
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

'«Виходи іь а 5 грудня
1939 року

ГРУДНЯ 
1989 р.
Ціна 8 коа

«Балакунів завтра не знайдете...»
На обласній комсомольській конференції 

в трибуни він не виступав. Ного представили 
як голову міської ради воїнів-інтернаціона- 
лістів та воїнів запасу міста Кіровограда, як 
співака. Сергій вийшов і сказав просто: «Ме
ні не подобається, що тут так багато балаку
нів, Але завтра ви їх не знайдете, Лишаться 

ті, хто робить діло. А в нас саме такі люди». 
Потім він співав.

Коли Сергій Поляков говорив: «А в нас са
ме такі люди», він мав на увазі і комсомоль
сько-молодіжний будівельний загін воїнів- 
інтернаціоналістів, в якому комісаром.

...Сергія обрано одним із сімох делегатів 
від нашої області на XXI позачерговий з’їзд 
ВЛКСМ.

Фото В. ГРИБА

(ЗВІТ ПРО XXV ОБЛАСНУ КОМСОМОЛЬСЬКУ 
КОНФЕРЕНЦІЮ ДИВ. НА 2-3 СТ0Р4



У ГОСТІ НА ЗАВОД

ХРОНІКА ПОДІЙ

НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ — ЗЕМЛЯ ]
Комсомольська організація ви

робничого об’єднання «Червона 
зірка» має давні зв’язки з зем- 
ляцтвами ангольських і лаоських 
студентів. Нещодавно відбулася 
зустріч представників цих зем- 
ляцтв, а також інших іноземних 
студентів, які навчаються у Кіро
вограді, з комсомольцями вироб
ничого об’єднання. Під час зустрі
чі були підписані договори про 

дружбу і співробітництво між 
комсомольською організацією 
підприємства і земляцтвами ан
гольських і лаоських студентів.

У цей день з іноземними сту
дентами зустрілися представники 
адміністрації заводу і комітету 
комсомолу. Гості поклали квіти до 
стели загиблих під час Великої 
Вітчизняної війни заводчан, Іно

земні студенти зустрілися із за
ступником генерального директо
ра об'єднання Ю. І. Пукарем, 
який розповів про сьогоднішній 
день заводу, відповів на запи
тання. Студенти відвідали музей 
історії заводу, побували в інстру- 
ментальному цеху № 18, цеху 
пластмас і в цеху товарів народ- 
ного вжитку.

Зустріч закінчилася у їдальні 

заводу, де гостей чекали мо 
робітники. Представникам 1°А‘ 
ляцтз було вручено книги пок 
Кіровоградщину і памятні 
лі на честь 235-річчя нашого X

я. шелкунова 
член секретаріату міської ра' 
ди у справах іноземних сту. 
центів.

УВАГА!
17 грудня о 14 годині □ 

Кіровограді відбудеться 
САНКЦІОНОВАНИЙ МІТИНГ 
по обговоренню передви
борних платформ партійних 
організацій. Місце прове
дення мітингу — парк Пе
ремоги/ Організатори мі
тингу — клуб виборців 
«Оновлення», Рух і радян
ські органи.

«АЛЬТЕРНАТИВА»
ДІЄ

Працівники виробничого 
об’єднання «Друнмаш» ство
рили клуб виборців «Аль
тернатива». Відбулася диску- 
сійна зустріч депутатів міс
цевих Рад народних депута
тів. З депутатського корпусу 
об’єднання, що нараховує 17 
чоловік, у засіданні клубу 
брали участь четверо: депу
тати міськради Л. Ф. Лобаз і 
М. П. Мелета та депутати Кі- 
ровсьної районної Ради А. С. 
Князев і Б. І. Хашко. На за
сідання клубу був запроше

ний кандидат юридичних 
наук В. І. Шишнін.

На зустрічі йшла мова про 
повноваження Рад, їхню ро
боту. Чи мають Ради реаль
ну владу? Чи була можли
вість у депутатів впливати 
на вирішення важливих про
блем міста, району? Чи були 
конкретні запитання, ситуа
ції на сесіях Рад, коли дум
ки депутатів розділялися, чи 
відхилялись пропозиції, за
пропоновані апаратами ви
конкомів? Як вибирався мер 
міста? Чи затверджувались 
на сесіях питання будівни
цтва концертного залу, готе
лю, реконструкції площі іме
ні Кірова? Яна суть розподі
лу виконавської та законо
давчої влади на ріоні міста, 
району? Що роблять Ради 

для переведення міста на 
госпрозрахунок?

Чимало цікавих питань 
було обговорено. Присутні 
прийняли звернення клубу 
виборців до колективу об’єд
нання.

Наш кор.ВАС ЧЕКАЄ«ОНОВЛЕННЯ»
На базі міського громад

сько-політичного клубу «Пе
ревесло» створено незалеж
ний виборчий нлуб «Онов
лення». До складу ради клу
бу ввійшли представники 
преси, соціологи, вимладачі 

оузіа, юристи, економісти, 
партійний працівник. На від
міну від клубів минулих ча
сів, він не має чітко окрес
леного членства, Нашими 
членами є люди, котрим не
байдужі завдання перебудо
ви, нестандартно мислячі.

Основне своє завдання вба
чаємо у тому, щоб надавати 
допомогу кандидатам, кот
рих висунули трудові колек
тиви всупереч ще не ЗЖИТІМ 
«рознарядці». В планах ро
боти клубу — зустрічі з пар
тійними та радянськими пра
цівниками, народними депу
татами СРСР, депутатами 
нині діючого скликання Рад 
республіки та місцевих Рад.

Основним орієнтиром ро
боти клубу взажаємо «За
кон УРСР про вибори на

родних депутатів ■ ургр 
Клуб виступив ОДНИМ із іні 
ціаторів Міського мітингу піп 
девізом «Вся влада - рі? 
дам», котрий планується на 
17 грудня. На першому зао. 
данні клубу виступили прел- 
ставники обласної та місьної 
виборчої комісій В. 0. Каба 
чинсьний та С. Г. Мельничук.

Клуб діятиме весь період 
повноважень майбутнього 
депутатського корпусу, той. 
то п’ять років. Засідання клуЛ 
бу відбуватимуться в четвер 
щотижня, о 18 годині ЗОхви' 
лин в будинку нультурн 

Компанійця.ім.

С. КОЛЕСНИКОВ, 
соціолог, член ради 
клубу «Оновлення».

в® байдужості
Якщо сказати, що конференція 

пройшла по-бойовому, намітила 
революційні переміни □ комсо
мольському житті області — буде 
перебільшенням. Але якщо сказа
ти: вона відбулася, як і десять 
років тому, нецікаво — буде ще 
більшою неправдою. Так якою ж 
рона була? Що нового вона внес
ла а життя молоді, а тим паче — 
які шляхи намічені для виходу 
комсомолу з кризи?

викладіе, двозначності — 
не було.
ревізійної комісії, який по-

мілих 
цього

Звіт 
требував чіткості й однозначності, 
на жаль, не був зроблений на на
лежному рівні. Це підтвердили й 
запитання до голови ревкомісії 
Миколи Жученка.

Першим в обговоренні звітів 
піднявся Сергій АЛИМОВ, перший 
секретар Кіровоградського міськ
кому комсомолу.

му роботи на наступні роки; 
«Житло — через МЖК. Дозвіл
ля — через центри дозвілля. Ро
бочі моменти — через комсо
мольсько-молодіжні колективи».

Голова колгоспу імені 
менка Новоукраїиського 
Сергій ВОЙПАН не зумів захопи-

Пархо- 
району

ЦИФРИ І ФАКТИ

Голова БММТ «Супутник» Сер
гій Лушникоз на конференцію 
прихопив з собою, крім реклам
них пакетів, перевідних карток, 
ще й шість безплатних путівок: 
три по країні і три зарубіжні. Всі 
вони були розіграні зразу ж після 
конференції. Запитую Сергія, як 
розцінити такий вчинок «Супутни
ка», котрий працює на 
рахунку і кожну 
тут такий крок...

XXV ОБЛАСНА КОМСОМОЛЬСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
госпроз-

копійку рахує, а

Світловодської комсомольської 
організації, проводжали після ви
ступу (а таке не часто булої) бурх
ливими оплесками. Світлані, що
правда, не вдалося відкрити Аме
рики, можливо, вона дещо й зі
грала на сенсаційності окремим 
повідомлень.

«Готуючи свій виступ, я думалаї

Обласний Будинок політосвіти 
гудів діловитістю. Перші секрета
рі міськкомів і райкомів комсо
молу, так ті щось, гаряче дебату
вали. Підходжу до одного з них, 
Олега Мельника, який останнім 
часом все сміливіше й діловитіше 
втручається в життя комсомолі! 
області, очолюючи спілчанську 
організацію Гайворонщини:

— Надіюся на зміни. Перш за 
все, хочеться поменше чути бала
канини.

— Конкретизуй?
— Нікому не секрет, ЩО, ЯК І 

скрізь, на Кіровоградщині автори
тет комсомолу похитнувся серйоз
но. З'явилася зневіра в свої сили. 
Такий стан був спричинений й тим, 
що часто-густо не з вини молоді, 
а з вини непробивних адміністра
торів не рахувалися з нашою дум
кою, не виконували своїх обіця
нок. Що нам слід зробити у свою 
чергу, аби стати на ноги — ду
маю почути на конференції.

Почалася конференція жваво. 
Спочатку перший секретар Кіро
воградського обкому ЛКСМ Ук
раїни Сергій Снопков зачитав 
звіт. Зарозумілих фраз, незрозу-

із прикладу; взявсяПочав він 
міськком комсомолу разом із до
мобудівним комбінатом і оголо
сив комсомольською будовою 
нове приміщення для драматич
ного театру. Давали юнакам І дів
чатам путівки і обіцянки, що че
рез певний строк дадуть змогу 
заселитися в малосімейний гурто
житок.

Та обіцянка-цяцянка, а молодь, 
яка прийшла на сьогоднішню, як 
кажуть у Кіровограді, «будову ві
ку», просто-напросто, як малюків, 
надурили. Авторитет комсомолу, 
комсомольських липових путівок 
зазнав поразки.

Досить своєрідною видалася 
думка про те, що не слід наголо
шувати увагу і повсякчас говорити 
про обрання молоді до Верховної 
Ради республіки, місцевих 
«Не варто, — говорив С. 
мов, — вважати, що коли 
мандати молоді, то наші

А 3 25 районі« лише 2 ком
сомольські організації висуну
ли своїх кандидатів для участі 
у виборах.

А Кількість шкіл по комсо
мольській політосвіті за 3 роки 
скоротилась на 25, слухачів — 
на ЗО процентів.

А Створено 23 самодіяльних 
молодіжних об’єднання.

А У 23 об’єднаннях і клубах 
проходять підготовку до служ
би у Збройних Силах СРСР 
близьно 2000 підлітків.

А Із 726 воїнів-інтернаціона- 
лістів, що стоять на нвартирно- 
му обліку, житло одержали 343 
чоловіка, 245 — ченають поліп
шення житлових умоа більше 
трьох років.

А Число молодих туристів із 
600 у 1987 році зросло до 1300 
чоловік у 1989 році. Прийом 
Іноземних туристів відповідно 
з 135 до 800 чоловій.

А В 1989 році злочинність се. 
ред підлітніз виросла на 62 від
сотка порівняно з минулим ро
ком.

а За звітний період на лаві 
підсудних побували 600 комсо
мольців.

А У місті Кіровограді діє 14 
оперативних комсомольських 
загонів.

А Середня заробітна плата 
40 відсотків молоді у віці до ЗО 
років становить менше 120 кар
бованців на місяць.

Рад. 
Али- 
дамо 
пред

ставники вирішать всі болючі 
тання. Зараз більше в пошані 
ловитість і компетентність, 
молодість.

Сергій запропонував такий 
хід з кризи, а вірніше

пи-
ДІ- 

ніж

ви- 
програ-

ти зал своєю розповіддю про стан 
справ у господарстві. А переван
таження самопохвалами виклика
ло здивування.,. Ні ділового ана
лізу (крім пропозиції, щоб один 
із секретарів обкому комсомолу 
добре розумівся на селі), ні ці
кавих пропозицій у цьому виступі 
не чулося.

ВІДПОЧИНОК
Для багатьох перерви були про

довженням роботи. Лариса Біло- 
вол, делегат від найчисельнішої 
спілчанської організації міста Кі
ровограда, поділилася своїми пер
шими враженнями:

— Мені особисто звіт обкому 
комсомолу не дуже сподобався. 
Чекала більшого: що в ньому зна
йде відображення той стан справ 
у комсомольській організації, 
який ми маємо сьогодні. Може у 
виступах проаналізують краще.

— Не знаю, хто як думає про 
«Супутник», але ми ніколи не бу
ли заробітчанами. Перш за все — 
виховання. Кожна подорож по 
країні чи за кордон для нас — не 
«викачування» грошей, а пропа
ганда культури народу, розши
рення світогляду молоді. Мені не 
доводилося чути, щоб хтось Із 
молоді, котрий користувався на
шими послугами, потім шкодував. 
Ну, а шість путівок — це наш по
дарунок конференції. Адже 
її учасників залежить, яким 
комсомолу області, а 
лі і «Супутнику».

ВИСТУПИ
Якщо відверто: не 

мабуть, дуже багато 
чекали на змістовніші 
виступи. Віддамо тож 
перевагу, у чиїх словах, 
жуть, було зерно.

Перший секретар Знам'янсько- 
ЗАТПЧЬмї°МУ КОмсом°лУ Ольга 
4АЮЧНД звернула увагу на те 
ЩО в бурхливий час перемін ми' 
молоде покоління, ризикуємо за
лишитися поколінням без МИНУ- 
лого.

С.ітлану ТЕЛЕПНУ, делегата від

в тому

•ІД 
бути 
чис-

лише
и делегатів 
й аналітичні 
у звіті тим 
І ЯК то ке-

Я, а,

а що зміниться? Поговоримо ми 
тут, покричимо, а як сказав дру* 
гий секретар обкому комсомолу 
Микола Паладій: «Машина працю» 
вала і буде працювати/ не ви її 
запускали, не вам зупинити». Він 
нам навів приклад: машина беї 
колес, карбюратора, мотора пра
цювати не буде. А чому він так 
впевнений/ що в житті і роботі 
комсомолу обком — головна дію
ча частина? Може, вона з цій ма
шині лише прикраса типу ручки 
важелі перемикання швидкості, 
або приймач, який говорить бага
то, в результату мало? Не знаю, 
товариші делегати, яке у вас у 
містах і районах ставлення до об
кому комсомолу, а ми висуваємо 
ініціативу.

Справа в тім, що обком ком^р 
молу існує практично для обліку 
членів ВЛКСМ. На ВО «Олімп», де 
я працюю, на обліку 1523 членів. 
Це — п’ята частина всіх спілчан 
Світловодщини. За період між 
обласними конференціями ніхто з 
членів обкому і апарату в нас не 
був...

Наша пропозиція — будувати 
внутріспілкову роботу за новим

(Закінчення на 3-й стор.|.



Е®@ ®айд^н8©ста
(Закінчення. Поч. на 2-й стор.). мольці, можемо розраховувати, в 

які перебудовчі процеси нам най
швидше варто включитися — цьо
го через свою чи то забудькува
тість так і не послухали.

Дуже хотілося б, щоб подібне 
стало непорозумінням,

ПРИЄМНОСТІ
Поки друкувалися списки 

таємного голосування, Сергій По
ляков, голова Кіровоградського 
міського клубу воїнів-інторнаціо- 
налістів і воїнів запасу, запропо
нував послухати виступ членів 
групи «Пам ять». Сергій взяв гі
тару, і в залі залунала пісня. Ска
жу за всіх і не помилюся, що це 
було щось незвичайне. Прості 
слова карбувалися десь глибоко, 
у залі панувала прозора тиша.

Ще Сергій сказав тихо і гарно 
про конференцію, про те, щоб 
всі після неї зробили якісь кро
ки. А головне— щоб зуміли від 
балаканини і серед 
відділити головне, і за

Після Сергія вийшов 
його однополчанин по 
ну Анатолій Попов. 
«Пам’ять» присутні в залі слухали 
стоячи.

Запам’ятається не менш приєм
ний сюрприз представників Олек
сандрії. Поки працювала лічильна 
комісія, олександрійці організу
вали справжній концерт для де
легатів. Тут були і пісні на замов
лення «Ой чорна я си чорна», 
«Ой на горі два дубки», лунали й 
гуморески, виконувалися... роман
си.

А ще не забули делегати, що в 
першого секретаря Кіровоград
ського обкому комсомолу Сергія 
Снопкова 8 грудня день народ
ження. Виявилося також, що наш 
перший секретар непоганий гіта
рист і соліст. Що ж, приємності, 
як завжди, найприємніші, 
вони несподівані.

♦ * *
У роботі конференції 

участь і виступили другий 
тар Кіровоградського 
партії Є. В. Мармазов, 
ЦК ЛКСМ України Т. Гончарова; 
також у роботі конференції взяли 
участь голова виконкому обласної 
Ради народних депутатів В. І. Же- 
ліба, член ЦК Компартії України, 
відповідальний організатор відді
лу організаційно-партійної і кад
рової роботи ЦК Компартії Ук
раїни О, С. Руденко, консультант 
ЦК Компартії України В. М. Ан- 
дріанов, заступник завідуючого 
відділом культури ЦК ВЛКСМ 
О. Штокалов, завідуючий відді- 

і лом ідейно-політичної роботи ЦК 
ЛКСМ України О. Разумков.

♦ * *
На конференції було обрано 

і делегатів на XXI з’їзд ВЛКСМ: 
і С. Алимова — першого секрета

ря Кіровоградського міськкому 
, комсомолу, А. Болюка — першо- 
; го секретаря Компаніївського 

райкому комсомолу, С. Войпана—
■ голову правління колгоспу ім. Пар

хоменка Новоукраїнського райо-
> ну, Л. Долусова — прохідника 

шахти «Верболозівська» м. Олек
сандрії, М. Олійника — голову 
оргкомітету МЖК ВО «Дніпро-

, енергобудпром» м. Світловод
ська, С. Полякова — голову Кіро
воградського клубу воїнів-інтерна
ціоналістів та воїнів запасу, 
С. Снопкова — першого секрета
ря Кіровоградського обкому ком
сомолу.

* >1« *

> Після конференції відбувся ор- 
, ганізаційний пленум Кіровоград^

ського обкому комсомолу, на
. якому було обрано:

першим секретарем і членом 
. бюро Кіровоградського обкому 
. комсомолу С. Снопкова, другим1* 
і секретарем і членом бюро обко- 
і му комсомолу В. Тюпу, секрета-
■ рями і членами бюро обкому 
* комсомолу В. Грабову, Л. Єгель-
■ ську, завідуючого організаційним 
- відділом і членом бюро обкому

принципом: первинна — міськком і 
(райком) — ЦК ЛКСМ України. Ми і 
хочемо поставити систему з голо- ' 

^•0и на ноги: заводський комітет, 
наприклад, звітує перед своїми і 
виборцями за кожну конкретну 
справу, в свою чергу питає суво
ро з міськкому комсомолу за 
зроблену роботу.

При цьому буде багато трудно
щів, але вони вирішаться, якщо за 
міською комсомольською органі
зацією залишити економічну са
мостійність. Але про яку самостій
ність говорити, коли тільки за два 
роки (1987—1988) міськком ком
сомолу був зобов’язаний перера
хувати на рахунок обкому ком
сомолу 159 тисяч 711 карбованців. 
Для порівняння: ЦК ЛКСМ Украї
ни на 1990 рік виділив дотацію в 
розмірі 150 тисяч карбованців Кі
ровоградському обкому комсо
молу..,».

Ось такий виступ. М. Паладій 
У;ауважив, що він, навпаки, підтри
мував розумні почини світловод- 
ців.

На перший погляд, як пізніше 
висловився перший секретар 
Олександрійського райкому ком
сомолу Володимир ІЛЬЮЩЕН- 
ИОВ, виступ сильний — оно як об
бирають бідних світловодців. 
Тільки питання — хто оббирає і 
куди ці гроші йдуть. А йдуть во
ни (про це.говорилося пізніше) на- 
сільські районні комсомольські 
організації, які в силу причин не 
в змозі самофінансуватися. «Ін
коли, — наголошував Володи
мир, — про сільські райкоми ду
мають як про прохачів. Шкода, 
що забувають такі «мислителі» 
про хліб, який вирощений саме 
на полях таких районів».

Олені БОНДАРЕНКО. секретарю 
комсомольської організації об
ласної лікарні, не пощастило: во
на була першою, кого, м’яко ка
жучи, оплескали за багатослів’я, 
попросили припинити виступ. Хо
ча напочатку були непогані про
позиції: повернути досвід мину? 
лих років і на сторінках «Молодо
го комунара» друкувати поперед
ньо виступи секретарів на пле
нумах; члени обкому комсомолу 
теж мали б звітувати на сторінках 
«МК».

Олена пообіцяла «розбити» 
«Молодий комунар», але не встиг
ла. Лише сказала, що газета сухо 
констатує факти.

Говорячи про газету, зауважи
ло, що на її адресу чулося чима
ло критичних зауважень, які були 
і справедливі і... смішними та 
дивними. Приміром, надходить 
до президії записка з пропози
цією, щоб у «МК» була хоча одна 
сторінка, присвячена учнівській 
молоді. Звичайно, відповідають з 
президії: «це варто зробити», 
але... Але не варто цього робити, 
бо це й так є! Залишається лише 
тим, хто це «рекомендує», пора
дити читати газету, а не займати
ся критиканством.

