^^пвМизпантая<3ення їх уроки тривають по 45 хвилин?
Вважаю, що робочий день “{«оляра разом » домашнім завданням повинен тривати не більше 7 годин, з_яиих л »п
?е,Н щоб ‘ домТшні мвд^ня” були об°вн’^йХИннм ДПП УЧНІ°‘
Але навчання повинне бути диференційованим.

Про здоров’я вчителів теж треба більш предметно тур
буватись. Робота в них пов’язана з нервомим переванта
женням, стресами, а дістати путівку <в будинок відпочин
ку — проблема. Педагогам треба мати юридичну захище
ність. За виховання ж своїх дітей повинні, нести повну від
повідальність батьки, а не списувати все на школу.
Сьогодні потрібно змінювати систему фінансування на
родної освіти. В школі не повинно бути шефів. Її директор
чи вчитель не повинні залежати від голови колгоспу. На
вчання в школі, крім початкових класів, має бути платним.
Нині в дітей немає стимулу до навчання, а у вчителів —
для ініціативи й творчої роботи.
I ні в якому разі школа не повинна перебувати на госп
розрахунку, як дехто нині пропонує. Школа виконує замов
лення держави, тому вона повинна фінансуватись тільки з
суспільних фондів споживання.
В. ЯБЛОНСЬКИЙ,
вчитель фізкультури Великочечеліївської неповної
середньої школи.
МОНОЛОГ ДРУГИЙ

— На шляху вчителя ще багато перепон. Про його робо

ту повинні сказати кінцеві результати.
1

ОЙ ЩО Ж БУЛО?
N0', нло
Чули, читали про те, що
невпізнані літаючі
об’єкти
з’явилися у небі Пермської
області, чи то над Києвом, чи
пак і над Кіровоградом. А от
щоб над Новгородкою — по
вірити важко. Та все ж...
— Двадцять
четвертого
липня вдосвіта відвозив я
свого зятя на рибалку до
Спільненського ставка,
—
розповідає житель Новгородки Василь
Максимович
Іщенко, — напередодні зве
чора дощ був, а відтак тро
хи забруднив машину по
грунтівці. Отож, повертаю
чись додому, при виїзді на
дорогу Інгуло-Кам’янна
—
Новгородка, зупинився,
ви
йшов з машини, ноги об тра
ву витираю, аж дивлюсь —
сонце котиться по небу. Ос
товпів: хіба ж сонце сходить
з півдня/ Придивився ближ
че. Кебом рухалась велика,
правильної форми нуля, ко
льором схожа на призахідне
червоне сонце. Дивитися на
неї було легко, хоча
вона
ніби вся сяяла. По діаметру
знизу вгору кулю оперізува
ла смугаста вузька полоска,
а по боках були такі ж чор
ні два кільця. Від літаючого
об’єкта линув шум, схожий
на шум крил птаха при по
льоті, або на шум кондиціо
нера. Я сів у машину, і на
великій швидкості поїхав.
Але нуля зависла наді мною
•на висоті 100 — 150 метрів І
не відставала. Я
знизив
швидкість,
об’єкт — теж.
Так ми «їхали» нілометрів з
шість. А потім, на окраїні
райцентру, «гостя» звернула
праворуч і покотила небом.
Микола Григорович Мель
ник: «Вийшов я ранком 24
липня на подвір’я, і якось
знічев’я глянув на небо. Вда
лині побачив, як метрів сто
п’ятдесят над землею плав
но рухається червоняста ку
ля, метрів, може, до трьох
у діаметрі, зі швидкістю при
близно до ста кілометрів».
Ще цікавіша пригода тра
пилася з жителькою райцент
ру Клавдією Петрівною Буховенко:
«Ми, доярки, встаємо до
роботи рано. Десь у кінці
червня, як завжди, о четвер
тій ранку вийшла я на робо
ту. По дорозі забігла до не
вістки, щоб та не проспа
ла. Постукала у вікно їй, та
й пішла навпростець, через
поле, щоб швидше. ЙДУ, чую,
ніби хтось зовсім
близьно
велосипедом їде. Іду
собі
спокійно, думаю, це невістка
наздоганяє мене. Аж тут рап
том світловий промінь ніби
пронизав мене з голови до
ніг. Злякалася. Стала і якось
інтуїтивно зрозуміла, що світ
ло линуло згори. Подивилась,
побачила червонуватий шар,
схожий на м’яч, яний ще
мить висів наді мною, а по
тім «пішов» на схід. Я дуже,
злякалася, довго не
могла
прийти до тями. А ноли вдо
ма розповіла — не повіри
ли».
Так що ж це було? Чи
янась аномалія, чи справді
НЛО? А може ще хтось ос
таннім часом спостерігав та
кі явища? Повідомте про це.

о

К. КОВАЛЬЧУК.

П. П. ДОРОШЕНКО, директор Петрокорбівської СШ:

— В нашій школі педагоги не відчувають себе сковани
ми. Всі питання ми вирішуємо спільно, і я завжди прислу
лаюсь до колективної думки. Проте сьогодні, на шляху де
мократизації навчально-виховного процесу і управління на
родною освітою, робота вчителя багато в чому ще залележить від директора, завуча, райвно.
Вчитель повинен бути вільним у своїх діях. Відвідування
уроків — це анахронізм, це приниження гідності вчителя.
Контролювати роботу педагога повинні учні, батьки, гро
мадськість села та найбільше про ссе скажуть його резуль
тати.
> Потрібно зробити так, щоб учні самі вибирали собі вчите
ля І школу, де б вони хотіли навчатись. На жаль, у селах
таної можливості немає. Але учням треба надати право ви
бору навчальних предметів.
Розкріпачити вчителя, дати можливість повністю розкри
тися кожному учневі — оце І є, на мою думку, демократи
зація навчального процесу.
'

МОНОЛОГ ТРЕТІЙ

— Працюємо без паперів, бо вони не
тільки заважають в роботі.
Альона БУЙВОЛЕНКО, голова
СШ:

допомагають, а

учкому Петрокорбівської

— Роботу учкому пам’ятаю ще з 4 класу, відчутною була
його робота в школі. Тоді його очолював Сергій Бідний.
З тих пір учком удосконалював свою роботу, заявляв про
себе все рішучіше й наполегливіше. Сьогодні під його
контролем робота 5 комісій. Чергування по школі повніс
тю лежить на нас. В суботу на засіданні підбиваємо його
підсумки, а в понеділок на лінійці оголошуємо про їх ре
зультати.
Працюємо у співробітництві з педколективом, Іноді окремі
засідання проводимо без вчителів, але потім повідомляємо
про своє рішення педколективу.
Слід сказати, що педагоги школи останнім часом надають
нам більше самостійності, враховують наші побажання та
Інтереси. Оце і є конкретні елементи демократизації в нашій
школі. Правда, є одна й невирішена проблема, яка стоїть
Перед членами нашого учкому: як зробити, щоб кожен учень
був активістом, щоб брав участь не тільки у денних, а у
всіх заходах, що проводяться в школі? Може підкажете нам,
ровесники?

ЗАЛИШИЛАСЯ
В СЕЛІ
Чомусь склалося так, що
ПІСЛЯ шко/.и молодь ЗДебІЛЬшого старається влаштуватися в місті, а в селі залишаються лише одиниці.
Ірнна ДІхтяр росла в бата»
тодітній сім’ї. Батько — механізатор, мати — техробітниця о школі. Двох дочок І
двох синів оиростили-виховали вони. Дочка Люба живе тепер в Кіровограді, син
Микола — в Інгуло-Кам’яня
Ц’»„ працює там водієм. А
найменші двійнята Ірина й
Валерій, залишилися
після
школи в рідному селі. Валерій одержав в учкомбінаті
права тракториста III класу,
працював у батька помічником комбайнера. А потім
вивчився на водія. Вже рік
ЯК перебуває на службі у
Військово-Морському Флоті.
Після школи Ірина вивчилась на бухгалтера. Вийшло
так, що нікому було очолити Новомиколаївсьне
сіль*
ське відділення зв’язну. Запропонували їй. Подумавши^
Дівчина згодилась. І ось вже
?-ік пРаЧює на
цій
посаді, ґі роботою задоволен|
односельці.
Комсомолка Ірина ДІхтяр сумлінно виконує свої обов’язки. А
це свідчення того, що І в селі можна знайти своє щастя
и роботу до душі.
Р. ЧЕТВЕРТАК,
голова жіночої ради.
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Живуть Єрхенови серед
рэля у з^ончику. Зовсім
недавно туди прозелн світ
ло, Навкруги вагончика га
сають поросята, с собака,
кіт, кінь лоша, корова. Па
горб збігав до станка.
Старшу дочку, Наталочку,
батько возить до школи в
сусіднє село. Руслан цілий
день ганяв «по двору».
«Двору» як такого ще не
має. Тільки дерев’яні
сарайчмки для поросят, купи
цегл»», з одного боку —
лісосмуга, з іншого — во
да, тут — город, там —
безмежжя.
Хто ж зони такі, ці Ер.
кеновиі Сучасні орендарі,
вигнанці, диваки, шукачі
романтики) Зони
хочуть
бути хазяями.

