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УВАГА! УВАГА! УВАГА!
15 лютого 1990 року обласним та 

міським комітетами комсомолу, ра
дами воїнія-інтернаціоналїстів в м. Кі

ровограді буде проведено День пам’я
ті, присвячений річниці виведення 
обмеженого контингенту радянських 
військ з Афганістану.

В рамках Дня планується: 12 ГОД. 
— церковна панахида по загиблих 
воїнах, 16—17 ГОД. — покладання 
квітів на могили воїнів-інтернаціона- 
лістів, 17—18 ГОД. — концерт воїнів- 
інтернаціоналістів на площі імені Кі
рова, 18 ГОД. ЗО ХВ. — закладка

ДО ДНЯ ПАМ'ЯТІ

пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам 
усіх поколінь Кіровоградщини у скве
рі Ленінського комсомолу.
Запрошуються воїнн-інтернаціоналіс- 

ти, жителі області, всі, кому пам’ят
ний біль втрат минулої війни...

ТИСНЕМО ПРАВИЦЮ!
Поки готувався минулий номер нашої газети, 

в якому надруковано рецензію на збірку поезій 
В. Базилевського «Колодязь», із Києва надійшло 
радісне повідомлення: за неї автору присудже
но премію імені П. Тичини — «Чуття єдиної ро
дини». Сердечно вітаємо нашого земляка з ви
сокою нагородою і дружньо тиснемо мого муд< 
ру правицю. І надалі тримайте міцно стило, а 
руну — на пульсі часу!

КОЛЕКТИВ І ЧИТАЧІ «МК».



ХРОНІКА

Кандидат „ ,
виборчому округу № 230 і у народні депутати районної Ради 

по виборчому округу № 39 Віктор ЛЕГУН
— перетворення лозун

гу «Все краще 
із гучної фрази 
справу;

— створення 
приємствах, які 
ють продукцію 
спеціальної комісії, яка б 
контролювала якість цієї 
продукції.

II. Як педагог вважаю, 
що в школах необхідно 
провести корінну рефор-

Народився 25 березня 
1962 року в с. Торканівці 
Тростянецького району 
Вінницької області. Украї
нець. Член КПРС з 1985 
року.

У 1983 році закінчив фі- 
зико-математичний фа
культет Кіровоградського 
педагогічного інституту. 
За направленням поїхав 
працювати в Садківську 
неповну середню школу

Кандидат у народні депутати обласної Ради народних 
депутатів по Крупському виборчому округу № ЗО 

Кіровоградського району Петро КУЧЕР

Народився 1960 року в 
є. Розділ Голованівського 
району. Українець. Без
партійний. Восени 1978 був 
призваний з ряди Радян
ської Армії. Служив у Аф
ганістані. В 1986 році за
кінчив Одеський сільсько
господарський інститут. За 
спеціальністю счений-аг- 
роном. Працював голов
ним агрономом колгоспу 
імені Чапасва Кіровоград
ського району, з 1989 —

ПОДІЙ

Устинівського району. З 
1984 року — директор 
цієї школи. Член бюро 
райкому комсомолу. Де
путат Криничненської сіль
ської Ради. Одружений. 
Виховує двох дітей.

ЗА ЩО Я БУДУ 
ВИСТУПАТИ!

І. У першу чергу за пра
ва молоді, за вихід зако
ну про молодь та закону 
про захист прав дітей.

Стосовно молодіжних 
проблем, то боротимусь

у народні депутати УРСР по

НА ЗАМІТКУ ДЕЛЕГАТОВІ

кон’юнк- 
виключаючи 
цілі.

сто- 
створивши 
розкриває 

ДУХОВІНІ 
можна

у ко-
розум, не пре-

верств насе-

в рамках КАС 
кардинально не

■■ зміц- 
правопорядку в

ться об єкт.
Боротимусь Зф дальшу 

демократію і гласність не
свої коиститу- 

Необхідно 
МІ1НІ- 

плату 
пра-

Бобринецькому

під-

• • •

ГОЛОВОЮ, 
безпечна

— дітям» 
в реальну

си-
ви-

дер-
яка

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

на 
випуска- 

для дітей,

за:
—- «надання більших по

літичних прав і гарантій 
для молодих людей;

— бронювання для «них 
робочих місць на вироб
ництві;

— зростання випуску 
товарів для молоді;

— одержання молоди
ми сім’ями безпроцентно
го кредиту і позачергово;

— створення для них

голова кооперативу рос
линників № 2. Рекомендо
ваний до висунення пер
винною комсомольською 
організацією. Висунутий 
трудовим колективом кол
госпу. Одружений. Мас 
двох дітей.

Депутатом Рад народ- 
них депутатів не обирався.

Єдиний критерій оцін
ки — практика, Соціалізм 
є соціалізмом тоді, коли 
він дає людям можливість 

повністю розкрити при
родні, творчі, духовні, ді
лові якості на своє ж бла
го. Задоволення всіх по
треб людини: вільного 
життя, вільного мислення 
і вільного висловлення ду
мок; дах над 
чисте повітря; 
їжа і вдосталь її.

Чому ми знову мріємо 
про те, за що боролися 
ще революціонери? Чому 
лозунги «Вся влада Ра- 

спеціального фонду 
допомоги.

У законі про захист 
прав дітей хочу бачити та
кі основні положення:

— більше самостійності 
в житті, вільний вибір на
вчання, розвиток демо
кратизації і гласності се
ред дітей;

— захист прав дітей-си- 
ріт і дітей, які залишилися 
без батьків;

— захист дітей від бать- 
ків-садистів;

дам!» «Земля — селянам, 
фабрики — робітникам!» 
стали життєважливими сьо
годні?

Влада належить команд
но-адміністративній 
стемі (КАС). Засоби 
робництра належать 
жазі, в особі КАС, 
повністю розпоряджає
ться результатами праці 
мільйонів людей, до то
го ж безвідповідально і 
бездарно, КАС нещадно

експлуатувала і експлуатує 
трудящих, при чому сту
пінь експлуатації значно 
вищий, ніж при капіталіз
мі (відбирається не тільки 
додатковий продукт, а й 
значна частина необхід
ного продукту). Відповід
но склались виробничі 
стосунки, характерні для 
тотального одержавлен- 
ня. Така система може 
бути більш-менш ефектив
ною тільки у воєнний час. 

му, на основі гуманізації 
навчального процесу. Для 
цього треба:

— зменшити наванта
ження для учнів, спрости
ти програми, авести п я- 
тиденну систему «навчання;

— розробити положен
ня про роботу сільських 
малокомплектних шкіл;

— більше розвивати по
зашкільні установи, особ
ливо в сільській місце
вості;

— підняти авторитет 
учителя, зміцнити його 
матеріальне становище;

— боротися за зміцнен
ня матеріально-тех.нічіноі 
бази школи.

III. Виступатиму за роз
виток сіл, особливо відда
лених, за їхню газифіка
цію, підвищення соціаль
но-культурного -рівня. Ра- 
туватиму за районний і 
республіканський держ- 
розрахунок, за більшу са
мостійність для радгоспів 
і колгоспів. Я за будь-яку 
форму власності, тільки б 
вона приносила користь 
людям. Тому боротимусь

Відчуження трудящих 
від результату праці і за
собів виробництва приве
ло до того матеріального 
і духовного зубожіння, яке 
маємо на сьогодні. Разом 
з тим невідповідність ви
робничих відносин рівню 
і характеру розвитку 
виробничих сил досягли 
такого масштабу, що мож
ливий вибух і він об’єктив
но обов’язковий. Фактич
но, революційна ситуація 
визнана і нашим політич
ним керівництвом.

Прийняття основ зако
нодавства про землю, про 
власність, єдина система 
податків, госпрозрахунок 
є фактично початком ви
рішення суперечок мир
ним шляхом. Ось чому 
вважаю першочерговим 
прийняття вищеназваних 
основ законодавства з 
урахуванням специфіки 
республіки. І не тільки 
прийняття, а і введення в 
дію. Якщо буду обраний 
депутатом обласної Ради, 
основні зусилля зосеред
жу у цьому напрямку і 
тільки потім увага повсяк-

за зміцнення 
людей за захист (інтересів 
Л забезпечених
найменш заоезп -
верств населення- «нвал 
Дів, пенсіонерів. Я за со 
ціальну рівність, щоб кож- 

людина могла псвн.сткз 
реалізувати с 
цінні права, 
також підвищити 
мельну заробітну 
низькоопламувдним 
цівникам.

IV. Виступатиму за 
нення і. 
коаїні, що включає,
_ боротьбу із. злочин

ністю, проявами інших не
гативних явищ (мафія, ко
рупція, наркоманія, алко 
голізм);

__ необхідність виходу 
закону про суворішу від
повідальність за скоєні 
злочини;

__ підвищення ДИСЦИП
ЛІНИ на виробництві.

V. Особливу увагу звер
татиму на екологічні проб
леми, вважаю, що будів
ництво великих комбіна
тів, заводів, атомних елек
тростанцій необхідно за

денним проблемам, як 
результату першого. Вва
жаю, що висунення «на 
перше місце дрібних по
бутових проблем в даній 
ситуації безперспективне. 
Впевнений, — ніякими за
собами 
справу 
зрушити. Тільки визнавши 
багатоукладну економіку 
на основі ринкових 
сунків, тільки 
механізм, що 
природні, ділові, 
здібності людини, 
сподіватися на поліпшен
ня добробуту. Це пови
нен бути НЕП на сучасно
му етапі. Ми повернулися 
до того, що говорив Ле
нін ще на початку 20-х ро
ків.

Головним у майбутній 
організаційній структурі 
повинні бути логічні роз
становки, логічний ланцю
жок, але тільки без насил
ля, бо будь-яке насилля— 
то беззаконня. Будуючи 
новий механізм, треба 
враховувати негативний 
вплив КАС, деформацію 
свідомості багатьох і ба- 

здалегідь виносити 
обговорення жителями то. 
ГО району, де зводитиме

ва словах, а на ділі, в усіх 
сферах нашого життя, 
Вважаю, що народний де- 
путат України повинен 
вболівати і намагатись ви- 
рішити різноманітні проб
леми усіх верств нгсе 
леняя.

Я не можу пообіцяти 
виборцям манни небесної, 
у мене немає ні коштів, 
ні влади, ні бюрократично
го апарату, немає можли
вості побудувати в моєму 
окрузі житлові будинки, 
дитячі садки, лікарні. Од
не, що твердо обіцяю — 
всі сили, вміння і енергію 
віддавати справі нашої 
Вітчизни, реалізації запро- 
покованої програми у ви
щому законодавчому ор
ганові республіки.

гатьох людей. Але й чека
ти, поки всі будуть готові 
до нових виробничих сто
сунків, (недоцільно. Вели- 
чез-ний потенціал нашого 
народу -не розкритий, він 
жде свого часу, і ми по- 
виніні той час наближати.

Приватна власність на 
засоби виробництва не 
може бути ефективнішою 
колективної. І капіталістич
ний світ, врешті-решт, теж 
іде до цього. На мою 
думку, зіначіно ефективні
ша така модель, яка ба
зується «на асоціації пов
ністю самостійних коопе
ративів (назву можна змі
нити) плюс проміжні по
трібні, але не зайві струк
тури, що виконуватимуть 
функції збуту, постачання, 
координування діяльності, 
прогнозу ванн я 
тури, не 
благодійні

Я вірю в людей, 
лективний 
тендую на істину а остан
ній інстанції, готовий до 
дії, щоб на практиці до
вести правильність своїх 
поглядів.

ПОЧАТИ ЗІ СТАТУТУ
Продовжуємо розмову, почату в «МК» за 27 січня, 

під рубрикою «На замітку делегату». Сьогодні своїми 
роздумами про підготовну до XXI з’їзду ВЛКСМ ді- 
литься Анатолій БОЛЮК — перший сенретар Компа- 
ніївського рамному номсомолу, делегат форуму.

На виборну комсомольську роботу я прийшов тро
хи більше двох років тому. Саме тоді, ноли в країні 
набирали обертів демократичні перетворення. При
йшов безпосередньо із сільськогосподарського вироб
ництва, так званим рядовим членом Спілки. На собі 
відчув проблеми, бачив умови роботи в первинній. 
Коли став першим секретарем райкому, відчув і по
бачив, що не есе так просто, як здавалось мені, рядо
вому члену Спілки.

Вступаючи до лав ВЛКСМ, ми добре засвоїли, що 
номсомол є невід'ємною ланкою політичної системи 
радянського суспільства. Тому потрясіння в нашому 
суспільстві не могли обійти і молодіжне середовище. 
Перебудова йде не так легко, ян здавалось на перший 
погляд. Коріння причин, що гальмують її, настільки 
міцне і глибоке, що одними лише розмовами їх не по
долати.

Особисто я, серед таких причин назвав би невміння 
номсомолу відстоювати інтереси молоді (а це ж одна 
із основних снладових його призначення). Усе через 
те, що в місцевих Радах народних депутатів молодь 
представляли не справжні лідери молоді, а ті, хто ви
бирався по анкетних даних згідно процентного відно
шення. Ян наслідок, вирішення молодіжних проблем 
відходило на задній план. Молодь зневірилася о ре
альних можливостях комсомолу, більшість комсо
мольців. стали формально ставитися до членства о 
Спілці, вининла апатія. Додавши до цього силу бю
рократичних традицій, відрив, у якійсь мірі, апарату 
від первинних, маємо факт, що для багатьох стає не

зрозумілим саме призначення комсомолу в суспільстві.
Думаю. XXI з’їзд комсомолу повинен вирішити до

лю комсомолу, його місце і роль в оновлюваному су
спільстві. Стан, в якому комсомол знаходиться зараз, 
нам зовсім не потрібний. Який же вихід? На мою дум
ку, на З’їзді варто підняти такі питання. Потрібно 
змінити і чітко обумовити окремі статутні вимоги. 
Запропоновані для обговорення проенти Статутів 
(кожен окремо) не відображають завдань, призначен
ня Спілни. Мабуть, буде правильним з ножного взяти 
те раціональне зерно.

Назріла необхідність переглянути віковий снлад 
організації. У комсомол повинні вступати молоді лю
ди, ямі вже мають уявлення про те, нуди еони йдуть, 
що вони принесуть і чи потрібне, взагалі їхнє член- 
1*цо повинні бути особи віком 15 років 
і старші. За таких умов відпаде валовий підхід до

поповнення Спілни. У Статуті танож треба обов’язко
во закріпити право ножного комсомольця вільного 
самовиходу із Спілни, ян і вступу в неї.

Щоб хоч частково ліквідувати відірваність апарату 
та виборного активу від комсомольців, про яну я вже 
говорив напочатку, у Статуті слід ліквідувати пункт, 
який вимагає при обранні першого секретаря райко
му комсомолу обов’язковість комсомольського стажу 
більше двох років і приналежність до КПРС. Треба 
чітко вказати, що районну комсомольську організацію 
може очолити будь-який член ВЛКСМ, який мас авто
ритет і підтримку молоді, відповідає посаді за ділови
ми, політичними, моральними якостями, організатор
ськими здібностями. Думаю, такі лідери зможуть по
вести за собою. А вже потім, на певних підставах, ре
комендувати його для вступу до лав КПРС. Простіше 
кажучи, слід ліквідувати анкетний підхід при обранні 
комсомольських керівників хоча б районної чи місь
кої ланни.

Ще одне болюче питання —- стосунни комсомолу з 
партійними і радянськими органами. Щодо перших, 
то на мою думну, вони повинні носити суто партнер
ський характер. Адже справу робимо одну — вихо
вуємо людей. До ділових порад, товариської підтрим
ки номсомол завжди прислуховується. Тільки за та- 
них взаємовідносин ВЛКСМ буде виконувати свою 
гучну функцію — бути резервом і надійним помічни» 
ном партії.

Тепер щодо стосунків з органами влади. Тут шлях 
один і, вважаю, він не винлинає сумнівів. А саме: про
водити молодіжну політику через своїх депутатів у 
Радах, починаючи від сільсьної і закінчуючи Верхов
ною Радою. А це значить, що висувати і реномснду- 
ваіи до Рад ми повинні не тих, хто сумлінно підніма
тиме руки при затвердженні чергової постанови, а 
планомірно і спрямовано проводитиме свою лінію, 
повсякчас добиватиметься вирішення проблем моло
ді, виконання прийнятих постанов.

І останнє. Хвилює нас. працівників сільських рай
комів, фінансове становище. Зрозуміла мені позиція 
ЦК ВЛКСМ, яний, на мою думну, обгрунтовано прий
няв рішення про частнове залишення членських внес
ків у первинних. Я розумію, що це кошти комсомоль
ців, але переконаний, що потрібен і працюючий апа
рат райкому. Зараз він скорочений вже до мінімуму 
але коштів все одно бракує для ного утримання. До
водиться апаратчимам займатися лише фінансами 
щоб заробити собі кошти на заробітну плату, а ноли ж 
займатися основною роботою, тобто виконуе»ги при
значення комсомолу? Тане становище в більшості 
райкомів. На мою думну, дотація для таних райкомів 
поки що обов’язкова. Село не може вийти ще на той 
рівень, що місто, а молодь однакова скрізь.
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ІДЕМО
ДО ВИБОРІВ

Кандидат у депутати Кіровоградської обласної Ради народних 
депутатів по 60-му Приютівському виборчому округу 
Олександрійського району Володимир ІЛЛ ЮЩЕНКО В.

і. ФОРМУВАННЯ ці
лісної МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ;

— рівність 
економічних, 
можливостей

політичних, 
соціальних 
молоді з

Іншими групами иасе-
лення;

— підтримка молодіж
ної ініціативи;

— збільшення 8 бюд
жеті суми на освіту і за

доволення духовних по
треб молоді.

2. В ОБЛАСТІ ПОЛІ
ТИКИ:

— зміцнення реальної 
влади Рад на всіх рів
нях. Розмежування функ
цій партійних і радянсь
ких органів. Питання еко
номіки повинні бути під
контрольні Радам;

—•вибори перших осіб

області, району прямим 
голосуванням,

з, В СОЦІАЛЬНО-ЕКО
НОМІЧНІЙ ОБЛАСТІ:

— надання підприєм
ствам, колгоспам, радгос
пам повної економічної 
самостійності;

— поєднання індивіду
ального і колективного 
способів ведення госпо
дарства.

Буду підтримувати всі 
заходи, направлені на 
поліпшення добробуту 
людей.

У ПЕРШУ ЧЕРГУ:
— вирішення завдань 

газифікації, будівництва 
на селі житла, об єктгв 
соцкультпобуту;

— ліквідація шкідли
вої і важкої ручної пра
ці, надання скороченого 
робочого дня. неповно
го робочого тижня жін
кам, котрі мають дітей;

— забезпечення достой-

ного Існування престарі
лих та інвалідів, сприян
ня створенню будинків 
ветеранів, домагатись до
плати до пенсій за раху
нок підприємств, кол
госпів, радгоспів;

— пропаганда здоро
вого способу життя, за
лучення молоді, всіх лю
дей до занять спортом.

Буду домагатися стро
гого контролю за реалі
зацією матеріальних благ, 
ліквідації будь-яких пільг 
і привілеїв.

комсомолу тресту «Кіровоградбуд».Секретар комітету
Кандидат у депутати обласної Ради по 96-му виборчому округу 

Андрій ГАБЕЛКО. Народився 1965 року, українець, член КПРС, 
освіта — незакінчена вища.

КІЛЬКА ПОЛОЖЕНЬ 
ПЕРЕДВИБОРНОЇ 

ПЛАТФОРМИ
Різноманітність форм 

власності в сільському 
господарстві та промис
ловості, розповсюджен
ня оренди, передача під
приємств у власність тру
довим молективам, при
пинення незбалансова- 
ного вивезення продо
вольства, перехід облас
ті не госпрозрахунок. 
Підзвітність Рад лише ви
борцям, створення неза-

Кандидат у народні депутати обласної Ради народних 
депутатів по Хмелівському виборчому округу № 38 Олег 
ГУЦОЛ

Народився у с. Ново- 
григорівці Маловисківсь- 
кого району Кіровоград
ської області в 1964 році. 
Українець. Член ВЛКСМ 
з 1978 року. Після закін
чення восьми класів у 
1979 році вступив до Кі
ровоградського машино
будівного технікуму, де й 
дістав спеціальність техні- 
ка-механіка. У 1983 році 
пішов служити до лав 
Радянської Армії, а в 
1984 — почав працювати 
в Смолінському БМУ-7 

лежної преси. Збільшен
ня асигнувань на охоро
ну здоров’я, посилення 
боротьби із злочинністю, 
наведення порядку в тор
гівлі, прийняття програ
ми допомоги малоіму- 
щим. Незалежна еколо
гічна експертиза дію
чих виробництв, - пере- 
профілювання найшкід- 
ливіших найближчим ча
сом. відродження націо
нальної культури та іс
торії.

— Андрію, у разі об
рання депутатом реаліза
цію яких пунктів своєї 

програми вважаєте пер
шочерговою!

— Найперше — оздо
ровлення економіки об
ласті, демократизація 
громадського життя і ви
рішення соціальних про
блем. Маю конкретні 
пропозиції.

— Чому ви як депутат 
приділяли б більше ува
ги — місту чи області!

— Передусім — проб
леми Кіровограда, бо в 
них віддзеркалені проб
леми всієї області.

муляром-монтажником. У 
1987 році перейшов пра
цювати в редакцію мало- 
висківської районної га
зети «Будівник комуніз
му», де був спочатку ко
респондентом відділу 
партійного життя, а нині 
займає посаду зав. відді
лом ілюстрації. Одруже
ний. У сім’ї підростає 
син.

Деякі пункти передви
борної програми.

Б економічній сфері 
підтримуватиму всі захо
ди, спрямовані на кар
динальну реконструкцію 
сільськогосподарськ ого 
виробництва, зокрема, 
виступатиму:

— за повну ліквідацію 
райагропрому як органі
зації, що тільки гальмує 
розвиток колгоспів і пе
ретворення його в орган, 
який би консультував 
керівників господарств у 
складних для них -ситуа
ціях. Стосунки з ним по-

— У Кіровограді біля 
четвертої школи прокла
ли трасу з інтенсивним 
рухом, який створює шум, 
забруднює повітря, ство
рює загрозу життю дітей 
[іноді не працює світло
фор), і збираються під 
самими вікнами десяти
річки побудувати ще од
ну. Як ви ставитеся до 
такого благоустрою!

— Приймаючи такі важ
ливі рішення, слід узна
вати думку людей — по
трібна траса чи ні. Біля 
школи вона необов’яз
кова, можна було роз

глянути інші варіанти.
— А як же взнати дум

ку жителів міста!
— Шляхом опиту гро

мадськості (але спеціаль
ної служби немає). Або 
провести референдум.

— Техніка його прове
дення!

— Техніку можна роз
робити. Наприклад, про
тягом 5—6 днів на ви
борчих дільницях люди 
висловлюють свою дум
ку. Або опитувати через 
підприємства.