Про решту зауважень... Що від 
журналістів буде залежати — 
зробимо. От лише набридає газе
тярам чекати від членів обкому 
^мсомолу активності у виступах, 

апляється,

НЕПОРОЗУМІННЯ!
Про це можна було б і не писа

ти, якби не один випадок. До пре
зидії надійшла записка про при
пинення обговорення доповідей. 
Проголосували, що виступлять 
двоє товаришів за регламентом, 
а пізніше — всі, хто наполягає, 
виступатимуть по три хвилини. 
Так от: у делегатів, які голосува
ли, не знайшлося навіть розсуд
ливості вислухати пропозиції бю
ро обкому партії. Говорили ж за 
єдину платформу з КПРС, про 
партійне керівництво. А щоб по
слухати, який же шлях для виходу 
з кризи пропонують старші това
риші, на яку допомогу ми, комсо- 

для

комсомолу В. Пономаренка.
Також було обрано членами бю

ро обкому комсомолу С. Алимо
ва — першого секретаря Кірово
градського обкому комсомолу, 
С. Бойпана — голову правління 
колгоспу ім. Пархоменка Новоук
раїнського району, Ю. Головка — 
плавильника цеху № 8 Світловод- 
ського заводу чистих металів, 
Н. Жукову — голову обласної ра
ди піонерської організації, В. Іль- 
юіценкова — першого секретаря 
Олександрійського райкому ком
сомолу, І. Йовенка — другокурс
ника Кіровоградського медучили* 
ща, Ю. Кондратенка — помічника 
начальника з 

то училища цивільної авіації, 
Д. Залізняк — учень Кіровоград
ської середньої школи № 32, 
М. Зарудний — інженер з безпе
ки руху Новомиргородського ав
тотранспортного підприємства 
облспоживспілки, О. Заточна — 
перший секретар Знам’янського 
міськкому комсомолу, І. Золото- 
трубов — помічник начальника 
політвідділу з комсомольської 
роботи Кіровоградського гарні
зону, І. Іванченко — перший сек
ретар Онуфріївського райкому 
комсомолу, в. Ільющенков — 
перший секретар 
ського райкому 
венко — учень

Олександрій- 
комсомолу, І. Ио- 
КіровоградськогОкомсомольської ро-

балакунів 
ним піти.
з гітарою 

Афганіста- 
Його пісню

коли

взяли 
секре- 

обкому 
секретар

боти політвідділу УВС Кіровоград
ського облвиконкому С. Поляко
ва — голову Кіровоградського 
клубу воїнів-інтернаціоналістів і 
воїнів запасу.

* ♦ ♦
Члени Кіровоградського обкому 

комсомолу: С. Алимов — перший 
секретар Кіровоградського міськ
кому комсомолу, Г. Антоньєва — 
старший педагог-організатор Кі
ровоградського міського моло
діжного центру творчого об’єд
нання молоді, В. Бадика — меха
нізатор колгоспу «Ілліча» Гайво
ронського району, С. Баланов- 
ський — директор молодіжного 
виробничого центру міста Кірово
града, С. Белякова — швачка Кі
ровоградської швейної фабрики,
B. Бодян — робітниця птахофаб
рики «Сагайдацька» Устинівсько- 
го району, О. Бойко — перший 
секретар Новомиргородського 
райкому комсомолу, А. Болюк — 
перший секретар Компаніївського 
райкому комсомолу, Ю. Бутен
ко — директор комсомольського 
підприємства «Протос» Знам’ян
ського міськкому комсомолу,
C. Зойпан — голова 
колгоспу ім. Пархоменка Новоук
раїнського району, Н. Войтюк — 
муляр будівельного управління 
«Цивільбуд-3» м. Кіровограда, 
Ю. Воронов — заступник голови 
молодіжного об’єднання «Діалог» 
при обкомі комсомолу, Ю. Голов
но — плавильник Світловодського 
заводу чистих металів, Т. Горисла- 
вець — завідуюча відділом ком
сомольських організацій Олек
сандрійського міськкому комсо
молу, В. Грабова — секретар Кі
ровоградського обкому комсомо
лу, С. Гресько — перший секре
тар Новоукраїнського оайкому 
комсомолу, О. Гусєв — перший 
секретар Голованівського оайко- 
му комсомолу, В. Гуцу — перший 
секретар Вільшанського райкому 
комсомолу, О. Дедова — студент
ка Кіровоградського державного 
педагогічного інституту імені 
О. С, Пушкіна, Л. Долусов — про
хідник шахти «Верболозівська» 
м. Олександрії, В. Донченко — 
в-читель Світловодської середньої 
школи № 10, Л. Єгельська — сек
ретар Кіровоградського обкому 
комсомолу, Н. Жукова — голова 
обласної ради піонерської орга
нізації, В. Закревський — курсант 
Кіровоградського вищого льотно-

медичного училища, О. Ковален
ко — економіст кіровоградсько □ 
заводу «Сегмент», Ю. Кондратен
ко — помічник начальника політ
відділу з комсомольської роботи 
управління внутрішніх справ обл
виконкому, С. Консевич — пер
ший секретар Петрівського рай
кому комсомолу, К. Константи
нов — учень Олександрійського 
педагогічного училища, М. Кор
жів — слюсар Побузького ніке
левого заводу Голованівського 
району, А. Крижановський — ра- 
діомонтажник знам’янського ра
діозаводу «Акустика», В. Левчен
ко — секретар — завідуюча від
ділом учнівської молоді Олек- 
сандрівського райкому комсомолу, 
Ю. Лісовий — водій птахофабри
ки «Новгородківська» Новгород- 
ківського району, М. Литвинов— 
майстер Олександрійського елек
тромеханічного заводу, С. Лушни
ков — голова Бюро міжнародно
го молодіжного туризму «Супут
ник», В. Малишок, О. Мельник — 
перший 
райкому 

правління^ перший 
ського
О. Москаленко — вчитель 
нязької середньої

XXV ОБЛАСНА 
КОМСОМОЛЬСЬКА 
КОНФЕРЕНЦІЯ

секретар Гайворонського 
комсомолу, В. Мороз — 
секретар Олександрій- 
міськкому комсомолу, 

Лип- 
_______ ___ї школи № 2 
Добровеличківського району,
B. Максименко — перший секре
тар Добровеличківського райко
му комсомолу, О. Мусіяка—учень 
Кіровоградської середньої шко
ли № 34, В. Нагорний — директор 
центру трудових об’єднань моло
ді при обкомі комсомолу, Т. Не- 
гур - технолог хлібокомбінату 
Новоарханг-ельської райспожив- 
спілки, М. Олійник — голова орг
комітету МЖК виробничого об’єд
нання «Дніпроенергобудпром» 
м, Світловодська, О. Олексісва— 
секретар комітету комсомолу 
Олександрійського СПТУ № 33,
C. Осіян — лаборант Кіровоград
ського ливарного заводу, М. Па
ладій, В. Папака — заступник го
лови колгоспу імені Чапаева по 
роботі з молоддю Новоукраїн- 
ського району, А. Патока — пер
ший секретар Світловодського 
міськкому комсомолу, Ю. Пет
ров — завідуючий відділом пат
ріотичного виховання і спорту об
кому комсомолу, В. Петльованмй— 
секретар комітету комсомолу ви
робничого об’єднання «Друкмаш» 
м. Кіровограда, С. Подолян —.

інженер виробничого об єднання 
«Друкмаш» м. Кіровограда, Г. По
ліщук — інструктор по спорту 
колгоспу імені Свердлова Бобри- 
нецького району, С. Поляков —• 
голова Кіровоградського міського 
клубу воїнів-інтернаціоналістів і 
воїнів запасу, О. Пономаренко 
перший секретар Бобринецького 
райкому комсомолу, В. Понома
ренко — завідуючий організацій
ним відділом обкому комсомолу, 
В. Присяжнюк — головний бух
галтер колгоспу імені /Хмельниць
кого Ульяновського району, 
В. присяжнюк — учитель Кірово
градської середньої школи № 22, 
В. Пухар — слюсар виробничого 
об єднання по сівалках «Червона 
зірка» м. Кіровограда, А. Савчен
ко — учениця онам янського 
СПЇУ N2 12, О. Семенихін — го
лова правління колгоспу «Рас
свет» Бобринецького району, 
М. Сименда — учениця Олександ
рійської середньої школи № 1, 
Н. Скоромченко — учениця До- 
линської середньої школи № 2, 
Г. Солтис — секретар комітету 
комсомолу радгоспу «Маловис- 
ківський» Маловисківського райо
ну, С. Снопков — перший секре
тар Кіровоградського обкому ком
сомолу, В. Стеблина — перший 
секретар Долинського райкому 
комсомолу, Л. Стеценко — заві
дуюча відділом комсомольських 
організацій Добровеличківського 
райкому комсомолу, М. Стрижи- 
коза — заступник голови прав
ління колгоспу імені Калініна по 
роботі з молоддю Новоархангель- 
ського району, Д. Тодуа — поміч
ник начальника політвідділу Кіро
воградського гарнізону, 1. Топор— 
командир обласного штабу сту
дентських загонів, В. Тюла — Дру
гий секретар Кіровоградського 
обкому комсомолу, В. Утошев — 
помічник начальника політвідділу з 
комсомолу Кіровоградського гар
нізону, Ю. Устиновський — заступ
ник начальника відділу з зовніш
ньо-економічних відносин вироб
ничого об’єднання по сівалках 
«Червона зірка» м. Кіровограда, 
О. Фадєєнко — старша піонерво- 
жата Кіровоградської середньої 
школи № 19, О. Фесун — паку
вальник Олександрійського заво
ду «Поліграфтехніка», В. Халявка
— перший секретар Ульяновсько
го райкому комсомолу, В. Хоро- 
ленко — секретар комітету ком
сомолу Заваллівського графітного 
комбінату Гайворонського району, 
С. Хохлов — голова Світловод
ської міської ради воїнів запасу 
«Перевал», М. Цигульський — го
лова молодіжного любительсько
го об’єднання «Ровесник» моло
діжного об’єднання самодіяльної 
творчості м. Кіровограда, М. Цу
канов — директор центру НТТМ 
«Ефект» м. Кіровограда, В. Цюпа
— радіомонтажник виробничого 
об’єднання «Радій» м. Кіровогра
да, О. Чабаненко — учениця Бе- 
режинської середньої школи Кі
ровоградського району, О. Чер- 
них — учитель Новоукраїнської 
середньої школи № З, С. Чистя
ков — технік гайворонського за
воду «Актан», Т. Чорненька — 
зоотехнік колгоспу імені Шевчен
ка Голованівського району, А. Чур- 
пита — машиніст локомотивного 
депо станції Знам’янка, О. Шиш
ка — перший секретар Олександ- 
рівського райкому комсомолу,
O. Штадченко — завідуючий від
ділом соціально-економічних про
блем обкому комсомолу, С. Щер
бак — перший секретар Маловис
ківського райкому комсомолу,
P. Явор — секретар об'єднаного 
комітету комсомолу дирекції 
КГЗКОР, що будується в Долин- 
ському районі, Ю. Яковлев — учи
тель середньої школи N2 5 
м. Олександрії.

Ю. ЯРОВИЙ, 
В. ГРИБ {фото}.



Фотографу«
Г еннадій

кошко

Можна зрозуміти тих із 
Заходу, хто з 1985«го линув 
до нас дивитися на власні 
очі Історію... Варто зрозу
міти і нас, якщо ми саме те
пер прагнемо до НДР, ПНР, 
НРБ. Фотокор «Кіровоград
ської правди» Г. Кошио 
щойно повернувся з турпо- 
їздки до НДР, запропонував 
нам знімки, нілька з них ви 
бачите.

— Саме ламали оту стіну з 
ФРН, — розповідає він. — 
Видовище, скажу, не з бу
денних. До пунктів видачі 
виїзних документів навіть 
черги. Але й це і вся поле
міка в пресі не вносять без
ладдя у життя. Щодень для 
німця — це спокій, почуття 
власної гідності, порядок, 
культура. До наших ставля
ться добре, але н носяться 
на «туристен» з авоськами, 
повними прасок і іже...

Туристів багато звідусіль, 
із ФРН також — чинні, чем
ні сімейні пари. Усіх поко
ряє вічна краса Дрезден
ської нарти н неї галереї, 
оперного театру (набережну 
знімав у 50-ти метрах звід
ти); милувався весіллям у 
місті Магдебурзі під бетхо- 
венську «До Елізи»... Плум 
не пригнічує, а у вихідні вза
галі привільна: усі місцеві 
німці влаштовують собі до
звілля в бібліотеках, кон
цертних залах, басейнах.' 
Життя іде. Пишеться історія 
НДР кінця 80-х...

III НЕПАРАДНА 
ТРИБУНА І

ТІНЬ «ЧОРНОГО ВОРОНА»
(і Іа рік тому ця тема здавалася мені кон’юк- 

турною і не вартою зусиль. Для чого братися 
за перо, коли всі центральні та й місцеві газе
ти і журнали вміщують величезні статті, побу
довані на свідченнях потерпілих від злочиніа 
сталінізму, на документальних даних. Вавілов, 
Лисенко, Чаянов, «ленінградська справа», «мос
ковська», «справа лікарів», Якір, Тухачевський, 
Примаков, голод на Україні 33-го... Країна знає 
тепер, як Сталін розправився з мільйонами чес
них і талановитих людей. Ми повинні це знати, 
аби не повторились страхіття нашої історії. Од
нак для того, щоб повернути собі достоїнство, 
стати справді цивілізованою нацією, ще дуже 
довго треба звільнятися від пут сталінізму. 
У наших душах (чи в генах?) посіяно страх, ли
цемірство, підлабузництво до власті імущих. 
Безкультур'я і душевна лінь обплутали нас, як 
гидкі ліани.

— Це у вас Ахматова? Зараз мода на неї. 
Ось і Рибакова читають. Я почитала •— непра
вильно він пише. Недаром люди говорять, щоб 
його КДБ перевірило.

Жінка, з якою у мене зав’язалась розмова, 
була комсомолкою, будувала в 30-х роках со
ціалізм, ходила по морозу з ногами, обмота
ними ганчірками, бо не було у що взутися,

— І весело нам жилось, співали, танцювали, 
вірили у світле майбутнє. А зараз що?

Вірили не тільки в майбутнє, а й у Сталіна. 
І зараз вона певна, що «батько народів» бага
то хорошого зробив для країни, що розкурку- 
лювали у нас, на Україні, справедливо, що ви
ганяли лише ворогів й експлуататорів, 
кримських татар треба було депортувати 
своєї батьківщини...

— А що робити із цими приватновласниць
кими настроями? У нас у дворі був сарай. Ні
кому не потрібний, начебто. А зібралися зно
сить, то люди почали протестувати. Як вигна
ти це приватновласницьке?

Чи можна назвати ту жінку сталіністкою? Все 
життя вона щиро вірила, що ми йдемо до 
щастя, до комунізму. Допускає лише окремі 
помилки (хто ж. не помиляється?).

Жінку ту можна зрозуміти. Але от як зро
зуміти молоду дівчину, секретаря Устинівсько- 
го райкому комсомолу, яка на зібранні активу 
(де, до речі, були присутні й керівники об
ласті) говорить таке:

— Як я можу виховувати молодь, коли одер
жую журнал «Молодий комуніст», а там на 
першій сторінці портрет Сталіна в колючому 
дроті. € ж у нас якісь символи, ідеали!

І ніхто не пояснив тій дівчині, ніхто нічого 
не сказав. Хтось — посміявся, хтось—не звер
нув уваги, хтось — порадів.

Як можна зрозуміти вчителів, котрі бачать 
вихід з економічної кризи в тому, щоб вста
новити у країні жорстоку дисципліну праці. 
Ці люди з вищою освітою. Вони читали Маркса 
і, може, навіть складали заліки чи екзамени з 
політекономії, в якій його теорія про непро
дуктивність рабської праці займає не остан
нє місце.

Чому для деяких людей правда, яка зараз 
виходить на поверхню, здається підриванням 
устоїв? Чи це тільки для тих, кому ЦІ МІЦНІ 
«устої» дозволяли і досі ще дозволяють ке-

що 
зі

рувати іншими, не маючи ні таланту, ні знань, 
бути за будь-яких обставин «керівною і спря
мовуючою силою»? В тому й справа, що не 
тільки для них. Сталінська державна система 
виховала й інших людей — чесних і працьови
тих, але впевнених з «устоях», а часто й бай
дужих до будь-чого. Недавно один літній чо
ловік сказав: «Це зи говорите, пишете, а буде 
ще й так; я розлучався із своєю жінкою, щоб 
її теж не посадили, як і мене». Пам’ять на 
страх жива. Та й підсилюється вона постійни
ми дефіцитами. Хіба це не приниження досто
їнства людей і суспільства, коли розлючений 
чоловік вириває з рук жінки пару дитячих 
колгот у черзі.

...Після війни він повернувся в село бравим 
солдатом. Ще молодий буз, з пишними чорни
ми вусами. Знав грамоту, умів читати, то став 
учителем. Найперше, що він зробив у збогій 
сільській хатині, яка звалася школою, — поче
пив на стіну великий портрет Сталіна. Роками 
той портрет був ^ля нього, моз ікона. Коли 
вождь помер, вчитель ридав, як дитина. Зараз 
той бравий солдат вже чоловік в роках. Уваж
но читає всі публікації про «батька народів». 
Довго не вірив, сперечався, доводив, що все 
це брехня. А недавно зняв портрет Сталіна.

Чоловік той, хоче він цього чи ні, антисталі- 
ніст. Бо він думає, аналізує, спіаставляє. А 
скільки ж у нас (не будемо брати все суспіль
ство — скажімо, в Кіровограді) людей, котрі 
готові засуджувати чи хвалити, не знаючи суті 
справи. Лише тому, що нам так сказали, «єсть 
такое мнение», А не підтримаєш «мнение», то 
будеш мати не дуже приємні розмови з ке
рівництвом, сувору догану, а то й звільнення 
за профнепридатністю, І спробуй, доведи, що 
ти не верблюд.

Ми поки що живемо не за законами, а за 
волею начальника. Буде правова держава •— 
зникне й сталінізм.

Та, думаю, не тільки правова держава до
поможе нам позбутися цього страшного яви
ща. Воно чуже здоровій людській природі 
взагалі, логіці, світлим почуттям. Вірю в це то
му, що живу на світі саме завдяки прояву лю
дяності. І коли — у жахливому 33-му!

...Дід, повернувшись живим із громадян
ської, вирішив хазяйнувати на землі. Радян
ська влада давала йому тоді таке право. Став 
міцним середняком. Коли почалася колективі
зація, йому навіть пропонували бути соловою 
колгоспу. Не повірив у переваги колективнос
ті. І став «ворогом народу». Консфіскувавши 
майно, його і мою хвору на туберкульоз бабу 
посадили в тюрму, залишили напризволяще 
трьох дітей. Найменшій дівчинці (моїй мамі) 
було тоді близько двох років. Дід утік з тюр
ми, переховувався, ночами носив дітям гичку 
з поля, щоб зварити хоч якусь баланду. Коли 
настав голод і діти почали пухнути, махнув на 
все рукою і пішов у НКВС. Розповів усе, як є. 
І чоловік, якому дід довірився, влаштував його 
на роботу, врятувавши сім’ю від смерті. Ясно, 
що тоді йому така людяність до «ворога» теж 
загрожувала «чорним вороном». Але ж має 
бути в людях щось сильніше за його чорну 
тінь!

Світлана ОРЕЛ.
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V СІЛЬСЬКІЙ Раді показаному листові не 
здивувалися.

— Не ви перші, — «заспокоїла» її голова 
Н. А. Медведева. — У минулому році корес
пондент аж із «Правди України» приїжджав.,. 
Значить, до сих пір пише...

Читаючи лист, Надія Андріївна одночасно 
його й коментувала, то посміхаючись, то обу
рюючись; це не так, і те не так, господи і до
думається ж до такого, а тут — все навпаки... 
Щось заперечувала, щось уточняла і кожного 
разу: «ось зустрінетесь із нею — самі поба
чите».

Ьудь-хто із працівників будь-якої установи, 
куди направлена скарга, виїжджаючи на місце, 
аби розібратись по суті, ставить собі за мету 
хоч якось допомогти скаржникові — чи відра
зу, чи протягом якогось періоду. Якщо, звичай
но, факти підтверджуються. Ну а для з’ясуван
ня цього, крім інших осіб, безумовно треба по
говорити й із автором присланого листа. Бо хто 
як не він або підтвердить, або заперечить (див
лячись по ситуацій адресовані у вищестоящі 
інстанції претензії й нарікання, і люди охоче 
йдуть на таку розмову, бо коли вже пишуть, то 
справді наболіло.

Ьіна Іванівна Мала вирішила своєрідно від- 
реагувати на власне запрошення, бо, незважаю
чи на довгі вмовляння й не менш тривале хо
діння попід вікнами, нас (крім мене були ще 
в.дповідальний секретар комісії у справах не
повнолітніх при райвиконкомі В. В. Ьиниченко 
та голова Жовтневої сільради Н. А. Медведева) 
до хати не пустила. Не варто описувати, що 
вона кричала нам через віконну шибну, однак,

повірте, II монологи були далекі від того, що 
вона дуже рада нас бачити. Крім сердитих ви
гуків піни Іванівни, з хати не було чутно ані 
звука, хоча, за словами голови сільради, там 
знаходився старший син (котрий, не-я-ижаючи 
на п’ять повісток з райвіисьнкомату, до цих 
пір не пішов служити і справою маоуть зай
меться прокуратура) та найменша донька Ок
сана. Саме та, над якою, цитуючи луст, «жор
стоко познущалися сусіди».

Ми довго пояснювали Ніні Іванівні, що при
їхали за її скаргою, що спробуємо їй допо
могти, просили відкрити двері (вони були за- 
щебнуті зсередини) та жінка нас і не слухала, 
хоча насамкінець «побажала» щасливої доро
ги: «ідіть, звідки прийшли». Що ж буває й таке 
з нашій журналістській роботі, однак, якщо 
вже сталось саме так, то спробуймо розібра
тись із наведеними в листі до редакції факта
ми з допомогою односельців Н. І. Малої. Ска
жете: можуть бути не об’єктивними, бо коли во
на на них, то й вони на неї. Ну, по-перше, люди, 
з якими ми говорили, вважаю, заслуговують на 
довіру, бо як-то кажуть, вік чесно прожили і 
всього бачили на Цьому віку, а, по-друге, не 
наша вина, що довелось з’ясовувати подробиці 
фактів, викладених у листі, через інших осіб, 
адже Ніна Іванівна вирішила за краще з нами 
не зустрічатись.

Отже, коротенько про саму Н. І. Малу. Живе 
без чоловіка, має четверо дітей (у листі вона 
наголошувала, що є багатодітною матір ю-оди- 
начкою). Старший син, незважаючи на призив- 
ний вік і численні нагадування з військкомату, 
до армії не поспішає. Наступна за ним дочка 
вийшла заміж, має свою сім’ю. Ще один хлоп
чик (точно його вік ніхто не знає, років 11 — 
13) навчається в Новоукраїнському районі в 
спеціалізованій школі для розумово відсталих 
дітей. Ну і найменша дівчинка, на яку Ніна Іва
нівна одержує щомісяця 20 карбованців від 
держави, як мати-одиначка.

Звичайно, ситуація, в якій опинилась Н. І, 
Мала, дуже непроста, бо ставити на ноги дітей 
удвох безумовно легше, аніж одній. Але ж, 
може й грубувато це звучить, на жаль, не одна 
вона така. Тисячі, десятки тисяч дітей у нашій 
країні виховуються без батьків. І земний уклін 
тим матерям, які беруть на себе таку нелегку 
ношу, не поповнюючи новими сиротами і так 
переповнені дитячі будинки. Звичайно, їм ду
же нелегко: і грошей ч§сом не вистачає, і фі
зично втомлюються іноді так (бо добре, якщо 
є кому допомогти), що здається, пішов би світ 
за очі.’