...Скільки разів, стоячи«
черзі- доводилось
чути
ота: «Ех, немає хазяїн«...
Те пропадає і те пропа
дав. Власть дуракам у ру
ки попала». А де ж він той
«азяін? Хто ним стане? І
хто гарантує тому смілив
цю реалізацію його првз?
Сашкового діда розкурхулили. За ге, що
мав
кілька десятин землі.
За
те, що трудився на
ній
зранку до вечора, за те,
що й спати лягав на поро
зі й не роздягаючись, що-б
якомога раніше вийти до
корівки, за те, що не тер
пів чужого указу в своєму
господарстві, за те,
що
зневажав ледацюг і п'я
ниць. За все це сім’ю з
хати вигнали, речі пороз
бирали ті, хто трапився на
розор, клуні й засіки по
трощили.
Пережив
дід
сталінські табори. Здоров’я
втратив, але господарності
Ноєі не позбувся. До ос
танніх своїх днів
пасіку
доглядав, забезпечував сво
їх онуків, що розсипались
по Далеких Сходах та Молдазіях, медом. Картоплею
щороку засаджузаз вели
чезний город і збираз її
по останньої малесенької,
: горошинка, картоплини,
ти потрібні були б таким ді
дам, якби їх не поламали
та не понищили (а скіль
ки їх було — ТИСЯЧІ і ТИ
СЯЧІ, не те, що Україну—
сзт би прогодували!) сту
денти чи депутати на під
могу?’ Дід, коли вже геть
немічний був, то збирав
картоплю, . рачкуючи
по
городі, а на штани, щоб
не протиралися на колінах,

нашиваз великі
шкіряні
латки.
Де вони ті діди? Лежать
в нашій землі, а ми ходи
мо по їх праху та навіть
хреста не поставимо. Скіль
ки ще дущ розстріляних,
померлих від голоду
не
знайдуть собі при стан о в иЩа під святим
Хрестом?
Не зшануємо їх, не зга
даємо, не заплачемо тоді,
коли світ весь схиляється
перед їх величчю та доб
ротою. І все ждемо, щоб
хто^ь дав нам «калбаси».
11.
А скільки, цікаво, мож
на зробити ковбаси із 300
свиней? Еркенози збираю
ться самі доглядати і ви
рощувати не менше.
До
морозів їм треба ще збу
дувати ферму і хату. Ро
бота йде. Взяли еони в
місцевого колгоспу
імені
І орького 50 гектарі« зем
лі. У- вічне користування з
правом передачі.
— Наташа, може, заміж
вийде, поїде звідси, а Рус
лан господарюватиме,
—
говорить Надія Іванівна.
Чотирирічний .
Руслан,
майбутній господар навко
лишніх земель, намагаєть
ся кинути собаці на голо
ву сірого згодованого ко
та.
За цю землю, батьки
його, мусять платити пода
ток. Поки не розроблений
земельний кадастр,
кол
госп встановив
довільну
ціну — 500 карбованців за
гектар. Перші роки податок
не братиметься,
а далі...
Далі,
Костянтин
Хаджимахмудович впевнений
у
цьому, збудують ферму,
будуть вирощувати свиней,
тож буде чим і розрахову
ватись. До речі, і вартість
дороги, насипаної щебеном
до їхньої «садиби», і буд
матеріалів, записуються їм
на рахунок... багатьох, хто
знайомиться із Еркенозим,
вражає його впевненість у
собі (і це незважаючи на
стільки перешкод, прини
жень!), бажання
працю
вати, бути хазяїном. Еркеноз — карачаєвзць. Мені
доводилось бувати в його
рідних
краях.
Холоднокришталеві гірські
річки,
прозорі, аж на дні видно
найменший камінець;
ба
гаті, вікові ліси, дивні кві
ти, зелені чи сині озера,
глибочезні ущелини і над
всим цим — снігові вер
шини, що
ховаються . з

ТІМ
(Продовження. Поч. у Не№

29—35, 40, 41}.

Набухлий укус та укус «нораль і перл» роблять завлише на лівій щоці, де сліди в«Д нігт!з та зуош вва
жаються оздобами.
Жінці дають зрозуміти, Що її хочуть, залишаючи на
предметах сліди нігтів або зубі а — на тих, котрі вона
носить чи просто її; на прикрасах чола та вушних, оукетах квітів, листах бетелю і тамаяі.
Н А ось вірш на цю тему:
- «Коли коханець відчутно гризнуз любу. зона має з
Удаваною злістю гризнути його вдвічі сильніше», »ак
за крапну віддячують низкою перлів, а за низку — Р°зДертою хмарою,
Якщо жінка надто збуджена і в любовнім шалі затіє.
Щось на зразок сутички, хапає коханця за
волосся.
Тягне Його голову до себе, цілує нижню губу, а закрив
ши очі, несамовито гризе все його тіло.
Коли коханець при денному світлі привселюдно пі»
каже їй. якийсь слід, залишений нею, вона має на Ц
□ Ибухнути сміхом, повернути голову в його бік, НІОИ
прагнучи вилаяти, а згодом з ображеним виглядом са*”й поназати його сліди. Коли двоє коханців так чиня ,
>хня неослабна жага триває віки.
АПЕНДИКС ДО РОЗДІЛУ 4
Про пестощі говорить ОвІДІЙ, «Елегії»:
шпИ
«Оскільни ти гарна, я не маю нічого проти того,щ
ти поблудила, але хай я про те не відаю.
ьезгрішна лиш та, котра може це заперечити
«іа
принаймні щирий намір вдавати невинну. !
будучи мою. здашея мені таною і викличеш
Для розпусти є відповідні місця; наповни їх РУ
Розкішшю і позбудься фальшивого сорому,
в
звідти, спершу опануй збочення і залиш
про
у
Ліжку.
А вже там не соромся скинути з себе
поМв прикриває твої поваби, як і того, що ноха^лгпизне
^ладе сзо€ стегно на твоє. Там хай його язин тфю
ч
по:.н?к 7 07 пурпуоозі уста, а кохання хай
Різновидів забав Венери. Не скупись ані на 35>^}^.наих
відповідні слова, ліжко хай дрижить від лю
'І з,
Задбай отже про те, щоб я нічого не знав, дозвол
*ані виявити немудру довірливість.
Але чому волосся □ тебе більше сколошкане, ніж
пя сну, а на шиї — сліди від укусів?

І

хмарах у непогоду, і ви
блискують казковим сяй
вом у сонячні дні. Пам’я
таю, як у наш туристський
табір приходили
хлопцікарачаєвці і співали біля
вогнища під гітару своїх
пісень. Голоси їх у ті хви
лини ставали твердими, як
сталь, очі блищали незна
йомим, відчайдушним і бо
лючим блиском. А співа
ли вони про Сталіна, який
виселив їх народ з рідних
гір, послав на загибель.
Це вже зараз ми знаємо
про страшні трагедії народів, яких виселяли з рід
них місць, не рахувались
не те, що з долею кожної
окремої людини — цілих
націй. А тоді, з перший рік
перебудови, не все ще
було
зрозуміло. Страш
но ставало від тик пі
сень, аж мурашки біга
ли по спині,
могли ми
не розуміти до кінця їх
змісту, але а сім нам —— і
українцям, і білорусам, і
грузинам, і росіянам було
близько страждання
зне
доленого народу карачаєвців-черісесців.
Дід Костамтина був кня
зем у Карачаєвську.
Ре
пресований, висланий. Онук
не забув вільного духу.
Пі.
...Із Миколою Петрови-,
чем Кущем подружжя Еркенозих познайомились ви
падково. Жили й працюва
ли а Ноегородківському
районі, щось неполадили
з директором
господар
ства, де працювали, їхали
в місто, а Микола Петро
вич підзіз їх, по
дорозі
розговорились, голова (а
ним виявився М. П. Кущ),
запросив у своє господар
ство. Так вони потрапили в
село Малинівку
Петрівського району. Дали їм
колгоспний
будиночок.
Впорядкували його, обма
лювали, квітами обсадили,
лебедів у стазку роззели...
Надія Іванівна працювала
завскладом, Костянтин Хаджи-махмудович
водієм.
Отак би й жили, як люди,
та ні — захотіли хазяйну
вати. Тоді тільки
почала
впроваджуватись
оренда.
Взялися доглядати
11-ро
свиней. Здали колгоспові
як належить, з приростом
ваги, навіть районна газе
та про них писала. Наступ
ного року захотіли взяти
вжз 30 голів свиней. Еко
номісти підрахували, вихо

дило, що матимуть близь
ко 5 тисяч прибутку. Але
голова сказав: «Може не
вийде, спробуй
спочатку
на колгоспній фермі». Від
працював місяць, ніби асе
нормально. Але економіс
ти провели ще один роз
рахунок —• на цей раз вже
виходило, що Еркенози
матимуть збитки.
Подав
заяву Костянтин Хаджимахмудозич з проханням
надати йому землю. Збо
ри уповноважених колгоспу
постановили відмовити Еркенову
наданні 10 га
землі, так як це невигідно
для господарства, а К. X.
Ерхенов не виклав кон
кретних планів...»). Вже то
ді, на зборах хтось скезаз,
ніби між іншим: . «Не хо
чемо буть .рабами а Еркенозаі». Ця .образлива фра
за звучала на повен
го
лос на інших зборах упов
новажених, десь через мі
сяць після перших.
Ті
збори постановили
таке:
«Враховуючи рвацьке став
лення сім'ї Еркенозих до
громадського
господар?
стаа, порушення
статуту
колгоспу, прогули,
пору
шення правил соціалістич
ного. співжиття, відмовити
Еркенову в наданні поручни-цтва на одержання кре
диту в Петрізсьному від
діленні
Агропромбанку
(Костянтин
Хаджи-махмудозич хотів взяти кредит,
щоб будувати ферму на
тій землі, яку просив у
колгоспу — С. О.) та ви
ключити К. X. Еркенова та
Н. І. Приходько (дружина
Костянтина) з членів кол
госпу і зобов'язати їх ви
селитися . з
колгоспного
будинку. Просити партійні
і радянські органи не роз
глядати скарги від Еркеноза. як наклепницькі»,
Еркенози не знали, що
їх збираються виключати
з колгоспу. Але поголос по
селу сже пішов. Не всі
люди зважали так, як ав
тор тієї страшної фрази
«Не хочемо буть рабами в
Еркено-за!».
Багато
хто
співчував; писали й листа
колективного, але застряг
він у якихось архівах. Смі
ливості вистачило протес
тувати раз, боролися далі
Еркенози
самі.
Петрівський районний народний
суд визнав рішення збо
рів незаконним і відновив
Еркенова та
Приходько
членами колгоспу.
Вини