винні будуватись на до
говірних умовах;

— за підвищення заку- 
’півельних цін на сільсько
господарську продук
цію і відповідно знижен
ня цін на сільськогос
подарські машини;

— за встановлення
твердого розміру подат
ку із селянина-земле- 
власника (орендаря), що 
стимулювало б його до 

розширення виробницт
ва.

В політичній сфері за
суджую монополізацію 
влади однією партією і 
виступаю за багатопар- 
тійну систему, тому що 
керувати країною, вва
жаю. не можна, не вра
ховуючи думки найріз
номанітніших громадсь
ких організацій і об’єд
нань. Говорячи про 
ВЛКСМ, думаю, що ана
лізуючи ситуацію, яка 
нині склалася в ньому,

— Кіровоградом бук
вально не дають дихати 
олійжиркомбінат, завод 
лобуткімії. Як ви вва
жаєте, що робити з по
дібними підприємствами!

— Реконструювати або 
закрити, а не просто го
ворити про це. Он 
скільки розмов про ви
ведення ливарного цеху 
«Червоної зірки» за міс
то, а він і досі там.

— Депутати, припус
тимо, проголосують за 
винесення якогось заво
ду за місто, але це не 
означає, що так і буде. 
Скажуть: «Нема можли
востей», 1 що зроблять 
депутати!

— Треба розробити 
план виведення, виділи
ти кошти з підприємства 
і міського бюджету.

— Ваше ставлення до 
національного питання!

— Те, що відбувається 
зараз у Закавказзі, у нас, 
вважаю, на сьогодні не
можливо. Нам треба ду
мати про відродження 
української духовності, 
культури, історії. У Кіро
вограді частіше лунає 
російська мова, ніж ук
раїнська. Зникає культу
ра, від того людство 
стає біднішим.

— Хто з відомих у нас 

краще було б сьогодніш
ній комсомол, як такий, 
розформувати і створи
ти на основі нового ста
туту і програми принци
пово іншу молодіжну 
громадсько-політичну ор
ганізацію (спілку), яка б 
стала не придатком до 
партії, а її альтернати
вою. Тоді єо-на матиме 
реальну силу.

Вважаю політичною по
милкою негласне значне 
підвищення зарплати 
партійним, радянським і 
комсомольським праців
никам, що аж ніяк не 
сприяє авторитету партії, 
навпаки, контрастує з 
ситуацією, коли мільйони 
людей живуть на міні
мальній зарплаті або 
пенсії. Впевнений — ав
торитет партії і Рад знач
но зріс би, якби в ни
нішніх складних умовах 
апарат відмовився від 
цієї ганебної «надбав
ки», або хоч частину її 
відраховував би у фонд 
соціальної допомоги.

У соціальній сфері всі 
свої зусилля направляти
му на захист інтересів 

чи за рубежем людей для 
вас авторитет’

— 3-а стійкістю, за люд
ськими якостями, напо
легливістю мені близь
кий А. Д. Сахаров. А вза
галі керуюся заповіддю 
«Не сотвори собі куми
ра».

— Ваші прогнози на 
найближче майбутнє!

— Найближчі 2—3 ро
ки я не чекаю поліпшен
ня ситуації у країні. 
Можливе навіть погір
шення, адже це пере
хідний період. Адмінси- 
стема відступає, ринок 
не сформувався, ситуація 
непевна.

— Як ви розцінюєте 
введений недавно в об-- 
ласному центрі продаж 
деяких товарів за пас
портами і торгівлю ім
портом «на виїзді»!

— Нібито це зроблено 
в інтересах людей. Але 
торгуватимуть в основно
му на великих підпри
ємствах. А як організу
вати виїзну торгівлю в 
організаціях, де працює 
20—50 чоловік? А як бу
ти з пенсіонерами?

— Коли б ви стали де
путатом, як би організу
вали торгівлю в умовах 
повального дефіциту!

— Можливо, слід ввес- 

молоді, молодих сімей, 
пенсіонерів та інвалідів, 
тобто найменш забезпе
чених верств населення. 
Домагатимусь справед
ливого розподілу всіх 
матеріальних і соціаль
них благ, а також виді
лення значних коштів на 
розвиток культури і сфе
ри обслуговування — 
побуту, медицини, тор
гівлі, куди зараз гроші ви
діляються за залишковим 
принципом.

Говорячи про еколо
гію, підтримуватиму всі 
зусилля, спрямовані на 
оздоровлення економіки 
і вироблення на облас
ному рівні дійових захо
дів, які б контролювали 
діяльність підприємств, 
котрі порушують еколо
гічні норми. Від того, 
що ми зробимо сьогод
ні, залежить, як наші ді
ти житимуть завтра.

Якщо ж звернутись до 
запитань з анкети, на
друкованої в одному з 
останніх номерів «Моло
дого комунара», то я 
чесно кажучи, дуже ма
ло вірю в активність єн- 

ги талони для всіх, як це 
не сумно. Посилити захо
ди по контролю за тор
гівлею, Не виключено, 
що стежитимуть за спра
ведливим розподілом са
мі жителі прилеглих до 
магазину районів. Бо які 
б спеціальні органи не 
контролювали торгівлю, 
еони рано чи пізно під
дадуться корупції.

— Чи виділили б ви 
окремо молодіжну проб
лему!

— Молодіжна політи
ка як така у нас відсут
ня. Молодь повністю 
апатична, бо крім обіця
нок, вона нічого не ба
чить. Треба надати їй 
поміч, давати позички 
молодим сім’ям, усуну
ти дискримінацію моло
ді при прийомі на робо
ту тощо.

— Що можете сказати 
про ваших суперників і 
свої можливості з ними 
позмагатися!

—Задоволений своїми 
суперниками (шкода, 
що серед них немає мо
лодих), бо вони налаш
товують на боротьбу. 
Сам не вираховую ніяких 
шансів — просто наст
роєний боротися.

Бесіду вела 
Н, ДАНИЛЕНКО,

борців під час наступної 
виборчої кампанії. Лю
ди втомились від пусто
порожніх обіцянок і за
певнень. Тому навіть не 
пробую прогнозувати, 
якими будуть нинішні 
вибори. Ну. а оцінюючи 
власні шанси у можли
вість стати народним де
путатом, то скажу так: 
якби я не. вірив, що 
зможу зробити щось для 
людей і не мав бажання 
цим займатись, я б не 
давав згоди балотува
тись у народні депутати. 
Мені як журналістові ці
каво, так би мовити,, 
«поваритись у котлі» ви
рішення всіх насущних 
проблем, самому поба
чити, якими шляхами — 
чесними чи й не дуже 
еони вирішуються.

Підтримуватиму всі за
ходи, спрямовані не ре
альне впровадження е 
життя Закону пре мови, 
тому що вважаю, що 
жити на українській зем
лі і не шанувати її мову 
і культуру — тс найбіль
ший гріх.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» ©10 ЛЮТОГО 1990 РОКУ • ТРЕТЯ СТОРІНКА

рдпі> Ми, працівники Кіровоградського західно-
го підприємства електромереж, вважаємо, 
що висунення тов. Фенька кандидатом в де
путати районної Ради (Ленінський район) на
родних депутатів с прикрою помилкою. Тов. 

ПРОТГГ.ТУЁШ! «енько погано зарекомендував себе, буду-
іеБ V І! І / фІПУІ чи головою райвиконкому. Він — ставленик

апарату, який уже себе скомпрометував.
На початку 1988 р. Фенько виступив на на

шому підприємстві. Сам завів розмову про 
дефіцити, а коли наші трудівники почали ви
ступати з різкою критикою місцевих поряд
ків, то почав погрожувати репресіями і ареш-

тами тих, хто не згоден із його думкою.
На другий день на підприємство на чорній 

«Волзі» приїхала бригада з кіровоградського 
управління КДБ, яка почала демонстративно 
цікавитися тими товаришами, що виступали 
на зборах. Ми вважаємо, що керівник пови
нен вміти переконувати народ, а не ховатися 
за спини органів КДБ.

В. ЕПЕЛЬБАУМ, Г. ДИНИСЕНКО, Г. СИ
ДОРЕНКО, В. МАНУЙЛОВ — всього 14 
підписів.

м. Кіровоград.



ЩО НЕ КАЖІТЬ, а минулий рік для учасників обласно
го конкурсу «На краще обійстя молодої сім’ї 

був щасливим. Подумайте, — тільки ті, хто зайняв 
перше місце, отримають цінний подарунок вартістю 
до 6С0 карбованців і матимуть змогу поза чергою при
дбати легковий автомобіль. Втім, про пільги, якими 
користуються переможці конкурсу, скажемо далі, а 
зараз розповімо про засідання обласної конкурсної 
комісії.

У роботі засідання взяли участь Віктор Тюпа — 
другий секретар Кіровоградського обкому комсомо
лу, Іван Андрійович Жиленко — заступник голови 
правління облспоживспілки, Анатолій Іванович Іаа- 
нець — начальник управління заготівлі облспожив
спілки, Валентина Грабова —- секретар Кіровоградсь
кого обкому комсомолу, Станіслав Чернявський — ін
структор відділу соціально-економічних проблем об
кому комсомолу.

Не будемо переповідати дебатів. Зауважимо лише, 
що суперечливих моментів у її роботі вистачало, і 
кожна кандидат-ура обговорювалася в деталях.

Перше місце посіла сім’я Катерини Степанівни Ко
роленко з села Рівного Новоукраїнського району, яка 
на своїй присадибній ділянці виростила і здала сіль
ськогосподарської продукції на 11 тисяч 54 карбо
ванці (8 видів). Друге місце посіла сім’я Петра Мико
лайовича Гненого з того села, вона виростила

] здала сільськогосподарської продукції на суму 7 ти
сяч 831 карбованець (7 видів продукції). Трете місце 
•посіла сім’я Юрія Вікторовича Нечипуренка з села 
Катеринівки Долинського району, яка виростила і здала 
продукції на 13 тисяч 368 карбованців (один вид).

Також було присуджено комісією перше* місце Но- 
воукраїнській районній комсомольській організації, 
яка мобілізувала на участь у конкурсі більше десяти 
сімей і якими було вирощено і здано сільськогоспо
дарської продукції більше ніж на 50 тисяч карбован
ців.

Як і водиться, після роботи комісії була підготов
лена інформація про даний конкурс. Ось вона:

«Обласний комітет комсомолу спільно з облепожив- 
спілкою в листопаді 1988 року прийняв постанову 
«Про проведення обласного конкурсу «На краще 
обійстя молодої сім’ї» з метою залучення молоді до 
виконання Продовольчої програми».

В грудні 1988 року постанова про конкурс була на
діслана у райони, також були виготовлені і роздані 
плакати про проведення обласного конкурсу, друку
валися в «Молодому комунарі» умови його прове
дення.

Працівники відділу -соціально-економічних проблем 
обкому комсомолу надавали допомогу і контролюва
ли організацію конкурсу в районах.

У травні 1989 року на засіданні секретаріату за
слуховувалися секретарі Світловодського, Гайворон- 
ського, Новоархангельського, Компаніївського та ін
ших міськкомів і райкомів комсомолу про незадо
вільну роботу з організацією конкурсу в районах.

Наслідком даної роботи в Новоукраїнському, До- 
линському, Олександрівському, Вільшанському та ін
ших районах були відповідні спільні постанови, пуб
лікувалися матеріали в районних газетах, пояснюва
лися положення про конкурс «а зборах комсомоль
ського активу.

У цих районах зуміли мобілізувати ряд молодих 
сімей на вирощування і здавання сільськогосподар
ської продукції. Всього учасниками конкурсу її виро
щено і здано на суму більш ніж на 90 тисяч карбо
ванців.

Однак у Гайворонському, Голованівському, Бобри- 
'нецькому, Новоархангельському та інших районах не 
зуміли організувати проведення подібних конкурсів.

Відділ соціально-економічних проблем вважає про
ведення конкурсу доцільним, також пропонує провес
ти його і в 1990 році.

Відповідно була прийнята постанова бюро Кірово
градського обкому комсомолу, де сказано, що Дану 
інформацію взято до уваги, з рішенням обласної 
конкурсної комісії погодилися, а також сказано, що 
даний конкурс варто проводити і в 1990 році з ви
світленням його ходу в «Молодому комунарі». 3+<а- 
м’янському, Світловодському міськкомам, іншим рай
комам комсомолу організувати проведення конкурсу 
в 1990 році. Відділу соціально-економічних проблем 
обкому комсомолу направити методичний матеріал У 
міськкоми, райкоми комсомолу, надавати їм систе
матично посильну допомогу. Контроль за виконання 
даної постанови покласти на відділ соціально-еконо
мічних проблем (завідуючий — О. Штадченко).

« * *
А тепер від дещо інформаційного матеріалу пере

йдемо до живішого і запропонуємо вам, шановні чи
тачі, ближче познайомитися з сім’єю Короленкіа, 
отією, що посіла перше місце.

і Ви напевне не повірите, що ні Катерина, н-і Олек
сандр, котрі родом хоч і з нашої Кіровоградщини, 
а коли познайомилися в Херсоні, навіть не аміли ко
рови видоїти. Тоді й не думали, що їм

і жити на селі, займатися господарством.
доведеться

прими- 
бідні 
свою

була

Та життя є життя. Не вдаватимемося до хронології, 
зупинимося на сьогоденні і отих 11054 карбованцях. 
Саме на цю суму молода дружна сім’я здала «виро
щених сільгосппродуктів. Все вирощене руками Кате
рини — продавця магазину, Олександра — інжеиера- 
конструктора дослідно-експериментального заводу 
ПКТІ «Грунтомаш» і їхньої донечки-семикласниці 
Олени, можливо, ми, кіро’зоградці, мали змогу при
дбати в магазинах.

До речі, Катерина — продазець магазину сільгосп- 
ггродуктів і за її словами це теж послужило 
ною включитися в конкурс: бачачи, наскільки 
прилавки магазинів, Катерина надумала внести 
частку в вирішення продовольчої проблеми,

Ще варто сказати, що стимулом до конкурсу 
щира й посильна підтримка голови правління колгос
пу імені Калінінв С. С. Чернишоаа.

Після року праці — результат. Перше місце. Як 
бачимо, -не святі горшки ліплять...* * *

А тепер — інтерв’ю про конкурс із другим секре
тарем Кіровоградського обкому комсомолу Віктором 
Тюпою:

КОР.: Вікторе, завершився перший етап проведения 
обласного конкурсу. Перші висновки!

В. Т.: Підсумки цього етапу показали, що а селах на 
присадибних ділянках можна успішно в чималій кіль
кості вирощувати сільськогосподарську продукцію. 
«Всього учасниками обласного конкурсу вирощено і 
здано продукції на 90 тисяч карбованців.

Лише переможці, одна сім’я Ко.роленкі.в виростила 
•і продала м’яса (свині, ВРХ, птиця), картоплі, сухо
фруктів та іншої сільськогосподарської продукції на 
11 тисяч карбованців. Зробимо висновок — можли
вості плюс бажання приносять, скажемо без перебіль
шення, ^грандіозний результат. Шлях теж вже протоп
таний: це спільний конкурс обласного комітету ком
сомолу і облспоживспілки. Тому вирішено — конкурс 
продовжимо і 8 цьому році!

КОР.: Які були труднощі, чи иедорозумімня, недолі
ки при організації і проведенні минулорічного кон
курсу?

В. Т.: По-перше: Гайеоронський, Голо-занівський, Ма- 
повисківський, Долинський та ряд інших райкомів 
комсомолу не займали-ся організацією і проведенням 
конкурсів у даних районах. Тому ми вимушені були

„айкомів комсомолу заслуха- 
лерших секретарів и-и* з’ясувати причини їх-
?ГНЗ засіданні до конкурсу, праг-
нього незадовільноп? став оОГЛЯДИ про м&.
пули прикладами вплинути
ЛОДІ обійстя. кантівському, Нововрхангельському,

По-друге: в Компа а ні контори не виявили
ряді інших Раи.°Хти районні конкурси, незважаючи, 
бажання орган.зузати комсомолу . облепожиа-
,на те. що постанова обкому^сп.^Иі 3aroTieenbHi кон- 
спілки Є оссп‘^г^^ зобов’язані цю постанову 

кочувати. районах
По-третє: не З У иО-НКУрС. наприклад у nvm-

ВИМОГИ положення Про К J ити районні КОМ.СІ. і
«ому районі повинні оуд проведен,ня Кон- 
Пвревірити всіїх у;?".ИЛпОсаджен.их культур сеинеи, 
КУРСУ (наяв”'€^,Л пои підбитті підсумків обласного 
ПТИЦІ І т. П.). Том ' "Р” П f коміа!ї довелося виудити 
конкурсу членам обл які деталь
в райони і на ® ^курсу меий доводилося зу-

КОР.: При молодих сімей, які по-
стрічатися з пред-та к • стануть не ті сім і, які
боюааяися, що пОр®/*°*^ГоСПодарську продукцію, а 
дійсно змрощуютз сшьсь Рь зібрати довідки
заготівельники, чи люди, я „итаиня контролюва-
на реалізовану продукцію. Як це питаг 

П°8ЙТ.: /Аи вважаємо, що переможці 
які по праву вибороли соб‘ 
норуч виростили і здали ПР ‘ ,, гвааня зібрати від

у цьому році ми плануємо до ^боа-„.
усіх бажаючих заявки на у перевірити їхні

” читмя ■■
іЗЗбВ карбованців, а посіла третеВ т* Тому, що .вони невчасно уклали тидлое.днии 
договір і не представили а комісію к<*нкуРЕ*,у аа^т' 
ку Також в умовах конкурсу сказано, що до уваги з 
.першу чергу беруться ті сім'ї, які здають продукцію 
з багатьох видів. Сім’я Коваленків здала з 8-ми видів, 
а Немипуренків — лише з одного.

КО?.: •! останнє запитання: якими ж пільгами корис
туються учасники конкурсу’

3. Т.: Учасники всі з різних умовах, □ переможці 
мають можливість, ті, хто гтосядр перше місце, от
римати ЦІНЧИ.Й, не «на одну сотню ка-рбованців, пода
рунок і придбати позачергово легковий автомобіль. 
За друге місце переможців чекає сімейна путівка 
БіМ'МТ «Супутник», а також сім я матиме змогу поза 
чергою придбати один з еидіз товару: мотоцикл 
(«Урал», «Дніп’ро», пральну машину, меблезий гарні- 
тур... Ті, хто посяде третє місце, зможуть позачер
гово придбати один з тіидів товару: холодильник 
«Мінськ», або «Зил», пральну машину, причіп авто
мобільний.

Про учасників. Траплял.ися випадки, що молоді лю
ди зверталися в обком комсомолу за допомогою, бо 
*не могли знайти пункт, куди можна здати живність— 
ніякі організації не хотіли приймати... Уклавши дого
вір із заготіаельною конторою, молоді сім’ї помісяч
но знатимуть що, коли і скільки зможуть туди здати.

Сім ї, здавши продукцію і отримавши довідну, змо
жуть у спеціалізованих магазинах придбати товари

виконувалися основні 
Наприклад, у кож-

— це ті сім’ї, 
місця і які злас-

жуть у спеціалізованих 
підвищеного попиту.

розповіді пропонуємо діалог. 
, коли ми зв’язалися із 

— начальником в-ідді- 
с і л ь< ы< о го с по дар сь коі

На завершення нашої < — ‘
який прозвучав по телефону, кол 
Сергієм Вікторовичем Очіпком __
лу закупок і збуту надлишків с..™,,, 

управління заготівлі облспоживспілки.
з вами! Є₽< 1К> В"™₽Ови^ 1140 дае Ней конкурс нам

Ппиип ЯГ°‘ 'мшу С1льськогосподарську продукцію 
Ностают'ь „за*8ажУ- . кількість. Плюс - діти

У с,м ях у землю, шанують зароблену 
копійку. Здружується сім’я... '

С°й:. г" Ва₽ТО "Рвводитм подібні конкурси!

тя молод^°сімЧ!,'аППЄНИМ * комкУ₽сі на краще обійс- 

коикурси — цеУ додатком гДТ*' .МІСЬ.КІ житалі' їа“: 
ШЄ в минулому році її АУКЦІЯ’ п учасники пи‘серйозна сума і Серйозна побЛ <УМУ 90 ТИСЯЧ’ ' 
газиніа. дзоавка на прилавках ма- 

* * $
Р. в. й'ЗД РЕДАКЦІЇ На

Що чимало зусиль до ~”"1иаетьея л*ше с««3’“ 
дня 1 ПО сьогодні рухав і °И' Яку 9ІД пвРшаг°
нявський - інствуетоЛ ! ' до«я®в Станіслав Мер- 
проблем Кіровог₽адеьм^г^й,2У соЧіально.економічни« 
тою _ матеріали цієї КвМ* ко*с<»моЯу. Зреш

ЦЕІ е теж підготував Стані-

СЦЕНА,
ЕКРАН
АРЕНА

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА Є 10 ЛЮТОГО 1990 РОКУ • «МОЛОДИЙ KOV V-

ЯК * вГдбули*яЄуЬСі’?8оОКаз . Фільмів, прем «”- 

«луб «Екран» запо„Р°4'' СьОг°Дні кін°' 
Фільму «Наступного к‘"нопРем£?У
Кднського ірежисе^=г рДМку>> "Відомого амери- 
"ОВНІЙ оолГан* АНЄЯ У г°-
«а і г'ВомадсьЧИйЄд:ИяТцв Д«»Л'ЗУ1С!зІ'а кі*,0,'₽' 

Початок сеансу __ Л» * *Да’ 
вому залі бібліотеки V? 40 хв 3 

мені Крупської.

в» Увага! Увага! Кірозоградці — жителі 
центру і передмість, молодь і дорослі, всі, 
хто довіряє сміхотерапії! Вперше в нашому 
місті — телекомандн ДПІ! Великі оздоровчі 
сеанси! У програмі:

— Сміхотерапія по-донбаськи.
.— Профілактика внутрішніх органі-з і орга

нів внутрішніх справ.
— Лікування зад живого організму і пра

вового механізму.

— «Куди піти лікуватись» радить 
професора Кашпіровського».

в» У наш час, коли приводів для сміху так 
багато, що Сміятись ніколи, давайте відві
даємо, симпатичних донецьких хлоп’ят, яких 
запам’ятали на екранах телевізорів. Сеанси 
сміхотерапії відбудуться 10 і 11 лютого у ззп: 
обласної філармонії. Початок — 10 
о 17.00 і 19 год. ЗО хв. лютого

11 лютого о 15.00 і 18 год. 30 х«в

«Голова

•?