Та кожна з них (вірніше, переважна біль
шість) добре розуміють, що вони своїй дити
ні — і батько, і мати, а значить повинні її і 
одягти, і навчити. Щоб була не згірш інших. 
V СЕЛІ, тим більше невеликому, де кожний 
* як на долоні, добре знають, хто чого вар
тий. І не сховаєшся ні з добрим, ні з поганим.

— Оцей двір, де живе зараз Ніна, — гово
рить одна із сусідок (прізвища не називаю, 
пізніше поясню чому), — колись був непога
ним добротним двором. Стояв тут і штахет, і 
біля хати дещо було. А тепер самі бачите — 
ніде нічого. Та й хата, вона ж ще зовсім не 
стара — гарна, велика, а що зробила з неї? У 
хлів перетворила. Там же свиням, а не людям 
жити.

Негода і Нінине небажання займатись хоч 
якимись господарськими справами зробили із 
колись непоганого будиночка, сіру непривітну 
халупу. Паркан теж поступово щез: у холодну 
погоду Ніна ним топила.

— Мали будувати їй погріб, викопали яму, 
привезли цеглу, а вона всю її на шматочки пе
ребила і вкинула туди. — Це теж із сусідських 
спостережень,

— Ви скажіть мені, яка поважаюча себе лю
дина, житиме у хаті з вибитими шибками, — 
це Н. А. Медведева. — Та ще зимою. Хіба не 
можна отому хлопцеві, йому ж уже вісімнад
цять, засклити вікна. Скільки ж того клопоту.

— У тому й біда — продовжує, — що ні мати, 
ні син до роботи не призвичаєні. От Ніна. Після 
народження меншого сина (нагадую, йому 
близько 12 — АВТ.) практично не працювала.

Маючи стількох дітей, жила за рахунок алімен
тів і допомоги від колгоспу, який щомісяця ВИ
ДІЛЯВ ^3 карбованців. Пожаліли її. Все-тани са
ма, і дітей стільки, а вона й звикла, що можна, 
в принципі, прожити на дурничку. На роиоту 
ходити/ Важно. 1а й навіщо, коли щомісяця, 
вр«ловуючи різні доплати, вона одержувала 
7и —об карбованців. Для села — цо зовсім непо
гано, тим більше, що колгосп виділяв їй про
дукти, а люди приносили дітям якусь одежину.

Коли ж недавно пройшла реорганізація — ко
лишній колгосп став підсобним господарством 
«Шахтар» виробничого об’єднання «Оленсанд- 
ріявуплля» — відповідно й не стало доплати. 
У господарства — великі задуми, а для їх здійс
нення потрібні немалі гроші. Тому, як нажуть, 
ножна копійка на рахунку і платити допомогу 
жінці, котра демонстративно не ходить хоч на , 
якусь роботу, у новому господарстві не поба
жали. От і пішов новин потік скарг у різні ін
станції. Не знаю, чи писались вони всюди з та
кими ж фактами, які наводились у листі до ре
дакції, але давайте подивимось на ці факти не 
очима Ніни Іванівни, а очима істини.

«...Мені 41 рік, раніше працювала в колгоспі 
дояркою, зараз не можу, інвалід ІІ групи, 
одержую пенсію 24 карбованці, на дітей стар
ших не одержую..., на меншого, що зараз в 
в школу ходить, нічого не дають, аліменти не 
платять, держава нічим не допомагає, 20 кар
бованців зняли...».

А тепер, так би мовити, коментар. З віком 
все правильно; дояркою працювала, за слова
ми Ц А. Медведєвої, «ще коли заміж не вихо
дила»; за довідкою райсоцзабезу, серед інва
лідів ні другої, ні будь-якої іншої групи прізви-

ще Малої не значиться, «ми їй пропонували 
.пройти всіх лікарів, — це інспектор відділу со
ціального забезпечення Р. І. Ілляшова, — аби 
направили її на ВіЕК, не хоче, тікає...»; пенсію 
близько тридцяти карбованців платить їй одна 
установа з Кіровограда (про це трохи пізніше); 
на дітей старших нічого не одержує, бо дочка 
вже и заміж вийшла, а синові дев'ятнадцятий 
рік; на меншого сина держава платила, поки 
був дома, а коли оформили в спеціалізовану 
школу, де він на державному утриманні, пла
тити перестали; ну, а стосовно меншої дочки, 
ображатись нічого — Ніна Іванівна щомісяця 
одержує належні їй 20 карбованців.

Далі у листі Н. І. Малої йде мова про основ
ну причину її «страждань» — непорозуміння 
з сусідами, котрі, за переконанням Ніни Іва
нівни, поселились у колгоспному будиночку, 
який по праву мав би належати саме їй. Чому 
жінка вважала, що повинна жити в цьому бу
динку — сказати важко, бо про це знає, певно 
тільки вона. А от сусіди і супроводжуюча нас 
голова сільради переконані у зворотньому: ні
хто їй в колгоспі того будиночка не обіцяв. 
Своя ж хата як дзвіночок, тільки б тримати її 
в належному стані. А то перетворила у хлів 
власну домівку, те самісіньке було б і в кол
госпному будиночку, якби він приміром їй ді
стався 6. Ну, яка це порядна господиня, ска
жіть, дійде до такого, що рубатиме на горищі 
крокви, аби топити ними в прохолодну погоду, 
бо НІ в хаті, ні біля хати — ані трісочки. При 
всьому тому, що вугілля можна виписати, 
скільки душа забажає: до шести тонн за рік — 
по 8 карбованців за тонну, більше шести —- 
по 12.

— ми в минулому році їй шість тонн вугіл
ля завезли, — згадує Н. А. Медведева, — так во
на до цих пір за нього не заплатила. Звичайно, 
тепер їй ніхто не дає. То знаєте, що вона ро
бить? Отам, в центрі села, є стара куркульська 
хата, де колись була сільрада, а тепер будинок 
побуту. Поряд з хатою — повітка, де збері
гається вугілля, бо ж топлять у грубці, от вона 
й ходить туди «пастися». Набере та й несе до
дому.

Як ви думаєте, як у селі — чи цьому, чи 
будь-яному іншому — ставитимуться до молодої 
по суті жінки, нотра на роботу не ходить, до
машнього господарства не веде, на величезно
му городі (близько 80 сотой) нічого не садить і 
не дає його нікому, підтримувати хату (єдине, 
що в неї є) в пристойному ВИГЛЯДІ ЧИ ТО не вміє, 
чи то не хоче/ У селі думатимуть, що жінка ця 
ледача, причому надзвичайно ледача. Бо жити 
біля землі і віддавати її на поталу бур’янам — 
то для селянина найтяжчий гріх.

А от Ніна Іванівна не вважає себе такою, 
інанше б не писала снарги в різні інстанції, 
доходячи аж до Моснеи. Вона вважає себе об
раженою — як же, раніше й гроші платили 
й продукти безплатно виписували. Варто було 
лише написати про свої «поневіряння» до 
Кремля, як з району в село лунали дзвінки — 
«забезпечити тим і тим, як багатодітну матір», 
аби не скаржилась нікуди і не псувала авто
ритет району в області, а області — й іще ви
ще. І забезпечували, і виписували, не дивля
чись на те, що з такого городу, як у Н. І. Ма
лої можна не одну, а три сім’ї прогодувати, 
г/; ОБЕРНЕМОСЬ тепер до сусідських непоро- 

зумінь. Ніна Іванівна яскраво описує в лис
ті як «одного вечора молоді сусіди напали на 
неї й дочку, били, знущалися, а потім кинули 
Оксанку на вугілля й почали топтати руками й 
ногами» (цитую лист). Отак прочитає незнайо
ма людина та й подумає: що то за нелюди та
кі живуть, так знущаються з маляти? А чи сер
ця в них немає, чи своїх діток? Уже на місці 
довелось переконатись, що авторка листа, м'я
ко кажучи, «нафантазувала», бо, познайомив
шись з тими самими сусідами — Тетяною і 
Сергієм Сташенками, зрозуміла — то ще доб
ре, що вони стільки часу терплять Нінині ви- 
боики.

— Виходимо ми якось вранці, а вона на ву 
гілля, що коло хати, вилила відро, в яке вони, 
вибачте, ходять і вдень, і вночі — туалету ж у 
дворі немає, — це Сергій. — Ну я пішов, по
стукав у шибку, кажу, вийди, Ніно, прибери. 
А вона кулаком по вікну, бачили, іам дірка 

пальтом закрита. Оце така в нас була розмо
ва. Кажете, пише, що давив за горло і Рив» 
Та їй за те, що вона нам витворяє, не знаю, 
що треба зробити. Ганя від неї світлої хвилини 
не має, бо де побачить, там кляне й паскудить. 
А вона ж учителька, уявіть, як їй при дітях та
ке слухать? І головне, за що? Ми ж самі в цю 
хату не лізли. Колгосп Тетяні виділив, бо при
їхала на роботу і ніде було жити. А тут якраз 
з будиночком підоспіли. Що ми, виселяли II 
звідсіля? В неї ж хата он яка, тільки споганила 
її дуже. А городу трохи не гектар. Бур яни 
поросли висотою в кукурудзу, а нам хоч би 
соток п’ять дала, щоб було де цибулю чи бу- 
рячок посадить. А вона... бур’яни тільки роз- 
водить.

Саме так чи приблизно так розповідали й 
інші Нінині сусіди.

— Раніше з нею можна було і поговорити, і 
зайти по-сусідському, а це, наче з цепу зірва
лася. Люди її двір стороною обходять, бо при
чепиться нізащо і облає як захоче. Оце як про» 
читає, що кажемо, то вже точно життя не буде. 
Бо читає вона багато. Книжки он якими стоса
ми з бібліотеки носить. Краще б хету до по
рядку привела..,

— Учительці обіцяють дати інший будинок, 
там, біля школи, то що ми робитимемо, як во
на вибереться, не знаю. Це ж тоді всі нещастя 
на нашу голову, бо зараз хоч через хату живем, 
а тоді...

ЛИСТ 
ПОКЛИКАВ 
у ДОРОГУ

— Прийшла, каже, йдіть, бабо, подивіться, 
чогось грубна не горить і весь дим у хаті. По
лізла я на горище, а там в лежаку дві дірки як 
гарбуз. Та й сажа нетрушена бог зма, з яких 
пір. Як вони взагалі до сих пір не згоріли, он о 
в хаті у грубці цегла випадає. Так і топлять. Хі
ба не можна обмазати, це ж особливо вміти не 
треба.

— От ви подумаєте — наговорюємо на Ніну, 
то спитайте будь-кого в селі, всі ж знають, які 
чудеса витворяє. Ну, де таке чувано; молода 
здорова жінка, а в хаті ні нартоплини, ні бу- 
рячини. Що ж вони їдять? Ото може й злиться 
на всіх, що голодно й холодно. А хто їй винен? 
Літо ж яне було гарне, чого ж не посадить те, 
що люди восени садили.

— Ми бабок, яким по сімдесят, а кому й під 
дев'яносто, просили піти на поле картоплю 
збирать, Просили й Ніну, то старі жінки пішли, 
а вона не схотіла. А пішла б, та й собі якесь 
відро принесла, не ходила б тепер під хатами 
і не випрошувала в того картоплю, в того 
моркву.'

Отак кажуть про Н. І. Малу її односельці, 
які знають Ніну Іванівну не один рік. іак скла
лося, що крім молодої вчительки, інші її сусі
ди — люди переважно похилого віку, які про
жили довге і нелегке життя і яким би на ста
рості жити спокійно, а не потерпати щоразу: 
чи не встругне й сьогодні сусідка якогось ко
ника. От і просили, аби не називала їхніх пріз
вищ, хоча певно й самим незручно — життя 

своїх

прожили, а тепер оглядатись доводиться.

ОТЖЕ, який висновок можна зробити з усієї 
цієї історії і навіщо, як спитав один керів

ний товариш, взагалі про це писати. Висновки, 
думаю, повинні зробити і в сільській Раді, і в 
райвиконкомі. Адже стільки років одна-єдина 
жінка тероризує не тільки сусідів, а й саму го
лову сільсько? Ради («я її двір п’ятнадцятою 
дорогою обходжу»), стільки років псує життя 
молодій вчительці, якій із соромом і на уроках 
доводиться вислуховувати від учнів («а ви знає
те, як на вас Нінка каже»), стільки років пога
нить не тільки власну садибу, а й душі
дітей, бо чому вони навчаться від такої мате
рі. І немає на неї управи. Люди бачать і мов
чать, і сільське керівництво бачить і мовчить. 
Чекають, певно, чим все скінчиться. А наслід
ки можуть бути непередбаченими, бо тридцять 
карбованців, які одержує вона щомісяця (має 
одержувати її батько як опікун, та махнув ру
кою, нехай бере сама, бо «з’їсть» за ті гроші) 
надходять із Кіровограда з тієї установи, що 
міститься на селищі Новому. Там уже кілька 
разів лікувалася.

про те. наскільки серйозний у неї медичний 
діагноз, можуть судити тільни спеціалісти, а от 
діагноз соціальний люди їй давно поставили.

— Кажуть, вона хворіє на голову. Може и так. 
Але ж у нашому селі теж є такі, ну, не зовсім 
нормальні. Однан же роблять, і біля хати, і на 
городі. Помаленьку, потрошку, та ж не сидять 
без діла. А вона значить як. Коли на роботу — 
не йде, вона хвора, а в кіно ввечері — аж бігом. 
І читати в неї голова не болить, і кляузи напи
ше такі, що не всякий розумний складе.

— Ви думаєте, чому вона написала вам в ре
дакцію? Не в надії, що ви приїдете, ні. Вона 
мислила собі так: перешлють її листа в райви
конком, а звідтіль, як було раніше, пролунають 
могутні дзвінки: забезпечить..., видать..., і все 
буде в ажурі. А тут ні, ви самі приїхали, то во
на вас і в хату не пустила. Бо що мазатиме, в 
якого Сірка очі позичатиме?..

...У цьому ж селі живуть Нінин батько і брат. 
Як вони їй допомагають (рідна кров все-таки) 
зрозуміло хоча б із тих умов, в яких живе жін
ка з дітьми. А недавно батько, до речі, ко
лишній голова колгоспу, прислав у сільськулишній голова
Раду листа, де гнівно запитував: «що ви собі 
думаєте... Іде зима, а сім’я Малої гола й боса. 
Забезпечте... видайте... (от що значить — звик
ли — АВТ.)». | ні слова про те, що міг би й 
сам допомогти. Не чужий же. Не тільки по
склити вікна чи завезти голодним мішок кар
топлі, а й допомогти дочці ростити дітей. Аби 
не брали в матері ненависті до людей, бо за
мість розбитої шибки можна поставити цілу, а 
скалічену душу нічим не заміниш...

А їм жити. Серед людей...

Страшна, давно 
не мазана, оббита вітрами 
й дощами непривітна 
хата. Вибиті вікна 
дивляться на вулицю 
чорними проваллями 
(у кімнаті від городу, 
де, певно, мешкають, 
дірка на всю шибку 
закрита дитячим 
пальтечком). Давно 
не фарбовані, а тому 
обдерті, перекошені 
двері. Навкруги пустка—* 
ані штахету, ані якоїсь 
прибудови, за іцо можна 
було б зачепитись окоми 
Ні курки, ні будь-якої 
іншої живності, так 
характерної для 
сільського обійстя. 
Жодної ознаки життяо 
Як вн думаете, де і коли 
це відбувається? Не 
в пустелі чи 
на безлюдному острові 
і не в давно заклеймована 
царські часи. Перед 
вами — картинка 
з життя, побачена 
автором цих рядків 
у селі Жовтневому 
Новомиргородського 
району. А вищеописана 
хата належить
Н. і. Малій — авторці 
листа в редакцію, котра 
просила терміново, 
негайно, якнайшвидше 
розібрати її скаргу, бо 
ще трохи — і може 
статись непоправне. 
Адже «сусід постійно 
загрожує, каже, не боюсь 
ні міліції, ні 
прокуратури», а вона 
мати-одиначка, інвалід—» 
хто їй допоможе?
Лист, котрий містив 
чимало тривожних 
фактів, викликав і в мене 
та й в інших людей, які 
читали його, однозначну 
реакцію — треба їхати" 
на місце, бо якщо все 
описане правда і сусід 
справді розперезався, 
то як доводиться 
маленькій дівчинці 
дочці скаржниці, котру 
він «під час чергового 
конфлікту ледь 
не скалічив».

О. ПИЛИПЕНКО.
с. Жовтневе
Новомиргородського району.
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ПЕРЕБУДОВА:
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

У той час, коли космічні 
кораблі залітають щораз да
лі у Всесвіт, а комп’ютерна 
революція із непевної пер
спективи наближається на 
відстань кинутого каменя;у 
час, коли люди з надпотуж
ним біополем одержали на
решті доступ до телеекрану, 
а люди-біолокатори доко
палися до останніх скар
бів матінки-землі і копають 
далі, мусимо констатувати 
факт навіть на фоні цих див 
надзвичайний. І не десь да
леко від цивілізованого сві
ту, в ущелинах Гімалаїв, а 
в геометричному й геогра
фічному центрі УРСР, у са
мому центрі цього центру... 
Так, так, у Кіровограді.

Це рідкісне не лише для 
нашого степу, а й для все
планетного бюрократично
го середовища явище Існує 
під виглядом звичайнісінь
кої контори. І — уявіть со
бі! — завдяки... двом рі
шенням Кіровоградського 
облвиконкому (№ 558 від 31 
жовтня 1986 року і № 293 
від 12 серпня 1987 року).

Не поспішайте думати, ні
би таємниця появи і, голов
не, дворічного існування 
цього кратера ідей і неспо
кою (особливо для житлово- 
експлуатаційного об’єднан
ня міста Кіровограда, до 
системи якого він формаль
но належить) стала вам зро
зумілою. Не один хвацький 
молодіжний журналіст, не 
кажучи вже про колег із 
сусіднього часопису чи реві
зорів КРУ області, намагав
ся взяти наскоком або й 
тривалою облогою новоявле- 
ну твердиню, а вона й досі 
гордо світить вивіскою у ря
ду інших організацій, яким 
випало щастя бути приписа
ними в старовинному особ
няку на центральній вулиці.

дві колонки з 
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V) ТАЄМНИЦЯ Під ГРИ
Паперо®11^ рене-г4* — 4,1 і■ ЯВЯ — — В" - X. Р _  и-.лйчгпйиии. Тим часом.

ОДНОГО сонячного вересневого 
дня і автор цих рядків заба
жав із певною метою проникнути 

в стіни і таємницю міського моло
діжного центру ТОМ. А перед 
тим, як ведеться, спробував під
куватися теоретично. Себто — 
вдався до знайомства із розмаїтою 
офіційною белетристикою, якої є 
в безмірній кількості на підступах 
(не в прямому, а переносному 
смислі) до ТОМ. Оглядаючи місця 
напружених паперових (і тому, на 
щастя, безкровних) боїв, які з пе
ремінним успіхом ведуться на ді
лянці ЖКУ (житлово-комунальне 
управління облвиконкому) — ТОМ, 
натрапив і на ряд серйозних зви
нувачень на адресу ТОМ і його 
директора О. Третьякова, який 
добре відомий у місті не лише з 
наших попередніх публікацій. 
Втім, дазайте процитуємо з листа 
у найвищі інстанції області:

«...з передачею йому (ТОМУ — 
С. П.) педагогів-організаторів, які 
раніше працювали в житлово-екс
плуатаційних організаціях міста, 
на жаль, головний напрям — по
ліпшення роботи з дітьми і підліт
ками — не виправдано, зменши
лась кількість дитячо-юнацьких і 
фізкультурно-оздоровчих клубів, 
майже вдвічі зменшилась гуртко
ва і спортивно-секційна робота, а 
раніше найпопулярніші змагання 
з футболу на приз клубу «Шкіря
ний м’яч» зовсім не проводяться. 
Різко зросла кількість правопору
шень серед неповнолітніх... Прак
тично не проводиться робота з 
неблагополучними сім’ями, оди
нокими старими і підлітками, які 
стоять на обліку в інспекції у 
справах неповнолітніх. Раніше з 
цих питань велику допомогу на
давали педагогам-організаторам 
партійні організації жеків та ко- 
муністи-пенсіонери... Керівництво 
молодіжного центру на практиці 
прагне замкнутості й самоізоля
ції, відкидає допомогу... з боку 
народної освіти, спорткомітету, 
правоохоронних органів І комсо
молу... Кошти, які перераховую
ться молодіжному центрові на 
виховну роботу, будівництво й ре
монт спортивних споруд, вико
ристовуються безконтрольно. 
...Слід відзначити і той факт, що 
за півтора року в молодіжному 
центрі склад педагогів-організато
рів змінився більше, ніж у два ра-
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зи.м Склалася ситуація, при якій 
справа виховання дітей і підлітків 
за місцем проживання вийшла 
з-під контролю всіх зацікавлених 
організацій...».

Навіть процитованого досить, 
щоб газетяреві запахло сенсацій
но-викривальним матеріалом. А 
особливо, якщо щойно сказане 
накласти на все сказане вище. Та 
якщо взяти до уваги, що О. Треть
яков (не лякайтеся!) бере на ро
боту людей із непевним минулим 
(в цитованому листі наводяться 
дані про трьох, які побували під 
судом). Ні, що там не кажіть, але 
таємничий ТОМ, який ось уже тре
тій рік росте, мов гриб після до
щу (на момент написання ма
теріалу там було близько 
трьохсот працюючих), із якого в 
різний час вийшли два МЖК і нині 
продовжують або збираються ви
ходити нові підрозділи, явно не
дарма заслужив увагу стількох по
важних інстанцій!

Ось і секретар Кіровського 
райкому Компартії України 
В. Александрович не з доброго 
дива додає масла у вогонь: «...по
мимо развала в работе детских 
подростковых клубов района, 
своими действиями ТОМ способ
ствует ослаблению одного из ве
дущих предприятий бытового об
служивания» — про це йдеться в 
листі на адресу обласного та мі
ського виконкомів і міськкому 
партії, датованому 10 серпня ц. р. 
А «ведущее предприятие бытово
го обслуживания» — це не що ін
ше, як завод «РемпобуттехнІка».

З цих та інших паперів вимальо
вується образ якогось монстра- 
зловмисника, який із лукавою по
смішкою, порушуючи прийняті до
сі правила «паперових боїв», мо
же відмовитися, скажімо, прийма
ти комісію, яка прибула з черго
вою перевіркою після чергового 
сигналу, або вдатися до такого 
віртуозного «паперового залпу» у 
відповідь, як цитоване нижче:

«...Робота, що ведеться в Кіро
вограді, не має аналогів у країні, 
її цінність — в оригінальному під
ході до проблем соціального роз
витку, заснованому на системно
му аналізі ситуації, комплексному, 
програмному вирішенні проблем 
соціального розвитку, які вклю
чають у себе механізм їх практич
ної реалізації.