кало на суді питання, чо
му виключили з колгоспу
Н. і. Приходько, Відповідь
була така (все це запро
токольовано і відображе
но в рішенні суду; «...при
водом для її виключення
з колгоспу стало те, що
вона є членом сім’ї Ерке
нова». Ну як, далеко втек
ли від сталінських 30-их?
Еркенових відновили в
членах колгоспу, але йти
просити роботу вони бу
ли змушені до того ж Ку
ща. Микола Петрович, на
цей раз, вважав, що Кос
тянтин Хаджи’махмудович
здатний лише обкошувати
траву
навколо
стовпів,
більш кваліфікованої і потрібнішої роботи в
кол
госпі для нього не знай
шлося.
Під час усих цих судів,
розборів, Еркенози
три
мали 4-ро свиноматок і 40
поросят (ферму ж свою
хотіли мати!), тож за кор
мами доводилось їздити а
сусідні колгоспи, бо у Ма
линівці їм було оголоше
но ніби блокаду.
Одна
жінка,
яка
насмілилась
прийти до Еркенових, му
сила перевдягатись у чо
ловіка, щоб ніхто не впі
знав і темінню добиратись
до двору Костянтина.
IV.
Може й здались би ЕрКеноби, але знайшлися ті,
хто зрозумів, підтримав і
морально, і
матеріально.
Це начальник тресту «Дніпроспецбуд» Криворізько
го управління гідроспецбуду Ф. Д. Лобов. Отож,
тепер Еркено-зи господарі.
іПразда, ще будуватись і
будуватись, знову ж, тре
ба допомога. Але знахо
дить її Костянтин Хаджимахмудович не в Кірово
граді чи Долинській, а зно
ву ж, у Кривому Розі. Чи
іам свиняче м’ясо не тре
ба, адже, коли буде фер
ма, Еркенов буде прода
вати його з першу чергу,
туди, звідки мав допомогу.
Дизний він, цей Ерненое. Працював би собі во
дієм у колгоспі, щось би
заробив, щось би вкрав,
щось комусь підзіз, то й
мав би. (—Ми ходили дзво
нити, тут по-сусідству якась
птахоферма, — розповіда
ють Еркенози, — діло бу
ло ввечері, вже геть стемііло. То скільки ми
там
чекали, поки нас з’єдна
ють, то стільки люди без

упину й носили мішки —•
тягли асе, що можна).
. — Я не розумію, чому
так люди настроєні, — го
ворить Надія Іванівна, —
ми ж іе ліземо до влади,
чи десь у міністри, саму
чорну роботу хочемо «И'
конуаати.
А роботи, справді, дуже
багато. Як глянеш на той
голий степ, гори каменю,
плити, поросят, що біга
ють навколо і вагончик,то
аж страх бере — холоди ж
ідуть. Будуватися
треба,
Скоро опорос
почнеться
(а, може, зже й почався),
ЗО свиноматок будуть по
роситися.,. Але Костянтин
Хаджи-махмудович, могут
ній, високий чоловік, тзер*
дий, як кремінь: «Буде ха
та і ферма через місяць*
Страшніше пережили». Ро-ч
бота його не лякає. Від
штовхує загроза принижу
ватись, гнути перед кимось
спину (голова каже: «По
мий мені машину і нака
чай скати». А чого це я бу
ду йому робити? Сам має
руки).'
— Якщо навіть та люди
на, яка мені сьогодні до
помагає, — каже Костян
тин Хаджи-махмудозич, —
вимагатиме колись відме*
не, щоб я принижувався, я
не стану цього робити і
достойно відповім їй.
Такі люди дуже не по
добаються деяким началь
никам, які хотіли б почу
вати себе князями у СВОЇХ
володіннях, а підлеглі от
же, раби. Еркенову ж біль
ше подобається така
си
стема стосунків, коли нож
на людина має своє достоїнстзо, праза, працює,
і тим самим приносить ко
ристь і собі, і суспільству»
— Я впевнений, що кол
госпи людей не нагоду
ють, — говорить він. Там
люди не думають про ко
гось, тільки про себе — як
би собі урвати, вкрасти, а
там хай як буде, так і буде.
З Еркеновим можна й
не погодитись. Але поки
що полиці
продовольчих
магазинів все більше й
більша пустіють...
Весною Еркенози
поле
не засівали, лише
город
посадили. Сіятимуть ози
мий
ячмінь
і пшеницю,
Дай же, Боже, карзчаєвцю
Еркенову щаслизого засіву
на українській землі.
С. ОРЕЛ.
Долинський район.

Якщо ж я спіймаю тебе на відвертій зраді, з обіймах
іншого, осе одно більше віритиму твоїм словам, аніж
власним очам».
КЛОТНЯ МІЖ КОХАНЦЯМИ. ПРОПЕРЦІЙ, «ЕЛЕГІЇ»;
«Але яку милу несподіванку ти мені зробила вчора
ввечері при запалених свічках. Я з насолодою слухав,
ян ти кричала і мов шалена розкидала прокльони.
От тільки чому, розпалена вином, ти відпихаєш стола
і нестямно кидаєшся по мені напівпорожніми кубками?
Сміливо сіпай за моє волосся, шкрябай лице нігтями
ппегарних рук, погрожуй, що висмалиш мені очі па
лаючим факелом, шматуй одяг на моїх грудях, щоб їх
оголити. Поза сумнівом, це прояви правдивої гарячої
любові.
Коли розгнівана коханка кидається образами, скидає
до ніг посаг Венерн, оточена громадою бранців, міряє
вулиці, мов та шалена вакханка, має дратівливі енн,
повні привидів або зрештою обурюється на вигляд об
разу молодої дівчини — то есе ознаки справжньої лю
бові, бо добре знаю ці тортури, що роздирають душу.
У почутті не можна бути певним, якщо воно не про
явиться у помсті. Хай холодна коханка залишиться для
моїх недругів. У той же час хай противники бачать елі’
ди укусів на моїй шиї, а синці хай свідчать, що живу
зі своєю дівчиною.
Волію нарікати на неї або вислуховувати нарікання
у свій бін, плакати або бачити сльози, ніж коли підчас
суперечки буває вона стриманою у словах чи письмово
висловлює те, про що не говорять вголос.
Не виношу спокійних слів, ЯКІ Ніколи не збуджують
зітхання, завше прагну бути блідим зід кохання до тієї,
котра на мене гнівається.
.
Паріс знайшов нові приваби любові, кбли під час
війни за Елену міг торжествувати в п обіймах. Коли
гпеки перемагали, а відважний Гектор противився, той
подалі від очей вів з Єлеиою затяту, зовсім іншу війну,
’ Я завжди боротимусь або з тобою, або з противника
ми за тебе. Спокій із тобою мені зовсім не потрібен.
Ніхто "не такий красивий, як ти. Зараз ти ще можеш
цим пишатися. Тішся, поки не потерпаєш, що
стало

звук, що виражає злість — Станіта. Звук, що нагадує
вуркотіння, •— Куджіта. Звук Пхут. Звук Пхат. Ззук Сут.
Звук Плат, Звун Пхут нагадує відголосок лускаючого
бамбука, а звук Пхат — відголосок предмету, що падає
до води.
Жінки викрикують також такі слова, як «мамо»,
«батьку», а інколи волають на допомогу, висловлюють
бажання розлучитися або схвалення.
До цього можна додати ще й інші відголоски, що на
слідують дзижчання бджіл, вуркотіння голуба, кування
зозулі, крик папуги, цвірінькання горобця, сичання гу
сака, голос куріпки, крик павича.
Кулаком жінку б’ють у спину, коли вона сидить на
колінах у мужчини. Вона має відповісти, вдаючи при
цьому гнів, видати звук дуркотіння чи ридання».
Під час тілесного злягання верхом руки наносяться
легкі удари між груди, примножуючи їх і прискорюючи
з міру посилення піднесення аж до завершення; у цей
момент чути звук Хін або інші звуки, ЩО ПОВТОРЮЮТЬ'
ся, — поперемінно або ті. яким у цей час віддають пе
ревагу.
Коли мужчина ударяє в голову жінки кінчиками
з’єднаних пальців, видає звук Пхай, а жінка — вурко
тіння або звуки Пхат і Пхут,
із початком поцілунків та інших пестощів жінка має
постійно сичати. У момент підйому, якщо вона не при
звичаєна до ударів, не забуває повторювати: «Досить,
досить, прошу припинити», а також волає по батька й
матінку, перемішуючи окрик вигунами, гучні звуки із
плачем.
Під кінець злягання долонями міцно стискають груди,
ягдану чи боки жінки, а вона в цей час сичить, мов гу
сак або кричить, як куріпка.
До ударів можна танож зарахувати використання пев
них спеціальних пристроїв у деяких районах Індії, особ
ливо на півдні. Це: нлин для ударів між груди, долотце
для голови, прртиначни щік (ними, очевидно, були
тонні голочки), Ватсьяяна засуджує цей звичай як вар
варський та небезпечний І пригадує тяжкі наслідки,
навіть смертельні, ним спричинені.