УКРАЇНІКА

ЯСАМ не люблю істерик і «патріотичних» сліз, І цих 
відкриттів америк».,. — пишу словами тепер уже 

відомого', але ще молодого українського критика і 
поета Миколи Рябчука. Ця маленька цитата із його 
п ятивірша «Про злободенне» («Вітчизна» № 8 за 1989 
рік) — готове й точне словесне вираження думок 
(все-таки думокі), які будить у читача полемічна стат
тя Ярослава Мельника «Коли ще думка спить...» («Лі
тературна Україна» за 11 січня ц. р.), з інтригуючим 
підзаголовком: «Про українські пристрасті і східне 
«мовчання». Попри свою назву, стаття ця свідчить про 
наявність у автора і цитованих ним поетів неабиякого 
потенціалу думки (тієї, що вже не спить). Я не маю 
на увазі «відкриття» типу: «Нація породжує -відповід
ну србі культуру і навпаки» чи перелік уже звичної 
«обойми» поетів від І. Малковича до І. Маленького 
(намагання першого «сягнути органного світовідчут
тя» присутнє, до речі, у підзаголовку цих нотаток). 
Зачепили мене як читача у саме серце авторські пе
реконання (чи ж справді переконання?) типу: «немож
ливо роз’яснити українцеві те поняття мужчини, яке 
сформувалося в світовій культурі». Бо таки справді 
часом неможливо. Хоча — чи в тому контексті, який 
має на увазі Я. Мельник?

Справді, далеко не кожному українцеві судилося, по
дібно до ліричного героя І. Драча, бути поміченим по 
музеях «від Мура до Брака». Та куди більше и досі не 
збагнуло «країни з ім’ям коротким УСР» (Є. Плужник). 
Але чи не є це в більшій або меншій мірі характерним 
для кожного народу? Ось хоч би й для високорозви- 
нутих німців, з якими у Я. Мельнина асоціюються 
«полки мужніх воїнів», що «проходять організованими 
шеренгами». Нагадаю: та ж зовсім недавно ходили «ор
ганізованими шеренгами» й ми, до того ж не одне де
сятиліття... Нікому не дано закреслити «олімпійський 
спокій Баха і Шопенгауера», це так. Годі замовчати й 
й духотворче «східне мовчання». Але чого ж спливає 
в пам’яті при читанні аж до самозаперечення пристрас
ної (як і належиться, згідно національного статусу ав
тора/ статті Я. Мельника, звернене до Сковороди Кулі- 
шеве:

«О, чим би, Гірицьку, ти зробивсь, 
Коли б Тарасом -народивсь!»?

Так чиїм усе ж таки породженням є вершинні до
сягнення того ж німецького духу — чи однієї «вели
кої емоції германської «бездушевності»-, чи тих над
чутливих героїв, яких знаходимо у Ремарка, Беля, у 
німецьких класиків (як міг критик забути про -німець
кого юнака, що позбавляв себе життя через надмір 
пристрасті)?

«Я всі ці довгі дні ключа свого шукаю,— 
я загубив свій ключ? я мав його чи ні?» — 

це наївіно-космічне питання Івана Малковича у кон
тексті нашої розмови зринає -неминуче. Зринає, бо 
«над нашим — ще є океан». Кожен народ є таким 
океаном. І наш — так само, як і всі. Тому давайте не 
будемо бити себе в груди і нарікати на власну замк
нутість чи недорікуватість (он які ми хоробро-відвер
тії). Давайте все-таки спробуємо вийти за рамки на
шої історичної миті (коли справді спить думка біль
шості, але не всіх) і глянемо на себе, на свій культур
но-істеричний шлях, на невикористані й використані 
потенції, на український національний характер, що 
лежить в основі цього всього, «без істерик і п’яних 
хохлацьких сліз», тобто — без комплексу власної не
повноцінності, — наскільки це можливо для нас.

Втім, тут потрібна одна обмовка. Поезія, як каже 
французький поет Ів Бруссар, «не повинна щось роз
в’язувати чи вирішувати, вона повинна завжди освіт
лювати стремління людського роду». Добре було б, як
би й висловлювані тут думки стали ще одним сві
тильником, чи хоч би маленькою свічечкою, світло якої 
додасться до невмирущого світла, що розсіює морок і 
туман віків.

Отож, той самий Стендаль, на якого посилається і 
Я. Мельник, сказав приблизно так: вибухи емоцій і 
переживань — необхідна умова творчості, але для 
літературної праці має настати пора внутрішньої про
світленості й самовладання. І ® цьому розумінні кри
тик правий тією мірою, якою він акцентує увагу «на 
вибухах «української емоційності», і неправий тією ж 
мірою, якою обмежується акцентуванням тільки на 
емоціях. Я ж, опираючись на Стендаля, беруся твер
дити, що не лише в житті однієї людини, а й у житті 
цілого народу стан -власне творчості, тобто буяння 
емоцій, і стан просвітленого осмислення їх чергують
ся; ця двоє дикість існування і є, очевидно, необхід
ною умовою нових пробуджень людей і народів для 
їхнього руху шляхами духовного самовдосконалення,

Історія нашого народу у цьому відношенні не була 
винятком. Щоправда, тут хіба що наявні ще й періоди 
•певної «консервації» народного життя, пов’язані з не
сприятливими Історичними обставинами, І все ж, на

віть за таких умов процеси накопичення духовної 
енергії відбувалися підспудно, щоб дати нарешті вихід 
могутньому вибухові емоцій і «пробити» тим самим 
шлях у новий період — період просвітлення, осмис
лення і творення, який і обіцяє нам матеріалізацію 
нових цінностей духу. Хіба не так було у XVII сто
літті: накопичення енергії, всенародний вибух ви
звольної війни під проводом Б. Хмельницького — і 
«нарешті нетривалий, але надзвичайно бурхливий і 
плідний культурний розвій на звільнених землях Геть
манщини; хіба не повторився певним чином цей про
цес у XIX — на початку XX століття? Нарешті — чи не 
обіцяє нинішній вибух всенародних емоцій просвіт
лення і нових духовних злетів? Гарантом їх, як і в 
попередні епохи, має стати забезпечене попереднім 
етапом розкріпачення народного духу...

Якщо читач визнає наявність у цих роздумах раціо
нального зерна, це дозволить йому побачити інакше 
і наше минуле. Бо тоді й Тарас Шевченко постане пе
ред нами вже не як геніальна жертва несприятливих 
умов життя, на що натякає і Я. Мельник, а як деміург 
космічного всенародного процесу «накопичення енер
гії». Бувши, як і критик, противником канонізації Коб
заря України, автор цих рядків усе ж за машкарою 
звичайності (так трактує, очевидно, емоційність 
Я. Мельник) бачить у Шевченкові огром всерозумін- 
ня і філософської в і де тор о.-ієн ості від суєти (іншими 
словами — «заангажованість вічним»). Ця заангажо- 
ваність — хоч би і в терпких словах: «Вже десять літ 
минуло, як дав я людям «Кобзаря»... «Тобто — поет 
знає, для чого дав людям свою вогненну книгу, сві
домий свого місця і ролі в житті світу — а що це, як 
не -відстороненість духовної величі та філософська 
іпр освітленість?

^одночас митець свідомий і конечності свого земно
го буття, бо розуміє і свою людсьну сутність; тому він 
нетерпеливиться — йому хочеться побачити плоди все
народного звільнення і просвітлення ще за життя. І 
тут він уже постає перед нами як зв’язковий між хо
лодною вічністю І нашим теплим і трепетним людським 
«сьогодні»...

Певно, саме глибоке відчуття космічності і природ
ності Шевченкового с-лоза породило в тонкій душі Б.-І. 
Антонина зовсім іншого масштабу й тональності, але 
незнищенної поетичної змоги картину: «Антонич був 
хрущем і жив колись на вишнях, які оспівував Тарас 
Шевченко». Так мале несподівано для себе вміщує 
всесхватне. Так і в малості нашого слова раптом 
відлунює могуть вселенської Думки. Чи не на цьому 
рівні світовідчуття — національної окремішності, са
мобутності, пронизаної мислительними потоками все
людського космосу — повинна нині викристалізува
тися й новітня українська культура?

Так, поки що наша історія (і літератури в тому чис
лі) нагадує часом меморандум невикористаних мож
ливостей. Поки що в далекому й близькому минуло
му життя здебільшого брутально розводило народ і 
його деміурга-митця. Поки що історія давала простір 
груповим пристрастям, тій «руйнівній силі провінцій
ного модерну», тому «авангардизму як епігонству», 
про які небезпідставно пише Володимир Базилевський 
у першому числі цьогорічного «Дніпра». І годі вже 
поет, забувши про заповідний ключ, поринає в «океан, 
що в срібній осолоді», і тоді вже молодий критик 
оголошує це поринання чи не єдиним гідним модер
ного по,ета заняттям, а того, хто зважується нагадати 
і про покинутий рідний берег, — оголошує провінцій
ною посередністю... Я маю на увазі торішню диску
сію на сторінках республіканської преси, коли поет 
із Тетієва Київської області Валерій Герасимчук спро
бував покритикувати Івана Малковича, за що одержав 
негайно дошкульний, хоч і не надто аргументований 
«відпуп» від Миколи Рябчука.

Про такі «пристрасті» Я. Мельник у своїй статті, на 
жаль, не згадав. Але ж, очевидно, нині вони (та й чи 
тільни нині?) відбирають у наших митців безмір енер
гії, яка йде не на користь, а на руйнацію тонкої мате
рії і природної структури її величності Літератури, та й 
культури в цілому. Саме такі пристрасті, а не Шевчен- 
ноеє космічне ридання, а не Франкова мужня пристрас
ність, а не Лесина вогненна стійкість (хоч зводити усі 
ці особистості до якогось одного визначника просто 
гріх) і є тим, що коли більше, коли менше, але зава
жають кожному митцеві невтомно йти шляхом само
вдосконалення — до осягнення через самого себе і че
рез буття власного народу вселенсьних істин. Ці «при
страсті» відволікають нас від того, що я назвав би «по
лем всенародного діяння», У цьому діянні може бути 
все, крім одноманітності. Тільни справжні особистості 
вміють сприймати людей такими, якими вони є, а світ— 
У триєдності минулого, сьогоднішнього й майбутнього. 
Тільки титанам духу під силу розуміння, що ми є «грунт 
подій майбутніх вирішальних».

Та ми не тільки грунт, а й зело свого часу. Ми ще 
й паростки того минулого, яке було в чомусь невда
лим, трагічним, а в чомусь і унікальним. Йдеться н 
про арійську винятковість, а про ту тільки українцям 
притаманну роль, яку наш народ відіграв у долях 
сусідніх народів (а, отже, й цілого людства). Це важ
ка, але й непересічна доля, з якої виросла «велика 
подібність, якою визначається український етногра
фічний тип і досі «на переважній частині своєї тери 
торії, — таку етнографічну подібність при такій вели
кій території і великій чисельності також не часто 
можна стрінути. ‘Масові флуктуації осягнули те, що 
було б неможливо при браку одностайної політичної 
організації живих внутрішніх зносин, пр-и... відокрем
ленні значних частин етнографічної території» (М. Гру- 
шевський).

Історична доля українського народу протягом сто
літь була несприятливою не так для появи, як для 
поширення в межах усієї його етнографічної ціліс
ності ідей самопізнання і єднання. Тому й храм укра
їнської культури то зводився, то бував поруйнований 
і покинутий власним народом. Тому слабкий, на пе
реконання шановного Я. Мельника, потяг українця «за 
межі» означає перш за все слабкість національного 
культурного процесу: для чого нам чужа «сировина«, 
якщо наша «майстерня духу» ледве працює... Але це 
теж не конечність.

Удари долі народжують певний «імунітет», викли
кають до життя нові житдєві сили, Нелегка історична 
доля України, цього «щита Європи», цього вселенсь
кого дерева при «перехресті народів» — це ще й 
багатообіцяюча доля. Неупередженому добре вид-но, 
яка величезна різниця потенціалів утворилася між ба
гатовіковим оригінальним історичним досвідом укра
їнців і надзвичайно (як для 50-мільйонного народу) 
низькими можливостями його осмислення у витворах 
культури, в літературних творах. Ця різниця потенціа
лів може створити відповідну напругу творення, як
що ми зуміємо, позбавившись суєтного, створити од
не велике «коло діяння». Маю на увазі не примітив
не «больше работать», а працювати краще, одухотво
ренные. Отже, не «велика емоція германської «без- 
душевності», а — велика емоція української і вселюд
ської духовної єдності! Такої єдності, де кожен змо
же залишатися самим собою. Але не пише заради 
самого себе, а й заради власного народу

Петро СЕЛЕЦЬКИЙ.
м. Кіровоград.
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Шановні дами і панове!
Ми — учні 12-го класу професійної 

гімназії міста Вердена. В курсі по історії 
наш учитель історії, пан Іоахім Book, за
пропонував нам зайнятися долею каторжа
нок і каторжників у Верденському повіті за 
часів деспотизму національних соціалістів.

Думаємо, що й такі молоді люди, як ми, 
повинні зайнятися цим темним періодом 
Німецької Історії. Ми вже дослідили D архі
вах списни ув’язнених, списки могил, шу
кали колишні табори, вивчали відповідну 
літературу. Розпитували також старших і 
встановили контанти з так званими «захід
ними робітниками» у Франції, Бельгії І Гол
ландії.

Тепер нам дуже хотілось би встановити 
зв’язки з колишніми каторжанками і ка
торжниками у східній Європі. За допомо
гою «Вселенського центру зустрічі» в Бю- 
небурзі і «Товариства сприяння стосункам 
між Федеративною Республікою Німеччиною 
і Союзом Радянських Соціалістичних Рес
публік» нам вдалося дістати кілька адрес.

Ми звертаємося до Вас із проханням на
діслати нам адреси каторжанок і каторжан, 
які були змушені працювати у Верденсько
му повіті. Хочемо встановити зв’язки з ци
ми особами або з їхніми дітьми. Спогади 
цих свідків дуже важливі, оскільки з пли-

Де ви,
В’ЯЗНІ

Вердена?

ІНТЕР-КОНТАКТ

ном часу знання з безпосередніх джерел ви
черпуються!

В додатну ми резюмуємо наше прохання. 
Сподіваємося, що Ви зможете надіслати ко
пії цієї відозви зацікавленим людям або 
опублікувати її в пресі. Ми, звичайно, не 
знаємо, чи маєте Ви такі можливості.

Вдячні Вам заздалегідь за Ваші послуги. 
ВІДОЗВА
Історичний курс професійних шніл у МІС

ТІ Вердені вибрав головною темою таку: 
«Каторжанки і наторжники у Верденському 
повіті під час другої світової війни». Учени
ці і учні 12-го класу хотіли б внести свою 
частку в дослідження націонал-соціалістич- 
ного минулого свого онругу. Група школя
рів дослідила архіви, тепер шнолярі шука
ють колишніх каторжанок і каторжників або 
їхніх дітей — тих, котрі, можливо, народи
лися у Вердені, — як свідків нацистського 
режиму.

Повітове місто Верден розташоване на 
відстані близько 35 кілометрів південніше 
ганзейського міста Бремена у Федеративній 
Республіці Німеччині. За часів фашистсько
го деспотизму, наприклад, тут працювало 
близько 2000 каторжнинів на одному тіль
ки пороховому заводі «Ебія» у таборі «Дьор 
верден-Гюльзен. Інші каторжники були 
розподілені серед селян і на дрібних підпри
ємствах У місті Вердені змушені були пра-

цювати близько 600 іноземців. Тут також 
був так званий зовнішній відділ нонпентод- 
Шиного табору «Нойенгамме» (лід Гамбур-

Ми просимо підтримати нас у наших зу
силлях висвітлити ЦЮ темну СТОРІНКУ М» 
шоі історії. Сподіваємося на повідомлення 
очевидців або їхніх дітей. Проймо звеотТ 
тися за такою адресою: зверта-
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до колишніх В’язнів адресується,-
борів та насильно ви^ез^ниіГ па**. момцта- У РОНИ ВІЙНИ. »«иезоних по Німеччини
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(про нього 
-л правдам 

Ці мате- 
--..д ^онамів



в.

є. Мала-вислід

ніг.

стерео- 
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відо-
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КРАСНЕСЛОВО

Приниклий

ШОСТА СТОРІНКА Э 10 ЛЮТОГО 1990 РОКУ •
ви-СЕМИСТРУННА

Наш кор.

В

ТІ, 
на 
эа

в недале- 
1985 році 
від рідної 
за сивим

В одному останніх ( 
чисел тижневика «Украї
на» (N2 47) за 1989 рік 
широкий читацький за
гал республіки вперше 
познайомився із добір
кою поезій Євгена Ма
ланюка. Вірші спорядже
ні статтею, яка познайо
мила читачів із одним з 
талановитих вітчизняних 
митців. Упевнений, що 
навіть тих деа неповних 
десятка віршів, вміще
них у журналі, дають 
можливість переконати
ся у справедливості ви
сокої оцінки творчості 
Є, Маланюка, що про
звучала у статті: «По
тужністю свого таланту 
він рівний таким величи
нам, як Павло Тичина, 
Максим Рильський, Ми
кола Бажан, Володимир 
Сосюра».

Очевидно, наші читачі, 
які не знайомі з публі
каціями журналу «Украї
на», вже теж здогадали
ся, що мова йде не про 
щасливий дебют нової 
висхідної зорі українсь-, 
ної поезії, а пре запізнЬ 
ле повернення рідній лі
тературі імені ще одно
го непересічного худож
ника слова. Водночас, хоч 
як це не сумно і радісно 
вкупі, йдеться саме про 
дебют Євгена Маланюка 
на Батьківщині. Дебют 
перед українським чита
чем і зі сторінок україн
ського популярного часо
пису. Сумно від того, що 
припізнився він на кіль- 
на десятиліть, від того, 
що про нього вже не 
знатиме сам автор. Але і 
радісно, що зустріч із 
поетом таки відбулася, 
що ми ще матимемо змо
гу глибше пізнати його 
творчість, порадіти за 
здобутни. осмислити про- 
рахунни.

До речі, поет, якого 
від рідної землі відді
ляли не лише сотні кіло
метрів, але і кордони, 
не сумнівався, що хоч 
словом своїм він ще по
вернеться на Україну. 
Ця феноменальна здат
ність прозріти у майбут
нє, безумовно, — приві
лей лише найталановиті- 
ших особистостей. І звер
ніть увагу, якої глибини 
гуманістичний зміст по
в’язаний із цими проро
чими зізнаннями, яка 
безмежнр глибока віра у 
овій народ дає їм під
стави для оптимізму:

Мій ярий крик, мім 
біль тужавий, 

Випалюючи ржу і гріх, 
Ввійде у складники 

держави, 
Як криця й камінь 

слів моїх.
Вкотре вчитуюсь у ци

товану строфу, що нею

закінчується 
ланюка, написаний 
десятиліть тому, 
зу у пам’яті 
суголосні їй [ 
поезії
кого поета, нашого су
часника Василя Стуса. 
Поета, творчість якого, 
на жаль, теж напівшля- 
ху до читача, а самого 
митця вже немає. Смерть 
знайшла його 
кому від нас 
і в далекому 
землі таборі 
Уралом.

вірш Є. Ма- 
шість 

, і щора- 
з рикають 
рядки з 

іншого українсь- 
нашого 

Василя

біографії Є. Маланюка.
Майбутній поет наро

дився 7 січня 1897 року 
(тут уточнюємо дату на
родження, названу 
журналі «Україна»)

в
У 

родині бідного селянина 
посаду Архангород, що 
обсів крутосхили лівого 
берега живописної Си
нюхи, Филимона Васи
льовича 'Маланюка. Ро
дина Маланюків ледве 
зводила кінці з кінцями, 
але коли Євгену випов
нилося дев’ять років, то 
зважаючи неабиякі

Народе мій, до тебе 
я ще верну,

Як а смерті обернуся 
до життя,

Своїм стражденним і 
і незлим обличчям. 
Як син, тобі доземно 

уклонюсь 
і чесно гляну в твої 

чесні вічі, 
і в смерті з рідним 

краєм поріднюсь.
Доба перебудови спри

яла здійсненню трагічно
го заповіту В. Стуса, 
Сторінки періодики за
рясніли віршами поета, а 
є листопаді минулого 
року прах письменника 
перезахоронено на Бай
ковому кладовищі у 
Києві. Цього ж листопа
да читацька аудиторія 
республіки отримала 
змогу дослухатися кри
цевого слова Євгена Ма- 
ланюка.

Ось так земля Кїрово- 
градщини поповнила 
список талантів, народже
них нею. Не минуло й 
двох рожів, як творами 
своїми до нас повер
нувся Володимир Винни
ченко, тепер же час, 
принаймні короткого, як 
для першого знайомства, 
перегорнути сторінки 
складної і драматичної

здібності хлопця, та, оче
видно, під впливом вчи
телів початкової школи, 
батько відвозить його до 
повітового Єлисаветгра- 
да тримати іспит до ре
ального училища. Успіш
но склавши вступні ек
замени, Євген стає уч
нем підготовчого класу. 

Важким іспитом для сі
м’ї стало синове навчан
ня. За освіту потрібно 
було платити. За перше 
півріччя, як свідчить про
токол засідання батьків
ського комітету училища 
та помічників класних 
наставників (старост), бу
ли внесені гроші, зібрані 
від влаштування благо
дійного вечора. Полови

нну боргу за друге пів
річчя сплатила за Є. Ма- 
ланюка рада старійшин 
Єлисаветградського Гро
мадського зібрання із 
коштів опіки про бідних 
учнів. Та навіть сума в 
12 карбованців 50 копі
йок, що залишилася не- 
сплаченою, була для сі
м’ї Маланюків непосиль
ною. Свідчення тому — 
віднайдена м-ною в ар
хіві реального училища

заява Ф. Маланюка на 
ім’я директора закладу 
з проханням увільнити 
сина від оплати за на
вчання. «Я человек тек 
беден, — пише про
хач, — ив добавок бо
лен, что уплата -нраво
учения этого является 
для меня^ прямо таки не
посильным бременем». 
Мало сподіваючись на 
щасливе вирішення спра
ви, Филимон Васильович 
просить як виняток пе
ренести оплату на осінь, 
напевно, плекаючи на
дію на майбутній уро
жай. Резолюція дирек
тора — відстрочити.

Така пильна увага 
звичайнісінької заяви 
випадкова. Справа у 

що критика 
років приписувала 

поетового прізвища 
обов’язкове «пане», 

подиктозане зовсім не 
етикетними міркування
ми, а наголосом саме на 
соціальному аспекті сло
ва - звертання. Таким 
чином, у контексті доби 
поет-емігрант 
кий син Євген 
утверджувався 
мості читачів 
як буржуазно - націона
лістичний 
Стереотипи ж...