нагадала нам, що однією з під 
для передачі клубів з жЄдк L 
ТОМ стала певна тогочасні8 
недбаність виховної роботи у 3|‘ 
Але як же бути із «особливм 
туальності досвідом» — таи ' 
чив роботу ТОМ директор 
мольського НДЦ! Мсо’
V ЧАС< коли 3 АНЯ на г 
■* ЯКИЙСЬ рядовий журналісі“ 
го й дивись майне у глибини ко/ 
мосу й ступить на незвідані плаД~ 
ти, підступитися до досвіду 
ти ТОМ вельми Складно. Певно" 
таки справді він занадто унікаль" 
ний, коли навіть у добу гласності 
й відкривання таємних архівів по. 
трапити на засідання ради tq/ 
виявилося неможливим. В ус 
кому разі, я звернувся до од’ 
ного із тодішніх заступників 
директора центру С. Баланов- 
ського і наступного дня мав таку 
відповідь: «Ми тут порадилися > 
вирішили, що ваше перебуванн? 
на раді буде передчасним». Го
лова ради центру с. Поляков під
твердив ці слова, додавши: жур. 
налісти нині тільки тим і займаю- 
ться, що шукають «темних плям» 
на чистому сумлінні працівників 
центру. Ну що ж, очевидно, дос
від керівництва центром, незва
жаючи на «оригінальний підхід», 
про який пише I, Ільїнський, поки 
що не підлягав гласності хоч^Э а 
порядку «соціального емсперіЦ н- 
ту в критичному здійсненні соці
альної політики» (його ж слова), 

Незважаючи на явну недовіру з 
боку деяких лідерів МОЛОДІЖНОГО 
центру до преси (що, звісно, тіль
ки на користь опонентам, але не 
самому ТОМові), ми спробував 
не відповідати «терором на те- 
рор», а вникнути в суть деяких 
нововведень Творчого об’єднання 
молоді (так розшифровується, на
гадаємо, абревіатура ТОМ). Ось 
хоч би й дії, які призвели, як пи
ше в згаданому тут листі В. Алек
сандрович, «до переманювання 
спеціалістів шляхом штучного за
вищення питомої ваги заробітної 
плати на карбованець послуг 
більше, як у два рази, проти іс
нуючого на заводі». Там, справді, 
завищення існує, але чи штучне 
воно? Комплексна госпрозрахун
кова майстерня «Фотоавтоматика» 
діє при ТОМІ за 2-ю моделлю 
госпрозрахунку, тобто — на пов
ному самозабезпеченні.

О О О О © О Ф • • Ф • дві колонки з продовженням

Особливої актуальності « 
Вашої роботи набирає у зв язку 
проведенням вибор.в до мюце 
Рад народних депутатів. Коли до 
роботи включать нові, св'1^1 пи^ 
виникне колосальна КІЛЬ'-' нням 
тань, пов’язаних із вирішення 
соціальних проблем... ,

ТОМ забезпечує соціаль??-ненн; 
перимент а критичному og^
соціальної політики на р 
ласті...». |3 листа 
уково-дослідного центру ВКШ р 
ЦК ВЛНСМ І. Ільїнського де> гол 
ви облвиконкому В. Желіби).

На жаль, помічені з Москви пе
реваги не завжди помітні на рівні 
жедів. У серпні ц. р. відбулося 
чимало зборів за місцем прожи
вання (що за дивний спалах гр - 
мадської активності?), які рішуче 
засудили... Втім, протоколи цих 
численних зібрань навряд чи вно
сять ясність у розглядуване пи
тання. Давайте послухаємо деякі 
найхарактерніші думки.

І. ГОНЧАР, ветеран війни і праці: 
Клуб «Чайка» вдень зачинений, 
працюють у ньому з дорослими, є 
одна платна секція, де хлопці вже 
після армії. Хіба це підлітковий 
клуб? Влаштували в клубі щось 
на зразок кооперативу. Я вва
жаю, треба повернути клуб дітям.

В. КУЗЬМИЧ, зав. будинком, го
лова зборів: Робота з підлітками 
зводиться до показу відеофільмів, 
фільмів жахів, а о 24-й годині за 
заявками показують сексуальні 
фільми.

Б. МАЛИЙ, голова будкому: Ра- 
міше я бачив, що педагоги працю
вали з дітьми. А зараз нічого не
ма. Спорткомплекси в занедбано
му стані. Вважаю роботу клубу 
«Космос» поганою і пропоную пе
редати його на баланс жед-8 для 
поліпшення роботи.

А. ХОЛОДОВА, педагог-органі- 
затор жед-4: Проводилися заходи, 
але набору в гуртки провести не 
встигла. Гуртки платні є такі: гри 
на гітарі, народної творчості, ви
шивання. Туристичні поїздки й по
ходи були, їздили в інші клуби з 
концертами.

ШИЛЕНКО, учасниця зборів:
І при жедах не було роботи, і за
раз, коли створено спортклуб 
«Спорт», роботи немає!

Ось і дійшли ми, читачу, до важ
ливого пункту цих нотаток. Спа
сибі кіровоградці Шил енно,

сять ясність у розглядуване

&

ЯГ

цих

пи-

яка Це озна-

«емонтники-побуговики,
-мяті працюють Тільки 

чає. заИанй”маючи всього тільки
тиу (що, ЗВІСНО, НЄ 

н:зелиику к^ти8НИМ моментом), 
і вересня минулого по 

іони » V ’ Рр. надали послуг на- 
! веРеСИЯ 51 711 карбованців. Це 
’ леннн? на = тисяч. кар6ованц1в 
„аЙЖв л -і ж самі майстри ро-
6іл*’иие' «ремпобуттехніці». Ше
6илИ невелика ілюст₽ацд "Р°м* 
орна Госпрозрахунку. Але саме 
ристь тРаність роботи якраз і

Ховається декому, бо не 
не поД пае можливість майстрам 
просто " робити відповідно ДО 
6ільи1!иої роботи, а й вказує на 

невФе‘ 
ээб»ог-
прис.

ВЄДЛИВ можливості, які дає
ТоМ^Іцеяким своїм підрозділам 
(иїо ВСІМ — •

ся)г <<ь' 
сення на 
й а н Н Я И

Зваж, читачу:

*ИТІ‘'іас^ничого грифу «ТОМ». 
ЇІорчіств молоді, декларована в 
X. абревіатурі, очевидно, и по- 
ї/гае V створенні ефективних са- 
моокуг.1 виробництв та підроз- 
Ьілів. М .аль ця діяла б безвід
мовно, якби була укомплектована 
ідеальними у всіх відношеннях 
працівниками. Але мусимо кой- 
Датувати й інше: навіть тоді вона 
н вряд чи вписалась би безболіс
не в систему існуючих на сьо- 
гсдн/ «г^ужб та інститутів, розквіт 
яких невипадково співпав із до- 

недавнього застою...
Якщо ж врахувати, що немає у 

ІОМу ні ідеальних працівників, ні 
таких самих умов для роботи, як
що посилений контроль з боку 
фінансових та інших органів пере
творився на буденну справу; як
що бажання й наміри колективу 
ТОМ не завжди відповідають його 
можливостям; якщо потреби госп- 

. розрахунку і наміри вихователів 
Ка місцем проживання не завжди 

співпадають — чи ж доводиться 
дивуватися, що нерідко ефектив
на модель, яку так гаряче, хоч і 
заочно, підтримав із Москви 
I- Ільїнський, починає пробуксо- 

вати?

’живність діяльності деяких 
Хокрачених державних під- 

>*3 тв Тому й виникають осо- 
■Т єМ мене сумніви щодо спра- 
6иСТО-Л^ті безапеляційного тверд- ------- :

своїм підрозділам 
твердити не беремо- 

не*' сприяють справі підне- 
а вищий рівень обслугову- 
аселення міста й області», 

якось непомітно
підішли до розшифрування 

_,-,^^иииого грифу «ТОМ»*

Тим часом, « 
триває (цитую з 
ністрації ТОМу 
міськкомові парі 
комові після пере 
на підставі згаду 
та В. Александр« 

«...Лист Кірове 
відірвав від осж 
два дні двох лраї 
відділу в трьох 
що завдало єно 
і суперечить стаї 
державне підпрі 
статтям 3. 8, 9, 1 

Просимо Вас н 
ніх на те причиї 
обсягів роботи а 
лу і ТОМ, бо воі 
тажені. (Підписі» 
Наступного 

го» засідання 
я зателефонуваз 
нього другого 
кому комсомолу 
попросив поділи 
від побаченого і

— Мені здаєт 
міському молоді 
мічається повор< 
впевнено сказав

— Вважаю, щ 
няте на засідамн 
самій ідеї твор» 
бо передбачає 
регламентацію $ 
підрозділів, а от 
пінь бюрокрвтиз 
прокоментував т 
Третьяков,

Не знаю, чи р 
тачів залишки о| 
над ТОМом лісп

Все ж хочетьс 
Найперше — лр 
зих клубів. Врах< 
редня їх перед« 
ТОМу призвела , 
річного лрияинеї 
ти (займалися « 
навряд чи доціл 
процедуру, не п 
у зворотному НІ 
тат, очевидно, б 

Про те, що на 
сумках ТОМ із ; 
ми та інстанція* 
усередині нього 
екстремуму, се 
управління житл 
господарства оС 
проходила на п 
Від імені групи

• «••«•••••І дві к

Т/

світ. А слова... Що ж, вони і є слова. Хіба можна передати 
ними все, чим переболів останнім часом?.. «Ведіть до коман
дира», — махнув рукою і пішов попереду, відчуваючи, як із 
кожним кроком наливається силою.

— Передайте контррозвідникам: я — «Ростов», — попро
сив комбата і важко опустився на нари.
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(Продовження. Поч. у № 49 за 8 грудня),

Стрілянина вщухла. Він підвівся, сів на березі, почав пере
взуватися, виливаючи воду, що набралася м^йже по вершки 
халяв. На душі одразу стало спокійно. До нього підбігли бій
ці, почали перепрошувати (на фронті всі, хто був на передо
вій, знали, що «очима» І «вухами» називають розвідників), го
ворили, ніби ніхто не попередив, мовляв, що сьогодні хтось 
переправлятиметься. Іван мовчав. Йому так хотілося обійня
ти разом і цих піхотинців, і темне небо над головою, і цілий•••••••••••••••є

і bld пі
На світанку за ним прибули. Затупотіло на східцях по- 

сп.шливо, нетерпляче. Відхиливши плащпалатку на вході, до 
л3иеяЛЯВ^ - К°СТЯ РябОВ- КинУ"ися один доУ одного обня. 
ХоХ:иуйп^ --

х\аг:нот':хрехавн-ів- зивв:иагст:кзо?апрояп7Гй

дані про опРергивн7РогУтВ^ 

вінувекДцейДчаГн°вВУоливсРОщоб< н Г "ТЬ ДН'В’ 8ідпочиваючи' 

повернення, вивчив дезинформацію викли.квти підозри Після 
управлінні. Напередодні відправки ' п,дготУвали ЙОМУ в 
переповісти все: з найменшими подпПобИШ°В Ряб°В ‘ ЗМУСИв 
ки «пройти» весь «маршрут». подР°бицями, ще раз подум-

Пізніше, перевіряючи Данилов» ■ ■
наші позиції розвідувальний „ГЛ ' г'тлеРІвЦ' направили не 
графовано і «склад7 боєприпасів» 'РаМУ' 3 ЯК°Г° буЛ° Сф°Т°' 
Німецький льотчик навітьРскиньо ' ‘ <<аеРоДРом,>. > все іише- 
шись, ЩО об’єкт знищено п^УВ невеликУ бомбу і, впевнив- 
було знати йому, та й тим Пх°тАП,пШИа 30 Л,н5ю- ФР°НТУ. Звідки 
вали «іграшки» саперів піп по5илав його, що то спрацю- 
від боєприпасів. Д вичаиними порожніми ящиками

Успішного походу до росіян» було ви-

V ДВІ КОЛОНКИ З ПРОДОВЖЕННЯМ
А Данилову після

дано німецьку форму, присвоєно звання єфрейтора. Його на
городили «східною бронзовою медаллю», почали щомісяця 
виплачувати грошіс Та найголовніше — перевели з абверштел- 
ле до «Абаері рупи-1 01». Уміло підготовлена радянською 
кситррозвідкою операція, уміння Івана Григоровича перевті
люватися, чу ово аналізувати побачене дали свої наслідки.

набагато важче. В абвергрупі не було лю- 
ДЄИ ^йігти__ г~ Ае^‘ЛЬШОг° стікалися сюди колишні поліцаї,
Реци Е ' - ’Овом, усі, кому на милість Радянської влади
кожномуУкроці. То Л°®одилося- Остерігатися мусив на 
ЖЄН крок. дрібниць продумуючи кожне слово, ко-

ке°*'™повий <<A6eeprPyr,M-Wb> був майор Фран-
ним х його застопи^ 4 ' заРозУ**'лий і пихатий. А фвктич- 
на'Гітлера "РЄДсТавкик("-СПЯ 
розділах). І «тенти і естап2 були в усіх абверівських під-
хитрий проноза, і’3 кла«ач' боялися Шпехта, як вогню. Цей 
пронизливим поглялоЄМЛИСТО‘'СІрИМ обв’тРеним обличчям і 
у найрізномвн’Тніщиу М •3 ЯВлявся завжди тихо і несподівано 
/ г МІСЦЯХ.

Навчання п^хОдИло
нилову, як добре зна~ ' ПЄр За складнішою програмою. Де- 
боці, доручено було к2.М°Му 3 обстановкою на радянському 
школи довіряло йо нсУльтувати інструкторів. Керівництво
треб. Навіть НепрИяз’ використовував це для своїх по-
контррозвідникові ov ^3n*<e і Шпехта були радянському
агентів він 30^оДив ку* П’сля провалу чергової групи
якого на той час був ? ТИм 13 керівників абвергрупи, у
одного (ад«е ко>Кен з * ии настрій, нацьковуючи їх один не 
хапаючись за намагався звалити вину н* когось,

о/ Іляи ІЗ у м°жливість).Жив Іван 1Э з*відую /
Уродженець МИкОлQ._ російським відділом Лехнером*
вирішив узя’* соЄі ні° °6лвСТІ’ невД«а-поет Письменний
жАи/^гОроДИгИся 9^^ . ^Ькв прізвище, щоб раз і назав- 
Спс^гнУ ВцВся цо^са^0’ 6УЛ° В ЙОГО ЖИТТІ до 8ІЙИИ'
навіть • ою, ціль го сусіда по кімнаті насторожено,
відати, чи не т разів провокував, намагаючись ви-
Р°6И£ Власної МО8И (важко було сказати,
незабаром, ТОго Дативи чи за чиїмсь наказом). Та
НОМ1 ®,И ««пал 3аХиЩав 1Мвючи, Лехнер здружився з Іва- 
буЛн°иКИ годного КОли Дани° “колегу” BJA підозр інших. Так 
р б пазом Розвід ’ лов® несподівано «прихопив?- ке-
ШяИпа й п«перел3 ^заР'-₽Упи Дадешкеліані.кала його дн,и g *РедИ8 Івана про небез якз це.
• • • “

Спо^гнУ він ctQb
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«
досвід 
язку з 
цевих 
пи до 
скли, 

гь ли* 
енням

нагадала нам, 
для передачі
ТОМ стала певна тогочасм 
недбаність виховної роботи

Ä QKC- 
сненні 
ні об-
3 на- 
Ш при 
» голо-
4
:ви пе- 
а рівні 
Булося 
ірожи- 
>х гро- 
рішуче 

цих 
вно- 

пи-
деякі
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І праці: 
гіНеНИЙ, 
ПИМИ, € 
1ЦІ вже 
ітковий 

щось 
} вва- 
> дітям, 
юм, го» 
дітками 
фільмів, 
дині за 
ісуальні

>му; Ра- 
працю- 

іого не- 
едбано- 

клубу 
>ную пе- 
їд-8 для

-органЬ 
заходи, 

»ести не 
такі: гри 
ості, еп
іки й по
ил у би з

зборів: 
оти, і за- 
портклуб

однією З пі», 
клубів з

' ;ого^наАвза\- 

Але ЯК же бути Із «особливо МИХ* 
туальності досвідом» ' ак*
чив роботу том директор озна- 
мольського НДЩ ₽ комсо.
У ЧАС коли з дня на „ 
* якнись рядовий журналіст 
го и дивись майне у глит£ 
мосу й ступить на незвіданГпna^' 
ТИ, Підступитися до доспіп' Плане- 
ТИ ТОМ вельми складні УПе°аб°‘ 
таки справді він занадто‘y^°' 
НИИ, коли навіть у добу 
й відкривання таємних ' асн°сті 
трапити на засідання 
ВИЯВИЛОСЯ неможливий 
кому разі, я звернувся 
ного із ТОДІ щ н і х 
директора центру 
ського і наступного дня Дав^аХ 
відповідь: «Ми тут порадилися 1 
вирішили ЩО ваше перебування 
на рад. буде передчасним». Го
лова ради центру с. Поляков під
твердив ці слова, додавши: жур
налісти нині тільки тим і займаю
ться, що шукають «темних плям» 
на чистому сумлінні працівників 
центру. Ну що ж, очевидно, ДОС
ВІД керівництва центром, незва- 
жаючи на «оригінальний підхід»^ 
про який лише І. Ільїнський, поки 
що не підлягав гласності хоч $ 
порядку «соціального енспери, а- 
ту в критичному здійсненні соці
альної політики» (його ж слова).

Незважаючи на явну недовіру з 
боку деяких лідерів молодіжного 
центру до преси (що, звісно, тіль
ки на користь опонентам, але не 
самому ТОМові), ми спробувала 
не відповідати «терором на те
рор», а вникнути в суть деяких 
нововведень Творчого об єднання 
молоді (так розшифровується, на
гадаємо, абревіатура ТОМ). Ось 
хоч би й дії, які призвели, як пи
ше в згаданому тут листі В. Алек
сандрович, «до переманювання 
спеціалістів шляхом штучного за
вищення питомої ваги заробітної 
плати на карбованець послуг 
більше, як у два рази, проти іс
нуючого на заводі». Так, справді, 
завищення існує, але чи штучне 
воно? Комплексна госпрозрахун
кова майстерня «Фотоавтоматика» 
діє при ТОМІ за 2-ю 
госпрозрахунку, тобто - 
йому самозабезпеченні.

JT
кос-

архівів по
ради ТОМ

8 уся
де о д- 

заступників 
Валанов- 

» таку

, до важ- 
гой. Спа- 
іко, яка

<И З ПРОДОВЖЕННЯМ

моделлю 
- на лов- 
Це озна-

чМ, ремонтники-побутовики 
я,' .^айняті, працюють тільки 
НІ себе. Займаючи всього тільки 
нг<еличку кімнатку (що, звісно, не 
нрвеш позитивним моментом), 
В|НИ 3 1 вересня минулого по 
1 (вересня ц. р» надали послуг на- 
сі'енню^на 51 711 карбованців. Це 

тисячі карбованців 
т‘ ж самі майстри ро- 

в-ли на «Ремпобуттехніці». Ще 
0^3 невелика ілюстрація про ко
рить госпрозрахунку. Але саме 
т.<а ефективність роботи якраз і 
Ні подобається декому, бо не 
просто дає можливість майстрам 
£;ьіие заробити Відповідно до 
в^онаної роботи, а й вказує на 
неефективність діяльності деяких 
з;Л0?окрачених державних під
плете, Тому й виникають осо
бою у мене сумніви щодо спра- 
вецЛИвості безапеляційного тверд
женнями можливості, ЯКІ дає 
ТОМ деяким своїм підрозділам 
(цо ВСІМ — твердити не беремо
сь), «не сприяють справі підне
сення на вищий рівень обслугову
вана населення

Зваж, читачу:
ми підійшли до розшифрування 
ері таємничого грифу 
Тгорчість молоді, декларована в 
цій абревіатурі, очевидно, й по- 
лдо у створенні ефективних са- 
мюкуіїі^Шнробництв та підроз
ділів. М ■ »ель ця діяла б безвід
мовно, якби була укомплектована 
ідеальними у всіх відношеннях 
працівниками. Але мусимо кон- 
єшувати й інше: навіть тоді вона 
нЕвряд чи вписалась би безболіс
ні в систему існуючих на сьо- 
гсцн\ <зкжб та інститутів, розквіт 
яких /«випадково співпав із до- 
био недавнього застою...

Якщо ж врахувати, що немає у 
ТОМу ні ідеальних працівників, ні 
тмих самих умов для роботи, як
що посилений контроль з боку 
фінансових та інших органів пере
творився на буденну справу; як
що бажання й наміри колективу 
ТОМ не завжди відповідають його 
можливостям; якщо потреби госп
розрахунку і наміри вихователів 
з* місцем проживання не завжди 
складають — чи ж доводиться 
дозуватися, що нерідко ефектив
ні модель, яку так гаряче, хоч і 
заочно, підтримав із Москви 
і- ільїнський, починає пробуксо
вувати?

—•'а»в* • • • •

міста й області», 
якось непомітно

«том».

тпі.». ч.аевм' <<паперова війна» 
триває (цитую з відповіді адмі- 
ністрації ТОМу облвиконкомові, 
міськкомові партії д міськвикон- 
комові після перевірки проведеної 
на підставі згадуваного вище лис
та В. Александровича):

«.„Лист Кіровського райкому 
відірвав від основної роботи на 
Два дні двох працівників міськфін- 
відділу і трьох працівників ТОМ, 
Що завдало економічних збитків 
« суперечить статті 22 Закону про 
державне підприємство, а також 
статтям 3, 8, 9, 14, 24.

Просимо Вас надалі без достат
ніх на те причин не збільшувати 
обсягів роботи міського фінвідді
лу в ТОМ, бо вони й так переван
тажені. (Підпис)».
М АСТУПНОГО після «секретно- 
11 го» засідання ради ТОМу дня 
я зателефонував до тепер колиш
нього другого секретаря міськ
кому комсомолу Олега Мотіна й 
попросив поділитися враженнями 
від побаченого й почутого,

— Мені здається, відтепер у 
міському молодіжному центрі на
мічається поворот на краще, _
впевнено сказав О. Мотін.

— Вважаю, що рішення, прий
няте на засіданні ради, не сприяє 
самій ідеї творчого об’єднання, 
бо передбачає більшу, ніж досі, 
регламентацію роботи окремих 
підрозділів, а отже, й вищий сту
пінь бюрократизації ТОМу, — так 
прокоментував те рішення Олег 
Третьяков.

Не знаю, чи розвіялися для чи
тачів залишки ореолу таємничості 
над ТОМом після цих слів.

Все ж хочеться дещо додати. 
Найперше — про долю підлітко
вих клубів. Враховуючи, що попе
редня їх передача від жедів до 
ТОМу призвела до принаймні пів
річного припинення усякої робо
ти (займалися «поділом майна»), 
навряд чи доцільно починати цю 
процедуру, не подумавши добре, 
у зворотному напрямку. Резуль
тат, очевидно, буде не кращим.