ПОАНти° нУ*отрий
***
закинув сіть на наше ложе, — май віч
ного вітчима і мачуху з домі: розкішшю вкраденої з
мене ночі ти маєш завдячувати не її коханню, а образі
на мене.
РОЗДІЛ о,
5 РІЗНІ що
СПОСОБИ
ТА СЛАБКІ ЗОЙКИ,
РОЗДІЛ
ЇМ В|ДУДАРІВ
П0В,дДЮТЬ

АПЕНДИКС ДО РОЗДІЛУ 5
Поведінка жінок під час тілесного злягання. Усі ці
прийоми і пестощі є більше умовними, ніж природни
ми. зрештою, як усе, що роблять індуси.-Якби певна
баядерка (танцівниця і співачка) заблукала а Парили і
вирішила там представитися, вона була б таким особ
ливим курйозом, що неодмінно досягла б успіху, став
ши модною через сміх, викликаний нею ж.
Поведінка, яму мають чи на яку пристають міінни я
Європі під час злягання, звичайно дуже різна. Можна
вирізнити три найхарактерніших типи: ті, котрі мовчать
І прикривають очі: ті, котрі кричать і виявляють спої
почуття і, зрештою, ті, хто через нервовий припадон
блідніють і блюють.

Ултои є різновидом пестощів. Любовний союз схожий
иа нлотню Я« через тисячу розбіжностей Між коханця
ми так і через їхню схильність до суперечки.
Від жаги б’ють по таких частинах тіла, як: спина,
голова, місце між грудьми, плечі, ягдана, стегна, боки,
В’ють верхом долоні, стиснутими пальцями, долонею

мління дістає удай — сичить по-різному і слабо
кримигь (в різнопедіоТзоук Хін або Хіннара. Гучний

ІДапі буде).

г

СПОРТ

ШКОЛА КАРАТЕ-ДО КІОКУШИНКАЙ

І

У 1969—1973 роках гро
мадянин СРСР Олександр
Іванович Танюшкін по об
міну студентів проходив
навчання у польському міс
ті Кракові. В той час кара
те ще не було поширене і
він був першим, хто вста
новив контакт з Краків
ською школою, якою ке
рував Анджей Древняк. Не
лише у Радянському Сою
зі, але і в Польщі був ве
ликий дефіцит інформації
про карате-до, у тому чис
лі й про кіокушинкай. Не
зважаючи на те, що кра
ківська
школа
вибрала
своїм напрямом кіокушин
кай, сам стиль ще не сфор
мувався остаточно.
Оз І. Танюшкін у краків
ській школі виявився од
ним з перших його заснов
ників. У 1973 р. А. Древ
няк встановив перший нон*
такт з Європейською асо
ціацією кіокушинкай е осо
бі її президента Люка Хол
ландера. З цього часу по
чався постійний обмін ін
структорськими
кадрами
Польщі та Голландії. З
1975 р. стали розвиватись
міжнародні контакти ра
дянської школи кіокушин
кай, очолюваної О. І, Танюшкіним. Важливою
по
дією стали приїзд у 1975 р.
А. Древняк8 в Москву для
проведення зборів, а та
кож проведення у 1976 р.
першої літньої школи кіо
кушинкай у Польщі, під
час якої О. І. Танюшкін
здає іспит на 1 дав. .
У 1976 році сформува
лась радянська школа кіо
кушинкай у масштабі краї
ни. Вона охоплювала 60
регіональних центрів. Під
керівництвом О. І. Танюшкіна стали регулярно про(Продовження.
Поч. у №Н® 37, 38).

водитись літні школи, го
туватись учбово-методичні
матеріали. Було проведено
4 всесоюзних чемпіонати.
У 1977 р. радянські пред
ставники приймали участь
у другій літній школі в
Польщі, під час якої іспити
на 1 дан здав керівник
угорської школи кіокушинкай Іштван Адамі. З 1976
року у Польщі проводять
ся міжнародні турніри на
приз Вавельського драко
на, у
яких
приймають
участь спортсмени з СРСР,
Угорщини, Австрії, ФРН.
З 1978 р. почала розвиток
школа кіокушинкай у Бол
гарії, котру у наш час очо
лює Костянтин Божилов. В
останні роки традиція ор
ганізації літніх шкіл пере
ходить в Угорщину та Бол
гарію. Вони
проводяться
під керівництвом таких ве
ликих майстрів, як Л. Холландер, А. Вукт, Г. Коллінз
та ін. З 1979 р. кіокушин
кай набирає швидкого роз
витку в Угорщині. Однією
з міжнародних подій став
Кубок Оями, у зв'язку з
чим Масутацу Ояма впер
ше приїхав у соціалістичну
країну. Згодом авторитет
кіокушинкай у Східній Єв
ропі значно
зміцнюється.
Під керівництвом Іллі Іонеску розвивається ця школа
у Румунії. Іонеску, як і на
звані лідери інших соціа
лістичних країн, свої пер
ші знання одержав у Поль
щі.
У 1981 р. О. І. Танюшкін
під час проведення літ
ньо? школи у Польщі в при
сутності Г. Коллінза здає
іспит на 2 дан. У 1983 р. в
СРСР Л. Холландер прий
має екзамен на майстерські ступені у радянських
спортсменів. О. І. Танюшкіну присуджується 3 дан, а
його учням С. В, Степеневу

(Сівердловськ), Є. Н. Ісакоеу (Хабаровськ) та
В. !.
Слуцкеру (Москва) — 1 дан.
Незважаючи на всі препони, пов’язані з заборо
ною карате СРСР у 80-ті
роки, здорові починання
усе ж таки прокладали со
бі дорогу. У 1988 році С. В.
Степанов та його учень
В. Клементьєв приймають
участь в інструкторських
зборах у Польщі та здають
іспити відповідно на 2 та
1-й дани. У 1988 та 1989 рр.
представники Пермського
клубу кіокушинкай прийма
ють участь у літніх школах
та європейських турнірах в
Болгарії, а у 1989 р. спорт
смени з Свердловська та
Пермі взяли участь у зма
ганнях на кубок Польщі.
На початку 1989 р. ра
дянська школа
кіокушин
кай зі своїми регіональни
ми філіями входить у склад
Всесоюзного Центру
БИечєння східних единоборств
при Філософському това
ристві АН СРСР. У цьому
році найбільш показовою
і результативною є участь
радянських інструкторів у
літній школі в Польщі. Во
на проводиться під керів
ництвом майстра з ФРН
Інго Фрайєра (5 дан), Анд
жея Древняка (4 дан) та
О. І. Танюшкіна (3 дан).
Крім О. І. Танюшкіна у
зборах прийняли участь 13
чоловік з Москви, Сверд
ловська, Пермі,
Хабаров
ська, Амурська, Куйбишева та Павлограда. Із 6-чоловік, котрі мали право зда
вати на майстерські ступе
ні, 5 пройшли іспити. Є. Н.
Ісакову (Хабаровськ)
був
присуджений 2 дан; В. П.
Фоміну та Ю. П. Хрєнову
(Москва), О. О.
Іпатову
(Свердловськ), В. В. Пукасу (Амурськ), •— перші да
ни.

У 1989 р. Танюшкін зно
ву отримує підтвердження
про те, що він є офіційним
представником
СРСР в
Міжнародній
організації
кіокушинкай (відповідні по
вноваження і права
він
отримав ще у 1976 р., це
підтверджувалось у 1983
та 1986 роках). Керівни
цтво Європейської органі
зації кіокушинкай у 1989 р.
сповіщає про це Держкомспорт СРСР. Зараз радян

ська школа
кіокушинкай,
очолювана О. І. Танюшкіним, набула всесоюзного
значення, об’єднавши свої
філіали у найбільших ре
гіонах (включаючи
цент
рально-європейську части
ну країни, Урал, Сибір,
Далекий Схід та ін.) і про
довжує зміцнювати
свій
міжнародний статус.
Сьогодні школа кіоку
шинкай привертає до себе

представників різних рас,
віросповідань, стилів мис
лення та життєвих укладів.
Позитивний зміст сучасної
школи, яка наслідує кращі
традиції мистецтв Будо, при
вертає й наших співвітчиз
ників. Безумовну
цінність
становить
найочевидніше,
що відрізняє кіокушинкай
від багатьох інших шкіл су
часного карате — до вихо
вання сильних бійців. Од

наче не просто
сильних
бійців, а людей, чиї серця
і розум відкриті й для гли
бокого осягнення інтерна
ціональних цінностей, і для
дбайливого відношення до
власних традицій. Цей ін
тернаціональний
аспект
школи відзначався Оямою,
він стає реальністю сього
дення.
{Далі буде).

«ВОДНИК»
ПОЧИНАЄ життя
На ознаменування Дня міста відбулося урочисте від
криття першого на Кіровоградщині фізкультурно-оздо
ровчого комплексу «Водник», який належить ПМК-37
тресту «Кіровоградводбуд» (начальник Олексій Олек
сійович Діденко, керуючий трестом — Володимир Ми
хайлович Берещенко).
Завдяки ентузіазму керівників, котрих часто можна
застати на спортивному майданчику разом з працівни
ками підприємства, ФОК був зведений у найкоротші
строки. 1 22 жовтня у подвійно святковий день була
перерізана стрічка і вручений символічний ключ май
бутній робітничій зміні.
Вітати будівників прийшли голова облспорткомітету
Олександр Петрович Березан, представники комсомо
лу — завідуючий відділом спортивно-масової роботи
обкому ЛКСМУ(МДС) Юрій Петров, ветерани спорту,
праці, учасники Великої Вітчизняної війни Тамара Фе
дорівна Хомінська, Мілентій Олександрович Поляновський та ін.