Підготовчий клас, 
свідчить загальна 
мість за 1906—1907 на
вчальний «рік, Євген Ма- 
ланюк закінчив на від
мінно і був визнаний 
кандидатом для зараху
вання у перший клас ре
ального училища. Доб
рою успішністю відзна
чався майбутній поет і 
протягом наступних семи 
літ навчання, 
ж іншому Євген був 
і всі діти. Ось, 
лад, виписка із 
тивного журналу за один 
місяць 1909 року: тре
тьокласник Маланюк 
12.11 сміявся на уроці— 
1 година карцеру; 20. II— 
не зізнався у тому, що 
розмовляв на уроці, — 
1 година карцеру; 12.12 
— неспокійно поводив 
себе на уроці — 1 годи
на карцеру.

У 1914 році Є. Мала
нюк, закінчивши Єлиса- 
ветградське реальне учи
лище, прагне
ти
прадському 

проте його покликала 
фронти перша світо- 
війна, яка закінчилася

для поета лише 13 лис 
топада 1920 року. Цього 
дня Є. Маланюк У скла
ді розрізнених загонів 
УНР перетнув радянсько- 
польський кордон.

І на Захід, на Захід 
ридають вагони__

з хаосу і смерті, 
З апокаліпси піль 

Твоїх, з пекла 
Твоєї краси.

Так ми торкаємося най
драматичнішої сторінки 
життєпису поета — його 
вимушеної розлуки З 
Батьківщиною. З в>исоти 
сьогодення, з ПОЗИЦІЙ 
(НОВОГО мислення розці
нюємо ми складні події 
громадянської війми на 
Україні. Резолюція сим
волізувала не лише со
ціальне, але й ♦національ
не відродження народів 
Росії, шляхи ж його звер
шення обиралися різ 
ні. І добре, що сьогодні 
ми прагнемо зрозуміти, 
принаймні робимо пер
ші кроки, аби усвідоми
ти всю складність Дра
матичних колізій грома
дянської війни. Відхо
дить у небуття створю
ваний роками 
тип-ний образ 
Махна, а натомість — ми 
задумуємося над траге
дією вісімдесяти 
наших співвітчизників, 
браних ним під 
рами анархізму.
лежить 
сотень 
котрі, 
си-м-вол 
зброєю 
нювали 
мування. Серед них був 
і Є. Маланюк.

Пригадуєте, В. Сосюра 
пів-України пройшов у 
петлюрівському війську 
і лише у грудні 1918 ро
ку під Знам’янкою, 
нашій 
зробив 
в ибір.
по трьох роках 
в ого життя, із 
сприйн явши

тисяч
зі- 

п-рапо- 
Ще на- 

осмислити долі 
тисяч українців, 
вбачаючи в УНР 

державності, із 
в руках попов
ії військові фор-

на
Кіровоградщині, 

свій остаточний 
Євген Маланюк, 

фронто- 
за хватом 

революцію, 
у складній веремії гро
мадянської війни стає на 
захист українського уря
ду М. Грушевського та 

Вин'ниченка.
&нун кремезного 

чумака,
Січовика блідий 

праправнук —
Я закохавсь в гучних 

віках,
Я волю полюбив 

державну.
Де.ржавнотворчі ідеї 

УНР знайдуть відгук і -в 
поезіях Є. Маланюка.

У 1923 році

інженерний 
Української 
академії в 

(Чехосло- 
Потім ж» 
у Варшаві.

НЮК закінчив 
факультет - 
господарчо» 
Поде-браД35^ 
вачч.ина). 
праціоваа ! 
1945 року

-
„ежить дюжина поетич- 

,йіоок та томик ви
браних поезій (Нью-Йорк, 
?954), до якого дійшла 
«е друкована Р^іше 
книга «Проща». Вірші 
Є Маланюка переклада- 

на німецьку, неа
польську, 

_______ Відо- 
Є,7 Маланюк і як ав- 
кількох публіцистия- 
та літературно-кри-

лис я
ку, російську, 
французьку мови, 
мий ЛАлпа^нюк і
то.р
них 
тич-иих праць.

Євгена Маланюка нази- 
найвидатнішим 

..--- емі-
про- 
мали 

одно- 
к-рай,

української 
Його поезії 
десятиліть

____ адресата 
го героя --- рідний
Україну.

Бо ж там тече 
козацьким 

Р) — не раз червоная—; 
Синюха,

А я там весен 
вербний пух 

1 дух землі — 
з дитинства нюхав.

Я упевнений, що й на
роджувалися поезії Є. Ма
ланюка з потреби митця 
спілкуватися з Батьків
щиною, і витворилися во
ни у сповнений 
відчаю, гніву і 
монолог поета, 

на роки і десяти-ж єн ий 
ліття.

Для 
ці в, Є. 
ще й 
івець
справжній Боян 
краю.

Що мені телефони, 
версалі, експреси? 

Нащо грім Аргентін? 
Чудеса Ніагар? — 

Сниться синя Синюха 
і верби над плесом. 

Вольний вітер 
Херсонщини, 

вітер-дудар.
Це і зрозуміло, адже 

образ рідної землі най
частіше реалізується пущ- 
кінською формулою лю- 
бо<зі. до рідного попели
ща і любов’ю до бать
ківських могил. Зреш
тою, що говорити про 
поезію, краще надати їй 
слово. Пропоновані у до
бірці поезії Є. Мала-ню- 
ка друкуються в УРСР 
вперше).

Леонід КУЦЕНКО, 
кандидат філологіч
них наук.ГОЛОСИ ЗЕМЛІ

(уривок)
Згадав. Пройшло дванадцять літ тяжких, 
Що кожен рік був довгий, як віки, 
Що кожен час, і днина, і година 
Пекли ім’ям єдиним: Україна,
Щоб не робив, куди б не йшов,—завжди 
Скорботний голос потішає: жди.
О, так, зазнав на чужинецьких бруках, 
Як п'лить мозок мука і розлука.
Як крок із серця смокче хижий сум 
6 люта пам’ять казиться від дум.
Як кожний день дме зимном порожнечі... 
Й від сліз сухих тремтять безкрилі плечі.,. 
А десь Вона — не знаю чим — живе: 
Дрхангород, Синюха, Скаліве, 
Торговиця... І над розлогим степом 
Таке ясне херсонське наше небо. 
Нема на світі Інших Батьківщин 
Понад одну, що с — наказ і чин. 
Нема землі коханої так папко,
Як та, що в ній, що не верста, то—балка, 
А там — байрак, а там — горби могил 
і хмари>велетні, і синій небосхил.
Не Капітолії, не мармури Корінту,

до землі сільський убогий 
цвинтар, 

Що похсвав на віки під горби 
Кісток і попелу освячені скарби, 
Кісток і попелу, що — квітли

й колосились
8 внукам і синам наллявши в тіло сили, 
Трудами й працею замкнувши коло літ,— 
Запричастилися правічної землі.
Був чорний мор, гула війна буруном, — 
Та знов весна викохувала вруна,
Бо ті, що плугом тут орали переліг, — 
Віддали Богу — дух, а тіло — цій землі, 
В так із роду в рід триває тяг великий, 
І нашою стає оця земля навіки.

1929.БЕРЕЗІЛЬ
і.
Миколі ХВИЛЬОВОМУ.

Знову март і Марія, і вечір, — 
Десь далеко зітхала весна, 
Від зітхання тремтіли плечі 
І дзвеніла від зір тишина.
Так з’явилась Ти ще раз і ще раз, 
Простір дихав вітрами. Внизу ж

Місто чорно гуло, як печера, — 
Улоговина тіл і душ.
8 повірив навік, що воскреснеш, 
Мляво, падав посмертний сніг, 
Та, здавалось, то — цвіт черешні, 
То — заобрійні квітнуть пісні.

2.
Марія. Март. За містом мовчання. 
Зорясте небо в вічність провалилось. 
Широкий вітер простір розчиня _
І серце затремтіло і забилось.
Нінащо обережність, сором, гарт... 
Війнув огонь. Сплелись гарячі руки.
Все злютувалось: Ніч, Марія, март ~ 
В один порив нестриманої муки.

Твоя весна вже виростає в літо: 
Таємніше луна нечастий сміх, 
Достигле тіло, золотом налите, 
Тремтить, як плід, на пружних вітах і 
Не знати ще, то — пелюстки чи сніг, 
Та вітер пестить тихше і ніжніше. 
Дрижить вся стать. В ній кожна жилка
„ дише
Передчуттям жалібним уст моїх.

1932.

Уста не вимовлять молитви 
Уста забули молитом —
У безумі сліпої битви 
чубився тихий голос Твій.
в льохах оглухлих чрезвичайок 
У сніговіях Соловок '
Минали судорги відчаю 
на серць короткий кровоток. 
Ніколи в очищальнім громі 
Земний не розчахнувся час 
нГпо«?“““’ 1 ЖОДЄН "РО“інь 
Не поразив негідних нас. 
Лиш "°ЛЄПІПИ ВЄСНИ ніж«5- 
Лиш замерзали квіти літ 
Н^грудя* меотвІ’ЄІВ Сніжних 
Убогий РТВС" землі.
НеплГднГ Да₽тп^УПОЇ к₽оа* 
Тоненьку свічечк;^^^’®""0- 
Задуло переможне зло

ГІТАРА звучала там, де музики не чека
ли, — па першому в цьому році 
засіданні обласного літературного 
об’єднання «Степ». Це педагог із 
Кіровограда В. В. Смотренко, ви- 
носячи на суд колег свої поезії, 
деякі з них вирішив проспівати 
(окремі навіть на власні мелодії)—

і мав неабиякий успіх як викона
вець. А також як оповідач. Перед
історії створення його віршів 
давалися часом цікавішими, ніж 
римований їхній виклад.

Другим звітував олександрійсь
кий художник М. Ф. Колядов. Йо
го філософсько-споглядальні поезії

«МОЛОДИЙ комунар

багаті на барви і влучні спостепе- 
ження, однак залишають вражен 
ня незакінченості, неоформлеїХі 
думки, зазначили рецензенти П2 
тім за усталеною традицією’ 
йшлися по колу — кожен прочи* 
тав один свій твів "Р04“”зустрітися 12 лютогоД

«Степ» (йпгпдактора «КіпоплЛе застУбник в О. Погрі/нИТ{Р?к^1>ко' "Равди*Раз, як раніше \ 3®иРаїиметься не
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П РО що говорити
■■ працівниками ку__
тури? Донедавна це пи
тання здалося б зайвим. 
Про що ж іще, 
про культуру?
уже повелося, ЩО

» З 
куль-

почнемо, 
умовах 
працю-

як «не
Але так 

зараз 
розмова про гроші з та
кому колі не видається 
чимось екстраординар
ним. Отож, 
Розповім, ЯК 8 
госпрозрахунку 
ють колективи Помічнян- 
ського будинку культури 
та Знам’янського палацу 
культури залізничників, 
як вони прагнуть забез
печити самі себе кош
тами. Та й поміркуємо, 
чи завжди це на добро.

НЕПОГАНО
В ПРИНЦИПІ...
Замислились у Поміч

ній: що робити? Платні 
концерти давати — мож
на-. Раз на рік, від сили— 
Два. Треба ж і програму 
міняти, і виконувати її «а 
професійному рівні: лю
ди ж бо гроші платити- 
муть, ТО щоб не сором 
було брати. А по району 
їздити — то ще не вга
дано, чи не витратиш 
більше на транспорт, ніж 
заробиш.

Так що ніби й непога
но було б у принципі, та 
Деталі на перешкоді. Ра
зом з тим попри всі фі
нансові роздуми, до ідеї 

вели, і працівникові па
лацу погрожували... Од
ним словом, видовище 
не зовсім культурне. Не
має ніякого бажання 
знов починати цю «бруд
ну й гнилу справу».

Танці — традиційно 
платна форма роботи. 
Спершу робили їх у ма
лому залі, Старалися, 
Щоб було ПРИЄМНО ВІД’ 
почити, затишно. І що ж? 
У жіночому туалеті — 
розпивочна. А де випив
ка, там і з’ясування сто
сунків. Збитки ж — па
лацу культури. Як не 
дзеркало розіб’ють (три
чі били), то хоча б віт
раж.

звучала радіогазета, 
танці були, і навіть 
ставка-аукціон, на 
представив свої вироби 
клуб «Надія», До речі, 
виручку перерахували у 
Піщанобрідську школу- 
жтернат.

Розповідати коротко, а 
почалося свято об 11 го
дині дня і завершилося 
за північ. Вийшло 
гано. А могло б 
краще. Тому що 
культпрацівникам і 
силу організувати 
Розподілили, скільки кош
тів внесе кожне підпри
ємство. Сума вийшла со
лідна: 3200 карбованців. 
Коли ж дійшло до діла—•

непо-
— ще 
самим 

не під 
і таке.

_ ..................... j колег
менші потреби? На в- 
Тому цілком зрозу- 

наших

при пам’яті та й той уся 
Знам’янка буквально роз
дирає, усім потрібен. 
Одному танцювальному 
тисяч 40 треба, не мен
ше.

А о Помічній у 
хіба і ’ 
ряд. ... ,.___
міло, що коли до 
країв дійшло відео, культ
працівники не збиралися 
його ігнорувати. Переваг 
чимало. І одна з них —- 
стабільні й немалі фінан
сові надходження. Ось у 
тій же Помічній відео 
настільки самоокупне, що 
невеличний, на якихось 
чотири десятки місць зал 
фактично утримує весь 
будинок нультури. Чи ж 
можна занинути директо
рові донір, що він працює 
над розширенням відео- 
мережі?

У КОЛІ
МУЗ

фільми жахів, еротичні, 
ті ж бойовики. Обидва 
директори згодні в тому, 
що демонструється на 
відеоекранах середнє ко
мерційне мистецтво, але 
що ж робити?

— Кінозал на 600 місць 
стоїть пусткою —* гово
рить М. П. Ковальчук.

— Іде до того, що кіно 
стане збитковим, — гово
рить В. Г. Роговенко. І 
ще розповів, як «зароби
ли» карбованців 10 на 

фільму 
з 

глядачів, що 
подивитись 

«Комісар», зали-

демонострації 
«Чапаев», як половина 
восьми 
прийшли 
фільм

АБИ ВИЖИТИ!

Не буду розповідати, 
які колективи діють у 
Знам'янці. Палац — на 
те і палац, щоб усе було 
на рівні. Погляньмо ліп
ше на Помічнянський бу
динок культури. І назва 
скромніша, і вигляд са
мої будівлі далекий від 
палацового, проте...

Лише хорових колекти
вів тут три: дорослий, 
дитячий, хор ветеранів. 
Вокальних груп — теж 
три. А ще оркестри: ду
ховий та народних інст
рументів. € й дитячий 
танцювальний, і драмгур
ток, і художнього читан
ня, і вокально-інструмен
тальний ансамбль, і театр 
мініатюр. Останні три. до 
речі, тримаються на на
родному ентузіазмі, гро
ші керівники не одержу
ють. Та кількість не го
ловне. Слід сказати, що 
далеко не перший рік 
самодіяльність цього бу
динку культури на огля
дах Одеської залізниці 
називають у числі нра- 
щих. Отже, якщо хтось 
бажає прилучитись до 
культури, будь ласка, 
можливості є.

Та час перейти до про- 
заїчнішмх тем. Тим біль
ше, що самі культпраців
ники перейшли до них 
уже давно, адже госпроз
рахунок не обійшов сво
єю увагою й їх. Довело
ся дбати не лише про 
розвиток культури, а й 
про те, як взагалі існу
вати.

Раніше одержували до
тації від райкому проф
спілки залізничників, до
помагало , керівництво 
відділка та залізниці, не 
стояли осторонь проф
спілкові комітети підпри
ємств. Маючи до цього 
ще й свої прибутки, 
можна було жити якщо 
не на широку ногу, то в 
усякому разі цілком при
стойно. Скажу відразу, 
«напризволяще їх не ки
нули. Допомога продов
жує надходити, але вже 
не в таких розмірах, як 
раніше. В усякому разі, 
не в таких, щоб ~можна 
було викинути цей кло
піт із голови. Отож і кло
почуться.

платних гуртків не дійшли.
— Як же діти платити- 

муть? — говорить дирек
тор будинку культури 
М. П. Ковальчук. — Це 
ж своїми руками закрити 
перед ними двері...

Та й поміркуємо: чи 
багато людей платитиме 
за участь у гуртку, якщо 
й задарма туди йде дале
ко не кожен?

Ось уже спробували в 
Знам’янці цей шлях. І 
зараз ще функціонують 
дитячий танцювальний ко
лектив та гітарна студія 
(людей в останній, прав
да, поменшало). А решта? 
На аеробіку походили та 
й покинули. Треба ж хоч 
якийсь номфорт створити 
людям, а в палацу таної 
можливості немає. Те ж 
саме і з клубом «Аква
ріум»: не знайшлося
умов для вирощування 
рибок та рослин.

— Якщо не маємо змо
ги запропонувати людині 
хоча б що-небудь — за 
віщо тоді гроші з неї 
брати? — цілком справед
ливо вважає директор па
лацу В. Г. Роговенко.

А от чеканка та різь
блення по дереву вияви
лися нікому не потріб
ними і до студії «Візеру
нок» ніхто й не прийшов. 
Не знайшлося також лю
бителів кактусів.

Отже, висновок на да
ному прикладі такий: 
треба зважити бажання і 
можливості. Бажання лю
дини розлучитись зі свої
ми кількома карбованця
ми і можливості палацу 
щось за ті карбованці їй 
запропонувати.

АЛКОГОЛЬНИЙ
ВАРІАНТ
Досить непогано з еко

номічної точки зору пішла 
в Знам’янці справа з 
більярдом, А з культур
ної? Краще надамо сло
во директорові.

— Нерідко відвідувачі 
приходили напідпитку, 
нерідко «заправлялися» 
і тут, у туалеті палацу. 
Зрозуміло, що розмови 
еже _ на підвищених 
тонах, що в старших від
відувачів перед молоддю 
вже якісь права та пере
ваги, які треба відстою
вати. І грошові розра
хунки якісь між собою

Тепер танцюють у фойє. 
Хто танцює, а хто по
криття на банкетках рі
же. Яке вже тут притем- 
нення, затишок... Яскраве 
світло — і пильнуйі

Міліція зробила заува
ження, що ми пускаємо 
забагато людей, тому'й 
безпорядки. Спробували, 
пустили рівно стільки, 
скільки належить, кілька 
десятків чоловік лиши
лося на вулиці. І скло 
обіцяли вибити, і дирек
тора замалим не страти
ли. Пустили ми їх. Поді- 
тись-бо в Знам’янці біль
ше ніде.

Стосовно порядку — то 
відвозила міліція декот
рих довідпочивати у ви
тверезник, забирала із 
сумок горілку чи вино... 
Ніби є надія на краще: 
береться за цю справу 
клуб «афганців». Але 
знову ж таки, всі «за», а 
справа — ні з місця.

Нова форма — платні 
вечори відпочинку. Наші 
працівники готують куль
турну програму, робітни
ки й керівники підпри
ємства відпочивають ра
зом, спілкуються, це доб
ре впливає на моральний 
клімат у колективі і т. д. 
А ми попередньо з ке
рівника, секретаря парт- 
організації та голови 
профкому беремо роз
писку, що тут не буде 
спиртного! Тому що і ви
пити з собою приносять, 
і закусити!

ПОМІЧНЯНСЬКІ 
ВЕЧОРНИЦІ
До речі, такі ж вечори 

відпочинку проводять і в 
Помічній. Тільки дещо 
особливо. Взагалі орга іі- 
зовувати заходи тут умі
ють. Якщо робили вечір 
гумору чи «Нумо, хлоп
ці», «Нумо, дівчата», то 
люди і в проходах стоя
ли.

А на День залізнични
ка взагалі розвернулись, 
І театралізована вистава 
була, і розповіді про пе
редовиків та (що незвич
но) проблеми залізнични
ків, і ігри, і катання на 
човнах. Були тут і казко
ві герої, і самодіяльні 
артисти дали концерт, 

одержали вдвічі менше. 
Довелося міняти сцена
рій і програма вийшла 
не такою насиченою і ці
кавою, якою б могла.

Що ж до грошей, то 
всі вони пішли на свято, 
а культпрацівники заро
били півтори сотні і ра
ді були й цьому. Так-от, 
раз непогано такі речі 
виходять, узялися за ор
ганізацію вечорів. Такими 
були «Помічнянські ве
чорниці». Усього там бу
ло досить: І театралізова
на вистава, і пісні, і тан
ці, і (пам’ятають, вияв
ляється, і їх!) навіть іг
ри. Все — унраїнське на
родне. На столах — укра
їнські страви: вареники, 
пампушни, узвар... А де
які навіть національне 
вбрання надягли. Козаць
ких шароварів не було, а 
от вишивані сорочни, 
плахти знайшлися.

Вечорниці зарекомен
дували себе непогано. 
Тепер їх замінять «Поси
делки». Це вже суто ро
сійські і пісні, танці 1 
страви. Побачимо, що во
но буде, та. гадаю, вийде 
не гірше.

А гроші — що ж, за 
все це виходить до 500 
карбованців на місяць, 
але ж будинку культури 
залишається з них не 
більше 15—20 процентів.

ХТО ЗАМОВИТЬ ХОР!
Весь час повертаємося 

ми до цієї теми: гроші, 
гроші, гроші. А як же без 
них? Гуртки діють — ке
рівникам та акомпаніато
рам треба платити, щось 
придбати треба — не з 
простягнутою ж рукою 
ходити,., З цього приво
ду краще надати слово 
директорові зі Знам’ян
ки.

—Пристойна апарату
ра — ніяк не менше 50 
тисяч, добрий рояль — 
тисяч 12—15. Оформлен
ня палацу як такого не
має. Немає довго м’яких 
меблів і ще довго не бу
де, «вибили» кілька шаф 
та гардеробів — і раді- 
радісінькі. Потрібно нові 
танці ставити, то треба ж 
і нові костюми. Та що 
про нові говорити, якщо 
й старі слова доброго не 
варті, один український

У Знам’янці все було 
непросто. Довелося ди
ректорові пошукати шля
хів. І шляхи ті не були 
легкими. Що говорити 
про період становлення, 
якщо навіть не так давно 
місцеві фіноргани вилу
чили дев’ять тисяч. Не
має сенсу розбиратися, 
хто тут правий, хто ні. У 
кожного свої аргументи. 
Цікавить інше.

— Нехай ми навіть не
праві, — говорить 0. Г.
Роговенко, — але ж по-
думали б, із кого ті гро-
ші знімають!

Знову гроші., Та кому
вони не потрібні? Не 
варто апелювати цим до 
тих, хто покарав культ
працівників. Знайшли 
провину, та й зняли, що 
поробиш. А все ж таки, 
хто допоможе? Адже он 
скільки всього потрібно... 
Кілька профкомів пере
казали гроші, спасибі, але 
ж погоди ця сума не ро
бить. Платні форми за
безпечать зарплату, вва
жає директор, а як бути 
з розвитком бази?

— З 1990 року перейде
мо на договірну фор
му, — розповідає В. Г. 
Роговенко, — питання 
буде вирішуватись таким 
чином: якщо комусь по
трібен, скажімо, хор чи 
концерт на свято, хтось 
має усе це фінансувати. 
Система соціально-куль
турного замовлення, от 
і все.