Про те, що напруженість у сто
сунках ТОМ із деякими установа
ми та інстанціями міста, а також 
усередині нього сягнула певного 
екстремуму, свідчить і колегія 
управління житлово-комунального 
господарства облвиконкому, що 
проходила на початку листопада. 
Від імені групи перевірки роботи

І ДВІ

підліткових клубів за місцем про
живання та клубів за інтересами, 
які знаходяться у віданні ТОМ, 
доповідала працівник Мінжитло- 
комунгоспу УРСР С. Є. Щербатюк, 
яку вже не вперше викликано бу
ло для цього з Києва. Від самого 
початку на колегії запанувала дс- 
сить-таки нервова обстановка. 
Відчувалося, що багатьом тема 
ця, як кажуть, нав’язла на зубах. 
Втім давайте краще звернемося 
до деяких висловлювань, які про
звучали.

С, ЩЕРБАТЮК: Сама ідея роз
витку технічної творчості, культур
но-масової та спортивно-масової, 
оздоровчої роботи була дуже 
хорошою. Але її конкретне вті
лення у ТОМ виявилося невдалим. 
Кіровоград раніше славився свої
ми спортивними і культурними за
ходами. Переведення цієї справи 
на госпрозрахунок боляче вдари
ло і по результатах, і по масовос
ті. Аналіз показав, що з педаго
гічними кадрами ніхто не працює. 
Плинність їх дуже велика, багато 
хто виявив некомпетентність. Біль
шість не мають педагогічної осві
ти, відсутня робота по підвищен
ню фахового рівня педагогів. Мі
ський молодіжний центр працює 
ізольовано, не використовуються 
можливості народної освіти, обл- 
спорткомітету. Майже не спів
працюють педагоги і з міським 
житлово-експлуатаційним об’єд
нанням.

У місті 12 спортмайданчиків—усі 
вони як після погрому. Будівель
на організація ММЦ не підклю
чається до ремонтів. Членам гру
пи, яка займалася перевіркою, 
створили нестерпні умови для ро
боти. Висновок після перевірки 
один: експеримент не виправдав 
себе. Пропонується: відмінити рі
шення про створення ТОМ у час
тині передачі йому дитячих, 
юнацьких і спортивних клубів; 
вивести міський молодіжний 
центр з-під відання ЖЕО і спів
працювати з ним на партнер
ських началах; провести до 1 січ
ня наступного року позачергову 
атестацію педагогів, до 7 люто
го — відремонтувати приміщення 
клубів.

М. КОМІСАРОВ, голова ревіз- 
комісії ТОМ; Комісія, про яку 
щойно говорилося, прибувши в 
Кіровоград, спершу провела по-

за- 
не 

до-

об~
Об-

передню нараду а облуправлінні 
житловокомунального господар
ства. Висновки комісії про пере
вірку багато в чому тенденційні, 
Щодо надання платних послуг, то 
існує спущений зверху план по 
наданню таких послуг. Тому я за
перечую більшість висновків ко
місії і готовий підтвердити це до
кументально.

О. ПОЛЯКОВ, голова ради ТОМ: 
Іде якась незрозуміла боротьба— 
бути чи не бути творчому об’єд
нанню молоді. Мушу сказати, що 
досі я 90 процентів часу тратив 
на те, аби відстояти ідею існуван
ня ТОМ, не допустити його 
криття. I зараз знову ніхто 
дбає про те, як же виправити 
пущені помилки.

В. СКРИННИК, начальник 
ласного управління фінансів:
лік і звітність — найголовніше. У 
ТОМІ цим ніхто не займається. 
Ми й досі не знаємо, який фінан
совий стан цього державного під
приємства, як вони самі себе на
зивають... Вважаємо подальше іс
нування ТОМ невиправданим.

Б. ХИЖНЯК, начальник управ
ління народної освіти облвиконко
му: Ідея була хороша, але пере
ведення клубів на платні послуги 
загубило справу. Потрібна коор
динація дій відомчих ооганізацій 
і установ та їхня співпраця.

О. ШТАДЧЕНКО, завідуючий 
відділом соціально-культурних 
проблем обкому комсомолу: Ми 
не раз мали можливість познайо
митися з роботою міського моло
діжного центру. Вважаємо, що 
втілити ідею творчого об’єднання 
молоді нам не вдалося. Обком 
комсомолу лають за це даремно, 
бо ТОМ йому зараз не підлягає.

Г. АНТОНЬЄВА, старший педагог- 
організатор ММЦ: Назріла потре
ба перебудувати роботу педаго- 
гів-організаторів, оскільки ТОМ 
виявив нездатність реалізувати 
ідею виховання підлітків за міс
цем проживання. Невдача була 
закладена із самого початку, 
Міський молодіжний центр — 
перш за все спеціалізоване під
приємство, він не дає достатньої 
самостійності своїм підрозділам. 
Чимало з них (МЖК, приміром) 
вийшли із його складу. Колектив 
педагогів-організаторів напере
додні колегії провів нараду і про
сить задовольнити прохання про

створення самостійної асоціації 
педагогів, яка б об’єднувала усіх 
педагогів-організаторів міста. У 
керівному органі повинен бути 
представник житлово-експлуата
ційного об’єднання з правом ви
рішального голосу, а також, при 
потребі, **- представник міського 
молодіжного центру.

М. ГАЛИЦЬКИМ, заступник на
чальника управління культури: По
ра кінчати з торгівлею ідеями, а 
взятися за виховання на основі 
координації дій усіх зацікавлених 
організацій та установ...

Цитування виступів можна бу
ло б продовжити і далі. Але ос
кільки промовці змінювалися, а 
позиції їхні мало чим відрізняли
ся від уже наведених тут, то 
візьмемо на себе сміливість обі
рвати подальше цитування і спро
бувати ВИСЛОВИТИ свою позицію і 
свої погляди на суть справи.

Очевидно є резон у пропозиції 
першого секретаря міськкому 
комсомолу С. Алимова стосовно 
потреби вдосконалення статуту 
ТОМ (головне при цьому — «не 
вихлюпнути з водою й маля»); 
цілком логічною видається ідея 
створення асоціації педагогів, хоч 
дехто на тій же колегії різко ви
ступив проти, вважаючи це «не
потрібним експериментаторством» 
(очевидно, подібні побоювання 
означають, що до втілення ідеї 
асоціації треба підходити особли
во вдумливо); діяльність творчо
го об’єднання молоді як госпроз
рахункового підприємства в по
дальшому, за умови врахування 
всіх наших попередніх пропози
цій, видається нам усе ж справою 
доволі перспективною. Але тут 
необхідною є ще одна умова: 
припинення затяжно? «паперової 
облоги» цього в муках народже
ного нового економічного орга
нізму. Не виключено, що його 
слабкість — зовсім не від непов
ноцінності, а просто від надто 
юного віку з його обов’язкови
ми «дитячими хворобами»... Втім, 
можливо, перебудови потребують 
не стільки економічні принципи 
діяльності ТОМ, 
кратичні умови, 
водиться діяти?

стільки ті бюро- 
а яких йому до-

м. Кіровоград.
С. ПЕТРЕНКО.колонки З ПРОДОВЖЕННЯМ • ••еМОООФЮ

и і € слова. Хіба можна передати 
останнім часом?.. «Ведіть до коман- 
пішов попереду, відчуваючи, як із 

:я силою.
ідникам: я — «Ростов» 
неся на нари»

полро-

чбули. Затупотіло на східцях 
цхиливши плащпалатку на входь 
юв. Кинулися один до одного, о н 
онтрроззідки фронту Данилов *ап 
разу йому вдалося зібрати дай? 
кіз. Зін вивчив також пропускну 
вання військовослужбовців, 31 Р 
гановку в Кишиневі.
я розвідки п’ять днів. Відпочи»«^“^ 
ївся, щоб не викликати підозру пі^ 
«формацію, яку підготували *ом 
відправки прийшов Рябов і змУ „ 

ишими подробицями, ще раз под.
>ут»,
Данилова, гітлерівці нЗПРавиЛ!1ото- 

ний літак-раму, з якого було сф 
юипвсіа», і «аеродром», і все ^ив- 
Ь скинув невелику бомбу і, ВГ}ъ"\пКИ 
о, поспішив за лінію фронту. -^0І 
<м, хто посилав його, що то спра 
під звичайними порожніми яШик 

пішного походу до росіян» було а' 

ІКИ З ПРОДОВЖЕННЯ^1

дано німецьку форму, присвоєно звання єфрейтора. Його на
городили «східною бронзовою медаллю», почали щомісяця 
виплачувати гроші, Та найголовніше — перевели з абверштел- 
лє ДО «Абвер.-рупи-Юі». Уміло підготовлена радянською 
контррозвідкою операція, уміння Івана Григоровича перевті
люватися, чудозо аналізувати побачене дали свої наслідки.

Та згодом пало набагато важче. 8 абвергрупі не було лю
дей випадкових. Здебільшого стікалися сюди колишні поліцаї, 
рецидивісти, словом, усі, кому на милість Радянської влади 
розраховувати не доводилося. Остерігатися мусив на 
кожному кр<>4 до дрібниць продумуючи кожне слово, ко
жен крок.

Офіц»йним :£Р'вником «Абвергрупи-101» був майор Фран- 
. -— типові1 зарозумілий і пихатий. А фактич

ним ЙОГО гестапівець Отто Шпехт (після замаху
на Гітлера пР^ааники гестапо були в усіх абверівських під
розділах). ’ вгенти, і викладачі боялися Шпехта, як вогню. Цей 
хитрий Прон° - із землисто-сірим обвітреним обличчям і 
пронизливим Оглядом з’являвся завжди тихо і несподівано 
у найрізноманпніщих м}сцях>

Навчання Д^одило тепер за складнішою програмою. Да- 
нилову, яК знайомому з обстановкою на радянському
боці, дорУм " /ло консультувати інструкторів. Керівництво 
шКоли довіря^ йому, а він використовував це для своїх по
треб. На0,т ни^'Оиязнь франке і Шпехта були радянському 
контрРозВ!,й ‘8 На руку. Після провалу чергової групи 
агентів в’Нойа^ДИ2 $ес'АУ з тим із керівників абвергрупи, у 
якого на гірший настрій, нацьковуючи їх один не
одного з них намагався звалити, вину на когось,
хапаючись чИ*енщу можливі сть).

>Кив іван^ російським відділом Лехнером.
уроДя<енЄї>яти гг>еЛа’ВсЬк°ї області, невдаха-поет Письменний 
0ИР’!-иИ0 п;./ ' німецьке прізвище, щоб раз і назав-
жДИ? 43 -7,Г°він ^-’Усього, що було в його житті до війни, 
Спо^°ткУ піДо1РсіаІСЯ>^0 Свого сусіда по кімнаті насторожено, 
навіть ,3 / 1 К1лька разів провокував, намагаючись ви-

’И^нім«Чької'мови (важко було ^зати.

но^- випечу
було и 
РівНИоазо»А

сам ініціативи чи за чиїмсь наказом). І а
іі. ° 0 Не помічаючи, Лехнер здружився з Іва* 

Свого «колегу» від підозр інших. Та«< 
0Но;о' н°Ли Данилова несподівано «прихопив» ке- 
ДіхнЛС301длоста абвергрупи Дадешкеліані. Ін- 

п- -А,/; П0ПеРедив Івана про небезпеку, яка че- 
кала й°гО - " 3

Ф дві

...Данилова послали у прифронтову смугу радянських військ 
вдруге. Повертаючись, він обов’язково повинен був зайти в 
одну корчму (якщо побачить, що за ним стежать або дове
деться втікати) і запитати господаря, чи є біле вино. У відпо
віді мала прозвучати фраза про червоне вино...

_  Не заходь туди ні в якому разі, — сказав Письменний. — 
Хазяїн попереджений. Ті, хто звертається до нього, зникають 
безслідно. Адже вважається, що вони провалилися.

Данилов так і зробив, лише повідомив своїх про явку, а 
Франке й Шпехту сказав, що навідався туди, але помітив 
підозрілих людей і вирішив не заходити. Німці похвалили 
його за обережність і кмітливість. Та найбільше припала їм 
до душі нова «деза», яку приніс Іван. Цього разу працівники 
розвідки постаралися особливо ретельно й абверівці «про
ковтнули наживку».

Становище Данилова зміцніло ще більше. Йому присвоїли 
звання унтер-офіцера німецької армії, нагородили «срібного 
медаллю другого класу», офіційно призначили інструктором 
Письменного. Тепер вони працювали в парі.

Якось Івана послали в будинок відпочинку в Ізмаїл. Там він 
познайомився з кількома агентами. Привернули увагу двоє: 
весь час трималися збоку, не поводилися гак нахабно, як 
решта Почав обережно прощупувати їх поодинці, а потім 
пеоевербовувати. Так і не знаючи, хто ж такий Данилов на
справді вони стали йому добрими помічниками. Не розкри
вав карти Іван і перед господаркою будинку відпочинку, ко
ханкою Письменного Тетяною Сидорчук. Але її теж зумів 
схилити до співробітництва. Набагато пізніше він дізнався, що 
Тетяну таки заарештувало гестапо за зв язки з радянською 
розвідкою, та його вона так і не виказала.

3. ЩЕ ОДНЕ «ПЕРЕКИДАННЯ»
Цього разу Данилова підняли просто посеред мочі.
— Треба сходити через фронт, — сказав Франке і захо

дився діловито пояснювати, про що треба дізнатися.
Потім принесли завдання, віддруковане по-російськи. Го

тували протягом усього наступного дня, А з настанням сутін
ків посадили в автомобіль і повезли.

Він тривожно роззирався навколо, намагаючись визначити 
шлях. Темрява огорнула авто так щільно, що розгледіти хоч 
що-небудь було годі. Раптом з правого боку з тем.ні просту
пили мовби якісь спалахи.
_ там _ фронт, — махнув рукою супроводжуючий і на-

казав водієві зупинитися. — Зараз тебе проведуть, — повер
нувся до Івана.

І справді, з’явилося двоє; мовчки рушили у бік далекого 
бою. Він поспішив за ни/ли. Так пройшли метрів п’ятдесят. Да
лі провідники, розпрощавшись, повернули назад. Данилов 
же, припавши до землі, поповз. Спалахи все ближче. Уже 
чулися автоматні черги, вибухи... Раптом десь збоку на нього 
накинулися якісь люди, почали викручувати руки.

— Ага, попався, німчура проклятий! — вигукнув один і бо
ляче штовхнув у спину.

Привели Данилова до якогось будиночка, заштовхали до не
великої кімнати. Він окинув її поглядом. Двоє дверей. Одне 
вікно. Стіл зі снарядною гільзою замість лампи, 
двоє у формі офіцерів Радянської Армії.

— Ти хто? — підвівся капітан. — Куди повз? З 
ням? — І наказав розв’язати затриманого.

Данилов мовчав. Спочатку він хотів і справді 
щось (і сам не розумів, що саме) перешкоджало.

— Мовчиш, сволото?! — не витримав лейтенант і з розмаху 
вдарив Івана так, що в того аж свічки засвітилися.

— Еге!.. — подумав Іван. — Грубо, хлопці, працюєте.
В серці йому закипала тамована лють: «Ти бач, на арапа ви

рішили взяти! Усе перевіряють, Чорт би їх забрав!». А десь у 
глибині мозку все ж блукала, шукаючи просвітку, й інша дум
ка: «А що, як свої? Може, натрапив на якихось дурнів?,,».

Нерви, напружені до краю, дзвеніли, здавалося, у тиші, мов 
натягнута тятива. Що робити?..

Та ось гострий слух вихопив сказану кимось тихо за вікном 
одну-єдину фразу... німецькою мовою. «Таки 
впевнився Іван і аж зрадів. «Так на ж! — і 
лейтенантові, який саме підійшов до вікна, 
назовні разом зі склом і рамою.

— Данилові Стій! — почулося за спиною.
З протилежних дверей до нього підходив... Франке.
Іван відвернувся. Зобразивши вкрай ображеного недові

рою, спитав сердито:
— Це ж за що, гер майор? Не вірите? Після всього, що я 

для Вас зробив?!
— Та зачекай ти! Це все Шпехт. ФерштейнІ Це йому в голо

ву прийшла ідея такої перевірки. Але я радий. Нехай тепер 
попсихує. Ти витримав екзамен на п’ятірку. їдемо додому.

I знову авто мчало їх з неймовірною швидкістю. Франке 
все говорив, намагаючись розвеселити «вкрай засмученого» 
Данилова. А той насилу витримував, щоб не розсміятися бун
дючному баварцеві просто в обличчя. Він переміг абверівців 
і на цей раз. Що то принесе доля завтра?

(Далі буде).

За столом —

яким завдан-

назватися. Та

провокаціяі» — 
він так «врізав» 
що той вилетів

о

е

о
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ДАВШИ
КЛЯТВУ 
ГІППОКРАТА

и Е ЗРАЗУ вдалося «вийти» на 
нього. Але вже потім, я декіль

ка місяців спостерігав за методи
кою лікування лікаря-чудотворця, 
розмовляв з десятками пацієнтів 
(колишніх і нинішніх). Хочу підсу
мувати свої спостереження.

Уперше потрапивши на прийом 
рефлексо-терапевта В. Ярового, я 
не стримався, щоб не порівняти 
ного з індійським чи китайським 
лікарем. Пізніше я мав нагоду пе
реконатися, що був недалеко від 
істини. Адже методика лікування 
людини як складової частини при
роди, що застосовує Володимир 
Яровий, включає гомеопатичну та 
мануальну терапію, голковколю
вання, металоаплікації, лікувальне 

Писати про питання, 
іцо мають відношення до 
медицини, з розрахунку 
на широке коло читачів 
неймовірно складно: ко
го можна захопити опи
санням хвороб і страж
дань? Та згадаймо пре
красні винятки — «Дра
матична медицина» 
Г. Глязера, книги ГЕ де 
Крайфа, в яких ідеться 
про нові шляхи зцілення»

Сьогодні мова піде 
про гомеопатію, тера
певтичну систему, що 
має єдиний принцип при
значення ліків — прин
цип подібності... Та про 
це пізніше. А поки що 
скажемо: ставлення до 
гомеопатії все ще вкрай 
полярне — від поклонін
ня до повного, навіть 
активного невизнання. 
Значною мірою це пояс
нюється тим, що в на
шій літературі практич
но немає публікацій про 
цю терапевтичну систе
му. З іншого боку, ви
дання спеціальних по
сібників масовим тира
жем може призвести до 
непоправних наслідків, 
бо в читача може склас
тися хибне уявлення, 
буцімто «тепер він може 
лікуватися сам». Це не
бажане явище, і тому 
сьогодні не вказувати
муться конкретні спосо
би лікування і дозування 
ліків.

Академік АН УРСР 
К. С. Терновий вважає, 
що в лікарів-гомеопатів, 
як і в спеціалістів, котрі 
дотримуються традицій
них методів лікування, 
існує один медичний під
хід — лікувати хворого, 
а не хворобу. Людина 
розглядається у своїй 
неповторній взаємопо
в’язаній цілісності. Су
часному лікарю-гомеопа- 
ту також необхідне ре
тельне обстеження па
цієнта, постановка точ
ного діагнозу. Останнє 
багато в чому залежить 
від знань, уміння, досві
ду лікаря...

Наш громадський ко
респондент побував у лі- 
каря-гомеопата Володи
мира Володимировича 
Ярового, який практикує 
в Кіровограді, і сьогодні 
ділиться враженнями від 
побаченого і почутого.

««МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»
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голодування, самомасаж, деякі 
елементи древньоіндійської йо
ги — найстародавнішої системи 
фізичної культури, аутотренінг*, 
використовуються також поради 
тібетських та китайських медиків 
тощо.

Перший пацієнт, якого в моїй 
присутності приймає лікар — чо
ловік років шістдесяти п’яти. По
чинає називати хвороби, які бу
цімто має. Лікар тактовно зупиняє 
перелік і починає ставити питан
ня. Потім він скаже мені, що при 
першому погляді на цього хворо
го виявив, що той належить до 
гомеопатичного лікарського типу 
людини — фосфору. Розпитував, 
чи втомлюється чоловік після 
розумового навантаження; коли 
саме це буває — вдень чи увече
рі, чи приливає кров до голови, що 
найбільше дратує, чи має місце 
підвищена чутливість до запахів, 
шуму, шарудіння, світла, електри
ки, яке самопочуття при зміні по
годи, чи спотикається при ходінні, 
що більше ДО вподоби — холодні 
чи гарячі напої і т. ін. — усього 
я нарахував 46 запитань. Хворому 
лікар призначив гомеопатичний 
препарат із фосфору.

Тут доречно буде зробити не
величкий відступ і уточнити, ЩО Ж 
таке гомеопатія. Це метод ліку
вання, в основі якого лежить 
принцип «подібне лікується по
дібним» і призначення ліків не
великими дозами. Ліки призна
чаються такі, які у великих дозах 
спричиняють в організмі здорової 
людини окремі розлади, зовні по
дібні до симптомів відповідного 
захворювання. Гомеопатія, вико
ристовуючи сучасні досягнення 
біології й медицини, лікує весь 

організм, а не хворобу, і в осно
ву покладено принцип активізації 
захисних сил організму людини. 
Тепер зрозуміло, чому лікар ста
вить таку велику кількість запи
тань — адже збирання й аналіз 
об єктивних даних необхідне для 
встановлення спільних ознак між 
патологічним процесом і патоге
незом ліків. Тому й не дивно, що 
гомеопат добре обізнаний з ана
томією, фізіологією і патологією 
організму, з методами його до
слідження і оцінкою результатів 
цих досліджень. Адже без цих та 
інших знань лікар не зміг би вирі
шити, податливий даний патологіч
ний процес гомеотерапії чи вихо
дить за межі її можливостей.

Повернемося на прийом до лі
каря В. Ярового. Мати привела 
десятирічну дівчинку, яка вже у 
такому віці мала чималий «букет» 
хвороб. Окрім нервового тику, 
маленька пацієнтка була дуже 
вередливою: якщо холодно, то їй 
хочеться тепла; якщо ставляться 
до неї доброзичливо, вона почи
нає гніватися; якщо проявляти по 
відношенню до неї енергійність, 
вона стає спокійною і впертою. 
Мати скаржиться, що дівчинка 
може зітхати і плакати цілими 
днями, але ніколи не скаже, що 
сталося. Після найменшого пока
рання у неї виникають судоми. 
Лікар запитує, уважно вислуховує 
відповіді, щось записує. Потім 
між іншим до мене: «Типова ігна- 
ція, характерна для жіночої статі. 
Призначу їй ліки з гіркого гру- 
дашнику (ігнації). А нервовий тик 
через п’ять днів зніму голковко
люванням, Запрошую подивитися 
на це дівча через два тижні». Че
рез п’ятнадцять днів я побачив 
життєрадісну дівчинку з веселими 
«бісенятами» в очах. Права щока 
вже не сіпалася, а її мама була 
задоволена ще більше.