ДЕСЯТА СТОРІНКА Є

27 ЖОВТНЯ 1990 РОКУ

•

і

Культурно-спортивну програму відкрили члени сек
ції ка.рате-до шотокан (тренер Віталій Миколайович
Крижановський), потім виступили юні гімнастки абоне
ментної групи, підготовлені тренером Марією Петрів
ною Овчаренко (ДЮСШ № 1). Ну, а змагання «Веселі
старти» не лишили байдужими нікого з присутніх.
У турнірі юних футболістів перемогу святкували гос
подарі, кульмінацією свята став фінальний двобій
волейболістів «Водника» та «Зірки» («в/о «Червона зір
ка»). Команда «Водник» громадського тренера Леоні
да Миколайовича Балабата у запеклій боротьбі з ра
хунком 3:2 одержала перемогу і зайняла І місце.
III місце — за командою колгоспу «Україна»,
Ну, а любителям більярда, настільного тенісу та
плавання також не довелось нудьгувати.
А вокально-інструментальний ансамбль під керуван
ням Юрія Мокрухи підготував культурну програму.

В. БЕЗСМЕРТНИЙ,
Фото О. ГРИБА.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Литовський
камерний
оркестр.
Диригент С. Сондецкіс. 12.30
—
Час. 15.30 — ТСН. 15.45 — Ма
ленький концерт.
16.00 — Пре
м’єра документального телефіль
му «Якого кольору мрія». 16.20 —
А у хорі мій голос чутніше. 17.00
— «Каштанка». Мультфільм. 17.30
— Дитяча година (з уроном фран
цузької мови). 18.30 — Час. 19.00
— Актуальне інтерв’ю. 19.10 —
Ми і економіна. На шляху до рин
ку. 19.40 — Прем’єра художнього
телефільму «Яри». 2 серія. 21.00
— Час. 21.40 — Колаж. 21.45 —
Авторське телебачення. Презента
ція нових програм. 0.45 — ТСН.
I. 00 — «Петля». Телефільм. 1 се
рія. 2.05 — «Серцю милий край».
Фільм-концерт.
3.17 — Концерт
ансамблю народного танцю СРСР.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
уково-популярний фільм. 8.35,9.35
— Природознавство. 2 кл. Як зві
рі до зими готуються. 8.55, 9.55 —
«Карелія». Фантазія-експромт. На
уково-популярний фільм. 9.05 —
Італійська мова. 10.05 — Наш сад.
10.35, 11.35 — Музика. 8 нл. С. Прокоф’єв.
«Ромео
і
Джульетта».
II. 05 — «Мело, мело по всій зем
лі...».
Документальний
фільм.
12.05 — Сеанс повторного теле
фільму.
«Коли
сходять
сніги».
12.40 — Є. Светланов.
Рапсодія
№ 2. 17.00 — Концерт ансамблю
танцю Туреччини. 17.30 — Пре
м’єра документального телефіль
му «Забуті боги». Фільм перший.
«Земля і небо». 18.20 — «Жовтик».
Мультфільм. 18.30 — Час (з сурдоперенладом). 19.00 — «КОАПП».
Мультфільм. 1 серія. 19.10 — Те
левізійний музичний
абонемент.
Снрипаль І. Пеольман. 20.00
—
Вечірня казка. 20.15 — Волейбол.
Чемпіонат світу. Чоловіки. Фінал.
21.45 — На сесії Верховної Ради
СРСР. 22.45 — Щоденник
сесії
Верховної Ради РРФСР. 23.45 —
«Дощ у чужому місті». Художній
телефільм. 1 серія.

понеділок
А УТ
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9.00 — Новини. 9.15 — Фільм»
концерт. 10.00 — «Єднання духу»,
10.55 —- Художній фільм «Разом».
12.00 — «Темп». 13.00 — Співають
брати Приймаки. 13.30 — Доку
ментальний фільм «Ой, на
горі
калина». 16.00 — Новини. 16.10 —
Звіт про обласну партконференЦію. (Кіровоград). 17.10 — «Насе
ленню про цивільну оборону». (Кі
ровоград). 17.40 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.00 — На
другій
сесії Верховної Ради УРСР. 19.00
— Актуальна камера. 19.30 — На
другій сесії Верховної Ради УРСР.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
На другій сесії Верховної
Ради
УРСР.

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Пре
м'єра
художнього
телефільму
«Яри». 1 і 2 серії. 11.10 — Фут
больний огляд. 11.40 — «Орнамен
ти Усекської долини».
Докумен
тальний телефільм. 12.00 — Грає

почиваємо». 18.30 — Час. 19.00 _
Парламентський віснин Росії. 19.1$
— Хвилини поезії. 19.20 — Недипломатичні бесіди. 19.40 — Прем’є
ра художнього телефільму «Яри».
З серія. 21.00 — Час. 21.40 — На
чемпіонаті світу з шахів. 21.55 —
«Слово». Літературно-художня про
грама. 23.55 — ТСН. 0.10 — Му
зично-розважальна програма. «ТуПіцца». 1.25 — «Петля». Телефільм.
2 серія. 2.30 — Спортивна програ
ма. 3.00 — «Народний артист СРСР
С. Я. Лемешев». Документальний
телефільм.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «До
рога впадає у горизонт». Науко
во-популярний фільм. 8.35, 9.35 —
Світ, що нас оточує. 2 кл. Хочу з
тобою дружити. 8.55,
9.55 — «Є
куток на землі...». Документаль
ний телефільм. 9.05 — Французь
ка мова. 1 рік навчання. 10.05 —
Французька мова. 2 рік навчання.
10.35, 11.35 — Історія. 7 кл. Серед
ньовічне місто. 11.05 — «Анна Ах
матова. Листки з щоденника». До
кументальний фільм, 12.05 —«Дощ
у чужому місті». Художній теле
фільм. і серія. 13.15 — Концерт
музичного
фольклору
РРФСР.
13.55 — Ритмічна
гімнастика.
17.00 — «КОАПП».
Мультфільм.
2 серія. 17.10 — Телестудії міст
РРФСР. «Варіації на тему». (Тю
мень). 18.00 — Ритмічна гімнасти
ка. 18.30 — Час (з сурдоперекладом). 19.00 — «Це Пеле».
Доку
ментальний фільм.
19.50 — Маленьннй концерт. 20.00 — Вечір
ня казна. 20.15 — Гостро. 21.00 —
Я вам заспіваю. III Московський
фестиваль авторської пісні. 21.40
— На сесії Верховної Ра^ци СРСР.
22.40 — Щоденник сесії Верхов
ної Ради РРФСР. 23.40 — «Дощ в
чужому місті».
Художній
теле
фільм. 2 серія.

і

зі жовтня

«НАРОДНЕ
СЛОВО»
Це щойно утворена газе
та Кіровоградської обласної
Ради народних депутатів.
Метою видання є широке
висвітлення діяльності Рад,
поширення об’єктивної ін
формації про
політичне,
економічне, соціальне і ду
ховне життя в області.
Газета друкуватиме ма- .
теріали, які відображати
муть думки і позиції з ши
рокого кола проблем, опе
ративні повідомлення, чи
тацькі відгуки і листи, інші
матеріали. Видання зорієн
товане на широке коло чи
тачів.
Передплачуйте
газету
«Народне слово»!
Періодичність видання —
5 разів на тиждень.
Передплатна ціна:
на 1991 рік— 12 крб.,
на півроку — 6 крб.,
на квартал — 3 крб.,
на 1 місяць — 1 крб.
Індекс 61106.

А УТ

зо жовтня

9.00 — Новини. 9.20 — «Добро
го вам здоров’я». 9.50 — Все про
кіно. 10.50 — «Фарбований лис».
Вистава. 11.40 — Шкільний екран.
11 нлас. Українська
література.
12.10 — Енран зарубіжного філь
му. Художній фільм «Шлюб з ви
хідними днями». 16.00 — Новини.
16.10 — Для
дітей.
«Веселна».
16.40 — Телефільм «Вузол зв’яз
ку». 17.05 — Виступає фольклор
ний театр ім. В. Назарова. 18.00 —
На другій сесії Верховної
Ради
УРСР. 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — На другій сесії Верховної
Ради УРСР. 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — На другій сесії Вер
ховної Ради УРСР.

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Пре
м’єра
художнього
телефільму
«Яри». 2 і З серії. 11.05 — На кон
церті
фестивалю
«Московська
осінь». В. Гевіксман. Концерт для
скрипки з орнестром, 11,25 — Ди
тяча година (з уроком французь
кої мови) 12.25 — Колаж. 12.30 —
Час. 13.00 — На чемпіонаті світу
з птахів. 15.30 — ТСН.
15.45
—
Мультфільми. 16.05 — «Фантастич
на тітонька». Художній фільм. 1 се
рія. 16.50 — «Мамонтові трави, або
Буря в снлянці
молока».
Доку
ментальний телефільм. 17.20
—
Здрастуй, музико! 18.00 — Життя
серед озер. Із циклу «Як ми еід-

А ут
9.00 — Новини. 9.15 — Для ді
тей. «КанЪл «Д». 10.45 — Цирнова
програма. 11.40 — Шкільний ен
ран. 9 клас. Російська література.
12.10 — Художній фільм «Обпале
ні Кандагаром». 16.00 — Новини.
16.10 — «День за днем». (Кірово
град). 16.30 — Шляхом оновлення.
17.00 — Звіт про сесію обласної
Ради народних депутатів. (Кірово
град). 17.30 — «На київській хви
лі». Інформаційний випусн. 18.00
— На другій сесії Верховної Ради
УРСР. 19.00 — Актуальна камера^
19.30 — На другій сесії Верховної
Ради УРСР. 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — На другій сесії Вер
ховної Ради УРСР.