З ТОРБОЮ 
ПОПІД ТИНОМ, 
АБО 1% КЛАСИКИ.».
Повернемось до ві

део. Чомусь хочеться 
виправдовувати дирек
торів за нього. Хоча й ні 
в чому їм виправдовува
тись: воно ж цілком ле
гальне, Хіба що репер
туар...

«Пригоди, фантастика, 
бойовики. Погоні, бійки, 
перестрілки». Такі напи
си на афішах я бачив у 
Помічній. У Знам’янці, 
за свідченням директора, 
публіка залюбки відвідує 

шили зал посеред сеан
су.

Але ж і відео — не са
мі бойовики. Повинне ж 
бути не лише середнє 
комерційне, а й просто 
Мистецтво, чому б і не 
з великої літери.

— ЯіТ ви ставитесь до 
класини? — цікавлюсь у 
В. Г. Роговенна.

— Щоб якось до неї 
ставитись, — чую у відпо
відь, — треба її спершу 
мати. Ось у мене зараз 
на сто фільмів — один 
класичний, «Апокаліпсис 
сьогодні». Хороший сер
йозний фільм, удостоєний 
Оскара, але... Хто ж на 
нього піде?

Якби не відео, вже 
давно б з торбами попід 
хатами пішли, — заяви
ли мені культпрацівнини 
в Помічній. І ще почув 
від них вистраждане: 
«Культура і госпрозраху
нок несумісні». У Зна
м’янці почув і таку оцін
ку подібного поєднання: 
«абсурд». Сам теж схи
ляюсь до цієї думни. Але 
директор Знам’янського 
палацу нультури вважає: 
«одне не повинне виклю
чати Іншого». 1, можливо, 
він має рацію.

От тільки б «не скоти
лися культпрацівники в 
комерцію. Адже ж зро
зуміло: якщо поставлено 
їх у такі рамки, що тре
ба думати, з чого зар
плату видавати, то гвро 
це насамперед і голова 
болітиме. І більярд знов 
діє у Знам’янці...

АГОВ, МЕЦЕНАТИ!
Не хлібом єдиним, зви

чайно, але ж кажуть, і 
без нього кепсько, і на 
голодний шлунок якось 
не вельми добре співає
ться...

А чим заробити? Куль
турою? Так це — ніби не 
продається... Залишається 
середнім мистецтвом за
довольняти такий же се
редній смак.

То може, знайдуться 
таки меценати, що по* 
збавлять нас від тих мер
кантильних клопотів? Чи 
вже гак ми зубожіли, що 
не лід силу підтримати 
власну культуру?

О. УСТИНОВСЬКИЙ.
Знам’янський — 
Доброве личківський 
райони.
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ДОРОЗІ
НЕМАЄ
КІНЦЯ

чия 
КУЛЬТУРА?

«Українські вечорниці». Уже сполучення 
них слів винлинає картину народного дійства, 
коли перлинами дзвінких пісень, іскрометно
го гумору, веселкових кольорів вишивки ожи- 
ває невмируща народна душа. Чи важко нині 
пповодити українські вечорниці о школі? Не
легко І тільки там. де весь колектив пра
цює де кожен прагне зануритися в бездон
но народної нультури, така подія стає реаль
ною В цьому класних керівників 9-11-х кла
сів членів міської Асоціації вчителів україн
ської мови І літератури переконали педагоги 
й школярі СШ № 23.

Спортивний зал школи перетворився у ве- 
ЛИгпУгпоВлЬняЦ- учениця 11-го класу Шона Си-

Господиня — . дівчат» на свя-
гидюн запр®сила * чарівний полон і гос- 
то. І воно взяло В СВІЙ ₽ Тетяна Халяв-
теи, і господарі»• шедір Ії{уКуразаг Богдан 
ко, Іван Проценно, Віталій пунук
___....... ,,.

Прошаченио, Сергій Дорій відтворили сцени з 
творів Т. Г. Шевченка «Назар Стодоля», І. Ф, 
Квіткн-Основ’яненка «Сватання на хуторі Гон- 
чарівці», І. К. Карпенна-Карого «Мартин Бо- 
руля», І. С. Нечуя-Левицьного «Кайдашева сі
м’я». Андрій Вінковсьний і його друзі захо
пили всіх вогненним «Гопаком», Тетяна Тен- 
дюн, Лілія Голобородько — ніжними мелодія
ми українських пісень, виконаних під супро
від бандур.

У масових сценах народних гулянь, обря-. . — ... ---------------- осо-
вчи-

дів брали участь цілі класні колективи, 
бливо ж відзначилися п’ятикласники 
тельии Н. В, Фадєєвої, а також школярі під 
проводом бібліотекарки Л. В. Рибаченно.

Багато праці доклала вчителька української 
мови і літератури Р. І. Демич, про яку учні ка
жуть як про людину з пісенною душею, пал
ко закохану в слово Т. Г, Шевченка, Сама ж 
Раїса Іванівна вважає, що без активної допо-

моги керівників школи і, зонрема, директора 
В. Т. Микитенка, провести такий захід було б 
неможливим Учасники семінару перепона; 
лися: естетичне виховання на .разі народної 
культури, на основі української пісні, щед- 
рівни, колядки — це справа кожного педаго
га, кожного комсомольця. Вечорниці закінчи
лися співом — «Скільки б не співали, а кін
чати час», — але віриться, що прекрасному 
немає нінця, шлях до прекрасного — вічний. 
Хай же ніколи не скінчиться він у наших 
серцях!

В. КАЮКОВ, 
голова методичного об’єднання клас
них керівників шкіл Кіровського ра* 
йону, голова Асоціації вчителів укра
їнської мови і літератури м. Кірово
града.



молодь
І ПРАВО

=-УІ К я Його любила! Жи
ла ДЛЯ нього. Зали

шилась одна в молодо- 
му віці» заради нього 
яро власне життя не 
дбала. Траплялися хоро
ші люди, пропонували 
одружитися. Відмовля
ла — а раптом сина об
ражатимуть. А він ви
ріс... Господи. Краще бу
ла б до схід сонця уто
пила, — розпачливо го
ворила жінка. Син її став 
наркоманом, знущається, 
веде сумнівний спосіб 
життя.

«Як я його любила»,— 
гулко віддається гірка 
материнська фраза. Не
давно * одному інтер- 
1 к>, відповідаючи на пи
тання, що робити із 
ДІТЬМИ, які здійснюють 
злочини, начальник УВС 
облвиконкому Ю. ф. 

Кравченко відповів при
близно так: дітей не тре
ба боятися, їх треба лю
бити.

Де ж істина? Мати так 
любила сина, жила за
ради нього, а тепер 
боїться залишатися одна 
вдома, бо син вимагає 
гроші на наркотики, по
грожує їй.

Чи ось така історія, 
що трапилась у Долин- 
ській. У минулому році 
тут розкрито злочин, що 
трапився шість років то
му. Брат вбив брата і 
разом із матір’ю зарив 
тіло на городі. А на то
му місці (тобто свого 
роду могилі) влаштува
ли... помийницю.

Батьки і діти... Наш на
пружений час свідчить, 
що проблема батьків і 
дітей, яка турбувала ще 
Іеана Сергійовича Турге
нева, сьогодні звучить 
так гостро, як і не сни
лося російському класи
ку. Живуть самотньо, за
буті дорослими дітьми у 
глухих селах старі бать
ки. У недільній мораль
ній проповіді по теле
баченню майже стого
ном звучить голос на
родного вчителя Католі- 
кова; закликаючи жінок 
опам’ятатися, >не кидати 
своїх дітей, бо ніяке ми
лосердя сторонніх лю
дей не замінить дитині 
тепла рідної домівки.

Росте злочинність. Кла
дучи руку на серце, — чи 
ми вже аж так здригає
мося, почувши про чер
говий жорстокий зло
мим? Учень вдарив но
жем вчительку? Але ж 
він її не вбив! Он коли 
ленінградець Нєжнов на
ніс 20 ножових ран ін
спектору інспекції у 
справах неповнолітніх, 
тоді ми ще здригну
лись... Така мораль.

Діти, про яких йтиме
ться нижче, не здійсню
вали жорстоких злочинів. 
Ну там десь щось поцу
пили. Не так страшно.
Теж мораль. А чи не на
сторожує вас узагалі той 
факт, що сьогодні на 
обліку а інспекції у спра
вах неповнолітніх Лені-н-
ського РВВС стоїть май- 

Ьже двісті дітей. Не завж
ди це діти з невлашто- 

ваних, непевних сімей, 
хоч у більшості в сім’ях 
якесь неблагополучия є. 
Іноді добре сховане -від 
сторонніх очей.

Ірина Молчанова, 1974 
року народження, у 1987 
році затримана за кра
діжку куртки. Вчилась на 
цей час у школі № 16. 
Доки справа розслідува
лася, батько «від зайвих 
балачок» перевів її у 
школу-інтернат. Ірина 
«відвідувала» школу кіль
ка місяців, але коли ми 
поцікавилися, як йдуть у 
неї справи, виявилося, 
що прізвище дівчини у 
шкільному журналі на-

або життя на протагах
віть не значилось. Це, 
між іншим, ілюстрація 
тиради про те, що ді
тей треба любити. Сьо
годні їх можна просто 
не помічати і згадувати 
лише тоді, коли вчинять 
щось антигромадське. 
Як той же Коротков, ска
жімо. Чи Молчанова. Рі
шенням відповідної ко
місії дівчину направили 
до Стрийської спецшко
ли, де вона провчилася 
півтора року, добре се
бе зарекомендувала і її 
відпустили. Повернув
шись до Кіровограда 
невдовзі згодом Ірина 
на площі Кірова погра
бувала свою ровесницю. 
Тобто продовжила те, з 
чого почала.

А що ж батьки? Мате
рі у Іри немає. Батько, 
Василь Володимирович 
Молчанов — робітник 
Новопавлівського кар’є
ру, частенько «наступає 
на корок», як кажуть у 
народі. Жінка, на якій 
він одружився, справи
тися з Іриною не може. 
А позиція батька, що 
втратив будь-який конт
роль над дочкою, злаго
ді в цій сім’ї не сприяє. 
Ірини по 3—4 доби не 
буває вдома але спо
вістити про це в міліцію 
Василь Володимирович не 
вважає за потрібне. Як 
живе дочка, чим вона 
займається, чому нерід
ко приходить додому в 
синцях — усе це глибо
ко байдуже батьку.

У Павла Тарасенка, 
1972 року народження, 
ситуація трохи інша. 
Хлопець закінчив СПТУ 
№ 8, але працювати не 
пішов. Отримавши на
правлення на ливарний 
завод, навідавшись туди 

один раз, побачивши, 
що далеко їздити, Павло 
на виробництві більше 
не з’явився. Мати, робіт
ниця швейної фабрики 
Віра Миколаївна Унгул 
весь час запевняла, що 
«Паша хороший хлопчик, 
зовсім ще дитина». Втру
чання інспекції у справах 
неповнолітніх жінку прос
то дратувало. Своєму 
великовіковому чаду ку
пила 2 велосипеди, мо
пед, мотоцикл. Сліпа 
материнська любов? Ми 
схильні до іншого ви
сновку: як і в ситуації з 
Іриною Молча-ноєою це— 
байдужість. По суті, ма

ти відкуплялась від сина 
мопедами. Але це не 
врятувало Павла від най
гіршого. Хлопець спій
мався на крадіжках. 
Проти нього порушено 
кримінальну справу.

Безконтрольність із бо
ку батьків, байдужість до 
дітей, небажання вирі
шувати дитячі складності 
(а їх сьогодні в дітей чи
мало) — усе це досить 
відчутно позначиться на 
стані нашого суспільства 
і тепер визначається 
зростом злочинності не
повнолітніх.

Кого турбує те, що 
підлітки довгий час ніде 
не працюють і не вчать
ся? До якого життя, вір
ніше, до життя в якому 
суспільстві привчаються 
вони?

Ось Сергій Скляренко. 
У січні 1989 року по
ставлений «а облік інспек
ції у справах неповно
літніх. Його працевлаш- 
тували, хлопець місяць 
попрацював і кинув.

— Не місяць, а два з 
половиною, — наполягає 
Сергій.

—Нехай буде два з 
половиною, а кинув чо
му?

— Не подобається ме
ні. Протяги там!

Ось так. Не подобає
ться не тому, що профе
сія нецікава чи робота 
взагалі, а тому, що — 
на протягах. Врешті- 
решт тут і Сергієва 
правда є. Технологія ви
робництва, вже й не го
воримо про естетику 
праці, у багатьох про
фесіях ще нульова. Але 
вимагати хорошу робо
ту і дурень зможе. Що 
зробив Сергій, що зро
бив той же Павло Тара- 

сенко чи Степан Власен
ко, щоб мати хорошу 
роботу, щоб жити з ко
ристю? Підозрюємо, що 
з такою позицією, як у 
цих хлопців, їм все жит
тя доведеться «жити на 
протягах». Якщо не візь
муться за розум.

Т. І. Кравченко, мати 
Степана Власенка, вва
жає — до її сина став
ляться упереджено. За
підозрила в цьому вчи
телів школи N2 33, пе
ревела хлопця в школу 
№ 5. Вчитися Степан не 
хоче. Великовікове дитя 
має шестикласну освіту. 
Знущається над матір’ю, 

але все одно втручання 
інспекції у справах не
повнолітніх для Тамари 
Іванівни ніж гостріший! 
Степана умовно відпра
вили в спецучилище, 
тобто дали змогу пра- 
цевлаштуватися, але він 
поки що так і не пра
цює. Мати ж продовжує 
ставити ультиматуми, мов
ляв, Степана я вам не 
віддам! Ох, жінко доро
га, дуже б нам хотілося, 
щоб ваша материнська 
любов допомогла сину 
уникнути протягів. Поки 
що вона лише на шкоду 
Степану. Коли під вашим 
недремним оком вирос
тає дармоїд, безтурбот
ний, байдужий індивід, 
то хіба це набагато кра
ще, ніж становище у 
родині Шаповал? Три 
чоловіки — батько і два 
сини знаходяться на об
ліку міліції. Батько — за 
те, що п’є. Старший син 
Володимир за крадіжки 
із автомашин, молодший 
Ваня — разом з Павлом 
Тарасенком викрали мо
тоцикла. Хлопці живуть 
із батьком, мати • сім’ю 
залишила, живе в гурто
житку і працює в сели
щі Новому. Діти з нею 
не пішли. 'Можна, зви
чайно можна осудити 
жінку за те, що кинула 
дітей, але й не співчу
вати їй важко. Ось мати 
Ігоря Кирпи проміняла 
сина на хороше життя. 
Залишила жити в родині 
сестри, де за хлопцем 
ніякого потрібного до
гляду немає. Живе, як 
хоче. Грошей має бага
то. Мати не скупиться на 
зайву десятку, працюю
чи в торгівлі. Маючи 
змогу деякий час жити 
без нагляду взагалі,

Ігор себе не стримував. 
Сусіди жалілися, що в 
квартирі був справжній 
притон.

Ми не хочемо моралі
зувати, але висновок 
один. У суспільстві втра
чено моральний стри
жень. Ніколи не несла в 
собі християнська мо
раль такої свободи один 
від одного. Батьки не 
відчувають своєї відпові
дальності за дітей. Для 
дітей не існує істини: ша
нуй батька свого і матір 
свою. Нині, коли ідеали 
розвалюються взагалі, 
важливо хоч за що-не- 
будь ухопитися. Цим

«чим-небудь» може ста
ти здорова атмосфера 
сім’ї.

Всі, про кого йшлося 
вище, — підлітки. Вік, 
що особливо вимагає 
уважного погляду до
рослих. І якщо колись 
пізніше людина вчинить 
негарно, то, знайте, 
спіткнулася вена саме 
тепер, в цей тривожний 
перехідний вік. Втім, як
що вже бути точним до 
кінця, то народна муд
рість невипадково стверд
жує, що виховувати ди
тину треба, коли вона 
лежить поперек ліжка — 
як ляже вздовж, то вже 
пізно.

Роман Гусаков, 1975 
року народже+ня, постав
лений на облік в інспек
ції у минулому році за 
те, що зловживає алко
голем. Комісія вирішила 
направити його на ліку
вання в наркологічний 
диспансер. Але путівок 
не було і хлопця тим 
часом поклали на обсте
ження в психіатричну лі
карню селища Нового. 
Знаходячись на обсте
женні, Роман кілька ра
зів затримувався мілі
цією за появу у нетве
резому стані (права 
з’являтися в місті його 
ніхто не позбавляв), а 
потім взагалі вчинив кри
мінальний злочин.

Подібна історія і у Во
лодимира Качана, 1973 
року народження. Зна
ходячись в нетверезому 
стані, жорстоко побив 
громадянина С. Закон 
передбачає за цей вчи
нок позбавлення волі. 
Комісія вирішила Воло
димира пожаліти. Непов
нолітній, в’язниця тільки 
зіпсує, а тут, дивись, 

людиною стане. Надії 
наші не виправдались. 
Через рік, знову в не
тверезому стані, Качан 
вчинив те ж саме.

Батьки? Свою місію 
еони вбачають в одно
му — прикрити синочка, 
позбавити його відпові
дальності за вчинки.

А ось ще одна істо
рія. Сергій Жадан вчив
ся в СПТУ № 15. На об
лік поставлений за кра
діжки. Спочатку вчи<£^ 
крадіжку в геолого-розв£ 
дувальній експедиції, де 
працював батько. Збиг- 
ток в 2,5 тисячі карбо
ванців вдалося відшко
дувати.

Здавалося б, перший 
сигнал, але опісля, на
вчаючись у кулінарному 
училищі, продовжував 
красти. Адміністрація хо
тіла виключити. Інспек
ція запротестувала. Куди 
ж його діти? Виключити 
простіше всього. Скільки 
доводиться мати справу 
з тим, що школа нама
гається позбутися пога
ного учня. Школа виже
не, училище позбудеть- ' 
ся, а суспільство нехай 
одержує майбутньо Л
злочинця? Рішення пед
ради СПТУ № 15 відмі- 7 
нили. Правда, тепер ось 
замислюємося — все-та
ки торгівля. А Сергій 
між тим, перебуваючи на 
практиці, знову вкрав 
гроші. Поклали його на 
обстеження у психіат
ричну лікарню. Відомо, 
що «пристрасть до кра
діжок» може бути хво
робою. Поки обстежува
ли та лікували, хлопець 
змовився зі своїми то
варишами по палаті і 
знову здійснив крадіж
ку. Нині знаходиться у 
слідчому ізоляторі.

Кого ж звинуватити у 
цій історії? Ми не сум
ніваємося, батьки не го
ворили сину: іди і вкрсО^ 
ди, але не говорили во
ни йому й іншого: не ук
ради. Не лякає нас підо
зра в консерватизмі, пе
реконані — до дітей не
обхідна вимогливість.

Ще раз хочемо повер- \ 
нутися до питання про 
школу. Нас турбує те, 
що шкільний дзвін з 
приводу важких підліт
ків дзвонить в останній 
момент, коли вже важко 
зарадити лиху.

Те ж саме й батьки. 
Не так часто буває, щоб 
мати чи батько прийшли 
і сказали: допоможіть, із 
моїм дитям — лихо! За
те перекладети вину на 
міліцію, коли вже криза 
настала, — це залюбки. 
Звичайно, і міліція недо- , 
працьовує, що там казаА. > 
ти, і її вина в тому, що 
боротьба з підлітковою 
злочинністю далеко не 
завжди вінчається успі
хом.

Світлана НОВАК, 
інспектор інспекції 
V справах неповно
літніх Ленінського 
РВВС, Валентина ЛЕ- 
ВОЧКО, спецкор «Мо
лодого комунара».
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ХОЧУ
ЛИСТУВА
тися

«ЕКСПРЕС»

Дорогі друзі газети! Щодня редакція 
отримує велику кількість листів, в котрих ви
словлюються бажання придбати нових друзів 
за допомогою «Молодого комунара». Ми ро
зуміємо це бажання, адже в наш час шалених 
швидкостей і турбот нам так не вистачає спо
кійного, доброго, корисного спілкування з од
нодумцями. Ми відвикли І навіть розучилися 
писати листи. Редакція із задоволенням була 
посередником між вами. Але сьогодні нам 
тоеба визначитися, чи не відмовитися від 
рубрики «Хочу листуватися», взагалі. Річ у 
тім що останнім часом надійшло кільна лис
тів’ автори яких, ян виявилося, до редакції 
не зверталися. «Розслідуванням» цієї майже 
детективної історії «Молодий комунар» займе
ться, а ми з вами повинні порадитися, що ж 
робити з нашою рубрикою.

у цьому номері ми вирішили вмістити кіль«

на адрес наших дописувачів, а надалі долю 
рубрини вирішувати вам. Напишіть свою 
думну з цього приводу. Домовились?

А тепер — увага! У минулому номері вмі
щені адреси читачів, котрі захоплюються 
спортом, сьогодні шукають друзів по листу-, 
ванню, ті, хто, крім музики і літератури, за
хоплюється колекціонуванням листівок/ на-, 
лендариків, фотографій популярних артистів.

У місті Світловодську по вулиці Примор
ській 70/33 живе Ірина Данілейко. (Пошто
вий індекс 317000).

Хочуть листуватися Мосейчук Оксана і, 
Коробцова Наталя, що проживають у с. Лис
топадово Новомиргородського району 
(317410).

Чеиає листів від ровесників Латипова Вален» 
тина, и адреса: 317205 Компанійський р-н< 
С^!у3уВоТКа' вул- 4°-Рінчя Перемоги, № 2« 
Бур ян Наталя. 317528 Добровепичківський 

Р-н, м. Помічна, вул. Леніна, 75, ке. 35.
ПІдмайстренко Віталій. 317326 Новоукраїн- 

ський р-н, с. Вербівка.
Ященко Тетяна. 317314 Новоукраїнський 

Р-н, с. Глодоси, вул. Кірова, 41.
Шукає друзів по листуванню Рая €вста-' 

с Жовтневе411 Нов°миргородєький р-н»

Щасливої І не забудьте нашу умову сто
совно рубрики «Хочу ЛИСТУВАТИСЬ



ЗАБУТИХ ГЕРОЇВ НЕ БУВАЄ ВІТЧИЗНА
У вересні 1965 року у фортеці міста-героя Бреста 

відбувся перший зліт переможців Всесоюзного похо
ду місцями бойової слави радянського народу. Кіро- 
воградець 8, гальмам, член обласного літоб’єднання, 
брав участь у зльоті. Про це його розповіде

Нещодавно газета «Правда» оповістила про зоучон- 
ня оойових нагород, що до цих пір зберігаються в 
сейфах Міністерства Оборони СРСР і незатребуеані 
ще з років Великої Вітчизняної війни. Імена ветеранів- 
фронтовиків встановлено завдяки пошуку, що ведеть
ся молоддю країни з ініціативи ЦК ВЛКСМ.