Черговий пацієнт — жінка по
хилого віку, яка тридцять п’ять 
років лікувалася у лікарів різно
го профілю. Щось із двадцять 
хвилин вона перераховувала свої 
хвороби, ставила сама собі діаг
нози, розповідала, які ліки п’є. 
Лікар терпляче її слухав, а потім 
неголосно, спокійно і якось аж 
лагідно сказав: «Шановна Раїсо 
Омелянівно, дозвольте тепер ме
ні сказати кілька слів про ваш 
стан здоров’я. Ви постійно потер
паєте від застуди. Біль йемовби 
блукає з місця на місце, а надве

чір дуже болить голова. Після обіду 
хочеться спати, відсутній апетит, 
маєте відразу до всього жирного 
та печеного. При спокої вам кра
ще, а навіть при незначному хви
люванні починається серцебиття. 
Якщо можете щось спростувати, 
будь ласка. Згоднії Тоді зачекай
те, поки я приготую вам ліки (го
ловним «агентом» в них буде віт- 
риниця (пульсатила)». І додає, 
жартуючи: «Вивітримо усі ваші 
хвороби, а залишимо тільки здо
ров'я».

До кабінету зайшов повновидий 
брюнет з червонуватим обличчям. 
Мабуть, свого часу вів досить 
бурхливе життя, а на старість при
йшла розплата. Сьогодні він став 
тягарем для рідних: неспокійний, 
до всього ставиться з підозрою, 
турбується про своє майбутнє, 
навіть тоді, коли в його житті все 
гаразд. Іноді навіть виникають 
думки про самогубство. Стан його 
здоров’я погіршується від холо
ду, вночі та від нерухомості.

— Золотий ви чоловік, Степане 
Антоновичу, — усміхається лікар. 
І дивлячись на здивовані очі па
цієнта, додає:

— Я маю на увазі, що будемо 
лікуватися золотом. Зараз я при
готую майже найдорожчі ліки, які 
в мене є. До речі, скажу вам по 
секрету, що ваша кров уже міс
тить 4X10-10 процента золота, 
але, мабуть, цього замало для вас, 
тому регулярно пийте ці ліки, і 
ваше одужання — справа не та
кого вже й далекого часу.

Коли хворий вийшов, В. Яровий 
звернувся до мене: «У гомеопатії 
головне — поставити тільки один 
і правильний діагноз. При помилці 
ліки зовсім не допоможуть. А 
«правильні ліки» без будь-якого 
насильства підключають до актив
них дій внутрішні резерви орга
нізму. До речі, те ж йодисте зо
лото в гомеопатії використовуєть
ся іноді у співвідношенні 1:1000, 
тобто одна частина золота розчи
няється у тисячах частин дистильо
ваної води.

Лікар запрошує мене до іншої 
кімнати, де троє хлопців лежать 
на канапах з голками на обличчі, 
руках, ногах, грудях. Потім В. Яро
вий подає їм команду підвестися, 
а мені пояснює. «Ці хлопчаки ві
ком від одинадцяти до шістнад
цяти років, усі заїкаються. Сьо
годні перший сеанс голкотерапії 
і перше заняття за моєю методи
кою. Тож давайте разом спостері
гати за одужанням цих пацієнтів. 
Слід зазначити, що цей наймо
лодший розмовляє без будь-яких 
вад, а при читанні якогось тексту 
заїкається. Інші двоє заїкаються 
завжди». Мушу сказати, що всі, 
хто має бажання (на цьому наго
лошує лікар) позбутися цієї не
приємної вади, можуть з упевне
ністю йти на прийом до лікаря 
В. Ярового — він допоможе. Про 
це ж мені виразноч чітко говори
ли після курсу лікування троє 
хлопчаків, яким він допоміг жити 
повноцінним життям.

На прийом прийшов середніх 
років чоловік, у нього трусилися 
руки. Поскаржився на «курячу 
сліпоту», на болі в потилиці, слаб
ку пам’ять. Він постійно спотикає
ться, як тільки стемніє. Дуже по
любляє все солодке, особливо 
цукор. Відчуває збільшення го
лови, шлунку та живота. «Без сум
ніву — аргентум, — говорить ме
ні лікар, — Будемо лікувати його 
азотнокислим сріблом (аргентум- 
нітрикум), Такий тип людей — це, 
здебільшого, природжені «невро
тики», з гастритами, 3 ними до
сить важко спілкуватися».

Через місяць я знову зустрівся 
з тим чоловіком в кабінеті В. Яро
вого, Він прийшов сюди за пора
дою лікаря, адже останньому тре
ба знати, як впливають ті чи інші 
гомеопатичні ліки на людину, У 
даному випадку «срібні» ліки да
ли вражаючий ефект: чоловік 
став урівноваженим, перестав 
дотримуватися набридлої за бага
то років суворої дієти. Іншими 
словами: одні-єдині ліки дали ор
ганізму цього чоловіка імпульс 
для відновлення порушеної робо
ти шлунку та нервової системи.

— Не дивуйтеся такій дії го
меопатичних препаратів, — про
довжує «просвіщати» мене Во
лодимир Яровий. — У нас при лі
куванні, наприклад, гикавки го
ловний «агент» —• трава борець; 
нервова й статева системи лікую
ться платиною; календула стане у 

нагоді тому, в кого пошкоджені 
м’язи; свинець допомагає людям, 
у яких болять руки та ноги, особ
ливо вночі, а діє він на дорос
лих — більше на чоловіків, аніж 
на жінок, здебільшого худорля
вих, запальних. Препарат із мухо
мора призначається при відчутті 
холоду на голові та при появі пе
ред очима темних плям...

До стільця важко підійшов літ
ній чоловік. Прожив він своє жит
тя за принципом: живи, поки жи
веться, пий, поки п’ється, помреш 
— із собою не забереш. Зараз 
його турбують нічні кошмари, 
безсоння, іноді йому здається, що 
хтось душить, уночі смикаються 
руки й ноги. Ясно, що таким лю
дям повністю відновити втрачене - 
зд^нов я дуже важко. Але доп<^; 
МОїіИ йому більш-менш повноцін
но дожити вік можна. Звичайно— 
за дотримання запропонованого 
лікарем режиму. У цьому велика 
перевага гомеопатії над іншими 
методами лікування. Хворому лі
кар призначає ллиш’як та деревне 
вугілля із верби — безумовно, у 
гомеопатичних дозах.

— А оцій молодиці з блідим об
личчям, котра щойно вийшла, — 
говорить лікар, — я призначив 
розчин хамоміли (ромашки зви
чайної). Квітки цієї рослини дадуть”? 
найбільший лікувальний ефект. А 
скаржилася хвора на чутливість 
до найменшого болю та до свіжого 
повітря, відчуття гіркоти, шлунко
ві спазми після прийому кави та 
після будь-яких неприємностей. 
Упевнений, що через місяць вона 
буде повністю здоровою.

До кабінету зайшов зовсім не 
схожий на хворого молодик. «Цей 
буде лікуватися від куріння, — 
прошепотів мені на вухо лікар1 
В. Яровий не помилився. Прийняв* 
ши три сеанси голковколювання, 
молодик (за його словами) на все 
життя розпрощався з цигарками. 
Палке бажання пацієнта, сполуче
не з мистецтвом лікаря, дало ре
зультати.

За три місяці своїх спостере
жень я бачив багато хворих з 
бронхітами, артритами, тонзиліта
ми, шлунково-кишковими, печін
ковими, нервовими та іншими роз
ладами. Більшість із них уже не 
страждає цими захворюваннями. 
Був свідком, як літня жінка, котру 
попід руки привела дочка, невдов
зі вже читала газету: несподівана 
прозріла. У чоловіка на моїх очах 
затяглася незаживаюча до того 
трофічна виразка на нозі...

Недарма усі, хто побував у 
В. Ярового на прийомі, називають 
його чудотворцем. Ось іще один 
показовий приклад. У кабінеті 
вже немолода жінка скаржиться, 
що в неї весь час ніби павутиння^ 
на обличчі і вона не може його 
зняти. Лікарі, до яких вона звер
талася, скептично поставилися до 
такої заяви хворої, дехто реко
мендував їй звернутися до пси
хіатра. А Володимир Яровий при
значив їй ліки з окису алюмінію- 
глинозему, і за короткий час жін
ка позбулася своїх страждань. 
Подібних прикладів можна було б 
навести ще багато, бо гомеопа
тія — це дуже своєрідний метод 
зцілення, який дозволяє виліку
вати такі захворювання, що іноді
залишається тільки дивуватися. 
На запитання: «Які захворювання
найкраще піддаються лікуван
ню?» Володимир Володимирович1 
Яровий відповів:

— Для гомеопатії немає хво
роб, які б не піддавалися лікуван
ню. Звичайно, за винятком тих, 
які потребують хірургічного втру
чання. І будь-яке захворювання я 
лікую комплексним методом, хо
ча до кожної людини в мене свій 
підхід. Однак, нагадую, що най
більше б з атство — міцне здо
ров’я. А проте більшість здоров’я 
мають — не дбають, а згублять— 
плачуть.

Молоді раджу сеойозніше зай
матися спортом, зокрема, гім
настикою ушу та йогів. Наприклад, 
система йоги — метод дисциплі
нування тіла і розуму, що сприяс 
психічному і духовному вихован
ню, Фізична і духовна доскона-л 
лість доступна кожному, хто ск ‘ 
стематично і наполегливо тре
нується.

М. ЛИТВИНОВ.
м. Кіровоград.

Р. Я. Залишається пише назвати 
адресу, де приймає лікар В. В. 
Яровий: м. Кіровоград, пул. Вол
кова, 1а, поліклініка лікувально-са
наторного управління (ЛСУ), кімн. 
203.
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Тарас ЛЕОН1ДОВ

* * *
Мене кличуть лелеки 
за імлою з журбі...
Як наш травень далекий 
Нагадати тобі?
Я втечу із з язниці
З далечінь білих гір 
Обіймать зоряниці, 
Надриваючи зір.

5УД« райок іскристий
фЖ5 3 холоднечі вітрів

. кольорове намисто 
Найбарвистіших слів,

:?льки як же віддати 
Ясні фарби тобі?
Ти не схочеш забрати 
Візерунки журби.
Лиш плекаю надію _
Знову знайдешся ти, 
Кволу птаху зігрію: 
Якщо хочеш — лети!

е • • • • • е • *

••••••••••

* * *
скажет дождь,
скажет снег,

Мне
Мне _ ___ _
Где сейчас идёшь, 
Рассыпая смех.
Лишь кричит: «Прощай!» 
По ночам печаль, — 
Только ветра стон 
Прогудит вдогон.
Среди снежных стран — 
Меж отвесных льдов 
Эхом — звёздный зов...

* * *
Пусть слышен треск ломаемых запороэ, 
Пусть виден свет далекого огня, — 
И стынет ночь погашенных раздоров 
Дыханием раскрытого окна.

не 
не

Владимир КОМИСАРУК
* ♦ ♦

Мне говорят:
стихи писать смешно, 
грешно с любовью не расстаться...
Мне говорят так много «но», 
что невозможно слушать 
и не улыбаться.

О
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Що будете слухати? Серед любителів музики 
більша частина висловиться за рок, меншість 
знаходить задоволення, слухаючи класику, і 
зовсім незначна частина меломанів скаже: «І 
то, й інше». Останнє захоплення, можливо, од
на із ознак майбутньої культури людства. Ад
же життя настільки багатогранне, що рдним 
якимось жанром ні виразити, ні зрозуміти йо
го на можна.

Сзою країну ми порівнюємо (а раніше про
тиставляли) країнам Західної Європи і Сполу
ченим Штатам Америки. Це порівняння не на 
нашу користь ні а економіці, ні в культурі. Ні
хто не буде заперечувати їхніх досягнень і з 
музиці.

Наприклад, Англія, одна з провідних країн 
у галузі рок-музики, переживає і бум класич
ної музики а молодіжному середовищі.

Мало хто з наших рокерів знає імена Гайд
на, Шумана, Равеля, Глієра, Шнітке, Губайду- 
ліної. В кращому випадку слухали першу час
тину Місячної сонати Л. ван Бетховена, перший 
концерт П. Чайковського, знають імена В.-А. 
Моцарта та Й.-С. Бака. І слава богу, якщо хо-

* * *
В наполненном мире — любовью 
есть одинокие люди, 
их даже бог не осудит 
за холод и голод зимовья.
Мы расстаёмся с тобою, 
уходим в свои берлоги, 
где а жажде лежат перелоги, 
желанья выходят золою; 
где з паутине сомнений 
бродят тени воспоминаний, 
где в звеньях 
оборвана цепь

из собственных мнений 
пониманья.

* * *
Я не страшусь 
боюсь приобретений: 
а привязанностях — зло 
смятений и сомнений...
Но легкая рука 
твоя покрепче цепи 
и говоря: «Пока!» — 
волнуюсь я до смерти.

* * *
У одиночества — длинные ночи, 
немые пророчества.
Зеркально-холодные очи 
без отчества — у одиночества.

потерь, —

ОСІНЬ
с

У КІРОВОГРАДІ
Слова Петра СЕЛЕЦЬКОГО
Музика Андрія ФОМЕНКД

Вечір засвічує ліхтарі,
Вітер нашіптує думи, 
Згадує грізні часи старі 
Місто над тихим Інгулом.

ПРИСПІВ:
Вольнице мрій,

Як ми з тобою зростали!
Місто відлунь
На перехресті доріг.
Пил повертань, споминів людні вокзали..» 
Місто моє, ти мій смутний оберіг!

(двічі)
Завтра ці сквери позолотить 
Осінь, як слава минула.
Роду чумацького сон і віть — 
Місто над тихим Інгулом.

ПРИСПІВ.
Зорі — як спомин минулих літ, 
Мальзи на сходах театру.
Вечір засвічує пам’ять літ. 
А осінь приходить завтра.

ПРИСПІВ.

І МІСЯЧНА
ча б це! Бо це не їхня вина. Саого часу дер* 
жаза не потурбувалася про те, щоб дати та
кий мінімум освіти в галузі музики (як, зреш
тою, і в інших видах мистецтва), щоб людина 
змогла «ввійти» у це мистецтво.

Рок зараз найпопулярніший напрям музики. 
Останнім часом публікації про окремі рок-гру
пи з’являються майже у всіх журналах і газе
тах. Серію статей про історію рок-музики дру
кує журнал «Музыкальная жизнь».

Простежити шлях рок-музики від моменту її 
становлення до хеві-метал можна в книзі 
І. Хижняка «Парадоксы рок-музыки: миф и ре
альность», що вийшла друком у видавництві 
«Молодь» у 1989 р. Її автор доводить, що рок 
на є зиключно продуктом буржуазного сус
пільства і що це явище не стільки музичне, 
скільки соціальне. Ось фраза з книги: «Є в 
Америці люди, які можуть забути, що був у 
США такий президент Ф. Д. Рузвельт, але, ма
буть, не знайдеш ні однієї людини, яка б не 
знала ім’я Елвіса Преслі». У цих словах визнан
ня і майстерності короля рок-н-року, і прав 
на життя такого явища, як рок-музика. Групу

СОНАТА
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«Бітлз», яка стояла біля витоків цього жанру, 
представляти не потрібно. Багато книг присвя
чено аналізу їхнього феномену.. Одна з таких, 
німецького автора Г. Шміделя, вийшла недав
но у видавництві «Музыка» в 
музыкального мира». Вона має 
жизнь и песни».

Автор розповідає не тільки 
творчого шляху групи, а й про 
її учасників. У книзі є багатий матеріал, який 
зацікавить і любителя, і спеціаліста: фотогра
фії, списки пісень і грамплатівок, дисків екс- 
бітлів.

З радянськими виконавцями і групами 
О. Градським, В. Кузьміним, «Браво», «Арією», 
«Машиною часу», «Бригадою С» та іншими 
читача чекає зустріч на сторінках книги Є. Фе
дорова «Рок в нескольких лицах», випущеної 
видавництвом «Молодая гвардия» з 1989 році. 
Книга красиво ілюстрована, написана жваво 
із знанням справи.

серії 
назву

«Звезды 
«Битлз»—

початокпро 
подальшу долю

і

П. КДДИРОВА, 
старший бібліотекар обласної юнацької 
бібліотеки імені О. М. Бойченка.

ХОЧУ 
ЛИСТУВАТИСЯ
Шановна редакція, бу

ду щиро вдячна вам, як
що надрукуєте мою ад
ресу у рубриці «Хочу 
листуватися». Мрію про 
нових друзів. Мені 15 ро
ків. Найбільше захоп
лююся сучасною музи
кою, прихильниця това
риства А. Пугачової. Моя 
адреса: 256730, МІСТО
ТАЛЬНЕ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБ
ЛАСТІ. ЄЛЕЦЬ ІРИНІ.

... 4«

Я — чотирнадцятиріч
на. Звати Світланою. Ду
же хочу листуватися з 
ровесниками. Колекціо
ную фото рок-і поп-зірок 
радянської естради, слу
хаю музику, плету мак
раме. пишіть мені, друзі, 
за адресою; КІРОВОї РАД- 
СЬКА ОБЛ., КІРОВОГРАД
СЬКИЙ Р-Н, с. ПОКРОВ- 
СЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА. ВО
ЛОДІННІ СВІТЛАНІ.

$
Я навчаюся у 9 класі, 

мені 14 років. Звичайна 
дівчина, захоплення, як і 
в інших. Дуже люблю ін
дійські кінофільми. Хочу 
потоваришувати листовно 
зі своїми ровесниками. 
Живу в селі ЛОЗУВАТКА, 
КОміїАНІїВСьНОІ О РА
ЙОНУ ПО ВУЛИЦІ 40-РІЧ- 
ЧЯ ПЕРЕМОГИ, 2. Звати 
мене ЛАТИПОВА ВАЛЕН
ТИНА. (Поштовий індекс 
317205).

# * *

Я писав листи за вка
заними адресами, але 
відповіді не одержав, то
му звертаюся оезпосе- 
редньо до вас. Можливо 
хтось відгукнеться, близь
кий мені ПО духу. Ось що 
можу розповісти про се
бе. Мої захоплення — 
історія, археологія. Давко 
займаюсь колекціону
ванням. Сподіваюсь, що 
знайду спільну мову з 
моїми адресатами. (Нехай 
лишень відгукнуться!),. 
Моя адреса: 317410.

новомиргород. вул: 
ГАСИ ЕЛЛО, 35. ФЕДОРО
ВУ СЕРГІЮ.

Я знаю, що з допомо
гою вашої газети можна 
знайти собі друзів. юж 
опублікуйте і мою адре
су. Мені 14 років. Вчуся 
в 9 класі. Люблю слухати 
музику, особливо подо
бається група «Ласкавий 
травень». До речі, я й са
ма займаюся у музичній 
школі. Ченаю листів на 
адресу: 317061. КІРОВО
ГРАДСЬКА ОБЛ., м. ЗНА- 
М’ЯНКА-2, ВУЛ. ШМІДТА, 
80. ДОРОНІНІИ СВІТЛАНІ.

* * *
Я — Андрій Натріновз 

Добровеличківки. Деся
тикласник. Захоплююся 
спортом, особливо подо
бається фігурне катання, 
аеробіка. Колекціоную 
значки. Не нехтую і рок- 
музикою. Виступаю о 
естрадному ансамблі 
«Олімпія», бо дуже люб
лю співати. Також люб
лю читати серйозні книж
ки і писати листи. Хочу 
знайти однодумців, спо
діваюся бути хорошим 
другом. Адреса моя тана: 
317510, КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛ., емт ДОБРОВЕЛИЧ- 
КІВКА, ВУЛ. КІРОВА, 108, 
КВ. 12. КАТРІНОВУ АН
ДРІЮ.

Барвистим театралізова- 
ним святом завершився все
союзний конкурс «Міс-фото 
СРСР-89». Довгим був шлях 
до фіналу, адже в конкурсі, 
починаючи з літа минулого 
року, взяло участь понад сто 
тисяч дівчат. З усієї країни 
йшли до оргкомітету листи 
з фотографіями. Найцікаві
ші знімки фотомоделей де- 

- ’ нонструвалися на виставна«,
де також ішов прискіпливий 
відбір претенденток на зван
ня «Міс-фото*, яке дасть 

. змогу стати професійною 
. фотоманеменницею.

На заключній фотовистав
ці авторитетне жюрі відібра
ло 12 дівчат. Всі вони — 
красиві, милі, елегантні, але 

• «най-най» однозначно визна
но Ірину Ганю з Кишинева.

Щедрі призи спонсорів 
конкурсу дівчата — учасни
ці всесоюзного фіналу — пе
редають на аукціон, всі нош- 
ти від якого надійдуть на 
рахунок благодійного фонду 
«АНТИСНІД».

Н а 
ред 
шоу.

знімну: у фойе пе- 
початком фінального

Фото Д. СОКОЛОВА 
та А. ЧУМИЧЕВА. 

(Фотохроніка ТАРС).

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР)’

16 грудня 1989 року



•••ПРОФІ З АТЕЛЬЄ «ЗДОРОВ’Я»
СПОРТ

ЗАПРОШУЄ
«СУПУТНИК»

Всіх, хто любить подо
рожі, хто молодий, а 
особливо цінителів ве
селого дозвілля, запро
шує відвідати молодіжні 
туристичні центри БММТ 
«Супутник»!

Центри знаходяться в 
мальовничих куточках 
країни — на Кавказі і в 
Карпатах, на берегах 
Волги і в Прибалтиці. Ти
сячі І тисячі юнаків і 
дівчат саме там прово
дять свій відпочинок у 
прекрасних кіноконцерт
них залах, спортивних 
комплексах, на танцю
вальних майданчиках.

Різноманітні конкурси, 
диспути, ди( котеки, зма
гання залишать приєм
ний спогад про відпочи
нок, який ви можете 
провести в таких турис
тичних центрах:

«Березовий гай»
(м. Іваново)
19—29.12 — 91 крб.

«Славутич» (м. Канів) 
19—29.12 — 71 крб.

«Ноорус» (Естонія, 
м. Нерва) 
18.12—2.01
3—14.01 

15—26.01
«Юність» 

7—23.01
«Супутник» (м. Сочі) 

12—25.01 —130 крб.
Якщо ви захоплюєтесь 

лижним спортом, любите 
гори — відвідайте тур
базу «Верховина», що 
знаходиться у Східних 
Карпатах. Думаємо, вка
зані строки 
Вас цілком 
17 — 28.01;
25.01 — 5.02;
10 — 21.02; 
22.02 — 5.03;

Приємного відпочинку!
Заходьте — м. Кірово

град, вуя. «рунзе, 10, 
дзвоніть — тел. 2-89-67; 
2-95-26; 2-89-83; 7-35-77.