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Пре
м’єра
художнього
телефільму
«Яри». З і 4 серії. 11.10 — Прем’є
ра
документальних телефільмів
«Мері», «Сутичка». 11.30 — «На
вколо світу». Альманах. 15.30 —
ТСН. 15.45 — Прем’єра докумен
тальних телефільмів «Петро Ше
лест, Роздуми», «Шоста заповідь».
16.15 — «Фантастична тітонька».
Художній фільм. 2 серія. 17.10 —
Хвилини поезії. 17.15 — Концерт
ансамблю «Золоте кільце». 17.30
— Дитяча година (з уроном англій
ської мови). 18.30 — Час. 19.00—Діловий нур’єр.
19.30 — Мульт
фільми «Картина», «їхав
Ваня».
19.40 — Прем’єра художнього те
лефільму «Яри». 4 серія. 21.00 —

і

Час. 21.40 — Колаж. 21.45 — Му
зика в ефірі. Вибране. 22.10
—
Футбол. Матч-бенефіс
ка
честь
5О-річчя «короля футболу» Пеле.
Трансляція з Італії. 0.20 — ТСН.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Монрепо». Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Основи інформатики
1 обчислювальної техніки. 11 кл.
9.05 — Німецька мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Німецька мова.
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — За
гальна біологія. 10 нл. Ч. Дарвін.
Походження видів. 11.05 — «ТелеЕко». Журнал. 12.05 — «Дощ
у
чужому місті».
Художній
теле
фільм. 2 серія. 13.10 — «Вище да
ху». Документальний фільм. 13.30
— «КОАПП». Мультфільм. З, 4 і 5
серії. 17.00 — Вертикаль. «Стригу
ни — Моснва —«• Мілан». Докумен
тальний фільм. 17.30 — «КОАПП».
Мультфільм. 6 і 7 серії. 17.55 —
«Американці в Росії». 18.30—-Час
(з сурдоперекладом). 19.00 — Ви
ступає хор російської пісні «Вес’ нянка» м. Климовська. 19.10
—
«Лонго май — живи довго». Пере
дача 1. 20.00 —Вечірня назка. 20.15
— Колаж. 20.30 — Театральна ди
настія». До 90-річчя з дня народ
ження М. Рижова. 21.40 — На се
сії Верховної Ради СРСР. 22.10 —
Щоденник сесії Верховної
Ради
РРФСР. 23.10 — «Відпустка у ве
ресні». Художній телефільм. 1 се
рія. 0.15 — Про заборонене.
Із
циклу «Інститут людини».

четвер
1 ЛИСТОПАДА

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Перлини
душі народної. 10.00 — Телефільм
«Сказання
про
Стандартград».
10.35 — Шкільний енран. 9 клас.
Унраїнсьна література. 16.00
—
Новини. 16.10' — Для дітей. «Ве
селна». 16.40 — Говоримо україн
ською. 17.10 — «Господарем
на
землі». «Без поспішних
рішень».
(Кіровоград на
Республіканське
телебачення). 17.40 — Музичний
фільм «Перед концертом». 18.00 —
Для дітей телекросворд. 18.30 —
«Точна зору». (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30 ■— Де
путатський нанал. 20.45 — На доб
раніч, діти!
21.00 — Молодіжна
студія «Гарт». В перерві — 22.00
— Новини.

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Пре
м’єра
художнього
телефільму
«Яри».
4 серія. 9.50 — Футбол.
Матч-бенефіс на честь
50-річчя
«короля футболу» Пеле. 11.30 —
Дитяча година (з уроком англій
ської мови). 12.30 — Час. 13.00 —
Колаж. 13.05 — На чемпіонаті сві
ту з шахів. 15.30 — ТСН. 15.45 —
Прем’єра документального
теле
фільму «Після комунізму». 16.05
— Музична скарбниця. С. Рахманінов.
Симфонія N2 2 мі мі-нор.
17.05 — Веселі старти. 17.50
—
«Пригоди
Мюнхаузена».
Мульт
фільм. 1, 2. З і 4 серії. 18.30 —Час.
19.00 — ...До шістнадцяти і стар
ші. 19.55 — Ти, земле, така одна.
Творчий вечір композитора і. Лученка в Центральному концертно
му залі «Росія». 21.00 — Час. 21.40
— На чемпіонаті
світу з шахів.
21.55 — Продовження
творчого
вечора
композитора і. Лученка.
23.05 — За зведеннями МВС. 23.20
— Камера дивиться у світ. Росія
ни в Парижі. Ведучий Д. Бірюков.
0.20 — ТСН. 0.45 — «Дні Турбіних».
Телефільм. 1 серія. 2.01 — «Росій
ський музей». Радянський живо
пис. 2.36 — «Все починається з
любові». Фільм-концерт.

А ЦТ (II програму)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Мир
не життя
відставного
майора».
Науково-популярний фільм.
8.35,
9.35 — Природознавство. 4 кл. Не
заблукаємо у лісі. 9.05 — Іспан
ська мова. 1 рік навчання. 10.05
— Іспанська мова. 2 рік навчан
ня. 10.35, 11.35 — Біологія. 8 кл.
Чи можливе життя
без
комах.
11.05 — «Єфросинія
Полоцька».
Науково-популярний фільм. 12.05
— «Відпустна у вересні». Худож
ній телефільм. 1 серія. 13.10
—
«Бім, Бом і Вовн».
Мультфільм.
13.30 — Співає Н. Чепрага. 13.55
— Ритмічна гімнастика. 17.00 —
«КОАПП».
Мультфільм.
8 серія.
17.10 — Держтелерадіо
ЧеченоІнгушсьної АРСР. Програма
Чечено-Інгушської студії телебачен
ня. 18.10 — Грає Маргарита Фе
дорова (фортепіано). 18.30 —- Час
(з
сурдоперекладом).
19.00
—
«КОАПП».
Мультфільм.
9 серія.
19.10 — «Лонго май — живи дов
го». Передача 2. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Ритмічна гіммасти* ка. 20.45 — «Відродження». 0. Блок
у Шахматов!, 21.15 — П. Чайновський. Увертюра-фантазія «Ромео
і Джульетта». 21.40 — На
сесії
Верховної Ради СРСР.
22.10
—
Щоденник сесії Верховної
Ради
РРФСР. 23.10 — «Відпустна у ве
ресні». Художній телефільм. 2 се
рія.
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2 ЛИСТОПАДА

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Концерт.
9.50 — Художній фільм «Спортлото-82». 11.20 — Концерт. 16.00 —
Новини. 16.10 — Документальний
фільм. 17.40 —Фільм-концерт. 18.00
— «День за днем». (Кіровоград). 18.15
— Гласність і КДБ. (Кіровоград).
18.30 — Для дітей, «До, мі, соль».
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— «Червоній Кам’янці — 250». (Кі
ровоград). 20.40 — Реклама, 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 — Жи
ве слово. Мова і духовна культу
ра. 22.00 — Енран зарубіжного
фільму. Художній фільм «Порочне
коло». 23.20 — Вечірній вісник.

сунок/а
З ЛИСТОПАДА

А УТ
9,00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — Фільм-кон
церт. «Ранок туманний». 10.35 —
«Дитя миру». 11.05 — «Мазепа».
Вистава. У перерві — 12.10 — Но
вини. 13.15 — «Спадщина». 14.00
— «Доброго вам здоров’я». 14.30
— Музичний фільм. 14.50 — Впер
ше на енрані УТ. Художній фільм
із субтитрами. «Сто солдат і дві
дівчини». 16.25 — «Сонячне
ноло». 17.00 — Творчий вечір мос
ковського театру імені
Маяновського. 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — Телетурнір «Сонячні
кларнети». 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — Концерт. 21.55
—
Художній фільм
«Хочу
зробити
зізнання». 1 серія. 23.05 — Вечір
ній вісник.

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Наш
сад. 9.00 — Джерела. 9.30 — Парт
нер. Комерційний вісник. 10.00 —
Людина. Земля. Всесвіт. 11.00 —
Фільми режисера Б/ Німягарова.
«Сказання про Сиявуша». 1 серія.
12.30 — Прогноз. 13.00 — 2 серія
художнього фільму «Сказання про
Сиявуша». 14.35 — Хвилини поезії.
14.40 — Політичні діалоги. Ситуа
ція. 15.10 — У світі тварин. 16.10
— Призери І Всесоюзного фести
валю телепрограм для дітей. 16.25
— Футбол, Відбірковий матч чем
піонату Європи. Збірна Італії —
збірна СРСР. 18.25 — Мультфіль
ми. 18.45 — Міжнародна панора
ма. 19.30 — Парламентський віс
нин Росії. 19.45 — Фільм-легенда.
Презентація художнього
фільму
«Віднесені вітром». 21.00 — Час.
21.40 — На чемпіонаті світу з ша
хів. 21.55 — «Ангажемент». Про
грама
за участю
М. Задорнова.
23.30 — ТСН. 23.45 - Вечірнє му
зичне кафе. 1.10 — «Дні
Турбі
них». Телефільм. З серія. 2.11 —
«Музика в театрі, кіно І на теле
баченні». Композитор А. Петров.

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Сло
во».
Літературно-художня
про
грама. 10.35 — «Лошарик». Мульт
фільм. 10.45 — Очевидне — ней
мовірне. 11.45 — ...До шістнадця
ти і старші. 12.30 — Час. 15.30 —
ТСН. 15.45 — Виступає ансамбль
«Росіянка». 16.35 — Історія. Зако
номірності і парадокси.
В. Ключевський — історик, публіцист,
громадянин.
17.20 — Кінофести
валь «Приз глядацьких симпатій»,
«Прем’єра документального теле
фільму «Ангеле
мій...». 17.50 —
«Айболнть
і Бармалей».
Мульт
фільм.
18.05 — Осінь.
Таруса.
Цветаева... Літературна передача
для старшокласників. 18.30 — По
літичні діалоги. Галерея. 19.30 —
Контакт-форум. 20.00
—
«ВІД»
представляє: програма «500», Напітал-шоу «Поле чудес». 21.00—-Час.
21.40 — В уряді СРСР. 21.50
—
Пісні Матвія Блантера. 22.10
—
«ВІД» представляє: «Погляд», «Веді», «Ельдорадо», «МТУ». У перер
ві — 23.45 — ТСН.
1.25 — «Дні
Турбіних».
Телефільм.
2 серія.
2.39 — «Анюта». Фільм-балет. 3.47
— «Кохані». Музичний телефільм.