Зараз, коли розпочалася підготовка до 45-річчя Пе
ремоги радянського народу над фашистською Німеччи
ною, есе ширше розгортається пошукова операція 
«Дорогою героїв*. Командуючий Всесоюзним юнармій- 
сьним рухом — учасник Великої Вітчизняної війни, 
льотчин-носмонавт СРСР, двічі Герой Радянського Сою
зу Г. Береговий пропонує пошуковим групам, перш за 
все, здійснити походи по своєму району, області, рес
публіці. Краще вивчити свій край, в кожному населе
ному пункті зустрітися з ветеранами Великої Вітчиз
няної війни, воїнами-інтернаціоналістами, сім’ями за
гиблих. Багато з них потребують допомоги і її потріб
но надати.

Активна участь в пошуках могил героїв Вітчизни, 
приведення з порядок меморіальних знаків, воєнних 
захоронень учасників війни, пошук документів і ре- 

Ілікзій героїчного минулого для поповнення музеїз і 
кімнат бойової слави — все це справи юнармійців. А 
ще — концерти юна-рмійських агітбригад, військово- 

л$портивні! змагання, естафети...
Підсумки Всесоюзного походу буде підбито з чере

ні наступного року. П’ятдесят підрозділів юнармійців 
буде занесено з Книгу пошани Головного штабу «Юн- 
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армійська слава» країни, п’ять найкращих підрозді
лів, минаючи обласні, республіканські фінали, одер
жать запрошення на Всесоюзний юнармійський фінал 
1990 року.

Мені хочеться розповісти, що то за фінал, як все 
відбувалось вперше у вересні 1965 року.

Почалося це природно. Розшукали слідопити могилу 
невідомого солдата — повернулись додому, привезли 
з собою фотокартки, розповіді місцевих мешканців. Ді
знались імена, прізвища загиблих, написали листи рід
ним, створили музей. Всесоюзний рух, яким зараз охоп
лені тисячі школярів, учнів ПТУ, студентів, склався з 
різноманітних походів. Ще в 1935 році саратовські ту
ристи пройшли місцями боїв дивізії В. І. Чапаева. А з 
1941 році ті, хто ходив слідами слави батьнів — героїв 
громадянської війни, стали солдатами Великої Вітчиз
няної і глибоко символічно, що перший зліт перемож
ців Всесоюзного походу відбувся саме у легендарній 
Брестській фортеці.

На зліт прибули делегати всіх союзних республік. 
Учасники розташувались у наметах в центрі фортеці. 
Почесними гостями були учасники оборони на чолі з 
легендарним командиром — майором П. 'М. Газрило- 
вим, космонавт П. Р. Попович, письмен-ники-фронто- 
вики Костянтин Симонов і Євген Воробйов, компози
тор Ян Френкель. Парад учасників зльоту приймав 
Маршал Радянського Союзу І. С. Конєв. Мені випала 
честь нести один з трьох прапорів зльоту. Дуже доб
ре запам’яталось, з якою увагою всі слухали палкі 
слова уславленого маршала про необхідність насліду
вання бонової слааи радянських Збройних Сил. Тепло 
зустрінутий Костянтин Симонов прочитав свого вірша 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Під час 
концерту на стадіоні міста заспівав свою пісню «Ро
сійське поле» Ян Френкель. А насвітанку, рівно о

четвертій годині, у фортеці почалася інсценіровка то
го, що відбулось 22 червня 1941 року.

Швидкому захопленню фортеці гітлерівці надавали 
виняткового значення. Тут, на ділянці 45-ї німецької 
дивізії одночасно вдарили 21 батарея важких гармат, 
9 мортир калібру 210 мм, а танож гармати «Тор», що 
стріляли снарядами вагою 1250 кг і бетонобойнини ва
гою 2200 кг. Водночас обрушила свій смертоносний 
вантаж авіація — вибухи трясли вали і фортечні ка
земати. Все навкруги перетворилось у пекло.

Імітація першого підступного удару була відтворена 
за допомогою піротехніки. Актори місцевого театру, 
численні колективи художньої самодіяльності, воїни 
місцевого гарнізону, одягнені у форму радянських 
віисьн і гітлерівських загарбників, продемонстрували, 
як на десантних суднах, при підтримці скаженого вог
ню, фашисти форсували Буг і увірвались до Тирасполь
ських воріт, Волинського і Кобринського укріплень. І 
тут всі стали свіднами, як саме в нерівну боротьбу з 
ворогом вступив гарнізон фортеці. Почався перший 
жорстокий двобій Великої Вітчизняної. Бій не на жит
тя, а .на смерть.

Плакав, дивлячись на це, чоловік виняткової хороб
рості, Герой Радянського Союзу П. М. Гаврилов.

...Двадцять п’ять років минуло з тих пір, як від стін 
легендарної брестської фортеці пішли в похід сліда-, 
ми батьківської слави слідопити. На його шлях вихо
дять нозі загони тих, кому берегти пам'ять про подвиг 
■і примножувати його.

У похід, присвячений 45-ій річниці перемоги у 
ликій Вітчизняній ‘ *“ ■
воградщини. Хай 
ні діла і вчинки 
ніщо не забуто».

7 Ве
зінні, включилися юнармійці Кіро- 

кличуть кожного на добрі благород- 
священні слова «Ніхто «е забутий,

8. ГЕЛЬМАН, 
учасник Великої Вітчизняної війниз

Де ключ до розуміння перемін
ДОМ 
ад- 
Со-

МОЙ адрес — не 
и не улица, мой 

— Созетский 
— бадьоро співає-

назва.
з не- 

Кірово- 
не пе-

я
рес 
юзі» 
ться з пісні. Але чому не 
будинок і не вулиця? Я, 
наприклад, виріс на Пля- 
жовій в Кіровограді. І 
вона мені така ж доро
га, як москвичам Арбат, 

^.киянам — Хрещатик 
одеситам — Дерибасів- 
ська... Це ж вулиця мо
го дитинства. Колись во
на була крайньою від 
Інгулу з боку Новомико- 
/ьаївкм. Звідси й 
До речі, це одна

► багатьох вулиць 
града, яка ніколи

1 рейменозувалася.
Всілякі перейменування 

знищують історичну не
повторність багатьох міст 
І сіл, нівелюють їхню са
мобутність. Я нічого не 
маю, приміром, проти 
нашого уславленого се
лекціонера 8. В. Мічурі- 
на, проте не розумію, 
чому його ім’я повинні 
носити вулиці чи не всіх 
міст ЗІД Карпат до Саха
ліну. ’*

v і ГСТа3 
_ назв?

Чому обов’язковим 
ще ряд вуличних 

Причому гучну 
назву легко зустріти як в 
столиці чи у великому 
Промисловому місті, так і 
а нап’впокинутому селі, 
де зона звучить вже як 
гірка іронія.

Були навіть спроби 
Злодійську Балку зроби
ти Лісовою, а Ноаомико- 
лаїзку — Чераонозорів- 
кою. Проте як не запи
суй назву околиці 8 по
станові, а народ говори
тиме по-своєму.

Інша справа — пере
йменування вулиць. Мож-

«а 
на 

з’я-

♦40-
масоаого 

згодом, 
майже 
вулиці

на замінити таблички на 
будинках. Крім того, це 
наші адреси. Так що тут 
неосяжне поле діяльнос
ті для «нозацій». Подіб
ні перейменування — це 
ще одна з непевних 
«плям» нашої історії. За
початковувались вони ще 
за старих часів. Наприк
лад, у другій половині 
минулого століття 
хвилях лібералізації 
карті нашого міста 
•вилися вулиці 19 лютого 
(день скасування кріпа
цтва), Льва Толстого, Пи
рогова. У роки реакції 
вони були перейменова
ні відповідно в Петрівсь- 
ку (нині вулиця Шевчен
ка), Нижньо-Донську (Ти- 
мірязєва), Чигиринську.

Проте перейменування 
вулиць в ті часи не 
сило такого 
характеру, як
Тому й дожили 
до нашого часу 
Нижня Биківська і Верх
ня Биківська (зараз Ча- 
паєвз і Пушкіна), названі 
ім’ям одного з перших 
поселенців біля новозбу- 
дозаної фортеці 
Єлисавети — 
Бикова. Одна з і 
ших 
назв 
(нині 
жала 
цем, 
тривалий час 
так званий 
драгунський 
ний полк, 
походження 
рабінерної вулиці, 
боди Бикоза і Пермська 
були першими солдат
ськими поселеннями, які 
поряд з іншими згодом

святої 
капітана 

найстарі- 
«зуличних 
Пермська

відомих
— Велика

Яна Томпа) одер- 
свою назву за міс- 
де у XVIII столітті 

квартирував 
Пермський 
карабінер- 
Аналогічне 
назви Ка- 

Сло-
й

місто. По-переросли у 
дих сивої давнини — і в 
назвах Бериславської ву
лиці (тепер Єгоровз), Че- 
чери (Сухумська)...

До революції багато 
вуличних назв мало ре

лігійне походження —-
Архангельська, Благові
щенська, Понровська, Воз- 
несенська, Церковна (що, 
звичайно, тоді не було 
оригінальним в Російсь
кій імперії). У назви ін
ших було покладено іме
на, в тому числі святих, 
або царів, — Іванівська, 
Лаврентія, Миколаївська, 
Олександрівська, Кате- 
рининська. Багато вулиць 
називаються за якоюсь 
характерною ознакою — 
Кузні, Сінна, Інгульська, 
Сугоклеївська, Болотна, 
Грязна, Садова, Кладбн- 
щенська, Поліцейська то
що. Деякі вулиці носили 
імена відомих городян. 
Вулиця Невська (зараз 
Компанійця) свого часу 
була названа ім’ям місь
кого голови Пашутіна, 
який займав цю посаду 
близько тридцяти років і 
багато зробив для роз
витку освіти, благоустрою 
міста. Бульвар уздовж 
Інгулу було названо ім’ям 
полковника Османа, який 
його закладав.
П ІСЛЯ революції, у 20— 
" 30-х роках наші міс
цеві діячі занадто бук
вально взялися втілювати 
гасло докорінних пере
мін у житті народу; це 
відбилося сповна і на ба
гатьох назвах, у тому 
числі й вулиць... Тут міс
ту теж довелося пережи
ти немало «кампаній».

Приблизно з 30-х рог

кіз приміром, почалося 
захоплення назвами на 
честь діячів російської 
культури і назвами з ге
ографічною основою. За
раз із півсотні вулиць Кі- 

імена 
літе- 
Се- 
що

розограда носять 
класиків російської 
ратури і мистецтва, 
іред таких вулиць, 
носять подібні назви, 
тільки вулиця Гоголя на
звана так до революції, 
у 1909 році — з нагоди 
100-річчя з дня народ
ження геніального пол
тавця. Щодо «географії», 
то лише однією поста
новою міськвиконкому у 
1958 році було перейме
новано близько сорока 
вулиць, і всі вони отри
мали назви міст — Він
ницька, Донецька, Тер
нопільська, Чернігівська...

Є з деяких назвах ву
лиць і давніша історична 
основа. Нещодавно я по
чув цікаву розповідь про 
те, що колись вулиця Си
нова звалась Січовою, і 
назву їй дала, певно, 
славнозвісна Запорізька 
Січ. Ну, а далі спрацю
вала деетимологізація 
«незвичного» для нас 
слова... На околицях міс
та є вулиці Б. Хмельни
цького та І. Богуна (Ла- 
леківка). Маємо назви за 
іменами кількох україн
ських письменників і пое
тів, корифеїв нашого те
атру (в основному на 
Балашівці, Новоолексіїв- 
ці.

Разом з тим не увічне
но імена ряду митців, 
учених, які жили й пра
цювали з нашому місті 
(наприклад, Сосюри, Ку-

Габдрахманова...
------  ! пам’ять 

декілька
на честь
— учас- 
і грома- 

(Компа-

ліша, акаде<міка Тамма 
Лангемака). Проте ву
лиць космонавтів у нас, 
мабуть, більше, ніж у 
Зоряному містечку, Ряд 
вулиць носить імена Ге
роїв Радянського Союзу, 
які загинули, визволяючи 
наше місто, народились 
або жили в Кіровограді, 
місцевих героїв-партиза- 
ніз — А, А. Антонова, 
І. 1. Фісанозича, Ю. К. 
Глібка, І. Г. Шабанова, 
М. К. Степанова, К. Д. 
Шатила, В. М. Галушкіна, 
Б. Г. “ 
Вічна їм слава і 
народу! Лише 
вулиць названо 
наших земляків 
ників резолюції 
дянської війни 
нійця, Журбинського). За
те є великий ряд загаль
новживаних по цілому 
Союзу «гучних» стандарт
ах назз.

Так, у результаті чис
ленних перейменувань ми 
прийшли до типового на
бору назз вулиць, що 
повністю нівелює індиві
дуальність міста, робить 
його безликим. Подібні 
стереотипи панують у на
звах наших кінотеатрів, 
бібліотек, навчальних за
кладів, місць відпочинку, 
магазинів. Навіть із наз
вою самого міста, як на 
мене, нам не пощастило. 
Кірозоград — це, нага
даю, вже третя його наз
ва за роки після рево
люції, причому тиражо
вана в роки сталінщини 
з сотнях варіантів.

Як же надати нашому 
місту неповторного коло
риту степової перлини?

Які з історичних назв, що 
зникли, бажано було б 
повернути на карту міс
та! Імена кого з наших 
земляків потрібно увіко- 
вічнити в назвах вулиць’ 
Чи потрібно окремі наші 
назви охороняти, як іс
торичні пам’ятки, від 

спроб всіляких переймену
вань! Яким документом 
закріпити подібну охоро
ну! Чи й нині небажані 
в нашому місті назви ву
лиць Зінов’єва і Ланге ма
ка, кінотеатру Янозсько- 
го, кафе «У Борулі», ін
ші! Як відтворити забуті 
сторінки історії міста 8 
як донести їх до прий
дешніх поколінь! Як на
писати історію міста, йо
го вулиць і будинків! Як 
демократизувати саму 
процедуру утворення но
вих назв, зробити її глас
ною!

Про ці та інші анало
гічні питання йшлося вже 
на одному із засідань 
міського дискусійного 
клубу «Перевесло» і а 
моїх особистих числен
них розмовах із крає
знавцями, істориками. 
Тема ця далеко не ви
черпана. Зацікавлені осо
би висловлюються одно
стайно за те, що її тре
ба продовжити на сто
рінках нашої преси, на 
майбутніх зустрічах крає
знавців із кіровоградця- 
ми (хочеться вірити, що 
вони почастішають), на 
представницьких зборах 
і сходах громадян. А 
комсомольці... 'Може, § 
вони «за»?..

Віталій ПОСТОЛАТІЙ.
м. Кіровоград.
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У ТАКСИСТІВ
ЮВІЛЕЙ

СЕРВІС
Романтичні часи карет, диліжансів та без- 

тарон безповоротно шувбоаснули у стрімну 
ріку часу. Здається, недавно було винайдено 
автомобіль, але погляньте на дорогу. Побачи
ли? Або спробуйте вдихнути на повні груди. 
Чим пахне? Відчули? Ото ж бо й воно! XX 
вік — це вік автомобіля! Дасть бог і ми по
біля нього якось пригріємось на цьому світі. 
І коли мова зайшла про авто і «тепленьке 
місце», то як тут не згадати колоритну фі
гуру славнозвісного володаря «Антилопи-Гну» 
Казіміра Козлезича. Його лозунг «Ех, прока- 
чу!» став дивізом численного племені таксис
тів. Якби не вони, то скільки б гумористів 
лишилося без шматка хліба! А як би жилося 
нам, пасажирам?

Уявіть на хвилинну, що в Кіровограді не
має жодного таксі. А було ж, було! Виявляє-

ться, таксомоторний парк нашого міста засно
вано 2 лютого 1960 року, лише якихось ЗО ро- 
нів тому. А яких метаморфоз зазнав він за 
цей час. Я не бюрократ. Я не буду жонглю
вати цифрами, процентами, щоб довести оче
видне. Тансі — це добре, навіть чудово! (Ко
ли воно є). Особисті таксомотори «індивідуа- 
ліа» піддали моторності і державним «візни- р«луг,мг> о
нам». Конкуренція! Особисто я їжджу тільки тобусах і тролейбусах, 
на машинах з написом АТП-13050. І таким чи- Л
ном голосую своїм трудовим карбованцем за 
помірні ціни і професіоналізм. Це вам не 
якісь там биндюжники! Стривайте, а ви не 
бажаєте стати професійним водієм? Мрієте?! 
Геніально! Конгеніально! Звертайтеся до Кі
ровоградського обласного автоучкомбінату. 
Додам цілком серйозно, що колектив таксо
парку, яким зараз керує Олександр Аитоно-

вич Горбатенно, вивів у люди багато юнаків 
та дівчат. От і нещодавно підприємство отри
мало поповнення. Хай щастить їм!

Кажуть, зараз ювілеї «не в моді», але як не 
похвалити людей» чия праця (частенько важ
на і невдячна) стає нам у пригоді, дає змогу 
більше часу віддати улюбленій справі, від
починку, за рахунок нескінченної їзди в ав- 

__  ____Як не сказати їм: 
«Спасибі!»?

І хіба ж я винен, що трапився випадок ви
словити все, що я про них думаю? Зі святом 
вас. шановні! З тридцятиріччям! Всього вам 
найкращого!

О. КОСЕНКО, 
секретар парторганізації Кіровоград
ського облавтоучкомбінату.
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II. ЯК ПО НОТАХ
Твк кажуть, коли хо

чуть підкреслити, що та 
чи інша людина виконує 
свою роботу чи діє в 
якихось обставинах впев
нено і без заминки. Є 
свої ноти і в шашковій 
грі. Вони дозволяють 
зберегти на віки партії 
найвидатніших шашкових 
майстрів, унікальні ком
позиції із скарбниці шаш
кового мистецтва і блис
кучі задуми наших су
часників для нащадків. 
Записуючи будь-яку по
зицію на дошці, спочат
ку вказують місце да
мок, потім простих ша- 
шок, а наприкінці в дуж
ках вказується 
фігур. А як вірно 
су вати ходи?

Спочатку треба 
ти поле, з якого 
шашка (або дамка), 
тім ставиться тире (—) і 
вказується поле, на яко
му зупинилась шашка 
після ходу. Наприклад: 
114—£5. Це означає, що 
біла шашка з поля И4 
пішла на поле £5. Якщо 
шашка (або дамка) по
била шашки суперника, 
то замість тире ставить
ся двокрапка (:). 
мо, Ь2:а5. Тобто, 
з поля Ь2 побила 
ки суперника на 
сЗ, е5, е7 і, ставши дам
кою на полі (18, б’є далі 
шашку на полі с7 (або 

1Ь6) і стає на поле а5.
А зараз — про умовні 

позначення, з якими вам 
доведеться зустрічатися 
і яким.« користуватися:

^
1 — сильний, дотепний 
хід;

В — надзвичайно силь
ний хід;

1

кількість
запи-

вказа- 
ходить 

по-

Скажі- 
шашкв 

шаш- 
полях

Н
W 

що

еони 
зуст-

пра-

•— помилковий хід; 
—* груба помилка;
— цікавий, але де- 
сумнівний хід;
— будь-який хід;

'X — еипраш;
— —• рівна гра або 

нічия;
± — перевага у білих;
Ч2 — перевага у чор

них;
Пр. — проста шашка; 
Д. — дамка.

ЩЕ РАЗ ПРО 
ШАШКОВУ ДОШКУ

Усі крайні поля нази
ваються бортовими. По
ля с5, (14, е5, 14 — цент
ральні, вони мають істо
тне значення на почат
ку і в середині партії, 
а під кінець гри їхня 
.роль зростає ще більше.

Найбільша діагональ, 
яка проходить від поля 
а1 до І18 і утримує вісім 
полів (а-1, Ь2, сЗ, с!4, е5, 
16, 8?, 118), називається
великою дорогою. Дві 
сусідні з нею діагоналі 
та дві маленькі діагона
лі, що з’єднують їхні 
кінці, називаються трій
никами. Діагоналі, які 
утворюють прямокутник 
(а5, сі8, Ь4, еі) називаю
ться косяками. Кожна з 
них має свою назву: 
правий нижній та пра
вий верхній косяк і від-х 
повідно, лівий нижній та 
лівий верхній косяк. ЛІ
НІ! а 7—£1 та Ь8—!12 на
зиваються двійниками, 
відповідно є нижній та 
верхній двійники. Поля, 
які знаходяться в першо
му та восьмому рядках 
дошки, називаються 
мочними полями, 
діагоналей 
запам’ятати,

да- 
Назви 

необхідно 
тому що

при вивченні гри 
будуть дуже часто 
річатися.

Повернемось до
вил узяття дамкою. Це 
питання дуже' цікаве, і 
ви ,зустрінетесь із прик
ладами, які гідні захоп
лення. Як же проходить 
перетворення 
шашки у 
«мирним» 
допомогою 
дів, — або 
Комбінація — це одна з 
головних і найкрасиві
ших складових частин 
шашкової творчості, ду
ша гри. За правилами, 
прийнятими у російських 
шашках, проста шашка, 
досягши останньої гори
зонталі і взявши шашки 
суперника, відразу ж 
стає право дамки.

Наприклад;
білі: 114;
чорні: Ь4, с7, е7, 

25;
Проста 

проводить 
бінаційний 
літературі, 
жучи, 
лом пошани». Вона 
умфально проходить 
рез усю дошку і повер
тається на своє поле «ко
ронованою особою» — 
дамкою. Білі мають мож
ливість також побити 
114:12, але це їм не ви
гідно.

У шашковій грі ще є 
таке правило: «Шашки 
знімаються з дошки тіль
ки після завершення уда
ру». Воно називається 
турецьким ударом». На
приклад:

простої 
дамку? Або 

шляхом — з 
тихих хо- 

комбінаційно.

Ді-

«114»
ком-

шашка 
типічний 
удар, який у 
образно ка-

називається «ко- 
трі- 
че-

або 14:h6X. 
діє «турецький 

практичній грі І
одне важливе

еі

сЗ,

розташовані 
мож- 

пе- 
1. 

ос-

білі: 62, (14, еЗ, 14,
Ь2(5);

чорні: ДІ14, Пр. с7, е7, 
«7(5).

Білі починають і вигра
ють:

1. 112—£311, 1і4:е5;
2. 14:1)8 
Ось як

удар» у
Є ще

правило бою: «У процесі 
бою через >дну й ту ж 
шашку можна перестри
бувати тільки один раз».

Проаналізуємо позицію 
заслуженого тренера 
УРСР Ю. А. Шмідта:

Білі: аі, с7, 66,
е5, е7, £1, 116(8);

Чорні: а7, Ь2, Ь8,
18, £3, £7, Ь2, 118(9).