БММТ «Супутник».

Квіти, квітні Сльози радості, 
їак буває завжди, коли здійсню
ються найзаиовітніші мрії. Поду
мати тільки! Наша Олеся Дудник, 
учениця СШ № 16 м. Кіровогра
де — чемпіонка світу. На недавніх 
змаганнях у Штутгарті вона двічі 
піднімалася на найвищу сходинку 
п єдесталу — у складі радянської 
збірної і за перемогу в опорних 
стрибках. Тільки невдалий зіскок 
після відмінно виконаних вправ 
на колоді не дав змогу святкува
ти перемогу втретє: 0,013 бала від- 
ділили Олесю від чемпіонського 
звання. А у вільних вправах по
дібний мізер відсунув дівчину аж 
на четверте місце. І трапилось це 
тому, що двом гімнасткам, одна з 
яких Світлана Богінська, арбітри 
виставили максимальні оцінки — 
10 балів.

Звичайно, можне було б пошу
кати виправдання, адже через 
травми Олеся змушена була по
легшити свою програму, але по
легшити з точки зору того, що 
вміє вона, а не з точки зору того, 
що можуть інші. Ті, хто спостері
гав по телебаченню за своєрідним 
концертом у виконанні фіналісток 
з вільних вправ, змогли переко
натися, що наша землячка не по
ступалась своїм суперницям у 
складності виконуваних нею стриб
ків і комбінацій. Навіть скупий на 
похвалу Олесин тренер Е. Й. Не- 

I чай зізнався, що за такий виступ 
І дівчина заслуговує найвищої оцін

ки. Адже вимоги до членів збірної 
країни були надзвичайно суворі. 
Про це говорить хоча б такий ви
падок: одна з гімнасток, котра 
була зарахована до основного 
складу радянської команди (пріз
вище з етичних міркувань не на
зиваю), допустила на тренуванні 
кілька помилок і втратила право 
виступати за збірну.

Я наголошую на цьому тому, 
щоб усі — і спеціалісти, і ті, хто 
далекий від спортивної гімнасти
ки і спорту взагалі — зрозуміли, 
яка велика значимість Олесиної 
перемоги. Адже чемпіонка світу 
тренується в нашій спортшкол», а 
це суттєво впливає на виховання 
всього колективу, треба тільки 
вміло ним скористатись. Ми якось 

[звикли більше зосереджуватись 
на негативних прикладах, тепер

000000060

зна- 
немає 
пору- 

трену- 
великі

М. ГАСМАН, 
директор СДЮСШОР обл- 
спорткомітету, голова облас
ної федерації спортивної гім
настики.

—114 крб.
—100 крб.
—100 крб. 

(м. Мінськ)
—119 крб.

ооооооооооо

ЛИШКИ ЦУКРУ—

відпочинку 
влаштують: 

23.01 — 3.03; 
29.01 — 9.02;

16 — 27.02; 
28.02—11.03

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

16 грудня 1989 року

можливість довести 
спортсменам, що в

же з явилася 
підростаючим 
нас є на чому вчитися і що осно
вою будь-якого успіху є праця і 
ще раз праця.

Із завоюванням Олесею чемпі
онського титулу стали логічнішими 
й ті перемоги, котрі досягли вихо
ванці нашої спортшколи в 1988— 
89 роках. Так, команда дівчат бу
ла чемпіоном серед спортивних 

шкіл України, чемпіоном других 
юнацьких і призером четвертих 
молодіжних ігор республіки, ві- 
це-чемпіоном на дорослому чем
піонаті УРСР. Починали ми заво
йовувати ці титули з Олесею Дуд
ник, а коли її забрали у збір
ну команду країни, колектив 
СДЮСШОР продовжував успішно 
боротися, відчуваючи всю 
відповідальності.

Здавалось би, що при 
успіхах у гімнастів нашої 
тивної школи немає ніяких 
лем. Але це не так. Ми до 
часу проводимо навчальний про
цес без відеотехніки, а це 
чить навпомацки. У школі 
літньої спортивної бази, 
шується безперервність 
вального процесу. Існують
труднощі із забезпеченням учнів 
спортивною формою. Але найго-

міру

таких 
спор- 
проб- 
ЦЬОГО

гім-

повніша проблема криється не в 
цьому.

Років тридцять тому, коли об
ласна федерація спортивної 
настики підняла питання про ор
ганізацію належних умов для роз
витку цього виду спорту і на ство
рення єдиної централізованої 
школи зі спортивної гімнастики, в 
цю ідею мало хто вірив. Навіть 

Нечай, стомившись від боЄ. Й.

ротьби, виїхав з сім’єю в Мага
данську область. А боротьба за 
ідею продовжувалась і нарешті 
увінчалась успіхом. Керівництво 
облспорткомітету погодилось із 
переконливими аргументами, і ми 
одержали палац гімнастики. Ми
нулі комплексні змагання показа
ли, що гімнасти області є основ
ними постачальниками балів у 
загальнокомандний залік, завдя
ки чому наша область уже вдруге 
займає перше місце по респуб
ліці.

Умови створили, та, на жаль, 
технологія навчального процесу у 
відповідності з цими умовами по
ки що відстає. Ми ніби зібрали 
під один дах всі верстати, але ко
жен продовжує працювати сам 
по собі. У школі є хороші тре
нерські сили, котрі прагнуть вті
лити о учнях свої замисли й ідеї. 
Прикладом цього є успіхи Сергія

ЦУКОР!
(ІІСОК

ЦУКОР ;
•* 4 • 1 V V” М

ЦУКОР
пісок ПІСОК

ЦУКОР 
пісок
ГОСЇ 2178 

Пальчикова, Лариси Вернигори тр 
інших. Ми думаємо, що проблем^ 
переведення навчального проце» 
су на сучасні технологічні рейки 
зуміємо вирішити. А якщо нам 
іще допоможуть, то це відбудеть* 
ся набагато швидше.

Як голові бюрогспортивних ор
ганізацій (це теж одна з нових 
форм громадської роботи в на* 
шій області) хотілось би загостри» 
ти увагу і на такій пропозиції. 
Треба у нас в місті й області ви
робити стратегію розвитку,спор
ту і створити центри, 
яких, не зважаючи4на відй; /на
лежність, об’єднувати зусилля всіх 
ентузіастів і спеціалістів того чи 
іншого виду спорту. Головне — 
повірити людям, більше самостій
ності давати спортивним федера
ціям як спілкам професіонолів- 
однодумці» і сміливо йти не 
створення центрів, оснащених 
всім необхідним і сучасним.

Треба, в першу чергу, створити 
належні умови тим, хто вагомими 
результатами підтверджує свої 
наміри. Тоді й інших це спонукає 
до покращення роботи.

Час уже й нам, не очікуючи 
циркулярів і вказівок зверху, 
спрямувати в місті й області роз
виток фізкультури й спорту за 
трьома напрямами: масової фі
зичної культури, масового спор
ту і спорту найвищих досягнену 
Кожний цей напрям повинен бу
ти очолений конкретною органі
зацією, мати свої стимули й орга
нізаційні форми. Наприкл^д^впро- 
вадження фізичної культ$£ж по
винне здійснювати в Кіровограді 
ательє «Здоров'я», створене но 
госпрозрахункових засадах, © 
спорт найвищих досягнень пови
нен бути на держбюджетному за
безпеченні.

Одним словом, поява першого 
чемпіона світу з гімнастики но 
КіровоградщиЦі робить для нас 
реальними великі надії і в інших 
видах спорту. У цьому великі 
значення даного факту, котрі 
нам поки що важко усвідомити.

ЦУКОР
пісок

ЯЛКУІІКЛ 
ЦУКРУ

СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ!
Якщо'ви отримуєте цукор, нарахований із» фон

ду стимулювання за участь у вирощуванні і пере
робітку цукрових буряків, запрошуємо продати 
лишки споживчій кооперації.

Уклавши договір на продаж цукру кооперато
рам, ви можете викликати заготівельника додому 
аоо оформити здачу нарахованого цукру прямо 
в коморі колгоспу.

Закупівельна ціна — за домовленістю.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ЗАГОТІВЕЛЬ УКООПСПІЛКИ, 

УКООП ГОРГРЕКЛАМА.
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18 ГРУДНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Щед

рість». «Поморська бувальщина». 
Мультфільми. 8.55 — У світі тва
рин. 9.55 — Сеанси здоров’я ліка- 
ря-психотерапевта А. Кашпіров- 
сьного. Передача 6. 11.10 — VIII
Міжнародний фестиваль телепро
грам народної творчості «Весел- 
на» Краще в народній музиці Ар- 
гентіни. 11.35 — «Вітрила над за
токою». Документальний телефільм.
15.45 — У нас в студії скрипаль 
Ілля Налер. 16.15 — «Далекий
Схід». Кіножурнал. 16.25 — Мама, 
тато і я. 16.55 — Дитяча година. З 
уроком французької мови. 17.55 — 
Реклама. 18.00 — «Влада — Ра
дам». Телеміст Москва — Рига — 
Алма-Ата. Про вибори до місцевих 
Рад народних депутатів. 19.00 —
Сьогодні у світі. 19.15 — Екзамени 
ніколи не закінчуються. Творча 
зустріч з головним режисером Ле
нінградського театру ім. Ленради, 
народним артистом СРСР І. Влади- 
мировим у Концертній студії Ос- 
танкіно. 21.00 — «Час». 22.00 —
Святковий концерт. присвячений 
70-річчю Державного російського 
народного оркестру ім. Осипова у 
Концертному залі ім. П. Чайков- 
ського. У перерві — 23.10 — Сьо
годні у світі. 0.25 — «Золотий лан
цюг». Художній фільм. 1.52 — Но
вини. 1.57 — «Галатея». Фільм-ба- 
лет. 2.53 — Співає О. Серов.

А УТ
16.30 — Новини. 16.45 — Кон

церт. 17.15 — Автомеридіан. 18.00 
— Телефільм «Вважати вибув- 
шим». 18.30 —- «День за днем». 
(Кіровоград). 19.00 -г Актуальна 
камера. 19.30 — Депутатська годи
на. 20.30 — Маленький нонцерт. 
20 45 — На добраніч, діти’ 21.00 — 
«Час». 22.00 — Документальний 
фільм «Вчитель, на якого чека
ють». 22.55 — Вечірній віснин.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15, 11,15 — 

Навчальна програма. «Зустріч двох 
цивілізацій». Науково-популярний 
фільм. Фільм 1. 8.35. 9.35 — Світ, 
що нас оточує. 2 кл. Коли відкри
вається завіса. 8.55 — Італійська 
мова. 9.25, 10.25 — «Там. за пас
мом синіх гір». Документальний 
Фільм 9 55 — Магла, тато і я. 10.35.
11.35 — Астрономія. 11 кл. Плане
ти. 11 05 — Нпвг*ни 12 05 — «Я за

тебе відповідаю*. Художній фільм і з субтитрами. 13.30 — Прем’єра 
" документального фільму «Пісня пі- 
Ісень». 13.40 — Наш хор. Концерт- 

нарис. 16.45 — Народні мелодії. 
17.00 — Служу Радянському Сою
зу! 18.00 — На II З’їзді народних 
депутатів СРСР. У перерві — 20.00 
— Вечірня казна.

19 ГРУДНЯ

д, ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Кон
церт ансамблю «Свирель». 8.50 — 
«З любов’ю і болем». Художній те
лефільм. 1 серія. Прем’єра. 9.55 — 
Дитяча година. 10.55 — Це було... 
було... 11.15 — Клуб мандрівників.
12.15 — Реклама. 15.45 — В.-А. Мо
царт. Концерт № 3 для скрипни з 
оркестром. 16.10 — Документальні 
фільми «Людина-підйомник». «Без 
конспектів». 16.55 — «Жайворо
нок». Мультфільм. 17.15 — Здрас
туй, музико! 17.55 — Хокей. Між
народний турнір на приз газети 
«Известия». Збірна Швеції — збір
на СРСР. У перерві — Сьогодні у 
світі. 20.30 —• В майстерні худож
ника. Планета Валерія Балабанова. 
21.00 — «Час». 22.00 — «З любов’ю 
і болем». Художній телефільм. 1 се
рія. Прем’єра. 23.05 — Прем’єра 
документального телефільму «Чу
довий град Москов». Фільм 1. 23.55 
— Сьогодні у світі. 0.15 — «Через 
100 років у травні». Художній 
Фільм. 1.55 — Новини. 2.00-—Спор
тивна програма. 2.30 — «Нам рано 
жити спогадами*. Фільм-концерт.

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — «Доброго 
вам здоров’я». 10.05 — Художній 
фільм «Зломщик». 11.30 — Теле
фільм «Собор». 11.40 — Шкільний 
екран. 11 клас. Українська літе
ратура. 12.15 — Новини. 16.30 —
Новини. 16.40 — Для дітей. «Весел
ка». 17.30 — Концерт. 18.00 — Спі
вають діти. 18.15 — Обговорення 
проекту Закону СРСР «Про від
пустки». 18.30 — «Агропром: проб
леми. пошуки». (Кіровоград). 19.00 
— Актуальна намера. 19.30 — Ху
дожній фільм «Комісари». 20.45 — 
На побранім літи’ 21.00 — «Час». 
22.00 — Прем’єра телеопеои
Ю. Ішенка «Віроньна». 22.40 — Ве
чірній вісник.

А ИТ (II програма)

8.00 — Гімнастина. 8.15, 11.15 — 
Навчальна програма. «Зустріч двох 
цивілізацій». Науково-популярний 
Фільм. Фільм 2. 8.35 — Географія. 
8 кл. Земельні ресурси СРСР. 9.05
— Французька мова. 1 рік навчан
ня. 9.35 — «Скіфи». Науково-по
пулярний фільм. 9 55 — Французь
ка мова. 2 рік навчання. 10.25 — 
«Даернала Епатажу». Документаль
ний Ф'льм. 10.35 11.35 — Біологія. 
6 ,нл. Значення листя. 10 55 — «Сві
тильники Ермітажу». Документаль
ний Фільм. 11.05 — Новини. 12.05
— «Моиарт». Художній телефільм. 
1 серія. 13.20 — Документальні 
Фільми. 14 00 — Ритмічна гімнасти
ка. 16 40 — Сеанс повторного те
лефільму «Мокарт» Художній те
лефільм. 1 серія. 18 00 — На П З’їз
ді народних депутатів СРСР. У пе- 
гчогчпї _ дл лп — Клціпма ма«»на

20 ГРУДНЯ

А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мульт
фільми. 8.50 — «З любов’ю і бо
лем». Художній телефільм. 1 і 2 се
рії. Прем’єра. 11.00 — Хокей. Між
народний турнір на приз газети 
«Известия». Збірна Швеції — збір
на СРСР. 15.45 — Музична скарб
ниця. Твори М. Мусоргського ви
конує симфонічний оркестр СРСР. 
Диригент Є. Светланов. 16.35 —
Дитяча година. З уроком англій
ської мови. 17.35 — Історія і сучас
ність. Початок другої світової вій
ни. 18.20 — Реклама. 18.25 — Хо
кей. Міжнародний турнір на приз 
газети «Известия». Збірна СРСР — 
збірна ЧССР. У перерві — Сьогодні 
у світі. 21.00 — «Час». 22.00 — «З 
любов’ю і болем». Художній теле
фільм. 2 серія. Прем’єра. 23.05 — 
Прем’єра документального теле
фільму «Чудовий град Москов». 
Фільм 2. 23.35 — Сьогодні у світі.
23.55 — «Філер». Художній фільм.
1.15 — Новини. 1.20 — «Ранок по
хмурий». Фільм-концерт. 2.05 —
Фільм-концерт «З посмішкою».

А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Телеопе- 
ра «Віронька». 9.55 — Концерт.
10.35 — Шкільний екран. 11 нлас. 
Основи інформатики і обчислю
вальної техніни. 11.05 — «Село і 
люди». 11.40 — Шкільний екран. 
9 клас. Російська література. 12.05 
— Новини. 16.30 — Новини. 16.45 
—- Для школярів. «Старти надій».
17.15 — Ліричні мелодії. 17.30 —
«Народовладдя». Яким бути депу
тату сільської Ради. 18.00 — Фільм- 
концерт «Подільські гуляночки».
13.30 — «День за днем». (Кірово
град). 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Прем’єра музичного теле
фільму «Ой, там, на горі». 20.00 —

НА ВЕРШИНІ —
ДУБОВИЙ

У клубі «Біла тураї» проходи
ли змагання на першість міста 
Кіровограда з шашок. Звання 
чемпіона виборювали 24 шаш
кісти міста В результаті впер
тої, наполегливої боротьби пер
шим на фініші (7 очок з 9 мож
ливих) був кандидат у майстри 
спорту Володимир Дубовий. Він 
і став чемпіоном міста 1989 со
ку з шашок

Поряд з досвідченими шаш
кістами у змаганнях взяли 
участь вихованці шашкового 
гуртка обласного Палацу піоне
рів імені В І. Леніна (директор 
Л. В Листопадова) та вихованці 
клубу «Біла тура» (тренер Г. Г. 
Дубівка). Один в юнаків — 
В Тздебський — виконав норма
тив кандидата у майстри спор
ту СРСР.

А. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 
суддя республіканської 
категорії.

м. Кіровоград.

«Усім миром». Громадсько-політич
на програма. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 22.00 — Впер
ше на екрані УТ фільм-хроніна 
«Фуга». 23.15 — Вечірній віснин.

А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15, 11.15 — 
Навчальна програма. «Зустріч двох 
цивілізацій». Науково-популярний 
фільм. Фільм 3. 8.35 — Природо
знавство. З кл. Наші пухнасті дру
зі. 9.05 — Німецька мова. 1 рік на
вчання. 9.35 — «Лист Мебіуса». На
уково-популярний фільм. 9.55 —
Німецька мова. 2 рік навчання. 
10.25 — «Таємничий світ коралів». 
Науково-популярний фільм. 10,35,
11.35 — Загальна біологія. 10 кл. 
Доведення еволюції органічного сві
ту. 11.05 — Новини. 12.05 — «Мо- 
царт». Художній телефільм. 2 се
рія. 13.25 — Концерт турецького 
фольклорного ансамблю «Адигея».
13.50 — Прем’єра документального 
фільму «Лікар Назлоян». 16.40 -— 
Сеанс повторного телефільму «Мо- 
царт». Художній телефільм. 2 се
рія. 18.00 — На II З’їзді народних 
депутатів СРСР. У перерві — 20.00 
— Вечірня назка.

21 ГРУДНЯ

А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Кон
церт фольклорного ансамблю «Ро- 
сіяночка». 8.50 — «З любов’ю і бо
лем». Художній телефільм. 2 і З 
серії. Прем’єра. 11.00 — Дитяча го
дина. 12.00 — Ренлама. 12.05 —
Хокей. Міжнародний турнір на приз 
газети «Известия». Збірна СРСР — 
збірна ЧССР. 15.45 — Той самий 
Урюпинськ. 16.55 — Поради чемпіо
нів спортсменам-початківцям. 17.40 
— Імпульс. 18.30 — Сьогодні у сві
ті. 18.45 — ...До шістнадцяти і стар
ші. 19.30 — Афганістан через 10 
років. 21.00 — «Час». 22.00 — «З 
любов’ю і болем». Художній теле
фільм. З серія. Прем’єра. 23.05 — 
Прем’єра документального теле
фільму «Чудовий град Москов». 
Фільм 3. 23.35 — Сьогодні у світі.
23.55 — «Спадщина». Художній 
фільм. 1.20 — Новини. 1.35 — На
родний артист СРСР М. Жаров.
2.30 — Це було... було...

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Художній 
фільм «Комісари». 10.35 — Шкіль
ний екран. 10 клас. Історія. 11.05 — 
«Художня панорама». 11.40 —
Шкільний екран. 8 клас. Україн
ська література. 12.05 — Новини. 
16 30 — Новини. 16.45 — Для дітей. 
«Веселка». 1715 — Республікан
ська фізико-математична школа.
17.45 — Варіації на балетні теми.
18.15 — Обговорення пюоекту За
кону СРСР «Про пенсійне забез
печення громадян в СРСР». 18.30 — 
Концерт. 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — Науково-популярний 
Фільм. 20.45 — На добраніч, діти! 
2100 — «Час». 22 00 — Молодіжна 
студія «Гарт». 23.15 — Вечірній 
ВІСНИК.

А ИТ (II програма)

8.00 — Гімнастина. 8.15, 11Л5 —- 
«Скринька стародавностей». На- 

уново-полулш|ннй фільм. 8.35, 9.35
— Природо^^кство. 2 кл. Зима
прийшла. Іспанська мова.
1 рік навчан^^ 9.25, 10.25 — «Агат». 
Документальний фільм. 9.55 —• Іс
панська мова, 2 рік навчання. 
10.35, 11.35 — Біологія. 8 кл. 11.05
- Новини. 12.05 - «Моцарт». Ху
дожній телефільм. З серія. 13.25 
«Згода». Документальний фільм.
16.40 — Сеанс повторного теле
фільму. «Моцарт». Художній теле
фільм. З серія. 18.00 — На II 3 їзді 
народних депутатів СРСР. У перер
ві — 20.00 — Вечірня казка.

MmHUItfl
22 ГРУДНЯ

А ДТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «По
верніть Рейса». Мультфільм. 8.50 — 
«З любов’ю і болем». Художній те
лефільм. З і 4 серії. Прем’єра.
15.45 -Ц «Ваші права?». Художній 
фільм. 17.20 — «Маленькі дива». 
Мультфільм. 17.30 — Філософські 
бесіди. 18.20 — Реклама. 18.25 — 
Хокей. Міжнародний турнір на 
приз газети «Известия». Збірна Ка
нади — збірна СРСР. У перерві — 
Сьогодні у світі. 21.00 — «Час». 
22.00 — «З любов’ю і болем». Ху
дожній телефільм. 4 серія. Прем’є
ра, 23.05 — Погляд. 0.50 — «Стал- 
кер». Художній фільм. 3.25 — Но
вини. 3.30 — Мелодії екрана.

▲ ут

16.30 — Новини. 16.45 — Кон
церт. 17.15 — Документальний
фільм. 18.00 — «Оренда: вільна 
праця чи налигач?». 18.30 — «День 
за днем». (Кіровоград). 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — «Спадщи
на». Чернігів —заповідний. 20.30 — 
Телефільм «Спочатку було слово».
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 22.00 — Що вас хвилює 
сьогодні? Інтерв’ю. 22.20 — Виста
ва «Варнак». 23.50 — Новини.