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Бу
ла б жива Росія.... Науково-попу
лярний фільм, 8.35, 9.35 — Світ,
що нас оточує. 1 кл. День народ-

нсеиня країни. 8.55, 9.55 — «Снив
ся мені сад». Документальний те
лефільм. 9.05 — Англійська мова.
1 рік навчання. 10.05 — Англій
ська мова. 2 рік навчання. 10.35,
11.35 — Музика. 7 кл. Російські
народні пісні. 11.05 — Великобри
танія — сьогодні. Передача для
тих, хто володіє англійською мо
вою. 12.05 — «Відпустка у верес
ні». Художній телефільм. 2 серія.
13,15 — «Портрет коханої жінии».
Документальний телефільм. 13.55
— Співаюча бандура Остапа Стахіва. 17.00 — «КОАПП».
Мульт
фільм. 10, 11 і 12 серії. 17.35 — З
життя віолончеліста. Грає Р. Армонас. 18.30 - Час (з сурдопере
кладом). 19.00 — Арена. 20,00 —
Вечірня
назка.
20.15 — Колаж.
20.20 — Художня гімнастика. Чем
піонат Європи. 21.05 — Спорт для
всіх. 21.20 — Співає В. Добролю;
бова. 21.40 — На сесії Верховної
Ради СРСР.
22.10 — Щоденник
сесії Верховної Ради РРФСР. 23.10
— «Таня». Художній телефільм.

І

8.00 — Гімнастика. 8.15 — Фільм
— дітям. «Розумні речі». 1 і 2 се
рії. 10.25 — КІнопубліцистика со
юзних республік. Прем’єра доку
ментального телефільму «Вересень
тридцять дев’ятого». 10.55 — ТБ
про ТУ. 11.55 — Колаж. 12.00 —
Теніс. Відкритий чемпіонат
Па
рижа. 12.45 — Художня гімнасти
ка. Чемпіонат Європи.
13.30 —
Телепрограма «Сім’я». 14.30 — Ві
деоканал «Рад.,нська Росія». 17.00
— Контакт — форум.
17.30
—
«КОАПП». Мультфільм. 13, 14 і 15

серії. 18.00 — НЛО: неоголошений
візит. 19.00 — Під знаком
«Пі».
Частина 1. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Під знаком «Пі». Части
на 2. 21.00 — Час (з сурдоперекладом).
21.40 — Щоденник
сесії
Верховної Ради РРФСР. 22.40 —
Під знаком «Пі». Частина 3. 0.10
—- Нічний сеанс. Художній
теле
фільм. «Пастка». Із циклу «Теле
фон поліції 110».

4 ЛИСТОПАДА

А УТ
9.00 — Новими. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — «У неділю
вранці».
Інформаційно-музична
програма. (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення). 10.50
—
Документальний фільм. 12.20 —
Новини. 12.30 — Для дітей. «Здрас
туй, хор». 13.05 — «Народознав
ство». 14.45 — Село і люди. 15.15
— «Ви нам
писали».
16.00
—
Служба солдатська. 17.00 —- Кон
церт.
18.10
—
Телеспортарена.
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— «Надвечір’я».
Передача
для
людей старшого віку.
20.30
—
Реклама. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — Візит до лікаря. 21.20
—
Реклама.
21.25 — Концерт.
21.50 — Художній фільм
«Хочу
зробити зізнання». 2 серія. 23.05 —
Вечірній вісник.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Спорт для всіх. 8.15 —
Ритмічна гімнастика. 8.45 — Ти
раж «Спортлото». 9.00 — 3 ранку
раненьно, 10.00 — На службі Віт
чизні.
11.00 — Раннова
розва
жальна
програма. 11.30 — Клуб
мандрівників.
12.30 — Здоров’я.
13.15 — Музичний кіоск. 13.45 —
Призери І Всесоюзного фестивалю
телепрограм для дітей. 14.15
—
Зустрічі на німецькій землі. 15.15
— Сільська
година.
Панорама.
16.30 — У світі казок і пригод. Художній
фільм
«Золотоволоска».
18.00 — Роздуми після нонкурсу.
Про І Всесоюзний конкурс молодих артистів — виконавців народних танців. 18.35 — Прем’єра художнього телефільму «Травневий
сніг». 19.45 — Пісня-90. 21.00 —
Час. 21.40 — Про просте і вічне.
21.55 — Фотоконкурс «Земля —
наш спільний дім». 22.00 — Прем’єра лялькового телефільму-концерту «Маплет-шоу». 9 і 10 серії,
(Великобританія).
22.50 — Футбольний огляд. 23.20 — Художня
гімнастика.
Чемпіонат
Європи.
0.20 — «Весела вдова». Музичний
телефільм. 1 і 2 серії. 2.39 — Знайомтесь, зарубіжний цирк.
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А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, ставай! 8.20 ,
— В’єтнам, злітаючий дракон. 9.20 ]
— Художня гімнастика. Чемпіонат І
Європи. 10.05 — Клуб мандрівни- І
ків (з сурдсперенладом). 11.05 —
«КОАПП». Мультфільм. 16 серія. І
11.15 — Відеоканал
«Радянська І
Росія». 13.45 — Світ, в якому ми І
живемо. Фільми режисера Б. Га- І
лантера. «Останні ігри», «Остання і
зима села Вилегжата». 14.25
— І
Теніс. Відкритий чемпіонат
Па- І
рижа.
15.15 — КВН-90.
Зустріч І
команд Дніпропетровського
уні- І
верситету і Донецького
політех- І
нічного інституту. 17.00 — Плане- І
та. Міжнародна програма. 18.00—- І
Держтелерадіо
Удмуртської рес- І
публіки. Програма Іжевської сту- І
дії телебачення. 18.30 — Кіносер- І
пантин. Частини 1 і 2. У перерві— І
20.00 — Вечірня казка. 21.00 — І
Час (з сурдоперекладом). 21.40 — І
Кіносерпантин. Частина 3. «Стоах». І
Художній фільм (США). 23.50 —
Теніс. Відкритий чемпіонат
Па- І
рижа. Фінал.

і НА ДОЗВІЛЛІ
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О. ПЕРЛЮК

СПАДКОЄМЦІ ВМЇІ НА УКРАЇНІ

ФРАЗИ

На сцені Зеленого театру в Оде
сі виступали Кубрат Томов,
Іван
Іванов, Методій Губеров, Момера
Пенчєва. Щоб показати, як
діє
біологічна енергія, до кожного
екстрасенса запросили по кілька
глядачів. Таким чином, прямо на
сцен.і виникла діагностична й ліку
вальна лабораторія.
Момера Пенчева,
наприклад,
розігнувши руками біополе пацієнт
ки, безпосередньо розглядає її
мозок, центральну нервову систе
му, визначає гостроту зору, слух
кожного вуха окремо.

Кого не розпинали — той не знає, що тане
блаженство.
Ці Дурні радяться з розумними людьми, а ро
зумні радяться з начальством.
Рукописи не горять, але що можна зробити з
їх авторами?
Щоб вийти у люди — треба бути вовком.
Вчення — світло, невчення — світле майбутнє.
Флагман вітчизняного ідіотизму.
Виявив їм високе довір’я обрати себе.
Це у них СНІД, а нас нійто не обстежував!

Кожен з нас зараз час від часу
задумується: хто ми такі, звідки
та куди йдемо?
Професор Кубрат Томов вважає,
що крім нас ніхто місце своє у
світі -визначити не зможе.
Майбутній вік стане віком лю
динознавства. Буде створено бага
то апаратів, які імітуватимуть люд
ське біополе. На всіх ступенях
освіти вивчатиметься екстрасенсо
рика. А професор Томов уже за
раз запропонував програму ви
вчення цієї дисципліни у медич
них навчальних закладах.

Багато глядачів зібралося тут у
Вчені вважають, що біополя лю
надії на чудодійне зцілення.
Але
дей створили біополе всього люд
чуда на сцені так і не трапилося.
ства і всі ми, самі того не знаючи,
Проте разом з діагнозом екстрасен
стали єдиним організмом. Цей ор
си підказали кількість сеансів у
ганізм дасяг силою біополів
усих
місцевих цілителів, потрібну
ДЛЯ
людей критичного рівня, після якелікування.
Закінчився виступ сеансом
за * го починається збільшення числа
екстрасенсорних
сил,
коли
все
гальної біотерапії, ноли
складене
більше
людей
знаходять у собі
поло всіх екстрасенсів було
на
здібності
сєнситивів.
Саме
Болга

правлене на глядачів, які,
виста
рія разом з Індією та Мексіною ви
вивши долоні,
відчули
легеньке
різняються найбільшою
кількістю
тепло та поколювання. На
жаль,
екстрасенсів.
болгарські гості констатували, що
у
багатьох
глядачів
порушений
Чим це пояснити? Є різні гіпоте
кров’яний тиск, у багатьох — діа
зи. Одне з 'пояснень — сприятливі
бет та інші хвороби.
космічні та геомагнітні
умови.
Як же взнали ці люди про сзої
біоенергетичні можливості?
Згідно з іншим припущенням там,
—- Милий, у тебе вже чай захолов!
— Та спробуй відірвись від цього «Комунара»...
(ВІД РЕДАКЦІЇ. А «МК»-91 відволіче вас і від
багатьох інших занять. Індекс — 61103, вартість
на рік — 6 нрб.).