У чорних матеріальна 
перевага — на одну шаш
ку більше. Не дивлячись 
на це, білі
активніше і мають 
ливість боротися за 
ремогу, зігравши 
е7—68. Але ті, хто
воїв правила і має доб
ру кмітливість, оберуть 
інший, дуже ефективний 
і дотепний шлях до пе
ремоги:

1. еі— 6211 сЗ:е1 2. 
а1:сЗ ё1:<14 3. (16—е7
18:66 4. 116:114 118—£7. Що 
далі? Одинока дамка бо
реться з трьома прости
ми шашками суперника. 
Чи зможе вона подола
ти такі сили? Зможеі Ось 
так:

5. 114—(18 £7—116 6. 
(18—а5 116—£5 7. а5—6.2 
£5—114. 8. 62—а5 Ь4—цЗ 
9. а5—е1 X.

Другий урок заверши
мо однією партією біло
руського шашкіста В. Нав-

еЗ, 12,

с5, d6,

Діаграма Н® 5;
Білі: сі, сЗ, (14, el, 12, 

h2(6).

ШАШКОВА ШКОЛА УВАГА: КОНКУРС!
роцького, в якій підіб’є
мо підсумок вивченого:

1. сЗ—Ь4 h6—-g5 2. 
.g3—114 сіб—е5 3. 112—0-3 
с7—d6 4. Ь4—а5 Ь6—с5 5. 
1)2—сЗ g7—116 6. а5—Ь6
«5-1'4

7. 1)6:64 f4:h2 8. сі—Ь2 
16—£5 9. 114:16... (краще 
було б 9. (14:f6, але й та
кий бій не є порушенням 
правил) 9... e5:g7 10.
аЗ—Ь4 е7—16 11. d4—с5 
d8—е7 12. сЗ—1)4 Ь8—с7?? 
13, еЗ—Ї4 16—g5... Про
понуємо довести партію 
до перемоги білих.

Дякуємо всім читачам, 
які взяли участь у пер
шому турі нашого кон
курсу. Першими правиль
ні рішення надіслали 
В. О. Сторчак, Л. М. Мин
ченко, О. П. Лапа та Кос
тя Орехов з м. Кірово
града, Володимир Тита
ренко з м. Олександрії, 
Я. К. Троценко з Недо
гарок Олександрійського 
району та О. М. Попов з 
м. Світловодська.

♦ * *
Запрошуємо розв’язати 

завдання другого 
конкурсу:

Діаграма № 6:
Білі: Ь2, Ь4, с5, еЗ, е5, 

Rt(6).

Діаграма №
Білі: аі, СІ2, еі, 

14, £І, £3, 114(9).
Чо-рні: Ь4, Ь6, 

е5, е7, 18, й7, 116(9).
На всіх діаграмах білі 

починають, проводять 
комбінацію і виграють.

А. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 
суддя республікансь
кої категорії, канди
дат у майстри спорЛ > 
ту СРСР.

БОСОНІЖ... ПО СНІГУ I КОРИСНО ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
Ходіння босоніж як засіб загартування організму 

відомий із давніх давен. На жаль, дорослі часто за
бороняють дітям ходити босоніж. А даремно! Наші 
предки були затартованіші від нас, бо змалку вибіга
ли надвір в одних сорочках, без шапки, босоніж на
віть у люті морози.

Великий російський полководець О. В. Суворов що
ранку, незважаючи на сильний мороз, виходив на про
гулянку босим, а після неї обливався холодною во
дою. Цими засобами він переміг природну слабкість. 
Його дочка з ранньої весни до пізньої осені разом із 
сільськими дівчатками бігала босоніж.

У Стародавній Греції «босоходіння» було своєрідним 
культом. У ті часи діти мали право носити взуття ли
ше з 18 років.

Відомий педагог XVI! ст. Джон Локк вважав ходін
ня босоніж одним із засобів фізичного виховання мо
лоді. Як ефективний засіб профілактики й лікування 
багатьох хвороб його уперше запропонував відомий 
німецький учений-гігієніст Себастьян Кнейп у кінці 
минулого століття. Він закликав зовсім відмовитися 
від взуття і демонстрував переваги такого способу 
жи-ття на власному прикладі. У його послідовників 
з явилися гасла: «Найкраще взуття — це відсутність 
взуття». «Кожний крок босоніж — це ще одна хвили
на життя». Серед послідовників учення Кнейпа був і 
Л. М. Толстой.

Фізіологи доводять, що підо-шви ніг належать до 

найбільших рефлексогенних зон людського організ
му. Ноги — це своєрідний розподільний щит, на яко
му є 72000 нервових закінчень. Через нього можна 
«підключитися» до будь-якої частини тіла: до голов
ного мозку, легень, верхніх дихальних шляхів, печін
ки, нирок та ін. Ось чому ходіння босоніж — це своє
рідний точковий масаж, який тонізує організм і під
тримує його в робочому стані.

На шкірі стоп значно більше, ніж на будь-яких ін
ших ділянках поверхні тіле так званих терморецепто
ров, що реагують на тепло і холод. Взуття створює для 
ніг постійний комфортний мікроклімат. Це призво
дить до того, що холодові рецептори відразу ж реагу
ють навіть на найменше охолодження. Підошви ніг 
рефлекторно пов язані з носовою частиною глотки. 
При охолодженні стоп настає спазм кровоносних су
дин ніг і носової частини глотки, що призводить до 
зниження температури слизових оболонок верхніх ди
хальних шляхів. Наявні тут мікроорганізми починають 
розмножуватися. Унаслідок цього в дитини, яка про
мочила ноги, з’являються нежить і катаральні явища.

Тепер учені обговорюють гіпотезу про шкоду ста
тичної електрики для людини. В організмі людини, яка 
носить синтетичний одяг та ізолююче взуття, накопи
чуються електричні заряди, які спричиняють хронічну 
втому, безсоння, невроз. Звільнитися від зайвих елект
ричних зарядів допомагає ходіння босоніж.

Своєрідною розплатою за гіподинамію й гіпокіне

зію є плоскостопість, яка трапляється більш ніж у 
40% дітей. «Босоходіння» дає можливість запобігти 
цій патології.

Як і всі види фізичних тренувань, загартовування 
ходінням босоніж має бути поступовим і систематич
ним. Особливо це стосується дітей перших років жит
тя. Починати слід із ходьби по килим/'або килимовій 
доріжці в теплій кім-нагі, потім — по дерев’яній під
лозі. Дуже зручні для цього гумові килими з шипо
вим рифленням, які можна придбати у спортивних 
магазинах. Ранкову гімнастику краще починати з 
ходьби по такому килиму. Це найкращий тонізую
чий засіб. На тому ж килимі добре вправлят£® в 
бігу на місці й у стрибках. Масажувати стопи можна 
качалкою або звичайною палицею, катаючи її підо
швами по підлозі кілька хвилин (це бажано робити 
кілька разів на день).

До ходіння босоніж по землі треба привчити Ди” 
тину з раннього віку. Починають такі вправи влітку 
при температурі повітря, не нижче від 24°С. Корисно 
поєднувати цей вид загартування із щоденними ван- 
«амв Для ніг, поступово знижуючи температуру води, 

зрячий пісок і асфальт, гостре каміння і шлак, со
снові шишки і голки діють на дитячий організм як 
сильні подразники, а теплий пісок, м'яке трава, До
рожчий пил — заспокійливо. Отже, якщо є така мож
ливість, доцільно ПІСЛЯ ХОДІННЯ по теплому пісну 
перейти на траву, потім на сеіжоскошену стерню і за' 
кінчити прогулянку по м якому дорожньому пилу.
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ЩАСЛИВА
ЛЮДИНА

Барвисті візерунки її малюнків 
здатні заворожити людину, яка ні
коли навіть не чула про петриків- 
ський розпис. Від цих робіт немож
ливо так зразу відійти, і яскраві 
фарби ще довго стоять пбред очи
ма.

Скільки вона себе пам’ятає, жит
тя було пов’язане з малюнком. Ла

риса тягнулась до олівця та папе
ру у дитячому садку, у школі...

Після закінчення десятирічки Ла
риса вступила до Дніпропетровсь
кого педагогічного училища. А піс
ля .нього... знову починає вчитися в 
училищі петриківського розпису, де 
отримала професію художника роз
пису по дереву.

Зараз Лариса Дзюба передає свої 
знання дітям у Кіровоградському 
обласному Палаці піонерів, а у віль
ну хвилину працює над новими 
ботами. у
_ Щасливою людиною називає себе 

------ Займається улюбленоюЛариса.
справою, вчить розумітися на пре
красному дітей.

В. ГРИШИН.



понеділок
12 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.30 — На 
прохання глядачів. «Протистоян
ня». Художній телефільм. 1 і 2 се
рії. 11.30 — У світі тварин. 12.30
— Час. Телевізійна служба новин.
15.30 — «Співаю про кохання». 
Фільм-нонцерт. 15.50 — «Не хочу 
бути перехожим». Художній теле
фільм. 16.55 — «Як там, в Арсень- 
єві?». Документальний телефільм.
17.25 — Дитяча година. З уроком 
французької мови. 18.25 — Колаж.
18.30 — Час. Телевізійна служба 
новин. 19.00 — Телеміст Москва — 
Ленінград — Кишинів. Із циклу 
«Влада — Радам». 20.00 — На про
хання глядачів. «Протистояння». 
Художній телефільм. 1 серія. 2100
— Час. Телевізійна служба новин.
21.30 — «Протистояння». Художній 
телефільм. 2 серія. 22.30 — Акту
альне інтерв’ю. 22.45 — Літера
турно-художній відеоканал «Сло
во». До 100-річчя з дня народжен-! 
ня Б. Пастернака. В перерві — 
23.45 — ТСН. Телевізійна служба 
новин. 1.00 — «Ці небезпечні две
рі на балкон». Художній фільм.
2.25 —!• «Розлучайтесь, кохаючи...».
Співає Катерина Семенова. 3.24 — 
«Гагра». Документальний теле
фільм. *

А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — «На
родні таланти». 16.40 — До 45-річ- 
чя Велиної Перемоги. «Позивні 
сердець бойових». 17.10 — Теле
фільм «А на прощання «Здрастуй» 
кажу». 17.30 — Музичний фільм
«Жити —це співати». *18.30 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.50 —
Мультфільм «Нот Котофеїч». (Кіро
воград). 19.00 — Земле моя. Еко
логія — турбота спільна. Частина 
перша. 20.00 — Актуальна камера.
20.30 — На добраніч, діти! 20.45 — 
Земле моя. Екологія — турбота 
спільна. Частина друга. 22.15 —
Вечірній вісник. 22.45 — Все про 
кіно.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Пам’ятаєте, у 
Пришвіна». Науково-популярний 
фільм. 8.35, 9.35 — Література.
9 кл. Волелюбна лірика М. Лєр
монтова. 9.05 — Італійська мова. 
10.05 — Мама, тато і я. 10.35, 11.35 
— Астрономія. 11 кл. Сонце. 11.05

— Російська мова. 12.95 — Сеанс 
повторного телефільму. «ХоАі*ня 
по мунах». 6 серія — «Тел^н». 
17.00 — Прем'єра мультфільму 
«Братусь». 17.15 — Держтелерадіо 
Казахської РСР. (Алма-Ата). 18.00
— Документальний фільм. «Сказан
ия матушки Фросі про монастир 
Дівієвський». 18.30 — Час. Телеві
зійна служба новин (з сурдопере- 
кладом). 19.00 — Колаж. 19.05 — 
Співає О. Воронець. 19.25 — «Бар’
єр». Пошук веде оперативно-слід
ча група. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Прем’єра документальних 
фільмів «Із записок провінціала» 
Кіножурнал «Східний Сибір». 20.45 
—- Р. Штраус. Фантастичні варіа
ції. «Дон Кіхот». 21.30 — Прем’єра 
документального телефільму «Спо
куса».

вівторок
ІЗ лютого

А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Про
тистояння». Художній телефільм. 
З серія. 9.45 — «Розповіді старого 
моряка». Мультфільм. 10.05 — 
було... було... 10.25 — Клуб манд
рівників. 11.25 — Дитяча година. 
З уроком французької мови. 12.25 
— Колаж. 12.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 15.30 — фільм — 
дітям. «Немухинські музиканти». 
16.40 — «Навіщо тц будуєш цей 
дім...». Документальний телефільм. 
17.00 — Хор плюс ми. 17.45 — Фі
лософські бесіди. Російська філо
софія і сучасність. 18.30 — Час. 
Телевізійна служба новин. 19.00 — 
Влада — Радам. 19.30 — Знайом
тесь: художник Теймураз Мурвз- 
нідзе. 19.50 — «Протистояння». Ху
дожній телефільм. З серія. 21.00 — 
Час. Телевізійна служба новин.
21.30 — Перебудова: проблеми і 
рішення. 22.30 — Великий зал кон
серваторії. Концерт національного 
симфонічного оркестру (США). Ху
дожній керівник М. Ростропович. 
У перерві — 23.45 — ТСН. Телеві
зійна служба новин. 1.05 — «Політ 
птаха». Художній фільм. 1 і 2 серії. 
3.19 — Спортивна програма. 3.49 — 
Концерт радянської пісні.

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Все про 
кіно. 10.30 — Доброго вам здоров'я. 
11.00 — Музичний фільм «З нату
ри малювала Катерина Білокур».
11.25 — Документальний фільм 
«Асканія Нова». «Знаки вини». 
11.40 — Шкільний екран. 11 нл. Ук
раїнська література. 12.10 — Ху
дожній фільм «Заячий заповідник». 
16.00 — Новини. 16.10 — Для дітей. 
«Веселка». 16.40—Музичний фільм 
«Славноцвіт». 17.10 — Докумен
тальний телефільм «Бачу ціль».
17.30 — Господарем на землі. 18.00 
— «Подарунок». Музична передача 
для дітей. 18.30 — Телефільм «А 
Чехову вірити треба». 19.00 — Час 
рішень — час дій. Стіна. 19.30 — 
Естрадний концерт «Все про ко
хання». 20.00 —Актуальна камера.
20.30 — На добраніч, діти! 20.45 — 
«Темп». «Слідами виступів. Як ко
ристуватися ідеями?». 21.00 — Пер
лини душі народної. 21.30 — Впер
ше на екрані УТ. Художній фільм 
«Коментар до прохання про поми
лування». 23.35 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На- 
вчальна програма. «Бузулукський 

бір». Науково-популярний ^РТьм.
8.35, 9.35 — Етина і психологія сі
мейного життя. 10 кл. 9.05—-Фран 
цузька мова. 1 рік навчання. 10.05
— Французька мова. 2 рік навчан
ня. 10.35. 11.35 — Музина. 6 нл. Ро
сійські народні пісні (календарні). 
11.05 — Документальні фільми 
французькою мовою. 12.05 — Се
анс повторного телефільму. «Ходін
ня по мунах». 7 серія — «Катя». 
13.20 — Ритмічна гімнастика. 17.00
— Ритмічна гімнастика. 17.30 —
Сьогодні ти не один. 18.15 — Лиж
не дЕіоборство. Кубок світу. 18.30
— Час. Телевізійна служба новин 
(з сурдоперенладом). 19.00 — Лиж
не двоборство. Кубок світу. Стриб
ни з трампліна. Командна гонка. 
20.00 — Вечірня назна. 20.15 — Ко
лаж. 20.20 — «Валізка». Докумен
тальний телефільм. 20.30 — «Груд
неві вечори». 21.30 — 3 фондів ЦТ. 
«Скарбничка!. Художній телефільм. 
1 І 2 серії.

14 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин, 

фільми «Кіт і клоун», 
пата», «Чому слони», 
плюс ми. 9.55 — Відкриття сесії 
Верховної Ради СРСР. По закінчен
ні — Грає камерний оркестр Сою
зу РСР. 12.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 15.30 — Музична 
снарбниця. Твори С. Рахманінова і 
П. Чаиновського у виконанні Є. Не
стеренка. 16.20 — Дитяча година. 
З уроком англійської мови. 17.20 — 
Хвилини поезії. 17.25 — «Зустріч 
ділових людей» в Концертній сту
дії Останкіно. 18.25 — Колаж. 18.30 
— Час. Телевізійна служба новин. 
19.00 — «Гора динозаврів». Мульт
фільм. 19.10 — Хокей. Чемпіонат 
СРСР. ЦСКА — «Хімік». 21.00 —
Час. Телевізійна служба новин. 
22.00 — Вас запрошує Вячеслав 
Малежик. 23.45 — ТСН. Телевізій- 
на служба новин. 0.10 — О. та 
О. Лаврови. «Слідство ведуть Зна- 
тони». Справа N° 22. «Мафія». Ху
дожній телефільм. 3.10 — Малень
кий концерт.

8.35 — Мульт- 
«Чарівна ло- 
9.10 — Хор

А УТ
9.00 — Новини? 9.20 — Грає С. До- 

ренсьний. 9.35 — Художній фільм 
«Коментар до прохання про поми
лування». 11.40 — Шкільний ек
ран». 10 кл. Українська література.
12.15 — Село і люди. 12.45 — До 
120-річчя від дня народження В. І. 
Леніна. «Звіримо час». 16.00 — Но
вини. 16.10 — Старти надій. 16.40
— Фільм-балет «Полум’яна Айсе
дора». 17.15 — Кінопрограма «Осо
бистість і час». 17.45 — Концерт 
хорової музини. 18.15 — Реклама.
18.30 — «День за днем». (Кірово
град). 19.00 — Усім миром. Гро
мадсько-політична програма. 19.30
— Ігор Демарін — композитор, спі
вак, і.... 20.00 — Актуальна каме
ра. 20.30 — На добраніч, діти! 20.45
— Документальний фільм «Мікро
фон». 21.05 — 3 концертів IV Рес
публіканського фестивалю сучас
ної української пісні». Пісенний 
вернісаж-90». У перерві — 22.10 — 
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На

вчальна програма. «Природу на 
допомогу природі». Науково-попу
лярний фільм. 8.35 — Основи ін
форматики і обчислювальної тех
ніки. 11 нл. 9.05 — Німецьна мова. 
1 рік навчання. 9.35 — «Природу

«а допомогу природі». Науново-ло- 
пулЦіний фільм. 9.55 — Відкриття 
сесії Верховної Ради СРСР. По за
кінченні — Грає камерний оркестр 
Союзу РСР. 12.30 — Сеанс повтор
ного телефільму. «Ходіння по му
ках». 8 серія — «Даша». 17.00 —
Держтелерадіо Білоруської РСР. 
«Голоси». 17.50 — VII зимова Спар
такіада народів СРСР. Ковзаняр
ський спорт. Шорт-трен. 18.10 
Прем’єра документального фільму 
«Мирне життя відставного майо
ра». 18.30 —- Час. Телевізійна служ
ба новин (з сурдоперенладом). 19.00
— На сесії Верховної Ради СРСР. 
У перерві — 20.00 — Вечірня каз
на. 21.15 — Великий симфонічний 
оркестр Держтелерадіо СРСР у 
Японії. 22.15 — «Сузір’я Козлоту- 
ра». Художній телефільм. Прем’єра.

чеіпвер
15 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — «Про

тистояння». Художній телефільм. 
4 серія. 9.35 — Хокей. Чемпіонат 
СРСР. ЦСКА — «Хімік». 11.25 —
Дитяча година. З уроком англій
ської мови. 12.25 — Колаж. 12.30 — 
Час. Телевізійна служба новин.
15.30 — До 45-річчя Перемоги. До
кументальний телефільм «Солдат
ські мемуари». Фільм 2. «...И орде
нов своих им не положено иметь...».
16.30 — Мультфільми. 17.00 — Ян
у Сунжі, біля річеньки... 17.30 —
«Зустріч ділових людей» в Кон
цертній студії Останкіно. 18.30 — 
Час. Телевізійна служба новин. 
19.00 — ...До шістнадцяти і стар
ші. 19.45 — «Лисяча книга». Мульт
фільм. 19.55 — «Протистояння».
Художній телефільм. 4 серія. 21.00
— Час. Телевізійна служба новин.
21.30 — Актуальне інтерв’ю. 21.40
— «Мій Чайковсьний». Розповідає
М. Плетньов. 22.30 — «Події і дум
ки». Радянсько-англійська програ
ма. 23.00 — Акцент. Авторсьна піс
ня. 23.30 — Прем’єра мультфільму 
для дорослих. «Шлях». 23.45 —
ТСН. Телевізійна служба новин. 
0.05 — «Збіг обставин». Художній 
фільм. 1.44 — «Держави вічна лю
бов». «Московський Кремль». До
кументальний телефільм. Фільм З
— «Тереми». 2.14 — Кінононцерт.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Кінокар

тина «Слідами фільму «Молода 
гвардія». 11.20 — Документальний 
фільм «Рана». 11.40 — Шкільний 
екран. 6 кл. Музика. 12.10 — До
кументальний фільм «Підземні во
ди». 16.00 — Новини. 16.10 — Для 
дітей. «Веселка». 16.30 — Республі
канська фізино-математична шко
ла. 17.00 — Науново-популярний 
фільм «Не загуби дерево життя». 
17.50 — Музичний фільм «Пассна- 
лія». 18.35 — Реклама. 18.50 —
Телефільм. (Кіровоград). 19.10 —
«Зоря ни». Фол ьнл орно-концертний 
ансамбль обласної філармонії. (Кі
ровоград). 20.00 — Актуальна ка
мера. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — Телефільм «Хай буде вам 
по вірі вашій». 21.30 — Молодіжна 
студія «Гарт». У перерві — 22.30 — 
Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Не

вічна мерзлота». Науково-популяр
ний фільм. 8.35, 9.35 — Літерату
ра. 8 кл. Л. Толстой. «Після балу». 
9.05 — Іспанська мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Іспанська мова. 
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Лі
тература. 10 нл. ф. Достоєвсьний. 
«Злочин і кара». 11.05 — «У пашу- і 
нах Санкт-Петербурга». Науково 1 

популяркТта фільм. 12.05 — Сеанс 
повторного |А/іефільму. «Ходіння 
по муках». “ серія — «Рощин». 
13.10 Ритмічна гімнастика. 17.00 
— Держтелерадіо Татарської АРСР. 
«Татарія-90». 18.15 — Народні ме
лодії. 18.30 — Час. Телевізійна 
служба новин (з сурдоперенладом). 
19.00 — На сесії Верховної Ради 
СРСР. У перерві — 20.00 — Вечір
ня казка. 21.15 — «Говорила я 
серцю». 21.45 — Фільми студій со
юзних республік. «Любов з першо
го погляду». Вперше.