А ЦТ <Н програма)

8.00 — Гімнастина. 8.15, 11.15 — 
Прем’єра науково-популярного 
фільму «Древніше за легенди». 8.35
— Музика. 2 кл. Балет П. Чайнов- 
ського «Лускунчин». 9.05 — Анг
лійська мова. 1 рік навчання. 9.35
— «Акварелі Волошина». Науково-
популярний фільм. 9.55 — Англій
ська мова. 2 рік навчання. 10.25 — 
«Малахіт». Документальний фільм. 
10.35, 11.35 — Література. 6 кл.
В. Короленко. «Діти підземелля». 
11.05 — Новини. 12.05 — «Моцарт». 
Художній телефільм. 4 серія. 13.25
— Ритмічна гімнастина. 13.55 —
«Існандеркуль». Документальний 
телефільм. 16.40 — Сеанс повтор
ного телефільму «Моцарт». Ху
дожній телефільм. 4 серія. 18.00 — 
На II З’їзді народних депутатів 
СРСР. У перерві — 20.00 — Вечір
ня казна.

23 ГРУДНЯ

А ЦТ (1 програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Г.-Ф. 
Гендель. Кончертогроссо ля мажор.
8.50 — «З любов’ю і болем». Ху

дожній телефільм. 4 серія.
Пори року. Грудень. 11.00 — 
нівсьний день — субота. 12.
Домашня академія. 13.00 — В краї
нах соціалізму. 13.30 — Фільм — 
дітям. «Денні і страусяче яйце». 
Прем’єра. 14.00 — Рух без небез
пеки. 14.30 — «Рахунок 705». Про 
діяльність Радянського фонду ми
ру. 15.00 — За підсумками І Всесо
юзного фестивалю аиімаційних 
фільмів «Крок». 15.35 — Очевидне
— неймовірне. 16.35 — Рідна мова
— якутська. 17.15 — Планета. Між
народна програма. 18.15 — Малень
кий нонцерт. 18.25 -г Фільми ре
жисера А. Тарковсьиого. «Сталкер». 
Художній фільм. Вперше. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Антуальне інтерв’ю.
21.50 — Телевікторина «Щасли
вий випадом». Участь беруть ка
надські і радянські хокеїсти. 22.55
— Прем’єра документального те
лефільму «Чудовий град Моснов». 
Фільм 4. 23.30 — До і після опівно
чі. 1.30 — «Розставання». Худож
ній фільм. 3.09 — Новини. 3.14 — 
Вас запрошує Софія Ротару. 4.32
— «Монрепо». Документальний те
лефільм.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна 

гімнастина. 9.45 — Народні мело
дії. 10.00 — Солдатські листи. 10.45
— «Чиста криниця». 11.15 — «Доб
рого вам здоров’я». 11.45 — Виста
ва «Залізна завіса». В перерві —
12.55 — Новини. 14.05 — «Турботи 
малого міста». 14.35 — Концерт.
16.45 — Скарби музеїв України. 
17.00 — Суботні зустрічі. 18.30 — 
Сатиричний об’єктив. 19.00 — Ак
туальна намера. 19.30 — «Світли
ця». Літературно-музична переда
ча. 20.30 — Реклама. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— Художній телефільм «Поза ме
жами болю». 23.05 — Вечірній віс
ник. 23.35 — Чемпіонат СРСР з 
гандболу. 311 — МАІ.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15 — Сіль

ська година. 9.15 — Телестудії міст 
РРФСР. «Будинок на оленячій сте
жині». (Анадир). 9.55 — Держтеле
радіо Бурятської АРСР. «Скільки 
коштує душевна рівновага?». 11.05
— Новини. 11.15 — Музина в ефі
рі. Частини 1 і 2. 13.15 — Народна 
творчість. Телеогляд. 13.45 — Чем
піонат США з баснетболу серед 
професіоналів НБА. 14.45 — Теле
журнал мод. Конкурс «Люкс-мо- 
5?«*89*’..15,40 ~ Спорт для всіх.
15.55 — Чужого горя не буває. Про

штаті Каліфорнія 
(США). 16.55 — «Як старий норову 
продавав». Мультфільм. 17.00 —
МВС СРСР повідомляє. 17.10 —Зо
лоті ворота. 18.00 — Телевізійний 
музичний абонемент, аіеторія як 
легенда». Передача 2. 19.00 —
«Легкий хліб». Мультфільм. 19.10
— Кінопубліцистика союзних рес
публік. Українська РСР. Прем’єра 
документального телефільму «Ма
рія Капніст. Три свята». 20.00 —
Вечірня казна. 20.15 — ...До шіст
надцяти і старші. 21.00 — «Час».
21.40 — Конкурс «Юрмала-89».
0.10 — Новини.

24 ГРУДНЯ

А ЦТ (І програма)
8.20 — Ритмічна гімнастина. 8.50 

— Тираж «Спортлото». 9.00 — З

і ранку раненько. Передача для ді
тей. 10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11,00 — Раннова розва
жальна програма, 11.30 — «Навко
ло світу». Альманах. 12.30 — У сві
ті казок і пригод. «Морозно». Ху
дожній фільм. 14.00 — Музичний 
кіоск. 14.30 — День віднритих две
рей. 15.15 — Погляд. Недільний ви
пуск. 16.15 — «Падав торішній 
сніг». Мультфільм. 16.35 — VIII 
Міжнародний фестиваль телепро
грам народної творчості «Весел- 
на». (Фінляндія). 17.00 — Сільська 
година. 18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Мультфільм. 19.25 — 
«Шукаю людину». Художній фільм. 
Вперше. 21.00 — 7 днів. 22.00 —
Думни про вічне. Недільна мораль
на проповідь. 22.10 — Прем’єра 
документального телефільму «Чу
довий град Москов». Фільм 5. 22.40 
— Футбольний огляд. 23.20 — Хо
лоди, холоди... Естрадна програма.
23.40 — «Не ставте лісовику капка
нів». Художній фільм. 0.54 — «Ми 
цигани». Фільм-вистава. 1.29 —
Це було... було...

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 
гімнастика. 9.50 — «У неділю вран
ці». Інформаційно-музична програ
ма. 10.50 — «Бахчисарайсьний фон
тан». Літературна передача. 11.35
— Фільм-концерт «Осіннє золото». 
12.05 — Новини. 12.20 — «На хви
лі дружби». 13.30 — Канал «Д». 
15.00 — «Село і люди». 15.30 — 
«Ви нам писали». Музична пере
дача. 16.00 — «Слава солдатська». 
17.00 — Мультфільм на замовлен
ня. 18.00 — Телеспортарена. 18.30
— Чемпіонат СРСР з гандболу. 
«ЗіІ» — «Скіф» (Краснодар). 19.00
— Актуальна камера. 19.35 —
Вперше на екрані УТ музичний 
фільм «Геннадій Гладков». 20.35 — 
Реклама. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — 7 днів. 22.00 — Впер
ше художній фільм «Змієлов». 
23.30 — Вечірній вісник.

А ЦТ (П програма)

8.00 — На зарядку, ставай! 8.15
— Грають піаністи Московського 
університету ім. Ломоносова. 8.40
— Мультфільми. 9.05 — Докумен
тальний фільм із циклу «Земля 
тривоги нашої». Прем’єра докумен
тального телефільму «Тагільський 
варіант». 9.35 — Наодинці з усіма. 
*0-35 Держтелерадіо Киргизької 
РСР. Концерт фольклорно-етно
графічного ансамблю «Камбаркан». 
11.05 — Новини. 11.15 — «Едгар і 
Крістіна». Художній фільм з суб
титрами. 12.40 — Телестудії міст 
РРФСР. Камерний концерт з тво
рів А. Шнітке. (Горьний). 13.50 — 
Повтор на ваше прохання. Вечір 
американської кампанії Ті-Бі-Ес на 
Радянському телебаченні. 16.40 — 
Концерт Берлінського симфонічно
го оркестру. 17.00 — Новини. 17.10 
— Хокей з м’ячем. Чемпіонат СРСР. 
«Динамо» (Москва) — «Зоркий» 
(Красногорськ). 2 тайм. 18.00 —
Фігурне катання. Чемпіонат СРСР. 
Парне катання. Довільна програма. 
18.40 — Музичні театри країни. 
«Пермський оперний на сцені Ве
ликого театру СРСР». 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Янщо вам 
після... 21.00 — 7 днів. 22.00 — «Пе
рехват». Художній фільм. Вперше. 
23.25 — Це хвилює світ.
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У третій лізі?

ФУТБОЛ

О <? О <3 ® £а е

м. Москва.РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПРОБИ«БРОНЗА»
4.

д. ТИАЧЕНКО. 
(Фато автора).

га) та сумський «Буревісник* (перша ліга). 
Перевага цих колективів над іншими коман
дами була поза сумнівом, про що свідчить 
турнірна таблиця:

«Спартан» (Київ) 
«БУревіснин-1» (Суми) 
«Буревісник»
(Кіровоград)

.. «Буревіснин-2» (Суми)
5. «Буревісний» 

(Хмельницький)
6. СК «Богатир» 
(Кривий Ріг)

1.
2.
3.

Кіровоградці і гості міста! За 0СТ?н^^ич1?^н?^ЛбезИнагляду у гро- 
Еипадків викрадення особистих речей, з‘ магазинах). Все цемадських місцях (кафе, перукарнях, .дальних, магазинах) р ц 
трапляється через вашу безпечність. 8 і у І Онуфріївни у
динну архітектора вкрадено куртку. д о.,ув’сл п вже внрали.
їдальні тубдиспансеру забув шапку, а коли повернувся, «вже Р 
Громадянин К. з міста Миколаєва вирішив ^голитися у виЛди Р 
готелю «Україна». Залишену без нагляду куртку і шапку снРал

Таких випадків фіксується черговими частинами рай-1 ” ні'
відділів області щодня десятками. Ще раз просимо ва
тими.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ і

23 березня 1989 року Знам’янку сколихнула страшна звістка. 
Жертвою рекетирів став дев’ятирічний Роман Башняк. Злочин, у роз
критті яного брали участь представники органів внутрішніх справ із 
різних областей і районів України, поки що не розкрито. Карний роз
шук звертається до вас. Громадяни! Тому, хто допоможе розкрити 
таємницю загибелі знам’янсьного хлопчика, обіцяна винагорода у роз
мірі 10 тисяч нарбованців.

* * *
У період з 25 по 27 листопада з приміщення Кіровоградського про- 

ентно-конструугорського інституту викрадено комп’ютер «Феліпс» ви
робництва США вартістю 77 тисяч нарбоеакців. Якщо комусь що-не- 
будь відомо про обставини цієї події, просимо зателефонувати до 
чергової частини Ленінсьного РВВС. Телефони: 97-5-09, 2-07-38.

• ♦•••••♦••••••• » ••• •*•9 * ае і
СЦЕНА, ЕКРАН, 
АРЕНА

Виступи циркових ар
тистів у нашому місті 
бувають нечасто. Що 
там говорити про цирк- 
шапіто, навіть цирк на 
сцені зазирає до нас 
зрідка. І тому охоче за
прошуємо вас сьогодні І 
завтра, 16 1 17 грудня, 
на вистави українсько
го цирку на сцені. Во
ни проходитимуть у 
приміщенні обласної 
філармонії о 12, 15 та 
16 годині.

Увага, увага! Тільки 
2 дні у Кіровограді — 
Київський цирк на сце
ні!

«Прем’єри кінонлу- 
бу» — під такою руб
рикою зараз демонст
руються фільми у кіко- 
клубі «Екран», який 
працює щосуботи у 
приміщенні обласної 
наукової бібліотеки 
імені Крупської. 16 гру
дня о 18 год. 40 хв. у 
ніноклубі демонструє
ться художній фільм 
режисера Ю. Маміна 
«Фонтан».

РОЗОВЫЙ ВЕЧЕР
13 РЕПЕРТУАРУ ГРУПП «ЛАСКОВЫЙ МАП»

Закат окончил летний тёплый вечер, 
Остановился на краю Земли, 
Тебя я в этот вечер не замечу, 
И лживые не нужно слезы лить. 
Достаточно терпеть твои обманы 
И слушать ночью сказки о любви.
И можешь верить мне, больше я не стану 
Заглядывать в окно. Как хочешь, так живи.

ПРИПЕВ:
Пусть в твои окна смотрит беспечный розовый вечер, 
Пусть провожает розовым взглядом, смотрит нам вслед. 
Пусть все насмешки стерпит твои, пусть доверяет 
Тайны свои. Больше не надо мне этих бед.
Не будут больше надо мной смеяться
Из твоего подъезда пацаны.
Не нужно по ночам с тобою шляться, 
Уж лучше посмотреть спокойно сны.
И розовый закат и летний вечер 
Вполне со мной согласны — так и знай.
И можешь верить мне: я ни за что на свете 
Не подойду к тебе. Забудь. Не вспоминай...

ПРИПЕВ.

Сталася подія, котра 
чотири останні рони 
не давала спокою бо
лільникам другої фут
больної ліги. Ще не 
встигла кіровоград
ська «Зірка» відра
портувати своїм при
хильникам про «ус<. 
пішне». чотирнадцяте 
місце, ян виявилось, 
що цього недостатньо, 
аби увійти до проміж
ної ліги (між першою 
та другою). А склад 
ліги цікавий: «Волинь» 
(Луцьк), «Буковина» 
(Чернівці), «Нива» 
(Тернопіль), «Зоря» 
(Ворошиловград), «Ни
ва» (Вінниця), «Кре
мінь» (Кременчук), 
СКА (Одеса), < Ворск
ла» (Полтава), СКА 
(Львів), «Карпати» 
(Львів), СКА (Ростов- 
на-Дону), «Динамо» 
(Брест). «Дніпро» (Мо
гильов), «Хімія» (Грод
но), «Колхеті» (Поті), 
«Локомотив» (Самтре- 
діа), «Діла» (Горі), «Ло
рі» (Иірованан), «Зо
ря» (Бєльці), «Дауга
ва» (Рига). «Спорт» 
(Таллінн).

Як бачимо, склад 
зони дуже потужний. 
Наприклад, усі невда
хи чемпіонату-89 у 
першій лізі (СКА 
Львів, СКА Ростов-на- 
Дону, «Даугава») уві
йшли до неї.

Кіровоградська «Зір
ка» виступатиме в 
українській зоні дру
гої ліги. Але правиль
ніше буде сказати — 
«третьої». Якщо, зви
чайно, рахувати 
вищого ешелону.

МІНІАТЮРИ
Д Не новорічному святі пальма першості належить 

ялинці.
А Зе здоров я піднімайте бокали тільки з лимона

дом.
А Декому, щоб не впізнати на маскараді, і масив 

не допоможе.
А У новорічну ніч і в соснах можна заблукати.
А Снігове Баба прихильниця холодних стосунків«

Володимир ПОЛВДУН.
м» Кіровоград.

— Ти, Вітьок, головне, ке мету
шись, — наставляв мене тренер.— 
Я тебе в чемпіони виведу! Спухай 
мене, і все буде в ажурі... Та-ак. 
Супернин у тебе — ух! Лівою пра
цює — дай господь ножному. Ну 
та добре — є в мене «залізний» 
план. Головне — вбити його мо
ральне!

Перед поєдинком тренер Енклав 
мені свій план.

— Значить так... У цього Марко
ва, суперника твого, син двійочник 
і залишається на другий рік. Квар
тиру, яку еони вже давно чека
ли — трикімнатну, — віддають ін
шому. І, нарешті, жінка його — у 
сумнівних стосунках з рудигл Коль
кою Івановим з «Динамо». Жінку, 
до речі, Класна звати. Запам’ятав?

— Це все правда? — жахнувся я.
— Ну, може й не зовсім, — за

м’явся тренер. — Та не забувай: 
нам будь-якою ціною треба вийти 
в чемпіони. А для цього... Корот
ше, мета виправдовує засоби... — 
тренер дружньо штурхонув мене в 
плече.

...Лунає гонг — перший раунд. 
Я з-під лоба поглянув на суперни
ка. «Ну й «машина!» — аж не по 
собі стало. Та ось суддя кричить: 
♦Бокс!».

Після того, ян я пропустив від 
«машини» кілька чутливих ударів, 
почув окрик тренера: «Дій!».

— А син-то в тебе, виявляється, 
двійочнин, на другий рік залишає
ться, — прошипів я Маркову.

— Ян на другий?.. — від здиву
вання той опустив руки.

— Так! — вигукнув я, водночас 
наносячи серію влучних ударів у 
голову.

— А ключики від вашої трикім
натної, яку ви так чекали, іншому 
віддали!

Марков від несподіванки похит
нувся, ловлячи, як риба, повітря. 
Я гав не ловив: завдав два точних 
удари у щелепу.

— Так і працюй! — підбадьорив 
голос наставнина.

Тепер залишилось завдати за
вершального удару.

— А Клапа-то твоя з цим рудим 
Івановим з «Динамо» плутається, 
поки ти вуха розвісив...

Очі в Маркова, здавалося, вилі
зуть з орбіт. Аби не впасти, він 
ухопився за канати. У цю мить я 
збирався поставити сбоїм ударом 
крапку, однан Марнов... сам плюх
нувся, мов мішок з просом, на. 
ринг. Дострокова перемога.

Тренер з неприхованим задово
ленням плескав мене по плечу.

— Молодець!.Як тобі план?.. Хто 
там у нас наступний? Петров? Ну, 
цього ми теж «взуємо». Ось тільки 
інформацію зберу.

Однак бій перенесли вже на на
ступний день і тренер не встиг ні
чого взнати.

— Значить так, ■— наставляв він 
мене, — працюй по старому плану. 
Він «залізний!»

Я поглянув на свого суперника 
поглядом хижака на приречену 
жертву. І ось — гонг. Після того, 
ян я пропустив серїю вправних
ударів суперника, почув глас тре- - , 
мера: «Дій’».

— А синон твій на другий рін - ) 
залишається...

— Ха! У глене його немає і кіно- _■ 
ли не було, — почув л, пропускаю- -і 
чи чистий «аперкот».

— А ключики від твоє» жаданої 
квартири іншому віддали, — не------ -

Я з 
я

а
й

квартири іншому .
здаючись, шепочу.

— Ну і добре, я зі своєї випла
ченої кооперативної і йти не зби
рався, — весело промовив Петров 
і з оптимізмом притиснув мене до 
манатів.

— Жінку твою недавно бачили з 
якимось типом у «Жигулях», — 51 
відчаєм бігав я по рингу.

— Та в мене ще й нареченої не
має, — легко відказав Петров і 
«•приклав» свого нулащогу до моєї 
щелепи...

Я відкрив очі. Наді мною єтоягм 
лінар? і мій наставник.

— Нічого, Вітю, — заспокоював 
той. — Бувають невдачі і при -за
лізних» планах.., ’ — зітхнув. — Та 
вище носа! Я все одно зроблю тебе 
чемпіоном. У мене є Ще один 
план — ну вже геть «залізний»...

А. СОКОЛОВ.

Зірка з «Голубої системи»
ФРН,У відповідь на запитання, який 

ансамбль можна назвати родона
чальником стилю свро-диско, 
знавці поп-музики, напевно, на
звуть західнонімецький дует «ААо- 
дерн Токінг». Справді, ,й сьогодні 
звучать записи цієї популярної 
групи. На жаль, «Модерн Токінг» 
не зміг побувати у нашій країні до 
свого розпаду. У листопаді цього 
року численні глядачі Ленінграда 
і Москви побували на концертах 
композитора і співака Дітера Бе
лена і його групи «Блю систем».

У 1983 році Болен зустрічається 
з молодим, маловідомим співа
ком Томасом Андерсом (майбут
ній соліст «Модерн Токінг»). То
мас записував одну з пісень Беле
на, Дітер вирішив йому підспіву
вати. Надалі вони працюють ра
зом. 17 січня 1985 року в попу
лярному телешоу західнонімець
кого телебачення «Формулаї» 
перед глядачами вперше з явив
ся дует «Сучасна розмова» («Мо
дерн Токінг»). І він став найпо- 
пулярнішою групою не тільки у

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

За традицією кожен спортивний сезон з 
трав’яного хокею українські дівчата вінча
ють фінальними змаганнями чемпіонату 
України. Ось і в нинішньому вони зібралися 
в Алуніті, щоб визначити риторичну пробле
му «хто є хто». Трохи знизили рейтинг тур
ніру хокеїетки бориспільського «Колоса» 
«чемпіони СРСР, чимало гравців входять до 
складу збірної країни), які виступали на той 
час в міжнародному турнірі в Індії. За від
сутністю «Колоса» основними претендента
ми на головний титул залишилися команди 
майстрів •— столичний «Спартак» (виша лі-

1 В н п М О
5 5 0 0 27- 1 10
5 4 0 1 33- 3 8

5 2 1 2 7-12 5
5 1 2 2 6-18 4

8 1 1 3 4-16 3
5 С 0 5 1—28 0її 6 грудня 1989 року

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ПКСМ Украины.

На украинским языке.

НАША АДРЕСА«.

її 60$0. МПС,
М. Кіровоград, 
•уп. Луначарського, 36.

але й в інших країнах світу.
У 1987 році група розпалася. 

Дітер Болен повертається до 
продюсерської діяльності. Почи
нає співробітничати з іншими му
зикантами. Скоро зазвучали ком
позиції нової групи «Блю систем». 
Дітер вирішив створити свій стиль 
музики, розрахований на вдумли
ву аудиторію. Він пише і серйозні, 
і танцювальні, і блюзові компози
ції, часто використовує латино
американські ритми. Все це зна
ходить відображення в його аль
бомах «Прогулянка по веселці» 
(1987) і «Жар тіла» (1988). Готовий 
до виходу в світ і третій альбом 
групи «Блю систем» — «Сутінки». 
З піснями з цього альбому могли 
познайомитися глядачі комплексу 
«Олімпійський». Пожвавлення в 
залі викликало виконання попурі 
з найпопулярніших композицій 
«Модерн Тоиінг».

А що ж молода кіровоградська команда 
на чолі з тренером В. Шентицьким? (З

Вона стала <бровзовою». Кіровоград!«! по- Я 
ступилися лідерам (відповідно 0:4 «Спарта- □ 

п?;Згп^УГЄВІСНИКу'Ь)’ зЬ'Рплн внічию. П 
(1.1) з другою сумською командою та пере- ® 
о0ГЛН,,Д™Ча’Г 3 Хмельницького (2:0) і Кривого Я 

огу (4:0). Як відзначає республіканська пре- в 
са. «нагороди кіровоградських хокеїсток є т 
свідченням того, що команді час виходити ■ 
па всесоюзну арену*.

Телефони: редактора — 2'24-26; відповідального 
секретаря — 2-27-65; секторів: комуністичного 
виховання — 4-66-79; культури і моралі - 4-64-21; 
комсомольського життя й економіки — 2-04-84; 
учнівської і студентської молоді та військово-пат
ріотичного виховання — 2-59-82; соціальних проб* 
лем — 2-29-92; фотолабораторії — 4-94-94; оголо

шень — 4-28-96; норекторсьнеї — 3-61-83
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