• •••••• е. •••••«
А. ВИСОЦЬКИЙ

Персональна
БАЙКА

Б контору «Хижзвірсхрум» забрів
вовчисько,
Бед.мєдю-заву поклонився
низько.
1 трудову поклав на пень дубовий.
Про пенсію пішла у них розмова,
У книжці тій за трудові відзнаки-—
Численні нагороди і подяки.
Є запис унікальний про нього,
Щс'Всвк не нюхав і не ї<в
м'ясного.
Йога шанус не одна отара
Ян знатного свого ветеринара.
Про те, як рятував хліви й к-сшари,
Закінчує писати мемуари,
Тож Косслапий зважив все
детально
і пенсію призначив,.,
персональну!
Щоб узаконить це і для порядку—
Поставив дату, підпис і печатку.
Як вийшов Вози, то в хащі так
надійно
Назеав Ведмедя телепнем
застійним.
А сам зайцям на радість і на втіху
Помер.,, від сміху.

НЕДІЛЯ, 28 ЖОВТНЯ

10.00 Мультфільми.
11.30 «Новий кулан люті». Бойовик. У
головній ролі Д. Чен.
13.30, 17.30 «Червона спека». Полі
цейський бойовик. У головній
ролі
А. Шварценєггер.
15.30 «Гремлени». Фантастика. США.
19.30 «Вони звали його «ком&рєм».
Комедія. США.
21.30 «Грецька смокосниця». Еротика.
США.
ПОНЕДІЛОК, 29 ЖСЕТНЯ

10.00 Мультфільми.
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37-річний І'ВсН Іванов три роки де найбільш порушена природна
тему у стресовому стані почув сло та суспільна рівновага, з’являється
ва: «Ти повинен лікувати людей». найбільше екстрасенсів. Та ще там,
Вперше ДОЛОЛАІГ своєму синові, ви де сталося найбільше змішання
лікувавши біль у животі та рану на народів. У Болгарії були східноколіні. Поклс.зши на неї руки, по китайські племена та праболгари,
бачив, як через декілька .хаилин греки й турки.
вона почала загоюватись.
Яснсбачення Ванги, цей світовий
Методій Губеров за фахом ін- феномен, існує -вже близько п’ят
женер-електрик з Старої Загори. десяти років. Вважають, Що вона
Йому теж близько сорока. Декіль розмовляє з душами померлих, з
ка років тому, під час сильного тваринами, рослинами, що в неї є
землетрусу, -він дуже злякався за зв’язки з позаземними світами.
дітей. І після цьбго щоночі почали
Професор Томов вперше почав
з’являтися больові хвилі від живо вивчати її здібності у 1964 році. А
та до ГОЛОВИ, які не могли зняти коли у 1966 році створили інститут
ніякі лікарі. Іноді наставав повний парапсихології і сугестології, де
параліч, перед очима з’являлося вивчали ефект Ванги та інших
яск.раее с-вітло.
екстрасенсів, Кубрат Томов по
Довелося оволодівати цим при чез у ньому працювати.
ступом, коли біль тільки-но почи
Та в квітні
минулого року
у
нався. За декілька місяців усе Пловдиві почала працювати цент
ральна лабораторія біоенергетики,
пройшло. Але Методій певен, що яка об’єднала зусилля лікарів-біоякби у молодості не займався фізиків, інженерів та філософів.
спортом, то навряд чи це вдало
У цій лабораторії були перевіре
ні й можливості Момери Пенчевої,
ся б.
Івана Іванова,
Методів Губерова.
Коли в молодшого сина проріза Ножен з них має перелік хвороб,
лись одразу два зуба і він дуже □ янигии йому найкраще вдається
кричаз, то, приклавши долоню до боротися.
Отже, на сьогодні у Болгарії біль
голови дитини, Методій відчув лег
прихильників екстрасенсів, ніж
ке поколювання <в пальцях. Через ше
противників. У проекті закону про
декілька хізилин малюк заспокоїв народне здоров’я їм присвячений
спеціальний розділ, а в січні ни
ся й заснув.
Момері Пєнчевій 27 років. Вона
працювала бухгалтером там же, у
Старій Загорі. Влітку
1987
рому,
коли до неї прийшли гості, вона
раптом побачила людське
серце.
Люди, котрі були поряд, спокійно
розмовляли, і Момера не злякалась.
Потім часто бачила наскрізь
на
віть перехожих на вулиці.

нішнього року 'в країні створено
товариство енстрасенсів. Воно об’єд
нує також лікарів, вчених, філосо
фів,
журналістів,
письменників,
планує збільшувати кількість ліку
вальних кабінетів. Цікавляться бол
гарські цілителі й досвідом укра
їнських нолег.

Від
Ерота
Поселилися в готелї англі
єць і француз. Вранці англі
єць робить гімнастику і від
жимається
від
підлоги.
Француз йому спросоння:
— Сер! Здасться,
ваша
дівчина давно пішла,

1930 «Я — суд присяжних». Італія.
11.30 «Захопити живим чи мертвим».
Бойовик.
США. Бойовик.
2130 «Плоть і кров», Історична драма.
13.30, 17.30 «Операція «А». В головній
ролі Д. Чен.
ЧЕТВЕР, 1 ЛИСТОПАДА
15.30 «Воїн і чаклунка». Казка.
10.00 Мультфільми.
19.30 «Близнята»- В головній ролі Ар
1130 «Конам — варвар». У головній
нольд Шварценєггер.
21.30 «Смертельний друг». Фільм жа- ролі А. Шварценєггер.
13.30, 17.30 — «Шаолінь викликає на
поєдинок нінзя». Гонконг. Бойовик.
ВІВТОРОК, зо жовтня
15.30 «Вгору за течією річки». США.
10.00 Мультфільми.
Комедія.
11.30 «Кроул». Казка.
1930 «Встигнути до опівночі». США.
13.30, 17.30 «Операція «Б». В головній
Бойовик.
ролі Д, Чен.
15.30 «Вмирати ніколи не рано». США. 2130 «Пірати в ефірі». ФРН. Коме
дія.
Бойовик.
П’ЯТНИЦЯ, 2 ЛИСТОПАДА
19.30 «Зло, що творять люди». В го
10.00 Мультфільми.
ловній ролі Ч. Бронсон.
11.30 «Повернення Одіссея». Казка.
21.30 «Найдовший ярд». США.
1330, 1730 «Повернення вісімнадця
СЕРЕДА, 31 ЖОВТНЯ
тьох бронзових бійців». Бойовик.
10.00 Мультфільми.
1530 «Діаманти і найманці». США.
11.30 «Шовк». США. Бойовик.
13.30, 1730 «Ревучий погонь». Японія. Бойовик.
1930 «Смертельна зброя». 1 серія.
Бойовик.
15.30 «Пригоди мисливців за приго- США. Бойовик.
21.30 «Рекрути». США. Комедія.
дами». США.

В зоопарку жінку
хапає
горила, тягне на дерево,
роздягає і... схиляє, до спів
життя. її чоловік це байду
же спостерігає в на волання
порятувати незворушно про
мовляє:
— А ти йому скажи, що
стомилася, в тебе голева
болить...

І

Друкарня Імен! Г. М. Димитрова видавництва

^^^"еиходитъ

щосуботи

316050, МПС.
м. Кіровоград,
вуп. Луначарського, 36.

*

Дружина повернулася з
Африки і майже щоранку
жаліється;
— Любий, мені таке страш
не сниться, ніби рогатого
негра вродила.
Незабаром чоловік теле
фонує у пологовий будинок;
— Хто народився, негре
— Так.
— З рогам>и!
— Ні.
— Ой, слава богу!
❖

*

Познайомився хлопець з
дівчиною. Завів у парку 15
те /аніж кут і каже: — Знімай?
— Тю, дурна, я ж тебе не
е тулет привів. Обручки й се
режки знімай?

*

*

*

Дівчинка грається у пісоч
ку біля дитсадка. До неї
підходить здоровенний во
лоцюга, котрий щойно ВИ
ЙШОВ з в’язниці, витягає ніж
та й каже:
— Жити хочеш!!!
— Чи не з тобою, бовду
ре!..

СУБОТА, З ЛИСТОПАДА
10.00 Мультфільми.
11.30 «Руда Соня». В голсеній ролі
А. Шварценєггер.
• 13.30, 1730 «Точне попадання». В го
ловній ролі Д. Чен.
1530 «Сорок вісім годин». Бойовик.
В головній ролі Б. Мерфі.
1930 «Смертельна зброя». 2 серія.
Бойовик/
21.30 «Ох же ця наука». Комедія,
НЕДІЛЯ, 4 ЛИСТОПАДА
10.00 Мультфільми.
1130 «Сталевий світанок». Фантасти
ка.
1330, 17.30 «Випробування для чем
піона». Гонконг. Бойовик.
15.30 «Сліпа лють». США. Бойовик.
1930 «Останній незаймаиець в Аме
риці». США. Комедія.
2130 «Триматися
до
останнього»США. Бойовик.

Комсомольську організація та МЖК
«Будівельник» тресту ^Кіровоградбуд» висловлюють глибоке співчуття
голові МЖК «Будівельник» Тетян!
Ножуніко з приводу смерті її матер!
Любові Степанівни.

«Кіровоградська правда» Кіровоградського обкому Компартії України, м. Кіровоград, вул. Глїнки, 2
ЗаМ, № 523.
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