їв ЛЮТОГО

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

тистояння». Художній телефільм. 
5 серія. 9.40 — Мультфільми «Ва
силиса Микулишна», «Микита Ко
жум’яка». 10.15 — ...До шістнадця
ти і старші. 11.00 — VIII Міжна
родний фестиваль телепрограм на
родної творчості «Веселка». (Швей
царія). 11.30 — Інститут людини.
12.30 — Час. Телевізійна служба 
новин. 15.30 — Якщо вам після...
16.15 — «Біографія для прокуро
ра». Документальний фільм. 17.10
— Дітям про звірят. 17.40 — На
уковий вісник. 18.25 —Колаж. 18.30
— Час. Телевізійна служба новин. 
19.00 — Чи треба було кидатися в 
революцію. Читаємо Леніна. 19.30
— Грає заслужений артист РРФСР 
М. Рожков (балалайка) І Республі
канський російський народний ан
самбль «Росія». 19.55 — «Проти
стояння». Художній телефільм. 
5 серія. 21.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 21.30 — Актуальне 
інтерв’ю. 21.40 — Це було... було... 
22.00 — Погляд. 23.45 — Відлуння 
дня. 0.00 — «Східний дантист». Ху
дожній телефільм. 1 і 2 серії. 2.10
— Сімейний портрет на фоні міс
та. Про творчість письменника 
М. Задорнова.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Концерт 

квартету баяністів Київської дер
жавної філармонії. 10.20 — Доку
ментальний фільм «Урок». 10.35 — 
Шкільний екран. 10 кл. Магнітні 
властивості речовини. 11.00 — Грає 
заслужена артистна Латвійської 
РСР Е. Тестелець. 11.30 — Теле
фільм «В гору сходами». 11.40 — 
Шкільний екран. 9 нл. Історія 
УРСР. 12.15 — Документальний те
лефільм «Не у казці сказати...». 
16.00 — Новини. 16.10 — Мелодії 
Карпат. 16.35 — Шляхом оновлен
ня. 17.10 — Філ ьм-концерт «Доб
рий вечір сусідонько». 17.30 — Ак
туальна камера. 18.00 —- На два
надцятій сесії Верховної Ради 
УРСР одинадцятого скликання. У 
перерві — 20.30 — На добраніч, 
Діти!

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На

уново-популярний фільм «Роздум».
8.35, 9.35 — Історія. 5 кл. Будови 
перших п’ятирічок. 9.05 — Англій
ська мова. 1 рік навчання. 10.05 — 
Англійська мова. 2 рік навчання.
10.35, 11.35 — Світ, що нас оточує. 
2 кл. 10.55 — «Через казну — до 
світу». Передача англійською мо
вою. 11.55 — Сеанс повторного те
лефільму. «Ходіння по мунах». 10 
серія — «Північ». 17.00 — Прем’є
ра документального телефільму 
«Суперечність». Із циклу «Страте
гія енергетики». 18.00 — Мульт
фільм. 18.30 — Час. Телевізійна 
служба новин <з сурдоперенладом). 
19.00 — На сесії Верховної Ради 
СРСР. У перерві — 20.00 — Вечір-

ня назка. 21.15 — У Аррці моєму 
Батьківщина. Концерт 21.45 —
Спорт для всіх. 22.00 — Кіноабоне- 
мент. Художній філщи «Лівша». 
Вперше. 23.45 - Волейбол. Чем
піонат СРСР. Чоловіки. «Автомобі
ліст» (Ленінград) — «Радіотехнік» 
(Рига),

17 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Мама, 

тато і я. 9.00 — Пори року. Лютий. 
10.00 — «Американська провін
ція». Документальний телефільм. 
Фільм 1. «Джон Крістал». 10.55 — 
Сучасниця. Жіноча логіна. 12.Ю — 
До 45-річчя Перемоги. Художній 
телефільм «Час обрав нас». 4 се
рія. 13.20 — Очевидне — неймо
вірне. 14.20 — Фільми і ролі Леоні
да Бинова. «Зайчик». Художній 
фільм. 15.40 — VIII Міжнародний 
фестиваль телепрограм народної 
творчості «Веселка». Музичний 
фольклор Тунісу. 16.15 — Діалоги 
про партію. 17.15 — Маленька фан
тазія. 18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Сходинка до Пар
насу. 19.00 — Фестиваль професіо
нального баскетболу в Майамі. 
Матч «всіх зірок» Америки. 21.00 
— Час. Телевізійна служба новин.
21.30 — Телескоп. 21.45 — КВН-90. 
І Всесоюзний фестиваль команд 
КВН у Дніпропетровську. 0.15 —
Відлуння дня. 0.30 — Програма 
«А». 2.00 — «Суто англійське вбив
ство». Художній телефільм. 1 і 2 
серн. 4.40 — Ширше коло. Естрад
на програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 

гімнастика. 9.55 — Прем’єра теле
фільму «Чи спалахне іскра по
лум’я». Ю.10 — На хвилі дружби. 
Ю.45 — Науково-популярний фільм 
«Куди пішов Ірнуєм». 12.00 — Пре
м’єра музичного фільму «Кобзо 
моя». 13.00 — Новини. 13.10 —
Доброго вам здоров’я. 13.40 — До 
120-річчя від дня народження В. І. 
Леніна. І. Шведов. «Ленініана. XX 
століття». 15.00 — Чия програма 
краща? Теледиснусія кандидатів у 
народні депутати. 16.30 — Скарби 
музеїв України. 16.45 — Телетур- 
нір «Сонячні кларнети». 18.00 — 
На дванадцятій сесії Верховної 
Ради УРСР одинадцятого скликан
ня. У перерві — 20.30 — На добра
ніч, діти!

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Доку

ментальні телефільми. 8.55 — Жар 
батьківського горна. 9.20 — «Хай 
живе Франція, або Росіяни в Па
рижі». 10.05 — «Помилка старого 
чарівника». Художній телефільм 
за назкою Е. Гофмана. (З субтит
рами). 11.20 — Підемо на звук гар
моніки. 11.50 — Кінопубліцистика 
союзних республік. Прем’єра до
кументального телефільму «Третій 
нолір часу». Про екологічну си
туацію в Чорнобилі. 13.00 — «Юр- 
мала-90». Регіональний етап V Все
союзного конкурсу молодих вико
навців естрадної пісні. 13.40 —
Мультфільми. 14.00 — Російська
мова. 14.30 — Відеоканал «Радян
ська Росія». 17.00 — Прем’єра 
фільму-концерту «Діалог зі сце
ною». 18.05 — «Два квитки до Ін
дії». Мультфільм. 18.25 — Колаж.
18.30 —• Час. Телевізійна служба но
вин (з сурдоперенладом). 19.00 — 
Рух без небезпеки. 19.05 — Пре

м’єра документального фільму А/.У 
мене всі діти гарні». 19.15 —^Тчд 
знакрм Пі. Частина 1. 20.00 — Вс 
чірня казка. 20.15 — Під знаком Пі. 
Частини 2 І 3. 22.45 — Ковзаняр
ський спорт. Чемпіонат світу. Чо
ловіки. 23.45 — Кінононцерт «І жар- 
тома, і всерйоз». 0.35 — Художній 
фільм «Як вивчити шведську мо
ву». 1.15 — «Ну, як же так, ліка
рю?».

18 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)
8.00 — Спорт для всіх. 8.15 —

Ритмічна гімнастика. 8-45 — Ти
раж «Спортлото». 9.00 — 3 ранку 
раненько. Передача для дітей. 10.00 
— На службі Вітчизні. 11.00 —
Ранкова розважальна програма. 
ц.ЗО — Навколо світу. Альманах.

12.30 — Здоров’я. 13.15 — До45-річ- 
чя Перемоги. Художній телефільм 
«Час обрав нас». 5 серія. 14.20 — 
Педагогіка для всіх. 15.20 — Хви
лини поезії. 15.25 — Сільська го
дина. Панорама. 16.40 — У світі 
казок і пригод. Художній фільм 
«Mio, мій Mio». Вперше. 19:ОО —
Недільний нінозал. «Звичайні не
безпечні пригоди. Мультфільм. 
«Волейбол на піску». Документаль
ний фільм. 19.45 — «Квартира». 
Художній телефільм. Прем’єра. 
21.00 — 7 днів. 22.00 — Думки про 
вічне. Недільна моральна пропо
відь. 22.15 — Всі симфонії П. Чаи- 
ковського. Симфонія № 5. 23.15 — 
Прем’єра документальних теле
фільмів «Кисловодськ»; «Росіяни 
у Баден-Бадені». 0.45 — «Тихе слід
ство». Художній фільм. 1.51 —
Ширше коло. Естрадна програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 

гімнастика. 9.50 — «У неділю вран
ці». Інформаційно-музична програ
ма. 10.50 — На здобуття Держав
ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевчен
ка. 11.20 — Художній телефільм 
«Два капітани». З серія. 12.45 —
Новини. 13.00 — Музичний фільм 
«У весняному хороводі». 13.15 —
Для дітей. «Канал «Д». 14.45 — Се
ло і люди. 15.20 — Ви нам писали. 
Музична програма за листами гля
дачів. 16.00 — Слава солдатська. 
17.00 — Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Сокіл» — «Динамо» (Москва). У 
перерві — «Телеспортарена». 19.15
— Музичні зустрічі. 20.00 — Акту
альна камера. 20.40 — На добра
ніч, діти! 20.55 — Л. Мінкус. «Па- 
хіта». Вистава. 21.30 — Художній 
фільм із субтитрами. «Нехай я І 
умру, господи...». 22.45 — Відео- І 
кур’єр. 23.05 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, ставай! 8.15 І

— Прем’єра документальних філь- | 
мів. 8.40 — «Золото». Художній І 
фільм з субтитрами. 10.15 — «Аль- І 
тернативи немає». Документальний І 
телефільм. 10.40 — Екранізація І 
творів М. Гоголя. «Ревізор». Ху- І 
дожній фільм. 12.55 — Колаж. 13.00 І
— «Світ, в якому ми живем». Філь- і
ми режисера Д. Лунькова. 14.00 — І 
Ковзанярський спорт. Чемпіонат І 
світу. Чоловіки. 14.30 — Відеока- І 
нал «Радянська Росія». 17.00 — І
«Планета». Міжнародна програма. І 
18.00 — Хокей. Чемпіонат СРСР. В 
«Хімік» — «Динамо» (Рига). 20.00— |
Вечірня казна. 20.15 — Ковзаняр- І 
ський спорт. Чемпіонат світу. Чо- | 
ловіки. 21.00 —7 днів (з сурдопере- | 
кладом). 22.00 — «Одружений хо- | 
лостяк». Художній фільм. Вперше. І
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ЗАПИВАЙТЕ
ДІЄТУ 
пивом

НЕ СМІШНО!

Ой, не здумайте це 
робити, шановні дієтчи- 
ки, бо це не порада лі
каря, а, на жаль, справж
ня реальність, і та реаль
ність трапилася мені не 
де-небудь, а в нас, у Кі
ровограді. По вулиці 
Красногвардійській, 44. 
їам у нас мають готува
ти дієтичні страви, поки 
приміщення дієтичної 
їдальні, що по вулиці 
Леніна, знаходиться на 
ремонті»

Якщо ти дієтчик, то хо
чеш чи ні, подибаєш на 
Красногвардійську. От 
лише, коли я туди при
йшов, 
ся; 
но 
був 
них

аж здивував- 
кислий запах, тіс- 
й незатишно. Щоб 
якийсь вибір дієтич- 
страв, годі й дума- 
?9

ти.
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перше — нічого, 
що хоч перепе- 

але паровий біф- 
знайшовся. Та 

каша.

ф На овочевих базах красивіше всіх 
перебирають картоплю дизайнери.

Спочатку спорожнюють пляшку, потім — 
вона спустошує.

Добре сміється той, хто про наслідки не 
знає.

Скажи йому, хто ти — І він твій друг.

Ніщо не обходиться так дорого, як уці- 
ненітовари.

Якщо тебе всі клюють — у тобі є раціо
нальне зерно.

Спорт бабусь; ходіння по внуках.
Анонімним економити папір починає з 

підпису.
Що раніше було браком, тепер називає-

«■
ться товаром за зниженими цінами. »

Техніка безпеки «несуна»: гарненького- 
потрошку!

Тихо! Йде репетиція гласності.
Важно вловити сіль питання, моли ду- ф 

маєш про навар. т
А. ПАСТЕРНАК.

••••••••••••«»•••••*•••••••♦•
«ДАЙОШ БОМАГУ!»

Десь у кінці березня 
1989 р. до секретаря 
Добровеличківськ ого 
райкому комсомолу вбіг
ла захекана друкарка і 
ледве промовила: «Кон
чилась бомага... прото
кол... бюро..,» — і зне
можемо сіла на стілець.

Покропивши дівчині 
голову водою, кмітливий 
ватажок комсомолі'! зро
зумів, що закінчився па
пір і це загрожує зриву 
чергового засідання бю
ро райкому: на чому 
протокол писатимуть?

— Та як же?.. Що ж 
це?.. Де ж славнозвісна 
операція «Мільйон — 
Батьківщині!», (Це — про 
збір школярами макула
тури).

Недовго думаючи, ком
сомол знайшов собі спон
сора в особі Дооровелич- 
ніиського райьно. І от на 
черговій нарад» директо
рів шкіл зобов'язали і на. 
казали: «Негайно! до 1-го! 
Країна (райномівець по
чав мислити глобально) 
задихається без паперу» 
Про виконання інформу
вати! Інакше! Буде на
каз!». Усі, як завжди, «по
ради» занотували у свої 
записники. Щоправда, де
хто з керівників шкіл, у 
кого ще від щоденних 
турбот збереглося трішки 
здорового глузду, скеп
тично стенув плечима і, 
озираючись, подумав: «А 
на чому ж писатимуть 
наказ, коли катма 
перу?».

* * *
Альтернативи не було. 

І понесли, повезли, по
пхали, потягли діти, бать-

па-

ки, дідусі і бабусі валіз
ки, клунки, лантухи вто
ринної паперової сиро
вини, по-народному — 
макулатуру. Піонерво- 
жаті, вчителі, відпові
дальні за цю справу 
класні керівники зважу
вали, підбивали підсум
ки серед учнів, класів. 
Школярі галасливо штов
халися біля кожного ін
формаційного вісника:

— Ага, Миколо, у ме
не на 3 кг більше!

— Нічого, сьогодні ді
дусь одерже газети, по
читає, а завтра я прине
су їх до школи.

— Не вистачить, не ви
стачить, не доголиш!!!

— А я вазони обдеру,

ЗАМІСТЬ ФЕЙЛЕТОНУ

печиво й макарони по
витрушую з коробок...

Подібні діалоги мож
на було чути щодня. Од
ним словом, робота ки
піла. Шкільні бібліоте
карі теж не марнували 
часу, а списували старі 
підручники та морально 
застарілі брошури ви
давництв «Радянська 
школа» та «Просвеще
ние». Останніх, до речі, 
до біса набралося...

Чотири пори року про 
йшло з того часу. Неза
баром буде річниця кам
панії «Дайош бомагу!», 
а вона так І лежить по 
шкільних сараях, комір
чинах, бібліотеках,^ «кап- 
тьорках». А в нашій шко
лі (600 кг) — у кочегар
ці, бо приміщення мале 
і нікуди діти, а палити,

як рекомендують тепер 
працівники райкому ном-

а
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сомолу і райвно, щоб не 
оштрафували пожежни
ки, шкода, та й соромно 
буде перед дітьми та їх
німи батьками. Адже 
цим ми спалимо в дитя
чих душах дуже багато 
хорошого. До сьогодніш
нього дня пам’ятаються 
бадьорі вогники в їхніх 
очах, задоволення на об
личчях; що і вони роб
лять корисну справу для 
Батьківщини.

Уявіть лише — 600 нг! 
В одній з (найменших 
шкіл району, ö в районі 
їх - зо.

Петро ОЛІЙНИН, 
учитель Олександрс- 
Завадської неповної 
середньої школи. 

Добровеличківський 
І район.
ФФФФФФФФФФ**** 4
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Не вистачає у нас нової техніки. Того й 
чуємо, як лунають 
на механізмах, які 
ти».

Щоправда, іноді 
трапляє сучасне устаткування. Якщо його 
не побачите в цехах, то пройдіться завод
ською територією і таке там знайдете!..

Біля цеху № 7 складено під відкритим 
небом конвейєрну лінію японської фірми 
«Барадокусі». Далі розкидано ящики із 
західнонімецькими верстатами.

Взагалі, чого тільки не знайдеш на за
водській території. Того не знайдеш в це
хах. Тільки по трафаретах на ящиках 
«Мейд ін...» можна географію усього світу 
вивчати.

Не доходять руни у начальства усе це 
багатство встановити в цехах. А от у ро
бітників — доходять. Та і як не поцікави
тись, що там всередині, коли щодня про
ходиш біля ЯЩИКІВ.

Любить 
блиео ті, 
мину, А, 
прийому, 
лювати в 
вейєрну лінію, що пролежала у

ФФФФФФФФФФФФФФФФ®®

На 
добре, 
чений, 
штекс 
ще —

Ну, а все, що тут про
понувалося, запити мож
на було не чим іншим, 
як кислим соком і... пи
вом.

— Ой, це ви до нас 
перший, хто із заува
женням звертається, — 
бідкалася завідуюча ка
фе В. І. Лакоузова.

На моє запитання, де 
дієтичні напої, завідую
ча сама перепитала:

— А які повинні бути? 
Так це повинні зна

ти ті, хто готує діє
тичні страви, а не роби
ти план на чиємусь здо
ров’ї пивом.

Ю. ЯРОВИЙ.
м. Кіровоград.
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скарги; «Працюємо 
давно треба списува-

й до нас «а завод по-

наш народ блискучі речі. Осо- 
яиі піддаються викрутці та ло- 
як відомо, проти лому немає 
Тому, коли кинулися встанов- 
цеху № 6 ту ж японську ко-н- 

дворі із

що пропало 
а декілька

на- 
кон- 

призначити 
головного

десяток років то виявилось, 
не просто декілька деталей, 
ящиків. Що ж робити?

Задумалось керівництво заводу. Комі
сія на чолі з головним інженером два 
дні ходила навколо ящиків, проте нічого 
так і не придумала. Стало зрозуміло, що 
без дяді Вані, слюсаря-ремонтника в це
ху № 13, тут не обійтись.

Через годину вже був підписаний 
каз по заводу: «Для налагодження 
вейерної лінії МСО-011-026 
бригаду спеціалістів у складі
інженера, головного механіка заводу, на
чальника цеху N2 6 та слюсаря-ремонт
ника І. Ножкіна...».

І дядя Ваня почав працювати над лі
нією. День, другий, третій... тиждень.

Через тиждень в цех заглянув голов
ний інженер заводу. Зайшов.., І зупинився 
від здивування.

Лінія працювала.
Терміново був підписаний черговий на

каз: «За виконання важливого завдання... 
винести подяку всім, хто брав участь в цій 
роботі, і нагородити премією: Я. Ю. Коз-

лова, головного інженера — 500 карбован
ців, Ф X. Цапова, головного механіка — 
450’ карбованців, П. П. Свиніна, начальни
ка цеху № 6 — 300 карбованців, І. І. Нож- 
ніна, слюсаря-ремонтника — 50 карбо
ванців».

Підписавши наказ У директора, голов
ний інженер вирішив ще раз заглянути в 
цех. Лінія працювала. Ножнім збирав ін
струмент.

— А це що? — головний інженер уг
ледів два ящики до половини «наповне
них деталями.

— Та розумієте, Якиме Юхимовичу, — 
почав Ножкін, — склав лінію — не пра
цює. Довелось трішки удосконалити, де
що викинути. Запрацювала.

— Та як ви посміли! — підвищив голос 
головний інженер. — Що це за самоправ
ство?

А ще через годину друкарка віднесла 
на підпис черговий наказ: «За самоправ
ство, проявлене при монтажі 
збавити слюсаря-ремонт-ника І. І. НожкІ- 
на премії і оголосити догану».

...А японська лінія працювала. Слюсар- 
ремоитнин Ножкін закінчував ремонт вер
стата у цеху № 5.

лінії, по-

Слюсар-

Б. ПОЛІЩУК.
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Тепер Еней убрався в пекло. 
Прийшов зовсім на інший світ.

І. Котляревський.
У лестощах і у брехні. 
Тут спекулянтка сліз<но шамка, 
Що голова її мала, 
Тому і пропонує шапку, 
Яку на смітнику знайшла. 
Когось ділок за носа водить 
І вкотре вже йому доводить, 
Що шило — медицинський шприц, 
Надія справжня наркомана. 
А капелюх старий і драний 
Колись носив Уелльський принц. 
О, завсігдатаї товкучки — 
Неперевершений букеті 
Беру у руку авторучку, 
Щоб змалювати ваш портрет. 
Такий: очиць блудливі зблиски, 
Хапливі руки, слини бризки. 
Діди, баби і пацанва. 
Усі затяті і ротаті.

Тепер Е=ней убрався в пекло 
І враз від подиву замовк. 
Це пекло зовсім недалеко: 
На критім ринку, де товчок. 
Тут продають Дюма і мило. 
І брешуть в очі дуже мило, 
Що міллю зжований кожух — 
Дубляночка американська, 
А може навіть африканська, 
Яку пошив сам Війні Пух.
Тут чорт ціною хитро править, 
Щоб обдурить тебе й мене. 
І ангел чорта в очі славить, 
Хоч у душі його кляне.
Тут пропонуються, до речі, 
Нікому не потрібні речі.

Старі, поношені, брудні. 
Приїжджі і кіровоградці 
Уміють добре тут змагаться

І Продовження. Початок у № 47 
за минулий рік).

Усіх комерція проклята
Вітрами шалу сбвіва.
В цій мішанині жартів, смішків
І навіть частих матюків
Еней штовхавсь уперто нишком
І сам не знав чого хотів.
За рукави його хапали.
«Купи, друзяко, — закликали, — 
За півціни, за сотню лиш
Віддам я круг для унітаза.
Ти будеш дякувать щоразу, 
Коли на ньому посидиш».
Еней уже не дивувався
Цій неймовірній чортівні.
Він тільки далі мовчки пхався, 
Як в зачудованому сні.
Йому хтось тицькає в ніс браслети, 
Спідницю і криві штиблети.
А хтось нахабно на тотеж 
Йому у руки сунув ДЖИНСИ!
«Бери скоріше і не жилься, 
Бо де іще такі знайдеш?».

В цій ідіотській Круговерті 
Еней штовхався, тупцював.
Та лабіринт рядів уперто 
Його ніяк не відпускав. 
Ізвідусіль до нього лізли 
Від шуби залишки облізлі, 
Трухляві коміри з собак, 
(іх тут за норку продавали 
І щиросердно запевняли, 
Що хутро імпортне. Ось такі). 
Синок Анхіза врешті ви-ник 
Там, де у юрбі раптово зник. 
«Кіровоградський критий ринок - 
Чортополоховий квітник!» — 
Прорік герой мій сумовито 
І, плюнувши убік сердито, 
Він прямо вийшов на базар. 
Кругом перекупки шуміли, 
Немов брудні Інгулу хвилі.
«Що ж, се ля вії» •— Еней СК43&Б,

І Далі буде).
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«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке
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